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 در مجلس جان فکر دگر کار مدارید ق دگر یار مدارید                       از بهر خدا عش

 در مجلس دین مذهب کفار مدارید        یار دگر و کار دگر کفر و محالست             

 پنهان چو نمی ماند اضمار مدارید        در مجلس جان فکر چنانست که گفتار          

 در دل نظر فاحشه آثار مدارید          گر بانگ نیاید ز فسا بوی بیاید                  

 با غیرت او رو سوی اغیار مدارید       آن حارس دل مشرف جان سخت غیورست     

 هر گمشده را سرور و ساالر مدارید           تفکر بمخوانید       هر وسوسه را بحث و 

 یاقوت کرم قوت شما بازنگیرد                          خود را گرو نفس علف خوار مدارید

 العزه هلل جمیعا چو شنیدست                             خاطر به سوی سبلت و دستار مدارید

 نقطه                     خود را تبع گردش پرگار مدارید چون اول خط نقطه بد و آخر

 در مشهد اعظم به تشهد بنشینید                         هش را به سوی گنبد دوار مدارید

 انکار بسوزد چو شهادت بفروزد                        با شاهد حق نکرت انکار مدارید

 هین چشم چو کرکس سوی مردار مدارید        یک نیم جهان کرکس و نیمیش چو مردار     

 نفس فریبنده که غرست و غرورست               هین عشق بر آن غره غرار مداریدآن 

 گه زلف برافشاند و گه جیب گشاید                     گلگونه او را بجز از خار مدارید

 آن ده دله را محرم اسرار مداریداو یار وفا نبود و از یار ببرد                            

 او باده بریزد عوضش سرکه فروشد                   آن حامضه را ساقی و خمار مدارید

 ما حلقه مستان خوش ساقی خویشیم                    ما را سقط و بارد و هشیار مدارید

 مداریدگر ناف دهی پشک فروشد عوض مشک             آن ناف ورا نافه تاتار 

 چون روح برآمد به سر منبر تذکیر                    خود را سپس پردۀ گفتار مدارید

از دیوان شمس موالنا شروع  655با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ 

 می کنم.

 در مجلس جان فکر دگر کار مدارید ق دگر یار مدارید        از بهر خدا عش
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 عشق وجود داردیک نداشته باشید. فقط یک یار و  خدا عشق یار دیگر غیر از زندگی را در دلبخاطر 

غیر ممکن است و اگر بخواهیم این کار را ممکن  که آن هم خداست. پرورانیدن عشق یار دیگر در دل

ن است و در دائما" در زیر درد خواهیم بود. این جهان مجلس جا باید با زندگی ستیزه کنیم بنابراین کنیم

حتی نباید فکرش را در و  ی انجام دادکار دیگرنباید زنده شدن به جان  ن مجلس غیر از زنده بودن وای

در  ی راگریتباه می روند و عشق یار دخدا راه را اشرسیدن به بخاطر  خیلی از انسانها. سر بپرورانیم

 .و درد بسیار می کشند دل می پرورانند

آن اتفاق می افتد اصل ماست. اتفاقات تجربه هستند و این تجربیات شامل این لحظه که همه چیز در 

و ما  دن، شنیدن،...(، قضاوتها، باورها و بدن ما هستندتمام فکرها، هیجانات، دریافتهای حسی )دی

تجربه کننده هستیم. اما ما این تجربه ها نیستیم. بنابراین رنج، خشم، درد و... از جنس تجربه هستند و 

 تجربه ها در حال گذرند اما اصل ما ثابت است.این 

ما هوشیاری هستیم و هوشیاری در فضای بی نهایت پذیرش این لحظه است. اگر ما با تجربه ها آمیخته 

حضور را تجربه کنیم. اگر دردها ما را از جا  می توانیم ما را از جا بیرون نیاورندتجربه ها نشویم و 

با چیزی هم هویت هستیم و آن چیز در مرکز  ما نالیدن می کینم یعنیبیرون می آورند و ما شروع به 

از خدا باشد ما درد خواهیم کشید چون یار دیگری غیر از خدا انتخاب  ماست. اگر مرکز ما چیزی غیر

اگر ما خود را از تجربه ها بیرون بکشیم فضایی بی نهایت وسیع در ما باز می شود که در  کرده ایم.

از جنس خدا هستیم و خدا هم از جنس  دا یکی هستیم. ما در این فضا حس می کنیما و خآن فضا م

ماست و قادر به تشخیص خود از او نیستیم که اینحالت فضای وحدت است. پس در اینحالت عشق یار 

 فکر نداریم. دیگر در دل و

بدن ما همه از جنس  هستیم. بنابراین ما تجربه کننده هستیم و فکرها، هیجانات و از جنس هوشیاریما 

این شما بپرسید هوشیاری چیست؟!!  شما ممکن است ما از جنس این تجربه ها نیستیم. تجربه هستند و

در واقع با این  با ذهن خواهد بود. برای اینکه هر چیزی که جواب بدهیمسؤال را نمی توانید بپرسید 

از همین جا آغاز شده که بدنبال جواب این خدا را به جسم تبدیل می کنیم و اشتباه انسان  ،باهسؤال اشت

سؤال گشته است. ذهن نمی تواند زندگی و خدا را بشناسد ولی ما می توانیم با هوشیاری همکاری کنیم. 

همکاری ما این است که آگاهانه خودمان را از ذهن آزاد کنیم و بدانیم که ما این تجربه ها نیستیم و به 

یک  وم در داستان فیل تمثیلی می زند کهتبدیل شویم. موالنا در دفتر ساین تریتیب بتدریج به اصل خود 

به  محکم ت. میوه که در ابتدا نارس اسنیرویی در طبیعت کار می کند که آن نیرو در ما هم کار می کند

 و ، شیرین تر می شوده رشد می کند رنگ آن عوض می شودیج کدرخت سیب چسبیده است و بتدر

 کامال" رسید و شیرین شد درخت را رها می کند. زمانیکه  آرام آرام
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دنیایی می و مانند میوۀ کال به چیزهای انسان نیز در ابتدا که به این دنیا می آید بتدریج به ذهن می رود 

در ما نیز شروع بکار می کند تا زمانیکه ما  که میوه کال را رسیده می کند قانون طبیعتاما  چسبد

تسلیم که با پذیرفتن و یده شدن انسان همان دردهای اوست رسبتدریج پخته شویم و از ذهن جدا شویم. 

   . ا در نهایت کامل از درخت )ذهن( جدا شودت هر لحظه بیشتر پخته می شود

 س تجربه نیست واز جن اصیل زندگیما درد می کشیم و با هر درد بطور فردی بیدار می شویم که 

چسبیدن به و از  دردهایی که در خود انباشته کردیم نیست بنابراین بتدریج درخت دنیا را رها می کنیم 

وقتی موالنا دربارۀ جدا شدن از دنیا سخن می گوید به این اشتباه نیفتید  جدا می شویم. ییدنیاچیزهای 

خوب، مسولیت پذیری، همسر یا هر چیز دنیایی را نباید  که منظور این است که خانه، ماشین، شغل

 . بلکه منظور هم هویت نشدن با آنهاست داشته باشید. منظور اصال" این نیست

زندگی شما را به  مرور زمان به بلوغ می رساند و از درخت دنیا جدا می کند و زمانی که از درخت 

د خود را بیان کند و در این زمان کار اصلی شما  دنیا جدا می شوید زندگی می تواند از طریق شما خر

یا انرژی زنده  ، عشق. خرد زندگی تبدیل به خالقیتشروع می شود دنیا است که اثرگذاری بر روی

کننده می شود و در اختیار همگان قرار می گیرد و به این ترتیب همانطور که میوه بعد از رسیدن به 

 .مصرف می رسد خرد الهی هم اینطور در دسترس دیگران قرار می گیرد و به مصرف می رسد

وه ای که قبل از همانطور که میوۀ رسیده را انسان می خورد و در انسان تبدیل به جان می شود می

ما هم اگر هوشیار باشیم طوری فرزندانمان را تربیت می کنیم که زمانیکه به  .رسیدن قابل استفاده نبود

 سالگی رسیدند از لحاظ عاطفی بالغ شوند و از دنیا جدا شوند. 20سن 

انباشته کنند  بالغ نمی شوند چون می آموزند که بایدفقط رشد می کنند اما در دنیای امروز فرزندان ما  

و بیشتر هم می رسند باز هم  50یا  40و هر چه بزرگتر می شوند تا سن  و چیزی به خود اضافه کنند

د. حتی بیشتر پدربزرگها ومادربزرگها همین طور زندگی می کنند و بدنبال اضافه کردن چیزها هستن

زند که خود را با دیگران می آمو پس بچه ها هم هنوز همین شعار را می دهند که هر چه بیشتر بهتر

مقایسه کنند و از کسی جا نمانند و همیشه بدنبال بیشتر داشتن از دیگری باشند بنابراین این فرزندان 

همانند میوه های نارس تا سنین پیری باقی می مانند و خرد الهی هرگز از آنها بیان نخواهد شد و 

موزند که انسان همانند میوۀ درخت باید برسد. همیشه درد می کشند. عرفایی همچون موالنا به ما می آ

زمانیکه رسیده می شوید آن فضا و خرد الهی نامتناهی را تجربه می کنید و با آن یکی می شوید و 

 زمانیکه این فضای یکتایی را تجربه کردید عشق یار دیگر را در دل نمی گذارید.

  سال متوجه بعد از یک یا دو ندگی بگیرندنند که از یکدیگر زیک زن و مرد جوان با هم ازدواج می ک
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می شوند که نمی توانند از هم زندگی بگیرند بعد فکر می کنند که بچه دار شوند و از فرزندشان زندگی 

بچه ها بزرگ می شوند و می روند و آنها هم زندگی نمی دهند. بعضی ها  بچه دار می شوند، بگیرند

ندگی را پیدا کنند اما بعد از رسیدن متوجه می شوند این چیزها هم به دنبال مقام و ثروت می روند تا ز

افل از اینکه هم به آنها زندگی نداد و خالصه هر کس با چیزی دنیایی می خواهد به زندگی برسد اما غ

از  زندگی در پخته شدن، جدا از شدن از دنیا، باز کردن فضا، یکی شدن با فضای حضور است و

و در چیزهای بیرونی نیست. امروز هم موالنا گفت از بهر خدا عشق یار  درون هر انسانی می جوشد

 را در دل خود راه ندهید.  دیگر

می گویند این جهان همه ظلم است و به ما زندگی نداد ولی موالنا می گوید این دنیا  بعضی انسانها

مجلس جان است و آدمها زمانیکه به حضور زنده شوند و در این فضای یکتایی با هم برخورد کنند از 

ه از نگااز خودتان بپرسید شما به این دنیا چگونه نگاه می کنید؟!! آیا  شراب این دنیا می خورند.

همه می خواهند از شما استفاده کنند، همه نامرد هستند یا این دنیا را مجلس جان می بینید؟!! آیا فکر شما

از اینکه تمام غافل  ؟!!همۀ انسانها بد هستند امید بستم به من زندگی نداد ومی کنید به هر کسی 

کسی شما را خوشبخت کند اما از دنیا و انسانها بیهوده بوده است. شما انتظار داشتید  انتظارات شما

نکرده است قرار نبوده کسی شما را خوشبخت کند آنکسی که در اشتباه هست شمائید. پس تمام 

انتظارات خود را از بیرون و از انسانها بطور کلی کنار بگذارید چون متوجه شده ایم که از انسانها 

که در این لحظه  باید تمام فکر ما باشددگی و هویت بگیریم. این دنیا مجلس جان است و نمی توانیم زن

 فکر و عمل کنیم. یم و در فضای یکتایی باشیم و از آن فضابه حضور زنده باش

 

 دومبخش 

 در مجلس دین مذهب کفار مدارید و محالست         یار دگر و کار دگر کفر

زندگی بگیریم من  یار دگر همان چیزهای دنیایی است. به محض اینکه ما بخواهیم از چیزهای دنیایی

ذهنی بوجود می آید. برای اینکه شما باید تجسم کنید که از آن چیز زندگی می گیرید و چون اصل شما 

یک من توهمی بوجود می آید که بتواند از آن  و جسم نیست پس نمی تواند از این چیزها زندگی بگیرد

واند از همسر، فرزند، شغل، مقام، این تصویر ذهنی که با من توهمی بوجود می آید می تشیره بکشد. 

پول، اشنایان و دوستان باشد. موالنا می گوید یار و کار دگر کفر است و کفر یعنی پوشاندن. شما اگر 

شده اید  بخواهید از چیزهای بیرونی زندگی بگیرید این لحظه را پوشانیده اید بنابراین در اصطالح کافر

 توانید این کار را بکنید. و این کار محالست و نمی 
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اینطور زندگی کرده اید اما دائم  . بلهاست شاید بگوئید ما تا بحال اینطور زندگی کرده ایم و محال نبوده

حتی اگر همه چیزهای دنیایی را داشته یاشید همیشه درد همراه  که همین استای بر درد کشیده اید.

 دارید. 

یستند. با خدا منظور از دین مذاهب ندر اینجا یکی شده ایم و  این لحظه که ما با خدا مجلس دین یعنی

از دنیا اتفاق نمی افتد. تمام کسانی که  یکی شدن با گفتن اینکه من خدا را قبول دارم و به او ایمان دارم

با آن فضا یکی شده اند، آن فضا دل آنها شده  حضور شده اند،وارد فضای  خودشان را جدا کرده اند،

فضا، فضای عشقی است و این لحظه انرژی عشقی و لطافت ارتعاش می کنند اینها در  است و این

 مجلس یکتایی دین هستند. خودشان را از این فضا تشخیص نمی دهند. موالنا در جایی می گوید:

ای دیدن تو دین من ای روی تو ایمان من. خدا را که با چشم نمی توان دید بلکه می توان با او در این 

وند بعضی ها وانمود می کنند این کار بسیار سخت است درصورتیکه این کار یک ر یکی شد. لحظه

. ما با پافشاری و اصرار خالف جهت زندگی عمل می کنیم و همیشه طبیعی است همانند رسیدن میوه

از  بمیریم. بیدار شدن به حضور حتی به سواد هم نیازی ندارد شما تا کنونزمانیکه در ستیزه هستیم تا 

و این  چیزهای دنیایی زندگی خواسته اید اما حاال بیدار شوید چون متوجه شده اید که درد کشیده اید

رها کردن چیزهایی که به آنها چسبیده اید به سواد و کتاب خواندن  اند.چیزها به شما زندگی نداده 

 ! کتاب خوانده که رسیده شده و قابل مصرف شده است؟! ،نیازی ندارد. مگر میوه

در مجلس دین مذب کفار مدارید. مذهب کفار منظور کسانی که این لحظه، خدا و زندگی را می پوشانند 

اگر شما بر اساس  و می گویند ما با خدا یکی هستیم و یک خدای تصویری در ذهن خود ایجاد کرده اند.

ال اثبات آن هستید باورهایتان من ذهنی دارید و فکر می کنید حرف شما از همه صحیح تر هست و بدنب

شما مذهب کفار دارید. کفر داشتن یعنی ایجاد من ذهنی کردن و من ذهنی این لحظه را که زندگی است 

و هم با اصل خود که هوشیاری  ن ندارد که ما هم با ذهنمی پوشاند و ما در ذهن می مانیم. این امکا

کند. زمانی هر دوی اینها می توانند  فقط یکی از اینها می تواند در شما کار زندگی کنیم، حضور است

وجود داشته باشند که ما در حال کار کردن بر روی خودمان باشیم و هر روز یخ من ذهنی آب شود و 

 هوشیاری حضور ما خالص تر و بیشتر شود.

بتدریج ذهن  خشمگین شود در اثر تکرار در نگاه کردن به ذهنمن ذهنی شما می خواهد  ،برای مثال

ط خیلی مواقع ممکن است در وس این کار را انجام نمی دهد و در سکوت باقی می ماند.شما دیگر 

م بگیرید چون می دانید که نباید خشمگین شوید. خشمگین شدن خشمگین شدن خود بیدار شوید و آرا

خشم را دوست  باعث بزرگتر شدن من ذهنی می شود. من ذهنی یکی از ابزارهای من ذهنی است که
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و بعد هم آن را توجیه می کند. شما میدانید که خشم سازنده نیست. هیچ  را حق خود می دانددارد و آن 

سادت نمی توانند ساند. هرگز خشم، درد، رنجش، توقع، حما را به نتیجه مناسب نمی ر،موقع خشم 

 می گوید:  2165آن چیز ثمرۀ سالمی به شما بدهد. موالنا در غزل شمارۀ  چیزی را بکارند که

 دارد در این پرده بتی زیبا ولی مرده               مکش اندر برش چندین که سرد و زمهریر است او بتی

 دو دست و پا حنی کرده دوصد مکر و مری کرده      جوان پیداست در چادر ولیکن سخت پیر است او

من دار  ذهن  همه چیز در کل هست از جمله من ذهنی. من ذهنی هم تجربۀ زندگیست. این استنباط

 افالطون می گفت این استنباط ارسطو از خدا بود.است که خدا بی نقص است و فقط ما نقص داریم که 

و تجربه هستند. ما باید توجه کنیم که نقصها واقعیت ندارند . خدا کل است بنابراین نقص هم در آن هست

کنیم این بت زیباروی یا برای همین موالنا می گوید بت زیبارویی هست اما مرده است. ما فکر می 

 ذهنی همان من ذهنی هستیم و من ذهنی را اساس قرار می دهیم و به دنیا می چسبیم. ما نباید به این من

  بچسبیم و باید خود را از آن بیرون بکشیم.

. این مرده را اینقدر با خود به همراه مکش. تمام مکش اندر برش چندین که سرد و زمهریر است او

ما از دنیای بیرون یا اشخاص داریم و فکر می کنیم کسی ما را خوشبخت خواهد کرد توقع  توقعاتی که

مرده از مرده است. توقع یک تصویر ذهنی از تصویر ذهنی دیگرست. چرا ما متوجه نمی شویم که 

 دتان را از چیزهایی که به آن چسبیده ایدواگر شما خ فضای بی نهایت عمیق این لحظه اصل ماست.

 زندگی است. اصل این تهی بودن را درون خود حس می کنید که این تهی بودن  جدا کنید

 دو دست و پا حنی کرده دوصد مکر و مری کرده      جوان پیداست در چادر ولیکن سخت پیر است او

 مری= حیله، بحث و جدل

یا خوشبختی و شادی اصیل شما باید تصمیم بگیرید یا چیزهایی را که در دنیا چسبیده اید نگه دارید و 

را بخواهید. هر دو با هم را نمی توانید داشته باشید.  این دلبر که در ذهن به آن چسبیده ایم که دو دست 

. در قدیم خانمها برای زیبایی دستهایشان را حنا می گذاشتند زیبا و جوان نیست و پایش حنا کرده است

نا کردن دست و پا تشبیه کرده است که ما به آنها چسبیده ایم دنیا را به حموالنا در اینجا تا رنگ بگیرد. 

به نظر جوان و زیبا د عروسی است که در زیر چادر است و ذهن هماننمن . و پر از مکر و حیله است

  به قول سعدی که می گوید: می آید اما پیر و زشت است.

 باشدگر باز کنی مادر مادر       ای بسا قامت خوش که زیر چادر باشد 

 در ادامه موالنا می گوید:
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  پنهان چو نمی ماند اضمار مدارید چنانست که گفتار       در مجلس جان فکر 

 اضمار= پنهان کردن

. مجلس جان منظور این جهان است. اگر شما این دنیا را مجلس جان نمی بینید دید خود را عوض کنید

که با فضای یکتایی یکی هستید و فکر، عمل و گفتار یکی هستند برای این در مجلس جان فکر, عمل و

ید. ما ی می کند اما یک چیز دیگری می گومن ذهنی یک فکر .ی می آیندفضای یکتای گفتار شما از آن

ان می کنند و آنچه در فکر دارند را پنه ،گونه هستندای پنهان داریم. زن و شوهرها ایندرد و رنجشه

د بلکه من ذهنی آنهاست. دو باشندۀ مصنوعی هستند که در چیز دیگری می گویند چون خودشان نیستن

  . فکر و حرفشان یکی نیست که با هم زندگی می کنند پس است ذهن ساخته شده

ئید انرژی شما چیزی هم نگو در مجلس جان هم که فضای یکتایی است  چیزی پنهان نمی ماند و اگر

 و درد و رنجش کهنه دارید من ذهنی دارید پس  اگر شما .زنده کننده از طریق شما مرتعش می شود

دائما" درد منتشر می کنید. انسانها درون خود را نمی توانند پنهان کنند چون هر چه در درون است به 

اگر درون شما پر از درد است شروع می کنید به قضاوت، بی ادبی، حسادت بیرون منعکس می شود. 

الزم نیست بگوئید در درون چگونه هستید نیاز به درد دارد. و توقع چون من ذهنی برای زنده ماندن 

فضای یکتایی باشید هر  پر از چیزهای بد است. اگر شما در پس از چند سال می بینید اطراف شما

بتدریج اطراف شما  همانند این است که یک گل رز می کارید و حرفی می زنید و هر عملی می کنید

 گلستان می شود.

 در دل نظر فاحشه آثار مدارید  فسا بوی بیاید         زگر بانگ نیاید 

 فسا= بادی که از انسان در می آید. 

بوی آن می آید. ما نباید دل خود را یک نظر  در برود و صدا هم نداشته باشداگر چنین بادی از انسان 

 ان انتظار، رنجشا از دیگرفاحشه آثار کنیم. اگر دل ما هر لحظه به یک چیز دنیایی می چسبد یا دل م

کینه و حسادت دارد این دل فاحشه است. ما باید چیزها را از زندگی بگیریم نه از بیرون. این نظر 

ما گم شده ایم. ما به هر چیز بیرونی که می بینیم همانند فاحشه ها  و فاحشه آسا در اختیار زندگی نیست

کنیم و یا بد بگوئیم بلکه اینها تمثیل دل می بندیم. منظور این نیست که در مورد فاحشه ها قضاوت 

 هستند. 

در خانه با یکدیگر دعوا می کنند، تصمیم می گیرند که جلوی بچه ها نشان زن و شوهرها زمانیکه  

و فکر می کنند بچه ها آسیب نمی بینند. در  با حالت قهر رفتار می کنند لیو تا آنها متوجه نشوندندهند 
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گر بانگ  ها آن را می گیرند. بنابراین د و بچهنفضا پخش می کن دررا انرژی مسموم کننده  حالیکه آنها

 . که دیگران دریافت می کنند . این ارتعاش انرژی مخرب و منفی استنیاید ز فسا بوی بیاید

 مگر امکان دارد .من ذهنی هستندابزارهای  را دل خود کنید دائم رنجش و خشم دارید که من ذهنی اگر

و در بیرون زندگی خوبی داشته باشید. متوجه باشید چقدر تمثیل پر معنایی  مرکز شما پر از درد باشد

تجربۀ سبکی است که بویش می آید. شما نگاه کنید آیا این همه جنگ،  ،است که من ذهنی همانند آن باد

 کشت و کشتار بوی گند من ذهنی نیست؟!!

 با غیرت او رو سوی اغیار مداریدخت غیورست      آن حارس دل مشرف جان س

ضی ها می گویند ما خدا را قبول نداریم و زنده نیستم. بع به جسم واند بگوید که منهیچکس نمی ت

م و این زنده بودن اثبات وجود زنده نیست به جسم خدایی وجود ندارد ولی کسی نمی تواند بگوید من

را به دست  ی دائم می خواهد دل ماست. زندگمراقب جان ما . زندگی نگهبان وهوشیاری برتری است

ود؟ زمانیکه ما از دنیای بیرون کز ما شمی تواند مر زندگی بیاورد و مرکز انسانها بشود. چه زمانی

چیزهای دنیایی بیرون بکشیم، بدانیم که  رها کنیم، هویت خود را از همۀ و آن را خواهیمزندگی ن

زنده  ما زنده باشد. اگر جان ماجان ماست برای اینکه می خواهد جان و مشرف بر  زندگی حافظ دل

م زندگی شروع به ارتعاش می کنند وما به زندگی زنده می شوی باشد تمام ذرات وجود ما از طریق

 یو دنیا بدن ما سالم می شود و عمل ما سازنده می شود. اگر عدم در دل ما قرار بگیرد زندگی بنابراین

 ن می گیرد.ساما ما بیرون

و آنها را مرکز خود قرار  مزندگی بسیار با غیرت است و اجازه نمی دهد به چیزهای بیرونی توجه کنی

می توانیم رو به سوی غیر کنیم. برای همین است که درد می کشیم. با این غیرتی که زندگی دارد ن مدهی

با تجربه ها هم هویت شویم  ه ماشویم. به محض اینکبوجود می آید که ما از جنس غیر  زمانی درد

ری این تجربه ها ما بعنوان هوشیا . تجربه ها می آیند، هر لحظه اتفاقی می افتد،دردها شروع می شوند

تجربه کننده هستیم و همۀ این تجربه ها می گذرند و فرقی نمی کند که ذهن اینها را  را می گذارانیم، ما

د. به محض اینکه به یکی از این تجربه ها بچسبید و اجازه هستن ابد یا خوب می داند این تجربه ها گذار

بافتی از دردها را ندهید که آن تجربه عبور کند هستۀ من ذهنی تولید می شود و من ذهنی به دور آن 

 می تند. موالنا این را به بادی که از انسان در می آید تشبیه کرد. 

یا که من ذهنی دل او باشد. آ اجازه بدهد سان نبایدهای دنیایی در مقام انسان نیست و انچسبیدن به چیز

ما بیان طریق این غیرت زندگی خوب است؟ البته که خوب است. زندگی می خواهد خرد خود را از 

کند همانند درختان و گلها که خداوند خود را از آنها بیان می کند اما ما اجازه نمی دهیم چون ما انسانها 
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یم. چرا باالتر هستیم؟ داریم. ما از درخت و حیوان بسیار بسیار باالتر هستقدرت انتخاب و ارادۀ آزاد 

اما  بکار ببریم و آفریدگار شویم. در واقع ما آفریدگار هستیم را ما می توانیم ارادۀ آزاد خود چون

 درخت نمی تواند این کار را انجام دهد. ما می توانیم هوشیارانه بالغ شویم و هوشیارانه جهان را رها

ساخته است و  زندگیکنیم و به اصل خود بازگردیم. این استعداد را زندگی به ما داده است. مغز ما را 

در من ذهنی زندگی  پس آیا این زشت نیست که ما ما بیان کند.خرد خود را از  می خواهد بهترین

و ریشۀ خود  یممقایسه کن و غیره اعیران از لحاظ مالی، تحصیلی و اجتمبسازیم و خودمان را با دیگ

اگر بخواهیم بنابراین  شویم که راه زندگی این نیست.را از زندگی قطع کنیم؟!! ما باید در جایی متوجه 

اجازه نمی دهد که  می گذاریم و زندگی بمانیم درد می کشیم و هر روز درد بر روی درد یذهنمن در 

ه این من ذهنی ک رد گذاشته اندچون غیرت دارد. بعضی ها آنقدر درد بر روی د ما در ذهن بمانیم

قبل از این اتفاق ما  است پس بهتر ر کرده است.را بسیار گرفتار و بیمایکدفعه فرو ریخته است و آنها 

  . شویم و به حضور زنده خودمان را از دنیا جدا کنیم

 هر گمشده را سرور و ساالر مداریدتفکر بمخوانید          هر وسوسه را بحث و

است که من ذهنی می کند تا چگونه چیزها را به خود اضافه کند و وسعت پیدا کند. وسوسه فکری 

وسوسه فکری است که از زندگی نمی آید و از ذهن می آید. اگر زندگی از طریق شما فکر کند شما 

 ندارید همانطور که موالنا می گوید: و فشار دیگر بار

 ردبار من آمده برده بار منرفته ره درشت من بار گران ز پشت من       دلبر ب

اگر شما در فضای پذیرش و یکتایی این لحظه با زندگی یکی شده اید و زندگی از طریق شما فکر و 

فالن چیز چطور شما دیگر الزم نیست فکر کنید که  بار شما را می برد. پس همان زندگی عمل می کند

که نمیشه فالن کس ناراحت اگر نگم ؟ ن حرف را بزنم فالنی ناراحت می شوداگر فالآیا  می شود؟

به من ظلم و من باید عوض آن را انجام دهم.  ع فالن کس فالن رفتار را با من داشتهمیشه. فالن موق

این مظلوم بودن من ذهنی و فکر سنگینی هستند.  های خیلیبار این فکرها شده و من جبران می کنم.

و  عنان فکر ما را به دست گرفته اند ند. این چیزهااینکه من قربانی شده ام همه فکرهای من ذهنی هست

 د. نیمن ذهنی می آفکر سازنده از فضای حضور می آید اما فکرهای بد از  درد بسیار به ما می دهد.

هستم. باید یک طوری ثابت کنم  یز خالصه می شود من برتر از دیگرانمن ذهنی فکرهایش در یک چ

اگر تو پول بیشتری داری من تحصیالت باالتری دارم. اینها  بعضی ها می گویندکه من برتر هستم. 

 ون بکشیم. مان را از این من ذهنی بیردخو ذهن است و ما باید بیدار بشویم تا همه بازی

 و که خودش در ذهنش گم شده است کسی به دانیم. ما نبایدما نباید هر گمشده ای را سرور و ساالر ب
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این شخص گمراه است. هر کسی که شما را به می گوید گوش کنیم چون  فکر می کند آخرین کالم را

توانائیها و خرد خودتان هدایت می کند و یا زنده شدن به فضای یکتایی درون خودتان را به شما نشان 

این شخص به حضور زنده است. موالنا می گوید کسی که خود را باالتر می داند و می خواهد می دهد 

 در این باره می گوید: و گوش دهند مقلد است و رف ادیگران به ح

 از محقق تا مقلد فرقهاست           کین چو داودست و آن دیگر صداست

محقق کسی است که از فضای یکتایی صحبت می کند و مقلد کسی است که تقلید می کند و من ذهنی 

داود خوش صداست و دارد و با ذهن صحبت می کند. بنابراین کسی که محقق است همانند حضرت 

گوید اما مقلد فقط انعکاس صدای  صدایش از درون خودش می آید چون از فضای یکتای سخن می

 از ذهنش می آید. چون حضرت داود در کوه است

 

 سومبخش 

   بنابراین موالنا به ما توصیه کرد که محقق باشیم و مقلد نباشیم.

 گرو نفس علف خوار مداریدخود را زنگیرد          یاقوت کرم قوت شما با

که می خواهد حداکثر  موالنا در اینجا خواست ایزدی در این لحظه را به یاقوت کرم تشبیه کرده است

ز شما . زندگی غذای شما را اآسیب ناپذیر خواهیم بود زندگی را در ما بدمد و اگر ما به آن دل بدهیم

شما باید به زندگی اعتماد داشته نمی بندد.  خود را بروی شما نمی گیرد و هیچ وقت راه زندگی بخشی

د بنابراین باید اعتماد به خود داشته باشید. برای همین من بارها پیشنهاد کردم که جلوی آئینه بایستید یباش

و به خودتان بگوئید: من انسان باارزشی هستم، من حق زندگی دارم، من قابلیت و استعداد زندگی 

 مثل ابر در هواست و ریشه ندارد من ذهنی .ودم و زندگی اعتماد دارمجدارم، من به خودم، اعماق و

به چیزهای دنیایی بچسب و زندگی کجاست؟ شما نمی توانید به زندگی اعتماد کنید،  پس دائم می گوید

دستت به هر چیزی که می رسد آن را بگیر و از چیزهای بیرونی زندگی بخواه. شما به حرف ذهن 

 موالنا گوش دهید که می گوید:گوش ندهید و به حرف 

 یاقوت کرم قوت شما بازنگیرد          خود را گرو نفس علف خوار مدارید

چشم به بیرون دارد. ما تا بحال از هر کسی و هر چیزی کمک  دائم  نفس علف خوار من ذهنی است که

ت کن باز کار مرا درسرید و می گوئید خدایا خواسته ایم غیر از خدا. آن خدایی هم که شما در ذهن دا

 است. اگر بخواهید خدا به شما کمک کند باید این مانع و ستیزه را که با من و خدای ذهنی هم ذهنی



 گنج حضور 298برنامۀ شمارۀ 
 

 Page 11   298برنامۀ #
 

 زندگی بروی شما باز شود. بستۀ ذهنی ساخته اید رها کنید تا در 

 خاطر به سوی سبلت و دستار مداریدچو شنیدیت         العزه هلل جمیعا 

بزرگی برای خداوند است. همۀ بزرگیها از خدا و از آن فضای یکتایی می آید هیچ  العزه هللا یعنی تمام

بزرگی در بیرون نیست که از آنجا نیاید. اگر این را شنیده اید که همۀ بزرگیها از خداوند می آید پس 

و سبیل بیشتر دارد نگذارید.  ترمنتظر چه چیزی هستید؟!! خاطر خود را بسوی کسی که دستار بزرگ

منظور این است که  داوند از درون برای شما باز می شود کسی از بیرون نمی تواند برای شما بیاید.خ

در بیرون قبول نکنید. در این د ندارد پس هیچ دستورالعملی را هیچ صاحب منصبی در بیرون وجو

ست که هر لحظه زندگی می خواهد به ما نشان دهد که چطور زندگی کنیم. در واقع حالت ایده آل این ا

 ید اما تنها راه چاره است. ت می آانسانی به تنهایی باید روی خودش کار کند. این کار به نظر سخ

یکدفعه همه  اختار اجتماعی یا حکومت را عوض کنیمیک ساگر  این یک توهم است که ما فکر کنیم 

در بیرون چیزها را وارد فضای یکتایی می شوند. زمانیکه انسانها من ذهنی دارند هر چقدر هم شما 

عوض کنید تغئیری در درون انسانها صورت نمی گیرد و آن تغئیر بیرونی بی فایده است. تغئیر از 

که فردا" فقط روی خودش کار بپذیرد  . اگر هر کسیبیرون به درون نیست از درون به بیرون است

این  ت است کهگیرد. درس غئیرات در درون انسانها بوجود می آید و زندگی در بیرون سامان میت کند

زمان می برد اما راه چارۀ دیگری وجود ندارد. هیچکس نمی تواند دیگران را تغئیر دهد. اصال"  کار

گران را تغئیر دهیم چون با این کار من ذهنی می سازیم. بنابراین دوتا من ذهنی می خواهند ینباید د

 . نخواهد داشت جر درد یکدیگر را تغئیر دهند که نتیجه ای

ا شما تا بحال توانسته اید کسی را عوض کنید؟!! یک نفر را مثال بزنید که شما توانسته باشید او ر

ده اید زور، کتک، اجبار، بحث و دعوا. اینکار امکان ندارد. رکار بتغئیر دهید. با هر تکنیکی که به 

ن دیگران شما باید بنابراین تنها راه این است که شما روی خودتان کار کنید حتی برای عوض کرد

حالت بعد از مدتی شاید دیگران به شما بگویند شما بهتر شده اید زندگی  در این روی خودتان کار کنید.

، شما چکار می کنید که زندگی شما تغئیر کرده است؟ در این زمان می توانید است شما شادتر شده

می توانید اینکار را انجام دهید ولی  مایلیدبگوئید من یک چنین کاری را انجام می دهم و اگر شما هم 

را بر  خالقیت زندگی سئول دیگران بدانیم دربمن مسئول شما نیستم. یادمان باشد اگر ما خودمان را م

روی دیگران می بندیم. همانند این می ماند که یک درختی بخواهد بجای درخت دیگر میوه بدهد و از 

هر چنین چیزی امکان ندارد.  تی باید ثمرۀ خود را بدهد.درخت دیگر آب و غذا بخواهد. هر درخ

 بگیرد. از ریشۀ خود آب و غذادرختی باید ریشۀ خود را داشته باشد و 
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  خود را تبع گردش پرگار مداریدو آخر نقطه            چون اول خط نقطه بد

هم که به و در آخر  هیچ هستیم هستیم. اول که بدنیا می آئیم این لحظه است و این لحظه ما هیچ نقطه

هستیم. انسان ذاتا" خالق است. مثال پرگار که نوک آن در یک نقطه ثابت می ماند  جسم می میریم هیچ

و دایره ای را خلق می کند. انسان هم نمی تواند خالق نباشد. اگر نوک ثابت پرگار بر روی رویدادها 

که پر از درد است.  ره ها جهان شما را می شوندو این دای ذهنی دایره هایی را می سازد من باشد

نقطه بوده بنابراین اول و آخر ما باید حول محور حضور دایره  ،آخر هیچ بوده اول و موالنا می گوید

در هر حالی ما با آن هایمان را بزنیم چون قرار بر این است که ما هوشیارانه این دایره ها را بزنیم. 

و نمی توانیم از آن  نی این دایره ها را می زنیمحتی زمانیکه با من ذهفضای هوشیاری محاصره هستیم 

ما  این همه درد می کشیم. م برای همینخارج شویم فقط با ستیزه و به زور می خواهیم در ذهن بمانی

نیم چون از زمان بدنیا آمدن با آن ذ زندگی و اثر آن بر روی خودمان فرار کنمی توانیم از نفو

هوشیاری محاصره شده ایم چون ما خود آن هوشیاری هستیم. حاال شما به این فکر نکنید که نوک 

پرگار چه چیزی را می کشد و چگونه دایره را می زند چون اگر حواست را به آنجا بدهی ذهن ترا 

هدار. نوک ثابت پرگار باعث می شود درگیر می کند پس حواس خود را بر روی نوک ثابت پرگار نگ

 که شما همیشه در این لحظه باشید یعنی در فضای یکتایی باشید. موالنا در جایی می گوید: 

 چیست دنیا از خدا غافل بدن         نه قماش و نقده و میزان و زن

و زن دنیا نیستند  قماش، پول، ترازو در غیر اینصورت دنیا شما را از خدا غافل می کند.به دنیا نچسبید 

. باز اینجا موالنا به این مطلب اشاره می کند که اما نباید با آنها هم هویت شوید بلکه اینها الزم هستند

و ماشین، خانه،  اگر می گوئیم به دنیا نچسبید منظور این نیست که شما از چیزهای دنیایی استفاده نکنید

ر زنده هستید با این چیزها هم هویت نمی شوید و به شغل نداشته باشید بلکه زمانیکه به حضو لباس و

این چیزها نمی چسبید و از این چیزها زندگی نمی گیرید. پذیرش این لحظه دارید و پذیرش این لحظه 

به این معنی نیست که هیچ عملی انجام نمی دهیم و اقدامی برای عوض کردن وضعیت خود نمی کنیم 

حضور  چراغ قوه با پذیرش این لحظهل درست را به شما نشان دهد. بلکه می پذیرید تا خرد الهی راه ح

بینید که اوضاع از چه قرار است بنابراین توانایی انتخاب و در تاریکی وضعیت را ب باعث می شود

خرد که در درون شما هست به کار می افتد و از روی هیجان، خشم و ترس عملی را انجام نمی دهید و 

د. بنابراین جدا شدن از دنیا به این منظور نیست که نیاعماق وجود شما می آ و افکار شما از لاعما

خانوداه، ماشین، خانه یا هر چیز دنیایی را نداشته باشید و پیشرفت نکنید بلکه با حضور می توانید 

امد  نها وابسته نیستید که اگر تغئیری در این چیزها بوجودچیزها را هم داشته باشید فقط به آبهترین این 

 شما احساس کنید بدبخت شده اید.
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کسی که برای مثال، کسی که به حضور زنده می شود از چیزهای دنیایی لذت بیشتری هم می برد. 

چه لذتی از خانه یا  دائم در فکر و خیال به سر می برد و پر از درد است ۀ بزرگ و زیبا دارد اماخان

دارد ولی اگر این لحظه حاضر باشد از خانه اش  شه دردرفاهی خود می برد جز اینکه همی  امکانات

ن شخص می تواند روشن است پس ای چراغ قوۀ زندگی هر لحظهاستفاده عالی می کند چون  هم

او چیزی کم یا زیاد شود وضعیتها را ببیند، حرص ندارد، چیزی از بیرون نمی خواهد، اگر در زندگی 

اندازۀ نیاز  ذهنی چیزها را به خود اضافه نمی کند و به هم نمی ریزد، برای بزرگ کردن من تعادلش

خود را تشخیص می دهد. بعضی ها فکر می کنند اگر به حضور برسیم ممکن است به کم راضی شویم 

 و به اندازۀ کافی از دنیا بهره مند نشویم اینها همه خیاالت من ذهنی است.

 د دوار مداریدهش را به سوی گنببنشینید        در مشهد اعظم به تشهد 

 دن به وجود خدا و زنده شدن به اومحل شهادت به خدا، دیدن خدا، محل ناظر بو مشهد= 

بنابراین این جهان مشهد اعظم است. تشهد هم  این جهان را در اینجا به مشهد اعظم تشبیه کرده است.

شود محل دیدن  ن شما باز میشهود به خداست. یعنی در این جهان و در این لحظه فضایی که در درو

هوش خود را به ذهن که همانند گنبد دوار  خداست بنابراین هش را به سوی گنبد دوار مدارید یعنی

زمانیکه در آنجا تشهد می خوانید به گنبد نگاه  است ندهید. در شهر مشهد گنبدی وجود دارد وچرخنده 

وید و حواس خود را به آسمان نده می ششما هم در این جهان که محل شهود خداست به او ز .نمی کنید

به زنده شدن به حضور همۀ حواس خود را  در این دنیا نمی دهید. منظور این است که و اجرام سماوی

و چیزهایی که در ذهن می آیند و می روند یا به عبارت دیگر به تجربه  به ذهن می دهید بنابراین

 .هایتان نمی دهید

 با شاهد حق نکرت انکار مدارید وزد       انکار بسوزد چو شهادت بفر

انکار من ذهنی است برای اینکه با این لحظه ستیزه می کند. وجود داشتن این ساختار ذهنی مستلزم این 

است که ما زنده به حضور نباشیم. اگر این شهود و زنده شدن به زندگی در این لحظه شعله ور شود 

 ر مدارید.با شاهد حق نکرت انکاانکار خود به خود می سوزد. 

 نکرت= خود را به ناشناس و بیگانگی زدن.   شاهد= زیبارو، مراقب 

 .خدا را ناشناس می دانیم انکار با خدا حس بیگانگی و نکرت می کنیم، ما قبال" خدا را دیده ایم و با این

ما ذاتا" خدا را می شناسیم چون ذات ما با هوشیاری حضور یکی است. زمانیکه ما با شاهد حق یکی 

می شویم تمام وضعیتها را با آن چراغ قوه می بینیم اگر این چراغ قوه را همراه نداشته باشیم در 
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ا را داریم. اگر بیگانگی با خدتا زمانیکه ما در ذهن هستیم این نکرت یا همان  وضعیتها گم می شویم.

فایده ای  هیچ می کنیم دعا با من ذهنی وئیم و یا قبول داریم که خدا هست وچیزی را می گ هم به حرف

این همان نکرت انکار است. ممکن است صبح تا شب هم دعا کنیم ولی نکرت انکار داشته باشیم  .ندارد

  و با خدا غریبه باشیم.

 هین چشم چو کرکس سوی مردار مدارید           یک نیم جهان کرکس و نیمیش چو مردار  

و خودش را کرکس می داند. اگر شما در جهان بیرون بدنبال  قسمتی از جهان را مرده من ذهنی یک

این هستید که چیزها را همانند کرکس بگیرید و به خود اضافه کنید عده ای دیگر هم شما را مرده می 

یعنی خورده و آکل و مؤکل فه کنند. گاهی نام این را می گذارد بینند و می خواهند شما را به خود اضا

نده است بیرون خورده شونده. بنابراین باید از این سیستم من ذهنی که بر اساس خورنده و خورده شو

 بسوی مردار نداشته باشید. چشم همانند کرکسبیائیم. پس شما

 غره غرار مدارید هین عشق بر آنکه غرست و غرورست          آن نفس فریبنده

 اندام زنانه دارد اما آلت مردانه دارد. و مخنس = انسانی که ظاهرش همانند زن است

          غرار= بسیار فریبنده    فاحشهغر= مردی که باد فدخ دارد، مخنس، 

ص مخنس ساده بود و من ذهنی نداشت و . اگر این شخاین نفس فریبنده یا همان من ذهنی مخنس است

ثابت کردن خود نبود که بخواهد بگوید من مرد یا زن هستم می توانست بدون دردسر تا آخر  بالبدن

عمر زندگی کند چون یک پدیدۀ طبیعی بود و هیچ اشکالی نداشت. موالنا این را بعنوان تمثیل گرفته تا 

ند مرد نمی توا مخنس همانند من ذهنی که می خواهد خودش را ثابت کند اشکال را به ما نشان دهد.

باشد چون قدرت جنسی ندارد بنابراین تصمیم می گیرد که زن باشد ولی نمی تواند زن هم باشد چون 

نمی تواند حامله شود ولی دلش می خواهد زن باشد و زنانگی خود را ثابت کند بنابراین مجبور است 

رت بارداری دارند و خودش را مقایسه کند پس با زنان دیگر خود را مقایسه می کند اما زنان دیگر قد

د. منظور من ذهنی می خواهد خودش را با دیگری مقایسه کند و چقدر ند فرزندی خلق کننمی توان

مقایسه کردن کار سطح پائینی است. بنابراین مخنس برای اینکه خود را مقایسه کند تصمیم می گیرد با 

 د بیشتر می تواند خودش را با کنمردها رابطه جنسی برقرار کند و هر چقدر مرد بیشتری به خود جذب 

بگوید من باالتر هستم چون مردان زیادی به من توجه دارند با اینکار  کند و به آنها مقایسه دیگر زنان

احساس من بودن می کند و می تواند من ذهنی خود را بزرگتر کند و احساس وجود می کند. می بینید 

 اینکار چقدر خطرناک و غیرطبیعی است. 
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نمی تواند ثابت کند از زنان برتر  این مخنس می گوید نفس هم اینکار را می کند همانطور که موالنا

فقط به زجر و ناراحتی بیشتر می افتد. نفس هم هرچقدر چیزها را پس است چون نمی تواند حامله شود 

هم نمی توان  م اما چون ریشه ندارد و از راه مقایسههست به خود جمع می کند تا بگوید من از شما برتر

ارد. در نتیجه همیشه ریشه دار شد هیچ وقت راضی نمی شود که وجود دارد یا به دیگران برتری د

ذهن از جنس مخنس و تنها چاره این است که ما خودمان را از ذهن بیرون بکشیم.  ناشاد است پس

همه می گفتند این ر است. اگر این مخنس بدنبال ثابت کردن چیزی نبود هیچکس فکری نمی کرد و غرا

موالنا  و راحت زندگی می کرد. مخنس است زنی است که ازدواج نمی کند پس هیچکس هم نمی فهمید

داشتن چقدر  ذهنی موالنا این تمثیلها را می زند که نشان دهد منمی گوید به این غرار دل مدهید. 

خود را از دنیا و بر اساس آنها  که انسانها خطرناک و سطح پائین است و این تمثیلها بسیار گویا هستند

 .ذهن بیرون بکشند

 گلگونه او را بجز از خار مداریدند و گه جیب گشاید         گه زلف برافشا

من ذهنی گاهی زلف خود را همانند آن مخنث می افشاند. من ذهنی گاهی مخصوصا" در جوانی این 

رکت برای خودم دارم دو زلف، همسر زلف ها را برای ما می افشاند. برای مثال جوانی یک زلف، ش

زیبا و تحصیلکرده دارم زلف دیگر، فرزند دارم، مقام دارم مردم به من احترام می گذارند و تحصیالت 

را هم برای من باز دارم اینها هم زلفهای من ذهنی هستند. گه جیب یعنی این زن دنیا گاهی سینه اش 

پندارید. شخصی که او را جز خار م ن گلگونه سرخیش را سرخاب می زند اما ایاهمی کند و گونه 

 تدریج این زلفها بریزند درد بسیارشود بعد از مدتی که بمی جوان است و عاشق این زلفهای من ذهنی 

خواهد کشید. همۀ این زلفها را داشتن اصال" بد نیست اما هم هویت شدن با آنها بسیار خطرناک است 

بر اساس این زلفها پز ندهید، مغرور نشوید، د زیادی خواهید کشید. چون با نبودن هر کدام از آنها در

من نسازید که نتیجه اش شما را به درد بسیار خواهد کشاند. بنابراین در فضای حضور باقی بمانید تا 

. هوشیاری در زندگی شما تعادل ایجاد کند. زمانیکه در ذهن هستید می گوئید هرچقدر زلفها بیشتر بهتر

 این نوع نگاه بدبخت کننده است.  .ری برتر هستممن از دیگ

 آن ده دله را محرم اسرار مدارید ببرد         او یار وفا نبود و از یار

. اسرار زندگی خود را به او نگوئید اسرار زندگی شما نیست که وفا کند و شما را رها می کنداو یاری 

یی و به گذشته ر باشید تا به فرمهای دنیاحاض ماست پس شما در این لحظه بایدهمان زندگی با کیفیت ش

 ها نفر است و هر لحظه عاشق یک چیز دنیایی می شوده دله یعنی کسی که عاشق دهدو آینده نروید. 

 .پس شما ده دله نباشید
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 آن حامضه را ساقی و خمار مدارید د عوضش سرکه فروشد         او باده بریز

 شحامضه= انسان ترش     خمار= می فرو

. اسم آن سرکه فروش را شراب آن را به سرکه تبدیل می کنید سرکه در عوض دهد و شما باده می خدا

فروش نام ندهید چون می نمی دهد. آیا شما به من ذهنی می گوئید برای شما باده بریزد؟!! مردم را به 

گاه کنید با چه چیزی خانه اش دعوت می کند تا دیگران ببینند چقدر ثروتمند است. شما به زندگی خود ن

را   خود را به رخ مردم می کشید؟!! شما فکر می کنید این باده است شما می نوشید؟!! آیا شما حرفی

ئید کنند و آن را شراب می نامید. این شراب نیست که شما می نوشید بلکه می زنید تا مردم شما را تأ

شراب  ه شما شیرینی بدهد؟!! سرکه است. من ذهنی ذاتش ترش و تلخی است چطور ممکن است ب

 شیرین از اصل زندگی می آید.

 ما را سقط و بارد و هشیار مداریدساقی خویشیم            ما حلقه مستان خوش

 بارد= سرد        ر که هیچ کاری از او بر نمی آیداسقط= انسان بیکار و بی ع

و  ساقی در درون ما هست ی دهد.او درآن فضا به ما شراب مما هر کدام در فضای یکتایی هستیم و 

 نیستیم. ار، سرد و هوشیار به من ذهنیبیهوده، بیک ما باشندۀ ساقی همۀ ما یکی است.

 آن ناف ورا نافه تاتار مدارید هی پشک فروشد عوض مشک       گر ناف د

 پشک= فضوالت حیوانی

از ناف آهو به دست می آید و در اینجا می تواند سمبل زندگی خام باشد. شما زندگی خام را که  مشک

دهید  باید این لحظه زندگی کنید به ذهن می دهید و در عوض آن پشک می گیرید. زندگی خشبو را می

 ی دانیم.را نافۀ تاتار م و فضوالت حیوانات را می گیرید. گاهی ما چیزی را که ذهن به ما می دهد

خودتان تشخیص بدهید  و فضوالت حیوانی است. بایدبه شما می دهد مشک نیست  من ذهنی چیزی که

 که چه چیزی مشک یا پشک است.

 خود را سپس پردۀ گفتار مداریدر منبر تذکیر           چون روح برآمد به س

 تذکیر= یاد دادن، درس دادن

های شما روح شما شروع به صحبت کردن کرد  کار کردن بر روی خودتان و کوشش اگر بعد از

اجازه بدهید که صحبت کند و خودتان را پشت پردۀ ذهن نگاه ندارید. اگر متوجه شدید که زندگی از 

طریق شما صحبت می کند دیگر شما صحبت کردن را متوقف کنید و اجازه دهید او به شما بیاموزد. 
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من ذهنی چطور فکر می کند کنید دیگر نیازی به اینکه بنابراین اگر زندگی به شما می گوید چه کاری 

 .اجازه ندهید که حرف بزندگوش ندهید و  فشبه حر ندارید پس آنرا رها کنید
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