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 ۲۹۷۶ مولوی، دیوان شمس، غزل شماره

 

 شد جادوی حرام و حق ز جادوی بری 

 ساحری محبوب که نیست حرام تو بر

 جادوی است همین که گشامی و بندمی

 داوری است همین که ربامی و بخشمی

 بود گهر وی در که ایمبدیده دریا

 باوری کرد کی گوهر درون دریا

 بال و پر بگشاد آمد حالل سحر

 سامری دستان و بابل گشت سانهاف

 خردمی معیوب و نهاده زر همیان

 مشتری ماه شد که دید کی عاشقان ای

 او اسپ بازار ز گزیدمی امروز

 الغری هاییدک و ریش پشت اسپان

 برد کی راه چنین مرده اسب که گفتم

 لمتری به شد نتوان ما راه که گفتا

 خضر آبگیر در باید شکسته کشتی

 لنگری که کشتی نه تو نینشک چو کشتی

 شکست پا چو کن گذر ستقنطره چو دنیا

 نگذری پول این از ناشکسته پای با

 است او عکس و است قدوم ضد رجوع زیرا

 سرسری منیوش را ارجعی فرمان

 

 ۳۱۸۹ر چهارم، سطر مولوی، مثنوی، دفت

http://www.ganjnama.com/View/97/99/5600/مولوی_Molavi.html
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http://www.ganjnama.com/View/97/107/8529/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/107/8529/مولوی_Molavi.html
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 توی زادهشه دانک برادر ای

 نوی از زاده کهنه جهان در

 کو دنیاست این جادو کابلی

 بو و رنگ اسیر را مردان کرد

 روذ آلوده دریغ افکندت در چون

 اعوذ قل دممی و خوانمی دم به دم

 قلق زین و جادوی زین رهی تا

 الفلق رب از خواه استعاذت

 خواند رهسحا را دنیات نبی زان

 نشاند چه در را خلق افسون به کو

 پیر گنده دارد گرم فسون هین

 اسیر گرمش دم را شاهان کرده

 اوست نفاثات سینه درون در

 اوست اثبات را سحر هایعقده

 زنیست دانا قوی دنیا ساحره  

 نیست عامه پای به او سحر حل

 عقلها را او عقد گشادی ور

 خدا فرستادی کی را انبیا

 گشاعقده دمیخوش کن طلب هین

 یشا ما هللا یفعل رازدان

 شست به او است بسته ماهی چوهم

 شصت تو و سالی ماند زاده شاه

 محنتی در او شست از سال شصت

 سنتی طریق بر نه خوشی نه
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 خوب دنیات نه بدبخت فاسقی

 ذنوب از و وبال از رهیده نه

 کرد سخت را هاعقده این او نفخ

 فرد خالق نفخه   کن طلب پس

 ترا روحی من فیه نفخت تا

 آ برتر گوید و زین رهاند وا

 سحر نفخ نسوزد حق نفخ به جز

 مهر نفح دم آن و این قهرست نفخ

 

 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۴۹۸

 بگرو ندگیز آب به بشنو ارجعی ندای

 پاییمی چه گل و آب به رومی خوش و آب در درآ

 دل نی و ماند جان نی که جایی شدی دل و جان به

 خاییمی دست جا آن که جایی شدی خود پای به

 رو کمتر غیر زر به شو زر ازل خورشید ز

 سیمایی سیم چه اگر زردت کند زر عشق که

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۵۶۶

 کنید دون حس گوش اندر پنبه

 کنید بیرون خود چشم از حس بند

 سرست گوش سر گوش آن پنبه  

 کرست باطن آن کر این نگردد تا

 شوید فکرتبی و گوشبی و حسبی

بشنوید را ارجعی خطاب تا  

http://www.ganjnama.com/View/97/99/5122/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/99/5122/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7918/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7918/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7918/مولوی_Molavi.html
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شروع می کنم .ن شمس موالنا از دیوا ۲۹۷6گنج حضور امروز را با غزل شماره  رسی برنامۀبا سالم و احوالپ  

بر تو حرام نیست که محبوب ساحری                                                                                شد جادوی حرام و حق ز جادوی بری  

اما بر تو یعنی بر انسان . تواند جادوگر باشد میاست و خدا از جادوگر بودن بدور است یعنی خدا نحرام  پس موالنا می گوید که جادوگری

داشتنی هستی یا محبوب ساحری یعنی معشوق ساحر اصلی هستی . در این  ت برای اینکه تو یک ساحر یا جادوگر بسیار دوستحرام نیس

.مصورت سحر را باید یک جور دیگری تعریف کنی  

ر یک است که انسانهایی به عنوان جادوگ ادویی یا جادوگری عبارت از اینتر است . پس به این ترتیب شد که جصورت اول به اما همان 

یا راهش را می  ه اصطالح می گویند که می بنندندریسمانی می گیرند و گره می زنند و در گره فوت می کنند و به این ترتیب یک فردی را ب

رفت یک د یا ازدواج می کرد میگر یک آقایی یک دختر خانمی را دوست داشت و کسی دیگر می خواست با او ازدواج کنمثالً در قدیم ا !بندند

.و می گفت این شخص را یک کاری بکنید که به این خانم نرسد و می  کرد آن زن را یا آن مرد راپولی به جادوگر می داد و جاد  

و تشبیه می آورد   الح ساده ولی موالنا این را به عنواناین تعریف جادگری است به اصط خیلی چیزها می توانست ضعیف بکند واز نظر  

می توانست به ریسمان گره بزند  گروبنابراین در آنجا یک من و خود باید وجود می داشت تا جاد.گر باید یک کسی را جادو می کرد واین جاد

خواست بگوید که نفس من یک می خواند و فوت می کرد به اعتباری می حاال ورد یسمان یک من بود و اینکه فوت میکرددر این ر بنابراین

یی دارد و من می توانم یک گره بزنم و به آن فوت کنم و به اصطالح زندگی یا خدا به من کمک می کند تا یک فردی را در بیرون واثر جاد

. (که البته حالت منفی است)به یک حالتی در بیاورم   

فوراً گری حرام است و خدا هم این کار را نمی کند . درست هم هست خدا فقط می آفریند . خدا یک چیزی میسازد و بعد ودمی گوید این جا

می گشا که این است یک گره را ببند و گره را  پس تو گر دوست داشتنی هستیوخرابش میکند . در خط دوم می گوید که حاال که تو جاد

اتفاق این لحظه  یک چیزی ،مثالً  شباهتی به ما دارد ؟ خیلی شباهت دارد ما به محض اینکه مقاومت کنیم بهیعنی چه؟ حاال این چه جادوگری. 

مثالً شما ممکن است اعترض کنید و مقاومت کنید در  .یک گره درست می شود و شما بعد از آن نیروی زندگی را فوت می کنید به این گره

گره ، هر حس خودی در ذهن یک گره است پس ریسمان ما جش یک گره هست یا نه؟ بله هست . هر مقابل عمل یکی و از او برنجید . این رن

م که مقاوت کنیم و هر  شویم و در آنجا یاد می گیری ی می آییم به این جهان وارد ذهن میگر در همین ذهن است . ما وقتوبه عنوان جاد

بینندگان که می گویند که را سرمایه گذاری می کنیم در آن گره . مثل بعضی از چیزی یک گره است و بعد نیروی زندگی هر مقابل مقاوتی در

سی سال پیش و هنوز می دمیم در این گره واین را زنده نگه می داریم. این می گوید که حرام است. ایم هما رنجید  

گر هستیم هر لحظه وفهمیدیم که ما جادولی یک جور جادگری برای انسان گفت که به اصطالح مذهبی حالل است یعنی مجاز است . پس  

زنیم توی ذهنمان وآن را فوت می کنیم . شما به خودتان نگاه کنید و از خودتان بپرسید که آیا ده سال پیش بیست سال پیش یا یک مییک گره 

رود و می روید  از یادتان نمی چطوری فوت می  کنید؟ به این صورت که آن اتفاقساعت پیش گره ای زده اید که االن به آن فوت می کنید ؟ 
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د ی. یعنی عمالً نیروی زندگی را می گیرید و سرمایه گذاری می کنید به آن. می روآن الگوی درد و به آن فوت می کنید ،به آن الگوی فکری 

آن را فعال می کنید و درد می کشید . آین درست نیست. به آن و   

وارد ذهن بشویم و از ثانیه صفر که از مادرمتولد می شویم گره بزنیم و بگشاییم و بازش  گری درست است؟ اگر ما انسانهاوحاال چطور جاد

ببند و باز کن این    می بند و می گشا که همین است جادگری کنیدکه اگر شما گره بزنید و این را باز  تکنیم.  می گوید که این جادگری هس

وگری مجاز . هست جاد  

به فرایند بیدار شدن . بیدار شدن هم  ما بشنوید و ما هم می شنویم که بیدار بشویم . این را موالنا می گوید که ش؟ نه برای همیشه حاال تا کی 

پس ما به عنوان هوشیاری خدایی حضور وارد این جهان می شویم بالفاصله یعنی جدا شدن هوشیاری حضور از فرمهای فکری و دردها. 

( در آنجا باید پخته بشویم و رسیده بشویم و یکی از که باید بگوییم  تیم )این تم و صورت مسئله هستوارد ذهن می شویم که این را بارها گف

 راههای پختگی و رسیدن و بالغ شدن همین گره بستن و گشودن هست. 

وشیاری حضور را آزاد را ببخشید شما دیگر انسان قبلی نیستید و شما یک مقدار ه نجید و بالفاصله متوجه بشوید و اوشما اگر از یکی بر

این خواهم خواند می گوید این خوب است که یک سال  نا در قصه ای که بالفاصله بعد ازالبته موال ود .کردید بنابراین دارید فضادار می ش

!باشد یعنی در پایان یک سالگی ما جادوگری را بگذاریم کنار ولی خودش می گوید که حاال برای شما شده شصت سال  

. حاال ما چکار کردیم ؟ ما می بندیم ولی باز نمی  د و شما شصت سال در آنجا مانده ایداین قالبی است که شما را به تله می انداز می  گوید 

از ترسم نمی گویم  ها گفتم که ده سال است در واقع بندهولش یک سال است و یا من باری که برای انسان مجاز است حاال طپس جادگرکنیم . 

عاشق تشویقی در یک جامعه عشقی که پدر و مادر ست اگر بگویم که یک سال است که مردم نمی پذیرند ولی در یک جامعهکه یک سال ا

اگر بچه می رنجد و مقاومت می در آن خانه عشق فرمانرواست به بچه می شود یاد داد که گره که می زنی باید این گره را باز کنی. و هستند 

ل کردن و بوس کردن و مهر ورزیدن و با آرامش می شود به بچه یاد داد که این بستن و باز کردن موقتی است و با بق کند و جیغ می زند ما 

و هفتاد و هشتاد سال!  بقول موالنا یک سال نه ده سال ولی نه شصت سال  

ا ببیند که چند تا گره مگر حاال شوجاده فوت کردیم به عنوان ارحاال ما که متوجه این موضوع نبودیم و روی گره راباگره دیگر بستیم و دوب

فوت میکنید و این فوت می کنید و بعد به آن یکی ؟ االن به به تمام این گره ها هم فوت می کنید قت که وقت و بی و تانرسیمانین دارید توی ا

دست و پا راه چهاراید باز کنید. این شبیه با یک دقیقه بعد به دیگری فوت می کنید . نکند که هزاران گره زده اید شما ؟ اگر زده اید اینها را ب

ه؟ برای اینکه بتواند روی پایش قوی شود . برای چد ؟ برای اینکه دست ها و پاهایش بچه پنج ماهه است . چرا اینطور می روی کرفتن ی

ا می گیرد و روی پای خودش بلند یستد. حاال وقتی که نه ماهش شد و یا یک سالش شد خب می بینید که خودش دارد را ه می رود و میز ربا

پای خودش می ایستد و چون می بیند که بزرگترها این کار را می کنندو او می بیند و بزرگترها بچه را در  روی  می شود و بطور فیزیکی



7 
 

آن سمت ر یا بچه هم به بیعی و تکاملی بشاین کار را بکند و روند ط د و توجه می دهند او دوست داردعشق می دهناین راه حمایت می کنند و 

باشیم .  هم ما باید زندگی قائم به خود است که روی پای خودش بیایستد و به لحاظ معنوی  

و رنجید و یواش یواش می بینید که این گره را بستی تر و فضادارتر می شود و در دفعۀ  بعد نمی پس شما اگر شما ببندید و باز کنید گره بزرگ

و ایستادید روی  دش قائم است و مثل آن بچه پا  شدیداینقدر فضادار شدی که شدی زندگی که روی پای خواز کردید باز کردی و باز بستی و ب

 قیوم هیموالنا اصطالحاً می گوید که  پای معنوی خودتان و دیگر احتیاج به کسی ندارید و وقتی که روی پای معنوی خودتان که می ایستید

آید. که این با انجام این کار پیش می معنوی خود به پای قائم یعنی زندگی قائم به ذات و   

می بخشی و هوشیاری حضور را می گیری و گره را باز می کنی. ولی گره را بستی و باز کردی  پسمی بخش و می ربا  بعد می گوید که 

حاال یا شما خودتان را می  . ادار شدنهوشیاری یعنی فضحاظ هوشیاری و این بخشیدن و ربودن تو تغییر کرده به لحاظ معنوی به لحالت 

به شما ظلم کرده و بدی کرده و شما اینها را همه جدی گرفته  ا می بخشید و یا کسی را که فکر میکنیدبخشید و کارهای اشتباهی که کردید ر

ن است که هم گره را ببندی و هم گری دارد می گوید که عبارت از ایوبودید را همه را یکی یکی گره هایش را باز می کنید برای اینکه جاد

جادوگری مجاز  ببنیدید و هم باز بکنید . و اینطوری نیست که ببندید و نتوانید باز کنید. هم گر هستید و می توانید وباز کنی. پس شما که جاد

من این همه گره را زده ام و نمی که  دببندی و باز کنی و بنابراین ما قدرت باز کردن را هم داریم. اینطوری نیست که بگویی که همین است

 توانم باز کنم. 

تمام این گره را باز می کند برا ی شما .گره که باز شد دیگر، را میبینم  ه من گره دارم و گره امبا پذیرش . پذیرش اینکچطوری باز می کنید؟ 

که باز کنی دیگر آزاد میشوی. از از کن وقتی ما کل آن را یک دفعه باصالً کل من ذهنی یک گره بزرگ است . ششما راحت می شوید.  شد

ن و تولد ثانویه رخ می دهد . ورد و از ذهن می آیی بیمی شوی رجنس حضو  

گره می زنیم و باز می کنیم و دوباره گره می زنیم و باز می کنیم و ... که یک دفعه از داریم مرتباً و  س ما به عنوان هوشیاری رفتیم به ذهنپ

به عنوان میوه ن و باز کردن ما را پخته می کند این گره زدهوشیاری حضور بشویم از ذهن زاییده بشویم و  و تماماً از جنسبشویم  دذهن متول

 ما را می رساند. 

به لحاظ دینی و مذهبی به اینکه طالق می شود ی کلمه ای است که ای است که این داوربعد می گوید که این بخشیدن و ربودن این همین داور

به اعمال شما رسیدگی می کند که شما آیا می روید به بهشت یا جهنم! حاال همین تعریف را در نظر بگیرید . پس قیامت  روز قیامت خدا در 

اینکه می بخشد ما و داوری خدا  وید این همین داوری خداست . پس معلوم می شود که این لحظه است اینکه شما می بخشید و فضادار می ش

بخشیدن یعنی قوی بودن و نبخشیدن و سفت نهمین لحظه است . این که شما می گویید که من نمی بخشم و ، دریا نمی بخشد را روز قیامت 

قوت است در  ، اینها دگم بودن و اعتراض کردن و منفی بودن و عقب کشیدنو نبخشیدن و سفت بودن  ها فکر می کنندبعضیکه بودن 
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نیت نیست . هر کسی که گره دارد و جادوگری را اشتباه گرفته با این که باید گره بزند و فوت کند و صوتیکه اینها ضعف هستند و اینها انسا

  باز گره بزند فوت کند این سرش کاله می رود. 

 بخش دوم: 

در روز ترا همین لحظه است و اگر تو خودت و دیگران را می بخشی پس خدا هم ترا بخشیده. پس بخشیدن خدا درو داوری و روز قیامت 

!گذشته را می اندازی یا نهودیگران را می بخشی یا نه! اصالً بطور کلی دراین لحظه خودت قیامت منوط به این است که شما   

ودتان باید بروید و این را بخوانید خکه تیتر این قصه یک مقداری زیاد است که خوانم سریع  ؟ حاال یک قصه ای را برایتان میاین را فهمیدید

ع می شود ولی من تمام آن را نمی توانم بخوانم فقط نتیجه گیری شرو ۳0۸5دفتر چهارم شروع می شود . خود قصه از  ۱۸۹۳از سطر 

را که برایتان می خوانم  یموالنا را برایتان می خوانم شما از تفسیر استاد کریم زمانی که حتماً خریده اید می توانید قصه را بخوانید این قسمت

یم که بدانید که این گو ود . من خالصه قصه را برایتان میشروع می ش ۳0۸5است ولی خود قصه از سطر  ۳۱۸۹طر از دفتر چهارم س

ت . شهزاده کی هس  

می گوید که یک پادشاهی بود که یک پسر داشت و این پسر را بسیار دوست می داشت این پسر بسیار هنرمند بود و معلوم می شود که این 

و وقتی که از که این شاهزاده مرده و بسیار ناراحت شد خدا هستید و یک شب به خواب دید  ه زن و چه مرد. و فرزندپسر شما هستید حاال چ

البته ما همان شاهزاده هستیم ظاهراً مرده ایم ولی این یک خواب است و  د که خواب بوده بسیار خوشحال شد. خواب بیدار شد و متوجه شو

می کند  اگر شما قصه را بخوانید خواهید دید که قصه خیلی مهمی است و گاهی  اوقات ا را سمبولیک بیان یم و موالنا اینههنوز زنده هست

بعد فکر می کند که از این شاهزاده یک اثری یعنی فرزندی باشد که اگر فوت شد حداقل  .صه کافی است که شما را بیدار کند قهمین یک 

که مادر شاهزاده مخالفت می کند ،نی پارسا و نیکو سیرت پیدا می کنم ولی از خانواده فقیر فرزندش باشد. می گوید که برای فرزندم یک ز

د منتهی خانم از خانواده بسیار فقیری بود و همه اینها معنی دارند ولی شاه باالخره آن دخترخانم را برای پسرش می گیردختربدلیل اینکه این 

شود به زن نود ساله می شود و بی عالقه میرد شاهزاده را جادو می کند و شاهزاده عاشق پیرنا یک پیرزن جادوگری که نود سال دادر این اث

را که می آورد فایده نداره و یک روز عاجز می شود و دست به دعا بر می دارد و چون از مسرش و پادشاه هر کاری می کند وهر پزشکی ه

ید و پیدا کنید ( باالخره یک شخصی ظاهر می شود می گوید من می توانم این جادو ته دل دعا می کند ) امیداوارم که معنی اینها را شما برو

ص می گوید که شما فردا صبح می روی به فالن قبرستان کنار دیوار یک قبر شاه بسیار خوشحال می شود و آن شخ وحل کنم تو را برای 

مان گره هایی زده شده و شما این گره ها را باز می کنی و می کنی و توی این قبر یک رسیمانی هست توی این ریسقبر سفیدی هست که 

شدیم و تا آن گره ها را باز  که شاهزاده هستیم توی ذهنمان جادوپسرت خوب می شود . پس معلوم می شود که این قبر همان ذهن است و ما 

ین می رود و از باطل میشود و آن جادوگر می میرد وشود جادو ب کار را می کند و شاهزاده آزاد می نکنیم شاهزاده آزاد نمی شود و شاه این

بیدار می شود از خواب جادو . پسر شاه به همسر خودش بر می گردد یعنی  
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فقط نتیجه گیری آن را  برنامه و ما وقت نداریم که بخوانیم من لی طوالنی است برای خواندش در اینحاال پس از خالصه این قصه که خی 

گوید و نتیجه  ه که میبینید موالنا گاهی اوقات قصه را میمطالبی هست در این قص ه تفسیر این قصه را بخوانیدشما باگر برایتان می خوانم و

به اعتباری دگی همه ما است و مربوط به زناصالً و این قصه گیری ها ارتباط این قصه با شما است  یعنی آن نتیجه را می کند شگیری خود

. ما جادو شدیم با این لفظ صحبت می کنیم که   

این هم یک جور صحبت است. موالنا نمی گوید که جادو هست یا نیست بلکه می گوید ورد می خب حاال یکی نیاد بگوید که آقا جادو چیه؟  

. انجام میدهیم ،کاری که درست ما هم در قالب قصه  خوانی و فوت می کنی به گره  

 می گوید

در جهان کهنه زاده از نوی                                                                                           ای برادردانک شه زاده توی               

ی زاده میشویم ینه است  و ما از نوکه در جهان کهنه چون این جهان کهرادر ای شما بدان که شاهزاده که االن حرفش را زدیم شما هستید بای 

ز زندگی زاییده می شویم هر لحظه نو به نو زاده می شویم ونو هستیم ما این لحظه ا  

بی خبر از نو شدن اندر بقا                                                                                                      هر زمان نو می شود دنیا و ما   

حظه شما هوشیاری می شوید به این لحظه و هر لحظه نو به نو شما زندگی را تجربه می کنید و این انه می دانید که این لحاال شما هوشیار

 مثل گره و فوت می کنیم و آن باورها را فعال می کنیم و حاال آن مغایر با این است که ما یک سری باورها را گرفتیم و فوت می کنیم 

به درد دنیا خورد ولی ما فکر می کنیم که این باورها معنوی هستند و بدرد می خورند و  م پر از درد هستند و هیچ بدرد نمیباورهای کهنه ه

. در جامعه جادوگران وجود دارند ا می خورند و ما خودمان را مشغول کردیم به گرفتاریهایی که جادوگران برای ما درست کردند و آخرت م

از پیش ساخته شده می دمد و می گوید که این حقیقت است و سر آن ستیزه دارد  ویک عده به گره ها قدیمی می دمند و هر کسی به الگوهایی

جنگ خود ما با خودمان و بادیگران همه سر همین گره ها است ولی همه اینها باطل است و همه این ،جنگ آدمها ،جنگ می کند جنگ ملتها و

 فکر شما باید از شما زاده بشود  گفتند که اینها کهنه هستند این لحظه جادوگران دارند وقت تلف می کنند. اگر جادوگران سحر حالل داشتند می

 اگر این لحظه فکر شما از شما زاده می شود و شما فکر خودتان را مثل موالنا می سازید و شما از جهان کهنه به نویی زاده می شوید. 

کرد مردان را اسیر رنگ و بو                                                                                                     کابلی جادو این دنیاست کو  

هم بابل در و  جمبل بوده . هم کابل و  کردند که مرکز جادوست و مرکز جادون کابل که کابل فعلی باشد فکر میآن جادوگر کابلی در ضم

 ادبیات ما محلهای جادوست . 

ابلی این دنیاست . این دنیا چی باشد ؟ ذهن شما . ذهن من دار جادوگر است . کل من ذهنی موجود در جهان که اگر حاال می گوید که جادگر ک

در هم نماینده دنیا زن جادوگر است و این دنیا است.  همان  تمام من های ذهنی را در جهان جمع کنی یک انرژی من دار وجود دارد که این
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دینا است که من ها را یا مردها را اسیر رنگ و بو کرده . یعنی انسانها را در  دو اینید این کابلی جامن ذهنی است که می گو شما همین

ر را بکنی یا اینطوری باید هیجان داشته باشی از این باید خوشت بی آید از آن یکی  باید بدت بی آید از کذهنشان شرطی کرده که باید این ف

یا با این باید قاطی نشوی ! تیزه کنی با این باید قهر کنی این باید متنفر بشوی با این باید س  

انی اینها همه رنگ دارد یعنی فرم دارند و بو دارند هم انرژی آن را دارد که ما همه اسیر رنگ وبو هستیم . این را می بینیم و یک دفعه عصب

پس اسیر رنگ و بو هستیم و . کند ما واکنش نشان می دهیم . این یکی کار میمی شویم چون شرطی شده ایم  آن را می بینیم خوشمان می آید

بیدار بودید از این شرطی شدگی این جادو در ذهنتان جسته بودید. حاال شما کابلی جادو و دنیا همه را جادو کرده اگر شما انسان آزاده بودید و 

 اینها را بشنوید و به خودتان نگاه کنید. 

دم به دم می خوان و می دم قل اعوذ                                                                                      آلوده روذ     چون در افکند درین  

از رب الفلق استعاذت خواه                             تا رهی این جادوی زین قلق                                                                          

چرا آلوده است ؟ برای اینکه در  . رود آلوده که همین جریان فکرهای ما است که هر لحظه یک فکر آلوده می کنیم اینچون ما را انداخته در

م به دم تو دین آلود رود پس بنابرادنیا در این  بوسیله  چون ما افتادیم د و این من هم دردمند است. ارفکرهای ما درد وجود دارد و من وجود د

ما هوشیاری است تنها پناهگاه انسان  گاهیعنی بگو من پناه می برم به خدا . ما این را می دانیم که تنها پناهعوذ می خوان و می دم قول ا

قا این دوست شما نگویید که این خانم این آ . این لحظه است و ذهن جای پناه نیست شما از بیرون از جهان بیرون پناه نخواهید وحدت فضای 

ست این این برادر من را حمایت کند تا من غم هایم از بین برود . نه چنین چیزی نیست . از دست این آلوده رود از دست این جادوگر از د

ید هم و فقط یک جا می شود پناه برد و آن هم فضای یکتایی این لحظه است برای این کار شما با شرطی شدگیها از دست این گرفتاریها 

تا چی می خوان و می دم نه اینکه توی ذهن دنبال چاره بگردید. برای همین می گوید که  غمتان را بگذارید روی اینکه از ذهن زاییده بشوید 

به شما کمک می کند  النا به ما می گوید تنها هوشیاری خدایی حضوررا برایتان بخوانم ( پس مو )حاال دوست دارم که این قول اعوذ بشود ؟ .

ن تو بگو ولی این گفتن اینکه می گویید که من پناه می برم به خدا یادی به این جهان نگاه نکن . بنابراز این آلوده رود نجات پیدا کنید و بیخو تا

که این لحظه یک فکری است و لحظه بعد هم یک فکر دیگری  ، در این رشتهمی گویید این باید یک شکافی باز بشود در این رود که این را 

ر خدا این همان ذک . کنید واز جنس زندگی می شوید که شما خدا را زندگی را تجربه می شودبین تحریک و پاسخ یک فضایی باز می بایداست 

نوشته شده ولی در حالت عادی اگر شما  ی گوییم برای اینکه اینها به اصطالحات ومذهبیمذهبی اینها را مهم هست با اصالحات دینی و 

پذیرش محدویت این لحظه شما را از جنس نا محدودی این لحظه می کند پس از  . تسلیم بشویدحتما ً باید به خدا پناه می برم شما بگویید که من 

 از این بساط  تا ین جادویی تا رهی زاست بخوان و بگو که من پناه می برم به خدا قل اعوذ که این همان دی این لحظه بشوید جنس نامحدو

ز رب الفلق یعنی پناه بخواه استعاذت خواه برهی و تو ا شانی و نگرانی که ما در ذهن داریمیعنی پریزین قلق شده ای و  جادوگری که جادو

یا رب صبح یا سپیده دم نه رب الفلق ت و روشنایی حضور است کی و روشنایی . تاریکی ذهن شما اسیعنی خدای بین تاری از خدای صبح
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اگر شما این این رب صبح یا خدای صبح خدای بی فرم و از جنس هوشیاری است و از جنس فرم نیست. بنابر. یعنی اینکه صبح معمولی 

. حاال می گوید که این را بخوان  م دار مشغول هستید شما حقیقتاً نمی گویید این را حرفها را می زنید ولی هنوز فرم هستید به فکرهای فر

. پس زندگی پروردگار سپیده دم است و سپیده دم وقتی است که پیده دم را توضیح دادم یعنی چهکه س  گو پناه می برم به پروردگار سپیده دمب

شما یک لحظه بیدار می شوید شما اگر فکرتان شکاف داشته باشد یعنی شما دارید فکر می کنید و این لحظه به چیزی آگاه هستید یک دفعه 

ما سپیده دم پیوسته داشته ما آرام شدید و از جنس خدا شدید . آن سپیده دم است اگر شفروکش کرد و شظه آمد به چیزی آگاه نیستید فکر یک لح

دیگر  تاب طلوع کند برای شما وو ما می خواهیم به یک سپیده دم برسیم بعد آف شما بیدار شدید باشید خوشا بحالتان چون در این صورت

ز گزند هر وید که ذهن همان تاریکی است که همه جا را فرا می گیرد و انروید و االن دارد می گدیگرروشن باشد و شما به تاریکی ذهن 

ند دارد چون شما با آن هم هویت آفریده شده است و از بین نرفته گز. هر چیزی که پس از گزند هر چه که آفریده شده است آنچه که بیافریده 

شما گفته امروز این را به بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن  گر به آفریدن گفته که از آفریده خودت را رها کن و بن موالنا هزاران بار شده اید.

نها گزند و زیان یمی گیرند و به آنها می چسبیند وآا می گوید که مردم آفریده ها ر اردبرای مدت کوتاهی . دکه جادوگری حرام است مگر 

ک آفریده همین رنجش است همان گره ای که زدید همان آفریده است که دارند و آینها آسیب می رسانند. شما به آفریدهها چسبیده اید مثالً ی

در حالی که آن از بین ماند ولی شما می آفرینید و به آن می چسبید.  میهیچ چیزی ن. ش می کند وخدا می آفریدند و  بعد داغ. نباید می بود 

ه امروز که دیگر نیست! داریم می گوییم که نو به نو زاییده می تمام شده و رنجش شما دیروز بودرفته . اگر کسی دیروز حرفی به شما زده 

 شوید و هر چیز کهنه ای که شما به آن چسبیده اید مشمول همین می شود . 

 بخش سوم: 

ر ذهن شما می دانید اگر شما در ذهن زندگی می کنید در تاریکی زندگی می کنید اگر همۀ انسانها د از گزند تاریکی که همه جا را فرا گیرد

هر که او بی سر بجنبد در تاریکی زندگی کنید بقول موالنا می گوید  شما اگرزندگی کنند همه در تاریکی زندگی می کنند. شما فکر می کنید 

سر باید باشد؟ آن سری که هر کسی که در ذهن زندگی می کند مثل کژدم ، سر ندارد . کدام   دم بود *** جنبشش چون جنبش کژدم بود

اگر شما  از گزند تاریکی که همه جا را فرا گیردبه شما می دهد پس بنابراین  زندگی خردی که این لحظه ر این لحظه به شما میدهدزندگی د

در ذهن زندگی می کنید زندگیتان تاریک است و همه جا را زندگی تاریک کرده برای شما. برای اینکه زندگی می خواهد که شما به روشنایی 

بعلت اینکه  در این اوضاع و احوال باید یک سال می شد حاالرا داریم می گوییم. داریم می گوییم که اقامت ما در من ذهنی  برسید و ما همین

جامعه عشقی نیست ده سال پانزده سال بیست سال می شد نه شصت سال هفتاد سال و نه بی خبری از موضوع! اینها نوشته های دینی هست 

 ده این گزند دارد و این زیان داردبه یک چیز کهنه ای و به یک باور قبلی چسبی ا را عمل کند. باید باداند که اگرهو اگر مسلمان هست باید این

یکی از آنها خود من و شما هستیم . ما گره زدیم و می دمید . ما اصالً هر لحظه به  از گزند آنان که در گره ها دمندوباید بیدار بشود . حاال 

یکنید همین که آن فکر را ره ها ندمیم؟ شما یادتان می آید زمانی را که به گره ندمیدید؟ این لحظه یک فکری مما شده به گگره ها می دمیم . 

بگوید که این فکر شما  گر من توی آن نیست اگر کسی به شماست و اتوی آن من همی کنید که توی آن من هست اوالً گره است برای اینکه 
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نیروی زندگی را می  گیرید  مایه گذاری شده در آن فکر . پس گره است. شما مرتباً رمی شوید ؟ پس من شما سغلط است برای چه عصبانی 

ره ها می دمید ما ای اینکه زندگی کنید و استفاده کنید می دمید به گره! پس از گزند خود شما که دائماً به گو از اعماق وجودتان می اید به ج

با کسی کاری ندارم . نه اینطوری  که من ن . شما ممکن است که فکر کنیدلطمه می زنیم و هم به دیگرا ه هم به خودمانجادوگر هستیم ک

خودتان مایه بروید مایه دردسر هستید و برای  نیست اگرشما به گره ها می دمید اوالً انرژی منفی در این جهان پخش می کنید هر کجا که

آیا شما در گره ها ببینید  از گزند آنان که در گره ها می دمند. زیان می زنید ه خودتان و به دیگراندردسر هستید و در زیانکاری هستید دائماً ب

دمید؟ اگر می دمید این جادگری را بگذارید کنار. بدانید که شما گزند دارید و موالنا می گوید که شما بیا و بگو از گزند اینها  می دمید یا نمی

به فضای یکتایی این لحظه به جز این پناهی ندارم و واقعاً هم همینطور است شما اگر نروید از این شلوغی  که به من ضرر نزنند من می روم

ند خودتان  و ن در این صورت از گزورشما رخ ندهد که از ذهن نیایید بیای رذهن به فضای یکتایی و اگر زاده نشوید و اگر تولد ثانویه ب

خواهد کارهایی خواهند کرد که به شما براینکه آنها حرفهایی خواهند زد و امان نخواهید بود برای  ها می دمند در هگزند کسانی که در گر

هم دیگران را و این عصبانی خواهید شد و  خورد و شما هم حرفهایی خواهید زد و کارهایی خواهید کرد که خودتان مایوس خواهید شد

حسد ورزان کی هستند؟ ما هستیم کسی که در ذهن زندگی می کند و   ه حسد ورزند. و گزند حسد ورزان آنگاه کادامه داردوضعیت همیشه 

هویت دارد و من دارد . چرا حسد ورزند؟ برای اینکه ما در واقع زندگی را و خودمان را که زندگی هستیم را کاهش دادیم به یک من و به 

ما بی نهایت هستیم و ریشه بی نهایت داریم اتفاقاً در سطر بعد یک تصویر ذهنی . یکی دیگر را هم کاهش دادیم به یک من ذهنی دیگر. 

 موالنا این را توضیح می دهد و می گوید

دریا درون گوهر کی کرد باوری                                                            دریا بدیده ایم که در وی گهر بود                                  

می بخشی و می ربایی و این همان داوری است که شما با همین داروری داری می روی به بهشت  ره می زنید بزرگتر می شوی. فت شما گگ

. اگر خودت و دیگران را ببخشی می روی به بهشت . خب بهشت رفتن یعنی بی نهایت شدن. حاال می گوید که ما دریا را دیده ایم در آن 

شناسیم که مردم می روند دریا و از آنجا گوهر در می آورند ولی اگر ما بگوییم که درون یک گوهر دریا  گوهر است و همه ما این را می

کوچک هستید و در ذهن وزندانی شدید اگر از ذهن االن پس درون گوهر دریا همین شما هستید چون شما باشد آیا این را کسی باور می کند؟ 

در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد *** مترسید مترسید گریبان ی کنید با وسعت بی نهایت . زاده بشوید در واقع عمق بی نهایت پیدا م

پس بنابراین ما در ذهن خودمان را کاهش دادیم به یک تصویر ذهنی یکی دیگر را هم کاهش دادیم به یک تصویر ذهنی و دائماً   مدرانید

یم دیگر مقایسه می کنیم تا ببینیم کی باالتر از آن یکی هست و حساب و کتاب هم دارخودمانر ا به عنوان تصویر ذهنی با تصویر ذهنی یکی 

است و مقامش چقدر است سوادش چقدر است ! برای اینکه ما به صورت زندگی که نمی بینیم اگر به صورت  ما که مثالً این آقا پولش چقدر

م یمی بین بود ولی چون خودمان را تصویر ذهنییچ مقایسه ای هم نزندگی می دیدم خودمان را و او را هم بصورت زندگی می دیدم و ه

دم را ووخودمان را مرده می بینیم او را هم مرده می بینم بنابراین می رسد به اینکه خب من کی هستم چی هستم و چاره ای ندارم جز اینکه خ

تر از آب در می ایند خب مجبورم که حسادت کنم مجبورم چون با مردم مقایسه کنم و وقتی که مقایسه می کنم بعضی موقعها آنها از من باال
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 گی خدایی هست را گم کردم که داریمکه بزر برای اینکه من بزرگی اصلیم راحت هستم و اینها نشان می دهد که من خیلی کوچک هستم انار

نمی تواند مصون باشد اگر کسی کار بزرگی راجع به آن صحبت می کنیم. پس شما از گزند حسد ورزان نمی توانید مصون باشید و هیچ کس 

.انجام می دهد نمی تواند حسود اطرافش نباشد مگر رفته باشد به فضای یکتایی این لحظه که هر حرفی و هر تیری که می زنند به او نرسد   

هم بکنیم ما جادگری باز را می خواهیم گرهط این نیست که گره بزنیم فقره می زنیم ما گ حداقل ما این نتیجه را از این صحبتها میگیرم که اگر

تا یک جایی که هستیم که دائم گره می زنیم و با زمی کنیم و گره می زنیم باز می کنیم و به این ترتیب هوشیاری حضور فضادار می شود و 

ن و در اختیار زندگی قرار می گیرم تا زندگی از ما خودش را بیان کند. از ذهن می پریم بیرو  

کو به افسون خلق را در چه نشاند                                                                                              یات را سحاره خوانددنزان نبی   

ه معنای . سحاره ب، خیلی سحارهبسیار باال مقام  ،عظیماره خواند سحاره یعنی ساحر بسیارمی گوید حضرت رسول به این علت دنیا را سح

و همه را می تواند سحر کند که با افسون  دنیا به لحاظ سحر خیلی عظمت دارد زن سحار هم هست . ولی در این جا می خواهد بگوید که این

 خودش مردم را در چاه نشانده که ما باشیم . 

کرده شاهان را دم گرمش اسیر                                                                               هین فسون گند دارد گنده پیر                       

شاه مملکت خودمان ما شاه هستیم چرا شاه هستیم ؟ می خواند و فوت می کند. همه افسون گرم دارد مرتباً ورد این پیر گندیده ، این دنیا ،

یده ها باشیم . نمی شود که به آفریده بچسبیم که االن گفتیم و بگوییم که این هستیم ما از جنس خدا هستیم ما باید بی آفرینیم و باالی همه آفر

    اسیر کرده این شاهان را.آفریده بر من فرمانروایی می کند این شایسته یک انسان نیست .ولی دم گرم این ساحره 

ثبات اوست اعقده های سحر را                                               در درون سینه نفاثات اوست                                                        

فوت میکند به  م یعنی فوت می کند . دائماً س اوست . نفاسات یعنی دَ فَ در درون سینه ما بجای اینکه دل زندگی باشد می گوید که دم او هست نَ

می داریم این هوشیاری جسمی همین دم این دنیاست . ما وقتی هوشیاری جسمی ن ما هوشیاری جسدل ما که دل ما دم این دنیاست . چرا؟ چو

دگیها سینه و دل ما است . و ها همین دنیا هستند و این دردها و این هم هویت شاجع به جسمی هوشیار هستیم آن جسمداریم یعنی هر لحظه ر

گیرد از چیزها نگیرید . از اتومبیل و از بچه ید هویتتان را از این دنیا نما بااین این گره های سحر را محکم کننده همین دنیاست . یعنی شبنابر

تان نگیرید از هر چیزی که تصویر ذهنی در ذهنتان می سازد نباید بگیرید. از آن فرمهای جسمی که نباید بگیرید از فرمهای هیجانی نباید 

ی فکری نباید بگیرید . اآن زمینه هست و از فرمهاست و هر چی دراست کدورت و ترس امل ترس بگیرید از دردها نباید بگیرید. دردها ش

م دنیا . اینها عقده ها و گره ها هستند . گره ها را کی سفت می کند؟ دَ   

او به پای عامه نیست  سحر ساحرۀ دنیا قوی دانا زنیست                                                                                                  حل  
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این دانا زنی هست چون معموالً جادوگران زن بودند و .موالنا می گوید که شما انتظار نداشته باشید که آدمهای عادی سحر دنیا را حل کنند 

می گفت من یک مغازه مردم عادی البته منظور موالنا شما نیستید که این برنامه را گوش می کنید مردم عادی در قدیم بی سواد بودند مثالً 

ه باسواد هستید شما که مطالعه !!  ولی شما کاری به این کارها دارممی روم خانه . آخر من چه کعد یکنم  و برممغازه کا دارم و میروم توی 

مهای عادی انتظار شما آدم عامی نیستید ولی می گوید که از آد ت.دارید و شما که این چیزها را متوجه میشوید حل سحر دنیا به پای شما هس

حل کنند. ر دنیا را حنداشته باشید که این حرفها را بفهمند و س  

انبیا را کی فرستادی  خدا                                                                                                             عقلها ور گشادی عقد او را  

بود که این گره ها ر ا که زده باز کند آدمهای عرفانی از جمله پیغمبران و اولیا و هم چنین انسانهایی مثل موالنا چرا می گوید اگر بشر قرار 

ن و این باید پیدا می شدند اینها آمده اند که به ما بگویند که مواظب باش که تو جادوگر هستی و گره می زنی و به آنها فوت می کنی این را بدا

بیدار شود و یکی یکی این گره هایی را که می زنی باز  کن. نکن و  کار را  

رازدان یفعل هللا ما یشا هین طلب کن خوش دمی عقده گشا                                                                                                    

 قیتاً جزو آنها است و من هم برای همین اینجا اینها را می خوانم . هم خوش دم است و همم است که موالنا حتو پیدا کن یک انسانی که خوش د

دم زندگی است و  خوش دم است . و این  ،را باز می کند و هم دم اود هم دم مسیحایی موالنا عقده شما گره گشاست . اینها را شما بخوانی

نید کاگر شما گره می زنید و باز میکنید و گره می زنید باز می ار را می کند. شخص رازدان این است که هر چه که خدا می خواهد همان ک

!نه شما این گره می زنم خدایا یک خانه بزرگتر به من بده شما کگویید که من ی ید که ذات زندگی نیک است . شما نمیحقیقتاً به این ایمان دار

و البته شما که به این برنامه گوش  نیک است و من این گره را اگر بستم باز می کنمتوکل دارید و می گویید که زندگی  را که نمی گویید بلکه 

است چهل سالتان هست دیگر گره نزنید شروع کنید به باز  دیگر باز کنید اگر شما سی سالتان نباید بزنید باید گره ها را یمی کنید گره دیگر

اد همان دم هنوز هست و رژی که همان دمی که گره را زد و به آن حس وجود دکردن. و شما می توانید چطوری؟ با پذیرش . شما همان ان

ی شود . اصالً گره باش به آن نگاه کن خود گره بازمهوشیار وآگاه باش وگره را باز کند با تماشا . شما گره تان رنجش است بدان  می تواند

شما باید  یک است و برای تو نیکی می خواهد.که زندگی و خدا ذاتش ن نیداین گره ها توهمی هستند. شما این راز را می دا ای وجود ندارد که

عشق بدانید و یا آن عارفی که این را باز می کند می داند که وقتی که گره شما را باز می کند زندگی از شما جریان دارد جریان زندگی پر از 

 رازدان  یفعل هللا ما یشادانید شما هم عارف هستید شما  که شما هم االن می البته .ند مثل موالنازیبایی است و این راز را او می داو  خرد و 

بخواهد همان کار را می کند و آن نیک است .  می دانید خدا هر چی کههستید   

زاده ماند سالی و تو شصت شاه                      هم چو ماهی بسته است او به شست                                                                      

 قالب کی ؟ قالب آن زن جادوگر. همین دنیا . از کجا میفهمیم؟ . قالب فرو رفته توی دهانت وتوی قالب است می گوید که مثل ماهی دهانت 

و آگاه هستیم به آن پس از خدا از اینجا که دائم هوشیاری جسمی داریم . دائم راجع به چیزی فکر می کنیم . چون راجع به چیزی فکر می کنیم 
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آگاه نیستیم . آن شاهزاده که صحبتش را می کردیم می گوید که او یک سال ماند توی شصت . جادگر او را یک سال بسته بود و گرفتار کرده 

 بود ولی تو شصت سال است که این کاره هستی . شصت سال که گره می زنی و فوت می کنی و گره را بزرگتر می کنی. 

نه بر طریق سنتی صت سال است از شست او در محنتی                                                                                        نه خوشی ش  

نشده که روزها زیاد شده در قدیم شصت سال دیگر آخر زندگی بود . االن عمالً شصت سال یک نفر زندگی کرده و متوجه  واقعاً عمرها این

می گوید که نه خوش هستی و نه  را من اینقدر در رنج و عذاب هستم! که چ است و در رنج و عذاب است و نپرسیده  قالب دنیا توی دهانش

نه بر طریق سنت زندگی تو زندگی می کنی اصالً بلد نیستی. . مطابق قوانین زندگی تو زندگی میکنی  

نه رهیده از وبال و از ذنوب                                                                                        فاسقی بدبخت نه دنیات خوب               

گناه یعنی اگر ذنوب یعنی گناه. نه از درد و گرفتاری و از هم هویت شدگی و گناه .  تو فاسق بدبخت نه این دنیایت خوب است و نه آن دنیایت .

داری به آن فوت می کنی و با  با آنهم هویت شدی وزنید و به آن فوت می کنید دارید گناه می کنی . اگر یک باوری را گرفتی وشما گره می 

با فرم . می خواهد درد  هم هویت شدگیگناه یعنی آن را فعال می کنی و اگر دردی درست کردی و آن را فعال می کنی اینها همه گناه هستند. 

  د . باشد یا باور باش

    خالق فرد  پس طلب کن نفخۀ                                نفخ او این عقده ها را سخت کرد                                                               

و به این  ن به این جهان استیعنی نفخ یعنی دمیدن. دمیدن این جادوگر گره های شما را سخت کرده . ما دائم چشمما . اینجا خیلی مهم است

ند که ما خوشبخت بشویم ! ا را خوشبخت کنند . به ما کمک کنا هویت می خواهیم و از  آدمها می خواهیم که مچیزهاست . دائم از چیزه

این لحظه است که نده زندگی در بشوید. اگر متوجه بشوید این انرژی ز آنهانمی توانند ولی شما می توانید به خودتان کمک کنید که خوشبخت

 خرد زندگی از شما عبور کندیرید از جنس نامحدودی این لحظه شوید و حدویت این لحظه را بپذماگر این لحظه تسلیم بشوید و مند است وخرد

ما هستید که می کند . ش ینید که چه کسی این عقده ها را سفتو اگر شما تصور کنید که این خرد هستید و به این عقده ها نگاه کنید بعد می ب

می یکتا  آفرینندۀ . دم همین نفخۀ خداست پس تو طلب کن نفخه خالق فرد  ه وقتی که انرژی دنیایی دارید .این عقده ها را سفت می کنید البت

شیدن . شما ه. باز نکردن و نبخخواهد از شما عبور کند و شما جلوی آن ایستادید و می گویید نه. چطوری می گویید نه؟ با نپذیرفتن این لحظ

شما و خدا هر دو   میبخش و می ربای که همین است داوریا. این خیلی مهم است که گفت ربایید شما بیا و ببخش و بی ربید و نمی بخش نمی

دا ته باشید خبخشد . شما می خواهید آرامش و آسایش داش می بخشد شما نمی بخشید خدا هم نمیشما می بخشید خدا  . یکی هستیددر این لحظه 

خواهید آرامش داشته باشید ! من از شما سوال می کنم که آیا واقعاً می  هم می خواهد شما نمی خواهید خدا هم نمی خواهد. ولی شما نمی

اشید خواهید که آرامش داشته باشید ؟آیا شما واقعاً از ته دل  می خواهید شادی داشته باشید در زندگیتان ؟ آیا واقعاً می خواهید که سالم ب

دگی باشید و شادی از اعماق وجود شما بجوشد و بیاید باال و در تمام ذرات وجودتان نبا زی مواززندگیتان آرام باشد و شادی داشته باشید؟ 

می خواهیم این حرفها ال لفظاً ممکن است که بگویند آره عضی ها به این سوال می گویند نه. حاو اقعاً این را می خواهید؟ چون ب مرتعش بشود
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بدهد؟ این زندگی باید از شما باید عبور کند پس ترمز  هست که باید این را به شمایه ! اگر شما لحظه بعد جلوی زندگی می ایستید این کی چ

نکن. مثل این است که یک نفر بگوید که من اتومبیلم می خواهم که صد مایل سرعت داشته باشد و پایش را هم محکم روی ترمزگذاشته و 

ربای می بخش و می  اه را باز می کنید ؟فرد االن می خواهد عبور کند شما ربیل حرکت کند. خب اینکه نمی شود . نفخۀ خالق نگذارد اتوم

خدا بیا به من کمک کن. تو فقط خودت هستی . گذشته را ببخش این لحظه هر اتفاقی می افتد بپذیر و بزرگ و  . نگو همین است داوری

بشوم شما اینها را عمل کن  از جنس خداوی . البته از جنس خدا هستی شما نگران این نباش که من چطوری بزرگتر شو تا از جنس خدا بش

 اینها را موالنا برای همین می گوید. 

 بخش چهارم: 

وا رهاند زین و گوید برترا             تا نفخت فیه من روحی ترا                                                                                             

م و هر یعنی این لحظه دارد میدمد و می گوید که من انسان را آفریدم و از دم خودم به او دمیدخدا از دم خودش به ما دمیده  این که می گوید

باشندگان دم مسیحایی خودش را می دمم تا می دمم. یعنی زندگی به همه انسانها و همه دارم لحظه از دم خودم به او می دمم و این لحظه هم 

گذارند تا شما را از این آزاد بکند و بگوید که بیا باال.  ند و بعضی از آدمها نمیآنها را زنده بک  

رست این و آن دم نفخ مهر جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر                                                                                            نفخ قه  

زو این جهان هستیم متاسفانه ما وقتی که در ذهن زندگی می کنیم جچون این جهان که ما هم جزو این جهان هستیم  ،این نفح سحر،دم خدا جز

ع انرژی االن م دنیا نفخ قهر است چیزی که عشق توی آن نیست خشم است. شما ببینید چه نوپس این دَ نفخ قهرست این و آن دم نفخ مهر 

م مهر است پس شما با زندگی موازی هستی. اگر موازی با زندگی نیستی انرژی بد آن دَ انرژی دارید اگر انرژی عشقی دارید دارید ؟ هر 

 داری که اسمش را گذاشته نفخ قهر. 

باوری  دریا درون گوهر کی کرد                                       دریا بدیده ایم که در وی گهر بود                                                    

را انجام دهید تا گوهر شما که تمام این جهان در آن جا می شود همه چیز در آن جا می شود به اندازه کافی  می بخش و می رباشما باید آنقدر 

ته موالنا می گوید که ما باید جامعه ای درست کنیم که بچه های ما باز بشود و هر دفعه که شما این کار را می کنید شما فضادار می شوید. الب

هزار تا در یک سالگی به اینجا برسند.ولی ما تا به آنجا برسیم خیلی کار داریم و باید اگر بخواهیم در شش ماه آینده این کار را بکنیم باید 

ند و واقعاً برسیم به آنجایی که پدر و مادرها متوجه این موضوع تلویزیون گنج حضور باشد تا این چیزها را پخش کند و مردم هم گوش کن

گی اینها از ذهن زاییده بشوند. بشوند و خودشان از جنس عشق بشوند و  بچه هایشان را طوری تربیت کنند و عشق بدهند که تا یک سال

انشاهلل که اینطور باشد()  

افسانه گشت بابل و دستان سامری                                                                   آمد بگشاد پرو بال                          سحر حالل   
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گره است که وقتی شما می بندید باید بعد بازش کنید اگر  حالل را که همین بستن و باز کردن  رآمده و ما یاد گرفتیم سحمی گوید سحر حالل 

این را تجربه نکردیم وعمل نکردیم وتمرین نکردیم این سحر حالل را یعنی  همیدیم که اگر ما تا بحالباز نکنی گرفتار می شوی . پس ما ف

درست شد فوراً گره را باز تمرین کنیم . چطوری ؟ اگر دیدیم مقاومت کردیم و گره این را ما می خواهیم ولی از حاال به بعد حر مجاز را س

تواند گره را هم باز کند . پس شما از طریق سحر حالل بال و پر گشودیم و آن بابل که متخصصین  . کسی که گره می تواند ببندد می می کنیم

گری که ما فقط ببندیم و باز نکنیم و همچنین حکایت سامری که سامری را هم می شناسید بارها در مورد صحبت وجادو آنجا بودند آن جاد

ی موسی رفته بود باالی کو تا ده فرمان را بیاورد خیلی طول کشید و سامری بنی کردیم بطور خالصه سامری یک گوساله ای ساخت که وقت

وم بنی اسرائیل وقتی موسی به قاسرائیل را دور خودش جمع کرد و گفت آن طالهایی که شما با خودتان دارید بیاورید اینجا. طالها چی بود؟ 

چیزی نیاورید یعنی اینکه هم هویت شدگی ها و دردهای گذشته را که برای  به آنها گفت با خودتان هیچ بیرون می آورد که آنها را از مصر

ن موعود. یکه می رویم به سرزم نها همه سمبولیک هستند .. و گفت. البته ایکه آنها هم آوردندشما طال و جواهر است با خودتان نیاورید 

از ذهن زاییده می شویم  ا هم به سرزمین موعود می روید یعنی. شمکه جا نبودن فضای یکتایی این لحظه است میسرزمین موعود کجاست ؟ ه

یل هم سرنوشت انسان است . خب پس ببینید موسی به ئو خارج از ذهن همان سرزمین بهشتی است که به ما قول دادند. و سرگذشت بنی اسرا

ود که آن هم معنی خودش را دارد( ولی آنها آوردند جز استخوانهای یوسف یا حاال هر چیزی که ب که با خودتان هیچ چیزی نیاورید ) آنها گفت

یک سامری پیدا یا درد داشته باشیم و آن طال و جواهرها را وقتی با خودشان داشتند یک سامری پیدا شد ) زمانی که ما هم هویت شدگی داریم 

با خودتان نداشته باشید که در این درد و رنجش و می شود( برای اینکه سامری پیدا نشود شما باید طال و جواهر یعنی هم هویت شدگی ها را 

ها را با خودتان مک کند .اگر شما این طال و جواهرعارفی پیدا می شود تا به شما کو چطور  صورت موالنا گفت چطور رهبری پیدا می شود

کردن به گوساله و این گوساله  می کنید بسوی سامری. پس یک گوساله ساخت گفت این خدای شماست و همه تعظیمهمیشه میل  یدداشته باش

صدا می داد . که مثل گاو ها این باد تمناست زندگی پیچید که این باد هم نیروی  هیچ چیزی نیست جز من ذهنی . که باد در دورن گوساله می

ما عشوه می خریم  یعنی تو عشوه نخر ید بیضا ببرد هد عشوه مخر *** سامری کیست که دست ازبانگ گاوی چه صدا باز د گویدحافظ می 

ون دستش می درخشید یعنی چی ؟ یعنی رما حقه بازی می خریم . موسی ید بیضا داشت دستش را می برد در سینه اش وقتی که می آورد بی

سامری اری بود در فکرش جاری بود ولی سامری در ذهن بود که حافظ می گوید  لش جاری بود دل خدایی و زندگی درعملش جدلش در عم

می  یم و مثل گاو صدا. حاال بانگ گاو چیه؟ همین هوشیاری جسمی ما است که دائماً می گوید به آن مشغول هست در  ب  ه از ید بیضا ب  کیست ک

زند که خردی توی آن نیست پس بنابراین کار سامری و جادوگران بابل که حقیقتاً اینها ی که  می حرفخردی توی آن نیست . من ذهنی کند و 

ی دنیا بودند و می خواهند پول بگیرند و کاری بکنند مال این دنیا بود پس جادوگری این دنیایی بدرد نمی خورد. و من ذهنی گرودنبال جاد

 جادوگر این دنیایی است. 

ی دید که شد ماه مشتری همیان زر نهاده و معیوب می خرد                                                                               ای عاشقان ک  
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یخرد یعنی آن کسی که به اینجا رسیده که بگوید است م همیان یعنی کیسه . می گوید زندگی آمده و کیسه زر را اینجا گذاشته و هر که معیوب

خصوصاً من نمی دانم که شما همه چیز را می دانید ؟ و مدانم. شما قدری تامل کنید . مگر  دانم . اصالً شما بلد هستید بگویید من نمیمن نمی

بگوید که من همه کارها را این را من نمیدانم. که این معیوب است و هر کسی به اینجا رسیده که !ه خدا برسم و به زندگی برسم چطوری ب

را درست  منبدهم که زندگی کار  می گوید که من بلد نیستم اجازه امتحان کردم و نشد من تسلیم هستم. معیوب کسی است که تسلیم است و 

م یاد گرفته بودم و با این کند و من هر کاری که می دانستم توی این ذهنم کردم و با این ابزارهای ذهنی با این فکرهای ذهنی که از مرد

ماند یتر است که من بپرم از ذهن بیرون که این معیوب است مثل خل ها مهمه گرفتاری بود و نتوانستم کاری از پیش ببرم و به! که ها زرنگی

 تو ساده و است که می گویند او معیوب و ساده زرنگهای دنیایی چه کسانیست؟ از نظر از نظر  م ساده است و معیوب است. معیوب این آد

آن کسی  . نمی دانمو می گوید که زرنگی بدرد نمی خورد  هنگ نیست و فهمیدردیگر ز ست راستش را می گوید ومعیوب هستی . نه ساده نی

می دانم و بیاید از من بپرسید برای اینکه من هم هویت شدم با یک سری باورها و فکر می کنم همه چیز را می  د من همه چیز راکه می گوی

کشتی که می گوید دانم و می توانم حل کنم این انسان می داند و در پایین می گوید که کشتی او سالم است ولی اگر شما کشتی تان شکسته باشد 

در برکه خضر که به زندگی جاودانه رسیده بود آن برکه ای که او شنا می کند و کشتیرانی میکند ، آن کشتی باید آبگیر خضر  د درشکسته بای

ن معیوب می گردد من . می گوید که خدا دنبال انسانهای معیوب می گردد . اینطوری نباشد که من ذهنی بگوید که اگر خدا دنبال انسا بشکند

ی شکنم و یا تظاهر می کنم که من نمی دانم! نه اینطوری نمی شود کلک زد. ما حقیقتاً باید تسلیم بشویم. چطوری را م می زنم و دستم

تا  مشخص می شود ؟ از اینجا که این لحظه شما اتفاق این لحظه را می پذیرید و می گویید که من نمی دانم . من اتفاق این لحظه را می پذیریم

  که می خواهد بکند.  خدا هر کاری که من اجازه می دهم و در قصه گفت که این زمانیست بور کندخرد زندگی از من ع

تایی این لحظه زندگی می کنند. فقط عاشقان این را دیده رفضای یکهستند که به گنج حضور رسیدند ود . عاشقان کسانیای عاشقان می گوید 

یا نسانها بشود و بخواهد بیاید ما را بخرد زندگی مشتری ا ه مشتری انسانها بشودکه به یک معنی  ما شد ماه مشتریکه دید که د یواند. می گ

عوض دور زمین می چرخد و ه درگون. ماخوش ش   که مشتری سعد اکبر است مشتری یعنیاینکه ماه ما به مشتری تبدیل بشود . می دانید 

هوشیاری ذهنی از کجا زنده است مثل هوشیاری ذهنی ما.  از خورشید می گیرد و دست دومیل به فرم دارد و در ضمن نور خوئش را م

ذهن باشد که ذهن را چطوری روشن میشود؟ هوشیاری حضور این لحظه است که منعکس می شود و ذهن را روشن می کند و اگر ن میشود؟

عمق بی نهایت  وانی و هوشیاری حضوروقتی روشن می شود ما به زمان هم می افتیم زمان گذشته و آینده. زمان با فکر با هم هستند و بی زم

و خوش شگون است و شما هر کاری که می کنید از توی آن خوبی و زیبایی  هم با هم هستند. پس هوشیاری ایزدی حضور مشتری است

د با من می گردد این خوش شگون نیست. همانطور که شما می دانی سمبولیک دور زمین می گردد، حول فرم  بیرون می آید در حالیکه ماه

شود . اگر شما کارهای نیک کرده اید کارهای خوب کرده اید ولی جواب نگرفته اید بدانید که به این خلق می کنیم دائماً درد ایجاد میوقتی که 

ست که اهایی بوده که این من خودش را باال آورده و گرفتاری ایجاد کرده . ممکن اجعلت بوده که من شما بوده که این کار را کرده و یک 

ن گر شما اجازه می دادید آ. اآمده بیرون  هایی را کردید ولی چون با من کردید از توی آن دردکارنیت شما خوب بوده و واقعاً هم رفتید 
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 ید آن موقع همه نیک بود و تمام آفریده های شما هوشیاری مشتری آن هوشیاری خوش شگون حضور انجام می داد و شما دخالت نمی کرد

و توی آنها درد نبود . شما باید مواظب باشید . اینها همه حکمتی و عقلی است که موالنا به ما یاد می دهد و شما در کارهایتان نیک بود 

 ما که نمیدانم این بهتر است.  ر که ما بتوانیم بگوییم که من نمیدانم و هر چقد کنید. می توانید بگویید که من نمیروزمره می توانید استفاده 

ارت درست می شود به آنها می گوییم که تو برو این کار را بکن ک! وقتی از ما می پرسند و وقتی که مردم زندگیشان را می گویند ما  دانیم

قی هستی حاال من این چیزها را ص خالودتان می توانید بفهمید شما یک شخا خا می توانیم به آنها بگوییم که شمواقعاً اینطوری نیست . م

از اینها استفاده کن ولی شما خودت فکر کن ببین چکار باید بکنی . ولی اینکه به او بگوییم که من اینها را می دانم و شما هم بیا این دانم شما می

درد بوجود می آورد.  ی در ما کار میکند ببینید که داردچنین هوشیارکارها را فقط انجام بده درست می شود این نشانگر من ما است . اگر   

اسپان پشت ریش و یدک های الغری                                او                                                         می گزید ز بازار اسپ  امروز  

ایی بود که ی یا خدا آمده بود و اسب می خرید یعنی انسان انتخاب می کرد ولی دنبال اسبهای پشت زخم بود. یدک معموالً اسب هامروز زندگ

این  .اگر شما اسب الغری باشید دروالغر بود  ی دنبال اسبهای می گشت که پشتش ریشزین می کردند جلوی شاهان راه می رفت . ول

برای ما می دانیم ؟چرا ما این همه غم می کشیم  . هستید مو تسلی میدانیدهمه چیز را نصورت کوچک هستید و خودتان را دانشمند نمی دانید . 

هم نباید اینطوری باشد. شما از کجا می دانید که نباید پذیرم برای اینکه نباید اینطوری باشد لحظه بعد نطوری نباید باشد. این لحظه من نمی ای

می می گفتید که من این لحظه را  ،اگر شما نمیدانستید .درد می کشید ،اینطوری باشد؟ حتماً باید اینطوری باشد که هست . چون شما می دانید

نده کرده حاال می نه واکنش و دائم واکنش و نه گفتن ما را گ   می پذیرم خرد زندگی با من است من خردمند می شوم پذیرم اتفاق این لحظه را 

 گوید که

گفتا که راه ما نتوان شد به لمتری گفتم اسب مرده چنین راه کی برد                                                                                          

ری یعنی همین آدمی که گنده شده از دانستن زیاد. لمت  

وی ترا نمی توانند بروند! تو بیا اسب های قوی بخر و لمتور یعنی ق راهو راه خدا را که گفتم این اسب های ضعیف را که می خری اینها 

یز را می شود حل کرد و  یزها را حفظ کرده و فکر می کند که با آنها همه چسری چ دش را دانشمند می داند و یکهیکل و گنده . کسی که خو

تجربه معنوی اضافه کردن نیست بلکه کم کردن است. ما فکر می کنیم که تجربه معنوی ما باید ر بشویم زیاد کرده . اصالً ما نباید لمت ها رااین

دمان باشد! نه اینطور نیست. اینطوری بوده که ما تا االن نرسیدیم. می گوید او به خو ردن یک سری باورها و یا یک سری معلوماتاضافه ک

.  کردنمی  شود پیدا را بلد بودن و زرنگ بودن راه و چاه به من گفت راه ما را به قوی هیکلی که در اینجا به معنی زیاد دانستن و راه   

کشتی چو نشکنی تو نه کشتی که لنگری                                                     گیر خضر                            آبکشتی شکسته باید در   

و عمر جاودانه پیدا  نی شما که از ذهن پریده اید بیرونیع جاودانه  زندگیدر دریاچه خضر که خضر یعنی  آبگیر یعنی برکه. در برکه خضر

نشان ذهن کشتی تن است . هر چیزی که  ید شکسته باشد. کشتی چی هست؟ همینشتی شما باکباید و االن دارید شنا می کنید در آنجا  کردید
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شما و تصویر ذهنی شما از خودتان که من ممکن است در این تصویر بدنتان باشد چطوری شما هستید آن کشتی شماست . تصورمی دهد 

ی دانشمند هستم و همه چیز را میدانم مقام باالیی دارم و این من هستم . نمثالً بدن خوشگلی دارم بدن قوی دارم از لحاظ ذهبدنتان را می بینید 

کشتی شما باید شکسته باشد وگرنه در بادگیر خضر که نه تنها کشتی نیست بلکه  خب این کشتی شما را ذهن نشان می دهد . می گوید که این

هستید ؟ لنگر است. حاال شما از خودتان سوال کنید واقعاً لنگر هستید یا کشتی   

ستی ین دریا همه جانها چو ماهی آشنایادر  ***ه کشتی تن را شکستی به ناگاوگر خضزی در  

ه . با این حرفها دارد شکسته می شود با این حرفهایی که شما گوش میکنید با اگر این کشتی تن را بشکند به ناگاگر یک خضری که شما باشید 

م و با آن کارهایی که می آن باورهایی که هم هویت شده بودی ی برسیم با این زرنگیهای ذهن یا بااین مایوس شدنها که ما نتوانستیم به جای

هایش مذهبی و بعضی هایش اجتماعی هستند و با اینها هم هویت هایش سیاسی هستند بعضی یک کارهایی یاد گرفتیم که بعضیکردیم . حاال

دادیم و به هیچ جا نرسیدیم . خب پس کشتی را بشکن و اینجا هم داریم همین را می گوییم. انجام شدیم و اینها را همه انجام دادیم و به خوبی 

. آنموقع می گوید که در آبگیر خضر شنا می کند و دیگر لنگر نمی شود شتی خودش را میشکند و می گوید نمیدانم و هر کسی خردمند باشد ک

شنا کردن  ز دریا بیرون آمدن از ذهن است  در آنجا شما به عنوان جان نظور ابشکند کشتی خودش را در آن دریا که م اگر کسی اگر خضری

. قبالً آنجا بودید و االن هم هوشیارانه آنجا هستید و شما نگران نباش که آنجا بودید و االن هوشیارانه آنجا هستید  اول از ًرا بلد هستید و اصال

من نمی دانم من کوچک می شوم و حاال من چطور شنا اینها بی اهمیت هستند و بگویم که من این چیزهایی را که تا بحال می گفتم می دانم اگر

یعنی تو بلد هست یدر آن دریا  ی هستی آشناهستی    یدر آن دریا همه جانها چو ماهی آشنا کنم کسی به من شنا کردن را یاد نداده. می گوید

 شنا کنی . 

با پای نا شکسته از این پول نگذری                                                                      طره ست گذر کن چو با شکست     نچون ق دنیا  

به اینجا رسیدی که فهمیدی حقیقتاً با این  قتیمی گوید دنیا مثل یک پل است وقتی پایت شکست یعنی پای همان تن شکست یعنی تسلیم شدی و

دهی که این هوشیاری زنده زندگی اختیارمان را بدست بگیرد. اگربه اینجا رسیدی پس ل میکنی اجازه میو قبومن ذهنی به جایی نمی رسی 

م پایت شکسته و ازاین پل دنیا می توانی بگذری . پس این دنیا مثل پل است شما وارد می شوید به عنوان هوشیاری به این جهان و با چیزها ه

می  دت نمی خورد و چیزها رااین چیزهایی که هم هویت شدی و آن باورهایی که گرفتی به درهویت می شوی و بعد متوجه می شوی که با 

بشوی. دنیا همان ذهن است و حاال می گوید با پای ناشکسته از این پل نگذر.  توانی از دنیا رداندازی میشکنی وقتی آنها را شکستی می   

 بخش پنجم: 

وش سرسری فرمان ارجعی را منی                                                                   ست      زیرا رجوع ضد قدوم است و عکس او ا  

و  ین جهان و بسطن به ادوقتی ما صحبت کردیم که گره هایمان را باید باز کنیم این یعنی بازگشت و این برگشت به سوی زندگی ضد آم

می خواستیم گسترش پیدا کنیم مثالً با باورهایمان با دانشهایمان . ما دانش را به خودمان  گشترش است .وقتی قدم گذاشتیم به این جهان ما
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م این عکس آن کار اولیه است و م و به آن میدمیم یا رنجیدیم و درد درست کردیم االن که می خواهیم برگردیو گره درست کردیاضافه کردیم 

با ع می کنیم به گره زدن و اگر گره بزرگتر شد ما پس معلوم میشود ما تا یک جایی شرو.  باید دائماً عکس آن کار اولیه را انجام دهید شما

جدایی را یاد می گیریم و خودمان را می شناسیم که ما یک موجودی هستیم جدا از دیگران و باید خودمان را نگه داریم و باید باقی این کار 

جهان باید صورت بگیرد . به این جهان و مردن از این و این کار بین زاده شدن  زندگی ا شناختیم برمی گردیم بسویبمانیم و وقتی که این ر

نود باید در یک جایی متوجه بشویم که هوشیارانه باید برگردیم بسوی زندگی یا خدا و این  یم بین ثانیه صفر تانود سال زندگی می کناگر ما 

و گسترش پیدا کنید و با  گذارید تو این جهان و پیشرفت کنیدنمی شود شما دائم قدم ب و این ضد کار اولیه بود که کردیم کار اسمش رجوع است

که از لحاظ .  یک جایی باید متوجه بشوید هم هویت بشوید و بزرگ و بزرگتر بشوید از لحاظ جسمی نتیجه کارتان و پیشرف و گسترشتان،

کرد و به یاد شما آورد ناراحت نشوید و تاسف نخورید . یعنی ما از اول یاد کنید و اگر طبیعت به شما کمک میجسمی باید خودتان را کوچکتر 

این را اسمش را می گذارد قدوم. و یک جایی متوجه  اضافه می کنیم هم هویت میشویم که میگیریم که هر چه بیشتر بهتر و با هر چه که 

ا بیرون وبر می گردید بسوی زندگی  واگر ما متوجه نشویم طبیعت و ی ان را از همه اینها می کشیدو بنابراین هویتت میشویم که باید برگردید

یکند . مثالً در سن پنجاه سالگی یا شصت سالگی متوجه می شویم دیگر آن توانایی بیست سالگی را نداریم از مکانیسم زندگی به ما یادآوری م

دست می دهد و  ذرد می بینیم که اعضای بدنمان کارایش را ازهیچ لحاظ نه از لحاظ یادگیری نه از لحاظ قدرت بدنی و یک مدتی که می گ

شویم و وقتی یک مقداری بگذرد  دیگر بزرگ نمیو ضعیف می شویم در یک قسمتی و اینها همه نشان می دهد که ما  یک بیماری می گیریم

ن می ن مَ یگشتیم و مَ فتیم و جهان را مگی نیست که می رمی بینمی که دنیایمان دارد کوچک و کوچکتر می شود مثل آن بیست و پنج سال

یکند که شما در یک جایی باید هوشیارانه برگردید به سوی ین طبیعی است و به شما یادآوری مکردیم و یواش  یواش دارد کوچک می شود و ا

شویم به ما  ان که متوجه نمیمزندگی ولی ما چون به قدوم و اضافه کردن عادت کردیم همین که این اتفاقات طبیعی می افتند چون ما که خود

اضافه کنیم دیگر طبیعت و زندگی دست به کار می شود و  شویم و فکر می کنیم هر چه بیشتر بهتر بایدمی هم که می گویند هم که متوجه ن

سف خوردن واکنش تا شکایت کردن وبعضی چیزها را از ما می گیرد در آن موقع ما به جای اینکه متوجه بشویم شروع می کنیم به نالیدن و

هم  هفتاد سالمه و االن این بیماری را گرفتم ولی ببین در بیست سالگی چه کارهایی که می کردم. و این شان دادن و می گوییم ببین من حاالن

سی و در سالگی مهندس بودم  یست و پنجسالگی این کار را کردم در ب یستسالگی شاگرد اول بودم و در بعکس من است که در پانزده 

حواسمان نیست که ما وضعیتمان یک چیز م و یکه ما اینکاره بود ا هم با حرفهایمان پاره می کنیم پل را ساختم و... گوش مردم رسالگی فالن 

ما نباید گسترش پیدا کنیم بلکه باید کوچکتر بشویم و بسوی زندگی برگردیم . می دیگرهست و زندگی االن از ما یک چیز دیگری می خواهد. 

ی شنویم. فرمان ارجعی عبارت از این است که می گوید این فرمان سری بشنوی . ما فرمان را سرسری مید شما نیا فرمان ارجعی را سرگو

زندگی ما نشان می دهم . پس برگرد بسوی حالیکه راضی و مرضی هستی االن در پایین به شآمده تو برگرد بسوی پروردگارت دردر قرآن 

ایی که دینی هستند می دانند و آنهایی که قرآن خوانده اند می دانند آنهایی که موالنا خوانده می دانند چون تکرار کرده یک فرمانی است که آنه

کند و اصالً نمی شنود نباید واقعاً فکر کند که  همی دینی است و اگر کسی متوجه نمی شود و توجه نمیدر چندین جا . یکی از پیغامهای م

اگر شمااین را نمی  ه شما می گوید که برگرد بسوی منشما باید یک جایی بشنوید که زندگی در یک جایی ب  .ی استیا معنو واقعاً دینی 
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ً  شنوید حتماً این پارازیت ذهنی نمی تهای دنیایی نمی مشغول هستید که این پارازی هوشیاری جسمی دارید و آنقدر به دنیا گذارد که بشنوید. حتما

فرمان یا آیه این است که می گوید : و این گذارد که بشنوید   

و  که آرام شدیم . پس ما یک باشنده ای هستیمای انسان آرامش یافته  نفس نیست.ولی این نفس آرام یافته آن ای نفس مطمئنه یا آرام یافته 

د سالمان هست همچنان اینکه  هشتامرتباً ما را تحریک می کنند ولو گذارد. مردم  االن پارازیت ذهنی نمیذهن ولی  شاد هستیم  وپختیم در

پخته شدیم آرامش داریم و فقط کافی است که این چیز و سیدیم به آنجا را االن میشنویم و می فهمیم که االن باید جمع کنیم و اضافه کنیم. ما این 

پروردگارت در حالیکه راضی به  بازآی بسوی پروردگارت یا برگرد بسویسطحی را بگذاریم کنار . حاال مطلب بعدی این است که می گوید 

بهتر است که ترجمه کنیم که راضی و مرضی هستی. راضی و مرضی در واقع اهمیت این قضیه به اینجاست  حق و مرضی به حق هستی

ی که هم راضی هوشیاری باید برگردجورکه اوالً باید برگردی هوشیارانه باید برگردی و قبل از اینکه بمیری باید برگردی و ثانیاً بوسیله یک 

گفتیم که مثل این است که مشاهده کننده و یا ناظر و آن چیزی که  ه است قبالً هم این رادنهم مرضی است. راضی و مرضی یک باشاست و 

است یعنی شما یک نوع هوشیاری هستید که خودش از خودش آگاه است . راضی ستند. این کار فقط با تسلیم میسرنظارت می کنید یکی ه

که شما هستید و مرضی هستید که شما هستید. اگر می خواهید که شما راضی باشید و مرضی خدا باشد در این صورت شما یک خدای هستید 

که  د و این راضی و این مرضی بدرد نمی خورد . پس اهمیت این قضیه در این استذهنی منعکس می کنید و این کار را من ذهنی می کن

ان. حاال این هوشیاری از بسوی خدایترف.  توانید برگردید به آنط ه شما نمیراضی و مرضی یک باشنده نشد شما می دانید که تا موقعی که

در واقع شما از یک هوشیاری اگاه ید رامی پذیر هظحلشوید وقتی که شما محدودیت این  ما تسلیم میش وقتی است کهو ود خودش آگاه می ش

از خودش آگاه است و خودش راضی است و خودش مرضی است. یعنی خودش شما هستید .  . این هوشیاری خودشمی شود که قبالً نبودید 

و همینطور که بارها عرض  جا نیست که موالنا تاکید می کندبلحاظ اهمیتش من بخوانم که بدانید که فقط یک جا و دو اجازه بدهید خیلی سریع 

عنویتتان هستید . معنویت فقط همین هست که شما بدانید که مر چه مرحله ای از ه اوالً شما دککردم توجه به این معانی به شما کمک می کند 

در ذهن هستید و هوشیاری جسمی دارید و باید ندای برگشت را بشنوید از سوی زندگی و هوشیارانه بسوی زندگی برگردید و این کار فقط از 

یر است و طور دیگر امکان پذیر نیست. تکرار بعضی باروها و امکان پذ  می بخش و میربااین لحظه و امروز گفت  شریذپطریق تسلیم و 

 موعظه کردن آنها یا رفتارها به شما کمک نمی کند . می گوید 

چه می پایی ی ارجعی بشنو به آب زندگی بگرو                                                                درآ در آب و خوش می رو به آب و گلندا  

ییاخ یم تسد اج نآایی که شدی جبه پای خود                   ان و دل شدی جایی که نی جان ماند و نی دل                                   به ج  

م سیماییغیر کمتر رو                                                                  که عشق زر کند زردت اگر چه سیرزز خورشید ازل زر شو به   

دگی پس به شما می  گوید که شما بیا و ندای ارجعی را بشنو و چنگ بزن به آب زندگی. هر دفعه شما این صدا را می شنوید حتماً از جنس زن

ون و از آنجا بیاید بیرو تحریک را بشکافید و زندگی از  برای شنیدن این باید بین پاسخ .این صدا را نمی شوند هستید . وگرنه پارازیت ذهنی 
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 هک دیآ یم رظن هبکه شما  دیونش یم امش عقوم نآ و دیتسه ناتلصا امش تسین ینهذ تیزاراپ وشنوید آن لحظه که شما آرام میجنس آن بشوید . 

می دانید که آب و گل همین . این را دیگر درآ در آب خوش میرو و آب و گل چه می پاییب زندگی . آباید برگردید و به چنگ بزنید به 

یک فضای پذیرش این لحظه است که  ادی هم در حالت ع چه که در ذهن هست آب و گل است و است هر نهذ و چیزهای این جهانی

 مرهم هوشیاری در آن است و هم ف و این فکرها شما یک آب و گل است چیزهای فکری شما و هیجانات شما در آن است و این هیجانات شما 

. با پای خودت رفتی و نه دل می گوید با جان و دلت به جایی شدی و رفتی به جایی که در آنجا نه جان می ماند و نه دل. نه جان مانده است . 

گزی با دندان گاز می گیری از پشیمانی . خب تو بیا از خورشید ازل زر شو . اینها را من می آنجا دست می خواهی دست می رده به جایی ک

آن به  ،ز طریق تسلیمکند فقط یک هوشیاری ازلی هست که ا یمکمک نمی کند عملها به شما کمک نخوانم و شما باید بدانید که فکرها به شما 

به زر غیر . زر شو یعنی از جنس او بشو و ز خورشید ازل زر شو آن ستاره هدایت شما است که می گوید ونشان می دهد  ارشما خودش 

اگر چه که تو زیبا رویی  .زر غیر که زرهای ذهنی زرد و مریض می کند ترا  نآ قشعکمتر برو که  ی به زر غیر از آن. یعنکمتر رو

.  و زیباروی خوشگل ینعی امیس میس و هرقن ینعی میس ا یعنیسیم سیم  .هستی  

به همین موضوع.  لب دیگر هم می خوانم برایتان راجعیک مط  

بند حس از چشم خود بیرون کنید                                            پنبه اندر گوش حس دون کنید                                                      

تا نگردد این کر آن باطن سرست                                                                                     رست        ر گوش س  پنیه آن گوش س    

تا خطاب ارجعی را بشنوید                 بی گوش و بی فکرت شوید                                                                             وبی حس   

. شما وقتی حس می کنید می توی این گوش معمولی تا این پارازیت ها را نشوید  دینکپنیه ها را ب پنج حس. می گویددون یعنی همین حس  

کنید . شما می توانید ببینید و قضاوت نکنید . این در واقع یک جور نیاد بگیرید که این را به ذهنتان نبرید فوراً و قضاوت   ،بینید می ای شنوید

خود را هم نمی شنوید. چون عالقمند هستید مدتی چیزهای بی وید که بعد از یکگوش گذاشتن است اگر شما قضاوت نکنید متوجه می ش پنیه تو

می گوید که پنبه اندر گوش  مینبرای ههستید به حرفها و چیزها .  ساسحبه قضاوت و از آن طریق برای بزرگ کردن من ذهنی شما االن 

ما یکی چشم ِسر داریم و یکی هم چشمی که روی  بند حس از چشم خود بیرون کنید پنج حس ما است و حس دون همین   حس دون کنید

و می شنویم و روی آنها قضاوت می کنیم . اگر شما  مینیبمی ندش همین چیزهایی است کهر ما االن باز نیست بسِ چشم صورتمان هست . 

این  ر استر گوش س  پنیه آن گوش س  درست می شود.  بعد هم اصالً این کار را نکنید این قضیهترک کنید و کمتر قضاوت کنید و قضاوت را 

تا این ور تشخیص دارد . آن گوش ندارد شع. گوش حضور ما باید بشنود  دونشب ام شوگ نآاست که باید  ر ماسِ آن گوش ر ما پنبه گوش سَ 

یا شما می توانید این کار آبی فکرت شوید  وو بی گوش  بی حسکر است . حاال به ما می  گوید  کر نشود آن گوش باطن ما نودگوش حس 

نی از ذهن و چیزهای ذهنی هویت فکرهای شما انرژی من توی آنها نیست یواش یواش فروکش می کند . وقتی از من ذه یتقورا کنید؟ 

قضاوت کم میشود یا   آنها را رها می کنید و  شاوی شاوی خواهی وقتی که فهمیدی که آن کارها نتیجه نمی دهند کار شما را درست نمی کندیمن
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 نآ زاما هست و بعداً می خواهیم  تمدخهنوز در عنوان ابزار خالق  ذهن به هی دهد. البتد و این ذهن آن تیزیش ا از دست مشو یمناصالً 

و درست رموله کردن تواند کارش را انجام بدهد این ذهن ما فقط برای ف یمخواهید فلج می شود  و نبه کنیم . اتفاقاً از ذهن شما من استفاد

خطاب  شما بتوانیدبشود تا   ذهن آرمگوش بی فکرت شوید  حس و بیبی  کردن و به حرف درآوردن چیزها و خرد ما است پس می گوید

  بشنوید *** ار نم یوس هب درگرب

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


