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گنج حضور ۴۰۱شماره برنامه   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۱۸۴۵

 

 عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان

 میان راه پیش آمد نوازش کرد چون شاهان

 گرفته جام چون مستان در او صد عشوه و دستان

 ای بستانمیخواره به پیشم داشت جام می که گر

 منور چون رخ موسی مبارک چون که سینا

 مشعشع چون ید بیضا مشرح چون دل عمران

 هال این لوح الیح را بیا بستان از این موسی

 مکش سر همچو فرعونان مکن استیزه چون هامان

 بدو گفتم که ای موسی به دستت چیست آن گفت این

 یکی ساعت عصا باشد یکی ساعت بود ثعبان

 ر ذره جدا صد نقش گوناگون بدید آیدز ه

 که هر چه بوهریره را بباید هست در انبان

 به دست من بود حکمش به هر صورت بگردانم

 کنم زهراب را دارو کنم دشوار را آسان

 زنم گاهیش بر دریا برآرم گرد از دریا

 زنم گاهیش بر سنگی بجوشد چشمه حیوان

 گه آب نیل صافی را به دشمن خون نمودم من

 نمودم سنگ خاکی را به عامه گوهر و مرجان

 به چشم حاسدان گرگم بر یعقوب خود یوسف

 بر جهال بوجهلم محمد پیش یزدان دان

 گالب خوش نفس باشد جعل را مرگ و جان کندن

 جالب شکری باشد به صفرایی زیان جان

 به ظاهر طالبان همراه و در تحقیق پشتاپشت

 ر از کیوانیکی منزل در اسفل کرد و دیگر برت

 مثال کودک و پیری که همراهند در ظاهر

 ولیک این روزافزون است و آن هر لحظه در نقصان

 چه جام زهر و قند است این چه سحر و چشم بند است این

 دارد تو را این دور و این دورانکه سرگردان همی

 بینیجهان ثابت است و تو ورا گردان همی

 را گردانچو برگردد کسی را سر ببیند خانه 

 مقام خوف آن را دان که هستی تو در او ایمن

 مقام امن آن را دان که هستی تو در او لرزان

 چو عکسی و دروغینی همه برعکس می بینی

 چو کردی مشورت با زن خالف زن کن ای نادان

 زن آن باشد که رنگ و بو بود او را ره و قبله

 ست زن در بنیت انسانحقیقت نفس اماره

 اهل دل دوی نحل را ماند هاینصیحت

 پر از حلوا کند از لب ز فرش خانه تا ساران

 زهی مفهوم نامفهوم زهی بیگانه همدل

 زهی ترشی به از شیرین زهی کفری به از ایمان

 ست از حرف پیمودنخمش کن که زبان دربان شده

 حرف می گوید بود در صدر چون سلطانچو دل بی

 ای دلهبتاب ای شمس تبریزی به سوی برج

 که شمس مقعد صدقی نه چون این شمس سرگردان
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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم 1845با سالم واحوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره   

 عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان                                                میان راه پیش آمد نوازش کرد چون شاهان  

آییم به ورساده شده به صورت هوشیاری می طما توضیح میدهد یکی اینکه ما بموالنا امروز در این غزل چند تا چیزمهم را به 

خته شده از نور و موقتی به دورمان می تنیم و بعد این پوسته را می اندازیم و می شویم یک باشنده سااین جهان و یک پوسته 

عشق که آن پوسته موقت بارها و که در اختیار زندگی قرار می گیرد برای بیان خرد ایزدی و هوشیاری ایزدی دوباره هوشیاری،

مطلبی که در آخرهای غزل ن پوسته هستیم غلط است. این توهم است. ای و اینکه ما بپنداریم که همان من ذهنی است گفته ایم که

می گردد  تو در یک جهان ثابت قرار داری و این جهان نمی  گردد ولی چون سر تومی گوید  به آن اشاره می کند این است که

یک فضای بی  حظه که همه ما باشیمبینی. به عبارت دیگر این لحظه که شما باشید یا فضای پذیرش این لاین جهان را گردنده می 

این فضا اتفاق این لحظه اتفاق می افتد و ما اتفاق را فقط می بینیم و فکر می کنیم که لحظات مختلفی نهایت وسیع است و در

 این لحظه است و فقط یک اتفاق وجود دارد و آن هم اتفاق اینآن هم ، وجود دارد در حالیکه همیشه فقط یک لحظه وجود دارد و

واقع ما به عنوان هوشیاری در داخل آن غالف یا پوسته که با آن پوسته هم هویت هستیم این طوری عمل می کنیم  درلحظه است.

ما به طور خیلی ساده شده این لحظه اتفاق این لحظه را می بینیم ولی این لحظه را نمی بینیم واز اتفاق این لحظه زندگی می 

 اتفاق چه چیزی به ما اضافه می کند به چی اضافه می کند با آن پوستهاین گاه می کنیم ببینیم که خواهیم وبا آن هم هویت هستیم ن

هستیم و کار ما این است که این پوسته را نگه داریم در حالیکه این می کند که ما او وانمود  واقعمن ذهنی ما در،من ذهنی ما  یا

نکه فقط یک لحظه وجود دارد آن هم این لحظه است وهیچ موقع هم این لحظه دوباره برگردم به ای . پسندازیم یپوسته را باید ب

این لحظات مختلف دیدن به این علت است که ما از اتفاق این لحظه زندگی می  بینیم عوض نمی شود ولی ما لحظات مختلف می

پوسته اتفاق افتاده . این که ما فقط این  ا همه درخواهیم فقط آن را می بینیم به این علت که فقط هوشیاری جسمی داریم اینه

هوشیاری این لحظه یا هوشیاری فضای بی نهایت وسیع و پذیرش این لحظه را نداریم و فقط اتفاق را می یا هوشیاری حضور 

از آن  اتفاق بعدی هم هویت می شویم و به ثمر برساند که نمی رساند و با بینیم سبب می شود که ما از این اتفاق بخواهیم که ما را

ما بدهد و باز هم نمی دهد با اتفاق بعدی و.... و مثل اینکه سر ما دارد می گردد. و چون سر ما می  همی خواهیم که چیزی ب

خانه دارد دور تو  بگردید و وقتی که می ایستی مثل این است که این است که در خانه دور خودتان گردد می گوید که این شبیه

دنیا می شود به او این رد گوید. پس مثل این که یک نفر که واسر تو می گردد. این را در غزل می می گردد. خانه نمی گردد 

دائماً دور خودش بچرخد جهان را چرخنده میبیند ولی اگر بایستد ئماً دور خودت بچرخی! خب اگر یکی بگویند که تویاد بگیر دا

ن هم فقط این لحظه است . این شویم که فقط یک لحظه وجود دارد و آاگر متوجه این حقیقت بمی بیند که نه جهان نمی چرخد. ما 

ه اتفاق می ن لحظه هستیم و همه چیز در این لحظما هم ایدر این بحر در این بحر همه چیز بگنجد    لحظه بی نهایت وسیع است

جهان ثابت است و تو ورا که می  گوید   در غزل هست  .افتد و اتفاق این لحظه ما نیستیم یعنی ما اتفاق نمی افتیم ما ثابت هستیم

ما می گوییم که لحظات مختلف وجود دارد . این  . مثالً   چو برگردد کسی را سر ببیند خانه را گردان  *گردان همی بینی **
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ات ما عادت کردیم با اتفاق این لحظه هم هویت بشویم و ذهن این اتفاقات را به صورت لحظلحظات مختلف برای این بوده که 

مختلف بایگانی می کند  این لحظات برای ما مهم هستند یا این اتفاقات برای ما مهم هستند برای اینکه از آنها ما یک چیزی می 

دائماً حس نقص می کند آن  «من ذهنی » ما را به ثمر برساند . در ضمن این را هم بگویم که این پوسته خواستیم و می خواستیم

با آن زندگی می خواهیم بکنیم دائماً حس نقص می کند و می خواهد از  که تصویر ذهنی ،چیزی را که ما اول می آییم می سازد

اتفاقات چیزی بگیرد که به ثمر برسد و خودش را کامل کند و این امکان ندارد می دانیم این را . به این علت امکان ندارد که ما 

و زمان گذشته و آینده هست و اتفاقات هست و از اتفاقات چیزی خواستن و با اینها هم هویت  است ذهن که  ل این سیستم راک

شدن و همچنین اینها به ما زندگی ندهند و برای ما درد درست کنند و مثالً اتفاق این لحظه نه تنها ممکن است که من را به ثمر 

فاق کند من نمی خواهم این اتفاق برای من بیوفتد چون می بینم که این به ضرر من است.  البته اتنرساند بلکه چیزی را از من کم 

که شما باید اتفاق را بپذیرید. یا ما می توانیم اتفاقات را تغییر بدهیم؟ بله ولی امروز موالنا می گوید معتبرهستند ولی مهم نیستند. آ

ن هم این لحظه است و یک اتفاق هم وجود دارد که آن هم اتفاق این لحظه دارد وآود را؟ برای اینکه گفتیم که فقط این لحظه وجچ

چنینی و آنچنانی این  این تاست و شما موقعی متوجه اتفاق می شوید که افتاده است بنابر این ، وضعیت این لحظه در واقع حال

نید تغییر بدهید و موالنا می گوید که شما باید لحظه است. اینچنینی یعنی این لحظه همینطور هست که هست! شما هم می توا

دگی از شما خرد زن ار دیگری که نمی توانید بکنید. تاچرا؟ چون ک زندگی بشوید یعنی این لحظه این لتفاق را بپذیرید.موازی 

ی گوید که من حاال مه من امروز خواستم برایتان بگویم و به این ترتیب شروع می کند که بی است کجاری بشود. اینها مطال

و ناگهان در میان راه معشوق پیش آمد و من را نوازش کرد. دست نوازش به سری اینکه امروزدشمن توبه و صبر هستم . برا

کشید مثل شاهان . اوالً که دقت کنید که چطور می گوید درست است که با دویی صحبت می کند که می گوید من و معشوق  رویم

معلوم نیست که خودش را می  ،شاهان گوید مثلمی  هستیم . مثالً می کند که من و معشوق یکی ی صحبت ولی در عین حال طور

امروز نوازش کرد. هر دو درست است. یعنی به عبارت دیگر گوید که من را مثل شاهان نوازش کرد یا او شاه بود و من را

م از این پوسته آمدم بیرون و مثل شاهان شدم. ناگهان معشوق خودش را به من نشان داد یعنی من از جنس هوشیاری حضور شد

با من است من می توانم فکر خودم را خودم انتخاب  و انتخاب یعنی متوجه شدم که من از جنس زندگی هستم اختیار تصمیم گیری

ن برکت بی کنم من می توانم خلق کنم من می توانم فکر خودم را خودم خلق کنم از کسی تقلید نمی کنم می توانم در این جها

یج که می رویم خواهیم دید. می گوید که من دشمن توبه و صبر هستم. در حالیکه همیشه رآفرینم . اینها همه در غزل هست. به تد

می گوید که صبر چیز خوبی است و توبه هم به نام تعریف یعنی بازگشت به سوی خدا. ولی می گوید که من دشمن یک جور 

االن من به شما می گویم چطوری. اگر شما در ذهن با شید و من ذهنی داشته باشد و من ذهنی توبه و یک جور صبر هستم که 

 بخواهد توبه کند من ذهنی بخواهد صبر کند. این همان چیزی است که ما تا به حال انجام دادیم. 

 بخش دوم: 
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بعد میرود سوی  ر این کار را نمی کنم وعبارت از این است که یک چیز ذهنی را می بیند و می گوید که من دیگ توبه من ذهنی

از یک چیزی که بت بوده و می رود به سوی خدایی که در ذهن است و به سوی خدای  د کهیا توبه می کنیک چیز ذهنی دیگر. 

توبه نیست. توبه واقعی وقتی  یز خوب در ذهن ولی در ذهن بودن، اینبه یک چ . توبه کردن از یک چیز بد و برگشتن ذهنی

نی. توبه که تو کامالً از ذهن بپری بیرون. اصالً توبه یعنی تو از ذهن کامالً بیرون بپری. ولی تو نمی توانی این کار را بک است

نمی کند و تنها دانش من دانش زندگی است و من از جنس  کمک که دانش ذهنی من به مندر واقع انکار دانش خودرا بکنی 

می روم به یک چیز خوب و آن هم من می دانم  از این چیز بد توبه می کنم و ت که منبنابراین این طوری نیسوزندگی هستم 

. این جور توبه در ضمن ما همین کار را کردیم می گوید من دشمن این گونه توبه هستم و تا حاال هم  این توبه نیست و چی است.

اینها همه از طرف من ذهنی است. اگر شما احساس سف و شرم کند و یک نفر احساس گناه بکند احساس تأ مستلزم این است که

هر کسی  ،تاسف احساس پشیمانی هنی نگه دارد احساس شرم احساسگناه بکنید همان احساس گناه می تواند شما را در من ذ

این  پشیمان است گرفتار است. این معنی اش این است که هنوز نمی داند فقط این لحظه وجود دارد و در این لحظه فقط اتفاق

لحظه است دیگر چیز دیگری وجود ندارد. اگر کسی فکر می کند که  من هنوز باید متاسف باشم معنی اش این است که گذشته 

هنوز برای او زنده است وگرنه چرا باید متاسف باشد؟ برای چی پشیمان باشد؟ البته درسش را یاد گرفته.تجربه کرده . ولی اگر 

معنی اش این است که این ها را با خودش حمل کند یمانی و احساس تأسف و این جور چیزگناه و احساس پش یک نفر احساس

مت کند که چرا من این کار را خودش را مال ن ذهنی ابزارهای مختلف دارد کهانسان هنوز در ذهنش زندگی می کند منتها م

بنابراین دیگر  متوجه شدم که نباید این کار را بکنمدر این لحظه م! این نشانگر این است که نمی داند که این لحظه بوده و من کرد

ست یا مالمت دیگران. اگر کسی خودش را مالمت میکند حتماً دیگران را هم مالمت می کند انمی کنم. بدترین چیز مالمت خود 

ً و یکی هم صبر ا از حالت زنده زندگی در می آوردو ما ر صبر را تبدیل به در ذهن است   . اگر یکی اینطوری توبه بکند حتما

من  ،عبارت از این است که االن من نمی دانم که فقط این لحظه وجود دارد و اتفاق این لحظهتظار می کند. انتظار چیه؟ انتظاران

من منتظرم تا یک اتفاق دیگری  و به من زندگی نمی دهدهم این اتفاق ات را میبینم واالن هم فقط اتفاق را می بینم و فقط اتفاق

زمان می دهم تا زنده باشد واتفاق جدیدی بی  میعنی دارم به من ذهنی تم و آینده برای من خیلی مهم استن هسایعنی در زمبیاد. 

من را نجات بدهد. در حالتی که می دانیم که اگر شما به گنج حضور نائل بشوید باید این لحظه اتفاق بیوفتد. یا این انشاهلل افتد تا 

بیرون زمان  به یچ وقت اتفاق نمی افتد. اصالً زمان نمی برد. چه چیزی زمان می برد؟ پریدن از ذهنلحظه اتفاق می افتد یا ه

نمی برد آن چیزی که زمان می برد جایگیر شدن و برقرار شدن در فضای حضور است که زمان می برد. ما می رویم به فضای 

ردیم به فضای حضور. پس خیلی ساده است این قضیه. شما حضور و ذهن یک دفعه ما را قاپ می زند و برد و دوباره بر می گ

و پذیرش اتفاق این لحظه. هر چیزی  «اینها را شما نیاز دارید»  فرض کنید که این لحظه وجود دارد اتفاق این لحظه وجود دارد

این  اتفاق بی قید و شرط خواهید تغییر بدهید. پذیرش  ظه را نمیاش این نیست که شما اتفاق این لح که می خواهد باشد. معنی

لحظه شما را از جنس زندگی می کند از جنس فضاداری می کند. این فضاداری خرد زندگی است و شما هستید. و شما متوجه 

می شوید که اتفاق در شما می افتد و شما اتفاق نمی افتید. و بنابراین می گوید که من که این موضوع را می دانم و شما هم االن 
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 یتوبه و صبر هستم. یعنی من دشمن آن جور توبه ذهنی و انتظار هستم. من منتظر هیچ اتفاقمی گوید که من دشمن می دانید 

نیستم. اصالً از اتفاقات هیچ چیز دیگر نمی خواهم. برای اینکه امروز ناگاهان ، امروز شما ناگاهان اینطور می مانید و پرهیز 

حضور  ید به این لحظه ولی آن اتفاق یعنی آن بهی این است که شما االن هوشیار هستمی کنید . حاال صبر واقعی چیه؟ صبر واقع

شما صبر  ی در بیرون باید عوض بشود ورسیدن هنوز نمی افتد . ما مرتب می رویم به حضور و بر می گردیم یا نه یک چیز

ز می کاریم ول می کشد. درخت را امرومیکنید. هر چیزی در بیرون اگر قرار است که عوض شود تابع قانون مزرعه است و ط

د از یک ساعت اید بعد از دو سه سال میوه بدهد . همینطور نمی شود که من االن درختی را بکارم و بعو باید صبر کنیم تا ش

حضورم را حفظ می کنم و  این است که من شما باید صبر کنید. گاهی اوقات صبر کردن و همینطور استمیوه بدهد. همه چیز

من دیگر به ذهنم نمی روم و آن حالت را نیم که  یز می کنم و نمی روم به ذهنم این هم در واقع اجرای توبه اصلی است پره

گیرم ولی گاهی اوقات هم ممکن است که درد هوشیارانه بکشم و می دانم که باید همینطوری بمانم درد را من نمی کشم من ذهنی 

جوری که من می رویم نا گهان یک چیزی اتفاق می افتد. این نهوشیارانه می شود و ای گاهی اوقات صبر تبدیل به درد.می کشد 

 ناگهان را موالنا خیلی جاها می آورد. 

***ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها ی رحمت بی منتها ای رستخیز ناگهان و  

را بسوزانی .  هااندیشه ها یعنی می خواهی ذهن که آتش افروختی در جنگل ای رحمت بی انتها . ای کسی ای بیداری نا گهان و

ناگهان اتفاق می افتد. این پوسته ها را بسوزانی.   

تکامل هوشیاری است. از ابتدا هوشیاری رفته به جمادت و از نبات مثل درختان و از نبات به حیوان و از حیوان به که میان راه 

ن م، چی پیش آمد؟ یعنی آمد  . پیش ر میان راه هستیم راه تکامل هوشیاری گیر کرده پس ما د انسان انسان . و در انسان در ذهن

ه من را مثل شاهان یا ثل شاهان. مثل شاهان معلوم نیست کهستم و من را نوازش کرد میک دفعه حس کردم که با خدا یک 

ادن منت نمی گذارد. و در پایین خودش مثل شاهان. مثل شاهان یعنی همه چیز به من داد. شاه محدودتی در نوازش ندارد. در د

 هم می گوید

 گرفته جام چون مستان در او صد عشوه و دستان                              به پیشم داشت جام می که گر میخواره ای بستان 

از آنها زندگی  اتفاقات این جهانی چسبیدیم بهپس در حالیکه ما در ذهن هستیم و به این پوسته چسبیدیم و چیزهای این جهانی و

مثل مستان جام می را گرفت  این غلط است و معشوق را دیدم و معشوق مست من متوجه شدم که این کار  ، یک دفعهخواستیم

می می گیرند دستشان نمی دانند که این دوست است  حضور را مثل مستان. مستان وقتی  جام می زندگی را جام می هوشیاری

یعنی دستان در او صد عشوه و دستان   دهند از روی لطفش و از روی مستی. با شادی تمام . دشمن است به همه می خواهند ب

ولی به من می گوید که مواظب باش که حیله نکنی. من همه را می بینم.  حیله و ناز. درست است که مثل مستان این را گرفته

فهمد یعنی اگر من بخواهم یک کم ناراستی بکنم ، از  ی دوباره. صد جور ناز دارد. حیله من را میومواظب باش که به ذهن نر
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 این می را بگیرم و بعد دوباره بروم در ذهن . بعضی ها می خواهند برونددست می رود. اینطوی نیست که من کلک بزنم و

د نه نمی شود. بای! مدتی انجا  این می را بخورند تا و تو ذهن زندگی کنم ای حضور و زندگی را از آنجا بگیرند و بعد بروندفض

ون . و بعد می گوید جام می را جلوی من گذاشت و گفت که اگر تو می خواره هستی ربیایید بیشما از آن سیستم توبه و انتظار

حاال در یک  ده سالگی باید این اتفاق بی افتد،بارها گفته ایم که در نه سالگی  ،یعنی در یک زمانی از رشد ماخب بگیر بخور. 

می کنید و از درون یک شرابی می جوشد و یک دفعه متوجه می شوید که دارید تغییر  ،اگر پرداخته اید به این کارسنی در شما 

ید و این معشوق است که دارد شرابش را به شما می دهد برای اینکه پوسته را رها کردید. دیگر از رویدادها زندگی می آ

بله این لحظه وجود دارد. تمام اتفاقات را پذیرفتید برای اینکه می دانید که  نخواستید. اگر این کار را کردید متوجه می شود که

برای شما یک اتفاق افتاد و حاال توضیح می دهد که . اینطوری پیش رفتید و در یک سنی، یک دفعه شما از جنس اتفاقات نیستید 

 حاال چی می شود آن موقع. 

مشعشع چون ید بیضا مشرح چون دل عمران                                             منور چون رخ موسی مبارک چون که سینا  

ن پوسته و دیگرآ یعنی پر نور مثل روی و رخ موسی . پس شما تبدیل به یک باشنده روحانی شدید از جنس هوشیاری شدید ورمن

جسم هستم که از آن زندگی بگیرم. از  من فقط دنبال و می گفت کوجسم ؟ آن هوشیاری که فقط جسمی بود دیگر دور شما نیست.

شغلم زندگی بگیرم از مردم تایید بگیرم از مردم زندگی بخواهم و از یکی بخواهم که من را خوشبخت کند و به من هویت بدهد. 

ته رخ شما تبدیل به هوشیاری و نور شد. الب شما تبدیل به هوشیاری شدید و دیگر به آن صورت نیست دیگر آن هوشیاری رفت و

گوید . موسی در آن شب تاریک  داستان موسی را میمبارک چون که سینا  ه اثر می پذیرد.این رخ جسمی تان هم می بینیم ک

گله اش پراکنده شده بود و زنش حامله بود . و از سنگ چخماقش جرقه بر نمی خواست تا آتش روشن کند. شاید سمبلیک این 

از سنگ چخماقمان آتش دگیمان که می گویند مرحله میان سالی متوجه می شویم که  است که ما در یک جایی و مرحله ای در زن

  و از چیزهای این جهانی به ما لذت و هویت نمی دهد و تایید مردم فایده ندارد و خسته کننده شده و از آن حرفهای قدیمی نمی پرد

دید که در باالی کوه آتشی  در آن شب تاریک و سردپرد. و موسی  نی دیگر جرقه نیبه ما زندگی نمی دهد و خسته شدیم ، یع

دید که در آنجا درخت آش گرفته که سمبلیک  رفت و همان کوه سینا بود. بعد نروشن شده که رفت تا از آن باال آتشی بیاورد و آ

من نشان بده هست و وقتی دید که این آتش معمولی نیست آن وقت آتش به موسی گفت که من خدای تو هستم گفت خودت را به 

ولی او گفت که تو من را نخواهی دید و اگر بخواهی من را ببینی این کوه منفجر می شود که کوه هم معلوم است که همین من 

ذهنی ما است که منفجر می شود و به هم می ریزد و حاال یک کوه دیگری پیش می آید . پس اگر ما مبارک مثل رخ موسی 

ما برای همین می گویم  اینکه انرژی ایزدی می ریزد به جسم جسم ما هم مبارک می شود. برای،هم ذهن ما هم  ،بشویم کوه ما

اینجا هست  مشعشع چون ید بیضا نجا می گوید کهو سالم می شود برکت پیدا می کند. و از آ رخ جسمی ما هم نورانی می شود

دیم همینطور. این اتفاق می افتد پرخاش می می کند. االن بیشتر ما هرز می گر ایزدی به هم گیر که چرخ دنده کارما با چرخ دندۀ

ه چیزها را به خودمان اضافه کنیم آن اتفاق می افتد خوشمان می آید . از اتفاقات زندگی و هویت می خواهیم . کار ما این است ک
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و همینطور ول می گردیم. ذهن می چرخد روی ایزدی  یعنی چرخ دنده ول شده از چرخ دندۀهرز گردیدن است.  ااینه کنیم،

راجع به ، فکر کردن  بیشترش هم کهنه است  بگیرد و ی مختلف می شیند تا ببینید که از چیزهای مختلف چی می خواهداچیزه

 مثل ید  باورهای کهنه که حوصله ما را هم سر می برد و خسته می شویم. ولی یک دفعه دید که درخشان نور ساطع می شود

 د وسی این بود که کف دستش را میگذاشت روی  قلبش و وقتی که بیرون می آورد نورساطع میشمعجزات موسی یعنی یکی از م

این اتفاق نیوفتد برای انسان در این یعنی اینکه این نور قلب ما وارد دست ما بشود. دست ما عمل و فکر ما است. یعنی اگر 

هم  و بعد نمی دهد و یک مقدار چیزها را یک جا جمع  میکند مهم انجا یهیچ کاراین جهان هرز می گردد و  انسان در صورت

می افتد. یعنی وجود او و آمدن و رفتن او برای زندگی هیچ فرقی نمی کند. برای مردم هم فرقی میمیرد و میرود. هیچ اتفاقی هم ن

ک عده آن را بخورند و باز همین طور باز ادامه پیدا ی بمیرد و نمی کند که یک نفر بیاید و مقداری مال و منال جمع کند و بعد

ری حضور زنده می شودو چرخ دنده اش با چرخ دنده زندگی گیر می کند و شروع وقتی یک نفر یک نفر که به هوشیا کند. ولی

ن مشرح چومشعشع چون ید بیضا ان پخش می شود می کند به حرکت کردن و از آن طرف هوشیاری غیبی و عشق در این جه

ان. پس معلوم می شود که اگر این اتفاق برای شما بیوفتد حتما این رعمران پدر موسی بوده یعنی وسیع مثل دل عم دل عمران

ی شود و جهان بیرونتان را پر برکت می کند . همه چیز در این فضا جا می شود. دیگر هیچ مهوشیاری وارد عمل و فکر شما 

را رنگش اینطوری است و.. اینها از بین حرف می زند آن یکی چرا اینطور می کند این چ جای تنگی ندارید که این چرا ایجوری

مسئولیت انسان است که  و می رود. می گوید که این اتفاق برای من افتاد در میان راه. این اتفاق برای انسان افتاده در میان راه

ی چی آمده اید اراین موضوع را متوجه می شود که ب تار موالناچشمش را باز کند و این موضوع را بداند و بفهمد و شما هم با گف

همین ذهن ما است که ما االن در آن گیر هستیم. که ما باید این پوسته را بی اندازیم و تبدیل به این چیزی میان راه به این جهان. 

 بشویم که توضیح داد. حاال به شما می گوید 

موسی                                 مکش سر همچو فرعونان مکن استیزه چون ماهانالیح را بیا بستان از این هال این لوح   

شکار یعنی این گنج می توانیم این لوح این کتیبه الیح یعنی آچقدر خوبه جشن بگیریم و بخندیم و شاد بشویم که ما هال یعنی 

که شما ته بشود این حق شما است و می گوید ی نوشحضور و این که شما تبدیل به نور بشوید و مرتب روی لوح شما خرد ایزد

هستند؟  از جنس زندگی و عیسیجنس زندگی هستید؟ بله. موسی  . حاال آیا شما ازبیا این را بگیر از موسی. موسی همین زندگی 

یا این را از زندگی و شما آن هستید . می گوید که حاال شما ب آیا خود زندگی زندگی است؟ بله. هوشیاری آمده به این جهانبله. 

قتی که می گوییم این کنیم وچکار می  ا چکار می کنیم؟ شما ببینید که مایعنی خودت را عقب نکش که من . مسر مکش .  بگیر

بوجود می آید واین من همان من ذهنی است که  یزیم و منما با این لحظه می ست، چطورلحظه وجود دارد و اتفاق این لحظه

من را به ثمر نمی  این دگی. شما وقتی می گویید که من فرم این لحظه و اتفاق این لحظه را نمی خواهم وستیزه می کند با زن

عمل وزیر فرعون بوده  می دارد ، در واقع دارید مثل هامان که را نگهی رساند و به من ضرر می زند و آن هوشیاری جسم

های شرطی ریم که همین چیزهای توی ذهن و الگوهم دا وزیری، یک من هستیم  و یک یک فرعون هستیم در واقع . مامیکنیم 
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ا روزیر ما کیست؟ وزیر من این است که اگر اتفاق را دیدم به طور شرطی شده و اتوماتیک این واکنش  . شده در ذهن است

ی اش این است. وقتی به زمان است. برای اینکه هر مقاومتی معنا هم دور شدن از این لحظه ورفتن نشان بدهم و همه این واکنشه

قاومت می کنید در مقابل زندگی ، در زندگی را می بندید و عقلتان را از ماق این لحظه وفکه شما مقاومت می کنید در مقابل ات

کشیده می شوید  که چه جوری از این لحظه االن نگاه کنید مثل او هستید فرعون کوچک وو شما هم  یدمی گیر وزیرتان از هامان

چه طوری کشیده می شوید به یک اتفاق دیگر . شما آن اتفاق را می خواهید این اتفاق را نمی خواهید! البته شما می ، به زمان

همه سر این موضوع است که شما ستیزه نکنید . مقاومت کردن در مقابل فرم  .توانید این اتفاق را تغییر بدهید ولی ستیزه نکنید

شما وقتی مقاومت می کنید در مقابل اتفاق این لحظه من ذهنی  ! ساده است دیگر چقدر هنی را قوی می کند. ایناین لحظه من ذ

چیزها را به خودتان اضافه کنید برای اینکه من ذهنی  بزرگ بشود حرص بورزد و می خواهیم خیلیاگر قوی می شود. 

اضافه بشود بهتر قدر به من بیشتره وجود دارد هر چهوشیاری جسمی دارد و فقط می خواهد جسمها را بشناسد و فقط یک را

سطر باال گفت که دراینها همه غلط است. شما با هامان مشورت نکنید. شما در این لحظه همینطور . است برای بزرگ کردن من

ین اف اتفاق ارکه فرم این لحظه را بپذیرید و موازی بشوید با زندگی و بگذارید این فضا باز بشود به محض اینکه شما بپذیرید اط

ن فضا می تواند اتفاق این لحظه را به نفع شما ضا ایجاد می شود. فضا چیه؟ فضا شما هستیم. آن فضا دارای خرد است . آلحظه ف

 و به نوعی که شما آرزو دارید تغییر بدهد. ستیزه کنید تغییر نمیکند . 

 بخش  سوم:

 حاال می گوید که 

یکی ساعت عصا باشد یکی ساعت بود ثعبان                                 یست آن گفت این به دستت چی موسی که ابدو گفتم   

بان یعنی مار بزرگ. گفتم که ای موسی این چیزی که دستت هست چیه؟ حاال من هم برای شما می پرسم که وقتی که این اتفاق ثع

انداخته می شود تبدیل به نور می شوید این چیه؟ می که گفتیم این پوسته چیزی که در اختیار شماست آن نور برای شما افتاد این

ی مار رمز زندگی است در اینجا. می دانید که اژده ظه عصا است و یک لحظه مار است. یعنگوید به من موسی گفت این یک لح

ن لحظه بتوانید از های موسی تنها کمک موسی بود تنها پشتیبان موسی همین اژده ها بود. پس تنها پشتیبان شما هم این است که ای

جنس زندگی بشوید و لحظه بعد وقتی از جنس زندگی شدید خرد زندگی را از زندگی بگیرید یک لحظه از جنس فرم بشوید از 

جنس ذهن بشوید. البته شما زندگی هستید  . مثل الکترون، الکترون یک لحظه حالت موجی دارد و یک لحظه حالت ذره. هم 

هم هم موج هستید بی فرم هستید و یک لحظه ذره می شوید و از جنس فرم می شوید. در اینجا  موج است و هم ذره است شما

من ذهنی می  دوباره است که شما می بینید که ذهنتان ساده شده و من ذهنی از بین رفته . این عصا معنی اش این نیست که شما

اری این جهانی را هم دارم. شما فرض کنید کسی که هم شوید . عصا ذهن ساده شده است. عصا عبارت از این است که من هوشی

خلق کردن در این جهان را می شناسد و هم فکرهای بکر می سازد که در جهان پخش می شود . این ،بعد زمان را می شناسد 

می همان عصاست. یک لحظه می رود و گم و گور می شود و می رود زنده می شود به زندگی از این جهان و از جنس مار 
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شود. پس اگر این اتفاق برای شما بیوفتد شما یک لحظه از جنس زندگی هستید یک لحظه به جهان نگاه می کنید و جهان را می 

ید و بروید و از شما دیگر خبری نباشد!!نه . حاال اینجاست که گفتیم شوز جنس زندگی ببینید. اینطوری نیست که فقط بروید ا

گیر می کند و به هم می رسد و ما هم در این جهان سازنده می شویم. هر کسی که به گنج  چرخ دنده ما با چرخ دنده زندگی

لحظه به جهان .   کند و یکن سازنده باشد. برای اینکه یک لحظه به زندگی نگاه می احضور می رسد باید که در این جه

من مسئول نیستم و یک نفر هم باید بیاید و شکم د که به من دیگر هیچ مربوط نیست واینطوری نیست که جهان را رها کند و بگوی

که من را سیر کند .!نه. باید خالقیت در این جهان داشته باشد. که اتفاقاً در پایین اینها را توضیح می دهد. موالنا اینها را می گوید 

 یچ کاری نمیکنیم و تنبل هستیم وشدیم. ولی ه یک موقعی ما اشتباه نکنیم و تو ذهن بمانیم و فکر کنیم که ما به گنج حضور زنده

برای اینکه بعضی ها در ذهنشان از جنس حضور شدند . آن حضور نیست. آن حضور مصنوعی  . ما مسئولیت نمی پذیریم

گل مصنوعی دارد از جنس پالستیک از جنس اصل هم هست. حضور  است. همه چیز هم مصنوعی دارد و هم اصل دارد.

ت از این است که ما فرض کنید که من به گنج حضور زنده شدم ولی در بیرون که نگاه می مصنوعی پالستیکی در ذهن عبار

برم پر از دردسر است پر از گرفتاری و نقصان است و هیچ خردی در کارهای من نیست اطراف من چیزهایی به  و کنم دور

اگر شده بودید در باال  و به حضور زنده نشدی! ذهنی هستید  وجود آمده که پر از درد هستند و پر از دردسر هستند . پس شما من

گفت مثل کوه سینا مبارک می شدی. مگر می شود که هر لحظه خرد زندگی عشق زندگی از انسان ساطع بشود ولی هنوز در 

کس او باشد و پر از مسئله باشد. می شود؟ همه با او دعوا کنند و هیچ  دگرفتار و پر از درجهان مادی هشتش گرو نهش باشد!! 

را دوست نداشته باشد و همه از او فرار کنند! این شخص را می گویند که به گنج حضور رسیده؟ نه نمی گویند. این هم یک توهم 

ی است!! درست است که ما نمی توانیم اندازه مثالً مذهب کارهای معنوی بکند و خیلی همی ذهنی است ولو اینکه آن شخص خیل

از تغییرات دور و برمان مثالً رفتارتان با بچه تان با همسرتان چطور است با دوستتان و با مردم ولی ،بگیریم میزان حضور را 

چطور است با ارباب رجوع چطور است . آیا مردم از شما راضی هستند و آیا شما یک خوی نیکو دارید اخالق خوب دارید و 

همه نشانه های حضور هستند. همیشه می خندید و با اخالق خوب به مردم جواب می دهید . اینها   

 ز هر ذره جدا صد نقش گوناگون بدید آید                                              که هر چه بوهریره را بباید هست در انبان 

در بوهریره انسان من ذهنی  است که  ی مختلف مثل ذهن ما. پسه داشته پر از چیزهاه کیسبوهریره اینجا اسم یک نفر است ک

از هر ذره از هر انسان صد نقش جدید گوناگون پدید بیاد یعنی شما  باعث شده کهذهنش تمام چیزها را انبار کرده. اما این تغییر

انسان. وقتی که موسی را  هر ذره یعنی هر.و فکر نو بیاورید ن بتوانید خلق کنید نقشها را در این جهان فکرها را در این جها 

ذهنش را پر کرده از ه ذهنش است. کسی که چه که من ذهنی نیاز دارد در کیسه انبان یعنی کسی که هر .دیدیکه انسان را دید وقت

همه چیز و برای همه چیز جواب دارد ، او را بگذار کنار چون من با او کاری ندارم. ولی آن کسی که این لحظه خالق است و 

می آفریند که گفت یک لحظه مار است  یک لحظه  و فکرش را ی این لحظه زندگی می کندزندگی شده است در فضای یکتای

ت. عصاست. یک لحظه به زندگی نگاه می کند از آنجا می گیرد واز طریق ذهنش بیان می کند فکرهایش را که این درست اس
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اینها فکرهای کهنه است.  بوهریره بکنید و بگویید که من اینها را می خواهم و اینها باید اجرا بشود. شما نباید ذهنتان را مثل انبان

خورد. چیز خوب بوده ولی االن دیگر به درد شما نمی پیش اورهای قدیمی هستند. این باورها ممکن است که دو هزار سال اینها ب

این لحظه یعنی ما می دانیم در این لحظه علناً که فقط این لحظه وجود دارد   ما با زندگی موازی هستیم درنو بیاور. در واقع اگر

پذیرش اتفاق این لحظه زندگی به ما می گوید که این لحظه چکار  د دارد و موازی هستیم با زندگی از طریقاتفاق این لحظه وجو

ای پیش ساخته ، جوابهای شرطی شده هستند . واب پیش ساخته داشته باشید. جوابهه حل چیه . احتیاجی نیست که شما جکن. را

ف را زد من این ر، اگر دوست من این حاگر همسر من این حرف را زد من این جواب را می دهم  ،اینجا باید این کار را کرد

یسیم و اجرا سط دعوا اگر این حرف را گفتند جوابشان را باید این بدهم اگر و.... اینها را توی ذهنمان می نوجواب را می دهم، و

می کنیم که این انبان بوهیره است.این کار را نکنید زندگی اینطوری نیست. انسانی که پوسته را انداخت و تبدیل به هوشیاری 

 خالص شد از ذهنش آمد بیرون و دومرتبه زاده شد 

دشوار را آسان  کنم م زهراب را داروکن                                             به دست من بود حکمش به هر صورت بگردانم   

دشمن توبه و صبر بشویم . این نتها باید این پوسته را بشکنیم وم . دست همه انسانهاست ،حکمش یعنی حکم خدا دست من است

هنی هر چه که بستیزیم من ذهنی را قوی می کنیم. من ذبا دشمن در واقع شدن یعنی پرهیز کردن از آن نه اینکه بستیزیم با او. 

برای اینکه اگر بشوید من ذهنی قوی می شود.  .یدواز خدا می خواهد که ما دشمن بشویم. چون ما دشمن هیچ چیز و هیچ کس نش

به هر می گوید حکم خدا همین نور است که در دستم است که به هر صورت من تبدیل می کنم به هر نقشی من تبدیل می کنم. 

آلوده به زهر که یعنی زهر که من زهراب رام می سازم. آیا شما هم اینطوری هستید؟ یعنی هرچی که می خواه بگردانمورت ص

همین آبی است که ما می خوریم همین هوشیاری که در من ذهنی می خوریم . زندگی ما پر از زهر است یا نه؟ با همه این 

یریم و سرمایه گذاری می کنیم در ذهنمان مسائلی که این ذهن من دار برای ما درست کرده آب خالص زندگی می آید و ما می گ

 ا دارو می کنم یعنی هشیاری زنده زندگی دارو است.  داروی سالمزهراب می خوریم. می گوید که من با این حکم زهراب ر

ستیزه  کردن انسانهاست. جسم ما را سالم می کند. واقعاً کسی که با زندگی موازی شد دیگر آن کارهایی را که قبالً کرد با زندگی

را ما سرطان می گیریم ؟ چرا ما سکته می کنیم ؟ چون فشار به ب به تمام اعضای بدنش جاری شده. چمی کرد این زهرا

ما  ود می کنیم. به ما چه مربوط است!خودمان آوردیم بی خودی. چون که کار مردم به ما مربوط است. چون که قضاوت بی خ

 آب را زهراب می کنیم. اگر شما موازی بشوید با زندگی حکم می آید دستتان .  حکم زندگی  باید کنترل بکنیم! کنترل می کنیم

رد زندگی است در دست شماست ولی نباید در ذهن باشید. گفت اگر بخواهید که حیله کنید و ناراست باشید این حکم را نمی خ

زندگی شما که تا ؟ را آسان کنید ی توانید دشواریهاشما م  کنم زهراب را دارو کنم دشوار را آسانساده باشی. توانی بگیری باید 

آسان می شود . دو نفر که با هم زندگی می کند چون با هم خیلی اصطحکاک دارند چون از به بعد به حال دشوار بوده از حاال 

را خوشبخت نکرده به من را خوشیخت نکرده شوهرم من می شود که زنم  رویدادها زندگی خواستند و آن طرف هم رویداد دیده

من چیزی نداده قرار بود وضع من خوب بشود! حالیش نیست که از درون زندگی را بسته و کسی نمی تواند کسی را خوشبخت 
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ید گرفتن ها همه  پوشالی هستند و کند و کسی به کسی نمی تواند هویت بدهد و این همه هویت دادنها و این همه باد کردن ها و تای

آیا  .بگیر ه اول هم گفت که بیا این لوح الیح رام نمی دهد . برای همین می گوید که اگر این حکم دست ما بیاید کچیز به آدهیچ 

شما باید مشارکت و همکاری کنید . درست است که ما شما در این کار مسئولیت داردی که بروید و این را بگیرید؟ بله. 

م این پوسته را دورمان می تنیم ولی در انداختن این پوسته زندگی به ما کمک هوشیاری هستیم و می آییم به این جهان و می روی

و پرهیز می کنید انتخاب شما د شما این پوسته را نمی توانید بندازید و خود زندگی می اندازد ولی شما همکاری می کنید می کن

نیست خدا می آید و من  دم اینجا و به من مربوطاایست شما و پرهیز و صبر شما در این کار تاثیر دارد . شما نگویید من ارادۀ آزاد

اگر نمی خواهد بدهد خب نمی خواهد بدهد دیگر! نه اینطوری نیست. .می کند و این حکم را هم به دست من می دهد  را هوشیار

دا دستتان است و ید حکم خاین نور شدبدیل به کا ر و همکاری و مشارکت شما شرط است که این حکم بیاید دستتان. پس وقتی ت

تبدیل به دارو می کنید و دشوارها را هم ماً برای خودتان و دیگران آب زهر آلوده را در بیاورید . حتبه هر صورتی می توانید 

 آسان می کنید. 

جوشد چشمه حیوانزنم گاهیش بر سنگی ب                                               د از دریا      رزنم گاهیش بر دریا بر آرم گ  

آب زندگی هم از دورن هر کسی می آید. اگر شما موازی شدید با زندگی مثل  چشمه حیوان یعنی چشمه آب حیات و آب زندگی. 

فرعون ستیزه دیگر نمی کنید در این صورت آب زندگی از شما جاری می شود. یک لحظه شما ستیزه نکنید و تسلیم بشوید یک 

پای شما خارج می شود. می گویید که من دیگر این  نوکآرامشی از فرق سرشما وارد می شود و ازدفعه می بیند که یک 

مقاومت را انداختم. شما اینکار را بکنید می بیند که در واقع جاری شدن آب زندگی را در تنتان حتی حس می کنید که این دارد 

و این  م و آزاد شدم و بدنم دیگر ریلکس شدهن من دیگر تسلیم شدرد می شود. قبالً سفت گرفته بودم و هیچ چیزی رد نمی شد. اال

بعضی موقعها  نوان زندگی این پوسته را انداختم وعباشید می گویید من به شما  ب زندگی از من جاری است . موسی که همان آ

، گرد بر میآورم از دریا یعنی می گوید که من این عصا را می زنم به دریا . دریای زندگی است  منظور دریا.خالقیت می کنم 

داد جارویی به فرم ایجاد می کنم. یک فکر خلق می کنم. گرد یعنی خاک که سمبل فرم است . در غزل دیگری می گوید که   

. کردم بدستم داد و گفت که حاال شما با این جارو از دریا یک غباری بلند کن آن نگار آن معشوق یک جارویی   ن نگاردستم آ

از هیبت که او به من می گوید جارو بگیر و از دریا گرد بیاور! من چطوری این کار را بکنم؟ گفت   سجودی پیش او هیبتاز

. سجده بکن بدون سجده کننده. حاال آن جارو دستت می سجده کننده نباش. حاال تسلیم بشو    بی ساجد سجودی خوش بیارحاال 

عصا را من می زنم به دریا ، در واقع همین مار است وقتی که می گوید من مار می آید. در اینجا هم همین است که می گوید این 

خلق می شود. این چیز همان گرد آوردن یا گرد بر آوردن از دریاست. از من یک دفعه یک چیزی یعنی من زنده میشوم. شوم 

دلهای سنگ شدۀ ما به حال نیامد و آب  اما گاهی میزنم به سنگ . سنگ دل آدمهای سنگ شده است. آیا از این گفتار موالنا

. جاری نمی شود؟ حتماً می شود یم از دلهای سنگ یک دفعه آب حیاتبا این حرفهایی که می زن ؟حیوان از شما جاری نمی شود

ید و می خورد به یک انسانی ، آن انسان بیدار می شود. یک دفعه می بینید که هوشیاری پس حرف خرد وقتی از آن طرف می آ
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زاد کند خدا می خواهد را نمی گیرید. هوشیاری می خواهد آارد خودش را از فرم های ذهنی آزاد می کند و شما هم جلوی آن د

این کار را بکند ولی ما سفت جلوی آن ایستاده ایم برای اینکه زندگی را در فرمها می دانیم. حاال اگر شما مقاومت نمی کنید این 

یز می کنید از چیزهای ذهنی این همکاری نیست؟ حتماً همکاری است. اگر شما صبر می کنید هم همکاری نیست. اگر شما پره

ب حیوان از آنها ری نیست؟ حتماً همکاری است. پس می گوید که من گاهی این عصا را می زنم به دل سنگ انسانها و آاین همکا

 جاری میشود. 

را به دشمن خون نمودم من                                        نمودم سنگ خاکی را به عامه گوهر و مرجان گه آب نیل صافی  

زندگی می آید برای انسانهایی که خیلی اصرار کردند به فرعونیت برای  فی را که همین آبی است که از منشاءب نیل صاگاهی آ

 ما فکر می. ما نمی دانستیم ،؟ ما هم اصرار کردیم به فرعونیت. به سرکشی و ستیزهآیا بریا ما هم خون شده یا نهآنها خون شد. 

هر کسی ستیزه می شما با هر کسی جنگ کنید درست مثل این است که با خدا جنگ می کنید.  کردیم که اگرجنگ کنیم با آدمها ،

د می کنم ولی شما در اصل با این لحظه ستیزه می کنیدم ستیزه ا این فرم ستیزه می کنم با این آکند ممکن است که بگوید که من ب

این لحظه زندگی است. اگر شما این لحظه خشمگین هستید ستیزه جو هستید و میل به قهر دارید میل به انتقام جویی و میل به 

ی نیستید و آب نیل میل به ناراحتی دارید مطمئن باشید که شما در اختیار شیطان و دیو هستید و در اختیار زندگ استرس دارید

اتفاق افتاده نیل و فرعون و هامان و موسی همه سمبلیک هستند و در واقع در شما هستند. مصرکه تمثیل است و اینها در یصاف

آب صاف نیل در واقع صاف می آید از زندگی این آب حیات که می آید آیا این آلوده است؟ نه . کی آلوده می کند؟ ما. می گوید 

ب زندگی برایش پر خون می شود که برای ما هم شده . اما این برای کند و به مسئولیتش توجه نمی کند آکاری نمی اگر کسی هم

ستیزه. آدمهای عامی در اثر فشار در اثر درد یک دفعه متوجه می شوند که نباید ت که با عقلشان اصرار می کنند در کسانی اس

و ستیزه می کنیم من ذهنی  به دشمن داشتنا اضافه می شود و ما اصرار من دار م این کار را بکنند . هر چه که متاسفانه سواد

ممکن است به گنج حضور برسد ی حتی آدم بی سواد خیلی زودتر قوی می شود. فکر می کند که ما داریم قوی می شویم. آدم عام

ت ااست! و تسلیم می شود. از اتفاقکافی  فشار و درد می کشم؟درد برای منچون ممکن است از خودش بپرسد که چرا من اینقدر 

فتاب در قدیم معتقد زیر خاک بر اثر فشارهای زمین و تابش آدرمعمولی  هم زندگی نمی خواهد. می گوید در همانطور که سنگ 

شود و به کریستال می  فتاب تبدیل به این گوهر و مرجان می شود تبدیلخاک در اثر تابش خورشید و فشار آ بودند این سنگ زیر

اثر فشارهای زندگی تبدیل به گنج حضور می شود و تا به حال هم واقعاً راه درد بوده االن هم خیلی ها راه درد را  انسان هم در

انتخاب می کنند. می گویند که من باید آنقدر درد بکشم ، خب آدم اگر درد بکشد و نداند این حقیقت را که من درد می کشم که 

و زیر درد هم بکشم . این را نداند مرتب تا آخر عمرش درد خواهد کشید و این درد هم زیاد و زیادتر می شود بفهمم که نباید درد 

له می شود تا آخر سر هم به گنج حضور نمی رسد.ولی اگر بداند که من درد می کشم پس من یک اشکالی دارم زندگی به من آب 

زندگی نخواهم . من باید تایید اید این پوسته را رها کنم و من باید از اتفاقات من را آلوده و خون آلود کرده تا من بفهمم که من ب

 و اصالً به طور کلی مردم را رها کنم . فقط من هستم و زندگی و اتفاق این لحظه و تسلیم شدن . من رویرا رها کنم  مردم 
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. یک عده فشار می کشند و له می شوند و خودم کار می کنم و با مردم هم کاری ندارم. در این صورت موضوع عوض می شود

حاال عوض می کنند با چی؟ با الگوهای من ذهنی شان ! شما دیده اید که ادمها ، آدمهای دیگر را .می خواند همه را عوض کنند 

ن کار له امتحان کنید. اشتباه است . با ایعوض می کنند ، عوض بشوند بدشان می آید و عوض هم نشوند باز هم بدشان می آید!! 

می شوند زیر فشار. ولی خوشا به حال کسی که درد بکشد و این حقیقت یک دفعه به ذهنش خطور کند که یک چیزی اینجا غلط 

ن. یک آدم است و من درد دارم می کشم و این درد دارد به من می گوید که من باید این پوسته را رها کنم و بپرم از ذهن بیرو

ی فهمد برای اینکه آن سواد و ان دانش ذهنی به او مکه با سوادش هم هویت شده این را ن یم باسودک آدعامی این را می فهمد ی

ت را مالمت می کند و به امی گوید که نه راه تو درست است ادامه بده! بعد هم خدا و مردم را مالمت می کند روزگار و اتفاق

 هیچ جا هم نمی رسد. 

جهلم محمد پیش یزدان دان بر جهال بو                              وسف                  قوب خود یبه چشم حاسدان گرگم  بر یع  

د من به حضور زنده شده دارد صحبت می کند . می گوی می کنید که می گوید کسی که به گنجشما دارید صحبت  هنوز موسی یا

نسانهای حضور دار را بصورت گرگ می بینند. حسودان ای کنند که من گرگ هستم . نها فکر مچشم حسودان گرگ می آیم، آ

اما پیش یعقوب خودم، دارد راجع به برادران یوسف صحبت می کند که برادران یوسف حسود هستند و یوسف را گرگ می دانند 

یوسف هستم   و می خواهند که او را بکشند . اما پیش یعقوب ، اینجا یعقوب تمثیل خداست و تمثیل زندگی است، پیش یعقوب من

. این تمثیل را می خواهد بزند که  هستم زندگی مثل محمد الن بوجهلم یعنی ابوجهل هستم و بربر جاه  از جنس زندگی هستم.و 

ولی در آخر معلوم شد ابوجهل دانا  هو ابوجهل دانا بود همحمد جاهل بودابوجهل که عموی پیغمبر بود اول فکر می کردند که 

به عنوان هوشیاری حضورمی آیند به این جهان یک پوسته می تنند .  تمام انسانها  نس نور خدایی بوده !نبوده ولی محمد از ج

این پوسته موقت است و اگر شما متوجه بشوید و بندازید ، شما با خدا یکی هستید. شما می روید در فضای حضور و فضای 

ار هستم یعنی از جنس زندگی هستم و یک لحظه ذهن ساده یکتایی این لحظه با خدا زندگی می کنید . گفت یک لحظه من م

 هستم. 

 بخش چهارم:

جالب شکری باشد به صفرایی زیان جان               ندن                            گالب خوش نفس باشد جعل را مرگ و جان ک  

رامش را ه خو کردند اینها قدر زندگی شاد و آو به درد و به مسئلموالنا می گوید اگر کسانی با من ذهنی شان هم هویت هستند 

فضله حیوانات را در بیابان می گیرند و با خودش می کشد و بوی فضله  که برای جعل که حشرات سیاهی هستند نمی شناسند و

حیوانات عادت کرده و آن را دوست دارد و اگر گالب خوش بو را جلوی بینی آن بگیری برا ی او مرگ است و جان کندن 

ست. یک قصه هم موالنا دراد که می دانید در بازار عطر فروشان یک نفری رد می شد و یک دفعه غش کرد و از حال رفت ا

هایش را آوردند و او گفت این مردم جمع شدند و به سر و صورت او آب زدند و هر کاری کردند بیدار نشد! و رفتند یکی از فامیل
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حیوانات عادت دارد . رفتند یک فضله حیوان آوردند و زیر دماغش  معاء و احشاءبد ا یخانه کار می کند و به بوخ الدر س

و مسئله عادت  خوش زندگی برای انسانهای من ذهنی که به درد یگرفتند و او به هوش آمد. موالنا می خواهد نتیجه بگیرد که بو

دند. اینها رابرای چی می گوید؟ برای اینکه ما دارند خوش نمی آید و غش می کنند و از حال می روند. اینها به مسئله عادت کر

زندگی ما را خون کند. ما قرار بوده چند صباحی در  رده که به ما درد بدهد ویک چیزهایی را ببینیم. یک زندگی ما را اینجا نیاو

معی بوده یک اشتباه دسته جسته چسبیدیم و این یک یاد بگیریم و پوسته را بعد بی اندازیم ولی به این پو جدایی راذهن باشیم و 

انسان به طور جمعی به ارث برده و ما االن داریم بیدار می شویم و شما فرداً به این شرطی شدگی چندین هزار ساله است که 

موضوع بیدار بشوید و نگذارید این مومنتم یعنی این مقدار حرکت جمعی به عبارت دیگر رفتار جمع روی شما اثر بگذارد که 

ها با هم دعوا می کنند پدر و مادرها با هم دعوا می کنند فامیلها با هم دعوا تاری و دعوا دارند همه زن و شوهرنه گرفهمه تو خا

می کنند و به هم بد و بیراه می گونید!! نه. این راه زندگی نیست و زندگی اینطوری نمی خواهد و این اختراع من ذهنی است . 

عنی شیرینی خوشمزه و جالب هم دوباره یعنی گالب ، یک شیرینی که با گالب درست یجالب شکری برای همین می گوید که 

دم سالم که صفرایی است این زیان جان است و شیرینی که بخورد یک شمزه است برای یک آشود و با شکر که بسیار هم خو

شما به خودتان نگاه کنید و همه  دفعه صفراش عود می کند و زرد می کند و مریض می شود. انسان یعنی مریض شده در ذهنش.

 باید به خودشان نگاه کنند . دیگران را رها کنند ونگاه کنند ببینند که آیا اینطوری هست یا نه! 

 به ظاهرصالبان همراه و در تحقیق پشتاپشت                                      یکی منزل در اسفل کرد و دیگر برتر از کیوان

ترین سطح و کیوان یعنی باالترین سطح . کیوان همان زحل است بزرگترین ستاره است سیاره است در منظومه ن یاسفل یعنی پای

دانش ذهنی با  ید هم نزدیکترین است. می خواهد بگوید که در ظاهر دو نفر تحقیق می کنند. یکی تحقیق می کندخورش شمسی و

و سوار اتفاق می شود و از جنس اتفاق می شود یکی انطوری است می شود  و سوار باورها می شود سوار درد به آن می چسبد

آن یکی صبر دارد این لحظه را می پذیرد و موازی با زندگی است و مرتب این کار را تکرار می کند و از د . و در ذهن می مان

می شود . یعنی جسم می شود ان یکی زندگیش خراب می شود و آن یکی زندگیش درست جنس نور است و آن یکی از جسم 

یخواهد بگوید که آن کسی که در ذهن است و تحقیق ذهنی می کند به چیزها می چسبد و به مفهومها می چسبد و به همه می م

 ی داند ان توی جهنم می رود ودراسفل زندگی می کند و آن یکی باالترازخواهد باورهایش را تحمیل کند باورهایش را اصل م

د از جنس فضاداری یعنی خیلی باال . این شادی باالیی دارد آرامش باالیی دارت که سمبل خداست. کیوان که نزدیک خورشید اس

زندگیش روز به ی از اتفاقات چیزی نمی خواهد. این یکی از اتفاقات زندگی می خواهد. این یک ن جا می شود،آاست همه چیز در

 روز خراب تر می شود و آن یکی زندگیش بهتر می شود. 

فزون است و آن هر لحظه در نقصانولیک این روزا                   دک و پیری که همراهند در ظاهر             مثال کو  

روز  ری روند هر دو ظاهراً با هم همراه هستند ولی این کودک همیک بچه دو سه ساله با یک بزرگ سال نود ساله دارند را ه 

زندگیش رو به نقصان است . می شود بزرگتر می شود و قوی تر می شود و لی این پیر روز به روز  دارد زندگیش یادتر
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، یک کسانی باورهایی همین وضعیت زندگی است که اینها را دارد مثال می زند. می خواهد بگوید که آن دو تا محقق منظور

جای اینکه فتند و به آنها چسبیدند داگما درست کردند. برابرای خودشان درست کردند یا از دیگران گرفتند یا حتی از دین گر

انگشت راهنما به خورشید یا خدا بگیرند اینها را تبدیل کردند به چیزهای ذهنی کردند و به آنها  باورهای دینی را به صورت

 ر می شود. ندگیش کمتچسبیدند . می گوید یک پیر یا یک جوان ظاهراً همراه هستند ولی یکی زندگیش زیادتر می شود و یکی ز

بیشتر می شود و به خدا نزدیکتر می شوید از جنس  دکی هستید که روز به روز نورتانشما در چه وضعیتی هستید؟ شما مثل کو

از جنس شیطان می شوید؟ این یکی روز به روز می رود به سوی جهنم و آن یکی می رود به سوی بهشت. نه خدا می شوید یا 

به هر طرف نگاه می کنیم درد جهنم ذهن است اینقدر به ذهن بچسبیم که  فضای پذیرش این لحظه وحظه وبهشت فضا داری این ل

این جهنم است. همین لحظه برای یک عده جهنم است و برای یک عده بهشت است. هر دو هم ممکن است همراه هم باشند و  باشد

ز فضای من ذهنی. حرف می زند و یکی ا راز فضای حضویک راه را می روند. تحقیق ها در ظاهر حرفها یکی است . یکی 

نه . این از است. خیلی از حرفهای دیگر هست که شیبه این چیزهای موالنا است ولی آیا اینها یکی هستند؟ ظاهر حرفها یکی 

ص بدهید می آید و آن یکی از فضای ذهن می آید. در آن یکی درد هست و در این شادی و آرامش. پس شما تشخی رفضای حضو

 که همه یک جور نیستند ولو اینکه ظاهر یکی است. 

جام و زهر و قند است این چه سحر و چشم بند است این              که سرگردان همی دارد تو را این دور و این دورانچه   

است ؟ چه جور سحر و  ندیجواب بدهید. می گوید که این چه جور جام زهر و قشما هم به خودتان االن سوال می کند از شما و 

و چه جور سحربندی است؟ سحر بند یعنی یک جور چیزی که جلوی چشم آدم را می گیرد. از ما می پرسد که چی  جادیی است

یعنی گردش شخصی من و گردش کل همیشه سر من را گردان نگه می دارد؟ دوران  ایناین دورشده و چه اتفاقی افتاده؟ که 

ا مهم می بینیم؟ چه چیزی است که نجا می رسیم که چرا ما عوضی می بینیم؟ چرا ما اتفاقات رداریم به موضوع مهمی در ای

این دور این دوران گفتم که دور  .ر شما را گردان همی داردارد یا سنستیم بگوییم سرگردان همی دسِرگردان همی دارد می توا

چیه! دور شخصی شما این است که این لحظه اتفاق را می بینید و از اتفاق هویت می خواهید. می گویید که من را خوشبخت کن. 

است که بدن شما باشد. همسر شما که پیش شما نشسته ، شما یک موقع هست که همسرتان را زندگی  حتی ممکنحاال این اتفاق 

د یک موقع هم بدنش و کارهایی که می کند از جنس اتفاق است. همه چیز از جنس اتفاق است. االن وضعیت مالی شما از یینمی ب

روابط شما ما مردم از جنس اتفاق است روابط شما با بچه تان از جنس اتفاق است، وضعیت شغلی شما از جنس اتفاق است ، 

می گردید. واهید. این دور شما است که دارید دائم ا از همه این اتفاقات هویت می خجنس اتفاق است همه اینها اتفاق هستند . شم

واهم حاال این است که من از آن چیزی میخ دیگری فکر دیگر چیز دیگری است لحظه دیگراست لحظه  لحظه این فکر حاال این

 می دهد. مثالً یک کسی ما را تایید می کند به نظر ما هویت می آید و بعضی موقعها خوشی کاذب که می دهد نداد یا یک چیزی

م این زندگی نیست باد می کنی خیلی مهم هستیم و یک عده ای بسیار بی اهمیت هستند و ما آنجا  یک جایی ما می دانیم که ما یا

سر می گردیم.  ت؟ ما دنبال آن اتفاقاتفاق کجاست؟ آن اتفاق مهم کجاسسر ما را گردن نگه می دارد که حاال  این دورغین است!
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د می گردکه ما از گردش ایستادیم ولی این خانه هنوز دارد  حاال فرض کنیداین دور ما را ول نمی کند.   ما را گردان همی  دارد

که اگر قرار باشد که همه مردم این طوری باشند و وقتی که می روند بیرون سر گیجه دارند  ومی گوییم که االن ساکن می شود! 

لت اینکه ما دور می گیریم و دور خودمان عشما به دور مردم نباید بکنید. نگاه می کنم و باز من هم می گردم !!  ، خب من هم 

برای این است که می گوییم که همه مردم این کار را می کنند آنها مورد تقلید ما هستند . و خانه را چرخان می بینیم  می چرخیم   

ینی                                              چو برگردد کسی را سر ببیند خانه را گردان تو ورا گردان همی بجهان ثابت است و  

   این جایگاه ثابت است مقعد صدق. شما از جنس او هستید. پایین می گوید که  فضای باز حضور  جهان ثابت می دانید چیه؟ 

کوچک می شود و می  این وقتی گردان می بیند .ردان می بینداست . اینجا جایگاه وحدت شما با خداست وسیع است ولی شما گ

قات از بدنمان از گاهی او ریم هیچ شود یک چیز ذهنی و برای هیچ چیز جا ندارد. شما ببینید که ما برای خودمان که جا ندا

که بدن ما  وقتی کار باالخره ند متنفر است از اینکمرش درد می ک یوضعیتمان ازاتفاقات و.. برای هیچ چیز جا نداریم . مثالً یک

که  من خوشم نمی آید. پشتم درد می کند خوشم نمی آید! کمرم  ظاهر می شود و شما نمی توانید بگویید پیر می شود بعضی دردها

 ید! معده ام درد می کند خوشم نمی آید. یعنی چی خوشم نمی آید؟! برایدرد می کند خوشم نمی آ درد می کند خوشم نمی آید! سرم

اینکه آن اتفاق از ما کم می کند برای اینکه هم هویت با بدنمان هستیم وقتی چیزی پیش می آید ما نیم توانیم بپذیریم. بپذیر! شما 

از اتفاق  اشم اتفاق است این بدن قبالً از بدنت هویت می خواستی و یک شکل و قیافه ای به آن داده بودی و آن دارد می پاشد .

اگر شما سوار این فرض کنید ال می گوید این انطوری نیست. جهان ثابت است و االن شما ایستادید. هویت می خواهید. حا

پایین سرشان گیج می رود ما هم گردونها بشوید که بچه ها سوار آنها می شوند و بچه ها را می چرخاند وقتی از گردونه می آیند 

و همینطوری میچرخیم. ولی جهان ثابت هستیم. اتفاقاً آن جهان ثابت ما گردونه هستیم دائماً. سوار گردونه از بچگی شدیم  روی 

شوید آنقدر اتفاقات در درون ما می افتد. این را شما باید یک جوری برای خودتان حل کنید و بفهمید. اگر هم متوجه نمی  ،هستیم 

ورا گردان . ورا تو  که جهان ثابت است و  و مزه مزه کنید تا این را خوب بفهمید که چی می گویدباید روی این تمرکز کنید 

. دیگر خانه را نمی بینیم ما ، ما آن چیزهای  چو برگردد کسی را سر ببیند خانه را گردان یعنی او را . گردان همی بینی . 

ها و اتفاقات ید و از چیزچرخشی را که اتفاق می افتند را می بینیم و از آنها هویت می خواهیم. شما اگر هوشیاری جسمی نداشت

خواستید اینطوری نمی شود. حاال بینشی که ما پیدا می کنیم بعد از این ، این است که من از اتفاقات زندگی نمی  هویت نمی

هم اتفاق است. هر چیزی که چشم من می تواند و ذهن من می تواند مجسم کند اتفاق است. من از آنها چیزی خواهم. همه چیز

ثابت می  ی شویم و تکان نمی خوریم. وقتیگر یواش یواش دور خودمان نمی گردیم. و یک جایی ثابت منمی خواهم. این دفعه دی

شویم یعنی ذهنمان ثابت می شود. ذهن ما ثابت بشود فضا باز می شود. االن شما وقتی که اتفاق این لحظه را می پذیرید 

موضوع و به آن اتفاق نگاه می کنید و شما ریلکس هستید در ید کهنمی بید و یباالفاصله فضا داری را در اطراف موضوع می بین

آن اتفاق دارد تغییرمثبت می کند . انشاهلل که این جا بیوفتد برای شما و دیگر فقط این لحظه را ببینید و فضای این لحظه و لحظات 

ود ندارد. نه اینکه ه ای دیگر وجذشته فرو ریخت و گذشتمختلف نبینید . لحظات مختلف منظور زمان است . یک دفعه می بیند گ
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خود بوده . تمام افتاد. می فهمید که آن رنجشها بیحافظه شما فرو ریخت! آن هویتها از گذشته گرفته شد و آن رنجشها یک دفعه 

ظه این لح ه گذشته و آینده وجود ندارد و همیشهشده و یک دفعه مثل آن بهمن فرو می ریزد و شما راحت می شوید و می فهمید ک

است . ذهن یک سیستمی است که شما به آن نگاه می کنید جهان را نشان می دهد. آن هم شما می توانید ببینید ولی توی آن دیگر 

ن ما حس ند و آنطور که هست می بینید. اتفاقاً چون در ذهیمن نیست و حس وجود درذهن دیگر نیست. جهان را خوب می بی

این حس وجود سالم بماند. من نمی توانم تو را نمی بینیم. یک جوری می بینیم که وجود ، وجود دارد ما جهان را درست 

اینطوری ببینم اگر ببینم من ذهنی من نمی تواند تحمل کند . اگر حس وجود نباشد من تو را آنطوری که هستی می بینم. بد و 

 خوب را هم تشخیص می دهم و همه چیز را یکی نمی گیرم. 

. رگوید در این سط حاال یک چیز مهمی می  

خوف آن را دان که هستی تو در او ایمن                                       مقام امن آن را دان که هستی تو در او لرزانمقام   

 ا از فضای حضور می ترسیم از زندگی می ترسیم. این باورهایی که ما معموالً می گوییم که م ما جایگاه ترس را کجا می دانیم؟

ر همین است که دستت را باز کنی و همه چیز را ؟ می ترسیم دیگر. فقیر بشویم. فقدارم اگر رها کنم پس چی چیزی بگیرم

فکر می کنی در آن ایمن هستی و جایگاه امن  االنبندازی و بی نیاز بشوی از این جهان. می گوید که جایگاه ترس آنجاست که تو

یک جایگاه راحتی و چیزها  ما در من ذهنی ن هستی و می ترسی. درست عکش است! اآنجاست که تو فکر می کنی که تو لرز

بچه ام هست و همسرم هست و دوستان هستند و اموال . و رفتیم آنجا و فکر می کنیم که اینجا جای امن است  را تنظیم کردیم 

ست. فکر می کنی که جای امنی است!! ولی هست اینجا خیلی جای خوبی است. نه آنجا نا امن است و آنجاست که جای نا امنی ا

اینها هویت نگیری و در فضای یکتایی این لحظه من از جنس هیچ کدام از پریدن از ذهن بیرون و همه اینها را گذاشتن کنار تا از

این من کنی اینجا جای لرزیدن است. چطور زندگی هستم اینها باشد یا نباشد مهم نیست این جای امن است. که تو فکر می

ارزش است. رکنم؟ توجه کنید که اینها خیلی پ هایم را بندازم ؟ چطور من این چیزهایی را که چسبیدم رهاباور  

 بخش پنجم:

عسکی و دروغینی همه برعکس می بینی                                  چو کردی مشورت با زن خالف زن کن ای نادان چو   

را برعکس می بینیم؟ اوالً  ستی و دروغین هستی همه را برعکس می بینی. ما چه چیزیچون مصنوعی هستی و تصویر ذهنی ه

فضای خالی واقع همیشه این لحظه است و اتفاق این لحظه ، که ما لحظات می بینیم . جهان ما به این ترتیب است که ما که در

ما داریم اتفاق می افتیم. این عکس دیدن است و  د ما فکر می کنیم کهنکه اتفاق می افت یت در ما می افتند وقتاو همه اتفاقهستیم 

این دروغین دیدن است. ما باید زندگی را از زندگی بخواهیم ولی رفته ایم از چیزها می خواهیم. برای اینکه چیزها برای ما 

یت و شادی نخواهیم م در حالیکه باید زندگی را ببینیم و هم چیزها راببینیم و از چیزها هویبین ما فقط چیزها را میاصل هستند. 

ما جانمان کامل است و کامل جان آمده ای دست به استاد مده   برای اینکه زندگی به تمام معنا آن را به ما می دهد. به ما گفت 
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هستید می توانید کامل و شاد و آرام باشید و  گیارد زندگی کامل است. شما اگر زنداین لحظه زندگی کامل است زندگی نقصی ند

ذهن به ما نشان می دهد که زندگی ما ناقص است و حاال باید این را اضافه کنم و بعد این را  تماماً زندگی کنید . زندگی را 

اضافه کنم و ... تا کامل بشود! این توهم است. همه اینها برعکس است. حاال می گوید که من ذهنی را در قدیم االیام  و در قدیم 

گر تو با من ذهنی مشورت مرد. حاال منظورش اینجا از زن جنسیت نیست! می گوید که ابه زن تشبیه کردند و حضور را به 

عوضی دیدی تو هر چه که دیدی عکسش را بکن. مثالً ذهن ما می گوید که تو بیا و از چیزها هویت بخواه! تواز کردی اگر

ط دین من ت و همه باورها غلط است فقچیزها هویت نخواه. ذهن ما ما می گوید که جا تنگ است فقط باورهای من درست اس

تو عکس آن  را بکن! بگو نه بقیه دینها هم دین هستند و مال من هم دین است. فقط  ،خرف استزدرست است و همه دینها م

صل نیست هر کسی می تواند باور اخودش باور است ولی باور  ه جایاورهای دیگران هم هست. آن هم بباورهای من نیست ب

حق دارد که اینطور باور داشته باشد. من هم او باشد و خیلی هم محترم است و من هم با آن مخالفت نمی کنم .  خودش را داشته

.زن کن ای نادان   خالف   می گوید اینجا ذهنی گوش نمی دهم که درحق دارم که باور خودم را داشته باشم. به حرف من   

حقیقت نفس اماره ست زن در بنیت انسان                                    بود او را ره و قبله         آن باشد که رنگ و بو زن   

است که رنگ و بو ، رنگ چیه؟ رنگ فرم است. می گوید حکمش دست من است یعنی من فضای هوشیاری هستم و به  زن آن

انم تبدیلش کنم. اما اگر تو انرژی خام دست من است و به هر چیزی که بخواهم می مثل اینکههر چه که بخواهم می توانم بگردانم ،

در زندگی  همبه چیزی تبدیل شده باشد. حاال آن چیز  زندگییر مایه مشرطی نشده خ یفضاه شده و بوی آن، رنگ یعنی تفرم ساخ

ش افتاده باشد این اتفاق به رنجش هم آلوده باشد و رنجشش هیجانش بوی ینی هیجان گرفته باشد. مثالً یک اتفاقعی ما بو گرفته باشد

وقتی شرطی نشده   Unconditionedانگلیسی می گوییم دررنگ عبارت از فرم ساخته شده و ت. پس سفرم اتفاق رنگش او ستا

شرطی می شود و به فرم در می آید در این صورت بو می گیرد. زن آن است که فقط به و   به فرم در می آید و به فرم در نیامده

ما شرطی شدیم یعنی یک چیزهایی را به ما یاد  !ودش کرده. ما اینطوری هستیم دیگرخ رنگ و بو توجه دارد و آنها را راه و قبله

فکر نکرده واکنش نشان می دهیم. قبله ما چیه؟ واکنش های ما. من ار این خوشم نیم آید. کس  زدادند و آنها در ما اتوماتیک شده

لباس پوشیده ؟ من طوراینچرا اینطوری است؟ چرا آن یک  یکاری را می کند ، من خوشم نمی آید. این چرا اینجا نشسته؟ آن یکی

.  در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدخوشم نمی آید! رنگ و بو قبله من است. اگر از جنس زندگی بودم در این صورت 

س است , ذهن که اسمش نف در ذهنمان که ما هوشیاری جسمی داریم تآن حاله است این نفس ما امر می کند درحقیقتاً نفس امر کنند

همین رنگ ،ر ما یهمان نفس است که اماره است . چرا اماره است؟ برای اینکه ما دائماً حس نقص می کنیم و این هامان وزرمن دا

حس نقص  و بو ، به ما می گوید که اگر تو این را داشته باشی زندگی تو کامل می شود. خب من که نمی خواهم زندگیم ناقص بماند

 . کند این و من نمی توانم نکنم ن فکرها هستم . امر می ایودم اضافه کنم. حاال دائماً در مجبورم که آن را به خ بنابراین،کنم  یم

زندگیم زندگی نشده. می گوید زن در بنیه یعنی در فطرت انسان زن در ما همین نفس اماره است پس بنابراین این را اگر نکنم ،

گوید و از مرد خوشش می آید!نه. شاید هم بخاطر این بوده که در قدیم االیام خانمها نباید اینطور تفسیر کرد که موالنا به زن بد می 
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آقایان ازوالنی را پشت سر گذاشتند و بیشتربه رنگ و بو خیلی عالقه داشتند ولی امروزه می بینیم که خانمها آن عقب افتادگی ط

کردند که خانمها نمی ی یک دوره ای بوده که آقایان فکر م و به گنج حضور دارند می رسند و البتههستند به این مطالب  مندعالق

میانه ور در خاور دور بسیار بسیار جا افتاده بود و علتش هم این بود که خانمها رنج حضور برسند و این فکر در خاوتوانند به گ

رد هستند . در حالیکه این دردها می گفتند که یائسه می شوند یا در آخر برج عادت ماهیانه دارند و اینها همیشه در هیجان و د

اگر ،می کند به آن حضورجلوی به حضور رسیدن را نمی گیرد و اتفاقاً طبق تحقیقات دوران یائسگی خانمها را خیلی نزدیک 

البته اگر یک کسی آماده باشد و با آغوش باز بپذیرد  ای حضور همان دوران یائسگی است. هبپذیرند و آماده آن باشند . یک از راه

 این موضوع را . پس ما فهمیدیم که حقیقتاً زن در بنیه انسان همان من ذهنی است. حاال چه بخواهد مرد باشد و چه زن. 

 از لب ز فرش خانه تا سارانهای اهل دل دوی نحل را ماند                                                  پر از حلوا کند نصیحت 

می گوید یعنی زنبور عسل. نحل . یا صدای بادا زنبور یا مگس یا صدای پ نصحیت های موالنا و اهل دل ؛ دوی یعنی صدای

لی ما نفهمیدیم وکند به گوش ما  یوز مرتب به گوش ما می خورد و وزمیم منصحیت های اهل دل را درست است که ما نمی فه

نها را نمی شود فهمید و برای ما نوشته نشده. چرا؟ یزبان مثالً چینی نوشته شده و ا به ،بعضی ها فکر می کنند که حرفهای موالنا

اما اگر گوش بدهی ست اهل دل مانند وزوز زنبور عسل ا چون ما نمی خواهیم توجه کنیم . بخاطر همین می گوید که نصحیت های

. اگر شما سرهاش خانه تا باال، ساران یعنی کندو از فر !زنبور عسل اینکار را می کند دیگرپر از حلوا و عسل می کند از لبشان. 

عسل است که اول ، این مثل صدای زنبورما می گوید به نصیحت های اهل دل گوش بدهی که امروز یک از آنها را موالنا به ش

از حلوا و عسل شد از عمل کنید می فهمید که خانه شما پر از زنبور عسل شد و پر پس ار مدتی که همید ولی که نف ممکن است

من ذهنی توانید قبول کنید برای اینکه  مینفعالً . پس شما هم این چیزها را خانه تا سر ساران یعنی . کف خانه شما تا سقف خانه

وز می کند و مانند وزوز زنبور عسل است اگر کمی صبر کنید و تامل کنید و توجه کنید اینها را چندین شما نمی گذارد و دارد وز

ردم از شما این غزلها را پنجاه بار صد بار برای خودتان بخوانید تا اینها باز بشوند تا خانه تان بار بخوانید که من بارها خواهش ک

یعنی زنبور و  حلصدای زنبور و مگس و نیعنی  در ضمن دوی که گفتم پر از عسل و شیرینی بشود وآن دشواریها از بین برود. 

 ساران یعنی سرها. 

 زهی ترشی به از شیرین زهی کفری به از ایمان                                     مفهوم نا مفهوم زهی بیگانه همدل       زهی 

جای شادی دارد . درست است که ما نمی فهمیم نصیحتهای اهل دل را ولی مفهوم نا مفهوم است. اول نا مفهوم زهی یعنی چقدر

است. اینها که ما  منید. می گوید که چقدر مفهوم نا مفهمواست و بعد مفهوم می شود. شما کمی تامل کنید اینها را بخوانید و صبر ک

ولی اولش  راه درست این است ست و معنی در ین استفهوم است. واقعاً مفهوم اراجع به هوشیاری حضور می گوییم کا مفهوم نا م

شش ماه به سی دی ها گوش بدهید. بعضی  من خواهش می کنم که شمابعد مفهوم می شود.  باید بمانید گوش بدهید .نامفهوم است 

ممکن است سوال باشد سوال نکنید همینطوری گوش بدهید و بروید جلو و یواش یواش که هوشیاری باال می رود شما می جاها 

باالتر می روید و هر روز منظره بیشتری دیده می شود ولی باید یک پله بروید این مثل نردبانی است که هر روز یک پله  .بینید
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زهی وش می کنید در واقع یک پله باالتر می روید و منظره بیشتری دیده می شود.  بیست بار گ ،باال. هر سی دی که شما ده بار

این صاحبدالن انسانهایی مثل موالنا درست است که صحبتهایشان به نظر ما بیگانه است مفهوم نا مفهوم و زهی بیگانه همدل   

د ولی این ترشی بهتر از شیرینی هایی است آیدرست است که به نظر ترش می زهی ترشی به از شیرین   ولی همدل است با ما. 

ها به نظر کفر می آید . برای اینکه آنها  این حرفهای موالنا برای بعضی  زهی کفری به از ایمانکه ذهن به ما نشان می دهد   

ی پذیرند را نم فضای وحدت بشوید و تسلیم بشوید واردرند و اینکه می گوییم که شما توی ذهن خودشان یک چیزی را دین می پندا

به نام من ذهنی و باورهای هم هویت شده جزو آن است و آن را دین می دانند و  اردوجود د مرکزشانیز جامدی در چون یک چ

زاد شدن را دین نمی دانند. در نتیجه گیر می کنند و آنجا می مانند. می آرا و به بیرون  تسلیم را دین نمی دانند. پریدن از ذهن 

آن چیزی که ذهن تو دین می پندارد. شما ببینید که چه چیزی را دین می پندارید؟ دین این است که گوید این کفری است بهتر از 

شما بیایید به فضای یکتایی این لحظه و این لحظه دانش و فکرت را از خدا بگیری، این دین است. بقیه آن چیزها که انجام می دهیم 

 .زهی کفری به از ایماندین نیست. پس بنابراین  هاارد آن کارها ، آنتوی ذهن و ما راتوی ذهن نگه می دارد شکل و قیافه د

 حرف پیمودن                          چو دل بی حرف می گوید بود در صدر چون سلطان زا کن که زبان دربان شده ستخموش 

از همه شبیه ما است  بیشتر خاموش کن و حرف نزن. ذهن را خاموش کن. هم به خودش می گوید و هم به ما می گوید . چه چیزی

گشتن در ذهن است.  وری همین ذهن . اصالً گرفتاری ما دو شبیه زندگی است و شبیه خداست؟ سکوت. وقتی می گوییم زبان یعن

به اتفاقاتی که ذهن به ما نشان می دهد و قضاوتهایی که در ذهن می کنیم. یک حرفی هم  ؟ما به چی نگاه می کنیم دور می گردیم

کند که به زبان بیاورید یا نیاورید ولی در اینجا زبان را می آورد که می گوید زبان  میمی آوریم یا نمی آوریم ! فرق ن به زبان

چی ؟ یعنی اینکه اوالً  نی. دربان شده یع خموش کن زبان دربان شدست از حرف پیمودندربان شده چون خیلی حرف می زند. 

دربان است و نمی گذارد که ما از این جهنم بیرون برویم به بهشت. چه کسی کنار در  ثانیاً هموسطحش پایین است و دربان است 

ایستاده و نمی گذارد که ما برویم بیرون؟ این زبان . این حرف زدن. این مومنتم این مقدار حرکت از چی بوجود می آید؟ از فکر 

 که شما یک فکر می کنید در سرتان می پرد و با آن کردن پشت سر هم . سلسله حرف زدن و پشت سر هم فکر کردن آنها. وقتی 

دری که   .ندد روی این درمی بدر را و می کند  sealا یک فکر دیگر هم هویت هستید اینهم هویت هستید و یک لحظه دیگر هم ب

وجود ندارد  برای شما درست مثل اینکه در یک محفظه ای شما زندانی شدید و هیچ دری ستون بروید صاف ااز آن بیر دشما بای

ی ما خدا را می بینیم؟ در سکوت. اما چون دل ما بی حرف ، حرف کی در را بسته؟ حرف زیاد زدن. کی باز می کند؟ سکوت. کِ 

ولی ذهن آن باالست صدر مجلس و یکی هم سینه ما، در سینه ما زبان آن باالست ی ر صدر ، صدر دو تا معنی دارد یکد ،می زند

دل بی و چحرف، حرف می زند. ینکه بی ر سینه ما یا در صدر مجلس نشسته برای ایلی حرف می زند و دل دخدربان شده چون 

پس سلطان و پادشاه دل ما است و ما هم دلمان هستیم . اگر ذهن حرف نزند، دل ما، دل   حرف می گوید بود در صدر چون سلطان

ا با زندگی را االن بسته؟ خود م زندگی می شود. اگر ذهن حرف بزند ، دل ما ذهن ما می شود وما می شویم دربان. چه کسی درِ 

زیاد حرف زدن. حاال ما عادت به قضاوت داریم . حرف که می زنیم اینها حرفهای معمولی نیستند قضاوت قضاوت قضاوت. هر 
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قضاوتی مهر و موم می کند در بهشت و در زندگی را. شما این لحظه می توانید انتخاب کنید که در بهشت باشید یا در جهنم . 

ما را می برد به بی هویت شدگی به هویت کنی. و همه اینها منجر بی قضاوتی در واقع ش قضاوت پشت قضاوت در جهنم هستید و

می شود به بی مقاومتی . معاالً شما باید برسید به اینکه این لحظه در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نکنید. ببینید که می توانید بی 

ً بی م قاومت بشوید در مقابل اتفاق این لحظه. از بی قضاوتی می توانید قضاوت باشید. می توانید نچسبید به چیزها. مخصوصا

شروع کنید که آن از سکوت می آید. وقتی فکر می آید و می خواهید قضاوت کنید پرهیز کنید از این کار و ببینید که چقدر کمک 

 می کند. اگر این کار را بکنید سطر بعد می گوید که 

 دل                                      که شمس مقعد صدقی نه چون این شمس سرگردان ای شمس تبریزی به سوی برج هایبتاب 

مان فضای یکتایی این لحظه است آفتاب زندگی است تو بیا ، برج یعنی ه برج دلها . ای شمس تبریزی که هشمس تبریزی می تابد ب

یان کن . برای اینکه خودت را از دلها بتو ب. بتاب به برج دل وآنجا نتا هنها می تابی به حرفها می تابی، بتو بیا به ذه . ستارهخانه 

انسانهای به در قرآن هستید. مقعد صدق یعنی جایگاه راستی. جایگاه راستی همین فضای یکتایی این لحظه است.  راستیتو جایگاه 

 بایکتایی این لحظه در فضای راستی کاران در جایگاه راستی با پادشاهی مقتدر هستند یعنی ما در فضای حضور رسیده یا پرهیز

مان که سر گردان است. حاال نه مثل این شمس آسمان نه مثل این آفتاب آس راستی هستجایگاه  جایگاه تو هستیم. پس خود خدا

اثر روشنایی نور ما در  ذهن ذهن است و این آفتاب ، آفتاب ذهن ما را به یاد ما می آورد . چون  فتابآ،ما  آسمانِ  از آفتابِ منظو

محصول دیدن و شنیدن و ما در واقع  که فعال می شود و که فعال می شود در اثر دیدن و شنیدن و این چیزها استبیرون است 

که این خودش سرگردان است. شما وقتی که  !خودمان را وارد ذهن می کنیم و قضاوت می کنیم سیستم ما این است دیگر هایحس

که در آسمان سرگردان  آن شمسشمس سرگردان شماست مثل  نید اینو قضاوت می ک محصول حسهایتان را وارد ذهن می کنید

می آید و آن موقع می شود دربان. پس ما چی  نیبوجود می آورند و حرف از من ذه است. می گوید به آنها نتاب . همه آنها حرف

قضاوت کنیم حتی شما می توانید ببینید و که اگر ما حرف کم بزنیم و من ذهنی را کمتر فعال کنیم یا کمتر  ؟نتیجه ای می گیریم

شنیدنتان را وارد ذهنتان نکنید که قضاوت کنید. فقط ببینید بطور مراقبه ای هیچ قضاوت نکنید. اگر مدتی این و محصول دیدتان را 

وت کردن ذهن کار را بکنید خواهید دید که قضاوت فرو می نشیند. اصالً به خودتان بگویید که من نمی خواهم قضاوت کنم . قضا

را بکنید. شما که  کاربندیم و شما که نمی خواهید این را فعال می کند. ما را دربان می کند. ما با دست خودمان در زندگی را می 

پس بنابراین آفتاب سرگردان را فعال نمی خواهید که شمس درون شمس زندگی آفتاب خدا به دل شما نتابد! شما می خواهد بتاید. 

به فضای یکتایی که جایگاه راستی است  و راهش هم این است که تا آنجا که ما می توانیم راستین باشیم. دروغ نگوییم. نکنید بروید 

می کنیم که ییم؟ برای اینکه ناقص هستیم. فکراین دروغ هم مال من ذهنی است. ما دروغ می گوییم . چرا ما دروغ می گو

. ما چرا دروغ می گوییم؟ برای اینکه چیزی به ما اضافه بشود. چرا اضافه بشود؟ نقصهایمان را با دروغ می توانیم کامل کنیم

ص را برطرف کند. شما فرض کنید که این نقصها همه توهمی است و آن چیزی که با دروغ قبرای اینکه من ذهنی ناقص است و ن



 
 

23 
 

رد جایگاه راستی می وابینش شما را  این جور طرز تلقی وبنابراین  و بدرد نمی خورد.  هم درست می کنیم آن هم توهمی است

 کند.*** 

 

  

  

 

 

 


