برنامه شماره  ۳۴۵گنج حضور
اجرا :پرویز شهبازی
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غزل شماره  ،۲۹۷۷مولوی
هر روز بامداد درآید ییک پری
ربیون کشد مرا که ز من جان کجا بری
گر عاشق نیاب مانند من بت
ور تاجری کجاست چو من گرم مشیی
ور عارف حقیقت معروف جان منم
ور کاهیل چنان شوی از من که برپری
ور حس فاسدی دهمت نور مصطق
ور مس کاسدی کنمت زر جعفری
محتاج روی ماب گر پشت عالیم
محتاج آفتاب گر صبح انوری
از بر و بحر بگذر و بر کوه قاف رو
منشی زین دو برتری
بر خشک و بر تری
ر
ای دل اگر دیل دل از آن یار درمدزد
وی رس اگر رسی مکن این سجده رسرسی
چون اسب یمگریزی و من بر توام سوار
مگریز از او که بر تو بود کان بود خری
صد حیله گر تراش و صد شهر اگر روی
قربان عید خنجر هللا اکیی
خاموش اگر چه بحر دهد در ب دری غ
لیکن مباح نیست که من رام یشیی
مولوی ،مثنوی ،دفی اول ،سطر ۲۷۰۳
گفت زن صدق آن بود کز بود خویش
برخیی تو از مجهود خویش
پاک
ر
آب بارانست ما را در سبو
ملکت و رسمایه و اسباب تو
این سبوی آب را بردار و رو
هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو
غی این اسباب نیست
گو که ما را ر
در مفازه هیچ به زین آب نیست
گر خزینهش پر متاع فاخرست
چنی آبش نباشد نادرست
این ر
چیست آن کوزه تن محصور ما
اندرو آب حواس شور ما
ای خداوند این خم و کوزه مرا
در پذیر از فضل هللا اشیی
کوزهای با پنج لوله پنج حس
پاک دار این آب را از هر نجس
تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر
بگید کوزه من خوی بحر
تا ر
تا چو هدیه پیش سلطانش بری
پاک بیند باشدش شه مشیی
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بنهایت گردد آبش بعد از آن
پر شود از کوزه من صد جهان
لولهها بر بند و پر دارش ز خم
گفت غضوا عن هوا ابصارکم
کی هدیه کراست
ریش او پر باد ر
الیق چون او شیه اینست راست
زن نیمدانست کانجا برگذر
هست جاری دجلهای همچون شکر
در میان شهر چون دریا روان
پر ز کشتیها و شست ماهیان
رو بر سلطان و کار و بار ربی
حس تجری تحتها االنهار ربی
چنی حسها و ادراکات ما
این ر
قطرهای باشد در آن نهر صفا
مولوی ،مثنوی ،دفی ششم ،سطر ۸۲۱
رسط روز بعث اول مردنست
زانک بعث از مرده زنده کردنست
جمله عالم زین غلط کردند راه
کز عدم ترسند و آن آمد پناه
از کجا جوییم علم از ترک علم
از کجا جوییم سلم از ترک سلم
از کجا جوییم هست از ترک هست
از کجا جوییم سیب از ترک دست
المعی
هم تو تاب کرد یا نعم
ر
دیده معدوم ربی را هست ربی
دیدهای کو از عدم آمد پدید
ذات هست را همه معدوم دید
این جهان منتظم محش شود
گر دو دیده مبدل و انور شود
زان نماید این حقایق ناتمام
که برین خامان بود فهمش حرام
نعمت جنات خوش بر دوزخ
شد محرم گرچه حق آمد سخ
در دهانش تلخ آید شهد خلد
چون نبود از وافیان در عهد خلد
مر شما را رنی در سوداگری
دست یک جنبد چو نبود مشیی
یک نظاره اهل بخریدن بود
آن نظاره گول گردیدن بود
کی به چند و آن به چند
پرس پرسان ر
تعبی وقت و ریشخند
از ب ر
از ملویل کاله یمخواهد ز تو
نیست آن کس مشیی و کالهجو
کاله را صد بار دید و باز داد
جامه یک پیمود او پیمود باد
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کو قدوم و کر و فر مشیی
کو مزاح گنگیل رسرسی
چونک در ملکش نباشد حبهای
جز ب گنگل چه جوید جبهای
در تجارت نیستش رسمایهای
پس چه شخص زشت او چه سایهای
مایه در بازار این دنیا زرست
مایه آنجا عشق و دو چشم ترست
هر که او بمایه بازار رفت
عمر رفت و بازگشت او خام تفت
یه کجا بودی برادر هیچ جا
یه چه پخت بهر خوردن هیچ با
مشیی شو تا بجنبد دست من
لعل زاید معدن آبست من
مشیی گرچه که سست و باردست
دعوت دین کن که دعوت واردست
گی
باز پران کن حمام روح ر
گی
در ره دعوت طریق نوح ر
خدمت یمکن برای کردگار
با قبول و رد خلقانت چه کار
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احوالپیس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  2977از دیوان شمس موالنا رشوع یم کنم.
با سالم و
ر

هر روز بامداد در آید ییک پری **** ربیون کشد مرا که ز من جان کجا بری
ی
جان دیگر
پس یم گوید هر روز صبح یک پری ربپون میاد و من را ربپون یم کشد و به من یم گوید که چطوری یم توان جان از من ی
ربپی یا جان از من بدر ربپی.
بگپد .و این ی
ی
معن را هم یم دهد که پری به ما یم گوید که اگر جانت را بخوایه جای دیگر ربپی
یعن جانت باید در اختیار من قرار ر
من جان سالم در تو ی
باق نیم گذارم.
خب حاال این سوال پیش میاد که بامداد ِک هست؟ و پری رچ هست؟ و مرا از کجا ربپون یم کشد ؟ و چرا به من یم گوید که
جانت را کجا یم خوایه ربپی؟! که سطرهای ر ی
پایی توضیح یم دهد.
بامداد یم توانیم بگوییم همان موقیع است که ما از خواب بیدار یم شویم .یا این لحظه .این لحظه بامداد است ی
یعن خورشید ما
یم تواند طلوع کند و اگر ما شب درست بخوابیم و صبح از خواب بیدار بشویم .درست بخوابیم ی
یعن خوب خوابمان ربپد و در
طول شب ده پانزده بار وسط شب بیدار نشویم بخاطر اینکه ما با این پری ییک نیستیم .برای اینکه ما با ذهن هم هویت شدیم.
ذهن ما را ی
برای اینکه این من ی
حن در شب هم هنگام خواب ما را راحت نیم گذارد که خوب بخوابیم.
ذهن هستیم ی
موالنا یم گوید وقتیکه ما یم خوابیم اگر هم پیش من ی
یعن در ذهنمان هستیم از پیش خودمان به پیش خودمان یم
رویم .ی
یعن اگر االن در ذهن هستیم و خودی ساختیم مصنویع .از آن خودمان را ربپون یم کشیم یم رویم به سوی اصیل خودمان
و با او ییک یم شویم.
ً
صبح حتما شما تجربه کردید که در ییک دو دقیقه اول که از خواب بیدار یم شویم هنوز هوشیاری حضور با ماست و موتور این
ی
ذهن هنوز روشن نشده  .و ی
وقن که موتور ذهن روشن یم شود و یادمان میاد که باید پاشیم برویم شکار یا باید رانندک کنیم و یا
باید یک نفر روبرو بشویم و چه مسائیل داریم و گذشته مان یادمان یم افتد و موتور که ذهن روشن یم شود مثل این است که کلید
حضور را را خاموش یم کند و ما یم رویم توی ذهن ( من خودمان ) و رشوع یم کنیم به فکر من دار کردن و مسئله درست کردن و
به خیال خودمان داریم مسائلمان ر ا حل یم کنیم .ویل با آن تفکر که هوشیاری حضور غایب است داریم مسئله درست یم کنیم.
یم گوید که یک پری میاد .پری در واقع زیباترین باشنده است .باشنده افسانه ای است.
چرا افسانه ای است؟ برای اینکه ربپون نیم توانیم ببینیم .
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نسن یم تواند
گایه اوقات یم گویند که عکس دیو است .دیو بسیار زشت است و پری بسیار زیباست .ویل دیو گرچه که وجود ر
ی
پیدا کند و تعریفش این است که ما بطور کامل یم رویم توی ذهنمان و با فرم های ر ی
هیجان و فرمهای ی
ذهن هم
فپییک ،فرمهای
هویت یم شویم .
نسن دارد بوجود میاد ی
خدان حضور را که ما در این لحظه یم خواهد از ما
وقن که ما هوشیاری
پس دیو بنا به تعریف اگر وجود ر
ی
ً
مثال فرمهای ر ی
فپییک را مثل اتومبیلمان و خانه مان را
بیان بشود و گنج حضور را گم یم کنیم و یم رویم به ذهنمان و در ذهنمان
آدمهای مختلف را مجسم یم کنیم و به آنها حس وجود یم دهیم و با آنها هم هویت یم شویم ی
یعن هویتمان را یم خواهیم از آنها
بگپیم.
ر
ی
ی
ر
خویس که بنظر خودمان حالمان خوب است و خوشمان
هیجان مثبت مثل
هیجان مثل ترس و مثل خشم یا فرمهای
فرمهای
بیشپ مردم با هیجانهای ی
ی
انتقامجون و رنجش و ..هم هویت
منف مثل خشم و ترس و کینه و
میاد با آنها هم هویت یم شویم .ویل
ی
شده اند .فرمهای فکری مثل هر جور فکری که یم کنیم که توی آن من وجود دارد.
ً
پس سه جور فرم شد .ییک ر ی
فپییک مخصوصا آدمهای دیگر فرم آنها و شکل و قیافه آنها  .شما اگر دیدید از یک آدمهای بخصویص
بدتان میاد یا از یک آدمهای بخصویص خوشتان میاد در این صورت با فرم این آدمها و شکل ظاهری این آدمها هم هویت شدید.
از این تیپ آدمها بدتان میاد .از آن تیپ آدمها خوشتان میاد .این خوش آمدن و بد امدن امروز در غزل هم داریم که یم گوید:
از بر و بحر بگذر و بر کوه قاف رو ی
یعن از خشیک و تری .از دریا و خشیک بگذر برو به کوه قاف .خشیک و تری و یا دریا یا خشیک
چپهان است که ما خوشمان میاد خشیک آن ر ی
ی
هان است که ما بدمان میاد .ویل هر دو
چپ ی
که یم توانیم بگوییم دریا سمبولیک آن ر ی
دون کار یم کند.
دون ذهن است و ذهن با ی
در واقع ی
و برای ر ی
دون هستند) ما از سود خوشمان میاد و از زیان بدمان
همی یم گوید که از خوش آیند و بد آیند .از سود و زیان ( ..اینها ی
میاد .ویل این دو تا ر ی
ذهن هستند و چ ر یپ ی
چپ ی
ذهن اصل ما نیست.
امروز دارد یم گوید که پری میاد و ما را از این ربپون یم کشد( .من فقط یم خواهم به پری برسم که پری رچ هست !)
گر چه که دیو یک ر ی
چپ ذهنیست ویل پری مطلق است.
خون و بدی است که این خوب است و آن بد است .هر موقع که یم گوییم این
پس پری درست مثل این است که بگوییم مثل ر
دون ذهن است و
خوب است پس یک بد هم وجود دارد .نیم شود که فقط بد باشد در ومقابل خوب یک بد هم وجود دارد .این ی
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این در ذهن است .ویل ی
وقن که یم گوییم« نیک » در فاریس .آن موقع آن جوهر یا عنرصی است که االن از خدایت ما میاد .این
نیک است .نیک خوب و بد نیست .نیک در جهان ربپون سامان یم آفریند.
ی
ر
ر
در ذهن ما ر
ناخویس داریم که ی
خویس به ما دست یم
تفسپ کند
اتفاق بیفتد و ذهن ما خوب
ذهن هستند .اگر یک
خویس داریم و
ر
ر
ناخویس .این دو تا ی
ذهن هستند .ویل یک نوع هیجان دیگری وجود دارد که از اصل ما بلند یم شود از
تفسپ کند
دهد و اگر بد
ر
ذاتما بلند یم شود که اسمش شادی است و این هم بنظر میاد که مثل هیجان است ویل هیجان اولیه است با این هیجان ی
ذهن
فرق دارد.
پری هم در واقع مطلق است و عکس دیو نیست و ما در ربپون نیم توانیم ر ی
چپی پیدا کنیم و بگوییم که این پری است.
پس یم گوید که یک پری میاد موقع صبح .پری خود زندگیست و من را از ذهن ربپون یم کشد .از ذهنم که مشغول ر ی
دون ها
همی ی
هستم .مشغول سود و زیان و مشغول گرفتاریهایم هستم .مشغول افزودن خودم هستم .مشغول این هستم که چه ر ی
چپی به من
ی
بگپیم تا بزرگ بشوم .و به من بگوید که کجا داری جانت را یم بری؟
اضافه یم شود برای اینکه از آن هویت بیشپی ر
ما کجا داریم جانمان را یم بریم؟ ما هوشیاریمان را کجا یم بریم؟ توی ذهنمان.
ً
چپها را به خودمان اضافه کنیم .کدام ر ی
فعال برویم به ذهن و من درست کنیم و ر ی
ی
چپها را؟ همان فرمهای
یعن این کاری که ما
ی
هیجان و ر ی
فپییک و ی
ذهن.
یک شی باورها را پیدا کنیم و به آنها اهمیت جدی بدهیم و آنها را اصل بشماریم و بچسبیم به آنها .و با آنها هم هویت بشویم و
ً
معتپ بدانیم  .این خوب نیست.
آنها مرتبا ر
بکن؟» ویل تو مال ی
به من یم گوید «:آیا تو یم خوایه بروی این کار را ی
من.
دون وجود ندارد در اینجا .درست مثل اینکه
دون میاد ویل ی
گر چه که بنظر میاد که یک پری میاد و ما را ربپون یم کشد و این بنظر ی
ما امتداد خدا هستیم صبح خدا میاد ما را ( البته ما را نه خودش را ) امتداد خودش را یم کشد از ذهن ربپون و روی خودش قائم
ی
من .تو ی
خواسن بروی تو ذهن؟! تو مال ی
ی
من .زندک یم گوید.
یم کند و یم گوید تو یم
پس پری خود زندگیست .حاال پری اصل ماست و پری خود ماست.
ی
انسان دو قسمت دارد .یک قسمت بودنش است و یک قسمت فرمش است .فرم این بدنش
در واقع ما یم توانیم بگوییم که هر
است و فکرش و هیجانش است و بودنش و باشندگیش ،خدایتش ،ذاتش ،اصلش و وجود اصلیش ر ی
همی پری است.
مپوی؟!
حاال پری یم گوید ما را ربپون یم کشد و یم گوید جان تو من هستم .کجا ر
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حاال آن چه که مزیت ما هست اراده آزاد ما هست  Free willاراده آزاد ما است ما یم توانیم ی
وقن که پری یم خواهد ما را از
ذهن ربپون بکشد ما بگوییم که ما نیم آییم .که تا حاال گفته ایم.
ی
ر
بیشپ تمایل دارد که از این غار بیاد ربپون  .این پری ارصار دارد که ما را بکشد ربپون و خودش
بش از بدو تولدتش تا بحال  ...حاال
ی
بیشپ به ما نشان یم دهد و یل از بدو تولدش تا بحال توی این ذهن بوده .و میل نداشته که بیاد ربپون و چون اراده آزاد داشته
را
بیان ربپون  .خییل خب درد بهت یم دهم.
گفته که من یم خواهم بیایم ربپون .و پری هم گفته نیم خوایه ی
آیا آزار دارد که بخودش درد بدهد؟درد برای این است که ما بیدار بشویم و از این ذهن بیاییم ربپون.
گپیم که درد را انتخاب
نه آزار نداره .درد برای بیداری ماست ویل ما متوجه نیم شویم .چون اراده آزاد داریم با آن اراده تصمیم یم ر
کنیم .از نا آگایه!!
امروزه ما بیدار یم شویم با ر ی
همی اشعار موالنا که اگر متوجه درد شدیم بفهمیم که پری یم خواهد ما را بکشد ربپون .در واقع
خودش را یم خواهد بکشد ربپون .ما در این جهان اراده آزاد داریم و این را اعمال یم کنیم و جلوی پری ایستاده ایم.
قسمتهان از ذهنمان خراب یم شود.
قسمتهان از بدنمان خراب یم شود .یک
حاال اگر زیاد بایستیم و دچار درد بشویم یک
ی
ی
ی
هیجانات ی
منف مثل خشم و ترس آنچنان به ما غلبه یم کند که قدرت تفکر ما را و زندک ما را فلج یم کند.
ی
پس فهمیدیم که اصل ما پری است و پری زندک زنده است و بعد فرم ما است که شامل بدن ما هست و ذهن ما هست  .فرمهای
ی
هیجان است .
فکری و فرمهای
ی
فضاگشان است .شما از کجا یم فهمید که پری شما را
خاصین دارد؟ خاصیتش فضاداری و
خب این پری که اصل ما هست چه
ی
ربپون کشیده و با شما متحد شده و شما شدید پری و پری شده شما.
ر
بگپد .آن چالش رچ هست؟ آن
از کجا یم فهمید؟ از اینجا که یک
چالش االن پیش میاد شما فضا را باز یم کنید که در شما قرار ر
ی
یعن به اصلمان ی
چالش ر ی
ندک ی
چپی است که ذهنتان نیم خواهد بپذیرد .هر چقدر فضاگشان ما ر
بهپ زنده شده ایم.
بیتش ما به ز
ی
در واقع اصلمان را شناختیم .شناخت اصلمان و خودمان از آنجا میاد که ما به این پری زنده بشویم .یا فضاگشا بشویم .مثل این
بگپید اگر بادکنک را باد کنیم .خاصیت فضا رچ هست؟ فضا باز یم شود تا
فضان که وجود دارد .شما االن یک بادکنیک را در نظر ر
ی
این بادکنک باد شده در آن جا بشود .نیم گوید این حاال چه وقت باد کردن بادکنک است! من االن حوصله ندارم یا خسته ام! نه.
شما اگر سوار یک وسیله بشوید و ایل االبد بروید به ته این فضا نیم رسید .چرا؟ برای اینکه هر چقدر که شما بروید چون شما فرم
هستید این جا را برای شما باز یم کند .این خاصیت فضاست!
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خاصیت فضا فضاداریست .این اجرام سماوی و این همه کهکشان مثل ماه و خورشید این اجرام چطوری درش جا شدند ی
وقن که
متولد شدند؟ این فضا باز شده و اینها را در خودش جا داده.
ً
ی
اتفاق یم افتد مثال یک عزیزی از دست یم رود و شما
در شما پری همان فضاداری است و پری از جنس فضا است .االن یک
گشان یم کنید .فضا را باز یم کنید.
درست است که دوستش داشتید ویل بجای اینکه داد و بیداد کنید فضا
ی
ً
خپ بد یم رسد که ما کارمان را از دست دادیم .فضا را باز یم کنیم تا این وضعیت در ما جا بشود .حاال این وضعیت با فضای
یا مثال ر
خدان است در آن قرار گرفته .و هر فکری که بلند یم شود االن از آن فضا بلند یم شود نه از
خایل که پر از خرد است پر از هوش
ی
ی
شدک و واکنش ی
منف با وضعیت.
هم هویت
ر
چالش پیش میاد که من با آن هم هویت هستم و اکنش نشان یم دهم و یم رویم توی ذهن .خب چه جور انرژی از من
خب یک
ساطع میشود؟ خشم.
آیا در خشم خرد هست؟ نه!
آیا من یم توانم مسئله ام را حل کنم؟ نه.
ی
باید چکار کنم؟ این پری آنجاست .فضا را باز یم کند و این چالش در من جا یم شود .و این خرد زندک جریان پیدا یم کند و این
ی
چالش را و این وضعیت را و رشایط را برای من بطرزی که هماهنیک و باالنس توش هست و بطرزی که صالح من است حل یم
کند.
ً
دکپ .و ی
امروز یم روم ی
ی
فضاگشان.
گرفن .آیا داد و بیداد یم کنم؟ نه فضاداری .و
خدان ناکرده مثال شما شطان
دکپ به من یم گوید
ی
ی
فضاگشان است .هر دفعه که ما فضاداریمان را و فضاگشاییمان را اعمال یم کنیم و بکار یم
اصل ما یا اصل این پری فضا داری و
ی
یگریم و فضا را باز یم کنیم از جنس پری یم شویم .این فضا چقدر یم تواند باشد؟ اندازه ر ی
فضان که وجود دارد .بینهایت.
همی
ی
چپ  .موالنا یم گوید :در این بحر در این بحر همه ر ی
چقدر چالش و چقدر وضعیت در شما یم تواند جا بشود؟ همه ر ی
چپ بگنجد
مپسید ی
*** ی
مپسید گریبان مدرانید

بخش دوم:
شما استفاده کنید از خاصیت خدایتون.
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بنابراین یک پری است که اتحاد ما است و یک فرم است .ایده ال این است که ما هر بامداد به پری زنده بشویم و انرژی پری را که
فضاداری ما هست فضای خایل است به وضعیت هایمان جریان پیدا کند .و ی
وقن که یم بیینم که از پری دور شدیم و داریم یم
رویم به ذهن دوباره برگردیم و یا پری ما را دوباره یم کشد به آنجا .که این جان ر ا کجا داری یم بری؟!! این جان را من الزم دارم.
دون نیست.
دون است! ویل ی
ایده ال این است که جان ما در اختیار پری باشد  .جان ما در اختیار پری باشد به نظر میاد که ی
ی
اجازه یم دهیم ما که این هوشیاری ،این هوشیاری حضور ،زندک خودش را از ذهن ما بکشد ربپون و خودش ما هستیم .ما از جنس
ی
ی
زندک هستیم .اینطور ر ی
دون ذهن است.
چپیکه ما زندک داریم وجود ندارد .این ی
ی
این که یم گوییم «من» من ی
ذهن است و ییک هم مفهوم زندک است که من یم توانم داشته باشم که این درست نیست.
تا جان ما ادامه یم دهیم که تا بیدار بشویم .پری یم گوید «:تو جان از من نیم ی
توان بدر ربپی».
ی
وقن سن مان باال یم رود و یم رسیم به پنچاه یا پنجاه و پنج یا شصت یک شی خصوصیات ر ی
اگر ما به موقع بیدار نشویم ی
فپییک
مان ر ا مثل قدرت ی
بدن از دست یم دهیم و یک شی کارها را نیم توانیم بکنیم  .نشان رچ هست؟ نشان این است که شما دوباره
اعپاض کنید وتلخ بشوید؟! نه .دوباره پری یم گوید تسلیم شو .بپذیر و فضادار شو .هر چالش و ی
مقاومت کنید و ی
اتفاق که ذهن یم
ً
ی
قدرن که ما از دست یم دهیم را ما یم پذیریم و فضاداریمان را اعمال یم کنیم و آن ظاهرا
گوید بد است و برای ما پیش میاد هر
ً
ضعف که االن پیش آمده ،آن را در خودمان جای یم دهیم و عمیقا یم فهمیم که االن این پذیرش و این تلسیم شدن و تلخ نشدن
ی
و ی
اعپاض و مقاومت نکردن به نفع ما است و مقصود زندک از این چالشها این است که ما به این پری جواب مثبت بدهیم.
بعد به ما یم گوید که

گر عاشق نیاب مانند من بت **** ور تاجری کجاست چو من گرم مشیی
ی
ً
ی
ی
زندک را هم به ما نشان یم دهد .گر عاشق ی
دلپ زیبا و
عاشف  ..در این غزل موالنا روش
یم گوید اگر
یعن حتما عاشف .مثل من ر
ی
عاشف .اگر تاجری یم خوایه ر ی
کن؟ ی
رعنا را چطوری یم خوایه پیدا ی
بپینس
یعن نگرد نیست .گر عاشق نیاب مانند من بت اگر
کن .چه ر ی
ی
چپی را یم خواهیم ما در این بزینس بفروشیم؟ خودمانرا.
پس خودت را بفروش به من.
مشپی گرم من ایستادم اینجا تا تو را بخرم .مثل من ی
ی
مشپی گرم کجاست؟
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حاال عشق در واقع زنده شدن به آن پری است ..عشق عبارت از این است که شما یک فرم دارید و یک بودن .این هر دو انسان
ً
ی
دائما توی فرم هیجا ین یا فکری هستیم و یا با فرم های ر ی
فپییک مشغول هستیم
انسان .اگر این بودن تعطیل است و ما
است .هر
این بودن ما تعطیل شده در اینصورت عشق وجود ندارد.
انسانها خییل ر ی
چپها را یم گویند عشق است ویل عشق نیست!
ً
ی
ی
نسبن با فرمهای دیگر دارد .و طبق قرداد و سنت باید ر ی
انسان از یک مادری
بی آنها عشق باشد  .مثال هر
حاال این فرم ما یک
متولد یم شود .فرمش از درون یک انسان دیگری میاد ربپون که رابط اسمش مادری و فرزندی است.
ی
عشف نیست .اگر مادر هوشیار به عشق باشد و زمانیکه بچه بزرگ یم شود به او
مادر و فرزندی اگر فقط رابطه دو تا فرم باشد
ی
ی
عشق بدهد و به او را با عشق بزرگ کند و تا اینکه این بعد بودنش باز بشود و بچه ی
وقن به ده سالگ دوازه سالگ یم رسد هم بعد
بودن داشته باشد و هم فرم و چه بسا آن مادر یاد داده باشد که این بودن همیشه باید جاری بشود به این ر ی
فپیک شما و به فکر
شما و به هیجان شما و به هر فرم شما  .حاال چون مادر هم عاشق است و دو تا بعد دارد و به بعد بودنش هم زنده هست حاال
ری
بی مادر و بچه ضمن اینکه رابطه فریم وجود دارد که نسبت مادر و فرزندی هست یک اتحاد پری ها هم وجود دارد .برای اینکه
ی
ی
مادر به فرزندش نگاه یم کند و زندک را در او یم بیند و فرزند هم به مادرش نگاه یم کند و زندک را در او یم بیند.
ی
هر دو زنده هستند به زندک  .حاال فرض کنید که مادر ،فرزند را بزرگ یم کند و فقط بعد ذهنیش زنده است بصورت جسم به
بچه نگاه یم کند عشق ندارد خودش .و به این موجود نگاه یم کند که شاید بزرگ بشود و یک ی
دکپی و یا مهندیس و یا ر ی
چپی بشود
که باالخره ما شافراز بشویم .یس سال بعد را یم بیند که شاید ازدواج کند و بچه دار بشود و او بتواند نوه هایش را ببیند .هزار تا
ً
دائما زیر سلطه اش هست  .ر ی
چپهای فریم و ی
ذهن خودش را یم خواهد به او یاد بدهد .چون در او بعد بودن
نقشه کشیده و
جدان .چون ما
تعطیل است پس در بچه هم بعد بودن باز نیم شود .این مادر و فرزندی در نهایت به درد منجر خواهد شد .درد و
ی
ً
ً
جدان را از اول تشویق یم کنیم اصال یاد یم دهیم .اصال فرمهای جداست بقول موالنا « :سفال دو تا چراغ جداست و
درد و
ی
نورهایشان در باال یم تواند متحد بشود» .
ً
ی
اصال مهم نیستند .نسبت مهم نیست.
نسبن با هم دارند و یل این نسبتها
پس فرمها در ربپون یک
موالنا این را در مثنوی توضیح یم دهد .یم گوید که شیطان یم گوید که من از آتش آفریده شده ام و آدم از خاک .و حاال شما به
من یم فرمایید که من شیطان بروم به آدم سجده کنم؟ من فرزند آتشم.
گفت حق ب بل که ال انساب شد ی
یعن اینکه نسبت فریم اینکه ک از چه کش زاده شده مهم نیست بلکه در آدم یک هوشیاری
همی هوشیاری حضور »که در واقع خدایتش است .که در واقع من هستم و تو باید به این تعظیم ی
وجود دارد « ر ی
کن .هر کش
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ی
باید به این هوشیاری حضور تعظیم کند .تو شیطان نیم ی
توان این را ی
ببین .پس شیطانست ما از جنس هم هویت شدک است و
دیویت است و دیویت نیم تواند گنج حضور را ببیند .دیویت همیشه به نسبت اهمیت یم دهد که من پدرم این بوده و مادرم این
بوده و فامیلم این بوده و از فالن مملکت هستم  .شجره نامه ما را ر ی
خپی نیست .بودن را تعطیل کرده و رفته به
ببی!! ویل از بودن ر
ً
ی
نسبن داره چسبیده .مثال دوستان ما فالن وزیر و فالن وکیل هستند و ما مهم هستیم و اینقدر
اینکه این فرم ما ب ا فالن کس چه
پول داریم  ...اینها نسبت های بپ ی
ون هستند .درسته؟ اینها عشق نیست.
ر
حاال ما یم خواهیم بگوییم که عشق فقط به این پری است و عشق به بودن است  .گفتیم که در حالت ایده ال شما زنده هستید
ً
به گنج حضور به بودنتان شما اصال از جنس بودن هستید  .بودن ذهن شما را در اختیار دارد و مغز شما را در اختیار دارد  .ومغز را
بودن آفریده ما آن را درست نکردیم .هوشیاری درست کرده تا خودش را بیان کند و ما این را فلج کردیم .با ی ی
رفی توی ذهن و من
درست کنیم جلوی این کار را گرفتیم ما.
ی
ی
عاشف رچ هست!
وقن که یم گوید «:گر عاشق » پس ما عاشق هستیم ویل باید بدانیم که
گایه ما بلحاظ فریم ناقص هستیم .ما یا زن هستیم یا مرد .نیم توانیم هم مرد باشیم و هم زن.
بنابراین نصف جنسیت هستیم .و برای کامل شدن یم خواهیم نصف دیگر را به خودمان جذب کنیم .فرم ها به هم جذب یم
شوند .برای کمال فرم و تکمیل کردن فرم .ویل این ظاهر قضیه است و پس از ی
مدن باید ر ی
بی اینها «بودن» درست بشود تا عشق
یعن سکش زن و مرد به هم مجذوب یم شوند  .ویل اگر پس از ی
زن و مرد بوجود بیاد .گایه اوقات بخاطر جذب جنش ی
مدن که از
این کار برخوردار میشوند این بودن در آنها بوجود نیاد و بلحاظ بودن و از پایگاه بودن با هم ارتباط برقرار نکنند عشق بوجود
ی
سپ یم شوند .ی
سپ شدند مسئله بوجود
وقن ر
نمیاد .آن عشق نیست آن نزدیک شدن دو تا جسم است و بعد از یک مدن از هم ر
میاد!
ی
سپ شدن چون از جنس بودن نیستند و از جنس من هستند و از جنس فرم هستند و ریشه در بودن ندارند همان غم قبیل بر
وقن ر
هسن که مسئله ایجاد یم ی
ی
کن .در حالیکه خودشان ناشاد هستند .و تا من
یم گردد .این دفعه طرف مقابل را مالمت یم کنند که تو
ی
ذهن بدون بودن به هم یم پرند و با هم نیم توانند مسائلشان را حل کنند و در نهایت این رابطه مسئله دار خواهد شد.
حاال ر ی
همی مسائل ممکن است که این چالشها ،اینها را به فکر وادار کند که به گنج حضور و موالنا گوش کنند.
بفهمند که از توی این چالشها بودنشان و این پری ممکن است که بیدار بشود.
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شما امتحان کنید شما نگاه کنید که آیا شما عاشق هستید؟ عاشق بعد بودنش کار یم کند .یا فقط فرم هستید؟ آیا فقط فکر و
ی
زندک که بدون دیگران بدون اینکه بر دیگران سلطه داشته باشید و یا ی
حن
هیجان هستید و یا در شما یک بعدی هست که از بعد
رابطه ای داشته باشید شما شاد هستید؟
تفسپ ی
تفسپهای ی
ذهن یم
ذهن دیدید که ما اول قضاوت یم کنیم و بعد
غپجدی یم شود .در
ر
ر
به بودن به این پری زنده باشید فکر ر
کنیم اگر به بودن زنده بشوید نه قضاوت من دار یم کنید ( فکر نکنید که اگر قضاوت نکنید پس چطوری تشخیص بدهید
تشخیص از آن بعد بودن است از پری است) پری هر بامداد ،هر لحظه تشخیص یم دهد.
بسی فضا و ی ی
تشخیص و خرد در این فضاداری است .نه در ی ی
رفی توی چالش و مسئله و وضعیت .نروید توی وضعیت چون در
وضعیت گم یم شوید .هر چه که بوجود میاد در این لحظه شما فضاداری را اعمال یم کنید .فضا را باز یم کنید.
همشم یک حرف بدی ر ی
مپند بلحاظ ی
ذهن .من فضا را باز یم کنم .صبح بامداد از از خواب پا یم شوم ذهنم انتظار دارد که همشم
تفسپ ی
بخپ که نیم گوید هیچ با عصبانیت هم از خانه یم رود ربپون! فضا را باز یم کنم.
ذهن را
ر
بخپ بگوید .صبح ر
به من صبح ر
ی
تعطیل یم کنم و قضاوت نیم کنم .اینها نشانۀ عاشقیست.
عاشف بعد بودن دارد .بعد بودن همیشه فعال است و آن پری دارد
کار میکند.
ً
یم گوید :گر عاشق نیاب مانند من بت حاال فهمیدیم که عاشق رچ هست! آیا شما عاشقید؟ حتما هستید.
یا عاشقید ی
یعن بعد بودنتان کار یم کند و یا باید آنقدر دردش و درد بکشید که بعد بودنتان بکار بیفتد .حاال درد نکشید و انتخاب
کنید .تن بدهید .تسلیم بشوید و ر ی
همی االن فضاداری را امتحان کنید.
ً
ی
هسن .در مثنوی یم
در مثنوی که برایتان خواهم خواند یم گوید که اصال امروز در مورد این تاجر است که یم گوید :اگر تو تاجری
گوید «:خدا این من ی
ذهن شما را به بهای بهشت از قبل خریده است» .
ی
یعن ما این من ی
ی
ذهن را و این محتویاتش را که همه اشغال است فروخته ایم حال این را که داده ایم رچ به ما داده؟ زندک چه به ما
داده در این لحظه ؟ بهشت.
بهشت ر ی
همی با دید پری دیدن است .بهشت فضادار بودن است .شما برای یک هفته فضادار بشوید هر کش هر چه که یم گوید
و هر کاری که یم کند فضا باز کنید .بگویید من یم خواهم فضا را باز کنم تا در من این جا بشود .ببینید که رچ یم شود!
ً
یک دفعه یم بینید که از آن ر ی
هان که قبال بدتان یم آمد دیگر خوشتان میاد .این چشم فضاداری یا فضا که االن شما آن شده
چپ ی
اید یک دید دیگری دارد و یک جور دیگری یم بیند و با آن عینک من ی
ذهن دیگر نیم بیند.
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ً
ذهن هر کش مطابق این الگوی ی
با آن عینک من ی
ذهن من عمل نکند من از او بدم میاد .اصال از این جور قیافه ها بدم میاد .از این
جور لباس پوشیدن بدم میاد .از این جور راه ی ی
رفی بدم میاد .و از بس هم از همه رچ بدم آمده در و دیوار آلوده به این بدآینده ها
ً
اصال بدم میاد!!!
شده و من هر کجا که یم روم
نه نیم شود اینطوری !
ی
یم گوید  :اگر تاجری من ی
مشپی هستم .ک این ر ا یم کوید؟ خدا یم گوید زندک یم گوید .بفروش به من.
معن بده .از سطر  2703ی
فروخی برای شما ی
یی
دفپ اول
حاال در اینجا یک قسمت کوتایه از مثنوی برایتان یم خوانم که این تاجر و
رشوع یم شود .
ی
کادون تهیه
قصه به این ترتیب است که یک زن و شوهر عرب بدوی گرفتار مسائل زندک هستند ویل چاره ای نیم بینند که یک
ی
بگپد و به اینها کمک کند تا وضعیت اینها درست بشود .قصه
کنند و بردارند و ربپند پیش خلیفه در بغداد .تا خلیفه این کادو را ر
طوالنیست ویل خالصه اش این است.
باالخره یم گویند که ی
بهپین ر ی
چپ آب باران است  .پس یک کوزه پیدا یم کنند واین آب گندیده باران را توی کوزه پر یم کنند و درش
را هم یم بندند و یم گویند این ی
بهپین ر ی
چپ است و برداریم ربپیم پیش خلیفه در بغداد .و مرد بعد با زحمت و مشقت زیاد پس از
بحث های زیاد که این بحث ها هم خییل آموزنده است در ی
دفپ اول است اگر شما یم خواهید بروید بخوانید  .یم توانید خودتان
بروید بخوانید و بارها گفتم که تفسپ مثنوی به قلم استاد کریم ی
زمان برای مطالعه مثنوی بسیار مفید است در ایران و اروپا و
ر
امریکا فراوان است و یم توانید بروید بخرید .تهیه کنید هفت جلد است و ایشان خط به خط ترجمه کرده و ی
تفسپ
بعض اوقات
ر
کردن و ر ی
همی که یم خوانید شما از روی آن یم توانید متوجه بشوید.
خالصه این کوزه را که حاوی آب کثیف باران است مرد بر یم دارد و یم برد بغداد  .یم رسد در قرص و به نگهبانان در قرص یم گوید
که من کادو آوردم برای خلیفه.
خپ یم دهند و خلیفه یم گوید که بیاورید تو .و بعد خیلفه کادو را قبول یم کند.
به خلیفه ر
ی
همی هوشیاری من دار ی
زندک است و این آب باران گندیده رمز ر ی
ذهن ماست .که ما فکر یم کنیم که خییل
خلیفه رمز خداست
باارزش است.
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خلیفه کادوهای زیادی یم دهد به عرب و عرب از آن دری که یم رود ربپون یم بینید که رود دجله به آن وسعت از جلوی قرص یم
گذرد .و متعجب یم شود که با وجود آب گوارا و شپین دجله که به فر ی
اوان از جلوی قرص یم گذرد چطور خلیفه این کوزه آب
ر
کثیف را از عرب قبول کرده و این همه طال به او داده.
ی
ً
حاال شما تعجب نکنید که اگر این کوزه آب کثیف من ی
ذهن را به زندک بدهید که در اینجا یم گوید که قبال خدا از شما به بهای
بهشت خریده است همانطور که خلیفه قبول کرد ( .البته همه اینها سمبولیک هستند) شاه قبول کرد که آب گندیده ر ا قبول کند
و طالهای زیادی را به عرب بدوی بدهد  .عرب بدوی ما هستیم.
ما االن تشخیص نیم دهیم؟ چرا تشخیص نیم دهیم ؟ برای اینکه حواسمان به هوشیاری کثیف کوزه ذهنمان است.
ً
حاال اینجا یک قسمت کوچیک از قصه را برایتان یم خوانم که تقریبا حاوی کل معنا هست.
خیی تو از مجهود خویش
گفت زن ( زن عرب) صدق آن بود کز بود خویش **** پاک بر ر
اسن در غزل گفتیم که زنده شدن به پری است .ر ی
اسن این است که ر ی
زن یم گوید که ر ی
اسن بعد بودن شماست .یم گوید از بود
ری
برخپی و ربپی.
فعیل خودت از وجود موهویم خودت
بیان ربپون  ...برپری از آن
در غزل هم داریم که یم گوید ورکاهیل چنان شوی از من که برپری برپری آنجا گفت که از ذهن ی
ی
ری
هسن و بروی باال .ی
ی
کن و دستت را باز ی
انداخن  ..رها ی
ی
یعن
کن چون از جنس زندک
هان که به آنها چسبیدی و چنگال به آنها
چپ ی
تبدیل هوشیاری از این هوشیاری کوزۀ کثیف ،این هوشیاری من دار ی
ذهن به هوشیاری بودن و خدایت و هوشیاری حضور .که رد
طالن
واقع هوشیاری خالص است .هوشیاری خالص گایه اوقات در این غزل با طال نمایش داده یم شود .هوشیاری خالص همان
ی
بود که خلیفه داد به آن عرب .وقتیکه طالها را گرفت یک دفعه چشمش افتاد به اینکه این هوشیاری که االن به آن زنده شده از
دریان رد یم شود .
جلوی قرص خلیفه یک ی
آن دریا کجاست؟ االن یم خوانیم که این دریا وصل شدن شما به زندگیست .این دریا ر ی
همی فضادار شدن شماست که شما از
ی
ی
جنس دریا شدید و پر از خرد شدید و هر ر ی
چپی در شما جای یم شود و تمام چالشها ی زندک و وضعیت های زندک که االن بد
است در عرض مدت کوتایه برای شما درست یم شود.
بدن شما سالم یم شود .شما دیگر آن آب کثیف کوزه را که من دارد را ندارید که هر لحظه چوب الی چرخ خودتان بگذارید.
اسن آن است که ما از بود خودمان بر ر ی
زن یم گوید که «:ر ی
خپیم».
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ی
برخپند از مجهود خویش  .فرق نیم کند هر دو ی
معن ییک است .حاال مجهود خویش یم تواند این
بعض نسخه ها هست که پاک ر
ی
ی
معن را بدهد که شما با جهد خودتان «بوسیله ر ی
همی پری »امروز خواهیم دید که شما باید یک مقداری به زندک زنده زنده بشوید
که او بتواند شما را پرواز بدهد.
شما چطوری یم توانید از ان ر ی
هان که به آنها چسبیده اید که به انگلیش به آنها یم گوییم  Attachmentsدست بکشیم؟
چپ ی
ی
ی
وقن که زنده بشویم یک مقداری به زندک.
برخپیم از این ر ی
اینها را زن عرب دارد یم گوید .خالصه یم گوید پاک ر ی
هان که به آنها چسبیدیم.
چپ ی
یم گوید

آب بارانست ما را در سبو **** ملکت و رسمایه و اسباب تو
ی
زندک فقط ر ی
همی آب باران را داریم.
زن یم گوید ما هر چه که داریم این آب باران است در کوزه .از ملک و شمایه و اسباب
ما هم همینطور هستیم .ما هم به ر ی
هان که در ذهنمان هست چسبیدیم به آنها و شمایه ما همان است .شمایه ما یک شی
چپ ی
مفهوم است.
شما هم ببینید که مال شما هم همینطور است؟ که البته همینطور است .مگر اینکه ر ی
برخپید از آنها.

بخش سوم:
این سبوی آب را بردار و رو **** هدید ساز و پیش شاهنشاه شو
ی
زندک ما ر ی
همی است ...حاال ببینیم شما هم یم توانید کوزه
زن به شوهر یم گوید این سبوی آب را  ،این کوزۀ ما را بردار و برو همه
تان را بردارید و پیش شاهنشاه بروید!
ی
زن به شوهر یم گوید این کوزه را که همه زندک ما هست را بردار و کادو کن و پیش شاه برو .شاه زندگیست و خدا.

غی این اسباب نیست **** در مفازه هیچ به زین آب نیست
گو که ما را ر
ی
یعن در تمام دنیا اگر بگردی ی
همی آب است و در بیابان ی
بهپین از این آب پیدا نیم شود .ی
زندک ما ر ی
بهپ از
برو به شاه بگو که همه
همی را یم گوییم ما هم یم گوییم ی
این آب گندیده باران پیدا نیم شود .ما هم ر ی
بهپ از این کوزۀ محدود ما که از دیگران یاد گرفتیم و
اسپس هست ی
با آن هم هویت شدیم و پر از درد و غم و قصه و ی
بهپ از این دیگر هوشیاری در جهان وجود ندارد.

16

چنی آبش نباشد نادرست
گر خزینه ش پر متاع فاخرست **** این ر
گپ نمیاد و این ر ی
اگر شاه در خرینه اش کاالهای گران قسمت دارد جواهر و نقره و طال و ..ویل ر ی
چنی رآن نادر است!
چنی رآن ر
ی
گپ کردید و تازه این محدودیت پر از هم هویت شدک و یک شی باور
ما هم همینطور فکر یم کنیم .شما اگر در محدویت تان ر
است که از این طرف وآنطرف جمع کرده اید آنجا .و این باورها هم کیل دردساز بوده برای شما و درد ایجاد کرده و حاال مخلوط
ی
ً
درد و باورها ی
یعن مخلوط هم هویت شدک با درد مثل ترس اگر شما ترس و خشم دارید  .گفت که مثل این اصال نیم شود و پیدا
نیم شود.
آیا شما یم خواهید این را بدهید به شاه؟
حاال موالنا خودش توضیح یم دهد که

چیست آن کوزه؟ تن محصور ما *** اندرو آب حواس شور ما
این کوزه رچ هست که این زن عرب به شوهرش یم گوید ربپ پیش شاه که هیچ رآن مثل این آب نیم شود! این تن محدود ما است.
ی
یعن فکرهای ما و فرمهای ر ی
ذهن ی
هیجان و فرمهای ی
فپییک که با آنها هم
این محدودیت ما است که االن توضیح دادم .فرمهای
هویت شدیم که شامل یک شی فکر هم هویت شده است و یک شی درد .و این برای ما خییل ر ی
چپ مهیم است و ما چسبیدیم به
آن.
موالنا یم گوید این کوزه رچ هست ؟ تن محصور ما که در آن آب حواس شور ما  .آب حواس که این پنج تا حواس هستند و شور.
همی هم هویت شده است .در این کوزه ر ی
شور و کثیف ما .شور در اینجا معنیش ر ی
همی «من » وجود دارد .حس «وجود » وجود
دارد.

ای خداوند این خم و کوزۀ مرا **** در پذیر از فضل هللا اشیی
میگوید ای خداوند ...حاال شما یم گویید و من یم گویم  «:که ای خدا این کوزۀ ما را که از لجن و آب باران کثیف است ی
یعن پر از
ی
شدک و درد است بپذیر از فضل هللا ی
اشپی» ی
یعن یم گوید خدا این کوزۀ آب کثیف ما را که گفت از حس های هم
هم هویت
ی
ی
هویت شده که شما هر چه را که دیدید با آن هم هویت شدید هر چه که شنیدید با آن هم هویت شدید ..
شنیدن و
بیشپ
ی
حن ما با هر آنچه که چشیدیم هم هویت شدیم .یک شی ر ی
دیدین .ی
ی
چپها را در طول زندک خوردیم و حاال به ما یم گویند که این
تغذیه شما درست نیست ویل ما یم گوییم نه نیم شود چون ما با اینها هم هویتیم ...
خب ویل اینها برای شما صدمه دارد .این غذاها برای شما خوب نیست.
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غپ از اینها ر ی
چپ دیگر نیم توانم بخورم.
ویل شما یم گویید که نه من با اینها هم هویتم! ر
ی
ً
ً
قبال این من ما را به بهای بهشت فروخته .ی
یعن شما قبال این را فروختید .همه انسانها فروختند .همه انسانها
یم گوید زندک ،خدا
ی
ی
محرص و امضاء کردیم که این مال شماست مال زندک است و بهشت هم مال ماست.
منشان را فروختند و خدا هم خریده .رفتیم
ی
حاال بهشت چیه؟ بهشت ر ی
همی زنده شدن به آن پری است .زنده شدن به بعد بودن است و اجازه دادن به اینکه زندک امتداد پیدا
کرده و امتدادش هم شما هستید و االن دارید جمع یم شوید روی خودتان قائم یم شوید قائم به ذات یم شوید خودتان را در
ی
بگپید که این کار را بکنید.
اختیار زندک قرار یم دهید و از من داری دست بر یم دارید .شما اراده آزاد دارید شما باید تصمیم ر
حاال شما االن یم گویید :در پذیر از فضل هللا اشیی  ..البته آیه قرآن است .آیا شما این را قبول دارید؟
به زبان های مختلف موالنا این را به ما گفته است .ی
بعض موقعها گفته است که شما مخلوط آب و روغن هستید و روغن در شما
از آب جدا شده و تند تند چون واکنش نشان یم دهید آب و روغن یم کنید .این کار را نکنید.
در اینجا هم یم گوید که این ذهن محدود پر از درد و غم ما را که ما را رها نیم کند که البته آن ما را رها یم کند این ما هستیم که
ی
چسبیدیم به آن .حاال بیدار یم شویم و یم گوییم به شاه به زندک یم گوییم که این کوزه را ما یم خواهیم تحویل بدهیم .درست
مثل اینکه ما یک خانه ای را فروختیم و رفتیم م ی
حرص امضاء کردیم ویل از خانه نیم رویم ربپون!!
حاال این خانه مال خداست .یه پلیس یم فرستند و ما را مقداری اذیت یم کنند و ما را یم اندازند ربپون ویل ما دوباره بر یم گردیم
خانه.
ی
فروخن.
خب بیدار شو!! تو خانه را دیگر
کجا باید بروی؟ به بهشت .بهشت فضای الیتنهایه این لحظه  .زنده شدن به بعد بودن بهشت است.
ی
همانجان است که االن داریم زندک یم کنیم.
جهنم کجاست؟ جهنم
ی
کوزۀ محدود ما.
حاال دارد یم گوید

کوزه ای با پنج لولۀ پنج حس **** پاک دار این آب را از هر نجس
این کوزه این ذهن با پنج لوله با پنج تا حس  ..از پنج لوله آب میاد ی
یعن هوشیاری میاد .این پنج تا حس را این لوله ها را پاک دار از
هر نجس.

18

ی
ی
ی
نجس چیه؟ هم هویت شدک .هم هویت شدک و نتیجه اش که درد باشد  ..اگر شما درد دارید و هم هویت شدک دارید این نتیجه
ً
اش همان نجس است .دارد یم گوید :خدایا این را از من بپذیر و این ذهن من بعدا پاک بشود و این کوزه این ذهن پاک بماند.

بگید کوزۀ من خوی بحر
تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر **** تا ر
یم گوید تا این کوزه سوراخش باز بشود به دریا .آیا خوب نیست که ما زنده بشویم به آن پری .و این ذهن ما پاک بشود از ر ی
چپهای
بد  .پاک بشود و ساده بشود هیچ دردی و هیچ ی
من توی آن نماند و دریای خدا بیاد و آن را هم خاصیت خودش بکند .همان
حالت ایده آل که گفتم.
حاال اگر ما در آن حد ایده آل هم نیستیم  .اشکایل ندارد.
ی
ی
ی
یعن شما االن به پری زنده هستید بعد بودن شما کار یم کند در آنجا هستید گایه اوقات خرد زندک و عشق زندک از شما بیان یم
شود و تا زمانیکه بیان یم شود و هنوز به آن هوشیاری زنده هستید به ذهن یم روید و بر یم گردید دوباره !
ی
جان که ببینید که آن
کوزه شما همیشه خوی دریا را دارد .یعن شما آنجا با خدا هستید ربپون هم که میایید همراه خدا هستید تا ی
ی
هوشیاری قطع شده و ی
عشف و بیان خرد
وقن که قطع شد دوباره آن پری شما را یم کشد یا خودتان بر یم گردید .و این حالت بیان
ی
را یم گوییم «ذوق»  .همیشه نیم تواند ذوق باشد .ذوق معنیش این است که شما زنده به زندک هستید واز آنجا شارژ یم شوید و
مپوید توی ذهن و اینها را یم نویسید ی
وقن که دیدید خشک شد مثل موالنا که یم گوید االن باید خاموش
بیان یم کنید به ذهن و ر
باشم  .خاموش باشم ی
بگپم شارژ بشویم دوباره بیام و بیان کنم.
یعن اینکه باید ذهن را خاموش کنم و بروم آنجا دوباره سوخت ر
دوباره برگردم و دوباره بیام بیان کنم ...این کار ما است.
نیم شود شما بعد بودن را ببندید و بروید به ذهن و آن ر ی
بگپید و با آنها هم هویت بشوید
هان که از دیگران یاد گرفتید را جدی ر
چپ ی
ی
ی
ی
ری
بستپید و بگویید من .ییک من و ییک هم زندک .این نیم شود.
و آنها را بیان کنید بعد زندک را تعطیل کنید و با زندک
حاال یم گوید اگر این پاک شد ..

تا چو هدیه پیش سلطان بری **** پاک بیند باشدش شه مشیی
ً
ً
البته شاه این کوزۀ آب شور ما را قبال خریده  .اگر االن یم خواستیم بفروشیم االن دیگر نیم خرید .خوشبختانه قبال از ما خریده
است.
ی
یعن ما تبدیل شده ایم .ما انسانها االن در واقع آنجا هستیم .ما زنده به هوشیاری حضور هستیم ویل اجازه نیم دهیم زنده
ی ی
بشویم .این که ییک به هوشیاری حضور زنده بشود به آن پری زنده بشود هم چن ر ی
هپی نیست .ویل اینقدر نادر است این قضیه
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ً
که مردم اصال باور نیم کنند .مردم رفتند توی ذهنشان من درست کردند و من هم ناقص است .ییک از مشخصاتش این است که
ی
ی
ً
باور نکند که یم تواند زنده بشود به زندک .اصال زنده بشود به زندک را نیم فهمد که رچ هست!! و بعد هم یم گوید من که االن
نیم توانم و باید حاال کار کنم  ...در حالیکه هیچ بچه ای یم پرسد که چرا من باید راه بروم؟ وقتش نشده! بچه به موقعش پا یم
شود و راه یم رود  .برای اینکه این استعداد ذاتیش است این استعداد جسمش است و به موقع راه یم افتد.
اگر بچه ذهن داشت و یم گفت مگر یم شود که من راه رن افتم؟ مگر یم شود که من زبان باز کنم؟ هیچ وقت زبان باز نیم کرد.
هیچ موقع راه نیم افتاد.
ی
ی
یعن آن ی
ی
ذهن که ما در پنجاه سالگ داریم اگر بچه ای در دو سالگ داشت نه راه یم افتاد و نه زبان باز یم کرد .یم گفت چطوری
آخر؟!!
چطوری ندارد! مگر تو این بدن را اداره یم ی
گپد مگر تو انجام یم دیه؟
کن؟ مگر این همه فعل و انفعاالت در بدن تو صورت یم ر
ذهن انجام یم دهد؟ مگر مغز را من ی
مگر من ی
ذهن درست کرده؟
ک درست کرده؟ یک هوشیاری آن را درست کرده و حاال آن پری یم خواهد شما را بکشد ربپون .بگذار بکشد دیگر! چرا مقاومت
کن؟ این مقاومت از نقص و از کم ی
یم ی
بین است .هزار بار من گفتم که شما جلوی آینه بایستید و به خودتان بگویید که من یم
ذهن یم گوید که نه تو لیاقتش را نداری من لیاقت شادی را ندارم ی
توانم و من لیاقتش را دارم .اگر من ی
بعض ها آنقدر توی ش
خودشان زدند و یم گویند همیشه ر ی
چپهای بد برای من اتفاق یم افتد.
باید بیفتد برای اینکه تو خودت یم خوایه بیفتد.
این من ی
ذهن را آنچنان برنامه ریزی کرده اند که اتفاقات بد برایت بیفتد .تو یم خوایه که بیفتد.
کن .اول اینکه باید باور ی
چرا اتفاقات خوب نیفتد؟! تو برو جلوی آینه بایست و بگو من لیاقت این را دارم هزار بار تا باور ی
کن و با
آدمهان دوست بشو که آنها اینطوری هستند با موالنا دوست بشو با حافظ دوست بشو با فردویس دوست بشو  ..اینها به آدم
ی
قدرت یم دهند.
ی
گون
تا چو هدیه پیش سلطانش بری این ذهن را پاک کن خودت را پاک کن .وقن که شما این ذهن را یم بری پیش سلطان و یم ی
کن و اختیار ی
که این ذهن ساده است حاال شما یم خوایه بیان ی
کن ؟ شاه یم گوید بله .پاک بیند باشد از شه مشیی مشخص
است.

ب نهایت گردد آبش بعد از آن **** پر شود از کوزۀ من صد جهان
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ً
یعن هشیاری ذهن من و بعد من ،ی
کامال واضح است .بعد از آب ی
وقن که من فضادار شدم این ذهن من بیان کننده حقایق خواهد
ی
ی
عشف یم کنم .در جهان زندک را تشعشع یم کنم و به هر کش که بخورد او را زنده یم کند.
شد .خرد خواهد شد .خود من ارتعاش
پر شود از کوزۀ من صد جهان مال موالنا شده یا نه؟ البته که شده.

لوله ها بر بند و پر دارش ز خم **** گفت غضوا عن هوا ابصارکم
ی
یم گوید لوله ها را بسوی جهان مادی بربند .برای اینکه ما یم خواهیم لوله ها را بسوی زندک باز کنیم .حاال دیگر ما به جهان نگاه
ی
ی
اتفاق یم افتد بلکه به زندک نگاه یم کنیم و پر یم کنیم از آن خم و از آن دریا .از آن پری.
نیم کنیم که ببینیم چه
برای اینکه خدا گفته است که شما چشمتان را از هواها بربندید.
در واقع یم توانید خالصه کنید که شما دیگر نیم خواهید در ذهن هویت درست کنید .حس وجود  .همان که گفت نجس است و
ی
یعن هوشیاری ..آب گندیده ی
آب شور است همان آب گندیده که گفت .آب ی
یعن مخلوط درد و هم هویت شدک فکری .کش که
فکرهان چسبیده و بر اساس آن درد هم درست کرده و بسیار هم تلخ شده و دگم و بیچاره شده.
به
ی
دارد یم گوید چشمت را از هوا ببند .هوا ر ی
همی است .مواظب باش!
آیا شما مواظبید؟
گفی خودش را یم برد باال .با ی
اعپاض به یک ر ی
ما اینها را یاد گرفتیم که من ی
ذهن با مقایسه و با قضاوت و با بد ی ی
چپی به یک
وضع ی
ین و با یک کش  ..یم گوید حق با من است.
ی
قضاون که شما یم کنید که هوا ابری است و مضخرف است شما یم
هوان است! این
شما میگویید که هوا ابری است این چه ی
ً
آیید باال و هوا میاد ر ی
تفسپ یم کند و قضاوت یم کند.
تفسپ و قضاوت یم کند  ..فکر
پایی .یا تلویزیون تماشا یم کنید ذهنتان مرتبا
ر
ر
ذهن کار یم کنید .من ی
یم کنید این ن بهره است؟ شما دارید برای من ی
تفسپ آن آقا یا آن
ذهن بدش میاد با یک قضاوت و با یک
ر
ر
مپود ر ی
خانم را یم کشد ر ی
مپود باال.
پایی و یه ر
مپود باال و باالتر  .یه ر
پایی و خودش یم رود باال .به این ترتیب یه ر
شما االن یم دانید که من ی
تفسپ کنید و قضاوت کنید و یک
ذهن را نباید تقویت کنید .بنابراین به تلویزیون نگاه نیم کنید که یه
ر
ری
گپید که چرا؟
چپی بگویید .نه نیم کنید اینکار را .چون یم دانید که اگر این کار را بکنید من ذه ین شما قوی یم شود .شما ایراد نیم ر
ً
ادگپی تلخ من ی
بگپید یم دانید که از ایراد ی ی
ذهن یم رود باال.
گرفی و انتقاد کردن مخصوصا ایر ر
برای آنکه االن یم دانید که اگر ایراد ر
من ی
گپد که خودش را بکشد باال .یم گوید این اینجا ر ی
پایی است و
گپد که آن آدم را درست کند بخاطر این ایراد یم ر
ذهن ایراد نیم ر
من این باال هستم.
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ً
جان یم رسید که شما دیگر قضاوت نیم کنید .اینها همان هواهاست که یاد گرفتیم اینها را.
اصال به یک ی
پس شما هیچ کاری نیم کنید که من باال برود.

ریش او بر باد ک ری هدید کر است **** الیق چون او شیه اینست راست
ریش او پرباد ی
میپد پیش خلیفه که
یعن خودش را گرفته .چه زن آن عرب و چه شوهرش که کوزۀ آب گندیده را برداشته و دارد ر
ً
واقعا الیق این شه ر ی
روخانه از جلوی قرصش رد یم شود  .و یم گوید هیچ کس نیم تواند ر ی
چنی هدیه ای به سلطان بدهد.
چنی
کوزه ای است! الیق چون او شیه اینست راست اگر این را به شاه بدهیم خییل خوب است.

زن نیم دانست کانجا برگذر **** هست جاری دجله ای همچون شکر
ً
ً
شپین است و مثل واقعا دریاست و دائما هم جاریست.
زن نیم دانست که آنجا یک دجله ای دارد یم گذرد که آبش ر
ما هم نیم دانیم که زیر این فکرهای ما یک نهری روان است یک رآن یم گذرد که هوشیاری خرد است و اصل شماست.
حاال یم گوید که

در میان شهر چون دریا روان **** پر ز کشتیها و شست ماهیان
جلوی آن کاخ یک دجله ای روان است یک رودخانه ای روان است که پر از ی
کشن است و شست ماهیان است مثل دریا هم روان
ی
ی
خپ نداریم .یک دریای هوشیاری روان است که پر از ی
است .ی
کشن است.
کشن
یعن در این شهر زندک که ما توی آن هستیم که ر
ماهیهان مثل ما
بگپند و
انسانهان هستند که وری آب روان هستند و قالب ماهیان مثل موالنا قالب انداختند تا
آدمهان مثل ما را ر
ی
ی
ی
آنهان را که استعداد دارند و بحضور برسانند.
را .ی
حاال یم گوید که

رو بر سلطان و کار و بار ربی **** حس تجری تحتها االنهار ربی
ی
یعن تو برو پیش شاه پیش خدا پیش سلطان و کار و بار را ر ی
ببی  .به به !
جون در آن زیر روان است.
شما اگر این بعد بودنتان زنده بشود و این حس را بکن .حس رچ را؟که یک نهری یک ی
در زیر رچ؟ در زیر این موجکهای روی دریا.
ذهن ما مثل موجهای کوچک است روی دریاست و دریا اصل شماست .که در داستان فیل این را به تفصیل خوانده ایم.
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این حس اینکه از زیر این فکرهای ما یک نهری به اندازه دریا درگذر است و اگر شما اجازه بدهید این یم خواهد خودش را از شما
بیان کنید .این را شما حس یم کنید .چه موقع حس یم کنید؟ ی
وقن که این موجکها این فکرها مهم نباشند.

بخش چهارم:
چنی حس ها و ادراکات ما **** قطره ای باشد در آن نهر صفا
این ر
ی
شدک های ما میگذرد صحبت کرد و گفت این حس ها و این ادراکات ما ی
یعن
موالنا از جوی عظییم که از زیر فکرها و هم هویت
هر فکری که شما دارید از این فضای فضادار بلند یم شود.
خپد و شما فکرها نیستید شما دردها نیستید شما فرمهای ر ی
شما یک فضای خایل هستید بینهایت وسیع و فکرها از شما بر یم ر ی
فپییک
نیستید و شما ی
حن این بدنتان هم نیستید .این بدن یک وسیله است برای وجود شما در این عالم .همینطور شما ذهنتان نیستید.
چنی حس ها و ادارکات ما *** قطره ای باشد در آن نهر صفا ی
یعن زیر این موجکهای فکر و هیجان که در سطح
یم گوید این ر
یعن اتفاقات بپ ی
دریا در جریان است در اثر وزش بادها ی
ون این ما نیستیم .این یک قطره ای است از آن نهر صفا و در آن نهر صفا.
ر
پس هر چه که اتفاق یم افتد در شماست .نه اینکه شما هستید .شما از جنس اتفاق نیستید.

ور عارف حقیقت معروف جان منم **** ور کاهیل چنان شوی از من که بر پری
ی
ور ی
عارق ی
عارق  .معنیش این است که ما عارف هستیم ما شناسنده هستیم .ویل شناسنده ای هستیم یا موقیع شناسنده
یعن اگر
یعن اگر صعود ی
هستیم که با آن پری ییک هستیم .ور عارف حقیت معروف جان منم ( هنوز پری دارد صحبت یم کند) ی
کن و از
ذهن بیان ربپون این فضاداری اصل شماست و این هست که حقیقت معروف جان است .شناسان شما از آنجا یم آید و ی
وقن که
ی
ی
آن یم شوید شناسا و به اصطالح شناساینده یم شوید.
ی
حقیف و حقیقت است آن من هستم که در
آن پری یم گوید حقیقت معروف جان آنکه یم گویند جان تشخیص دهنده است و
یعن ی
هسن که اصل تو هم هست .و اگر تنبیل و کاهیل از من چنان یم شوی که یم پری .ی
ی
وقن که ما را از ذهن آورد
حقیقت تو
ربپون دیگر ما پرنده شدیم .ما صعود یم کنیم.
همی جا هست فقط ما دیگر به ر ی
چپهای ی
آیا این جسم ما یم پرد باال؟ نه جسم ما ر ی
زمین نچسبیدیم .ما از جنس اتفاق و فرم
نیستیم .آن موقع این فکرها رن اهمیت یم شود .آن موقع شما به عنوان همش حرف یا صحبت همشتان دیگر جدی نیم شود.
خشمگی باشد و یک ی
ری
ری
خشمگی نیم
حرق به شما بزند دیگر شما
برای اینکه شناسنده هستید .و عارف هستید .اگر یک نفر
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ی
شوید .شما واکنش نشان نیم دهید .آن فضا ی ی
حقیف شما یا پری واکنش نشان نیم دهد این فضای خایل واکنش نشان
عن جان
نیم دهد .این من است که واکنش نشان یم دهد .واکنش یک الگوی فکری است که فعال یم شود.
یک نفر که میاد شما جان را در او یم بینید برای اینکه از جنس عشق هستید دیگر فکرهای او برای شما مهم نیست هر چه یم
گوید مهم نیست .مهم است؟ هر ر ی
چپی که یم گوید نیم ساعت دیگر پشیمان یم شود .همه همینطور هستند.
اگر به جانمان زنده باشیم اگر پریده باشیم و در ضمن روش کار را هم به ما نشان یم دهد .ما از جنس کاهیل و تنبیل نیستیم .ما یم
دانیم که جان ما بقول موالنا پر گشوده بسوی باال درست است که این تن ما این من چسبیده به ر ی
زمی  .جان گشوده سوی باال
زمی چنگالها تن مشغول این ر ی
هان است که به آنها چسبیده در حالیکه جان ما بسوی پری است.
بالها *** تن فشده بر ر
چپ ی
جان ما پری را یم شناسد جان ما خدا را یم شناسد.

ور حس فاسدی دهمت نور مصطق **** ور مس کاسدی کنمت زر جعفری
حس فاسد را تعریف کردیم که گفت پنج لوله و پنج حس ی
وقن میاد در ذهن و شما هر چه که یم بینید قضاوت یم کنید و در این
قضاوتها من وجود دارد و به این ترتیب در ذهن من درست یم کنید حس وجود درست یم کنید این همان حس فاسد است.
ی
ی
یعن نور خالص .ی
یعن برگزیده .نور برگزیده ی
مصطف ی
یعن خدایت شما بخودش زنده شده.
مصطف.
من به تو رچ یم دهم؟ نور
ی
یعن شما از همه فرمها ر ی
هیجان و ی
ی
ذهن خودتان را کشیدید ربپون و رها کردید .این هنوز پری دارد صحبت یم کند در ذهن
فپییک،
ی
مصطف لقب ی
حرصت رسول هم هست.
ی
مصطف نور برگزیده یا هوشیاری خالص موقیع است که ما از فرمهای ر ی
فپییک و
ور حس فاسدی دهمت نور مصطق نور
ی
هیجان و ی
ذهن خودمان را آزاد یم کنیم .هر کش که به گنج حضور زنده شده از جنس نور خالص است .هوشیاری خالص است.
یعن هوشیاری .دیگر هوشیاری کدر ی
نور ی
ذهن ندارد .اسمهای دیگری هم دارد مثل هوشیاری مسیحیت شما ،میسح در درون ما
ی
یعن
بودان Buddha-nature
که هوشیاری مسیح  Christ consciousnessاست گایه اوقات یم گوییم طبیعت
ی
ذهن ی
هوشیاری خالص .هوشیاری بیدار شده از فرمهای ی
یعن انسان بیدار شده از ذهن به خودش .این نور برگزیده است .یا گنج
نسان است و یا ب ی
معن را دارد .گنج حضور هوشیاری ا ی
همی ی
حضور که ر ی
ودن است که به خودش آگاه شده.
ی
و بعد یم گوید ور مس کاسدی ی
یعن اگر مس ن ارزش و ر ی
هسن و کش نیم خرد من تو را زر خالص یم کنم .زر خالص
پایی قیمت
ر
ذهن .ی
دوباره سمبول هوشیاری خالص است .هوشیاری آزاد شده از فرمهای ی
یعن من تو را زر خالص یم کنم یا هوشیاری خالص
ی
یم کنم .هوشیاری خالص زندگیست که از خودش بوسیله شما آگاه شده .بطوری که شما حس حضور یم کنید زندک بوسیله شما
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یی
داشی شما ربیط به جهان ربپون ندارد و مستقل از جهان ب رپون شما
حس حضور یم کند .در این صورت حضور شما و وجود
وجود دارید و این را یم دانید بنابراین هر اتفاق که یم افتد برای شما رن اهمیت است.
برای اینکه بدون توجه به آن اتفاقات شما وجود دارید.

محتاج روی ماب گر پشت عالیم **** محتاج آفتاب گر صبح انوری
کن .متاسفانه ی
یعن اگر همه مردم دنیا به دانش تو متیک هستند تو باید به ما نگاه ی
یم گوید که اگر تو پشت عالیم ی
بعض موقعها
انسانها ی
وقن که یک خرده دانش آنها زیاد یم شود و مردم از آنها سوال یم کنند این «من» بروز یم کند و آدم خودش را در منش گم
یم کند.
محتاج روی ماب همیشه محتاج روی ان پری هستیم ولو اینکه بنظر میاد میاد که ما دانش داریم و مردم از ما سوال یم کنند.
ً
ی
هسن صبح
محتاج روی ماب گر پشت عالیم *** محتاج آفتاب گر صبح انوری مع ین کامال واضح است یم گوید اگر صبح روشن
ً
حتما آفتاب هست که روشن است .صبح قرار است روشن باشد ویل بدون آفتاب روشن نیم شود.
ی
شما هم صبح هستید و هر لحظه صبح است و آفتاب زندک آفتاب حضور آفتاب بودن نتابد شما روشن نیم شوید .روشن یم
ی
زندان باورهایمان هستیم.
شوید به رچ؟ به همان چ ر یپهای گذشته .به همان باروهای هم هویت شده گذشته.
باورهان که با آنها
ی
هم هویت شدیم و چون هم هویت شدیم با هر ر ی
چپی که هم هویت بشویم درد ایجاد یم کند حاال باورهای هم هویت شده و
دردهای هم هویت شده داریم .دردهایمان هم رها نیم کنیم .باورهایمان را رها نیم کنیم و دردهایمان را هم چسبیدیم .ویل االن
ی
ی
متوجه یم شویم اگر یم خواهیم صبح باشیم و روشن باشیم و ببینیم در اینصورت آفتاب ما باید بتابد .آفتاب زندک به زندک ما
بتابد.

منشی زین دو برتری
از بر و ب حر بگذر و بر کوه قاف رو **** بر خشک و بر تری
ر
ً
ذهن و بر سمبول نا ر
خویس های ی
یعن دریا و بر خشیک .بحر سمبول خوشیهای ی
قبال توضیح دادم .بحر ی
ذهن  .اینجا نه ایست
این را
برو به کوه قاف .کوه قاف موقیع است که شما از این غار از این ذهن میایید ربپون و ی
وقن که بطور کامل میایید ربپون در واقع به
ی
گپید .باالی همه اتفاقات و وجود قرار یم گ رپید.
باالترین قلۀ
هسن قرار یم ر
یعن فضاداری شما که ن نهایت شده و عمیق بسیار دارد .ی
کوه قاف ی
یعن شما را از آنجا دیگر نیم شود کشید ربپون .باالی کویه
ر
ی
عبارن یم شود گفت که عمق شماست در این
هستید که در واقع فرم وجود ندارد ( .ک.یه وجود ندارد) منظور از کوه قاف به
لحظه .شما چقدر عمیق هستید و چقدر دارید عمق و ریشه دارید در این لحظه؟ آیا شما با یک اتفاق کنده یم شوید و یم پرید
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باال؟ یا نه شما را بسیار سخت است از جا در آوردن و به هیچ وجه واکنش نشان نیم دهید؟ اگر شما تند تند واکنش نشان یم
ً
دهید به اتفاقات در اینصورت عمق و ریشه ندارید و باالی کوه قاف نیستید؟ موالنا چنان دارد نشان یم دهد که اصال این کاری
ی
دون ذهن منشیند برای اینکه از این دو ما
ندارد و برای هر کش مقدور است .فقط باید تصمیم ر
بگپد که بر خشیک و تری یعن ی
ی
ی
برتریم و ما از جنس پری هستیم .از جنس خدایت هستیم .از جنش هستیم که زندک روی ما قائم یم شود و حضور زندک هستیم
و بدون هیچگونه وجودی وجود داریم.
بودن اینکه هر لحظه این ذهن ما حرف بزند و ما با این حرفها هم هویت بشویم و به آنها پاسخ بدهیم.
ی
صون که این ر ی
خوشبخن ندارد که بدانید که این ر ی
ی
چپی که در ش شما حرف یم زند شما نیستید.
چپی که یا این ضبط
این جای
شما آن نیستید بلکه آن ذهن است و من ی
ذهن است که دارد حرف یم زند و شما به حرفهای او گوش ندید .یواش یواش از حرف
یم افتد .برای اینکه ما از این غار از این ذهن بیاییم ربپون این باید خاموش بشود .بتدری ج که شما به خشیک و تری نیم شینید از
ذهن میایید ربپون.

ای دل اگر دیل دل از آن یار در مدزد **** وی رس اگر رسی مکن این سجده رسرسی
اهنمان یم کند او را .به دلش یم گوید
اهنمان میکند ما را .مرکز هر کش ر
حاال شما به دلتان بگویید به مرکزتان بگویید .مرکزتان ر
ی
ی
که اگر تو دیل تو دل از آن یار مدزد از آن پری پنهان نشو .
ی
ما یه فرار یم کنیم به کجا؟ به گذشته و آینده .برای اینکه آن پری در این لحظه است زندک در این لحظه است خدا در این لحظه
ی
خپ است .هر کش دلش در آینده است  .چرا در آینده است؟
است .هر کش که در گذشته و آینده پرسه یم زند از زندک رن ر
گذشته اش به ثمر نرسیده و از جنس گذشته است بنابراین دارد یم رود به آینده تا به ثمر برسد .این درست نیست!
ی
دل آن پری هست .دل شما زندک است دل شما فضادای است نه وضعیت و نه اتفاق .اتفاق شما را نباید جذب کند .اتفاق را که
بین باید فضا باز ی
یم ی
کن .هر اتفاق خوب یا بد! فضا باز کنید .خوبش هم نباید شما را بکشد تو.
اتفاق بد ما را گیج یم کند و اتفاق خوب ما را با خودش هم هویت یم کند و هر دو ما را گیج یم کنند و ما گم یم شوید هم در اتفاق
بد از اتفاق بد بدمان میاد و یم ترسیم و از اتفاق خوب خوشمان میاد یم پریم توی آن و با آن هم هویت یم شویم .
ی
اسپ یم کند .درد ما
فر ق نیم کند در هر دو دل را یم دزدیم .چطوری یم دزدیم؟ یم رویم توی اتفاق .یم رویم توی فکر .فکر ما را ر
اسپ یم کند.
را ر
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دردتان ظاهر شد یم بینید که درد دارید ی
اسپس دارید این لحظه را بپذیر و فضا را باز کن و فضاگشاب کن .بگو درد دارم و االن
کاری نیم توانم بکنم .این تسلیم است .من االن ی
اسپس دارم و هیچ کاری نیم توانم بکنم و یم خواهم همینطوری فقط بهش نگاه
کنم! تا ببینم رچ یم شود ی
واعپاض هم نیم کنم! با کش هم ر ی
ستپه نیم کنم .از کش هم طلبکار نیستم .نیم خواهم کش هم بیاد
به من کمک کند .انتظار ندارم از کش.
ی
ی
دل یا مرکز ما یم گوید اگر دیل ی
هسن دل اصیل ما فضادار است زندک است .پری است و کش میاد.
یعن فضادار
ی
حاال یم گوید اگر دیل دلت را و مرکزت را از او ندزد .نرو تو آینده توهیم زندک کن که اگر رسیدم آنجا چقدر خوب یم شود.

ای دل اگر دیل دل از آن یار در مدزد **** وی رس اگر رسی مکن این سجده رس رسی
سجده رس رسی موقیع ما یم توانیم بکنیم که بعد بودنمان تعطیل است و فقط با فکرهایمان سجده یم کنیم .با فکر هایمان
یعن تسلیم .وی رس اگر رسی ش ما ذهن ما عقل ما اگر ش است ک ش است؟ ی
تسلیم یم شویم .سجده ی
وقن بودن جاری یم
ی
شود به آن .انرژی زنده زندک در این لحظه وارد ش ما ذهن ما یم شود آن موقع آن ش شاست .این ش همینطوری بیخودی یه
نیم گوید بله بله و بیخودی حرف نیم زند. .
ی
ی
ی
زندک این لحظه همراه ذهن ماست .ی
وقن سجده یم کند زندک هست که دارد سجده یم کند .تو
زندک همراه است هوشیاری زندۀ
ی
ذهن شما هم زندک هست که دارد کار یم کند نه فقط یک من توهیم .من توهیم برای پیش رپد کارهایش که اضافه کردن به
هویتش و منش هست یه سجده یم کند .ویل سجده اش که سجده نیست .گایه اوقات به خدا سجده یم کند .چه فایده ؟ اگر ما
پرسن ی
ی
یک خدای ی
یعن ر ی
همی دیگه!
ذهن در ذهنمان درست کنیم و به آن سجده بکنیم آیا این خوب است؟! بت
بزر ی
همی سجده کردن به خدای ی
ی
پرسن ر ی
ذهن است .من ما قضاوت یم کند و سجده یم کند  .شما نباید بعد از قضاوت
گپین بت
ً
تسلیم بشوید  .تسلیم یعت پذیرش ب قید و رسط این لحظه قبل از قضاوت! قبل از اینکه قضاوت کنیم .اصال ما تسلیم یم
شویم برای اینکه قضاوت نکنیم نه اینکه قضاوت کنیم بعد بگوییم که خب دیگر این بد است ذهن ما یم گوید این بد است ویل
خب برنامه گنج حضور گفته که بپذیرم من هم یم پذیرم.
این که پذیرش نیست که ! این که ش نیست! این که فکر درست نیست! بعد از قضاوت یم پذیری؟ آن موقع پذیرش شما بر
ً
اساس ذهن است و یه فشار میاد به شما .اصال پذیرش این لحظه یعت فضا باز کردن .نه اینکه رفی به ذهن و با فشار قبول
کردن .مجبورم چکار کنم ی ی
گفی که قبول کنید درست است که بد است ویل حاال ما قبول یم کنیم .این تسلیم است؟ نه! نه این
تسلیم نیست .تسلیم عبارت از این است که این لحظه هر اتفاف که یم افتد شما فضا باز یم کنید .بچه ما یک ر ی
چپی یم گوید
ی
فضا باز یم کنیم  .یم خواهیم یک ر ی
عصبان است فضا باز یم
چپی بهش یاد بدهیم مقاومت یم کند فضا باز یم کنیم .همشمان
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ی
عصبان بشویم فضا باز یم کنیم .ر ی
کنیم .همش ما یک ر ی
بپینس ما خراب است فضا باز یم کنیم .کارمند ما آمده و
چپی یم گوید تا ما
یم گوید که یم خواهم بروم در حالیکه ما خییل بهش احتیاج داریم فضا باز یم کنیم .امروز یک کش را که ما دست داریم یم
خواهد برود ما فضا باز یم کنیم .این جسم مان مریض شده فضا باز یم کنیم .نه یک روز مانده به مرگم فضا باز یم کنیم .هر لحظه
گشان است .این فضا اگر خییل گشوده
بمپم فضا باز یم کنیم .این فضا داری تا ایل االبد ادامه دارد .خاصیت ما فضا
که یم خواهم ر
ی
بشود و عمقش ن نهایت بشود ما جاودانه یم شویم و مرگ از ر ی
بی یم رود.
ر
ی
برگ ب بریک تو را چون برگ شد ***عمر باف یافت و مرگ شد
ی
یعن هیچ ر ی
یعن هیچ ر ی
نخواسی ی
نخواسی .شمایه و مایۀ ن بر یک ی
برک ی
یی
یی
وقن که شمایه ما شد این را باید ش ما
چپ
چپ
برگ رن
ر
بفهمد.
ی
ش ما اگر من داشته باشد نیم فهمد .ش ما اگر انرژی بودن توش باشد در اینصورت ابزار و نوکر بودن است نوکر زندک است و
خوب کار یم کند .این ذهن ما بعنوان نوکر خوب کار یم کند ویل به عنوان ارباب خییل بد است .این تمثییل است برای روشن شدن
موضوع.

چون اسب یم گریزی و من بر توام سوار **** مگریز ا ز او که بر تو بود کان بود خری
یم گوید مثل اسب یم گریزی .این دل ما چطوری یم گریزد ؟ دارد یم رود به آینده تا به ثمر برسد .شما بدانید که شما به ثمر
ی
چپ ندیدم عمر گذشت و من به هیچ ر ی
یدک نیستید .نگویید که من زندگیم ناقص است و هیچ ر ی
چپ نرسیدم .به من خوش
نرس
چپ نرسید بچه من اینطوری شد همشم اینطوری شد به من ظلم کرد یا من به اندازۀ ی
نگذشت و به من هیچ ر ی
کاق پول در نیاوردم .
اینها به درد نیم خورد .اینها سبب خواهد شد که شما به گذشته به ثمر نرسیده هم هویت بشوید نار ی
ایص بشوید و این لحظه به
ی
زندک ر ی
ایص نباشید و بخواهید یک گذشته در حال حرکت بشوید بسوی آینده که به ثمر برسید .شما بدانید و خوب
اصطالح از
چپی که به شما غلبه کرده که من باید بروم شی ع و به آینده برسم  .این یک ر ی
بدایند که گذشته تمام شده و این ر ی
چپ توهیم است.
ی
این پری آمده که ما را از آن بکشد ربپون .و یم گوید که چون اسب یم گریزی و من بر تو سوار هستم زندک یم گوید.
ی
برای اینکه ما امتداد زندک هستیم .دل ما نباید بگریزد .اگر بگریزد ...میشود که اسب از سوارش بگریزد؟ نه این خری است .اگر
اسب از سوارش بگریزد .این خری است .اسب از سوارش موقیع یم گریزد که در ذهن من باشد .این خری است که اسب از
سوارش بگریزد.
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ی
ی
زندک سوار بر ذهن ماست برای این کار باید ذهن خایل بشود از من .اگر ذهن خایل نشود و پر از به ثمر نرسیدک باشد پر از
نارضاین باشد پر از ی
ی
اعپاض باشد پر از انتظار باشد این گرفتاری است برای اینکه آ ن موقعه دل شما باید برود به گذشته و یا
آینده.
ی
نروید به خاطرات که یس سال پیش چقدر خوب بود اینطوری یم کردیم  .ما به عنوان انسان هویت ی
بیشپ
ذهن بچه که هستیم
در آینده هستیم که اگر ازدواج کنیم اینطوری یم شود اگر بچه دار بشویم اینطوری یم شود ثروتمند بشویم اینطوری یم شود و
ی
خپی نیست یم رویم به
وقن که میاییم و یم رسیم از پنجاه که یم گذریم و یم رویم به سن باالتر یواش یواش یم بینیم که ر
ی
گذشته!! رپپان به یاد گذشته هستند و با گذشته زندک یم کنند و جوانان در تجسم آینده .این درست نیست!
ی
ی
جوان که بیست سال دارد و پر از زندگیست فکر کند که زندگیش زنده و کامل نیست
زندک در این لحظه است .آخر حیف نیست
و برود به آینده که اینطوری بشویم و آنطوری بشویم  ...نه نیست! آن توهم است .ما باید بیدار بشویم.
صد حیله گر تراش و صد شهر اگر روی **** قربان عید خنجر هللا اکیی
حن اگر صد حیله یبپاشیم .حیله کردن حیله تراشیدن ی
یم گوید ما انسانها چاره نداریم ی
یعن فکر کردن بوسیله ذهن من دار و توی
ذهن ی ی
رفی و من درست کردن و به من اضافه کردن .که نتیجه اش رچ یم شود؟ نتیجه اش این یم شود که به گنج حضور نرسیم.
کن از یک من و یک من دیگر جایش بگذاری  ..شما اگر با یک وذهب یا ی
صد شهر اگر روی  ..شما اگر ذهنت را خایل ی
دین هم
هویت شدی و آن را عوض ی
کن و بروی و یک دین دیگر جایش بگذاری .نه آن را بندازی دور و بروی به یک سیستم سیایس را
بگپی و بگون که این دین من است  .اینها شهر هستند .بر این شهرهای ی
ذهن اگر بروی فایده ای ندارد .این کار فایده ندارد و هر
ر
ی
کاری که ی
بکن آخر ش فایده ندارد و نیا حیله یبپ رایس .تو بیا و ساده بشو و این من را بنداز دور و انتظارات را به صفر برسان و
نار ی
اکپ ی
یعن خدا بزرگ است یا خدا بزرگ یپ است.
ایص نباش و این را خوب بفهم که قربان عید خنجر هللا اکیی هللا ر
گپ است؟ خدا بزر ی
حاال خدا چطوری بزر ی
گپ یم شود ی
وقن شما فضادار یم شوید و هر دفعه که چالش این لحظه را یم پذیرید
ی
ی
ی
اکپ
اکپ دیگر خدا بزرگپ یم شود  ..خدا بزرگپ یم شود با بزرگپ شدن شما  .هللا ر
اکپ است .یک هللا ر
فضادار یم شوید که این هللا ر
چپ ی
ری
اکپ که امروزه هم این سیایس شده و معنایش را هم از دست داده و ما فکر یم کنیم که ی
وقن
لفض نیست که بگویید هللا ر
خشمگی هستیم و دیگر داریم ی
ری
اعپاض یم کنیم با خشم و ترس و اینها  ..باید بگوییم هللا اک رپ!! نه اینطوری نیست که.
موالنا ببیند که در چه ی
معن این را بکار یم برد .مسلمانان دو تا عید بزرگ دارند .ییک عید فطر است و ییک هم عید قربان .هر دو را
موالنا اینجا قایط کرده و یم گوید هر کاری که ی
مسپ رد بشود.
بکن باید از این ر
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کن ( دارد عید فطر را یم گوید) در اثر ر ی
ییک اینکه اول باید ر ی
پرهپ ..ی
پرهپ ی
کارهان را
یعن قبل از اینک ه ما یک کارهای مثبت بکنیم یک
ی
ی
نباید بکنیم .تا ما ر ی
مسلمان و
پرهپ نکنیم نیم توانیم ...آن خنجر را که یم گوید عید است خنجر همان حالل ماه است دارد به زمان
گپند آخر ماه یک حالیل را یم بینند که این حالل سمبولیک در واقع یک حالل
دین صحبت یم کند .مسلمانان یک ماه روزه یم ر
ی
زندک است از دست این من ی
ذهن از دست این هویت که
حضور است یک حالل دیدن آن پری است .یک حالل زنده شدن به
این عید است.
ی
وقن شما ر ی
اولی حاللتان را یم بینید ولو باریک .عید است .یم گوید این خنجری است که باید این قربان را که من شماست باید
ی
قربان کنید .حاال دوباره مپود به عید قربان .عید قربان را هم که شما ی
بهپ از من یم دانید  .وقتیکه ابراهیم یم خواست اساعیل را
ر
ی
قربان کند .اسماعیل سمبول ی
بهپین ر ی
چپ شما است.
ی
ی
زندک شما که بزر ی
چه ر ی
شدک شماست ی
بگپند دیگر بیچاره یم شوید؟ همان
گپین هم هویت
چپی هست در
یعن اگر آن را از شما ر
ی
قربان نیم کنید مگر اینکه ر ی
پرهپ کنید و در عید این حالل را ببینید.
اسماعیل شماست .ویل شما آن را
اکپ شما با آن حالل خنجر رشوع یم شود .اگر
مسپ رد بشوی .باید فضادار شدن شما ،هللا ر
هر کاری که بکنید یم گوید باید از این ر
ی
قربان یم کنید.
آن حالل برای شما اگر پیش بیاد آن عید شماست و آن من ذه ین را رها یم کنید و این من ذه ین را
ی
زندک بشوید این به شما کمک یم کند و شما را بیدار یم شود و یم گویید ای بابا این من ی
ذهن که پر از درد
یک ذره که هوشیار به
ی
اکپ .ی
یعن یه
و غم و هم هویت شدک هست این من را باید رها کنم چون این همان کوزۀ آب شور است .تا رچ به من برسد؟ هللا ر
جان که نهایت ندارد.
فضادار شدن تا کجا؟ تا ی
چقدر شما یم توانید فضادار بشوید؟ رن نهایت  .بطوری که همه رویدادها ،همه ادیان ،همه فکرها ،هر جور آدیم و شکیل در شما
جا بشود.
بله انسان بنا به تعریف آن است.
پرهپ که یم گوییم ی
پس ما نباید حیله یبپاشیم و شهرهای مختلف برویم .این فایده ندارد .حاال ر ی
بعض ها فکر یم کنند که نباید غذا
بخورند نه سکس داشته باشند و یک گوشه باید بیفتند بم رپند!! نه ر ی
پرهپ کردن ی
یعن من درست نکردن .شما اگر نروید به ذهنتان و
ً
ی
آنجا من درست نکنید هم هویت با ر ی
مثال مقایسه نکنید برای اینکه خودتان را ربپید باال.
کوچکپ کنید
چپها نشوید و حس وجود را
ً .
می از ر ی
مثال دیگر غیبت نکنید .این را یم دانیم که غیبت که یم کنیم این من ی
ه ری
ذهن استفاده یم کند.
چپهای کوچولو رشوع کنید
ً
اصال شما قضاوت نکنید  .قضاوت که نیم کنید این خودش ر ی
به تلویزیون نگاه نکنید یه قضاوت کنیم.
پرهپ است .قضاوت نکردن
ری
پرهپ است.
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یعن اینکه شما از حس وجود درست کردن در ذهن ر ی
پرهپ را بد تفس رپ کردن .ر ی
پرهپ یم ترسند .از بس که ر ی
مردم از ر ی
پرهپ ی
پرهپ کنید و
هر موقع که یادتان افتاد که من شما دارد کار یم کند دم به دمش ندهید و تقویتش نکنید و کمکش نکنید.
شما منتان نیستید .شما تشخیص بدهید این لحظه و بیایید ربپون مشاهده کنید منتان را .ر ی
همی که مشاهده کنید این من شما نیم
تواند شما را فریب بدهد .این ر ی
پرهپ است دیگر.
به حرف حرص گوش ندهید .این یم گوید که اگر شما این را بدست بیاورید خوشبخت یم شوید .دروغ یم گوید .هر ر ی
چپ که شما را
از این لحظه در میاورد نگذارید که در بیاورد .این ر ی
پرهپ است .این کار را نکنید .تا حالل را ببیند .این حالل را که دیدید دیگر عید
است.
ی
حاال عید شماست وقتیکه یک ذره هوشیار شدید به حضور  ..هان زندک این است  ..آن عید شماست.
ی
قربان کردن منتان هستید وگرنه این برنامه را
حاال دیگر یم توانید این من را قربان کنید .ویل حاال هم ما یم دانیم که شما دنبال
گوش نیم کردید.

خاموش اگر چه بحر دهد در ب دری غ **** لیکن مباح نیست که من رام یشیی
ر
خامویس ذهن است.
یم گوید خاموش باش! ما هم باید خاموش بشویم .نجات در این
یعن مروارید) اما جایز نیست که کش که ی
یم گوید درست است که دریا در را ن دری غ یم دهد( در ی
مشپی نیست برود و این
ر
مروارید را پیدا کند .درست است؟ باید تو ی
مشپی ر
بایس.
حاال هر کش که ی
مشپی باشد ر ی
پرهپ یم کند از حرف زدن .از حرف من دار زدن.
هر کش ی
مشپی باشد زحمت یم کشد در این راه .ی ی
مپفت
عن رچ؟ کش که مروارید یم خواهد در قدیم باید سوار قایق یم شد و ر
شپجه یم زد توی دریا و یم رفت و یم رفت  ..غوایص یم کرد در اعماق دریا  .صدف را باز یم کرد تا مروارید را
وسط دریا و بعد ر
بردار یم داشت.
خب دریا که پول نیم خواهد در آنجا یک حیوان یا اختاپویس نیست که بگوید آقا هزار دالر بده و این را بردار .دریا پول نیم
خواهد در مقابل مروارید.
ی
ی
همی هوشیاری حضور ه ر ی
زندک هم در این لحظه از شما برای این مروارید که گنج حضور است ر ی
می پری این پویل نیست.
یعن
ی
مشپی هستید؟!! ی
زندک این را مج یان یم دهد ویل آیا شما ی
موجکهان که در سطح اقیانوس شماست
مشپی باشید باید از این
ی
شپجه بروی؟ یا چسبده ای به این موجکها؟ به موجکهای درد وغم!
شپجه بروید به ته دریا  .یم خوایه ر
ر
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ً
ی
هسن که کف رویت را گرفته موجکها و کف ها روی شما را گرفته و فعال مشغول این موجکها ی
پس بدان که شما اقیانویس
کوچک و بزرگ و این کفها و ه ی
شپجه بروی در حالیکه مروارید زیر این کفها ست.
سن .و نیم خوایه ر
مشپی هستید؟ از خودتان بپسید .ما باید ی
مشپی نباشد ..آیا شما ی
یم خواهد بگوید که جایز نیست کش که ی
مشپی باشیم .اگر
ر
ی
مشپی باشید در این کار زحمت یم کشید و وقت یم گذارید .آیا شما وقت یم گذارید برای برنامه گنج حضور؟ آیا وقت میگذارید
ی
خلون بکنید ؟ آیا به خودتان اهمیت یم دهید؟ ی
بعض ها یم گویند من هر وقت که وقت بکنم گوش یم دهم و
که برای خودتان
ی
حرفهان که شما یم زنید برای همش من خییل خوب است یا برای خانم من خییل خوب است  .ویل
بعض ها یم گویند آقا این
ی
حیف که گوش نیم دهد.
یعن من چند دفعه گوش کردم مثل اینکه ر ی
ی
خون هستند ویل برای من خوب نیست برای خانمم خوب است و یا برای
چپهای ر
آقامون خوب است .یا برای من خوب نیست و یل برای ییک را یم شناسم که بدرد او یم خورد.
شپجه برود .نیم خواهد زحمت بکشد ونیم خواهد بگوید که من دارم .من خودش را نیم بیند.
این رچ یم گوید؟ نیم خواهد ر
درست است؟
ً
یک مثنوی داشتم که متاسفانه وقت تمام شد وحاال اگر وقت بکنیم این مثنوی را که مربوط به ه ر ی
می قضیه هست که آیا ما واقعا
ی
مشپی هستیم!؟
ً
امروز موالنا گفت که شما من ذ ی
هن را قبال فروختید معامله کردید ودر عوض بهشت را گرفتید وبهشت فضاداری این لحظه است
ی
ی
زندک هم یم گوید تو باید ی
مشپی هستید یا نه؟ م ی
ویل االن شما آیا متوجه هستید که ی
مشپی ر
بایس تا
مشخصان دارد و
شپی یک
دست من بجنبد .انشاهلل این مثنوی را هفته دیگر برایتان یم خوانم .و یک مثنوی دیگر هم ناقص مانده یم دانم آن را هم در آینده
برایتان خواهم خواند.
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