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گنج حضور ۳۶۸برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 ۳۰۶۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 دلداری چشم ستدیده دو نگاهبان

 یاری دگر رخ از نظر دار نگاه

 دلبر آن غیر به درآید سینه به نه وگر

 جگرخواری از ترسمهمی که برو بگو

 نگرد تو چشم به چشمش که مباد هال

 اغیاری خیال بیند تو چشم درون

 کرد هاامتحان یار مرا که نگر من به

 گلزاری به کشکشان مرا ردب   حیله به

 ریختمی او رشک ز هاگل که نمود گلی

 گرفتاری او پیش ،بتان جمله که بتی

 بجنبانید سری تعجب به چنین چنین

 باری درنگر غریبست و نادرست که

 توست پی در دزد طراریم گفت چنانک

 دستاری ربود ،نگریدم سپس من چو

 بررست هاسبزه داوود دیده آب ز

 نظاری بکرد نقشی به آنک عذر به

 بهشت ز کشانکشان را پدرت مر براند

 ستمکاری یکی تر سنبله به نظر

 توست بر شه چشم که ابرو سنبل ز حذر

 خریداری تو سوی نگردمی که هال

 قیومست حی تو چشم دو مشتری چو

 رداریم   چو را چشم مده زاغ چنگ به

 باقی عوض ریب   فانی کاله تو دهی

 بازاری سودمند ،مشتریی لطیف

 بستی را چشم تو چه اگر که خمش خمش

 اشعاری و نظم به کشیدت خلق ریای

 توست با دین شمس تبریز مفخر ولیک

 یاری چنین با نیک و بد ز خوری غم چه

 

 ۱۹۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، سطر 

 

 بود کرم شکار اندر مرغکی

 ربود در را او یافت فرصت گربه

 خبربی و بود ماکول و آکل

 دگر صیادی ز خود شکار در

 ایستکاله شکار در گرچه دزد

 ایستدنباله در خصمانش با ِشحنه

 در و قفل و رخت مشغول او عقل

 سحر آه از و ستشحنه از غافل

 خود سودای در غرقست چنان او

 خود جویای و طالب از غافلست

 خوردمی زاللی آب حشیش گر

 چردمی پی در حیوانش معده  

 گیاه آن آمد ماکول و آکل

 اله غیر هستیی هر چنینهم

 اوست چو ی طع م ال و ی طِعمک م ه و   و  

 پوست و لحم آکل و ماکول حق نیست

 بود ایمن کی ماکول و آکل

 بود ساکن کمین اندر که آکلی ز

http://www.ganjnama.com/View/97/99/5693/مولوی_Molavi.html
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ذ وب ماکوالن امن  ماتمست ج 

 است ی طع م ال کو درگاه بدان رو

 خوردمی خیالی را خیالی هر

 چردمی را دگر فکر آن فکر

 رهی وا خیالی کز نتانی تو

 جهی بیرون آن از که بخسپی یا

 آب تو خواب آن و زنبورست فکر

 ذباب آید باز بیدار شوی چون

 پرد در خیالی زنبور چند

 بردمی سو آن و سو این کشدمی

 خیال این آکالنست کمترین

 ذوالجالل شناسد را دگرها وآن

 غلیظ اکال جوق از گریز هین

 حفیظ ایمت ما گفت که او سوی

 یافت حفظ آن او که آن سوی به یا

 شتافت حافظ آن سوی نتانی گر

 پیر دست در جز مسپار را دست

 دستگیر را او دست آن شدست حق

 است کرده خو کودکی عقلت پیر

 است پرده اندر که نفس جوار از

 خرد با کن قرین را کامل عقل

بد خوی زان خرد آید باز که تا  
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کنم.شروع می از دیوان شمس موالنا 3069با سالم و احوالپرسی برنامه امروز گنج حضور را با غزل شماره   

****** نگاه دار نظر از رخ دگر یاری ست چشم دلدارینگاهبان دو دیده  

به ایشان است. دلدار همین یعنی عمالً دل ما متعلق  .دلدار ما هم هست ،گوید: دو چشم ما دو تا نگهبان دارد منتها این نگهبانپس موالنا می

است بنابراین ما  جسمدر حالت عادی که دل ما پراز ،بیندزندگیست. منتها دو جور چشم ما داریم. یکی چشم که االن می خدا و معشوق،

 هوشیاری جسمی داریم. پس فقط  این دو تا چشم حسی را داریم. 

یعنی عالوه بر اینکه ما از  ،وقتیکه ما عالوه بر هوشیاری جسمی .گویدشود همانطور که غزل مییگر برای ما پیدا میک نوع چشم دی

مثل انسانها و مثل فرمهای فیزیکی یا  ،دهنداجسام بیرونی را نشان می ،دیدهنفکرهایمان آگاهیم و فکرهای ما چیزهای بیرونی را نشان م

دهند. یک جورهوشیاری دیگر هم داریم که این هوشیاری حضور است. فکرها را نشان می  

 پس هوشیاری حضور باید دل ما باشد.

تواند ببیند. اگر شما فقط دار را میدار است. ذهن فقط چیزهای فرمفرم است. هوشیاری ذهن، هوشیاری فرمهوشیاری حضور، هوشیاری بی 

یعنی  ،ان باز نشدهتیعنی چشم دیگر ،تجربه کنیدتا حاال بنابراین هوشیاری دیگری را  و توانید ببینیدفقط فرمها را می ،هوشیاری جسمی دارید

خوانیم از جمله این را ب دانید. در اینصورت این غزل در واقع مربوط به شماست. باید چندین بار این غزلهااگر باز بشود شما خودتان می

ن تامل کنیم تا غزل برای ما باز بشود. آبار و روی صدا یبار بخوانیم یا شصت اربغزل را پنجاه  

بینید. پس وقتی که ما می کنید وباز بشود معنی را شما در درونتان حس میوقتی شوند. مخصوصاً برای کسانی که تازه با این برنامه آشنا می

دهیم؟ وقتی که فقط کی دلمان قرار میدهیم، را دلمان قرار میو اینها بینیم مان و حسمان میهای بیرونی را با چشمرا و فرمی زهای بیرونیچ

و مشغول  مشغول آن هستیم و لحظه بعد هم یک فکر دیگر داریم، شناسیم.  این لحظه یک فکرداریمهوشیاری جسمی داریم و فقط فکر را می

 آن هستیم. 

این ما انسانها بنا به تعریف ربناب .است و بین کلمات است زیر این فکرهایتان هم هست که اسمش هوشیاری حضور است. یک هوشیاری دیگر

بلکه از یک هوشیاری دیگری آگاه باشیم  ،یمیعنی فکرمان را ببین ،هوشیاری جسمی داشته باشیمکنیم باید نه تنها این لحظه که داریم صحبت می

بلند خیزد ولی شما به عنوان فکر فکرهای شما از آن برمیکلمات و زیر جمالت قرار گرفته و فرم است و این بین که این هوشیاری بی

فرم است که دل شماست. شوید و همان هوشیاری بینمی  

شود و در سطر دوم این را بخوبی بیان فقط هوشیاری جسمی داشته باشید و اگر داشته باشید این دل شما میشود گوید که نمیموالنا می

کند.می  

ها را هم  دو چشم حسی داریم که جسمبحضور رسیده باشیم اگر در واقع ما انسان » :گفتول عمل نکنی که مییعنی اگر به سطر ا وگرنه

هدان فکرهای شما است و فکرهای شما از زآن هوشیاری  «.فرم و زندگیم حضور داریم که آگاه است به هوشیاری بیشبیند و هم دو چمی
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گذاریم که ما نمی .فکرهایتان واینطوری نیست که هر فکری بیاد و ما را بردارد و ببرد از جا بکندو شما هوشیارهستید به شود آنجا بلند می

برای اینکه  ،شود کندچون آن هوشیاری هستیم و ما را از جا نمیکنیم بلکه فکرهایمان را تماشا می .حالمان در گرو فکرهایمان باشد

مده است. آهوشیاری ذهنی جسمی هوشیاری به فرم در مده است در حالیکه آنیفرم دره بفرم در واقع خود زندگیست. هوشیاری هوشیاری بی

ک معشوقی وجود دارد که صاحب دل ما پس یک یار وجود دارد ی .یعنی این نظر را از رخ دگر یاری« دارنگاه» :گویدخب حاال به ما می

تو این نظر را از  :گویدو دوباره می  ،تواند دل ما باشدن فقط میآ ،یا کلیا زندگی خواهید اسمش را بگذارید خدا دلدار ما است که می .است

دار و به آنها نگاه نکن. معشوقهای دیگر نگه ، یایارها یعنی یارهای دگر ،دگررخ   

حاال قبالً هوشیاری جسمی آن یکی هوشیاری را بزند کنار و فقط تو جسمها را ببینی. این نه اینکه با این چشم نبین بلکه یعنی نگذار !نگاه نکن

« سه جور یار وجود دارد. »گفتیم که   

هرچیزی که از جنس زندگی نیست غیر است. ، . غیریا غیرگذارد اغیار که پایین اسمش را می "دگریار"  

فرمهای فیزیکی هر چیزی که شما که نباید بگیرند  .توانند دل ما قرار بگیرندیم که ،بیرون درهستند فرمهای فیزیکی ه جورفرم گفتیم یکی س

مثل درختان و مثل اتومبیل ما مثل مقام اجتماعی ما اینها مثل انسانهای دیگر  .توانید تجسم کنیدمی .توانید ببینید و حجم داردبوسیله چشمتان می

مان تجسم کنیم. ذهنتوانیم در همه فرم هستند و ما می  

توانند دل ما قرار بگیرند. فرمهای هیجانی مثل اینها فوراً میکه اینها دگر یارها هستند.  ،فرمهای هستند دیگریک جورفرمهای هیجانی 

های فیزیکی فرم ۀاز جمل .آیندعمال فکر بر روی جسم بوجود میهای ما اینها هیجان هستند که از ا  مثل رنجش ،های مامثل خشم ،های ماغصه

.مثل باورهای ما هرجور فکریفرمهای ذهنی د. ناین جسم ما هست  

فقط به اینها  ،زمینی که بیرون هست. چون معموالً وقتی ما هوشیاری جسمی داریمو معشوق  ریا توانید نظر نکنید به این سه جورشما می  

یک درد است که شما  در مورد است یا کریا یک چیزی در بیرون است یا راجع به یک ف .یک فکری در سرتان هستشما االن  .کنیمفکر می

مشغولتان کرده واگر اینطوری است پس آن دلتان است. را   

اگر دلتان بشود چی میشود.حاال خواهیم دید   

ترسم از جگر خواریوگرنه به سینه درآید به غیر آن دلبر ****** بگو برو که همی  

همین  ،همین کل ،همان زندگی ،کدام دلبر؟ همان خدا . به غیر آن دلبر ،گیرددلتان قرار می ،گیرددرآید یعنی مرکزتان قرار میوگرنه به سینه 

فرم. هوشیاری بی  

باورهای قدیمی را مثل حاال چه اتفاقی میآفتد اگر شما فرمهای ذهنی را . جگرخواریترسم از مد به او بگو برو. برای اینکه من میآحاال اگر 

غیر از آن  .تواند دل شما باشد. غیر از آن دلبرجگر خوار. هیچ چیزی نمی ؟ و دلتان بکنیدگیرید باروهای سیاسی و مذهبی و اینها را جدی ب

  زندگی.
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حل شما در یک فضای  »: برای اینکه اگر یادتان باشد در هفته های قبل هم گفتیم که گفت .توانید از درد خالصی پیدا کنیداگر بشود شما نمی

« و عقد هستید.  

خواهد حلش کند و از بین میاین فضا را این دل شما را اگر از جنس مادی باشید  ،گذاریدبگویید خدا یا هر چیزی که اسمش را می ،زندگی

یکی باشد اسمش را  فرمیاری بیهوشدل ما باید با دل ما منطبق باشد و  دل ما با  برای اینکهند باشد تواببرد. چون این چیزهای مادی دل نمی

. جگرگذاشته   

کند به خوردن جگر ما. تا ع میروزندگی ش ،از آن فرمهایی باشد که گفتمجگرخوار همین خداست. به محض اینکه دل ما از جنس مادی باشد 

که ما اشتباه است. کشیم از این به جز معشوق نداشته باشید و تمام دردهایی که ما می ،تا شما مرکز دیگریرا خودش بدست بگیرد.  دل ما

ایم.اشتباه کرده  

یک تصویری کشیده که بسیار پرمعنی است که قبالً  "هفت عادت انسانهای موثر"دهم نویسنده کتاب تصویری که به شما نشان میحاال در دو 

 Stephen ) گوینداین سینه شما است ایشان می ،گوییم این دلمیکنیم و وقتی ولی چون در مورد دل صحبت می .متوضیح دادی این را 

Covey ) رهفت عادت انسانهای موث(7 Habits of Highly Effective people ) ن را آاگر شما  .است بسیار جالبی که کتاب بسیار

 توانید بخوانید. اید مینخوانده

 

 

پس هر چیزی که مرکز ما قرار   «.گیریمدل ما بشود یعنی مرکز ما بشود ما چهار تا چیز ازآن میهر چیزی  که »: د کهنگویمییشان ا

افتد. توانیم ببینیم که چه اتفاقی میاز این شکل می اگر بشود «.نگذار که چیز مادی دلت باشد» :بگیرد قبالً گفت که  

مثل  ،از بین رفتنی هستندمعموالً  های مادی کهمکه فرگیریم. حاال حساب کنید ما حس امنیت از آن می که مرکز و دل ما باشد پس هر چیزی

 .کردنپیدا کند به تغییر هم شروع میآن خب  ،ما تغییر بکندشبیایند مرکز ما بشوند. خب اگر مرکز  ،اشخاص دیگر لمث ،مثل پول ما ،شغل ما

این صورت مرکز ، دراگر خدا نباشد و زندگی نباشد ،اگر در مرکزتان عشق نباشد ،فرم نباشدپس بنابراین اگر شما در مرکزتان هوشیاری بی

  کنید به ترسیدن. شما شروع میع کند به تغییر کردن رومادی خواهید داشت و به محض اینکه آن ش
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 .گیردرا ترس میترسید و شما کند به عصابی شدن بالفاصله شما میاگر ایشان شروع می مرکز شما باشد. اگر همسر شما مثالً فرض کنید 

خواهید حس امنیت بگیرید. و از او می مرکز شما استاو برای اینکه  !ودشمیکه چه گیرد وحشت شما را می  

مردم وقتی توهین کنند به باورهای  ،مرکز است یا وقتی دین شما و باورهای دینی شما ،پول شمامیزان یا  ،بیزینس شما مرکز شماستاگر 

ریزد. ن صورت حس امنیت شما بهم میآدر  دینی شما  

زندگی ذاتش آرامش  .تسرامش اآفرم ذاتش شادی است. در واقع هوشیاری بی ،باشد فرمهوشیاری بی ،ن مرکز زندگی باشدآدر ولی اگر 

توانند فوراً تغییر ولی اگر چیزهای مختلفی باشد که مادی هستند ومیکنید. پیدا میزندگی باشد شما یک حس ارزش ذاتی در آنجا ت اگر سا

توانید از جا بپرید. با کوچکترین چیز میکنند شما   

واکنش نشان ترسید. پرید و میکنند شما از جا میمینها که تغییر آواع و اقسام چیزهای مادی باشد هر کدام ازنفرض کنید که در دل شما ا

گوید. موالنا در ان دو سطر اول چرا آنطوری می .مرکز شما از جنس زندگی باشدآن بینید که چقدر اهمیت دارد که دهید و میمی  

گذارد که مرکز شما چیز مادی باشد. ن را خواهد خورد. یعنی نمیبر یا زندگی آلغیر از زندگی آنجا باشد باید بدانید که دحاال اگر   

 توانیدمی. پر از قدرت هستید ،شما اگر مرکزتان زندگی باشد . توانایی عمل کردن (در واقع)یعنی . قدرت قدرتته در این شکل پایین نوش

معموالً  .حال هستید و میل به عمل کردن نداریدبینید که بیمیولی اگر چیزهای مادی باشد  .هفده هجده ساعت کار کنید و خسته نشوید یروز

تا شما زور بزنید و عمل کنید.  ،تشویق کنند ای باشد شما رایک عده  

قدرت عمل  . پسیا از یکی تقلید کنید ،حرکت کنیدها را بکشد تا شما شب بازی باید این نخمثل عروسکهای خیمهدرست مثل اینکه یک نفر 

حاال در صورتیکه  .Wisdomو در آن سایه نوشته  عقلبینید که نوشته مادی باشد. و در طرف چپ میندارید در صورتیکه مرکزتان 

اگر چیزهای مادی باشد با توجه به اینکه حس امنیت  ،شود عقل زندگی. اگر نهشود. میمرکزتان زندگی باشد این عقل شما تبدیل به خرد می

تو »: گوینده مردم میگرچه ک. یدکندور و اطرافتان پیدا می زیک نقشه بسیار بسیار غلطی ا ،ی غالب هستندنفترسید و هیجانات ممی ،ندارید

عقلت . پس مرکز مادی داریمتوجه نیستی که بینی. ولی تو حالیت نیست برای اینکه واقعاً تو آنطوری می «بینیکنی و غلط میغلط فکر می

 Guidanceآن طرف دیگر که در سایه نوشته  .شوددچار خطا می .چی هستدهد که بیرون چطوری هست و نقشه بیرون در واقع نشان می

یک شعور درونی ما را  ،در اینصورت یک تشخیص درونی ،اگر زندگی مرکزتان باشد «یعنی شعور تشخیص و انتخاب هست »:که گفتم

توانیم تشخیص بدهیم و مجبوریم از ما نمی ،که راه درست چی هست. اگر چیزهای مادی باشد و آدمهای دیگر باشند دانیمهدایت میکند و ما می

 کنند. کنیم. ببینیم که مردم چکار میدیگران تقلید 

 بخش دوم: 
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. اصول را گذاشته مرکز و در آن چیزهایی یعنی اصول Principlesو در مرکز نوشته ایشان در مرکز اصول را قرار داده  در تصویر بعدی

  .چیز جالبی است که ما داریم را برده به پیرامون و این

توانید فرض کنید که عینک زدید و وسطش خالی است و می ،دید شما زندگی است مرکز عشق است.شما دید مثل این است که مرکز درست 

عشق و زندگی در یعنی اینطور نیست که وقتی  ،باال نوشته پولمثالً ببینید ولی بقیه را هم زیر نظر دارید و بقیه رفته به پیرامون. قشنگ 

بینید یعنی از جنس عشق است ولی ضمن اینکه مرکزتان شفاف هست و مید که رفته کنار. پول را باید بندازید دور ولی ببینی مرکزتان باشد

لحاظ ه ب ،نوشته اصولنوشته خانواده که آن هم مرکز نیست ولی به آن توجه دارید. ولی مرکز همین که یک گوشه چشمی هم به پولتان دارید. 

همان چپ باال نوشته همسر. همسرتان هم توجه دارید به او ولی در مرکز نیست. . در دلبر است در مرکزما و به لحاظ موالناست که فقط 

دین جزو . مرکز خالی است ببینید زو مرکز نیست وجبدنتان مثالً جزو خودتان است ولی باز کز نیستید. اگر منی دارید. رخودتان هم در م

دین ور همین دین است. دین یک سری باروهای مذهبی است که که منظ Churchای نوشته یا در گوشه .باروهای مذهبی ،مزکزتان نیست

جا میاد. ولی آدین اصلی از ا ،وقتی که زندگی  مرکز شما هست«  ی روی تو ایمان منو ،ای دیدن تو دین من». اصلی معشوق است

 باورهای مذهبی مرکز نیست. 

نیستید. اگر دشمن در مرکزتان است دائماً باید عینک دشمنی بزنید تا ببینید که دوست کی هست و  مکاکزتان نیست و دشمنردرمهم دشمن 

کنید به دوست و دشمن. آدمهای را تقسیم میدشمن کی هست.   

هست که عمده زندگی ببینید که آنها چیزهای  نیست و کار هم نیست. متعلقات همتفریح هم نیست.  .دوست هم نیست دوست هم در مرکزنیست

و شده دل ما. چیزهایی که در پیرامونمان هست را گذاشتیم در مرکزولی توجه کنید که بیشتر ما انسانها  .کندما را بخود مشغول می  

اهد خوتواند جگر باشد و جگرخوار هم میتواند دل باشد میچون اینها نمی . منتظر جگرخوار باشیداگر اینها دلتان باشد  :گویدمیحاال موالنا  

کنید به ترسیدن. مثالً اگر همسرتان ع میروع کند به تغییر کردن در نتیجه شما شروولی اگر هر کدام از اینها بیاد مرکز و شاینها را بخورد. 

ترسید. فوراً می ،گیرداو حس امنیت می زهمسرتان شروع کند به اوقات تلخی و دعوا چون ا ، ورا بگذارید در مرکز  

شما این چهار تا را باید از او بگیرید. فرض کنید  ،هر کدام از چیزهای قبلی که در پیرامون هستند بروند به مرکز .نگاه کنیدبه تصویر قبلی 

حواستان نیست که نباید  .توانید عمل کنیدرسد و نمیشما قدرتتان به صفر مییک انسان عصبانی در مرکز توجه شما و یا در دل شما باشد 

تید در مرکزتان. گذاشایشان را می  
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جگرخوار که اگر چیزی یا کسی را گذاشتید  ،دهد. شما بدانید که در مرکزتان بغیر از دلداراین شعر یک معنی میگردیم به این شعر. برمی

اینکه هر چقدر کنند. برای به ما رحم نمید که چرا نیگریه و زاری نک ،آید به سراغتان. اگر شما شروع کردید به دردکشیدنخود خدا باشد می

کشید. دلتان را مادی کنید بیشتر درد می  

توانید خالصی پیدا ، چون دردها هم فرم هستند در آن صورت از دست درد نمیدردها را هم بکنید دلتان و اگر دردها را مبنا قرار بدهید و

آیند داشتن مرکز مادی بوجود میکه دردهایی که بعلت  یک اصلی که ما قبالً پذیرقتیم و یاد گرفتیم این است .توانید بشویدآزاد نمیکنید. 

  .توانند مبنای زندگی آینده ما باشدنمی

:گویدبعدی می طردر س  

خیال اغیاری ،به چشم تو نگردد ****** درون چشم تو بیندهال مباد که چشمش   

اگر این هوشیاری جسمی  .چشم جان مابه که چشم معشوق چشم زندگی به چشم تو نگاه کند  .که اینطوی نشود  !اشباش و آگاه بیعنی مواظب 

که همین آنجا درچیز دیگری ببینید  دفعهرا نداشتیم یک هوشیاری دیگری داشتیم که آن هوشیاری حضور است و به آن چشم نگاه کند و یک

  !تصویر ذهنی باشد و همین من باشد. مبادا که اینطوری بشود

گوییم که چرا حالمان خراب است؟!  برای اینکه گوش نکردیم به این میرا گذاشتیم توی دلمان بغیر از خدا و زندگی.  زالبته ما همه چی

عرفا. های و توصیه تپیشنهادا  

 هال مباد که چشمش به چشم تو نگردد ****** درون چشم تو بیند خیال اغیاری

یک غیری را آنجا ببیند. اغیار جمع غیر است. یعنی تصویر ذهنی   

تصویر ذهنی چیزهای بیرونی هست؟ معشوقهای مادی است؟ اغیار است؟ در مرکز شما  ،در دل شما : آیاپرسمحاال من از شما می  

از خدا چیز دیگری هست؟  رغی  

توانید درد نکشید و حتماً درد دارید. اگر جوابش مثبت است شما نمی  

.مواظب باش و هوشیاری باش که این اتفاق نیفتد یعنی« هال مباد»:گوید میزند. که کنید که چطوری حرف میپس باید به حرف موالنا گوش   

بیرونی را گذاشیم توی دلمان بعالوه دردهایی که ایجاد کردیم و تمام این چیزهایی  .ما اصالً دل مادی داریم ،این اتفاق نه تنها برای ما افتاده 

توانم تکان بخورم و حوصله دانم چرا نمیگوییم که من نمیقدرت بگیریم تا به ما قدرت عمل بدهد! خب بعد هم میخواهیم از آنها حس می

  خب معلوم است که چرا حوصله نداری.ندارم. 

ه دل ما پس دلش خدا نیست پس دل و ایمان هم ندارد. خیلی واضح است. برای اینکترسد دلش مادی است. چرا میترسم؟ هر کسی که مییا  

گذارید صاحب که زندگی است و خداست. که این معنی وحدت هم هست. شما وقتی دلتان را در اختیار او می فرم باشدباید پر از هوشیاری بی
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را بپذیریم و آنها را بگذاریم توی دلمان. عادتها چیزهای مادی هستند که دارد در اینجا  باورهانه اینکه یک سری  .شویددین می ایمان واختیار

گوید. هم همین را می  

 قعامهربان است و بعضی مو ای است که بعضی مواقعباشندهغیر یکی هم باور است. یک عده خدای ذهنی درست کردند که خدا یک 

اشتباه است. هیچ تصویری از خدا نباید داشته باشید.  عصبانی است! نه اگر شما تصوری از خدا دارید  

تواند دل شما را پر کند. با هوشیاری که فرم ندارد. به تصور نمیاد ولی میخدا   

فهمید که پر کرده؟ از زنده شدن از آن چهار تا چیز. از کجا می  

کرد و آن همه هم کارهای بزرگ انجام داد. چطوری می روزی هجده ساعت هم کار .خوردگاندی یک آدم الغری بود و غذای زیادی هم نمی

ن حس امنیت آ؟ آن نقشه و آن دید درست را؟ قدرت عمکرد و این قدرت تشخیص را؟ این هدایت دورنی را آورد این قدرت را؟ و از کجا می

 را؟ 

یک بز داشت و یک کاسه. همین!  ،هیچ چیزی که نداشت! یک شال داشت  

! گرفته چون که چیزی نداشتهمادی نمی چیزهایپس از  ؟رودآیک کاسه این همه حس امنیت را از کجا میبا یک بز و یک شال و   

و مثالها هم چگونه هستند.گوید شما هم همینطور هستید و شما هم انسان هستید و باید ببینید که موالنا چه می  

کشکشان به گلزاریها کرد****** به حیله برد مرا مرا یار امتحانبه من نگر که   

تواند انسان باشد(من میدر اینجا ) حاال یا به موالنا نگاه کنیم و یا به انسانهای دیگر. « به من نگاه کن »:گویدمی  

 ن راآآید کند؟ یک امتحانش این است که آن چیزی را که شما گذاشتید توی دلتان میچطوری امتحان می . کندامتحان میما را یار :گوید کهمی

پذیرید. میکنید و یا نه ستیزه می ؟دهیدشوید! واکنش نشان میکند تا ببیند که شما عصبانی میشما را امتحان می .خوردمی  

ببیند که ما تا ما را امتحان کند و ای نیست که زندگی بیاد هیچ لحظهشویم. در هر لحظه امتحان میو ما امتحان شما در این لحظه این است 

جاری کند یا نه. زندگی ما برکاتش را در فکر ما در عمل ما در یم که وارد ما بشود و دهاجازه می  

یکی از آنها  ،گذاشته در دلش راکه دل مادی دارد و هزاران چیز بزرگ و کوچک ی معموالً آن کس شویم.شویم و یا قبول میما یا رفوزه می

واکنش ماند. حاال شما اختیار دارید که تسلیم بشود و بپذیرید و دارد وجای آن خالی میدزد. زندگی میاد یکی از آنها را برمیرا زندگی می

ا با چیز مصنوعی و مادی و جای آن چیز خالی رتوانید جیغ بزیند و ناله کنید ام باشد و یا نه میرموازی باشید با زندگی و آ .نشان ندهید

کنید. دیگری پر  

توانید انتخاب کنید. اراده آزاد دارید و میخواهید انتخاب کنید؟ در ضمن شما کدام را شما می   
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در شما یک چیزی االن هست بنام  .دار ذهنی هر دو با هم االن وجود دارندمنموالنا در جلسات گذشته گفته هوشیاری حضور و هوشیاری 

ولو اینکه در زندان باشد. ه آزاد هم هست و هر انسانی هم دارد این قدرت انتخاب که اراد که فرق بین ما و حیوان است. انتخابقدرت   

اش را بخرخ داده و هدر اینجا اراد .غذایی بمیردتصمیم بگیرد که غذا نخورد. آنقدر غذا نخورد تا از بی مثالً تواند زندان است می درکسی که 

خواد بدزدد. جگر زندگی میدانید که دل مادی شما را می .آرام باشیدتوانید در این لحظه تصمیم بگیرید می .بکار برده. شما هم اراده آزاد دارید

خواهد بخورد. شما را می  

تواند باشد این چیزهایی که ما گذاشتیم در مرکزمان. اسمش چون دل که نمی ؟حاال گفتم که چرا جگر! ،خب یک قسمتی از جگر شما را خورد

گذاشته جگر.  موالناحاال را   

جیغ و داد براه بیندازید یا تسلیم بشوید؟ ؟ خواهید بکنیدحاال شما چکار می  

امشت را رموازی بودی و آولی اگر نه  .شدی رفوزهاگر ستیزه کنی  .ه شدیزوفاگر جیغ وداد بکنی ر کردها به من نگر که مرا یار امتحان

در پایین موالنا خودش ز بزرگی را زندگی از شما دزدید )اگر چیکه باز شده زندگی میاد بیرون.  یاز آن سوراخدر آنصورت حفظ کردی و 

شما بدانید که  .شما ناراحت نشوید یا قسمتی ازجگر شما را خورد (.برمو من هم اصطالح خودش را دارم در اینجا بکار می« دزد»:گویدمی

توانید که با اختیار آن را مادی نگه . شما میگذارد شما دلتان را مادی نگه داریدزندگی هم که نمیدلتان کرده بودید. بعد هم گفت که آن را شما 

بفهمید که این کار درست نیست. دارید ولی باید درد بکشید. آنقدر باید درد بکشید که   

شناسی باشید! برای اینکه باشید حتی اگر استاد روان شما باید افسرده و غمگین ،حاال شما هم از اینجا نتیجه بگیرید که اگر شما دل مادی دارید

فرم دل مادی را بکنید و بندازید دور و هوشیاری بیبلکه شما باید همه  .شود آنجا را درست کردبا روانشناسی نمیدل شما مادی است. 

آنها را بگذارید در پیرامون نه در مرکز. بگذارید جای آن. و همین که در عکس نشان دادم و   

بینم! حسب اینها میکه من همه چیز را بر   

خواهم رسم میبه دوستم می «پول مرکز من است.بینم برای اینکه با عینک پول می .بینممن همه چیز را برحسب پول می»یکی کسی بگوید 

این باید به جایی برسد که » :گویممیرسم میام به بچه .بینمرسم پول را میبه همسرم می .تواند کمک کند تا من پولدار بشومببینم که آیا او می

ه بیشتر ککنم هر کسی دمها که نگاه میآبه گذارم. احترام می آنکنم و هرکسی که پول بیشتری داشته باشد به به بیرون نگاه می «پولدار بشود.

خواهم ببنیم.برای اینکه مرکزم پول است پس فقط پول را می .شومروم دوست و رفیق او میمن میه من پولدار بشم بکند به من کمک می  

  .طور که در تصویر نشان دادیم. مرکز را باز کنیدهمان .این کار را نکنید. پول را هول بدهید که برود به پیرامون

کند. هر لحظه میاد تا ببیند که آیا مرکز شما باز است و در اختیار معشوق گذاشتید یا نه! لحظه شما را امتحان میره داردگفت که   

یعنی  .ردنگی میبرد به گلزارما را با اچون گاهی  گلزار. به  کشان میبردیار شما را کش )حیله در اینجا یعنی تدبیر(اگر قبول بشوید به تدبیر

 انبدمکه تسلیم بشویم موقع از دست دادن حاال اگر  .ما درد میکشیمکه چیزها را از دل ما بردارد برای این ،کشیمآن دردهایی که ما االن می
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فرم را بیاورید و هوشیاری بیگری درخواهید که دلتان را از مادیشما می .زندگی است لمادانید که این حیله این تدبیر ولی شما می .میاد

یک گلزار. برد به با این تدبیرهایی که زندگی برایت دارد نگران نباش برای اینکه دارد تو را زندگی می .جایش بگذارید  

پیش او گرفتاریریخت ****** بتی که جمله بتان ها ز رشک او میگلی نمود که گل  

خود شما است. واصل شماست زندگی شما  ست.ز هوشیاری شمان داد. حاال این گل در واقع گل ر  اآنجا به من گلی نش  

فرم از جنس هوشیاری بین خود من بود. وقتی که دلتان آ هیک گلی را به من نشان داد ک ،من را برد به گلزاری در فضای یکتایی این لحظه

زگل  ،شودمی افتند چشم شما می ازیعنی آنها  ریختاز رشک او می .همان اغیار هستند .گلهای دیگر که گلهای مادی باشند هک .باز میشود ر 

مرکز شما باید شفاف  .شما ببینید که این وسط را باید شفاف نگه دارید !نه اینکه شما پولتان را از پنجره بندازید دور ریزند،می. ریزندیعنی می

پایید. را هم می باشد و آن زیر چشمی پولتان  

!ولی یواشکی به پولمان هم یک نظری داریمکنیم وسط عینک ما عشق است خب ما اینطوری نگاه می  

شود یا کم رود. اگر ما عشق داشته باشیم پول ما زیاد میقسمتهای دیگر هم میبه همه  و شودمنتها عشق که باشد از اینجا عشق ساطع می 

شود.شود؟ حتماً زیاد میمی  

  شود.شود؟ حتماً میشود یا نمیهمسر ما از ما راضی می 

شوند. شوند؟ حتماً میاز ما راضی میشوند یا نمیخانواده ما   

! چطوری کند به آنهااز ما دارد جریان پیدا میدر این لحظه شود. برای اینکه برکت زندگی شود یا نه؟ حتما میما راضی می ازدوست ما 

شود که نشود!؟ می  

شود. وقتی یک چیز مادی میاد به دل ما این قطع میولی   

همه  ،فرم میشودیک بتی یک زیبارویی که اصل ما است. وقتی دل شما از جنس هوشیاری بی یه بتان پیش او گرفتاربتی که جملحاال 

های بیرون در مقابل او گرفتارند. بت  

 واقعاً هم که گرفتارند!

شود که گرفتار این هوشیاری به فرم افتاده است و این محدودیت است. مگر می ،هر چه را که در بیرون ببینید که شکل مادی داردشما  

یا گنج  فرمهمین هوشیاری بی ،همین فرم است. تنها چیزی که گرفتار نیستنباشد. هر چیزی که به محدویت و فرم افتاده گرفتار است. گرفتار 

گذاریم که دل ما چیز دیگری بشود. ما نمی االن دل ما است و .حضور است که اصل ما است  

نگر باری سری بجنبانید ****** که نادرست و غریبست درچنین چنین به تعجب   
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تا ببینید دزدد ما می یک چیزی ازکند ندگی ما را امتحان میزالبته منظور که واقعاً لگد که نیست! .. د.بعضی موقعها با لگخب ما را با حیله 

 ً .و تسلیم هستیم یبا زندگی موازخواهیم جیغ و داد کنیم یا آرامش داریم و می که واقعا  

. به پذیریدافتد بارها گفتیم که میاین لحظه هر اتفاق که می. من هیچ گونه بحث و جدلی نداریآو با  مگذاریانتخاب کل احترام می این لحظه به 

که من االن به شما  گنج حضوریگوید که این جنباند و به شما میمیسرش را  ودهد یک بتی نشان می ،دهدیک گلی نشان میزندگی شما 

به غیر نادر و غریب است. غریب است یعنی در این جهان به غیر از درون انسان که گنج حضور وجود ندارد. این یک چیز  ،دهمنشان می

عاشق دیگر کجا هست این گنج حضور؟ دل درون از   

گنج حضور که منظور همین گنج حضور است.  ،جهان شمس غریب است! هیچ غریبی در این جهان مثل شمس نیستدر این  :گویدموالنا می

هست ؟؟ نه نیست. سنگفقط در دل شما هست. در درخت هست در آب هست در   

خودش را به شما نشان خدا باالخره  ،گاهی اوقات با زیباییها ،اوقات با دزدیدن اینی گاهاین با حیله  ،دهدحاال وقتی که این را به شما نشان می

 این یک چیز کمیاب !توانی ببینی برای یک بار هم که شده این را نگاه کنآن موقع هست که میگوید تو این را می ،نشان داددهد. وقتی می

؟ شود ما از این فکر بپریم به آن فکرتو یک بار به این نگاه کن. آیا واقعاً میعجیبی است. و نادر وغریب،  

دائماً گرفتار دل مادی باشیم.  . از این درد بپریم به درد بدی. این که هوشیاری مادی است  

واقع زمان تسلیم شما است. نه اینکه بگویید که من دلم آن در اتفاقاً شوید وقتی که شما دل شکسته می ،شودکه دل مادی شما شکسته میی وقت

دهد. کنید که خدا دلش به رحم میآید؟ نه خدا بیشتر درد میکنید که دلتان شکسته آیا فکر میشما اگر شکایت شکسته و من بیچاره شدم.   

در خواهد که شما فقط تسلیم بشوید. و تمام این دردها برای این است که ما اشتباه کردیم؟ حاال چه کسی ما را به این اشتباه انداخته؟ خدا فقط می

بهشت بیرون انداخته شدیم. ما عادت کردیم. کشان بیرون انداختند. خب ما هم از او را از بهشت کشان گوید: پدرت که در بهشت بودپایین می

این برای این است که شما جدایی را یاد  .گفتند که این دل مادی تا ده سالگی استمیبارها گفتیم که اگر ما به عنوان بچه اگر پدر و مادرمان 

توانی این کار را بکنی. چون هنوز این تو را درد میتا وقتی که جوان هستی  .را باید بندازی دوریواش این دل مادی  بگیرید و یواش

اگر به او بگویی که این مقایسه و این منی که  .پذیر استدل مادی داشته باشد ولی انعطافممکن است است که  درستبچه ده ساله  .نیاورده

شود و بعد درد را که باعث درد تو میبه خودت اضافه نکن  دیگران مقایسه نکن و چیزها را را بااشتباه است و خودت  تو االن درست کردی

  ات!هی برای آیندهقرار بدهم به خودت باز اضافه کنی و آن را مبنای زندگی 

االن هم هفتاد سالمان هست و هنوز هم  .را که به او یاد ندادیمکند. ولی ما اینها اگر به بچه یاد بدهی که این کار را نکند خب او هم دیگر نمی

پر از خواهیم که چیزها را هنوز به خودمان اضافه کنیم. میکنیم. مقایسه میهمین برنامه را داریم. دل مادی داریم و خودمان را دیگران 

به  حتی بعضی موقعها دیم ومریضی را هم به خودمان اضافه کر است. کند و ما را مریض کردهدل مادیمان ما را راضی نمی .نقص هستیم

قند دارم و هم  مرض من هم معده درد دارم و هم سرطان دارم و هم»که  .گذاریمن را هم جزو محسنات خودمان میآکنیم و افتخار میهم آن 

خواهد به ما بگوید که درد حالت طبیعی کند؟ مرض دارد؟ نه میمیرا. چرا  کند ماو اینها را همه دل مادی کردیم که بیچاره می «سکته کردم!

اگر تو درد میکشی پس یک جای تو اشکال دارد! نیست.   
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خواهی ن میآو از ( یعنی چیزهای بیرونی را برداشتی و گذاشتی مرکزت)« دل مادی داری»: گویدموالنا میاشکال داری یعنی چی؟ حاال 

پس از آن این چیزها را نخواه!  .زندگی نیست. هویت نیستو توی آن دهد سالمتی بگیری که آنها هم به تو نمی  

دل ما باید از جنس  ،باید چیزها را تجسم کندکنیم دلمان. ذهن کنیم در دلمان آن را می. هر چیزی را که تجسم میدر واقع ذهن ما دل ما است

 هوشیاری بشود. 

نه  کننداهمیت فرعی پیدا می .روند به پیرامونود این چیزهای مادی میهوشیاری حضور بشحاال اگر ذهن ما فقط تجسم کند و دل ما از جنس 

ما دارند. برخی از اصلی. ولی االن اهمیت اصلی برای   

به این چیز عجیب وغریب به نام گنج حضور!کنیم پس ما االن یک لحظه توجه می  

  بخش سوم: 

طراریم دزد درپی توست ****** چو من سپس نگریدم ربود دستاری انک گفتچن  

به این هوشیاری حضور که من دارم به تو نشان  !نگاه کن، دهماینکه من به تو نشان میتو به  ،گویدخدا میست( تَرددزد طرار یعنی دزد ) 

نگاه کردم این دستار و عمامه من را دزدید! )دستار همان عمامه است  همین که به او .استی این دنبال تو است و خیلی هم دزد طرار .دهممی

ردستی است که در تگفت این دزد  .گوییم(  بعضی موقعها هم کاله می.منظور من ذهنی است ،بستندبه دور سرشان میدان که در قدیم مر

دزد و ما باز هم حالیمان ؟ خداست. یواش یواش هم میکیست، یماهو دلمان کرد یی که ما محکم گرفتهاینهادزد تردست در اصل پشت تو است. 

شود. نمی  

به خودمان اضافه رنجش را هم  .رنجیممیکنیم وشکایت میما  .آیددهیم و دردمان میاز دست مییواش یواش این چیزهای مادی را ما 

شویم با زندگی برای شویم و موازی میتسلیم می ،دندهیم به جای شکایت کردن و رنجیاین دفعه وقتی که چیزها را از دست می .کنیممی

شود!می خواهیم ببینیم که چطوراینکه می  

  «کو؟ کجاست؟»یک دزد طراری در پی تو است من گفتم:   :فهمیم که معشوق به من گفتمیاالن ما پس 

که از جنس شود همینکه شما به هوشیاری حضور نگاه کنید این لحظه تسلیم میشوید و یک مقداری هوشیاری حضور آزاد می تا نگریدم

دزدد و یا ذوب این من ذهنی را از شما می .گیردشود و همه شما را دربر میدفعه چشمه میکنید و آن یکشما به او نگاه می .زندگی است

کند. می  

ست ****** به عذر آنک به نقشی بکرد نظاریر   ها برسبزه ز آب دیده داوود  

لزومی ندارد که ما به جزوئیات  .دانندها را میکسانیکه مذهبی هستند احتماالً این قصهگوید که بطور خالصه دو تا قصه دارد در اینجا می

به یک نقشی توجه کنید و این نقش را دلتان بکنید این مثال برای همین حقیقت است که اگر شما زند موالنا ولی در واقع مثال می .برویم

کشد. کند و اگر مقامتان باال باشد همه مردم را به گرفتاری میزیادی ایجاد می گرفتاریهای  
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گذارد توی شود که شوهر دارد و این نقش را میعاشق زنی می ،ئیلاسراپیغمبر بنی ،زند که داوود پیغمبر بودهمثالً داوود را مثال میاینجا 

او را بگیرم و بجایش صد تا از این زند با شوهر زن که تو بیا شوهرت را طالق بده تا من اینقدر عاشق این زن بوده که چونه می .دلش

  !دهم ولی تو این زن را بده به مناسرائیل به تو میبنی خوشگل زنهای

چیزعمده  ،.. با قصه کاری نداریم.شود.خالصه نمی «.دهمیگر نمینه من یک موی سر زنم را به هزار تا زن د»: گویدشوهرش هم می 

یک . مادر سلیمان بود ،زن گیرد کهن زن را به همسری می. آکندبه این زن دست پیدا میمیرد و داوود زن میآن این است که شوهر درقصه 

آیند ( دو تا فرشته می...تعجب نکنید که این چیزها اتفاق افتادهدانید که این قصه است و شما البته میداوود نشسته بوده روی تختش )روزی که 

تا دارد و این که  99یک دانه گوسفند دارم یا میش دارم و این برادرم من »گوید بصورت دو برادر که شکایتی بکند به داوود. یکی از آنها می

«هم از من بگیرد. ن است تا این رابه این یک دانه گوسفند م شتا گوسفند دارد هنوز چشم 99  

ربوط به خودش است مفهمد که این می و شود که اینها فرشته بودندشوند و داوود متوجه میکند ولی اینها یکدفعه ناپدید میداوود رسیدگی می

  !بگیردی دیگرتا زن داشته و لی همه فکر و ذکرش این بوده که زن  99و 

یک نقش دیگری را به خودمان اضافه زنیم که درست مثال ما که نقشها را گذاشتیم توی دلمان و حرص می .فهمد که کار را خراب کردهمی

طبق قصه حاال ممکن . گریه و نوحهکند به ع میروخواهد که او را ببخشد و خالصه شاشتباه بوده و از خدا می شفهمد که این کارکنیم و می

! کشدبه گریه می سال 40است که این ارقام درست نباشد ولی   

تواند همه ملت را بر باد بدهد. واقعاً می ،ها را در دلش گذاشته باشدو اگر نقشهای باال باشد دهد که کسی که در رتبهاین قصه نشان می  

تا باالخره بخشیده میشود ولیکند گوید که آنقدر گریه میمی ردصورت این را دابه هر   

اینقدر گریه و زاری  ،نقشی نظاره کرد و گذاشت توی دلش به علت اینکه یا در مقابل اینکه به یک  رست برها بزهاز آب دیده داوود س 

تان وعزایتان پایان گذارید توی دلتان نوحهدهد که اگر شما چیزها را بلو باشد ولی این نشان میغسبزه رست. ممکن است ونوحه کرد که 

ای بابا این پیغام برای من است و این را هم هر کسی خودش متوجه متوجه بشوید که یک جایی مگر اینکه مثل داوود  ،دتواند داشته باشنمی

همین شعار است که هنوز دنبال این هستم که چیزهای دیگری هم به آن اضافه کنم. شود که من با این همه چیز که گذاشتم توی دلم می

«بهتر! ر،هر چه بیشت» گوییم:می  

. همیشه ناکامل است. چرا؟ چه بیشتر بهتر یعنی دل من مادی است و یک اشکالی هم که دل مادی دارد این است که همیشه ناقص است هر

و چون چیز مادی بین ما و خداست ما شادی اصیل تواند زندگی بدهد خواهیم از آن زندگی بگیریم چون چیز مادی نمیبرای اینکه ما می

چیزهای دیگر را به آنها اضافه کنیم تا انشاهلل از آنها زندگی بگیریم و حالیمان خواهیم همیشه ناکامل و ناقص هستیم. پس مینداریم در نتیجه 

پس یک چاره دیگری باید بکنم. حاال آن چاره چی دادند به من! داد اینهایی که شصت سال داشتم باید زندگی میاگر اینها زندگی مینیست که 

شد.  هن را متوجهست؟ داوود ای  

آید. می %100آید؟ آید؟ الهام میآید ؟ پیغام مییا برای شما هم فرشته میآ  
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نیست؟ یک اشکال جسمی ما پیغام آید. آیا این حادثه بد پیغام برد آنجا و گاهی اوقات یک حادثه بد پیش میدر باال گفت که به حیله ما را می

 نیست؟ حتماً هست. 

خواهی چیزهایی به آن اضافه کنی مواظب باش! تو دلت مادی است و شما میگوید که گیرید؟ این پیغام دارد میآیا شما پیغام را می  

کشان کشان ز بهشت ****** نظر به سنبله تر یکی ستمکاریند مر پدرت را برا  

گوییم خوشه گندم! و در حاال ما می( یعنی خوشهاین سنبله )که آدم میوه درخت دانش را خورد.  اش این بودقصه هآدم در واقع. پدر ما آدم بود

". درخت دانشمیوه : "گویندغرب می  

یعنی دل مادی داشته باشیم. نکه ذهنمان را و فکرمان را بخوریم. میدانش همین قضاوتهای ما است. ه درخت میوه  

یدهم به شما ذهن م  «.ذهنتان را بخوریدن را یعنی شما حق ندارید میوه درخت دانشتا» :گویدخب قصه آفرینش است که خدا به آدم و حوا می

جدایی را یاد بگیرید تا اینجا شما باقی بمانید و بتوانید خودتان را نگه  یدچون با .وانید از ذهنتان استفاده کنیدیتشما م . شما ذهن دارید یعنی

  !هویت بشویدبا فکرهایتان هم مبادا !هویت بشویداش را بخورید و با آن هممیوه مباداولی  ،دارید

یعنی حوا و آدم اند. دید که خودشان را از همدیگر پوشانده خدا آمد و (را پوشاندند. جلویشانآن تصویر معروف که  در )وآنها خوردند  لیو

. و من ذهنی درست کردندبنابراین خود  .فهمید که میوه درخت دانش را خوردند خودشان را از همدیگر پوشاندند و  

ن موقع در آتا برای اینکه  .کردندن موقع آدم و حوا چیزی را از هم پنهان نمیآدارد. تا و یک چیزهای پنهان  داند که جداستمن ذهنی می

ولی  .شددادند و هیچ چیزی هم نمیبه هم نشان می ،همه چیزشان را هم .گفتندبه هم می رابنابراین همه چیز مقام وحدت و زندگی بودند و 

یعنی حوا  «)ماین گفت که بخور»:گفت  آدمو  «؟!رخت دانش خوردیداز میوه د»کنند گفت: م مییآمد دید که خودشان را از همدیگر قایکدفعه 

تواند کارش را جلو ببرد.من ذهنی با مالمت می ن مالمت را هم یاد گرفته بودند.بنابرای ( .بخورم هگفت ک  

شما شکایت حاال شما روی آن  .تواند من ذهنیش را درست کند و تعمیر کند وهمینطور نگه داردرا بلد باشد مییک نفر فقط مالمت یعنی اگر  

تواند من ذهنیش و مالمت را هم بلد باشد مییک نفر در این جهان اگر شکایت کردن و رنجش را بلد باشد  .کردن ورنجش را هم اضافه کنید

 را ادامه بدهد. 

د و میروید به جدایی و تیافاز این پایگاه می .برای اینکه در بهشت در فضای وحدت بودند . افتیداه بزرگی دیگر میگفت که شما از پایگ

.به عشق برسیددست دادید ) که این همین حبوط است( باید  زبرگشت به آنجا که ا  

آتشین هست که باید از توی آن رد بشوید.به عشق یک شمشیر چراخان برای رسیدن  .تواند شما را به وحدت برساندعشق فقط می   

 چرخانپوره بشود با این شمشیرپوره کند. یعنی این من شما باید پارهتا تمام این من مادی شما را پارهیعنی باید از این تو رد بشوید یعنی چی؟  

  ؟!پاره میشوم گوید که من چطوری رد بشوم؟ترسد و میمیآتشین که انسان هم از آن 
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یک قسمتی را شما را برید شما آن شمشیر چرخان آتشین است یعنی از شما را زندگی دزدید  گوییم که اگر یک قسمتیهمین را داریم میحاال 

به بهشت. رسدیکدفعه می، این ن توآدوباره بروید  .ناراحت نباشید  

شود. چون ابراهیم اندازد توی آتش. ولی آتش گلستان میمیشکست ولی نمرود او را را می بت هاآتش نمرود هم هست که ابراهیم حقیقتاً این  

ترسد.نمی  

.سوزاندهایش را میو ناخالصیرا تش عشق اشت که دل مادیش آسوزاند؟ همین می چیزی را آتش چی   

همین  ،همین ستمکار .یروناندازد باین قانون زندگی و غیرت زندگی ما را از بهشت می ...عمل کنیم ،پس فهمیدیم که اگر ما مثل پدرمان آدم 

اینها همه قانون زندگی هستند.  ،جگرخوار  

از جنس غم و مردگی باشید غم را  .شوددر شما بیشتر میگوید شما از جنس زندگی باشید زندگی گوید؟ میغیرت و قانون زندگی چه می

.کنیدبیشتر می  

غم داشته باشید. غم ارزش نیست. شما اگر غم بی! شما باید دل شودکم کنم نمی خواهم اینها رایک کیلو غم دارم و میمثالً شما نگویید که من  

ورد. نه ها را از اینجا در بیااین قانون زندگی است. نگویید خدا رحم کند و این غم .شودزیاد میروز به روز را بگذارید توی دلتان غم شما 

کند!نمی  

 چیزها باشد. ولیدل شما نباید دانید که ی شما این قانون را میلنیست یا جگرخوار که نیست. وا ستمکار دیکی ستمکاری حقیقتاً که خگوید می 

و بگوید که خدا من را در وسط راه بگیرد! نمیگیرد بندازد  را! یک کسی اگر برود و از ساختمان پنجاه طبقه خودش کنیدشما رعایت نمی

  .گیردنه! نمیگیرد؟ خدا کجاست؟ چرا نمی. که..

افتی گیرد و مین باال بپرید پایین هیچ کسی شما را نمیآاگر شما از که و برای اینکه خدا به تو عقل داده و قانون ثقل را به تو یاد داده 

 میمیری. پس نپر! 

دانی. قانون جاذبه زمین را می  

ن دل آدر اینصورت غیرت قانون در اینصورت اجرا خواهد شد.  ،قانون زندگی هم این است که شما در دلتان نباید چیز بگذارید اگر بگذارید

 شما را زندگی خواهد خورد و شما دردتان خواهد آمد. 

ناله کنید و شکایت کنید چون اگر  .این را بدانید نه اینکه ناله کنیدآمد بدانید که دل مادی دارید. ن است که اگردردتان یحاال یک قانون دیگر ا

د و بین خودتان و زندگی جدایی نندازید. وشمادی بزرگتر مین چیز و برنجید، آ  

ت.نیسا من را درست کند. نه اینطوری حاال بیاد خدنگویید یکی من و یکی زندگی! یکی من یکی خدا!   

ها را بندازید و برگردید و دردتان آمده تا این ناخالصیاالن و اید با چیزهای ناخالص حاال قاطی شده .شما هوشیاری هستید .شما خودش هستید

به خودش قائم است. بشوید آن زندگی که   
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نگرد سوی تو خریداریکه چشم شه بر توست ****** هال که می ابروز سنبل حذر     

را  مادل مادی هستند که خوشگل هستند و ی ابروی خوشگل همان چیزها ،سنبل ابرو (.حاال آمد توی ابرو) سنبل ابرویعنی دوری کن از 

برند. می  

چشم شاه  که مواظب باشدند ولی حقیقتاً نباید بدزدند. زدتو را میدل گویم همان چیزهایی که یعنی دارم اغیار را به تو می حذر ز سنبل ابرو

شوی. تا ببیند که تو در امتحان قبول میکند که همین زندگی و خدا هست همین جا نزدیک تو است و دارد تو را نگاه می  

! تو است رمواظب باش که این خریدا نگرد سوی تو خریداریمیهال که   

کنیم! کنیم تا ما را بخرند و ما هم ارزش پیدا نمیارزش پیدا میشود که از اول این خریدار ایستاد آنجا تا ببیند که ما آخرمی   

ما هم پخش کند.  جهانش تا این عشق و خرد را در خواهد دل ما را بگیرد در اختیار خودخریدار ما است و می .کندچشم شاه دارد نگاه می

دهیم! اجازه نمی  

قیومست ****** به چنگ زاغ مده چشم را چو مرداریچشم تو حی دو چون مشتری   

ما هم های مادی این چشمالبته گوید که های معنوی را مین چشمآنه ؟ گویدهای مادی را میاین چشم . آیا..های توو تا چشمدوقتی مشتری این 

 دشهم حساب کار خو . اینگیردما هم در اختیار او قرار می های حسیچشمفرم باشد این یاگر دل ما هوشیاری بگیرد. در اختیار آن قرار می

. فکرهای ما به سامان در میاد. آیدسامان در مینظم و به  کند .را می  

یعنی زندگی که فقط روی حی قیوم  (قیوم بسیار قائم بخودحی یعنی زندگی و )م به خود است ئزندگی قاگوید اگر مشتری این دو چشم تو می

چیز دیگری قائم نیست. رویخود قائم است   

بینم آن را که من این را می کنیم،میبا حواس کار  .کنیدفهمید که اصالً زنده هستید؟ به چیزها نگاه میشما میی وقتی دل مادی داریم چطور 

.نده هستمزمن پس  ...بینممی  

 توانید بفهمید که زنده هستید؟ را بکار نبرید بازهم می حسپنج تا و به گوش و این ها زولی اگر شما به این چیزها نگاه نکنید به چشم چی 

  .میتوانید بفهمید بلهباشید حی قیوم گرا

قیوم انسان که شما نتوانید آن را بکنید. مثال حی ،ریشهبنهایت یعنی ب .قیوم یعنی بسیار قائمحی قیوم در واقع به حضور رسیدن ما است. 

یعنی زندگی قائم به خود. قیوم به حضور رسیده است. حال به هر درصدی به حضور رسیده همین حی %100  

شود. قیوم هستید بله میاگر حیشود که رویدادها شما را از جا نکنند؟ آیا زندگی شما قائم به خود است ؟ می  

دا هم هست. وحدت ما با خدا هم هست. قیوم خحاال حی  

ها را بده دست من ذهنی. تو نیا این چشمشویم. خود خداست که اگر در اختیارش بگذاریم ما از جنس خود او میهای ما گوید مشتری چشممی  
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همه مدت. وقتی که ما چیزها را خیلی واضح است پس از این مردیم. ببینید این و ما کشتیم خودمان را  به چنگ زاغ مده چشم را چو مرداری

هدف واالی در و هیچ گونه  محوصله هستیحال و بین چهار تا چیز را نگاه کنید. بیآا شمبرای اینکه ! ایمهگذاریم توی دلمان، ما دیگرمردمی

مردیم دیگر! یک مرکز مرده داریم.  .عقل درستی نداریمم یترسیم و حس امنیت ندارو می معمل کنی متوانیو نمی یمزندگی ندار  

فکرها مرکز ما است پس ما مردیم! جسم مادی مرده است و مرکز ما قرار گرفته.   

ن زاغ یا کالغ! آیا این درست است؟ آهایمان مرده و دادیم به دست چشمم. حاال یک من ذهنی هست که به چنگ او دادی  

مشتری سودمند بازاریفانی بری عوض باقی ****** لطیف دهی تو کاله   

گذاشتیم توی دلمان. اینها از ذهنمان آوردیم وکه از بیرون آوردیم و  .استهاین کاالی فانی که همان چیزهای مادی دل ما است همان چیزهای

ما است.  حضورماند هوشیاری بین رفتنی هستند از جمله این بدن ما. تنها چیزی که میاز برای اینکه همه اینها فانی هستند.   

گیری. و این معامله خوبی نیست!؟دهی و در عوض یک چیز باقی و همیشه زنده میکاالهای فانی را میدل مادی وگوید که تو این می  

فرم است. این هوشیاری از جنس هوشیاری بی .چه مشتری خوبی داری؟ خب مشتری ما خداست. لطیف است لطیف مشتری سودمند بازاری

گذاریم که نمیاد. حاال.. اسمش را میبه کلمه این هم درست نیست. ولی باید یک چیزی بگوییم دیگر! ولی  ،گوییمهم که میفرم بی

فرم. هوشیاری بی  

بازار این ما هم لطیف بشویم و گوییم فرم نیست. ولی مشتری لطیفی است. کی مشتری ما است؟ وقتی که فرم یعنی فرم نیست. حداقل میبی

گیریم که گنج حضور باشد و یک چیز نامیرا می ،دهیمما یک چیز فانی میبرای اینکه قیقتاً بازاری سودمندتر از این نیست. است. ح سودمندی

دهی که زندگی آنها را اندازی دور و اجازه میفانی را میکنی و میمادی و هوشیارانه تو دل این کار را باید هوشیارانه بکنیم.  .اصل ما باشد

باید اجازه بدهی که این دلها را فقط این لحظه را بپذیر.  «دزدد تا به حیله شما را ببرد آنجا.میرا تو دستارت   »:همانطور که گفتبدزدد 

 زندگی بدزدد. 

بینید زودی میبا او همکاری کنید. حاال یکی او کند یکی هم شما بکنید. بعد ن بجای اینکه ناله شکایت کنید یشما با او همکاری کنید و بعد از ا

شود. شود و این دردهای شما کنده میاین دل مادی کنده می  

خلق کشیدت به نظم و اشعاریچه تو چشم را بستی ****** ریای خمش خمش که اگر   

 خاصیت خوبی است. هیچ چیزی بیشتر از خاموشی وسکوت شبیه خداگوید که چقدر خاموشی دو بار هم می «خاموش خاموش»وید گحاال می

زند. پرد این خاموشی را بهم میاین من ذهنی که هر لحظه به عنوان فکر مینیست.  و زندگی  

مادی  دلمان را بستیم و ولو اینکه ما ولو اینکه ما چشم .گوید و هم به ما که یاد بگیریمهم به خودش میگوید گرچه که تو چشم را بستی می

. دروغ مردم چی هست؟ ریای مردم من ذهنی دارند من ذهنی دروغ است ،ریا با ما برخورد کنند ولی ما استعداد داریم که اگر مردم بانداریم 



20 

 

توانیم تحت تاثیر کنند. ما میعصبانیت می و زنندحرفهای اقرارآمیز می .کنندخواهند تملق میتو می ی ازمردم من ذهنیشان است. یک چیز

به گنج حضور رسیدیم. مردم قرار بگیریم وقتی که من ذهنی دارند ولو اینکه   

فهمند! نه این را بگوییم که این مردم اصالً هیچی نمیاین پرهیز همین است! حاال این واقعاً اینطوری نیست که ما خودمان را بگیریم و 

گوید. یا خودمانرا ببرم باال! نه. نمی  

توانی همه چیز را گوش بدهیم همه جا برویم و هیچ شما ممکن است که من داشته باشد و بگویید که ما میاست که پرهیز معنوی  یک جور

 نفوذی هم نپذیریم! نه چنین چیزی نیست. 

و بینیم پذیریم. هر چه که میپذیریم. هر کجا که برویم اثر میرویم روی شما اثر میگذارند. هر مجلسی که میدوستان شما در شما اثر می

شود که اثر نپذیریم.پذیریم. نمیاثرمیشنویم می  

مخالفت ندارم ولی خواهد حالش خوب شود بارها من این را گفتم که من با اخبار و اخبار منفی بهترین چیز این است که اگر کسی می 

اینها را کشتند یا آنجا اینجا ». حرف منفی استهمیشه نند. اخبار ککنند. اخبار گوش میها حالشان خراب است و اخبار بد گوش میبعضی

  «سقوط کرده و.. فالن جا فالن اتفاق افتاده و.. فالن رئیس جمهور فالن چیز را گفته!هواپیما 

توی دلت. اگر  گذاریکنی. به اینها گوش کردی که حالت خراب شده. اینها را میخب آقا شما اگر حالت خراب است به اینها چرا گوش می

کردی.دلت نبود که گوش نمی  

اشعار. تو یک سری شعر گفتی و داری دور  نظم وکه تو را کشید به به خودش گوید موالنا می ی و دروغ خلق روی ما اثر دارد. ریا 

با ما است. گوید غصه نخور برای اینکه این هوشیاری حضور همیشه میهم گوید غصه نخور. به ما شوی از آنجا. ولی میمی  

شمس دین با توست ****** چه غم خوری ز بد و نیک با چنین یاریتبریز مفخر ولیک   

کشد به این قضایای دل مادی باید بدانیم که همیشه این هوشیاری حضور و اگر ما را بیرون می .ولو اینکه ریای خلق تو را کشید به این اشعار

این اختیار را دارید.  . شمادلتان نکنیدکه بد و نیک ذهنتان را  دانیدذهنمان نداریم. شما ب نیکبنابراین ما ترس از این بد و  است.زندگی با ما 

کند ما از آن دیگر دل ما خیلی مقدس است. در نتیجه ذهن جای خودش را پیدا می . جایش در سر است .ذهن را بگذارید سر جایش باشد

عشق بشود از جنس  نساز ج ذهناگر  .دهدسر و سامان می ذهن ما هم عشق هر لحظه به  .عشق استترسیم برای اینکه دل ما نمی

کنید دیگر دلتان مادی ن نگاه میاان حضور به ذهنتوشما به عنکند. دهد به ذهنمان. ذهن ما را ذوب میفرم بشود فوراً سامان میهوشیاری بی

دردهایتان  .کندد ذوب مییبینید که دردهایتان را دارنگاه کنید می ذهنتانبه و قرار بدهید  اگر بصورت ناظری حضورنیست. یک ذره هوشیار

افتند. تان را از ارزش میدردهای .اندازیدرا می  

گذارد. االن دردهای نمی رسد دیگر به دردهایش ارزشبه کسی که به آنجا می «.به من گلی نشان داد که گلهای دیگر از ارزش افتادند »:گفت

ه نیست دردهای ما هیچ ارزش ندارند. ما برای ما ارزش دارند. ن  
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 بخش چهارم: 

ام که بارها خدمت شما عرض کرده .شوددفتر پنجم شروع می 719اجازه بدهید در این قسمت چند سطر مثنوی برایتان بخوانم که از سطر 

خوانیم و یا مثنوی میما و وقتی توانید بخرید یک سری هفت جلدی می .مطالعه مثنوی مفید است تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای

 خودتان به تنهایی از آن استفاده کنید. 

گذارد آکل یعنی خورنده میخورد؛ خورده شونده هم هست. اسمش را هر کسی یا هر چیزی که میاین قسمت از مثنوی مربوط است به اینکه 

. ی خورده شوندهو ماکول یعن  

پس خورده شونده  .من ذهنی خورنده است .دلش کرده من ذهنی داردذهنش را خواهد بگوید که انسانی که دلش مادی است یعنی و موالنا می

زند ولی منظورش انسان است. منظورش این گرچه که موالنا حیوانات را مثال می .هم هست. پس خورنده وخورده شونده یک صفت است

خواهد دائماً بخورد وحالیش نیست که خورده هم خواهد شد. می. خواهد چیزها را به خودش اضافه کندمیذهنی ما که مناست   

بینید که با چیزهایی که ما می .خوردکند ومیباید ما بدانیم که همین زندگی است. زندگی در واقع من ما را ذوب میو بزرگترین خورنده 

ذهنی را رنجیم و منمی کنیم.ناله و شکایت میبشویم و از خواب بیدار بشویم  دهیم و بجای اینکه هوشیاردست میمرتب از هویت هستیم هم

دهیم. ادامه می  

ایم یا نه؟!منظور از این صحبت هم این است که ببینیم که آیا ما تا بحال خورده و خورده شونده بوده  

گوید:می  

****** گربه فرصت یافت او را در ربود مرغی اندر شکار کرم بود  

مرغ را بگیرد. و اده بود تا بپرد تگربه هم ایساسش به کرم بود که آن را بگیرد و بخورد. وح .یک مرغی کمین کرده بود تا کرمی را بگیرد

رد! وپرید و گرفت و خ  

****** در شکاری خود ز صیادی دگر خبرآکل و ماکول بود و بی  

خبر بود. از این بیا بخورد و یک دفعه گربه خوردش و خواست کرم ره بود وهم خورده شونده. کما اینکه میاین مرغ هم خورند  

بخورد. ولی  کمین کرده ما را ،یک باشندۀ دیگر ،حواس ما به این نیست که یک کسی دیگر .ذهنی داریم و حواسمان به خوردن استما هم من

حرص خوردن داریم حواسمان به این نیست که یکی دیگرهم کمین کرده تا ما را بخورد. چون ما حواسمان به خوردن است   

«خواهد او را شکار کند.اینکه یک صیاد دیگر میخبر بود از بی» :گویدیپس م  

زند. حاال یک مثال دیگر می  

ایستهایست ****** شحنه با خصمانش در دنبالهدزد گرچه در شکار کال  
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و از آه سحرست و قفل و در ****** غافل از شحنه مشغول رختعقل او   

داند که داروغه یا رئیس پلیس بعالوه مردم را بردارد و نمی یرا شکار کند کاال خواهد با ذهنش کاالیم .رود دزدی در خانۀ مردمدزد می

نها نیست! آدنبال او هستند. حواسش به کنند کمک پلیس خواهند به میمردمی که حتی افراد پلیس و یا   

قفل و در. که چطور قفل را بشکند یا در  بهتوی این خانه چی هست و و اینکه های خانهبه کاال حواسش رفته یعنی رخت است. عقل او رفته

صبح وقتیکه این کاالها را دزدید و صاحب خانه که  ز این هم غافل استا و غافل از این است که داروغه دنبالش است و بعالوه را باز  کند.

برای این که تمام حواسش به این است که کاال را بدزدد. حر خواهد داشت! س بیدار شد آه    

گوید تا ما متوجه بشویم که ما هم اینطوری هستیم. را میحاال اینها را موالنا   

ن چیزی آکند به کند. فکر میمیکه بخودش اضافه کند و حواسش به آنجاست بنابراین زندگی ن ذهنی داریم که دنبال شکار چیزهاستم منهما 

 اوخواهد به خودش اضافه کند یک کسی قمستی و کل ولی حواسش نیست به آن چیزی که می خواهد بخودش اضافه کند زندگی هستکه می

خواهد بدزدد. را می  

و سالمان است   70برای مثال ما خواهد بدزدد. همه ما را می ) سرانجام(لآالمغزل هم بود که یکی از دزدها همین زندگیست. بگفتم و در 

حواسمان نیست که اجل هم نشسته گربه اجل نشسته و  .در شکار کاله هستیم .حواسمان به این است که چیزها را به خودمان اضافه کنیم

ن به این یکی دیگر نیست. چون ما حواسمان به آن چیزهاست که بخودمان اضافه کنیم و شکار کنیم حواسماخواهد کل ما را بخورد. می  

خود****** غافلست از طالب و جویای  نان غرق است در سودای خودچاو   

مثالهایش در سطوح باال هم است که غافل از طالب جویای خودش است. در عشق دزدی  ،ار خودشکدر و این دزد اینقدر غرق  در سودای 

گربه هستند که مثل کشورهای خارجی هم  ...جایشان بنشاند و بچاپد ومردم را سر بینید که مثالً رئیس یک مملکت حواسش به این است کهمی

توانست آنها گربه نمیفرم بود خب اگر در دل آن رئیس جمهور یا رئیس مملکت هوشیاری بی .و چیزهای او را بدزدنندچشم دوختند که او را 

 را به این سادگی بدزدد. 

  !یکی دیگر یا چند نفر دیگر هم وایسادند که ما را بدزدند و ما را بخورند ،دیگرانجمع کردیم از وقتی ما دزدیدم یا 

خواهید چیزی را به عنوان اینکه میکنیم حتی این از لحاظ مادی هم صادق است. شما گرچه که ما در مورد مطلب معنوی صحبت میحاال 

خواهد شکار کند؟ وشما چه چیزی را چه کسی میکند. شما را  ارکخواهد شما را ششکار کنید حواستان به این هست که کسی هم می

خواهید شکار کنید؟ می  

تواند جالب باشد اگر کمی روی این تامل کنید!این هم می  

چردۀ حیوانش در پی میخورد ****** معدزاللی میگرحشیش آب   

چرد. آید میخورد گوسفند هم میمیآب صاف را  (یعنی گیاه)حشیش گوید اگر حشیش این هم مثال دیگری است که می  
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چنین هر هستیی غیر الهآن گیاه ****** هم و ماکول آمد لآک  

خورد پس هم خورنده است و هم خورده آید آن گیاه را میفند هم که میسگوخورد گوید آن گیاه که آب میگیری کرد و میپس موالنا نتیجه

غیر از خدا. درست است؟ شونده و همچنین هر وجودی در این جهان   

باید از جنس خدا بشویم. چطور از جنس خدا بشویم؟ در کشیم شویم درد میچون وقتی ما خورده میخواهید خورده نشوید، پس اگر شما می

شوید به اله. زنده میشما  .شود الهاین میشوید حضور زنده میشوید به گنجبه زندگی قائم بخود زنده میقیوم فضا یکتایی این لحظه شما با حی

خواهید چیزی به خودتان اضافه کنید. در شما به لحاظ ذهنی خوردنده هستید. چون مرتب ناقص هستید و میکه به این زنده نشدید  تا زمانی

و مجبور هم هستیم برای اینکه ناکامل هستیم و زندگی  مچیزهای هستید که به خودتان اضافه کنیشکار چیزها هستید. و وقتی که در حرص 

دهد و دل مادی به شما زندگی نمیبخاطر این است که دلتان مادی است  ،کنید بخاطر این نیست که واقعاً نداریدحس نقص مینداریم. اگر شما 

افه به شما زندگی خواهد داد. آن همان حرص است. اضکنید که اگر بیشتر اضافه کنید ان بیشتر و نخواهد داد و چون زندگی ندارید فکر می  

آن دزد کاال به  لشویم تمام حواسمان مثو زمانیکه دچار حرص می به خود تا زندگیمان زیاد بشودحرص یعنی همان اضافه کردن کوچولو 

شود. حواسمان از زندگی پرت میاین است که فقط آن کاال را بدست بیاوریم.   

ع م چو اوست ****** نیست حق ماکول و آکل لحم و پوستال ی طی طِعمک م ئ  و  ه   و    

خورد. بنابراین وقتی از جنس او دهد و خودش غذا نمی. او به شما غذا میخوردلی خودش غذا نمیدهد وگوید که خدا به همه غذا میمی

خواهید. ولی خودتان غذا نمیدهید بشوید شما به همه غذا می  

آید که این کار را بکنید کنید و دلتان میبرکت زندگی را در جهان پخش میفراوان شدید و دارید  ،دهیددارید عشق میهرموقع شما دیدید که 

خواهید. دهید وغذا نمیاید و دارید غذا میدر این صورت از جنس این شده  

گوید خدا از جنس ماکول و آکل پس میخورد! ا نمیخورد ما اگر آنجا باشیم ما رخورد. چون غذا نمیدهد به ما و غذا نمیپس خدا غذا می

کنیم خدا از جنس گوشت و پوست است  در حالیکه ما همه فکر می .(لحم یعنی گوشت و پوست نده و خورده شونده نیست. )یعنی خور .است

پس چیزی هم از ما کند! اگر خدا از جنس گوشت و پوست و خورنده و اینها نیست زند داغون میخدا میشود! و خدا حتی عصبانی می

! خواهد به ما بدهد؟ همین نورخواهد به ما بدهد. چه چیزی میخواهد و چیزی هم مینمی  

خواهیم و زندگی اصلی همان میفرم هستیم. زندگی بیما هوشیاری  .او را ناسزاستو حیوانی مرقوت  خداست *** نورقوت اصلی بشر  

 است و غذای اصلی همان است. 

خورد. میای است که غذا خواهد برای اینکه یک باشندهذهنی داریم پس او غذا میاگر منخورد. ذهنی میغذایی که من غذای حیوانی یعنی

خورد؟ غذای حرص! غذای اینکه چیزی باید به من اضافه شود! چه غذایی می  
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ذهنی ما احتیاج داریم؟ توجه، تایید، غیبت مردم عنوان منید و توجه. به چه نوع غذاهایی به یکنید که ما چقدر احتیاج داریم به تا حاال شما نگاه

، غذای رنجش، نها را پایین بیارویم. این مقایسه و غذای حسدآباال ببریم حداقل  یمتوانما حاال اگر خودمان را هم نمیکه آنها را پایین بیاوریم، 

ا احتیاج دارد. ذما از اینها تغذیه میشود چون به غذهنی من .خوریم.. اینها را ما می.غذای داد و بیداد، غذای ترس   

ایمن بود ****** ز آکلی که اندر کمین ساکن بودآکل و ماکول کی   

منتها  ،ل ایستاده تا او را بخوردغای که همین باز خورنده ،باشدتواند امنیت داشته ای خورنده و خورده شونده باشد این کی میاگر یک باشنده

ن زیر آای که آن پشت و یا در هاز خورند تواند امنیت داشته باشدذهنی ما که خورنده و خورده شونده است چجوری میپس من پنهان است؟

تواند امنیت داشته باشد. قائم شده؟ نمی  

ع م استرو بدان درگاه کو ال ی طجذوب ماتمست ****** ن ماکوالامن   

 .اگر یک کسی آمد یک قسمتی از این دلتان را کند و خورد ...اگر دلتان مادی است ،ذهنی داریداگر شما من .ماکوالن یعنی خورده شوندگان 

هویت پولتان و با اتومبیلتان هم هویت هستید باهویت هستید با همسرتان همتان همبا بچههویت هستید شما مثالً فرض کنید که با مقامتان هم

گوید اینکه شما باور دارید این مفرغ است کند و میتوهین می شماخورند؟ یک کسی به باورهویت هستید. چطوری میبا باروهایتان همهستید 

.. خب اینها دارند کنده .دهد روید و به حرف شما گوش نمیشود میشما بزرگ می رود یا بچهگذارد و میبدرد نمیخورد یا همسرتان می

شما خورده شونده هستید.شوند! شوند ودارند خورده میمی  

آیا شما اینطور هستید؟ اگر دل شما کند. مثل آهنربای قوی ماتم به خودش جذب می .یعنی بسیار جذب کننده "ماکوالن جذوبامن " :گویدمی 

مثالً رود ما می ۀما رها نمیکنیم ! بچ ولیاید را حتماً خواهند خورد. نها هم هویت شدهآچیزهایی که شما با برای اینکه  .مادی باشد پس هستید

خانم تو باید اینطوری باشد  .زندگی نکناینطوری  .گوییم که اینطوری زندگی کنبه او می .کند و ما مثل عقاب باالی سر او هستیمازدواج می

. ..ری باشداینطو یدهمسر تو باید اینکار را بکند بچه تو با  

هنوز آن نقش مادری یا پدری را رها  .آیدعروس یا بچه یا نوه میسال از کنترل یا  60بیشتر ماتم انسانهای باالی  مایهمانطور که متوجه شده

 نکردند. 

کنی. خودت جذب میربای قوی ماتم را به خواهند کنترل و راهنمایی کنند. خب پس باید ماتم بگیری! برای اینکه تو مثل آهنهنوز می

  !کنی. چکار داری؟عزاداری و گرفتاریی را بخودت جذب می

تو به آن   است طعمکو الی  ن درگاه آرو به ن درگاه  آاین دام به پر تو چسبیده است. تو حاال برو به گوید که در پایین هم می برای اینکهچرا؟ 

ذهن باشد که هم ن فضای آن فضای ذهن زندگی کنی و آهویت شدی اگر در همآخر تو که با همه چیز خواهند. نجا غذا نمیآفضا برو که 

..میخورند دیگر. .خواهند بخورندمرتب آنها را هم می  

گیرد پای آدم درد می .بردمی کند وآید و ازدواج میبرد و دختر شما را یک آقایی میکند و میآید و ازدواج میپسر شما را یک دختری می

یا کسی که زیبای ظاهریش دلش شود دم و قدرت بدنی آدم کم میآیا هوش  .کندسکته میای خدایی نکرده یک موقعهآدم  .گیردمیدل آدم درد 
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پس هویت شده این جذوب عالم است. کسی که خوشگل است با خوشگلیش همشود؟! ای برپا میاست اگر زمان بخورد این را خب چه فاجعه

دزدد. روز به روز زمان این را دارد میچون  .جذوب کننده ماتم است  

زندگی است که داریم االن در موردش این همه صحبت  .ن درگاه همین فضای پذیرش این لحظه استآباید به درگاهی بروید و پس شما 

، در آنجا به آنجا بروید رخواهد بخورد. اگخواهد. یعنی شما را نمینجا کسی غذا نمیآکه در  بروید به آن فضاذهن کنیم و شما باید از می

شوید. فرم میبی  

چرد****** فکر آن فکر دگر را می خوردهر خیالی را خیالی می  

بعد آن گیرد. رود و جای او را میرود و یک فکر دیگری میاین فکر االن از بین می .شویمشما ببینید که ما االن یک فکرهستیم و بلند می

شویم و یک فکر دیگر خب اگر ما اگر فکر هستیم و بلند مینشیند. خورد و جای آن میو فکر قبلی را می فکر میرود و یک فکر دیگر میآید

فکر من گوییم که این شویم و مینه ندارم چون االن ما به عنوان فکر بلند می خورد، آیا ما در این صورت امنیت داریم؟ نه! ید ان را میآمی

شود. نه اینطوری نمی !... من این هستماین یکی نه یم خورد و میگویآن فکر را میآید و یک فکر دیگر می بعد هستیم و  

چردخورد ****** فکر آن فکر دگر را میهر خیالی را خیالی می  

توانید از این خیال شوید آیا مین که درگیر خیال و در چنگ خیال هستید به عنوان خیال بلند میتوانید االگوید که شما میموالنا دارد می

خودتان را تکان بدهید و میگوید: نه نمیتوانید. آن هوشیاری باید شما را آزاد کند. شما باید بدانید که از جنس هوشیاری حضورهستید و برمید؟ 

شود خب حس ر بلند میحاال در این مرحله به عنوان فکآید به این جهان و هوشیاری می. اینها را بریزید و اصل شما زاده بشود از این ذهن

دیگری و توانیم بگیریم پس یک فکر دیگر وخورد بلکن ما از این زندگی  بگیریم که نمیآید و این فکر را مییک فکر دیگر میکند نقص می

دانید که که شما میگوید می . ولی ما منتظر هستیم که از فکرها زندگی بگیریم  .توانند به ما زندگی بدهند.. هیچ فکرها هم که نمیدیگری .

توانید امنیت داشته چطور میپس در این صورت که حس امنیت شما که جذوب ماتم است! و شما اوالً خورنده وخورده شونده هستید االن 

خواهد بخورد؟ باشید از یک فکری که االن این را می  

توانیم. توانیم امنیت داشته باشیم؟ خب نمیی میخواهند ما را بخورند. چطورشویم و همین االن میما به عنوان فکر بلند می  

جنس هوشیاری حضور باشیم نمیتوانند ما را بخورند.  ازبه آنجا باید برویم که ما را نخورند. اگر فقط   

کز خیالی وا رهی ****** یا بخسپی که از آن بیرون جهینتانی و ت  

.. حاال ما .خوردآید بعدی را میخورد و بعدی میید این را میآمی یک فکر (نداریم.چون جای دیگر که )شود که تو بخوابی گوید که نمیمی

توانیم برهیم. چطوری برهیم؟ نمی  

  .شودگوید نه این هم نمیبرهیم ! که می برویم توی رختخواب و بخوابیم تایعنی برهیم. تا حاال یک چاره داریم که بخوابیم 

 یا اینکه بخوابی یا بخسبی  که از آن بیرون جهی! 
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برای اینکه  ؟چرا   

ست و آن خواب تو آب ****** چون شوی بیدار باز آید ذبابفکر زنبور  

 پسآب  رود زیرپرد توی یک استخر و میدود و می کنند آدم میدم میآدنبال تا زنبور پنج شش اید که مثالً ماند دیدهر مثل زنبور میاین فک

کنند همین فکرها هستند زنبورهایی هم که ما را دارند اذیت می .شودینطور میماگر هم بخوابند هم ه توانند بیایند.زنبورها آن زیر  آب نمی

اگر بیدار بشوی مثل این است که از  .تو مثل آب است خوابفکر مثل زنبور است و  (باب یعنی مگس یا زنبور)ذخواهند ما را نیش بزنند.می

آیند.زنبورها میمدی بیرون. دوباره آآب   

بردکشد این سو و آن سو میدر پرد ****** میچند زنبور خیالی   

خواهی بکنی؟! کنند. چکار میات می... بیچارهکشد به آنجا و از آنجا به اینجا و از اینجا تو را میپرد آید میچند تا زنبور فکر می  

توانید. توانید این قضیه را حل کنید؟ نه نمیکنید که با فکر میشما فکر می  

ا را شناسد ذوالجاللست این خیال ****** وآن دگرهکمترین آکالن  

حفیظما ایمت جوق اکال غلیظ ****** سوی او که گفت  ازهین گریز  

جالل یعنی خدا. لشناسد. ذواها را فقط خدا هست که مییکیخورد و آن کمترین خورندگان همین فکر است که ما را می  

خشم خورنده است. ترس خورنده خورد. مثل هیجانات. رنجش آکل است. اگر رنجش بیاید شما را می ؟شناسیدمی نها راآشما چند تا از خب 

 است.

غلیظ یعنی ل جمع خوردندگان است یعنی خوردنده غلیظ. اکا .از جوق یعنی گروه اکال یعنی خورندگانآگاه باش و بگریز : گوید که حاال می

 درآمده به فرم. 

  .است تر شده و غلیظ شده. پس رنجش هم فکر است منتها کمی غلیظمده آفکر همین هوشیاری است که بصورت فکر و فرم در

خدا. خدا گفته ما نگهدارنده شما سوی او که به ما گفته که ما حافظ شما هستیم. کی گفته ما حافظ شما هستیم؟ از گروه خورندگان غلیظ به 

خواهند بخورند. شما را فقط میتواند نگه دارد و این خورندگان هم هستیم. این فکر شما را نمی  

و شما باید در این جهان با این قیافه باشید ولی اصلتان اشید. خواهد شما را بخورد اگر در این جهان بخالصه توی این جهان همه چیز می

. باید در جهان حضور باشددلتان   

و این را هم بدانید که یک عده  .ن است کسی بخوردکهر لحظه یک قسمتی از آن را ممگفتیم که دل شما نباید مادی باشد. دل شما مادی باشد 

 کمین کردند تا قسمتی از دل شما را بخورند. 

گوید که تو بگریز! حاال می  
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 هین گریز از جوق اکال غلیظ ****** سوی او گفت ما ایمت حفیظ

جهان مادی به فضای یکتایی این لحظه که در آن جا به ما گفتند که ما در اینجا با هویت شدگی فرار کنیم از این همبگریزیم و توانیم پس ما می

شود. فضا! جای دیگر نمین کنیم فقط شما بیایید به ایشما را حفظ می  

آن که او آن حفظ یافت ****** گر نتانی سوی آن حافظ شتافتیا به سوی   

یا به سوی آن که او آن برو بسوی کسی که اینکار را کرده.  .توانی برو بسوی پیرو یکتایی این لحظه و اگر نمییا برو به آن فضای وحدت 

یا بسوی آن حافظ اصلی بروی.  حفظ یافت  

ن دست او را دستگیرآ مستجز در دست پیر ****** حق ش را مسپار دست  

 تو دستت را فقط به دست پیر بسپار که خداوند دست او را گرفته است.

خو کرده است ****** از جوار نفس که اندر پرده است کیودپیر عقلت ک  

قرین کن با خرد ****** تا که باز آید خرد زان خوی بدعقل کامل را   

کند وعقل گانه فکر میدیگر بچه  .پیر عقلت کودکی خو کرده است. ذهنی باشد واقعاً عقل یک بچه را داردعقل فعلی ما که عقل مناین پیر 

عقلش خیلی ذهنی ذهنی بوده است. من. به علت اینکه مصاحبش نفس پنهان یا منندارد. حاال ممکن است که سن ما هفتاد یا شصت باشد

 کوچک است. عقلش به این است که چیزها را به خودش جمع کند یا بخودش نگه دارد و از دست ندهد. 

تو بیا عقل انسان کامل را نزدیک کن با خرد خودت با عقل خودت که همین موالنا را ما گرفتیم.عقل کامل را قرین کن با خرد   

بخوانید. خوانیم که شما بشنوید و عمل کنید و خودتان هم بروید خوانیم. میبیخودی که نمی شناسد. ما اینها راخرد را مییک کسی  دوستان! 

دهد. همین را بروید بخوانید تا آخر و ببینید که چه معنی می  

آن خوی بچگی بیرون بیاد. زتا که خرد ما عقل ما ا تا که باز آید خرد زان خوی بد  

*** 

  

 

 

 


