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ھمانطور که با شما قرارمان ھست، در خواندن غزلھا و مثنوی مو�نا ھر کس تمرکزش روی خودش است و ھر بيتی را که می خوانيم،  می 

فقط گوش کردن و معنی ادبی يا يک معادل فارسی .   ؟" اجزای اين بيت چه ارتباطی به من دارد"بايستی  توجه کنيم و از خود بپرسيم که 

دوستانی عجله دارند سريع يک بيت را تمام و به بيت ديگر بروند،  اين .  ردن برای غزلھا يا ابيات مطلوب و منظور ما نيستساده تر پيدا ک

:وقتی مو�نا می گويد" مثE.  ست" من ذھنی"کار، کار   

 رسيد آن شه رسيد آن شه بياراييد ايوان را

 فروبريد ساعدھا برای خوب کنعان را

سد و من متوجه شوم که شاه رسيده،  اين رسيدن شاه در من چگونه تعبير می شود؟ شاه کيست؟  اگر شاه برسد  چه اگر شاه بر. شه رسيد

Eحالتی می شوم؟  آيا اص "Eايوان کجاست؟  بريده شدن ساعد، يعنی چه؟  خوبِ " حس می کنم که شاه رسيده؟   آرايش ايوان چيست؟  اص

 کنعان کيست؟  چه ربطی به من دارد؟

.   که اين گفته ھا در رابطه با من است،  بعد بايد وارد عمل شويم:عد از اينکه در خود مرور و متوجه شديم کهب  

. بکاھدھدف اين غزلھا فھميدن و افزودن به شما نيست،  ھدف آموزش اشعار مو�نا نيست، بلکه خواندن اين غزل بايد چيزی را از شما   

.است" ھشياری حضور"می  ما  به  ،  تبديل ھشياری جس"گنج حضور"ھدف   

من .  گوش دھيد، عجله خواھيد کرد" من ذھنی"اگر با .  صورت نگيرد، ھيچ کاری انجام نشده و خواندن غزلھا بيھوده بودهتبديلاگر در ما، 

.ذھنی عجله دارد،  اما بايد با صبر  و  تأمل و آرامش بدانيم که عمق شعر می خواھد چه چيزی را مطرح کند؟  

...سيد آن شه، رسيد آن شه، بيارائيد ايوان را ر  

. ما را به وصال رسانده. آن شاه که خدا، زندگی ست، در انسانھا زنده شده  

. می بنديد" خدا در درون شما، در زير افکار شما، در ھر انسانی، بصورت عدم، بصورت فضای يکتايی، باز است، شما اين فضا را عمدا

ی بنديد؟ چگونه اين فضای باز را م  

  در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد، باز شده؟ :آيا در درون شما، آن دريايی که می گويد

ميشود " جا"ھر اتفاقی می افتد شما فضا باز می کنيد و در شما داريد؟ " جا"آيا شمابرای ھر نوع آدمی ھر حرفی ھر باوری ھر نوع اتفاقی 

. ی شويد؟ اگر فضا باز می کنيد، پس رسيدن شاه را متوجه ايد و تجربه کرده ايديا واکنش نشان داده و از جنس اتفاق م  

.اگر واکنش نشان می دھيد و از جنس اتفاق می شويد؟ پس ھنوز در ذھن ايد  

 دل شما می خدا در. ايوان دل شماست. اين دنيا باغ و گلستان است وجھان فرم است. در سطح باغ نيست. ايوان با�ست. ايوان را آرايش دھيد

. وقتی مھمان می آيد و شما باغی زيبا داريد و می خواھيد مھمان را به ايوان ببريد تا باغ را تماشا کند. نشيند، شما اول بايد دلتان را تميز کنيد

.  را ببينيد و پاک کنيدتمام دردھا و رنجش ھا و غصه ھا و شکايت ھا و کينه ھا. اول بايد آبپاشی کنيد و تمام ھم ھويت شدگی ھا را جارو کنيد

.اگر زباله ھايی را که در ايوان ھست، نبينيد، چگونه می توانيد آنھا را جارو کنيد؟  

.آن کسی که ناظر است شاه است. به ذھن تان نگاه کنيد.  بايد کنار کشيد و ايوان را از دورتر نگاه کرد  

. از جمله خود شما  

وقتی که شروع .  اينھا ھمان زباله ھا ھستند...اتفاق بد، شروع شدن زندگی در آينده، و در ضمن چه چيزھای ديگری می بينيد؟ استرس، 

.زندگی در اتفاقی در آينده ست، در جسمی خارجی ست، در مال دنياست، در کسی ديگر است، غلط است  

لطافت و ايثار و توجه  و ( بايد گل و گلدان حا� که معشوق می آيد که در ايوان دل شما بنشيند،. جارو کرد. کرد" + " اول بايد اينھا را 

ھشيار و آگاه به جسم " قبE. ھمه ی حواس به زباله ھا بود، حا� تمام حواس به شاه است" قبE. و اين تبديل ھشياری ست. ، ھم گذاشت)احترام

.ردھای شما جاری می شودچون انرژی او در اين لحظه به فکر و عمل و برخو. نگاه می کنيد" او"و درد بوديد و حا� به   

. شاد ھستيد و در آرامش. حالت ھا، وضعيت ھا، فرصت ھاِی زيباِی زندگی در ايوان شماست  
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. زليخا، زنان مصری را که ھم ھويت با مسائل دنيايی بودند، برای َحظ بصری، برای تماشای يوسف جمع کرده بود  

. يوسف زيبا رو بود و زليخا به او نظر داشت  

. يت شما و کنعان سرزمين يکتايی ستيوسف خدائ  

زنان مصری از ديدن يوسف چنان از خود بيخود شدند که بجای . وقتی شما به خداييت خود ھشيار می شويد،  زنان مصری مردم ھستند

ردن به ھم ھويتی نگاه ک. بريدن دست يعنی بريدن تن، بريدن من ذھنی، بريدن اقEم من ذھنی. پرتقال پوست کندن، دست خود را می بريدند

. ھاست  

چه چيزھايی در جھان شما را به خود جلب و جذب می کند؟  شما را گرفتار و در آن بدنبال  خود می گرديد؟ آنھا ھمان زباله ھا ھستند، در 

.حاليکه شاه رسيده  

.اگر يوسف، يوسف ايت خود را نشناسيم و در زباله ھا، يعنی در غم ھا و غصه ھايمان وول می خوريم  

.باغ جھان فرم و ذھن است و ايوان دل. سطح ايوان با�تر از سطح باغ قرار دارد  

چون معشوق می خواھد بيايد و در ايوان . پس، ما بايد ذھن و وضعيت ھا و اجسامی را که با آنھا ھم ھويت شده ايم، رھا و به ايوان برويم

. مھمان ھم خيلی وقت است آمده. بنشيند  

.فضای يکتايی زير فکرھای ماست.  ھمه ی ما انسانھاستمھمان، شاه، خدا و دل  

. درک و فکرھايمان در ھمان جا توليد می شود  

.آن اقيانوس، آن فضای محاصره کننده، زندگی، خداست، که فضای کوچِک فکر و ذھن ما را احاطه کرده  

.سه بعد مادی و يک بعد معنوی: چھار بُعد خود را به خاطر داشته باشيم  

.   ھستندھيجاناتو  .   فکر و ذھن.   بدن :ادی مابعدھای م  

.از بعد معنوی ما بايد،  انرژی زندۀ زندگی به اين سه بعد جاری شود  

. ھمۀ ھيجانات ما از فضای يکتايی زير فکرھايمان توليد می شود و اثرش به بدن مان می ريزد  

ک فکر يا يک ھيجان ما نبايد بلند شويم بلکه بايد بايستيم و با فاصله گرفتن در حاليکه با رسيدن ي. فکر و ھيجان بر روی تن ما اثر می گذارد

. از فکر و ھيجان، آنھا را تماشا کنيم  

 چو آمد جان جان جان نشايد برد نام جان

 به پيشش جان چه کار آيد مگر از بھر قربان را

. ھشياری حضور است. منظور مو�نا از جان جان جان، خداست  

"  مثEجمادابتدا وارد ھشياری . اما وارد زمان و فرم شد و گويی در حال تکامل است و ھيچکس نمی داند چرا. دا ھشيار بودھشياری از ابت

.  رسيدانسان و در حيوان پخته و به حيوان، شد و بعد از پخته شدن وارد )گياه (نباتسنگ شد و بعد از پخته شدن وارد   

.، گرفتار شد)ول مو�نا مثل زھدان مادربق" (ذھن"اما در انسان، در پيچاپيِچ   

آن ھشياری ھم خود ھمان ھشياری ابتدايی قبل از ورود . ما ھستيم. جان جان جان شما ھستيد. ذھن انسان آخرين گير ھشياری ست. حال، بپر

.نپرسيد چرا؟ اين سوال ذھن است و  ما با ذھن خود نمی توانيم پاسخ آن را بيابيم. به فرم است  

جان . قضاوت می کند" مثE. تکه ھا را می بيند، کل را نمی تواند ببيند. حقيقت را تکه تکه می کند. ت کوچکی از کل ھشياری ستفکر قسم

. بايد احساسش کرد. جان جان را نمی توان با فکر ديد  

وقتی تن مان درد می " مثE. ن می دھدمنظور جانی که ذھن نشان ما. وقتی خود زندگی، جان جان جان،  آمده، ديگر نبايد اسم جان را ببريم

. گيرد ھمان جان است اما جان جسمی ست، اما اين جان جان جان، جانی ست که که از ذھن زاييده شده  
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از . جانی ست که از ضرر ناراحت می شود. جانی ست که بستگی به چيزھای بيرونی دارد. جانی که در تن است، جان ذھنی و جسمی ست

. جانی ست ھم ھويت شده.سود خوشش می آيد  

وارد ذھن " اگر ھشياری تماما.  ھشياری وقتی وارد ذھن می شود، خاصيت ھايی پيدا می کند:به اين معنی که. شرطی شده ست" ذھن تماما

ری که مصرف فکری می شود که شما را خوشحال می کند يا فک" مثE. شود، تبديل به ايده ھايی می شود که از قبل دارای خاصيت ھايی ست

شما را يکبار خوشحال و يکبار بد حال می . بار ديگر سود را نشان می دھد. يکبار ضرر را به شما نشان می دھد. شما را غمگين می کند

. کند  

وقتی شما در دل با خود حرف می زنيد، فکرھا خاصيت ھيجانی دارند و دائم شما را زير و رو می کنند و مرکز و يکتا بودن شما را به ھم 

.دل شما را پريشان می کنند. می ريزند  

اين جان تنی، که با آن فکر می کنيم، مردنی ست و فقط  به . اما آن جان جان جان، که شما ھستيد، خاصيت بينھايت فضاداری و ابديت دارد

آيا شما آن جان جسمی تان را که با ھم ھويت شدگی ھا ست قربانی می کنيد؟. درد قربانی کردن می خورد  

. ما با داشته ھا و متعلقات مان ھم ھويت ايم.  ما الگوھايی دارد که بوسيله ی آن الگوھا، داشتن را زياد می کندذھن  

 شما تصويری ذھنی از خود داريد، چيزی را ھم در بيرون، تجسم می کنيد، آن چيز را با خود يکی، او را :مالکيت ما به اين ترتيب است که

حال اگر آن چيزی که فرم ذھنی آن را با فرم ذھنی خود يکی می بينيد و با شما يکی شده، از جنس جامد مثل . خود و خود را او می انگاريد

خيلی ھا که صاحب . خانه يا زمين که به نظر می آيد پايدار است و از بين نمی رود، باشد، خود را نيز مانند آن زمين و خانه پايدار می بينيد

. از باور مرگ خود تعجب می کنند. جامد شده، فکر می کنند که پايدارند و نمی ميرندزمين ھستند چون من ذھنی شان   

من . پس ما، چون می خواھيم خاص باشيم و ديده شويم، با داشته ھايمان ھم ھويت من ذھنی برجسته و مشخصی برای خود درست می کنيم

.ھايش جامد و خاص و ھم ھويت می شود" داشته"ذھنی با   

يک خواستن داريم برای . من ذھنی بيشتر می خواھد که بخواھد، تا داشته باشد. است" خواستن "  خاصيت ديگری ھم دارد و آن اما من ذھنی

  .خواستن و يک خواستن ھم داريم برای داشتن

. ھيچ من ذھنی، بدون الگوھای خواستن، نمی تواند زنده بماند.  خواستن برای خواستن، حرص است-  

  ". نخواھيد"  داريد من ذھنی خود را ضعيف کنيد،  اگر شما تصميم-

 من اين را نمی خواھم  " : بعنوان ھشياری عقب بکشيد و چيزی را که به آن چسبيده ايد، ببينيد، تشخيص دھيد و بعد بعنوان ھشياری بگوييد-

.آن چيز قدرتش را  نسبت به شما، از دست می دھد".   

؟ :به خواست مان رھا کنيمچگونه ما خود را از آويزش و چسبيدن   

" خود"را در آنچه که به آن چسبيده ايد، نبينيد  و " خود"وقتی که متوجه و آگاه می شويد ومی بينيد که آويزش و چسبندگی وجود دارد، وقتی 

.کنيد" قربان           " : و بدين ترتيب می توانيدحرص کم می شودرا در آن جستجو نکنيد،   

. بايد سه ماه روی آن کار کنيد. بيت را فھميدم نگوييد که من اين   

عشق گمراھی درآمد عشق ناگاھی بدم بی  

 بدم کوھی شدم کاھی برای اسب سلطان را

وقتی شما آويزش ھايتان را رھا کنيد، فضای زير فکرھا را باز کنيد، آن فضا که ھم شما ھستيد و ھم . ھمه ی انسانھای بدون عشق گمراھند

جذب ذھن و جسم  باشيد و زندگی زنده در اين لحظه بوسيله شما ھشيارانه تجربه " اما اگر کامE. شما را راھنمايی می کندمعشوق، خدا، کل، 

. نشود اين فضا را می بنديد  

 و از به چيزھای جھان مادی نگاه می کنيم. می رنجيم. می ترسيم. وقتی آن فضاداری در زير فکرھا وجود ندارد و جذب ذھن ھستيم، گمراھيم

:من ذھنی ما را می ترساند. آنھا زندگی می خواھيم  
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اگر ھمسر تو برود يا بميرد چه می کنی؟ اگر تنھا بمانی؟ اگر اموالت را از دست بدھی؟ اگر مريض شوی و سرطان بگيری؟ شما می ترسيد 

در اين حالت من ذھنی شما .  را در آنھا جستجو کنيدو با ھم ھويت شدن می خواھيد آنھا را دائم داشته باشيد، زندگی و زنده بودن و امنيت خود

. من ناقص ھستم.  من کم دارم:را با ديگران مقايسه می کند، الگوھای حرص نيز بکار می افتند  

. نه اينکه نخواھيم و بدست نياوريم، اما نه بصورت روانشناختی و حرص  

. رد آن فضا ما را اداره کند، در زندگی مان توازن بوجود آوردبايد آن فضای زير فکرھايمان  را باز کنيم و اجازه دھيم که خِ   

. در واقع خود را در آن چيز جستجو، اما پيدا نمی کنيم و باز چيز ديگر می خواھيم. گاھی چيزی را می خريم اما رضايت آن کوتاه مدت است

. غرق در جامعۀ مصرفی...و به ھمين ترتيب باز چيز ديگر می خواھيم و   

امعۀ مصرفی به اين دليل است که آدم ھا در چيزھايی که می خرند خود را جستجو می کنند و نمی يابند و مجبورند چيزھای بيشتری رونق ج

.بخرند  

. گمراھی ست. خواستن، بدون کنترل و نظارت عشق، مرض است  

فرايند . د اما نمی دانند چه مقدار می نوشندآب می نوشن. درست مثل مرض تشنگی ست. خيلی ھا نمی دانند چه دارند اما دائم می خواھند

. اين حالت تشنگی که مربوط به فرايند من ذھنی ست، ھمان خواستن ماست. تشنگی فرايندی درونی ست  

" مثE.   کنيدشما بايد ببينيد  چه چيزھايی را  به خود می گوييد و می خواھيد؟ آنھا را پيدا. اين الگو ھا را بايد ببينيم. خواستن در ما الگو دارد

، شرطی شدگی ھايی ست که شما را نسبت به ديگران کوچک و خوار نشان می دھد، بايد ببينيد که چه من کم ھستم :وقتی  به خود می گوييد

شرطی شدگی ھايی در شما وجود دارد که شما را وادار به  خواستن ھای روانشناختی می کند؟ شما را نسبت به ديگران خوار و کوچک نشان 

. به خانه و غذا نياز داريم. اتومبيل را �زم داريم که ما را سر کار ببرد. البته ما به چيزھا احترام می گذاريم و به چيزھا  نياز داريم.  می دھد

و نه ، )نياز کاذب(ھر چيزی ذاتی درونِی ارزشمند دارد اما به شرطی که استفادۀ درست چيزھا را  بشناسيم، نه بصورت نياز روانشناختی 

.بخواھيم. بخواھيم. اينکه فقط بخواھيم  

. کنيم و روی خودمان که خدا به درون دل مان آمده، کار کنيم، عشق درون مان زنده می شود" �"اگر اين زباله ھا را جارو و   

.بايد آنھا را بشناسيم. بقول مو�نا، بعضی از ما مثل کوه به اين جھان چسبيديم و از آنھا ھويت می خواھيم  

عشق گمراھی درآمد عشق ناگاھی بدم بی  

 بدم کوھی شدم کاھی برای اسب سلطان را

اگر شما چيزھايی را در ذھن می بينيد و خود را در آنھا جستجو، اما نمی . چه چيزی ما را مثل کوه سنگين کرده؟ مثل  کاه  بايد با� بياييم

 يابيد، چرا و چقدر و تا کی؟  به جستجو ادامه می دھيد؟ 

نوان يک ناظر، خود را عقب بکشيد و ذھن را نگاه کنيد، من ذھنی را بشناسيد و الگوھای ذھنی ای که خود را در آنھا پيدا نمی کنيد، ببينيد بع

. و تشخيص دھيد و رھا کنيد  

. ز کردنيعنی فضای بی نھايت و ابديت را با). يعنی با خدا قاطی و يکی  شدن. (مثل کاھی که اسب خدا خورد و ھيچی نماند  

 اگر ترکست و تاجيکست بدو اين بنده نزديکست

 چو جان با تن وليکن تن نبيند ھيچ مر جان را

 ذھن و فکرھايتان می شويد، الگوھای ناظروقتی شما . خدا، غارتگر ذھن است). تشبيه. (اين شاه مانند ترک ھا و تاجيک ھا غارتگر است

جه می شويد که اين الگوھا الگوھای نقص ا ند که با فعال شدن شان انرژی زندۀ زندگی شما مورد پسند ذھن تان را شناسايی می کنيد، و متو

.را می گيرند  
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Eبيشتر می خواھم. من می خواھم. تو کمی: الگوی حرص می گويد" مث .  

.  مثل غارتگران ترک و تاجيک قديم.  اين الگوی حرص را خدا، ناظر، می کند و دور می اندازد  

. بنده کسی ست که موازی با زندگی ست و اين لحظه با زندگی ستيزه نمی کند. من بنده ام. من نزديکم: ر می گوييدبه اين غارتگ  

Eمی پذيريد، من ذھنی جلوی خرد زندگی را " زندگی اين لحظه می آيد  و چون شما تسليم ھستيد و اتفاق اين لحظه را قبل از قضاوت کام

 فضای باز درون تان به فکر و عمل تان جاری می شود و به ھر اتفاقی که می آيد، جا می دھيد و آن را نمی گيرد، انرژی و خرد زندگی از

. حس می کنم از جنس خدا ھستم. من، به خدا نزديکم: در اين حالت می گوييد.  باصطEح، فضاداريد. می پذيريد  

. اين فضا اصل شماست و آن الگوھا توھم اند  

!.ببينيد خواستن و خواستن ما را به چه روزی انداخته. ھستيد، جسم ايدمجذوب ذھن " وقتی تماما  

در اين جھان، غذا و پوشاک و مسکن برای ھمه ھست اما ھمين خواستن حرص آلود، باعث شده که انسانھا فقط بخواھند و اضافه کنند و 

. واستن افراطی وارد شرکت ھای بزرگ چند مليتی ھم شدهاين روح خواستن و خواستن و خ. ندانند چقدر دارند و فقط بخواھند. اضافه کنند

.برايشان مھم نيست" کشتن آدم ھا و ساقط کردن حکومت ھا و مرگ و ميرھا اصE. اينھا ھم ھمواره می خواھند و به ھر قيمت  

. شده خود را افسار بزنيم؟ما اين موضوع را چگونه؟ و از کجا؟ بشناسيم که حد اقل در زندگی شخصی خودمان، خواستن ھای کاذب و چک ن

. البته به کمک عارفان  

.  ترک تاجيک می شويد و اموال من ذھنی را غارت می کنيد) شما(  

خدا اصل ماست تن ما . در تن ما جان ھست. تن ھم ھمين جان است. آن معشوق غارتگر از ھمه چيز به ما نزديک تر است مثل جان با تن

.مگر فضا دار شويم. ما بعنوان تن،  جان را نمی بينيم. بخواھيم خدا را با ذھن بشناسيم، نمی توانيماما وقتی . ھم، عدم، ھمان جان است  

 ھE ياران که بخت آمد گه ايثار رخت آمد

 سليمانی به تخت آمد برای عزل شيطان را

.نگوييد مو�نا تکرار می کند" لطفا  

حال، . ، وجود دارد)خداييت ما(يک فضای يکتايی نيز زير اين من ذھنی . ده ايما�ن با جسم ھا و دردھا ھم ھويت ش. ی ذھنی داريممن ما  

مو�نا . غير از اينکه ھم ھويت شدگی با اين اجسام و دردھا را رھا کنيم و ھمان فضا شويم، کار ديگری وجود ندارد و نمی خواھيم انجام دھيم

  .ھم ھمواره ھمين موضوع را به صورت ھای مختلف تکرار می کند

 Eھم ھويتی يعنی. موقع ايثار ھم ھويت شدگی ھا. موقع ايثار رخت است. بخت آمده در دل شما نشسته.  ،  دوستان، مردم آگاه شويد...ھ:  

  .من: بسازيم)  با اسم گذاری مان(ما بعنوان ھشياری، اين خاصيت را داريم که اول وارد ذھن شويم و تصويری ذھنی از خود  -

. ، ھمين تصوير ذھنی درونی را، از طريق مالکيت چيزھا، بزرگ و بزرگتر کنيممنرا با اسم قاطی و يکی کنيم و بعد  " من "  کلمه ی -

می چسبيم و ). من ذھنی(... ابتدا با اسباب بازی ھايمان ھم ھويت می شويم و بعد که بزرگ شديم به خانه و ھمسر و مقام و اتومبيل مان و 

  .احساس وجود می کنيم

اسEم " مثE.  انسان بعنوان ھشياری و خداييت آمده و وارد ذھن، و با چيزھا ھم ھويت شده:حبتی که اديان دارند اين است که می گويندھمه ص

در  هللا ا+اين ايثار مقدمه ست که .  کنيد " +" ھمۀ آنھا را بايد رھا و . آن چيزھايی که شما در بيرون می پرستيد، خدا نيستند". � ":می گويد

.ھمان فضای يکتايی و باز. نفی ھمۀ معبودھا و خواستنی ھا و جذبه ھا و بت ھا، برای رسيدن به هللا. از � به ا�هللا. شما زنده شود  

مو�نا ھم ھمين مطلب را ده ھزار بار به طُرق مختلف اما با ھمين . کردن، نفی کردِن ھر آنچه غير اوست" �" ھمين :اصل و کل جريان

.  صورت گيردمھمتا زمانيکه اين . جوھر مطرح کردهمحتوا و   
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ھمه در حال . چون ما شرطی شده و به جھان بيرون نگاه می کنيم. ساده به نظر می رسد اما بسيار دشوار است" عملی کردن اين مھم ظاھرا

در حاليکه . داشتن بيشتر و بيشتر داشتن استتلويزيون ھم ُمبلِغ . که آدم را گمراه می کنند. ھمان برادران يوسف. دويدن و اضافه کردن اند

.اينھا نياز ھای روانشناختی و کاذب اند  

دل شما را  که . در دل شما در ايوان شما، به تخت نشسته. بخت و سليمان آمده بر تخت نشسته، سليمان خداست. ، موقع ايثار استياران من

Eآيا متوجه اين مھم ھستيم؟ . ، عزلش کند)ن من ذھنی، اين شيطان رااي(شيطان اداره می کرد، حال اين سليمان می خواھد " قب  

. چرا اعتنا نمی کنيد؟ چون ھنوز به شيطان نگاه می کنيد. شما ھم اعتنايی نمی کنيد  

 مجموع دردھای عالم را که در ذھن ھا زندگی می. شيطان بزرگ، ھمان انرژی ھم ھويت شدگی با درد است که در ذھن ھا زندگی می کند

 من :حال، شما بايد بگوييد. سليمان در دل شما نشسته. نماينده اش شيطان کوچولو در من ذھنی ماست. کنند جمع کنيم،  شيطان می شود

ھيچکس . تا اين شيطان از کار بيفتد". من ذھنی"ھستم نه " سليمان" من :بايد بگوييد. سليمانم نه من ذھنی، تا اين شيطان را از پای بيندازيد

. مگر خود شما. نمی تواند اين کار را برای شما و بجای شما انجام دھدديگر   

. شيطان می ترسد، شيطان درد ايجاد می کند. شيطان مقايسه می کند. شما نمی ترسيد. شما مقايسه نمی کنيد. نور افکن را روی خود بيندازيد  

شما بی . از جنس زندگی ابدی. اما شما ھشياری ھستيد. را نيندازرنج ھايت . ھم ھويت شدگی را از دست نده.  ايثار نکن:شيطان می گويد

به ھر چه که شما را می ترساند و از جنس شيطان . به حرفش توجه نمی کنيد. شما شيطان را عزل می کنيد. شما سليمان ھستيد. نھايت ھستيد

. است گوش نمی دھيد  

. د و غمگين است دين و ايمان ندارد ھر کس که می ترس:اعEم می کند" اسEم به مسلمانان صريحا  

.  دردمند ھم نيست. ھر کس که ايمان دارد نمی ترسد. چرا؟ چون ترسيدن و غم داشتن، درد داشتن، اضطراب داشتن، کار شيطان است  

پايی دست و بی پايی چرا بی بجه از جا چه می  

 نمی دانی ز ھدھد جو ره قصر سليمان را

. بجه. چرا متوقف ھستی؟. تو ھم ھمان ھشياری ھستی اما اينبار با اراده ای آزاد. ھشياری از حيوان به انسان پريدهھمانطور که . ِبپَر... ِبَجه 

.چرا اينقدر بی دست و بی پايی؟ ما از جنس ھشياری ھستيم  

ھر . دردمند بودن، شما را می ِکشدلحظۀ بعد ذھن، مرکز ِثقل دارد، با ترسيدن، با . ھمين لحظه خود را کنار بکشيد و ذھن تان را تماشا کنيد

.تو نرو. بيا خودت را در من جستجو کن: چيزی شما را کشيد، می گويد  

وقتی خود را عقب می کشيم و فکرمان را نگاه می کنيم، ديگر از جنس فکر نيستيم چون فکر آنجاست و ما عقب کشيده و ناظر فکر ھستيم، 

.پس از جنس زندگی ايم  

اين آگاھی، . خود و ھم ھويت شدگی می کشد و من بر آن اشراف دارم و آگاھم و می شناسمش، به سمتش نمی روموقتی فکری مرا بسوی 

فقط آرام . �زم نيست با ھم ھويت شدگی کشتی گرفت و خشمگين شد، چون اين نوع برخورد از من ذھنی و شيطانی ست. آگاھی خدايی ست

. اختو با آگاھی و نظارت بايد ھم ھويت شدگی را شن  

.ھد ھد َسمبل مرشد و مو�نا و انسانی کامل است. اگر نميدانی چه کنی، از ھُد ھُد بپرس  

. ، ھمان فضای بازی ست که در درون باز ميشود)سمبليک مان قصر يکتايی و قصر خدا(قصر سليمان . و عمل کن. از عارفان بپرس  

.ھشياری ناظر و ذھنیمن : نمی دانيد چه کنيد؟ در درون شما دو راھنما وجود دارد  

. شما به او اجازه و راه دخالت ندھيد و گوشه ای بنشانيدش.  که می خواھد ھر کاری را انجام و در ھر کاری دخالت کند- من ذھنی  

و و البته کار .   که در اثر تسليم يعنی پذيرش بی قيد وشرط رويدادھای لحظه و صبر و شکر و رضايت در شما ايجاد شده-ھشياری ناظر

. تEش فراوان �زم دارد  
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رضايت من ذھنی از داشتن چيزھا بسيار . ھر چند صحبت از رضايت و شکر می کنيم اما  در ذاِت من ذھنی، يک نارضايتی وجود دارد

ش، وقتی يک تشنه، آب می خواھد، اگر نصف ليوان آب به او بدھيم، و بگوييم با ھمين نصف ليوان آب راضی با" مثE. کوتاه مدت است

. راضی نيست و باز آب طلب می کند  

. چون در ذات من ذھنی نارضايتی وجود دارد، در ھر بدست آوردنی باز راضی نمی شود  

.فضای عشقی و ھشيارِی باز شده در درون، يا مرشد و انسان کامل و عارفان، می توانند ياری مان دھند. من ذھنی ما را به خدا نمی رساند  

و اسرار و حاجاتتبکن آن جا مناجاتت بگ  

داند زبان جمله مرغان را سليمان خود ھمی  

. می خواھيد مناجات و نيايش کنيد در فضای ھشياری و يکتايی مناجات کنيد و اَسرار تان را آنجا بگوييد  

. کسی که در فضای ھشياری و يکتايی حاجت می خواھد حاجتش سطح با�ست. من ذھنی ِسر ندارد  

. طلب کنيدحاجات خود را از آنجا   

مناجاتش ھم اين است . حاجت من ذھنی، درخواست تبديل ماشين تويوتا به مرسدس بنز است يا چرا فEنی در مھمانی که گرفت دعوتم نکرد

. که کاری کن مرا ھم دعوت کنند  

ا نيازھای مادی شما نيز بخوبی نياز شما آرامش برای بشريت است و حتی در آن فض. اما از فضای يکتايی، نياز شما نياز روانشناختی نيست

.ھر چيز نيک را می توان بدست آورد اما موضع درخواست شما از ايوان و دل است. و برآورده شدنی ست  

از خود بپرسيد که دردھا ی من چيست؟ چرا اينقدر غمگينم ؟ نياز به حسادت؟  نياز به تاييد؟  نياز به درد؟  نياز به ايجاد درد؟  نياز به ايجاد 

.  دارم؟ اين نيازھا سطح پايين و از من ذھنی ست...تشاش در زندگی َمردم؟  نياز به خرابکاری؟ اغ  

 سخن بادست ای بنده کند دل را پراکنده

 وليکن اوش فرمايد که گرد آور پريشان را

مختلف سرمايه گذاری کرده ايد جمع تمام پراکندگی ھايتان را که در ھم ھويت شدگی ھای . شما وقتی از ذھن زاييده می شويد، يکتا می شويد

وقتی در فضای ذھن که شرطی شده است سخن می گوييم يا می شنويم، ھر سخن با فعال شدن . ھمان فضای وحدت. کنيد، يکتا می شويد

تی که فعال خيلی از اين الگوھای ذھنی وق. الگوھای ذھنی، ما را به جايی می برد که بی خاصيت نيست و خاصيت اش ھم ايجاد ھيجان است

.  اينھا الگوھای خواستن ھستند. می شوند به ما احساس نقص دست می دھند  

. از يکی خوشمان می آيد و از چيزی ديگر می رنجيم. يکی خشمگين می کند. يکی ما را می ترساند  

.  نيستھيچ چيزی بھتر از سکوت که از جنس زندگی و اصل ما و خدا ست،  . بھتر است آرام باشيم و سکوت کنيم  

 
 ٣١مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت شماره 

 
.مو�نا اين قصه را از يکی از آيات قرآن اقتباس کرده  

.  بده قيامت چيست و آن را به من نشان:خليل از خدا می پرسد  

. اين چھار مرغ را سر ببر و گوشتھايشان رامخلوط  کن و ھر قسمت را سر کوھی بگذار:خدا می گويد  

.به اين ترتيب می فھمی که قيامت چيست. شتابان به سوی تو باز آيند. بعد دوباره آنھا را صدا کن  

. وای آنھا با ھم قاطی ھستند، به ما معرفی می کندساختمان و محت" مو�نا اين چھار مرغ را که چھار خاصيت من ذھنی ست و ظاھرا  
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، و ) حرص و شھوت رانی و جاه طلبی و آرزومندی ھای بی اساس:چھار خوی مذموم که عبارت اند از(شما اگر اين چھار مرغ را بکشيد 

ياری جسمی به ھشياری حضوراست، بايد معنی قيامت را که زنده شدن خود شما به زندگی، يعنی تبديل ھش" اصل خود را زنده کنيد، ظاھرا

. متوجه شويد  

. قيامت شما بايد بوسيله ی خود  شما کشف شود  

 

:می گويد. پس مو�نا ھم با حسام الدين صحبت می کند و ھم با ما  

 تو خليل وقتی ای خورشيدھش

 اين چھار اطيار ره زن را بکش

 و جاه طلبی و آرزومندی ھای بی اساس را از خود دور کنيد، خورشيد شما خليل زمان ايد، اگر اين چھار خوی مذموم حرص و شھوت رانی

. ولی ما اين فضا را نا آگاھانه بسته ايم. ھشياری شما که مانند خورشيد است، می درخشد  

َوش زانک ھر مرغی ازينھا زاغ   

  کش ھست عقل عاقEن را ديده

زيرا عادت زاغ . ديدۀ ادراک را کور می کند. ردمندان را بيرون می آوردھر يک از اين چھار پرنده، ھمچون زاغ، ديدۀ ادراک و معرفت خ

ببينيم که اين مرغ ھا سمبل چه ھستند؟. اين چھار مرغ راھزن را ِبکش. آن است که چون بر ُمرداری نشيند نخست چشم او را در می آورد  

 چار وصف تن چو مرغان خليل

 بسمل ايشان دھد جان را سبيل

ذبح آنھا، راه  را . ذبح آنھا باعث رستگاری انسان است.  ذبح کنمانند پرندگان ابراھيم خليلمن ذھنی را  و تن،  يعنی چھار صفت زشت جسم

. اگر اين صفات در ما بميرند، ما راه را پيدا می کنيم. به جان ما نشان می دھد  

). بيل يعنی راهس. ( قبل از اينکه عشق بيايد من کور و گمراه بودم:مو�نا در غزل به ما گفت  

 بيدار شدن، رستگاری، آزاد :"مثE. تبديل ھشياری جسمی به ھشياری حضور، در فرھنگ ھا و در اديان مختلف، اسم ھای مختلفی دارد

.شدن  

. در دين اسEم، صراط مستقيم ھمان راھی ست که از درون باز می شود  

. ذبح اين صفات جسمی، راه را به جان، نشان می دھد  

  اندر خEص نيک و بدای خليل

 سر ببرشان تا رھد پا ھا ز سد

ای خليل دوران، ای ابراھيم زمان، برای نجات دادن رھروان خوب و بد، سر آن پرندگان را ببر تا پای روح انسان از قيد و بند آن صفات 

. مذموم خEص شود  

پای ما را . تاده آزاد شود، سر اينھا را ببر تا سد جلو پاھا نباشدبرای اينکه ھشياری جسمی به تله اف. انسان در ھشياری جسمی به تله افتاده

.که امروز در مورد آن صحبت می کنيم. يکی از ھمين چھار اقEم من ذھنی، حرص است. بعنوان ھشياری، اقEم من دھنی، سد کرده  
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. دیسمبل  آرزومن" ديگری  کEغ است مثE. يکی از اين مرغان، مرغابی ست که سمبل حرص است  

 کل تويی و جملگان اجزای تو

 بر گشا که ھست پاشان پای تو

.با ارشاد خود قيد و بند صفات رذ يله را از پای روح آنان باز کن. ای انسان کامل، تو به منزلۀ ُکلی و ساير آدميان به منزلۀ اجزای تو  

ھر يک از ما بمحض آنکه از ذھن زاييده .  ما يک کل ھستيمھر کدام از. مو�نا با حسام الدين يعنی در واقع با ھريک از ما صحبت می کند

مو�نا بعنوان منبع معنوی ما، اين کار را تجربه . ھمه چيز را در بر می گيريم. شويم، و پراکندگی ھا را گرد آوريم تبديل به کل می شويم

 می شوی، يکتا می شوی، متوجه می شوی که با ھمه وقتی از ذھن زاييده.  کل تو ھستی و بقيه اجزای تو ھستند:کرده و نوشته و می گويد

. يکی ھستی  

. در ھمه زندگی را می بينی و ھمه اگر نيک می آفرينند يار تو ھستند  

. پای آنھا را باز کن چون پاھای آنھا به مثابه پاھای خوِد تو ھستند. عده ای که ناآگاھانه درد می آفرينند، پای آنھا بسته ست  

ھمه جزء خدا ھستند و ما با خدا يکی .  و متوجه می شود که ھمه، اجزای او ھستندکلتا يکنفر مثل مو�نا تبديل به . پس ھمه ی ما يکی ھستيم

.آگاھانه. ھستيم  

. آزاد کنيمپس وقتی ھشياری جسمی بطور کامل به ھشياری حضور تبديل شود، به ھر کسی که برسيم، اگر طالب باشند، می توانيم آنھا را ھم  

 از تو عالم روحزاری می شود

 پشت صد لشکر سواری می شود

يعنی ھمۀ خEيق به مرتبه روحانيت می رسند و يک سوار ياور و . به برکت ارشاد تو ای انسان کامل، جھان به روِح ستان مبدل می شود

.پشتيبان لشکريانی می گردد  

بنابراين فرض کنيم تمام انسانھای .  است و آرامش دارد، می توانی روح ھا را آزاد کنیتو، روحی که ھشيارانه از خودش آگاه و شاد و ھشيار

.اما پشت صد لشکر، يک انسان کامل می تواند باشد. روی زمين، روح ھای آرامش يافته و شاد می شوند و زمين روح زار می شود  

اگر بگوييم اين اينطور و آن آنطور است و من ھم مثل . نوع تقليد استواکنش يک . واکنش نشان ندھيم. پس بسيار مھم است که ما تقليد نکنيم

.، نمی شوی)طEيه دار(اگر از صد نفر تقليدکنی يک کل . ، نمی شوی)پيشتاز(تو چرا سوار پشت صد نفر . بقيه، درست نيست  

 زآنکه اين تن شد مقام چار خو

 نامشان شد چار مرغ فتنه جو

اين . ل چھار صفت زشت است و اين چھار صفت ناپسند و فتنه انگيز با نام چھار مرغ سمبليزه شده استزيرا اين جسم، تن ذھنی ما، مح

 حرص داشتن و دائم خواستن و ترس و نگرانی و نارضايتی و .چھار ُخلق و خوی مذموم آدمی را به حضيض ذلت و سقوط می کشند

. دگی کنيمپرتوقعی و منيت خود را به رخ ديگران کشيدن، نمی گذارند زن  

 آيا حس حقارت و حسادت و حرص و مقايسه و خواستن ھای ما فتنه جو نيستند؟ دردسر درست نمی کنند؟

 خلق را گر زندگی خواھی ابد

 سر ببر زين چار مرغ شوم بد
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شوند، بايد سر اين چھار ای فاضل، ای انسان کامل، اگر می خواھی که انسانھا حيات جاودانه، ابديت و بی نھايتی را حس کنند و از جنس خدا 

.مرغ زشت و منحوس را ببری  

ھمه ی ما از مردن می . از مردن می ترسد. می ترسد. انسانی که من ذھنی دارد و با چيزھای گذرای اين جھان ھم ھويت است، ابدی نيست

. از ماھيتی ست که مردنی نيستمو�نا از مردن نمی ترسد چون ابديت را حس کرده و می داند . ترسيم چون با تن مان ھم ھويت ايم  

. اگر اين چھار ُخلِق شوم و بد را منتفی کنيد، شما ھم از جنس ابديت می شويد  

 بازشان زنده کن از نوعی دگر

 که نباشد بعد از آن زيشان ضرر

.پس از آنکه سر آنھا را بُريدی، دوباره آنھا را زنده کن و حياتی به آنھا ده که به کسی زيان و ضرری نرسد  

، به خود و به )زنده شدن به اصل و ذات ناب خود(بعد از گذشتن از خلق و خوی مسموم و آسيب رساِن من ذھنی، بعد از تولد از من ذھنی 

.ديگران، آسيب و زيان نرسد  

زن چار مرغ معنوی راه  

اند اندر دل خلقان وطن کرده  

ھر چيزی که در دل . (ر دل ما �نه کرده و خودشان را معنوی نشان می دھنداين چھار مرغ درونی و گمراه کننده معنوی نيستند ولی، پنھان د

).ماست ما فکر می کنيم که معنوی ھستند  

سالی يا دو سالی يک . مال دنيا را خوار می شماريم و بدون اتومبيل پياده به سر کار می رويم. خيلی از ما، من ذھنی مان را مقدس می دانيم

به جای کاخ در محلی دورافتاده زندگی می کنيم، اما حرص به خدا و به . پا برھنه ھستيم و لباسھايمان ژنده ست" اصE. دست لباس می گيريم

.ثواب به کارھای مذھبی می زنيم  

. حرص از سفت به نرم تبديل می شود  

ا اينجا  رھا و با محتواھای نرم  ديگر ھم من ذھنی، اين محتوا ر. مادامی که ما ھم ھويت با چيزی ھستيم، من ذھنی ھم در درون ما باقی مانده

!!!. نمی توان ايراد گرفت " ، برای خدا حرص می زند اصE)حرص معنوی می زند(به کسی ھم که . ھويت می شود  

.اين چھار مرغ راھزن در دل ماست  

 چون امير جمله دلھای سوی

 اندرين دور ای خليفٔه حق توی

...يع دل ھای سالم و معتدل تويی، ای اميری که در اين روزگار، سا�ر جم  

اينجا منظور حسام الدين است و يا ھرکسی که تبديل شده و در اين جھان، ھشياری جسمی و ھم ھويت شدگی و درد را رھا کرده و پشت سر 

بوسيله ی او در جھان برکت که از عشق می آيد، .  او خليفه و ھمکار و نماينده ی حق، خداست. خوشا بحالش. گذاشته و آگاه و يکتا  شده

عشق و برکت زندگی در فکر و حس و در ھر کاری که انجام می دھد و در ھر رابطه ای که قرار می . او نيکی می آفريند. پخش می شود

.مثل مو�نا. او امير دلھای آزاد شده ست. گيرد جاری می شود  

 سر ببر اين چار مرغ زنده را

 سر مدی کن خلق ناپاينده را
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. مرغ زنده را سر بِبُر و َخلق را که عمری ناپايدار دارند حيات جاودانه عطا کناين چھار   

آيا می توانيم به گذشته و آينده نرويم و در ھمين لحظه ی حال بمانيم؟ ھويت مان را از گذشته نگيريم؟ حس . ابدی ست" حال"لحظه ی 

. ن مِن ناراضی،  به ثمر برسد، برگيريم؟نارضايتی از گذشته نداشته باشيم و چشم از آينده ای که در آن اي  

.خلق ناپاينده ست. اگر به اين شرطی شدگی ھا وصل نباشيم و در اين لحظه بمانيم، سرَمدی و پاينده می شويم  

پس ھر چه شما نگرانی و اضطراب و ترس داريد، حس عدم رضايت داريد، و حس عدم به ثمر رسيدگی داريد، حس نقص می کنيد، به آينده 

. ، و از بين رونده)ساخته شده از جسم(گاه می کنيد، به ھمان درجه من ذھنی در شما زنده ست، بنابراين ناپاينده ن  

.چون جسم ھا از بين می روند، کسی که با جسم ھا ھم ھويت شده، احساس از بين رفتن می کند و به ھمين دليل می ترسد  

 بط و طاوسست و زاغست و خروس

ندر نفوساين مثال چار خلق ا  

:اين چھار مرف عبارتند از  

.مرغابی و طاووس و زاغ و خروس، و ھر يک از آنھا مظھر يکی از صفات نفسانی در آدم ھاست  

.پس مو�نا، چھار خاصيت من ذھنی آدمھا را ھر يک، به يکی از اين چھار مرغ تشبيه کرده  

 بط حرصست و خروس آن شھوتست

 جاه چون طاوس و زاغ امنيتست

آرزوی درازی که اميد . ی سمبل حرص، خروس سمبل شھوت، طاووس سمبل جاه و مقام، کEغ ھم سمبل آرزوھا و امنيت و آينده ست مرغاب

.ساز می شود  

 منيتش آن که بود اوميدساز

 طامع تابيد يا عمر دراز

.اميد می پرورد و به جاودانگی و يا عمری طو�نی طمع دارد" آرزوی زاغ از آنروست که دائما  

مثل اينکه گذشته تمام نشده و آينده ھم . تصويری موھومی و توھمی ست. اميد ساز است.  من ذھنی که با زمان گذشته و آينده کار می کند

و اتفاقی را ھم که سی سال پيش رخ . از چيزی که ده روز ديگر می خواھد اتفاق بيفتد، چنان می ترسيم مثل اينکه ھمين ا�ن اتفاق افتاده. آمده

اين من ذھنی . ھمان غصه و غمی را که ھمان موقع متحمل شديم باز ھمين حا� تجربه می کنيم. ده مثل اينست که ھمين ا�ن اتفاق افتادهدا

. ست  

  با من ذھنی ھميشه زندگی در آينده ...اين عقيدۀ ماست و .  اين باور ماست:و با شرطی شدگی. من ذھنی با زمان روانشناختی کار می کند

.يا بھترين جای زندگی در آينده ست. ست  

. به ھمين دليل بيشتر من دھنی ھا با زمين ھم ھويت می شوند. برای من ذھنی، مرگ انسان قابل قبول نيست.  پس من ذھنی به آينده نياز دارد

Eاين  (:از بين رفتنی نيستفرد، ھزار مترمربع زمين می خرد و ساختمانی ھم در آن نيست اما با آن ھم ھويت می شود، چون زمين " مث

).زمين مال من است  

نه برای . برای آنھا زمين برای کار کردن روی آن بود. در ابتدا، سرخپوست ھا، نمی توانستند بپذيرند که انسان می تواند صاحب زمين باشد

. صاحب شدن  
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اگر شما اين خاصيت  را بشناسيد و می . پس آرزوی دراز آھنگ که سمبل اش کEغ است، عبارت از خاصيت اميد سازی من ذھنی ست

 ھر چند متوجه شده ايد که : اما مراقب باشيد.زندگی در اين لحطه ست و ھمين ا+ن می خواھم زندگی کنم، من آينده نمی خواھم بسازم :گوييد

ن کEغ، يک کEغ ھم نيست بلکه چھل اي. زندگی در اين لحظه ست و نمی خواھيد به آينده برويد، اما اين کEغ آينده رو، تمايل دارد برگردد

.کEغ است  

. ھزار کEغ...کEغی ديگر، کEغی ديگر، الگويی ديگر و الگويی ديگر،   

.  تا بحال زندگی نکردم:از آدم معمولی بپرسيد حالت چطور است؟ می گويد. اين لحظه تصميم درست می گيريم و بعد فراموش می کنيم

.کدام آينده؟ ھمان کEغ دزد، ھمين ا�ن ھم می دزد. اميدمان به آينده ست. وان زندگی کرداوضاع آنچنان خراب است که نمی ت  

 بط حرص آمد که نوکش در زمين

جويد دفين در تر و در خشک می  

مرغابی مظھر حرص است که ھميشه منقارش در روی زمين در حال فعاليت است و در جستجوی غذايی ست که در جاھای تر و خشک 

.پنھان است  

ذھن ما ھم خوب و بد را برجسته و با آنھا ھم . مرغابی حرص نوکش را در لجن زمين فرو می کند و خوب و بد را از آن  بيرون می کشد

. با ھر دو ھم ھويت است. خوب را می خواھد به خود بچسباند و با بد ستيزه می کند. از بد بدش و از خوب خوشش می آيد. ھويت می شود

ما ھم مثل مرغابی، آيا منقارمان را ھمه جا فرو می بريم که از نيک و بدھايی که از آنجا می گيريم می . می خواھد گنج بيابددر اين دوگانگی 

.خواھيم زندگی پيدا کنيم؟  

 يک زمان نبود معطل آن گلو

 نشنود از حکم جز امر کلوا

می خواھيم  و  خوب و بد می " م در موضع حريص، دائماما ھ. دائم در لجن می چرخد. گلوی مرغابی، يک لحظه از خوردن نمی ايستد

 بخوريد و بياشاميد اما افراط و اِسراف نکنيد، فقط قسمت اولش را، خوردن اش را شنيديم و :از حکم خدا که گفت. قضاوت می کنيم. کنيم

. گرفتيم  

ايت گير کرده و مثل مرغابی فقط می خواھد، به افراط نکردن و تعادل را زندگی بوجود می آورد، کسی که زير الگوھای نقص و عدم رض

.الگوھای نفس،عدم رضايت و فقط خواستن است. اين صحبت ھا توجه ندارد  

کند چو يغماجيست خانه می  ھم  

.کند زود زود انبان خود پر می  

 اندر انبان می فشارد نيک و بد

 دانه ھای در و حبات نخود

سوراخ می کند و به درون خانه می رود و ھمه چيز را زير و رو و با شتاب کيسۀ خود را شخص حريص، مثل دزدی ست که ديوار خانه را 

.پُر می کند  

Eکه البته . (نمی دانيم چقدر داريم" ما مثل مرغابی، در اين جھان، دائم، بد و خوب را جمع و وارد انبان و کيسه ی ذھن مان می کنيم و اص

).درست نيست  
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، ھستيم که ديوار خانه ای را کنده و وارد شده و کيسه اش را بدون توجه، از ھر آنچه که بدستش می )يغماجی(ی به عبارت ديگر، ما مثل دزد

.رسد، تند تند از نخود و جواھر پر می کند  

ر چه گيرمان ما ھم ديوار ذھن و ديوار اين جھان را کنده و وارد شديم و مثل اين دزد، تند تند در کيسه و جوال ذھن مان، از نيک و بد و ھ

، خشک و تر فرقی نمی کند، از ترس رقيب و *دانۀ نخود و لپه و دانه ھای  ُدر.  می آيد می چپانيم و پُر می کنيم و با آنھا ھم ھويت می شويم

.  با عجله بار گيری می کنيم  

 تا مبادا ياغيی آيد دگر

فشارد در جوال او خشک و تر می  

از اينرو تر و خشک و ھر چه را که .  می دھد مبادا دزدی ديگر يا صاحبخانه سر رسد و مزاحم او شوداين کار را آزمندانه و شتابان انجام

آيا شما ھم ھمينطور؟  . می يابد با حرص و ولع  در کيسه اش پُر می کند  

ه می گذاريم، در انبان ذھن درد و خوشی و جک و موارد خنده دار و گريه دار و خواستن ھايمان را با حرص و بدون آنکه بدانيم چه در کيس

).اين درست نيست و از خاصيت من ذھنی ست. (فقط می خواھيم. مان می ريزيم  

 آيا شما می ترسيد که ديگران سھم شما را ببرند؟ عجله در پر کردن جوال تان داريد که اگر نجنبيد ديگری آن را ببرد؟

آيا فکر می کنيد که . ون شماست و ديگران نمی توانند آن را از شما بگيرند و بَِبرنديا به زندگی اعتماد داريد و می دانيد که زندگی شما در در

.با چيزھايی که ديگران می زنند و می برند، می توانند زندگی شما را ھم که در درون خود شماست ببرند؟ نه  

" مع می کنيد يعنی با آنھا ھم ھويت می شويد، بعداآيا با وارد کردن خوب و بد، در گونی تان، زندگی را ھم می گذاريد؟ چون از آنچه که ج

. زندگی می خواھيد  

ھم . چيزی را تصور می کنيد و بدستش می آوريد و به تصوير ذھنی تان اضافه می کنيد، اما در اين اضافه کردن ھا ھم خشک است و ھم تر

.و ھم از جواھر دزديده شده زندگی می خواھيدھم از نخود " بعدا). البته در چارچوب ذھن جواھر است(نخود است و ھم جواھر   

!. اينھا مال من است و به من زندگی می دھد:از اين جھان چيزھايی برداشته و گفته ايد. کار کرديد و بدست آورديد و با آنھا ھم ھويت شده ايد  

ن می گذاريد و با آنھا ھم ھويت می شويد و از شما ھمسر و فرزندتان را ھم در کيسه و جوال تا. من ذھنی ھر چيزی را به جسم تبديل می کند

حال، در جوال و کيسۀ شما . اين کار من ذھنی ست که بچه و ھمسرتان را ھم تبديل به جسم و در کيسه تان می گذارد. آنھا زندگی می خواھيد

 چه ھست؟ 

. چيزھايی ست که جمع کرده ايدصاحبخانه ھم که خداست دنبال اين. می ترسيد که رقيب چيزھای درون جوال تان را بگيرد؟  

 وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف

وقوف در بغل زد ھر چه زودتر بی  

.چون وقت دزدی تنگ است و فرصت کم و او بيمناک، پس ھر چه زودتر بايد ھمه را زير بغل بزند  

.ل را پر کنيمھشتاد سال چيزی نيست، می ترسيم که نتوانيم اين جوا. وقتی برای دزدی می رويد، وقت کم است  

، بی توجه و و بی دقت و بدون  )يعنی محتويات ذھن مان( چيزھايی را که دزديده و در کيسه انداخته و با شتاب می رويد، :شما می دانيد

.شناسايی و بی وقوف بوده  

 اعتمادش نيست بر سلطان خويش

 که نيارد ياغيی آمد به پيش
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.از حملۀ ديگر سارقان آسوده خاطر نيستاو در عين حال به قدرت خود اعتمادی ندارد و   

کسی که به . چون ترس ما از ھمنوع خود ماست که مبادا بيشتر بِبََرد. اگر اعتماد داشتيم، از رقيب نمی ترسيديم. و ما به خدا اعتماد نداريم

الگوھای .  الگوِی کم و کاستی نداردسلطان، خدا اعتماد دارد اينھمه اِسراف و عجله و خواستن فقط برای خواستن و اينھمه الگوی نقص و

. کمی و کاستی، ما را به خواستن  وادار می کنند  

اين الگوھای خواستن در شما ھست؟ "  آيا واقعا:شما بايد توجه کنيد  

 خود را در چون از ھر چه که خوشمان می آيد، می خواھيم. ببينيد چه می شود. نخواھيداز ھر چه که خوشتان می آيد، آن را . بايد نخواست

.به سلطان، خودت اعتماد کن. گرفتار می شويم. آن جستجو کنيم  

Eبه دزدی " اگر آن دزد بفھمد که سلطان وجود دارد اساسا. سلطان را از ياد برده ايم" آنقدر حواسمان به پُر کردن کيسۀ خودمان است که اص

.نمی رود  

.داردکسی که از ذھن زاييده شده،  به زندگی ايمان و اعتماد   

 ليک مؤمن ز اعتماد آن حيات 

 می کند غارت به مھل و با انات

.، با صبر و آرامی از مواھب دنيوی بھره مند می گردد)زنده و زنده کننده ست(اما شخص با ايمان و با اعتماد به جاودانگی زندگی   

تماد دارد،، با آرامش و وقار،  پيوسته، با ھشياری يک مومن چون به زندگی اع. می رساند" حيات"ما را به آن " بعضی از رفتارھا واقعا

.شتاِب من ذھنی را ندارد. حضور کار می کند  

 ايمن است از فوت و از ياغی که او

شناسد قھر شه را بر عدو می  

به .  داردشخص با ايمان نه از فوت فرصت می ھراسد و نه از حملۀ حراميان ياغی، زيرا او از قھر و انتقام حاکم عادل بر دشمن خبر

پادشاھی حقيقی جھان اعتماد دارد و جھان آفرينش را برمبنای عدل می شناسد و مطمئن است که ھر کس چند روزی به ظاھر سمتمی کند، 

.سرانجام گلويش فشرده خواھد شد  

توجه می . بال چيزھا نمی َدودخود بدن" من" اين انسان مومن، فضا را در درون خود باز کرده، آرامش دارد و از بردن رقيب نمی ترسد و با 

مومن در جوال چيزی . نيک می آفريند و با آفريده ی خودش نيز ھم ھويت نيست. چک می کند و با نگاه تأمل و با چشم زندگی می بيند. کند

ا که می خواھد به او می می داند چيزی ر. از بردن ديگران نمی ترسد. چون به آن حيات اعتماد دارد. به خدا و به زندگی نگاه می کند. ندارد

می داند که ھر کس که با من ذھنی و با شتاب ھمه چيز را جمع می کند و در جوال می گذارد و می برد، عدو و دشمن با لحظه ست و . رسد

زندگی را مومن قانون . لحظه خدا، زندگی ست، قانون و غيرت زندگی، از او ھر آنچه را که در جوال ريخته، پس می گيرد. ستيزه می کند

در . چون نمی تواند زندگی با کيفيتی داشته باشد.  خوشابحالش:کسی که با عجله جمع می کند و من ذھنی دردمندی دارد، نگوييم. می شناسد

. اين بادام پوک زندگی پوک می دھد. اين جوال چيزھای نيک و بد ذھنی ريخته، بادام پوک کاشته  

  تاشان دگر ايمن است از خواجه

  بر ندش مزاحم صرفهکه بياي

شخص مومن در بھره مندی از مواھب دنيوی از طرف ديگر بندگان و ھمنوعان، احساس امنيت می کند و از اين امر خيالش آسوده ست که 

.کسانی بيايند و مزاحم او شوند و ھمۀ منافع را به خود اختصاص دھند  



471برنامه . گنج حضور  2013 

 

15 

 

ما ھم . ، دارد)دو غEمی که يک آقا داشته باشند= از خواجه تاشان (منيت مومن زنده شده به ھشياری، خاطر جمع و آرامش و ايمنی و حس ا

). مومن زندگی خودش را می کند. (از بقيۀ مردمی که بخواھند مزاحم شوند و منافع را ببرند، ايمن ھستيم. که بندۀ، خدا ھستيم يک آقا داريم  

 عدل شه را ديد در ضبط حشم

 که نيارد کرد کس بر کس ستم

. شاه حقيقی را در حفظ و نگھداری خادمان خود ديده و يقين پيدا کرده که ھيچکس نمی تواند بر ديگری ستم کنداو عدالت  

ھمۀ ما . شما ديده ايد، بعنوان حضور، شاه، خدا، زندگی، دوستداران و ياورانش را محافظت می کند، چون ھمه چيز در سيطرۀ قدرت اوست

  :مومن می داند. اين فضا بر ھمه چيز، سلطه دارد. اھی موج و گاھی جسم ايمگ. فضای خالی ھستيم% 99، 99در درون 

و . کسی بر کسی نمی تواند ستم کند). گر چه ظواھر امر طور ديگری ست. (ھمه ی کارھا با انصاف و عدل در اين جھان صورت می گيرد

.   اگر ھم ستمی شود، بی جواب نمی ماند  

. بجای اينکه بخواھيد حساب کسی را برسيد، زندگی حسابش را می رسد. يد در شما آرامش برقرار شوداگر اين موارد را قبول داريد، با

Eمی شود که ما حال کسی را جا نياوريم و حساب کسی را نرسيم و انتقام نگيريم؟ چون اين اعمال به ضرر خود ما خواھد شد" اص.  

نگران . نگران نيست که کسی از او چيزی بگيرد.  زندگی او را محافظت می کنداگر کسی مومن است، به زندگی اعتماد دارد و می داند که

با تأمل و آرامش حواسش به کار خود است و در لحظه زندگی می کند و می . بردن صرفه ھا و سودھا نيست و احساس واماندگی نمی کند

. و نمی ترسد. ن نيستاز اعمال و کردار رقبا، نگرا. داند که انرژی و برکت زندگی بر او جاری ست  

�جرم نشتابد و ساکن بود 

 از فوات حظ خود آمن بود

.آرام حرکت می کند و از اينکه نصيب و سھم او از دستش نرود، در نگرانی نيست. شتاب نمی کند  

 آيا شما از اينکه فرصت فوت شود و جيره شما را کسی ديگر ببرد می ترسيد؟ ساکن نيستيد؟ 

. ساکن يکتاست. ظه حضور داريددر اين لح: ساکن يعنی  

. ھم ھويت بودن با جيره و ترس از اينکه ديگران آن را بگيرند، سکون و آرامش را از شما می گيرد  

و به آينده نمی روم  .ندارم ھم عجلهو شتاب  و واکنش.  چون بينھايت ريشه دارمھيچ چيز آرامش ام را به ھم نمی ريزد و آرامم :ساکن يعنی

.  و سھم و آنچه که بايد به من برسد، نگران نيستماز فوت جيره  

سود و ضرر در سکون شما اثر .  زندگی در اين لحظه زنده و کامل است و شما ساکن ھستيد و آرامش داريد و با کيفيت زندگی می کنيد-

. ندارد  

. شما در از بين رفتن آن سھم و يا لذت زندگی،  در امن ھستيد  

کار کردن از فضای حضور با کار کردن از فضای من ذھنی و شتاب و نگرانی و ترس و حس عدم . بايد کار کنيم. البته ما بايد بيآفرينيم

. امنيت و حس عدم به ثمر رسيدگی و حس عدم رضايت فرق دارد  

. من زندگی ام و در ھمه زندگی را می بينم-  

. من يک فضاداری ام، ھميشه برای اتفاقات فضا باز می کنم-  

. حس امنيت را در اين فضا حس می کنم. م و خاطر جمعمن ا ا-  

.  از فضای حس امنيت می آفرينم، نه از  فضای نگرانی و ترس و شتاب-  

 بس تانی دارد و صبر و شکيب
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جيب سير و مثرست و پاک چشم  

فع نياز ديگران را به نياز خود ارحج ر. (بی نياز و ايثار کننده و پاکدامن است. شخص مومن در ھر کاری بسيار آرام و صبور و بردبار است

).و ترجيح می دھد  

پاک شده از . چشم سير و ايثار کننده و پاک دل. آراميم و نگاه می کنيم. عجله نداريم. درنگ داريم. پس ما بعنوان مومن، تأنی و آرامش داريم

. صبر، قانون مزرعه ست. صبر داريم . ھم ھويتی ھا  

. مردم صبر ندارند  

.امتحان کنيد.  استنخواستنچشم سيری ھمان . چشم سيريم  

 ديده ی سير است مرا        جان دلير است مرا 

. ُزھرۀ شير است مرا         ُزھرۀ تابنده شدم  

 آيا من با :آيا شما در خودتان تأنی داريد؟ می توانيد بايستيد و با چشم ِخرد نگاه کنيد که چه در جوال می گذاريد؟ آيا می توانيد از خود بپرسيد

اگر با درد آفريدم، می توانم آن را ببينم و از جوال ام  دور .  خرد می آفرينم يا با  من ذھنی و با درد می آفرينم و در جوال ام می گذارم؟

 بيندازم؟ 

زنده شويم؟ " گنج حضور"چرا اينقدر برای ما طول می کشد که به   

!.ل در کيسه مان خيلی داريم و نمی بينيمشآشغا.  برای اينکه جوال مان پُر از ھم ھويتی ست  

"  آيا می توانيم مثل آن دزد که ھر چه می بيند در گونی اش می ريزد عمل نکنيم؟  چون ھر چه در آن بريزيم و با آنھا ھم ھويت شويم، نھايتا

!.م  ببينيم؟چقدر ما درد  در  گونی مان داريم  و  نمی بينيمش  و  نمی خواھي. بايد آنھا را دور بيندازيم  

.من جوال دارم :شما اول بايد بگوييد.  داريد نمی توانيد داخل گونی تان را ببينيدعجلهاگر  

 چيزھايی؟ گذاشته ايد و بيرون شان چه ؟دست در آن بچرخانيد و بفھميد در عمق تاريک آن . داخل گونی تان را ببينيددر آن را باز کنيد  و  

  :تاريک است، برای ھمينذھن ما . ِبکشيد و دور بيندازيد

.  مان طول می کشد" حضور رسيدن"به   

 کاين تانی پرتو رحمان بود

 وان شتاب از ھزٔه شيطان بود

اين آرامش روحی که در شخص مومن ديده می شود از پرتو الھی ست و آن شتاب و اضطرابی که در اھل دنيا ديده می شود از وسواس 

.شيطانی  

. دن و دقت کردن و اين نخواستن، از فضای حضور و پرتو خداستاين تأنی و درنگ و عقب کشي  

از چشمھای   . ھر کس که در اين جھان با آرامش نگاه می کند و می آفريند و با گونی اش ھم ھويت نمی شود، نور خدا روی او گسترده شده

.عشق،  او  را ھدايت می کند.     خدا می بينداو  

و جواھر و نخود و ھمه چيز را تند تند جمع کرده و در گونی اش ريخته و از ترس صاحبخانه و * فته و ُدراما اين شتاب زده، که به دزدی ر

.يا رقيب با شتاب می خواھد از خانه بيرون رود، تحت تحريک شيطان است  

  آيا مرا پرتو خدا تکان می دھد  يا   تحريکات شيطان؟:از خود بپرسيد

 

 زآنکه شيطانش بترساند ز فقر
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گير صبر را بکشد به عقربار  

.شيطان اھل دنيا را از فقر می ترساند و َمرکِب بُردباری را ذبح می کند  

.  بايد جوالت پر باشد:تحريک می کند. من ذھنی، شيطان، ما را از فقر می ترساند  

ان را با چشم من ذھنی و ھم ھويت شدگی وقتی تعلقات ت.  اين پر بودن جوال بعنوان نياز روانشناختی، با داشتِن ضروريات زندگی، فرق دارد

و نياز روانشناختی نگاه و خودتان را درآنھا را جستجو می کنيد،  با وقتی که اجسام و متعلقات را با ديدی برای گذران ضرورت زندگی می 

:بايد بتوانيد فرق آنھا را تشخيص دھيد و بدانيد. نگريد، تفاوت دارد  

البته ممکن است که ميليون ھا د�ر پول داشته باشيم، اما با آن . نگاه می اندازيم و می بينيم که ھيچی نداريم فقر، يعنی زمانی که ما به جوال 

. ھم ھويت نيستيم  

. بچسب به ھمه چيز!.  فردا تنھا بمانی، مريض شوی، چه می کنی؟!.   ببينم جوالت را؟ چيزی که نداری:شيطان ما را از فقر می ترساند

.نگاه نکن،  ھر چه گيرت می آيد در گونی ات بينداز.  جله کن.  بخواه  

. بگويد" نه"، ولو اينکه ذھن صبر يعنی پذيرش اتفاق لحظه.  من ذھنی، صبر را نيز می کشد  

". عجله کار شيطان است.  "زنده شويد بايد صبر داشته باشيد" گنج حضور"اگر می خواھيد به   

.تأنی و آرامش نور خداست  

ھمان ھايی را ھم که .  آرامش به اندوخته ھايمان نگاه کنيم، شايد با يک برآورد به اين نتيجه برسيم که ديگر ھيچ نمی خواھيمبايد با صبر و 

.داريم زياد است  و دردسر دارد  

در . اد شوک کندممکن است که اين نگاه کردن برايتان ايج.  اگر سن تان بيشتر از پنجاه سال است" به اندوخته ھايتان نگاه کنيد، مخصوصا

. شما حس رضايت بوجود آورد  حتی برای من ذھنی تان  

اما چون تأمل نداريم و نگاه نمی .  با منطق ذھن ھم ممکن است شوکه شويم. با�خره منطقی ھستيم. ما مخلوطی از ھشياری و من ذھنی ھستيم

. کنيم، آن الگوھای ناقص بودن، ھميشه درکارند  

.شيطان ما را از فقيری می ترساند. نمی گذارد  که  بفھمم چه؟  دارم" اصE. می خواھم، می خواھم  

اصل آرامش و زندگی شما در . ھر وقت من ذھنی شما را از تنھايی ترساند بدانيد که شما از جنس زندگی ھستيد. ما نبايد از فقيری بترسيم

اگر ھم کسی را مثل جسم، داخل جوال تان . داخل جوال نداريداحتياج به چيزھای . اين لحظه، تام و تمام و کامل است. درون خود شماست

  :بدانيد. نچسبيد و ھم ھويت نشويد. گذاشتيد، از گونی در آوريد

. انسانھا از جنس جسم نيستند و از جنس زندگی اند  

اين . توانيم در جوال مان بگذاريمآدم ھا را نمی . بيدار می شويد و ھمه را از جوال در می آوريد. گذاشتن يک نفر در جوال مان غلط بوده

.     غلط است  

 از نبی بشنو که شيطان در وعيد

کند تھديدت از فقر شديد می  

.از قرآن کريم بشنو که شيطان برای مضطرب کردن ات تو را از فقر طاقت فرسا می ترساند  

!. سی سراغت نمی آيد و تنھا می ميری مريض می شوی و تنھا جايی می افتی و ک:تحريک می کند. شيطان وعده ھای بد می دھد  

 نمی خواھم خود : الگوھای حرص، اگر بصورت شرطی شدگی و يا بصورت باور، با� آمد و فعال شد و شما را ترساند، بگوييد:مو�نا گفت

.با با ھيچکس مقايسه کنم  
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 داد و اندوختۀ جوال تان را با اندوخته و جوال  کم داريد و ناقص ايد، زندگی خود و ديگری را به جسم کاھش:ھر باوری که به شما گفت

ديگران مقايسه کرد و چيزھای جوال را معادل زندگی دانست و جوال بزرگتر و بيشتر را نشان زندگی بھتر و بيشتر ديد و باعث شد که غصه 

.  بخوريد و باز ھم بخواھيد، بدانيد الگوھا و باورھای نقص فعال شده  

  شتابتا خوری زشت و بری زشت و

تانی نی ثواب نی مروت نی  

نه به . از آنرو شيطان تو را از فقر می ترساند که تو از روی شتاب، روزی ھای ناپسند را بخوری و مطاع ھای نامطلوب را به يغما ببری

!. جوانمردی توجه کنی و نه به بردباری و نه به اَجِر اُخروی  

و  نه به مروت و نه به جوانمردی و تأمل و کنار کشيدن بعنوان ناظر برای نگاه . ندپس با شتاب، به ھويت ھای کاذب و زشت تشويق می ک

زشت می .  و نه آوردن فکر و انرژی غيبی به اين جھان. کردن به کارھايمان و نه به فکر ثواب و ايجاد ھشياری و آزاد کردن خودمان

.  خوريم  و  زشت می بريم  و به عبارت ديگر نوکر من ذھنی ھستيم  

�جرم کافر خورد در ھفت بطن 

 دين و دل باريک و �غر زفت بطن

، غذا می خورد، و نتيجۀ اينگونه خوردن اينست که دين و قلب اش �غر و نحيف می )حريصانه(، با ھفت شکم )آدم حريص(بناچار، کافر 

.گردد و شکم اش بزرگ و برآمده  

. دين و دل ضعيف در حاليکه من ذھنی قوی و جوال پر داردپس، آنکه حرص و من ذھنی دارد، ھفت شکم می خورد و در   

مستمر به فکر پر کردن جوال مان و درد و . اگر ما دائم دنبال پر کردن جوال مان ھستيم، زشت می خوريم و ھويت کاذب کسب می کنيم

  . در پی تميز کردن اين آلودگی ھاينداولياء و عارفان، .  غصه و رنجش ايم و اينھا تبديل به کثافات، در اين جھان ريخته می شوند

:در اين رابطه قصه ای است  

يکی . ھر کس مھمانی را به خانه برد. او در مسجد اعEم کرد که ھر کسی مھمانی به خانه ببرد. مھمان ھايی بر حضرت رسول فرود آمدند

اين شخص در منزل . بر خودش آن شخص را به خانه بردپيام. از مھمان ھا که زياد می خورد و فربه بود ماند و کسی او را به خانه نبرد

اين شخص که زياد خورده بود و آرام و . يکی از اھالی خانه از لج، در اتاق او را از بيرون بست. پيامبر، سھم شام ھمه را خورد و خوابيد

در خواب ديد در . ای خود برگشت و خوابيددرب را که بسته ديد به ج. قرارش گرفته بود، می خواست درب را باز کند و به دستشويی برود

گردنبند و . با باز شدن درب فرار کرد و در رفت. صبح که بيدار شد، ديد که کثافت ھمه جا را گرفته. خودش را خالی کرد. خرابه ای ست

 آن شخص از ديدن اين منظره . متوجه شد که پيامبر در حال شستشوی کثافات اوست. حرص او را دوباره برگرداند. وسايل او جا مانده بود

...دگرگون شد   

ناپاکی و پلشتی از آن به بيرون می .  ما دائم به فکر پر کردن  و انباشتن جوال مان  ھستيم:مو�نا با اين حکايت می خواھد به ما يادآوری کند

.عارفان آلودگی ھا و زنگارھای ما را می شويند و پاک می کنند. ريزد  

.درد و رنجش و فرم و ھم ھويت شدگی ھاست و عارفان زحمت پاک کردن و زدودن آنھا را می ِکشندذھن مان پر از غصه و   

 

آن شخص وقتی آن وضعيت را ديد سرش را از شرم ساری و .  ھمانطور که آن شخص را بيدار کرد.  ديدن اين وضعيت ما را بيدار می کند

.خجالت به در و ديوار می زد  

. ...، مطالعه فرماييد)استاد کريم زمانی(ز مثنوی مولوی بقيه حکايت را ميتوانيد ا  


