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 صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی   سوخت یکی جهان به غم آتش غم پدید نی          

 ای عجبا بدید کس آنک مرا کشید نی   می کشدم به هر طرف قوت کهربای او             

 صد قدح است بر قدح آنک قدح چشید نی    هست سماع چنگ نی هست شراب رنگ نی       

 شیشه شکست زیر پا پای کسی خلید نی     کف او چو شیشه ای     عشق قرابه باز و من در

 در نفس یگانگی شیخ نه و مرید نی    در قدم روندگان شیخ و مرید بی عدد                

 سایه بایزید بد مایه بایزید نی     آنک میان مردمان شهره شد و حدیث شد          

 آنک ندید هیچ کس خود رمضان و عید نیز             مژده دهید عاشقان عید وصال می رسد    

 

از دیوان شمس موالنا شروع  2471با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ 

 می کنم.

 سوخت یکی جهان به غم آتش غم پدید نی             صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی

ما را و جهان ما را سوخت. ما از نظر فردی و جمعی  ،غم اینکه یک جهان به آتش غم سوخت منظور 

بسیار غم و درد کشیده ایم. جهان پر از درد است و اوضاع شخصی انسانها بصورت فردی هم بسیار 

اما هنوز هم بعد از این همه  را سوزاند کشته داد و انسانها غم این همهپیچیده و پر از درد است. 

قادر به دیدن نیست. قرار بود این غمها و دردها ما را از خواب ذهن بیدار ختن و درد کشیدن کسی وس

  اینجا طلسمی وجود دارد که صورت این طلسم را هیچ کس نمی بیند. کند اما بیدار نشدیم.

. اینجا هم موالنا ندگنجها و دفینه ها وجود داشته ا طلسم شکلها و نوشته های عجیبی بوده اند که بر سر

نوشته ها و شکلهای عجیبی که بر سر گنجها وجود دارند و باورهای ما را به به طلسم من ذهنی را 

. در زمانهای قدیم وقتی مردم به این شکلها و نوشته ها می رسیدند متوجه می شدند که  تشبیه کرده است

 گنج وجود دارد و دیگر به نوشته ها یا شکلها توجه نمی کردند و شروع به کندن آن ،در آن مکان

زمانیکه باورها،  بنابراین شما هم اگر خردمند باشید قسمت از زمین می شدند تا گنج را بیرون آورند.

می بینید متوجه می شوید که اینها طلسم هستند و  ذهنی و هم هویت شدگیهای خود رادردها، الگوهای 

خود  ونا کردن گنج نهفته دراین طلسم را کنار می گذارید و به آن توجه نمی کنید بنابراین شروع به پید

می شوید. گنجِ حضور در همۀ انسانها جود دارد و فقط باید آنرا پیدا کنید. بشر هزاران سال است که 

 مشغول به خواندن این طلسم ها و شکلهای عجیب است و کال" فراموش کرده که باید گنج را پیدا کند.
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ن نمی دانیم می خورانند و ما هم در آن زما اوبه زمانیکه فرزندی به دنیا می آید خانواده این طلسم را 

ادامه پیدا کرده است. فقط زمانی  خوراندن این طلسم آن طلسم هستند و نسل به نسل  آنها هم مشغول که

مه درد و غم به این ه د صورت این طلسم را ببینید که با هوشیاری حضور به آن نگاه کنید.می توانی

و  هااین غم جه شوند و بیدار شوند که طلسم شده اند یعنی در ذهن مانده اند.ت تا متومردم دنیا رسیده اس

  .هستندها عالمت گنج درد

اگر شما به خودتان نگاه کنید می بینید که مقداری غم وغصه دارید و اگر با دقت نگاه کنید متوجه می 

ها را به دور بیاندازید و اگر شما این درد شوید این غمی که شما در آن گیر کرده اید عالمت گنج است.

ها کنید و مشغول پیدا کردن گنج بشوید آنرا پیدا می کنید. برای دیدن طلسم باید یک لحظه از این ر

برای طلسم خارج شوید تا صورت آنرا ببینید. زمانیکه درگیر این دردها هستیم با طلسم یکی شده ایم. 

باید خودمان و یک نفر دیگر را به فرم تبدیل کنیم برای مقایسه کردن  ، ما همیشه مقایسه می کنیم،مثال

کاهش  یا فرم خودمان را به صورت و اگر ر به مقایسه کردن باشیم. در صورتیکه ما فرم نیستیمدتا قا

در حالتیکه ما زندگی زنده هستیم و زندگی زنده با  ندهیم نمی توانیم خودمان را با دیگری مقایسه کنیم.

به فرم تبدیل شوند و دارای فرم  مقایسه کردن دو چیز باید آن دو چیزبرای  چیزی قابل مقایسه نیست.

چون ما از جنس جسم شده ایم فقط جسم را می توانیم ببینیم بنابراین  انسان از جنس فرم نیست. ،باشند

وضعیتها و فکرها برای ما مهم و قابل دیدن هستند. چیزهای بیرونی قابل دیدن هستند ولی هوشیاری 

ز درون ما نشأت می گیرد در درون ماست و قابل دیدن نیست. گنج درون ما از جنس هوشیاری، که ا

بی فرمی و زندگی است ولی ما طلسم شده ایم که فقط به بیرون و چیزهایی که از جنس جسم هستند 

ط آن نگاه کنیم. چرا؟ این را با یک آزمایشی اینجا امتحان می کنیم. این یک صفحۀ سفید است که در وس

یک خط در میان آن کشیده شده است در اثر چرخیدن سریع این کاغذ شما یک استوانه می بینید و این 

بینید واقعیتی است که چشم اینکه شما استوانه می  کاغذ و خط وسط آن به شکلی دیگر به نظر می آید.

والنا آتش گردان را شما نشان می دهد اما حقیقتا" استوانه ای وجود دارد؟!! خیر. حضرت م شما به

مثال می زند که در قدیم درون آن زغال می گذاشتند و آتش می زدند و می چرخانند تا ذغالها سرخ 

شوند. زمانیکه این آتش گردان را می چرخانند یک دایره آتشین ساخته می شد و چشم انسان یک دایره 

 ذهن هم همانند همان دایرۀ آتشین است حقیقتا" یک دایرۀ آتشین وجود داشت؟ خیر.آیا آتشین می دید اما 

و ما را  هم می اندازدی دهد چون همیشه در حال چرخش است و ما را به توحقیقت را به ما نشان نم

برای اینکه چشم ما اینگونه به ما نشان می  اینجا یک دایرۀ آتشین وجود دارد می کند که حتما" طلسم

می بیند نمی تواند درست باشد و چشم بسیاری چیزها را به خطا دهد بنابراین هر چیزی که چشم شما 

اگر این آتش گردان را یک لحظه نچرخانند شما می بینید که آن دایرۀ آتشین از بین می رود و  می بیند.



 325برنامۀ گنج حضور شمارۀ 
 

Program#325 Page 3 
 

انسان از  منِ  ،هم اگر از چرخش باز داشته شود د. ذهن انسانیزغالها را داخل آن آتش گردان می بین

چون به جسم تبدیل شده است دائم  ذهن چرخان د دید.و همه چیز را به شکل دیگری خواه می رودبین 

به بیرون نگاه می کند تا از بیرون زندگی را دریافت کند ولی ما حقیقتا" از جنس فرم نیستیم ولی طلسم 

می آید و در ذهن ما بوجود  یک فکری هر لحظهدر اثر چرخش ذهن  چرخش فکرها و ذهن شده ایم.

از فکری به فکر دیگر می پریم اما اگر ذهن شما یک لحظه ایستا شود دیگر نمی توانید چیزی را با 

زمانیکه از  چیز دیگر مقایسه کنید برای اینکه از جنس زندگی می شوید و زندگی مقایسه نمی داند.

حسادت از منشأ . جنس زندگی می شوید مقایسه از بین می رود پس دشمنی و حسادت از بین می رود

اساس آن شخص دیگری را هم منعکس یا مقایسه می کنم و  ست؟ من یک تصویر ذهنی هستم و برکجا

می دگی نزپس حسادت بوجود می اید.  مینبه یکباره شخص دیگر را بسیار بزرگتر یا کوچکتر می ب

اینها همه جزو  ت می افتیمبه حساد می دهیم برای همینخواهد از طریق ما وارد شود اما ما اجازه ن

. یمیم و یا حسادت می کنمان دشمن می شوبا عزیزترین شخص زندگی گاهی در نتیجه طلسم هستند

ای مشکل تر از حسادت در جهان وجود ندارد. حس حسادت از  النا می فرمایند گردنهحضرت مو

قایسه وجود د و دیگر میمقایسه می آید اگر شما یک لحظه ذهن را نگه دارید زنده به زندگی می شو

ویسید و بن از هم هویت شدگیهای خود شما بهتر است که یک لیست ندارد و دشمنی از بین می رود.

اید. حضرت موالنا می فرمایند یکی از بزرگترین سنگهای جلوی پای  ببینید که چطور طلسم شده

انسانها این است که کسی مرید باشد یا مراد داشته باشد یعنی کسی به دیگران بگوید که چکار کنید و 

هستیم به ما می آموزند که با  بچهزمانیکه  هم به او گوش دهند و از خرد خود استفاده نکنند.کسانی 

سازیم و هرچقدر من ذهنی ما بیشتر می شود هوشیاری حضور و من ذهنی را ب چیزها هم هویت شویم

 ما کمتر می شود و دری که بسوی خدا باز است بسته می شود و زندانی ذهن می شویم.

 آن جسد را پاک کرد هللا نیک   حسد باشد ولیک      ۀنگر جسد خا

  نورست ار طلسمش خاکیستگنج    طهرا" بتی بیان پاکیست            

باشیم  به دلیل من ذهنی که داریم این بدن جسمی ما خانۀ حسد است ولی اگر ما اجازه بدهیم و تسلیم

شما. چون خود ن جسم شما است؟ کند. چه کسی مسئول پاک کردمی پاک به خوبی  ین جسم رازندگی ا

ک کردن درون شما از اهر چیزی در بیرون بوجود می آید انعکاس درون شماست. بنابراین مسئول پ

حسد، خشم، رنجش، توقع، غیبت، قضاوت، درد و....انواع دیگر سم ها خود شما هستید. اینکه شما می 

 . کسی جزامکان ندارد دنرا نجات دهگوئید من مسئول نیستم و دیگران که بزرگ هستند همانند موالنا م

ئولیت اجازۀ مسنیست. این برنامه هم زمانی می تواند به شما کمک کند که  این کار شما مسئول خود

 و تسلیم باشید. عبور زندگی را بدهید
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انجام می شود و تا زمانیکه در طلسم ذهن بمانید نمی توانید این  این کار با تسلیم و انتخاب آگاهانۀ شما

ت. یعنی اینکه خانه خود را تمیزکنید این بیان زندگی از تی بیان پاکیسیطهرا" ب کار را انجام دهید.

دگی از نکنید زنپاک دیگر صفات من ذهنی  شماست و تا درون خود را از رنجشها و کدورتها و حسد و

نج نور گنج نورست ار طلسمش خاکیست. این هوشیاری حضور در شما گ شما نمی تواند بیان شود.

اینکه شما  م از جنس فرم و درد است.است اما طلسم آن خاکی است. خاکیست یعنی این طلس

راین طلسم خاکی تمام بنابرنجشهایتان را دوست دارید و به آنها چسبیده اید این هم جزو طلسم است. 

شما به  جازه دهید خرد و عشق زندگی در شما جاری شود.اهستند پس آنها را بیاندازید و  دردهای شما

که: کسی کاری را کرده و من  ن خالصه شده استزندگی خود نگاه کنید تمام زندگی انسانها در ای

 یا شخصی کاری را انجام داده است که نباید انجام می داده رنجیده ام و این رنجش را نگه داشته ام.

هد اما انجام می دنباید انجام  شخصی کاری را و یا اینکه دهدشخصی کاری را باید انجام دهد اما نمی 

 ازم و نمی خواهم که بیاندازم. اینها همه طلسم هستند.من رنجشها و خشم خود را نمی اند دهد.

 می کشدم به هر طرف قوت کهربای او       ای عجبا بدید کس آنک مرا کشید نی

 کهربا= ماده ای که کاه را به خودش می کشد.

قدرت کهربای خداوند ما را بسوی خود می کشد و برای او فرقی ندارد که ما من ذهنی داریم یا نداریم 

ما را براحتی  همۀ ما رابسوی خود می کشد. اگر این من ذهنی را رها کنیم و مثل کاه سبک شویم اوو 

درد می  پسد ما را می کشد جون سنگین هستیم یم با درشسمت خود می کشد ولی اگر سبک نبا به

را به  کشیم. ای عجبا که متوجه نیستیم چه کسی ما را می کشد و او را نمی بینیم. زندگی هر لحظه ما

از جنس او بشویم. بنابراین زندگی زنده  ووشیارانه باید به سمت او برویم ه سمت خود می کشد و ما

 . خود را در ذهن فرو نبرید

 ح آنک قدح چشید نیهست سماع چنگ نی هست شراب رنگ نی            صد قدح است بر قد

ید که زندگی شما را همچون چنگ آیا کسی صدای چنگ زندگی را می شنود؟ شما اجازه می ده

خیر. آیا شراب زندگی در شما وجود دارد؟  بنوازد؟ آیا حاضرید با آهنگی که او می نوازد برقصید؟

خیر. هر لحظه صدها قدح شراب برای ما از طرف زندگی می رسد. آیا این قدح ها را می نوشیم؟ 

 . خیر ما آیا ما آن را می چشیم؟خیر. هر لحظه زیبایی، خرد، شادی و برکت برای ما می رسد ا

شما سی سال قرار نیست موالنا بخوانید و زنده به حضور نشوید. حضرت موالنا می فرمایند اینجا گنج 

ج را بیابید و به حضور کندن بکنید تا گن هباید شروع بنمی شود سالها بخوانبد و عمل نکنید پس  ،است

  را تجربه کنید.حضور  ،زنده شوید
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 د موالنا بخوانید و هم هویت شدگیهایتان را نیاندازید.چند سال می خواهی 

 عشق قرابه باز و من در کف او چو شیشه ای           شیشه شکست زیر پا پای کسی خلید نی

 خلید= زخمی

ی گذاشتند و با آهنگ می رقصیدند و چون شیشه باز کسانی بودند در قدیم که شیشه را روی سر خود م

فرقی نمی کند که ما من ذهنی داشته باشیم یا خیر در هر دو شیشه نمی افتاد.  در این کار استاد بودند

اگر من ذهنی نداشته باشیم در کف عشق هستیم و  صورت ما هم مثل همان شیشه در دست عشق هستیم.

عشق با ما می رقصد و ما را حفظ می کند و با عشق عجین و یکی هستیم. اگر طلسم ذهن شده باشیم و 

چون  دنمی تواند با ما برقص رقص عشق را می داند و اشته باشیم شیشه باز که خداستمن ذهنی د

به زیر پا می افتد و می شکند اما پای شما یا کسی دیگر با شکستن  پس شیشه شروع به بازی می کند

اگر اگر ذهن شما نچرخد غصه های شما به یکباره نابود خواهند شد.  من ذهنی شما زخمی نمی شود.

ش را از ما بصورت زیبایی و خرد بیان می کند و جهان را سامان می ما من نداشته باشیم عشق برکت

دهد. اگر در طلسم باشیم و با تصویر ذهنی خودمان هم هویت باشیم ما را می شکند و به ما نشان می 

تا بحال  دهد که با شکستن من هیچ اتفاقی نمی افتد و تا زمانیکه با من ذهنی می آفرینیم درد می کشیم.

خرد الهی خودش را از ما ما آفریده ایم با درد بوده است چون اجازه نداده ایم که عشق و  هر چیزی که

اگر شما زحمت زیادی برای چیزی کشیده اید اما در نهایت جز غم و درد  بیان کند و با ما برقصد.

ت. برای چه انجام داده اید با من ذهنی بوده اسی نمانده است پس بدانید که همۀ آنچیزی برای شما باق

و فرزند شما به  اما نتیجه نداده است مثال، زحمت زیادی برای بزرگ کردن فرزند خود کشیده اید

ام و فکر می کنید عشق داده اید. آنچه شما انجچون با عشق عمل نکرده اید  حرف شما گوش نمی دهد 

ای عشق دادن شرط می داده اید با من ذهنی بوده است و با همان من ذهنی با او برخورد کرده اید. بر

گذارید چون می گوئید این کارها را اگر انجام ندهی من ترا دوست ندارم و این کارهایی است که انجام 

دهی خوشحال می شوم. مگر امکان دارد بر اساس رفتار فرزندتان شما او را دوست داشته باشید یا 

ارد صرف نظر از اینکه به حرف نداشته باشید. کسی که عشق واقعی را می داند به فرزندش عشق د

بدنبال این هستیم که بعد از این همه هزینه و ما  شما گوش می دهد یا نمی دهد یا هر چیز دیگری.

 برود و ممکن استبزرگ شده است و می رود و  فرزند ما زحمت او را کنترل کنیم اما غافل از اینکه

طلسم نقش  ازقسمتی  هی.چون او را با ذهن بزرگ کرده ایم نه با عشق ال زندم نبه ما تلفن ه دیگر حتی

عشق  به فرزندانمان این نقشها را باید کنار بگذاریم و های ماست. برای مثال، نقش مادری یا پدری.

نباید فرزندمان را بر اساس آمال و خواسته خود بدهیم و فرزندانمان را با پشتوانه عشقی بزرگ کنیم. 

  شود. پزشکبر اساس خواسته ما مهندس یا  بزرگ کنیم و بخواهیم که
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و باعث دشمنی  فرزند خود را می گیرید  موالنا امروز به ما آموخت که با این کار شما جلوی خالقیت

 نخواهد داشت.هیچ کاری نتیجه خوبی در بر خالصه اینکه بدون عشق الهی  فرزندتان با شما می شود.

لهی در شق این است که اجازه بدهید خرد اععشق این نیست که مقدار زیادی پول به کسی بدهید بلکه 

شما جاری شود و از طریق شما به دیگران منتقل شود و به کاری که انجام می دهید بریزد. تا زمانیکه 

رنجش، کدورت، انتقام، توقع، حسادت و بقیۀ حالتهای من ذهنی را دارید کاری از پیش نخواهید برد و 

نشان دادن است و تا  یکی از قسمتهای من ذهنی اعتیاد به واکنش نتیجه ای زیبا نخواهید گرفت.

هیچ نتیجه ای نمی گیرید. ما داخل یک فکر می رویم و با آن فکر دائم  زمانیکه واکنش نشان می دهید

برای اینکه زندگی روی ما کار کند باید از و اجازه نمی دهیم زندگی از طریق ما عمل کند.  می چرخیم

با یک فکر می  ،ارد ذهن می شویدجنس عشق شویم. قسمت دیگری از طلسم این است که زمانیکه و

اید و فقط صدای حباب را بسته  آن همانند این است که وارد یک حباب شده اید و درِ  این حالت چرخید

س درد می کشید و پ حباب عشق الهی به شما دسترسی ندارد آن را می شنوید چون داخل خودتان

کند تا متوجه شوید که این گاهی خداوند شیشۀ شما را می ش .دبیحال هستی همیشه بی رمق، خسته و

شما  برداشت می کنند. یکبار که منِ   عنوان ظلم و نامهربانی خداوند زندگی نیست ولی انسانها آن را به

یکی از مهمترین چیزهایی که بعنوان جایگزین  شکست متوجه شوید که ذهن دارید و آن را بیاندازید.

ج ما قبل از ازدوا یم او باید ما را خوشبخت کند.عشق الهی انتخاب می کنیم همسر است چون می گوئ

زندانی هستیم و منتظر این هستیم که شخص دیگری ما را  ما هستدر آن حباب که بر اساس ذهن 

خوشحال و خوشبخت کند. در اوایل زندگی ما خشنود و خوشحال هستیم چون برای ما تازگی دارد اما 

ی گردد اما با این تفاوت که شخصی وجود دارد که بعد از مدتی دوباره بیحالی و ناخشنودی باز م

غافل از اینکه این عدم زندگی و اشکاالت در ماست و ما در آن  اشکاالت را بر گردن او بیاندازیم

آن حباب را باز کنید. اگر شما از جنس عشق باشید  شما خودتان نمی خواهید درِ  حباب زندانی هستیم.

دگی بدهد و این عشق همان عشق ازدواج، عشق به فرزند و اصال" نیازی ندارید کسی به شما زن

همسر، عشق به موجودات و عشق به دیگران و هر نوع عشق دیگری را شامل می شود اما بدون 

ا همه چیز را در بر انته آن عشق بی سرخوردگی. عشق فقط یک نوع است ما دو نوع عشق نداریم.

عشق ابدی و بی  ازهمان ه هستک عشق ما به هر چیزیزمانیکه ما به او زنده هستیم  می گیرد و

بدون قید و  را نمی شناسد وع، حسادت، رنجش، خشم، درد توق ابدی . این عشقمی گیردأت نش نهایت

 عشق یک موهبت الهی است.. رط فقط عشق می ورزدش

 در نفس یگانگی شیخ نه و مرید نی در قدم روندگان شیخ و مرید بی عدد       

 می خواهیم با به سمت خدا برویم اما هنوز در ذهن هستیم و و ی تصمیم می گیریم که راه عرفانروز
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 کردارند و ف پس شخصی را پیدا می کنیم که همه او را بعنوان شیخ و مرید قبول  خدا را بیابیم با ذهن 

که خود را مراد  کسی مراد من است. متوجه نیستیم و او ماو می داند که چگونه به خدا برس می کنیم

اهیم که خومی هم از او  ما  .داد این شیخها بی نهایت زیاد هستندو تع در ذهن به سر می برد می داند

چرا؟  باز در چاه بزرگتری افتاده ایم. غافل از اینکه پذیردمی شویم و او هم شیخ ما شود و ما مرید او

چون ما دیگر مسئول چیزی نیستیم و هرچه او بگوید ما انجام می دهیم چون او از نظر ما راه را می 

هر  یر ذهنی از خودش داردوم دارم و او هم یک تصداند. بعالوه چون من یک تصویر ذهنی از خود

 . یمدو در ذهن هست

می فرمایند شما بدون معلم و راهنما  در جایی دیگرشاید برای شما سؤال پیش بیاید که حضرت موالنا 

شیخ و مراد داشتن تو را بیچاره می کند. پس  فرمایند کهراه را بروید و در اینجا می  نمی توانید این

گر کسی بپذیرد که مراد و شیخ تو باشد حتما" این شخص دروغین است کدام را باید بپذیریم؟ جواب: ا

و راه را نمی داند. این حرف همانند این است که درخت سیبی که به ثمر رسیده است به درخت سیب 

کوچک بگوید تو به من نگاه کن و از خاک خودت غذا نگیر و با نگاه کردن به من رشد کن. کسی که 

ذیرد که هر چه او می گوید شما گوش کنید و از خالقیت خود استفاده نکنید و مراد می شود یعنی می پ

استفاده ای از  وکنید  و خرد الهی خود را کورفقط چشم شما به او باشد که چه می کند و از او تقلید کنید 

ه تنهایی آن نکنید. کسی که به حضور زنده باشد این را نمی پذیرد که مراد کسی باشد چون هر انسانی ب

 شما به این برنامه گوش میمثال،  ایبر نباید از روی تقلید به دنبال خدا باشد.آتش فشان معناست و 

هر چقدر درون دهید و مسئول آن خود شما هستید و هر چه در درون شماست به بیرون شما می ریزد. 

صفات من  و دیگر خود را پاک کنید بیرون شما پاکتر می شود. هر قدر درون شما پر از رنجش، کینه

دارید. درون شما هر چه باشد به بیرون   ان اندازه درد و غم و مشکلذهنی باشد در بیرون به هم

و عشق به کار و  منعکس می شود پس زمانیکه درون شما عشق و خرد الهی باشد در بیرون هم خرد

 و تو داناسکسی ساخته اید که او بزرگ  بنابراین اگر تصویر ذهنی از .سرازیر می شوداعمال شما 

 ند.ین راه شما را به جایی نمی رساباید از او تقلید کنید ا شما هستید پس و نادان ما کوچکش

. برای اینکه در نفس یگانگی که همان فضای یکتایی است شیخ و در نفس یگانگی شیخ نه و مرید نی

 مریدی وجود ندارد. اگر کسی قبول کند که مراد است حتما" من ذهنی دارد در غیر اینصورت نمی

حتی به نفس کشیدن نفس را حضرت موالنا بسیار بکار می برد. ما  ۀ کلمپذیرفت که شیخ باشد. 

از طریق ما بلکه زندگی است که  چون در اصل ما نیستیم که نفس می کشیم هم دقت نمی کنیم  خودمان

می بینید که شما کنترل زیادی روی نفس کشیدن خود ندارید و نمی توانید اگر دقت کنید فس می کشد و ن

ا بگیرید. اگر شما شاهد نفس کشیدن خود باشید می بنید که انگار تمام جلوی نفس کشیدن خود ر
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نیاز ندارید هزینه ای حتی  ین نوع مدیتیشن است وکهکشان از طریق شما نفس می کشد. این ساده تر

در مراقبه بنشینید و شاهد نفس کشیدن خود باشید و یا نفسهای خود را  کافیست برای آن بپردازید

می شما ساکت ا بروی نفس کشیدن شما متمرکز می شود و ذهن همه توجه شمناخودآگاه بشمارید و 

متوجه می شوید که درون شما در حال زنده شدن است و حس زندگی ادامه دهید به این کار  شود و اگر

را در تمام بدن خود حس می کنید حتی ممکن است متوجه دردهای قسمتهایی از بدن خود بشوید که 

که  بنابراین تک تک ما مسئول هستیم ذهن شما بسیار مشغول بوده است.قبال" متوجه آن نبوده اید چون 

ورت شیخ و مرید در غیر اینص هستند به سمت خدائیت ییعالمت راهنما ی عرفانیآموزشهاتمام بدانیم 

  خودش تلۀ ذهن و طلسم است، اگر در این تله هستید بیرون بیائید.

 ای دست به استاد مده خواجه تو عارف بده ای نوبت دولت زده ای        کامل جان آمده

 ده ویران تو را نیز به بغداد مده هین    ده ویرانه تو گنج نهان است زهو              در

وست و جان تو کامل است و به و آفرینندگی ت ( تو عارف هستی و االن نوبت شادیای انسان )آقا، خانم

چرخی این ذهن به نقص ها نظر دارد  یز نیازی نداری اما زمانیکه در ذهن مانده ای و با آن میچهیچ 

و بدنبال سامان وضعیتها باشید )خانه، همسر، ماشین،  داضافه کنی انشما هر چقدر چیزها را به خودت

هرگز این وضعیتها کامل نمی شوند بچه، دوستان(  به نتیجه نمی رسید و همیشه جایی از آن می لنگد و 

نیازی به هیچ کس  امل است وست خودش کولی زندگی که درون تو همیشه در حال تغئیرند چون

می خواهد  وجود ندارد و آن هم خود زندگیست که . بارها تکرار کرده ام که یک استاد بیشتردندار

 بیان کند. از درون فرد فرد انسانها خودش را

بسیار باسواد و  چوند و آن شیخ برای شما بغداد است فکر می کنید شما یک ده ویرانه هستی  اینکه

تو حتی زمانیکه در ذهن هستی یک گنج نهانی   اشتباه هستید. در همان ده ویرانه بزرگ است در

بارها تکرار کرده ام که جلوی آئینه بایستید و  آگاه باش و بیدارشو و این ده خود را به بغداد مده. .هست

وضعیت مالی یا جسمی و  هر گونه شما برای خودتان باید مهم باشید فارغ ازبگوئید من مهم هستم. 

د اما در اصل از زمان بدنیا آمدن به شما نشان می ده ویرانه را وضعیتها شما این ده ویرانهی. اجتماع

خانه، ماشین،  .دارمنچیزی  که شما این جان کامل با شما بوده است. ممکن هست شما فکر کنید من

 کنید.  را با بغداد عوض هندارم اما شما جان کامل دارید و نیازی ندارید این ده ویران تحصیالت

 اد مدههست تو را دانش نو هوش به اسن    آنک به خویش است گرو علم و فریبش مشنو   

 ران جز که به فرهاد مدهی است گدبا تو کلن جهت کوهکنان            خسرو جانی و جهان وز 
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ب علم و فری ،واهد من ذهنی خود را بزرگتر کندمن دارد و می خ، هر کسی که می گوید من مراد هستم

دانش نو  ایشان می فرمایند. است . حضرت موالنا هرگز خود را مراد ندانستهیدص را نخوراشخااین 

. در درون هر شخصی آب و روغن وجود دارد ماست همیشه همراه تک تک انسانهادرون ش که گنج 

د با هم قاطی شوند. آب و روغن کردن طلسم است. نکه همان ذهن و خدائیت است جداست و نمی توان

برای شما روشن می شود و  راهد بتدریج بروی خودتان بکنی ارو ک تکرار ، تمرین شروع بهشما اگر 

االت خود را . بتدریج اشکریشه خدائیت شما قوی و قویتر می شود شد شما می شود وایه برای ریک پ

 شما نمی آیند و آنها را باید بیاندازید.  به کار و بقیۀ صفات من ذهنی توقعها، می بینید که رنجشها

 خسرو جانی و جهان وز جهت کوهکنان            با تو کلندی است گران جز که به فرهاد مده

ق هستی و یک لتو پادشاه جان و جهان هستی یعنی پادشاه زندگی زنده شده در خود هستی بنابراین خا

 جز به دست این کلنگ را ،دن گنج می خوردرکار خوبی داری که این کلنگ به درد پیدا یکلنگ بس

یا دیو درون تو بیافتد.  من ذهنینگذار این کلنگ به دست . نباید بدهیدفرهاد که همان عشق خدایی است 

 .یدبه زبان دیگر این کلنگ را به دست درد، رنج، غم، خشم و بقیه صفات من ذهنی نده

 زید بد مایه با یزید نیآنک میان مردمان شهره شد و حدیث شد       سایه بای

 مایه= زندگی زنده، هوشیاری حضور

و داستان شد  است که موالنا از او به خوبی یاد می کند. کسی که بین مردمان مشهور یبایزید عارف

نی شما به شخصی مثل بایزید نگاه می کنید و از او یک تصویر ذهنی می سازید و عسایه بایزید بود. ی

گی است. آن تصویر ذهنی بایزید است و مایۀ بایزید یا اصل او که خدائیت می گوئئید عجب انسان بزر

اوست در این شهرت نیست. در داستان و شهرت که از شخصی بوجود می آید آن شهرت سایه است و 

هست توجه کن.  اوه نکن بلکه به زندگی که درون به کسی که مشهور شده است توجاصل او نیست. 

ه شما از این برنامه می آموزید یک عالمت راهنماست که هر کس بتواند بطور خالصه هر چیزی ک

بلکه  یدنی تبدیل نکنزندگی زنده رادر درون خودش پیدا کند بنابراین این برنامه را به یک تصویر ذه

 از آن برای زنده شدن به حضور و دست یافتن به گنج درون خود استفاده کنید.

 س خود رمضان و عید نیده دهید عاشقان عید وصال می رسد        زآنک ندید هیچ کژم

در حال  ایم عاشقان منظور همۀ انسانها که بالقوه عاشق هستند. زمان عید وصال ما به آنکسی که ندیده

این وصال رسیده است.  زمانو نه عید فطر است و  مضانرسیدن است اما عجیب است که نه ماه ر

می  می کنند در این زمان است کهبرای مسلمانان ماه رمضان و عید فطر بسیار مهم است و شاید فکر 
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به حضور زنده شود. به قول  انسان می تواندلحظه  هردا برسند اما چنین چیزی نیست. توانند بخ

 حضرت حافظ:

   آدمی در عالم خاکی نمی اید به دست        عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

حضور و یکتایی می توان آدمی نو و به انسان در این عالم ذهن به دست نمی آید و فقط در عالم 

و حضور شماست زمانیکه یک زمینه و سامان جدید با اخت. این آدم جدید خود شما حضور رسیده س

 در آن عالم درد وجود نخواهد داشت. آورید کار بر روی خود بوجود می تسلیم و

شروع می شود را برای شما می دفتر اول  407قصۀ دیدن خلیفه لیلی را، که از کتاب مثنوی سطر 

 خوانم.

 گفت لیلی را خلیفه کان توی           کز تو مجنون شد پریشان و قوی

 از دگر خوبان تو افزون نیستی        گفت خاموش چون تو مجنون نیستی

  دیوانه قوی=

اینگونه آشفته و دیوانه  خلیفه که من ذهنی دارد لیلی را می بیند و به او می گوید این لیلی که مجنون را

بیشتر از دیگر زنها نداری. لیلی در پاسخ می گوید خاموش باش چون تو   کرده تو هستی. تو که زیبایی

 .مجنون نیستی. حضرت موالنا از این دو بیت نتیجه ای می گیرد که برایتان می خوانم

که از جنس زندگی است هر کسی که از جنس زندگی باشد زندگی را متوجه می شود و کسی دیگر را 

دن به گنج درونمان باید یقدر نوشته ای که عالمت خوبی است برای رس می شناسد و قدرش را می داند.

ش را می قدر. اگر بدانیم که آموزشهای موالنا از بهترین راهنماهاست. آیا قدرش را دانسته ایم؟ خیر

 . ما به این نوشته ها بیدار نبوده ایم.نداشتیمنج که این همه درد و رستیم دان

 ر که بیدارست او در خوابتر       هست بیداریش از خوابش بتره

 هست بیداری چو در بندان ما  چون بحق بیدار نبود جان ما       

. خوابی که برای 1م. هر کسی بیدار است او در بیشتر در خواب است. ما سه نوع خواب داری

و در فکر و خواب چیزی به  . خوابی که بیدار هستیم اما دائم در ذهن هستیم2 کردن استاستراحت 

برای مثال، می گوئیم زرنگ سر می بریم و فکر می کنیم بیداریم این بیداری از خوابیدن بدتر است. 

. این یعنی ما در خواب ذهن هستیمقط بدنبال پول در آوردن ف ،ت چگونه پول در بیاوریممهم نیس ،باشیم

نیها بسیار زیاد به چشم می خورد. فکر می کنیم در بازار هر این نوع زرنگی کردنها در ما ایرا هستیم.
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اگر زرنگی این است بهتر است جزو کسانی باشیم که سر ما کاله زرنگتر است بیدارتر است.  ی کهکس

یاری هوشبه اندازه ای باید  انسان ذهن هستیم. در بند نباشد یکیا به خدا یا زندگی اگر جان م می رود.

نباید  و بقیه صفات من ذهنی واکنشها، خشمها رویدادها،جایش کنده نشود. از د که داشته باش حضور

زندانی  باشید بیدار به چیزهای این دنیا و صفات من ذهنی اگرد. ناز جا بیرون آور قادر باشند شما را

خودتان چرخش فکرهایتان شما هم می چرخید. از همانند آن آتشگردان هستید و با شما  ذهن می شوید.

با آنها هم  شما ؟ چونمشواینقدر غمگین می  ی امادن قسمتی از پول یا دارایبپرسید که چرا با از دست د

معتبر اتفاقات . آن مال و دارایی در مرکز شماست پس با تغئیر آن واکنش نشان می دهید.  هویت هستید

هستند اما مهم نیستند یعنی با از دست دادن دارایی شما چیزی را می آموزید اما نباید از جا کنده شوید و 

در این جهان زندگی می د حضور در شما باشزمانیکه به اندازۀ کافی هوشیاری بنابراین  درد بکشید.

نیازهای دنیایی خود را برطرف  دنیا بروید وه این است که بی اما در را نمی بندید و این در برا کنید

 به اصل خود بازگردید.  کنید و بعد

 وز خوف زوال وز زیان و سود   همه روز از لگدکوب خیال         جان 

 ی بسوی آسمان راه سفرن  صفا می ماندش نی لطف و فر       نی 

به فکر  دائمدفعه که رویدادها می آیند شما هر د. نمی کوبما جان های ما هر روز با لگد به و خیالفکر 

مت من فرو ک قسدر ترس این هستید که یدائم  .هستید اضافه کردن چیزها به خودتان وسود و زیان 

 و اینها همه لگد  د، چون شما در ذهن به سر می بریدشوناز زندگی من کم  زییا چی کندنافول  یانریزد 

د و ندین نفر با مشت و لگد به جان شما بیفتاینکه چنهمانند  .هستند به جان اصلی یا همان خدائیت شما

مصداق دارد برای شخصی  حالت همین وید.درد زیاد دیگر چیزی متوجه نمی ش از ، شماشما را بزنند

که چندین فکر و خیال دائم در ذهن او می چرخند و او را آزار می دهند بنابراین آن شخص خودش را 

زنده باشید آیا چیزی از آن کم  اگر به هوشیاری خداییشما  درد می کشد. واهد کرد گم خودر فکرها 

اما اگر از  خیر چون بی نهایت است. خواهد شد؟ آیا از فضای یکتایی این لحظه چیزی کم خواهد شد؟

کم خواهد شد و همۀ حواس شما به این است که آنها را چیزهایی که در زندگی دارید چیزی بردارند 

هوشیاری حضور ما اقیانوس است و  که چنین چیزی امکان ندارد. بیشتر کنید یا ثابت نگه دارید

می آید و  روی اقیانوسچیزی کم نمی شود اما کف  انوسیاز اقب هستند. هرگز فکرهای ما کف روی آ

، ت ایزدیملطف و رح صفای زندگی،ذهن هستیم  زمانیکه ما در می رود و کم و زیاد می شود.

از  یگاه برای همین است که عشق ما شرطی است. وجود ندارد.خرد زندگی  ، عشق،ظمتع ،شکوه

ما بعنوان  ه های ما اینطور شده اند؟ چون عشق حقیقی وجود نداشته است.چخودمان می پرسیم چرا ب

و این  یر اینصورت تا همیشه درد می کشیمشندۀ پر از درد هستیم و باید آنها را بیاندازیم در غیک با
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ست. انسان باید به او ه همین منظور آفریده اتنها راه برگشست بسوی زندگی است و خداوند ما را ب

 ما راه گم کرده ایم و راه را بسته ایم. زنده شود و این تنها را چاره است.

 کند با او مقالدارد اومید و        آن باشد که او از هر خیال        خفته 

 پس زشهوت ریزد او با دیو آب    ور بیند او به خواب       حرا چون دیو 

این فکرمی تواند د و زندگی می کندارد بنابراین با آن فکر  امید یک فکر بهمنظور کسی است که خفته 

و می گوئید من این فکر  زندگی درون شما را از شما بگیرد را تماما" از جا بکند و تمام توجه زنده او

چون آن فکر همۀ زندگی آن شخص است پس از این فکر امید  دهد هستم و آن فکر به شما زندگی می

 وید و به داخلهویت می ش هم هابا فکره کزمانیموالنا تمثیلی زیبا می زند. حضرت  د.زندگی دار

 شهوت دارند، که جوان نمانند پسرا .آن است که دیو را حوری می بینید می روید همانند ی فروفکر

در  دیگر اینکه مثال .ندکنند و ملتحم می شوبا آن حوری عشق بازی می  حوری می بینند و در خواب

و این خشم سبب می شود که زیبایی شما در شوره زار  فکری فرو می روید و خشمگین می شوید

و اعمالی انجام دهید  رروابط شما تأثیر منفی بگذارد و رفتا بر ،دبریزد و بیرون شما را بی سامان کن

دیو همان فکری است که به آن حس وجود و  شود.بباعث پشیمانی شما  خشم فرونشستند از عکه ب

 ارزش داده اید و آن را در آغوش گرفته اید.

 او به خوی آمد خیال از وی گریخت    تخم نسل را در شوره ریخت       چونک 

 آه از آن نقش پدید ناپدید         تن پلید       و  آن  زسر بیند اضعف 

تخم نسل خود را بیهوده تلف کرد چون به ر خواب با حوری عشق بازی می کرد ر جوان که دسپاین 

از اینکه از خواب بعد پس به شوره زار ریخت.  جایی ریخته نشد که باعث بوجود آمدن فرزندی شود

درد سر این جوان بعد از آن بیدار شد متوجه شد که خبری از حوری نیست و همه خواب بوده است.

شما با مثال برای گرفت و تنش هم ناپاک شده بود و هیچ نتیجه ای هم نداشت چون خواب می دید. 

آن را در  کهخشمگین کرده مصداق دیو را دارد  فکری که شما را ،همسر خود خشمگین می شوید

و  پس بدنخشم مثل سمی در بدن شما می ریزد ن آو آثار  و با آن هم خواب می شوید آغوش می گیرید

کار در زمان خشم فکر می کنیم آه از آن نقش پدید ناپدید. ما  .زندگی شما را ناپاک و آلوده می کند

جشهای شما تمام دردها و رن؟ و سامان به زندگی ما بخشیده است  صحیحی می کنیم. کدام خشم ما نیتجه

ضعف سر داریم و تنمان پلید است.  ماهمۀ  نوز هم نمی خواهید بیدار شوید.و ه هستندهم از این جنس 

ترس بوجود آمده این همه بیماریهایی که از اسآیا  چقدر بیماریهای ذهنی و روانی در دنیا وجود دارد؟

کسی مسئول این بیماریها است و چه کسی می تواند ما رانجات دهد؟ خود ما. چه  ؟!!است را نمی بینیم
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اینها  کسی بیاید و ما را نجات دهد. ما توقع داریم کهداریم؟  دردها و مشکالت چه توقعیبرای این ما 

شما آثار اینها در زندگی که  است؟ خود شما هما را از بین بردکسی خالقیت شچه همه طلسم هستند. 

چطور می توانید صورت طلسم  .واب به سر می بریمما در خچون  پیدا نیست د آن طلسمپیداست اما خو

حضرت موالنا راه شکستن این طلسم را به ما را ببینید؟ از پایگاه حضور ناظر و هوشیاری حضور. 

تا و تسلیم شوید. بپذیرید  با آن موازی ت خود می شویدمتوجه ستیزه و مقاوم زماناست. هر  آموخته

 حضرت موالنا تمثیل دیگری می زند که ما این کار را می کنیم.زندگی در شما زنده شود. 

 می دود بر خاک پران مرغ وش     و سایه اش      پران بر باال مرغ 

 می دود چندانک بی مایه شود           صیاد آن سایه شود     ابلهی 

ه کبجای اینهی )انسان من ذهنی( باال می پرد و سایه اش روی زمین می رود و یک آدم ابلمرغی 

انسان ابله . این برای شکار می رود آن مرغ بدنبال سایهی شکار در آسمان بگردد بدنبال مرغ برا

در ذهن زندگی می کند و به جای اصل زندگی فقط در فکرهایش زندگی می کند و  هانسانی است ک

است و از  گردانل آن آتشاانسان مثاین  در ذهن خود دارد.بدنبال به دست آوردن هر چیزی است که 

فقط  بنابرین شده استس جسم جن از پس، ذهن این شخص در حال چرخش است جنس فرم شده است

 واسته ایدکه خ چیزهای مادی بعضی حتما در زندگی بهشما  .دا نمی بینو زندگی ر دینب میجسمها را 

چون می خواسته اید از اینها  لیو همسر و فرزند و غیره پول، ،مدرک تحصیلی ،رسیده اید همانند

د. این یی داشته ازندگی بگیرید و به شما نداده اند سرخورده شده اید و متوجه شده اید که شادی لحظه ا

ی گو از آنها زند منها هم هویت نشویچیزها بد نیستند که در زندگی به آنها برسیم تا زمانیکه با آ

فکر و عمل کنید و درد بیافرینید می توانید  و از آن پایگاه اشته باشیدمن ذهنی د ازاینکه بجای  .منخواهی

خرد الهی از طریق شما  تاضور داشته باشید هوشیاری ح سانی بخشیده استه خدا به هر انی کبا اختیار

به حضور زنده  هککسی  بیافرینید. و زیبایی عشق ،در جهان سامان وبه فکرها و اعمال شما بریزند 

لی ان جهان خرج کند ومانها دالر درآمد داشته باشد و این پولها را در راه سواست ممکن است میلی

حتی پولش را به سختی برای ن از لحاظ مالی به سر می برد کساکسی که در ذهن است و در شرایط ی

 سختی و به زحمت پول را به دست. به در محدودیت به سر می برد  برای اینکه ش خرج می کنددخو

که به لذت ببرد. کسی  ش همبرای خودحتی آورده است اما چون محدود است نمی تواند از پول خود 

دارد را می داند  روابط، مردم و هر چیزی کهدوستان،  ارزش تاسگذار و شکرحضور زنده است 

 و سالمتی، امکانات، دوستان از جنس ذهن است ارزشِ اما کسی که  شناسی استچون از جنس قدر

ون ریشه ندارد و هر چه بیشتر به او بدهند چ ا" بدنبال بیشتر خواستن استدائم پسغیره را نمی داند 

  و صیاد سایه ها شده است. شناسدرا نمی  بیشتر می خواهد چون طلسم شده است و زندگی
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با دین خود داشته باشد  ارییانسان من ذهنی می تواند بسیار مذهبی باشد و باورهای هم هویت شده بس

ه باشد با اگر این انسان سواد زیاد داشته باشد و هزاران مرید داشتکه باز هم از جنس محدودیت است. 

 ی کهانساناما  دارد.نریشه  و خود هم هویت است ون با این وضعیتِ رفتن مریدانش بیچاره می شود چ

زندگی ها نمی دود. اگر  هیچکس هم نباشد براحتی زندگی می کند و بدنبال سایه دارد هوشیاری حضور

ر الهی در زندگی ون نوچگذشته و آینده را بوضوح ببینید  زنده در شما وجود نداشته باشد نمی توانید

  کجاست.از این سایه اصل  د از اینکهمی مانیرخب بی پس همیشهشما وجود ندارد 

 اندازد به سوی سایه او        ترکشش خالی شود از جست و جوتیر 

و لحظه به لحظه زندگی او هدر می رود مثل آن انسان من ذهنی تیر بسوی سایه می اندازد بنابراین 

این  اینکه کسی که منظور .دی نشدرزنفشدن او بی نتیجه بود و تبدیل به  ممثال پسر جوانی که ملتح

 آنقدر که درمی شود لحظه از فضای من ذهنی عمل می کند و زندگی را هدر می دهد و ترکشش خالی 

ن نتیجه بخاطر وما لحظات جوانی ماست که تمام آن را بدتیردان . ی چیزهای دنیایی استجست و جو

نتوانستیم  .می کنیمو در جست و جوی سایه سپری  هیمهم هویت شدگیهایمان هدر می د دردها و

چیزها در دائم در جست و جوی  ذهنیاصیل زندگی کنیم. هوشیاری را با عشق  خودلحظات جوانی 

مثل خود شما هستید و در بیرون از شما نیست. درونبیرون است و پیدا نمی کند می دانید چرا؟ چون 

ید با ه خود شما هر جا برواین می ماند که به بیرون از خانه بروید و بدنبال خودتان بگردید درحالیک

   قانه می آید که کسی بدنبال خودش بگردد.مو به نظر اح شماست نیازی به گشتن ندارد
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