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1141شمارة غزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار
عزیز روي نگاربشارتیست ز عمر 

ز خواب برجهی و روي یار را بینی
زهی سعادت و اقبال و دولت بیدار

همو گشاید کار و همو بگوید شُکر
قرینه خارچنان بود که گلی رست بی

چو دست بر تو نهد یار و گویدت برخیز
زهی قیامت و جنّات و تَحتها الْاَنْهار

هبگو به موسیِ عمران که شد همه دید
که نعره اَرِنی خیزد از دم دیدار

جستدید و دیدنش میمیبراي مغْلَطه
زهی مقام تجلی و آفتاب مدار

ز بامداد چو اَفیونِ فضل او خوردیم
برون شدیم ز عقل و برآمدیم ز کار

ببین تو حال مرا و مرا ز حال مپرس
چو عقل اندك داري برو، مگو بسیار

کوره معقوالتبرو مگوي جنون را ز 
اي یک بارکه صد دریغ که دیوانه گشته

مرا در این شب دولت ز جفت و طاق مپرس
که باده جفت دماغست و یار جفت کنار

گرديمرا مپرس عزیزا که چند می
که هیچ نقطه نپرسد ز گردش پرگار
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غبار و گرد مینگیز در ره یاري
که او به حسن ز دریا برآورید غبار

سر زانو سر خود اي صوفیمنه تو بر 
کز این تو پی نبري، گر فرو روي بسیار

چو هیچ کوه اُحد برنیامد از بن و بیخ
اي در کمرگه کهسار؟چه دست در زده

لیسیمهاي فقر میدر آن زمان که عسل
شود سپه ساالربه چشم ما مگسی می

نست دهم از خَراج و نعل بهاایمچه
زشرارچو نعل ماست در آتش ز عشق تی
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1141با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

1141شمارة غزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار
بشارتیست ز عمر عزیز روي نگار

دیدن یار چقدر دشمن کُش بوده است و منظور از این عمر عزیز یا بهترین خبر این عمر ،گوید از بامدادمیپس

باید متوجه بشویم منظور موالنا از صبح، دشمن، یار و همینطور . هفتاد هشتاد ساله دیدن روي معشوق استعزیز 

دیدن او و بشارت یعنی خبر خوب و عمر عزیز چی هست؟ 

ایم از جمله در ما صبحهاي مختلفی داشته. شویدمید که شما از خواب ذهن بیداراي باشتواند لحظهمیبامداد

طول تکامل هوشیاري از جامد به نبات تبدیل شدیم و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان و در انسان بصورت 

.هوشیاري که آمدیم، هوشیاري همان خداییت است، به خواب ذهن فرو رفتیم

در خواب ذهن . همه ما انسانها موقعی است که از حیوان در آمدیم و به خواب ذهن فرو رفتیمیک بامداد براي 

براي . تواند لحظه بیداري از خواب ذهن باشدمیبراي انسانیت این لحظه. تواند صبح باشدمیهر لحظه

تان رااي که هوشیارانه متوجه شدید بصورت حضور ناظر ذهنتان را یعنی فکرهایشخص شما از لحظه

ولو یک لحظه براي شما رخ داد، آن لحظه بامداد شما بوده، براي اینکه و این لحظه بیداريتوانید ببینید می

. خواسته از خواب ذهن در شما بیدار شودمیزندگی که همین شما هستید

به ذهن، و در رودمیشود فوراًمیهوشیاري در قالب انسان وقتی وارد این جهان. همین من ذهنی استدشمن

دنیا براي انسان در ابتداي زندگی این چیزهاي مهم چسبد به تصاویر ذهنی چیزهاي مهم این دنیا، و میذهن

و )فکرها و قالبهاي فکري و الگوهاي فکري ( فکرها هستند، )مثل پول، مقام، متعلقات(چیزهاي مادي هستند

هم هویت شدن با این چیزها و تغییر اینها یک تصویري و براساس چسبیدن یا. چسبندمیبه این سه تاهیجانات

در . شودمیاین من ذهنی فوراً مرکز ماکنیم من ذهنی هستیم میو چون ما فکر. آورند بنام من ذهنیمیبوجود

و چنین فکرهایی و چنین اعمالی همیشه . گیرندمینتیجه فکرهاي ما و اعمال ما عقلش را از همین مرکز مادي

خودمان را بشناسیم، یا خدا را می کنیمو براساس این مرکز ما سعی . مثل بادام پوك کاشتن است. دردزا هستند

براي . که این راه غلط است: کند، درد پیغامی داردمیو درد ایجاد. رسدنمیکه این سعی به جاییبشناسیم
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توانست هم هویت شدگی باشد، جسم باشد، باید خدا باشد و زندگی باشد نمیا دل شمامرکز شما یاینکه

.باید عدم باشد باید خالی باشد

پس دشمن کشی . یعنی شناخت این موضوع، یواش یواش با آزاد شدن از قید هم هویت شدگیدشمن کُشی

و من . م هست که شده مرکز منادشمن اصلی من، من! حقیقتاً بیرون یک دشمنی نیست که من بروم بکشم

و به . ام که این تصویر ذهنی من هستمکه خداییت هستم و هوشیاري هستم و زندگی هستم متقاعد شده

. شودمیکنم به ضررم تماممیکنم و هر فکريمیاین ترتیب هر کاري

است، همین خود هر موقع ما بصورت هوشیاري ناظر، هشیاري ناظر همین هوشیاري حضور هست، همین اصل م

و شما ذهنتان را در شما یک لحظه زنده بشود رتواند فکر را ببیند، این هوشیاري ناظر اگمیخداست که در ما

کنید، این فکرهاي منفی درد میببینید و ببینید که در ذهنتان چه خبر هست و ببینید که شما فکرهاي منفی

و به آینده امید دارید، و دردهایی نظیر نگرانی، اضطراب، یدچسبیدو اگر ببینید که به گذشته. آوردمیبوجود

اید و این کار شما را به گذشتهچسبیده) از نظر من ذهنی(ي گذشته و گناهان گذشتههاترس دارید، یا به خبط

مرکز شوید که دشمنمیشما متوجه. رویدمییا براي افتخار که این کار را کردم آن کار را کردم به گذشته. بردمی

. شماست و شما در زمان هستید

یعنی ،اگر شما یک لحظه از این خواب ذهن، خواب گذشته و آینده، خواب فکرهاي منفی، خواب درد بیدار بشوید

، ببینید که این ببینیدو عالیقشآن شما را رها کند یا شما به اندازه کافی بکشید عقب و این من را با دردهایش

متوجه خواهید شد . گاهی اوقات حسادتتان را ببینید،کنیدمیشما دارید مقایسه،استکار به جسم تبدیل شدن

که دشمن شما این من ذهنی یا :گویدمیپس موالنا. یار خداست، زندگی است. در این حالت با یار یکی هستید

ولی هوشیارانه . آوردمیو این مرکز فکرها و اعمال شما را بوجود. نفس شماست، که فعالً مرکز شماست

دیدن او آغاز صبح است و این هوشیاري ناظر به صورت یک آینه به شما نشان خواهد داد که در ذهن شما 

پس شناسایی و آزاد شدن کشتن دشمن دیرینه بشر یعنی . شویدمیچه خبر است و با شناسایی شما آزاد

. همین من ذهنی است

دیدن یار نه اینکه با .عنی تنها راه کشتن دشمن همین دیدن یار استییاردیدنکشستدشمنچهبامدادز

آییم بیرونمی، وقتیما در ذهن زنده به ذهن هستیم. چشمهاي حسی ببینیم دیدن یار زنده شدن به اوست
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ولی هنگامی که کشیدم عقب ذهنمان . کشدمیالبته بعداً ما را به خودششود،میکشیم عقب من ذهنی دیدهمی

کشستدشمنز بامداد چهاین کار یعنی حضور ناظر همین دیدن یار است. بینیم به یار زنده هستیممیرا

اراده کند، انتخاب کند، براي این کار کوشش ،شخص باید قصد کند. گیردمیهمیشه هوشیارانه صورتیاردیدن

بهاري در صحرا که شما گلها را تماشادهد در یک روز میگرچه زندگی به طور تصادفی خودش را به ما نشان.کند

و حقیقتاً این احساس به شما دست بدهد با کنید بکنید یک لحظه ممکن است حس زیبایی و لطافت می

که فالن کس پشت سر من حرف زده، فالن بدي و واکنشها من از جنس این  فکرهاي منفی ش که یهوشیار

آینده باید به فالن جا برسم، خودم را ثابت کنم خودم را با سال پیش کرده، من باید انتقام بگیرم، در10را 

بجاي گذشته و آینده لحظه به لحظه توانم میمن یک زندگی زنده هستم و. مردم  مقایسه کنم نیستم

و . روي پاي زندگی بایستم و همین عمق بینهایت خدا را پیدا کنم، وسعت او را پیدا کنمبروم، در این لحظه 

کشد مرا، ولی اگر تمرین تسلیم کنممیبینم ولی ذهنمیکشم و ذهنم رامیرا عقبگرچه که خودم

من ذهنی به چیزهاي کهنه . و یار از طریق من فکر کند نه من ذهنی. توانم همیشه به یار زنده باشممی

ي هفتاد هشتاد سال عمر عزیز در این جهان دیدن رومنظور از شوم کهمیچسبیده و من االن متوجه

اي در جهان به خدا زنده و این خبر خوش که یک باشنده، یعنی زنده شدن به روي او بودهمعشوق بوده

.، بشارت براي همه موجودات استبشود

از ،توانی هوشیارانه در این لحظه به خدا زنده بشويمیتوکه من خبر بدهم به تو کهشما بروید به یک سنگ بگو

این . و دل ما هم همانطور است دل هم هویت شدگی ما سنگ است. دهدمیاش را از دستخوشحالی سنگی

خواهید به خدا زنده بشوید و به خرد کل که تمام این کائینات را ادارهمیبشارت و خبر خوش به شما که شما که

ولی این . س حاال این دل خیلی سنگ استاگر نکند پ،کندمیکند دسترسی پیدا کنید شما را خیلی خوشحالمی

که قبل ،این پیغامهاي بزرگان براي همین است. شما نباید بگذارید درد شما را نرم کند. کندمیسنگ را درد نرم

شما این همه راه نیامدید . راه راه تکاملی هوشیاري بودهاینچرا؟ براي اینکه . از اینکه درد ما را زمین گیر بکند

ان بصورت هوشیاري خداییت، امتداد خدا بروید توي ذهن، تو خواب ذهن فرو بمانید و آنجا خوابهاي بد که در انس

فالنی ،خواب ببینید که من اینقدر پول دارم از آن یکی بهترم، خواب ببینید که من چقدر حقیرم. یا خوب ببینید

این همه به من ظلم شده،  اینها خوابهاي ام من نسبت به آن خیلی کوچکترم، حقیرترم، بیچارهزندگی خوب دارد 

. اید بلکه آمدید از خواب سبک ذهن بیدار بشویدشما براي خواب دیدن نیامده. بد و خوب هوشیاري در ذهن است
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خواهد ما را میبیرون آمدیم زندگیماه  از شکم مادرمان9اي که ما وارد این جهان شدیم بعد از چه بسا از لحظه

خوانیم که مسیح توي ها  میکما اینکه در نوشته.شویمنمیو ما بیداراز خواب ماده بیدار کند از خواب ذهن و 

سالگی برسیم، یعنی همان لحظه اول زندگی 40سالگی 20سالگی 10الزم نیست به . گهواره گفته من پیغمبرم

هر لحظه که بیدار. را بیدار کندخواهد شما میبلکه شما را از این خواب بیدار کند، در هر سنیکند میشروع

.شوید صبح شماستمی

ز خواب برجهی و روي یار را بینی

زهی سعادت و اقبال و دولت بیدار

گوید ز خواب برجهی نمیگوید روي یار خود را بینی،نمیاز خواب ذهن برجهی و روي زندگی را ببینی، ببینید

بینیم، همه ما به یک میاینکه همه ما یک یار داریم، همه ما روي یک یار راگوید براي نمیروي یار خود بینی، چرا

حاال وقتی ما از خواب ذهن جهیدیم و . دو تا نیست. شویم، در جهان فقط یک هوشیاري هستمیهوشیاري زنده

، دشمن کش یعنی چی؟ ما یک من ذهنی داریم جهی؟ گفت دیدن روي یار دشمن کش استمیاین چه جوري

بینیم که ما از جنس خداییت هستیم از جنس من ذهنی میشویممیش خیلی بلند است بتدریج که ما تسلیمقد

دهیم هوشیارانه که این من ذهنی خودش را نشان بدهد، پز بدهد خودش را به روي دیگران نمینیستیم و اجازه

شما هوشیارانه .شودمید این کوتاهتربکشد، با دیگران مقایسه کند، حسادت کند، درد ایجاد کند، یواش یواش ق

دهید به موازات این من نمیخودتان را نشان. کنید به جاي اینکه بزرگ کنیدمیخودتان را همه جا کوچک

شود میحاال این منِ کوچک. کند به شمامیکند زندهمیشود، زندگی خودش را در شما برقرارمیفطریتان بزرگتر

حضور است یک خرده هوشیاري حضور شما %  50مادي است 50%هوشیاري یک جایی شود،میمنِ فطري بزرگ

کنید که از میشما پس از آن حس. گیرد و این تبدیل هوشیاري استمیبیشتر بشود یک تغییري در شما صورت

ان تآید باال، و شما بتدریج که منمیجوشدمیجنس یک آرامش عمیق هستید که از این آرامش عمیق شادي

شوید، وقتی به صفر میجمعشوید،میجمعشوید،میشوید، جمعمیشود از گذشته و آینده جمعمیکوچک

تا حاال . شود به هوشیاري حضورمیبه هر حال هوشیاري جسمی تبدیل. شویدمیرسیدید به بینهایت خدا زنده

گذارید عدم، یک هوشیاري یک فضاي میرود کنار، خدا یا زندگی هر چه اسمش رامیاین من مرکز شما بود این
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گوید تعریف می.شودمیهمه چیز در آن جا. شودمیآسمان بازبهدرون شما. شودمیدرون شمابینهایت 

. خوشبختی این است

گوید خوشبختی این است که یک همسر داشته باشی خیلی میبه من ذهنی بگویند که معنی خوشبختی چیه؟

اشته باشی، خانه بزرگ، بیزینس موفق و راه افتاده هر روز یک سري به بیزنست بزنی، مهربان، دو تا بچه د

، پولها زیاد بشوند هر روز آنها را ببینی و به پولهایت بنازي، و دوستان زیادي هم جمع کنیپولهایت را توي بانک 

سعادت نیست، نه این سعادت. این سعادت استداشته باشی به مهمانی بروي این اسمش خوشبختی است

اي است، اقبال یعنی بخت خوب که کارها در بیرون به روي آدم درست گشوده بشود، خوب گشوده لحظه

شما بیایید به این لحظه به . بشود، نیک گشوده بشود این است که شما به هوشیاري حضور زنده شوید

م در این لحظه هستید لحظه بعد ه. بینهایت خدا زنده بشوید پس در این لحظه شما خوشبخت هستید

و این کارها در بیرون بوسیله . در این لحظه خوشبخت هستید هی خوشبخت هستید. خوشبخت هستید

اگر من ذهنی دل شما باشد در بیرون کارها به  روي شما نیک گشودهاین بخت خوب، بخت خوب هم همین است،

شما ! گویید من بدشانسممیهی. د شانس نداریدپس شما اقبال ندارید بخت نداری. شودمیشود دردزا گشودهنمی

کنید میاگر شما همه آن چیزهایی را که شمردم براي من ذهنی دارید و فکر. بدشانس نیستید دلتان مادي است

. کنیدمیخوشبختید اشتباه

رسی، دانش زیاد باید جبایی برسی، باید به پول برسی، به مقامات ب:گویندمیموفقیت. تعریف موفقیت هم همین است

. این لحظه اگر شما به حضور زنده هستید شما این لحظه موفقید. نه موفقیت نیست!انبار کنی این موفقیت است

! این هست تصویرش را برای مشا بکشم.توانید تعریف کنیدنمیموفقیت را شما. اي هستپس موفقیت ما لحظه

دانید یک من میولی شما. البته که آن چیزها خوبند؛!موفقیدگنجید مشا میتوصیف کنم، اگر در این تعریف

هیچ . دهدمیکند در نتیجه همه را از دستنمیشکر.  آورد ولی راضی نیستمیذهنی همۀ آنها را بدست

. کندنمیاي از آنهااستفاده

کر و عمل شما را زیر نظر یعنی یک نیک بختی یک اقبال بیدار و این حضور ناظري است که دائماً فو دولت بیدار

انگیزه شما . کنیدنمیشما از روي هم هویت شدگی با باورهاي قدیمی عمل. شما در فکرهایتان گم نشدید. دارد

بلکه یک دولت بیدار یک حضور ناظر ذهنتان را زیر نظر . خشم شما حسادت شما کینه شما و رنجش شما نیست
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مانه. موقعی که منتان به صفر رسید ذهنتان هم پاك شد. پاك شدهنویسد و ذهنتان میدارد و او روي ذهنتان

هر لحظه زندگی حضور ناظر روي آن. موقع که دلتان از جنس عدم شد ذهنتان هم مثل کاغذ سفید است

، توهین مردم نیست، احترام مردم اش رفتار مردم نیستانگیزه.گیردنمینویسد چه کار بکنید از بیرون هممی

و چون فضاي .آیدمیاز درون.دیگر اینها انگیزه نیستند. وصیف مردم نیست، توجه و تایید مردم نیستتنیست، 

.در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدگیرید،میدرون باز شده هر چالشی را شما در آغوش

تواند با این دو نمیشدن، کسی، بازهم گفتیم روي یار را دیدن یعنی به او زنده بیداردولتواقبالوسعادتزهی

. اگر درست کند در اینصورت در ذهن است و آن خداي ذهنی است.تا چشمش تصویري از خدا درست کند

همو گشاید کار و همو بگوید شُکر

قرینه خارچنان بود که گلی رست بی

همو.  گشایدمیا در بیرونکار شما ر،هم آن دولت بیدار، حضور ناظر، درون بینهایت، این خاصیت فضاگشایی

براي اینکه فکر شما و رفتار شما و عمل شما در بیرون موثر واقع بشود براي چالشی که خودش را . کارگشاید

پس شما اگر مرکز مادي دارید باید خیلی مواظب باشید، باید . براي شما ارائه کرده او باید فکر کند عمل کند

ترسید تصمیم میاگر دیدید خشمگین هستید حسودید. خشمگین شویدنباید . متواضع باشید، مشورت کنید

.پشیمان خواهید شد.گیردمیمن ذهنی دارد تصمیم. نگیرید براي اینکه مرکزتان مادي است

، فقط جنس خداست در ما که شکر کردن را بلد است، همین طور رضا را شُکربگویدهمووکارگشایدهمو

آیا من بلدم شکر کنم؟ در این لحظه راضی هستم؟.اي است از خودتان بپرسیدن سادهاصالً یک امتحا. بلد است

همووکارگشایدهمواتفاقاً . تواند مصنوعی باشد، حس رضایت هم یک حس درونی استنمیشکر کردن

شما نگاه کنید ما چقدر طلبکاریم، از کی طلبکار .من ذهنی راضی نیست. و همو راضی استشُکربگوید

بیند دیگران را یک میکند خودش را صد منمیبه نفع خودش کجهمیشهمن ذهنی شاهین ترازو را.نیستیم

خواهد میشود چوننمیداند دیگران را ابله، هر چی هم بهش بدهند راضیمیمثقال، خودش را دانشمند دهر

دانید میبهترین ابزارش. ین انباشتگیها زندگی بیرون بکشد، براي خودش ابزارهایی داردتا از اانباشته بکند 

با این لحظه همیشه ناشی از ستیزه و مقاومت شده، . مقایسه است بزرگترین عیبش جدایی از خدا و زندگی است
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ین لحظه همین طور که دهد که اتفاق انمیکند و اجازهمیدر ستیزه است، در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت

. هست باشد

. در شما مثل اینکه یک گلی یک دفعه باز شد ولی خاري ندارد،خارقرینهبیرستگلیکهبودچنان: می گوید

رود، و به پاي و میو این گل گل حضور شماست بدون خار من ذهنی که به پا و دست ما فرو. خار جفتش نیست

. رودمیدست همه فرو

شود من به میام که دیگران هم زندگی کنند،زندگی نکردم، و نگذاشتهخودممن که تا حاال: گوییدمیشما

شود همین می؟ بلیحالتی تبدیل بشوم که هم خودم زندگی کنم و هم روا بدارم که دیگران هم زندگی کنند

خار بودن شما بستگی دارد که قد وقتی گل حضور شما باز شد و خار من ذهنی ذایل شد، میزان . گویدمیرا دارد

کنید، بیشتر میبیشتر اعتراض. دهیدمیمن ذهنی شما  چقدر است؟ هر چقدر بلندتر باشد بیشتر واکنش نشان

گذارد فرم این لحظه وضعیت این لحظه یعنی آن چیزي که هست نمیهر چه بیشتر مقاومت کند. کنیدمیمقاومت

ما همیشه دهید آن چیزي که هست آنطوري باشد که این لحظه هست، یمهمین که شما اجازه. آنطوري باشد

. افتدمیاین صورت خرد زندگی شادي زندگی به جریان، در کنیممیراجع به این لحظه صحبت

ثانیه است بشمارید ببینید که چند دفعه من با اتفاق این 60دقیقه هست و هر دقیقه 60شما اگر در یک ساعت که 

کنید، هر میرا اضافه70این . اش ستیزه کردیددفعه بقیه70بینید که مثالً میکنیدمیردم؟ حسابلحظه آشتی ک

این . کندمیچه بیشتر دفعات آشتی شما با آن چیزي که هست زیادتر بشود این شادي و خرد از شما بیشتر عبور

د زندگی است و هر دفعه که این شادي و این شادي و خر. ریزدمیریزد، به عمل شمامیشادي و خرد به فکر شما

توانند نمیاین کار فرد شماست دیگران. شناسیدمیشما ذهنتان را بهتر،شودمیخرد و آرامش در شما تجربه

تا این گل بی قرینۀ خار در . شما باید هوشیارانه نورافکن روي خودتان روي خودتان کار کنید. انجام بدهند

خدا . خواهد، اصالً براي همین آمدیدمیشود؟ اوالً قانون تکامل زندگی است، خدامیچرا باز. شما باز شود

شود زیر این فرایند و میپذیرد و متعهدمیگذارد هر کسی این قواعد را با آغوش بازنمیبین آدمها فرق

نید اعتراض و مقاومت اگر شما ستیزه نک. کندمیاین با قانون تکاملی هوشیاري مطابقت. گیردمیتبدیل قرار

از کند، شما باید نرمش کنیدمیشود، جهان شما را نرممینکنید جریان خرد و هوشیاري و لطافت از شما بیشتر

. سفتی در بیایید
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کنیدمیدانید و چقدر از آن استفادهمیو در مورد صبح و بامداد موالنا قبالً یک بیت شعر گفته و همه شما

:گویدمی

من همی کوشم پی تو، تو مکوش**است خامش کم خروش صبح نزدیک

کوشد که شما را از ذهن در بیاورد و گل حضور شما را باز کند بدون اینکه خاري میپس خدا پی شما، دنبال شما

یک . گذاریدنمیآورد شمامیخواهد من شما را کوچک بکند و مواردش را هم پیشمیخدا. بهش چسبیده باشد

متر، خوب اگر واکنش نشان 3شود میمتر است2کنند اگر قد من ذهنیتان میروید به شما توهینمیجایی

این . خواهم آرام باشم، واکنش نشان ندهم، ساکت و ساکن باشممیمن. آید پایینمیندهید از دو متر یک خرده

خواهد بزرگ میرد حاال که اینخونمیخورد، من که از جنس خداییت هستم به من برمیتوهین به من ذهنی بر

. گذارمنمیبشود بلند بشود پاسخ بدهد من

عقل هم از عقل کل. گیریدمیقدرت شما قدرت این لحظه هست، شما قدرتتان را به عنوان هوشیاري از خدا

. یردگمیکنید آن هستید قدرتش را از شمامیاین من ذهنی کوچولو هست قدرت ندارد چون شما فکر. گیریدمی

گویید بیا کشتی بگیریم خوب همچون میدهید به من ذهنی بعدمیکشیدمیشما تمام قدرتتان را با سورنگ

ولی این لحظه شما اگر تماشاگر باشید توجهتان را روي خودتان .زندمیشما را زمینشودنمیچیزي

او از جنس سایه است توهم است، . بزندتواند شما را زمیننمینگهدارید، و نروید و این ماجراها را بدانید آن

شما خورشید هستید، شما از جنس این لحظه هستید آن از جنس گذشته و آینده است، شما عین هستید 

.او توهم و ذهنی است

چو دست بر تو نهد یار و گویدت برخیز

زهی قیامت و جنّات و تَحتها الْاَنْهار

شوید میبلند شو، در این صورت شما بلند: گویدمیگذارد روي شما ومیدستش رامی گوید وقتی زندگی یا خدا 

تا بحال روي پاهاي دنیا. ایستیدمیشوید روي پاي زندگیمییعنی شما بلند. و این قیامت شماست و چه قیامتی

بیرون باشید بلکه پشت ایستادي متکی به دنیا بودي، االن به عنوان هوشیاري شناختید که شما متکی نباید به می

قیامت، قیامت یعنی بلند شدن قیام کردن بر شود بینهایت خدا،  زهیمیشوید قدتانمیبلند. شما زندگی است

شوید در این لحظه هم به ابدیت خدا یعنی هوشیار بودن به میاساس زندگی در این لحظه، پس به این لحظه آگاه
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به به . شویممینی عمق بینهایت یا درون باز شده به اندازه بینهایت زندهاین لحظه ابدي و هم به بینهایت خدا یع

شما به درون بینهایت زنده بشوید یا به عمق بینهایت زنده بشوید  و روي آن اگر حاال زهی یعنی به به، 

نات افتد؟ این چهار بعد شما یعنی بعد جسمی و فکري و هیجامیبایستید و دیگر من ذهنی نباشد چه اتفاقی

برکت زندگی به این چهار بعد شما . شوندمیو جان درونی شما اینها از شادي و آرامش ایزدي برخوردار

ریزد و اگر به بعد فکریتان بریزد و به بعد احساسی شما بریزد یعنی شما به عشق زنده شوید لطیف می

کند، به میزندگی انتخابشوید و همین طور به فکرهاي خالق مجهز بشوید و دنبالش اعمالی بکنید که

. کنید؟ بهشتمیدهد این کار را بکن، آن کار را بکن، در بیرون چی تولیدمیشما نشان

یعنی قسمت . این بدن و فکر و احساسات لطیف و ارتعاش تمام ذرات وجود شما به زندگی زنده جزو بهشت است

آورید نهر میچهار بعد شما و هر چه که بوجودگذرند، در زیر اینمیشود بهشت، در زیر نهرهامیمادي شما

معنی این آیه قران . گذردمیخدایی

25، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

...ۖ◌ الْأَنْهارتَحتهامنتَجرِيجنَّاتلَهمأَنَّالصالحاتوعملُواآمنُواالَّذینَوبشِّرِ

زیرازکهآنان استیی ویژةها بهشتکهدهمژدهانددادهانجامنیککارهايواندآوردهانایمکهکسانیو

...استنهرها جاريآن) درختان(

اینطوري نیست که شما فکر کنید که یک باغی نشستیم درخت دارد ساختمان خوبی دارد ما هم توي ایوان 

گذرد و موقعی مینهر از زیر وجود شما. نه اینطوري نیست! گذردمینشستیم درختها هستند و از آن زیر نهر

است که قیامت شما یعنی زنده شدن شما به این لحظه پس از آنکه یار شما را زنده کرد و نهري که از زیر این چهار 

کند به چهار بعد شما و میشادي جریان پیدا. شودمیبینید که فکرهاي شما خالقمیگذردمیبعد مادي شما

. آیدمیمتفاوت از لحظه قبل این تغییرات در شما بوجودلحظه به لحظه بطور 

یعنی زندگی به مقصودش رسیده، شما به او زنده شدید، او دارد از طریق چهار بعد شما به جهان پیغام

، نهر و همین طور نهرهاي زیریناین معنی بهشت و قیامت استهم زنده به خودش کرده،  رافرستد و شمامی

افتد ولی در اصل خیلی چیزها هست که ما میشود راهمیبینید و این بدن پامیکه شما بدنزیرین، درست است

گذرد و این نهر میاي هستیم مثل یک چشمه که یک نهر زیرین دائماًما باشنده. بینیمنمیبا این چشمهایمان

اگر شما ستیزه کنید مقاومت کنید  . زندمیاي باز شده از اینجا بیرونزیرین مثل اینکه شیري باز شده یا چشمه
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زند، تا بحال از زمانی که شما پا به این جهان گذاشتید در طول این عمر عزیزنمیمن داشته باشید بیرون

پس باید از ستیزه و مقاومت . خواسته این آب حیات در چهار بعد شما خودش را بیان کند و شما نگذاشتیدمی

توانید میشما با من ذهنی نه. تواند بیدار کندمیرا بیدار کند فقط یار شما رادست بردارید و بگذارید یار شما 

، یعنی بوسیلۀ من ذهنی یا هوشیاري جسمی، هوشیاري خون به خون شسنت حمال است و حمالخودتان را بیدار کنید 

. توانید خدا را بشناسید یا با او یکی شویدنمیشما بوسیله ذهن. توان شستنمیجسمی را

زان وسیلت حبر دور اندازدش***وسیلت سازدش  میهر چه صورت

یعنی با وسیلۀ ذهنی اگر شما قصد کنید خدا را بشناسید از همان وسیله دریاي یکتایی شما را به بیرون پرت

و بعضی . هیچ پیچیدگی در توي آنها نیست. ه استاینها اشعاري است که موالنا گفته و کامالً صریح و ساد. کندمی

.توانید به آن آیات توجه نکنیدنمیموقعها از آیات قران هم استفاده کرده اگر شما انسان دینی هستید

.بخوانیمتَحتَها االَنهاراینبهراجعبیتدویکیهممثنويازبله

3091مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

تَحتَها االَنهار تا گُلزارها*******بی تکرارهارود بی بانگ و می

زیریننهرهاياینازصداوسربیزندگیبرکت،زندگیجریان،لحظهایندر،تکراربدونوبانگبدونیعنی

هیچ.باشدهوشیاراگرانسانیهراز،جهاناینبهکلیبطورزندگی،دیگرانگلزارهاي،شماگلزارهايبهریزدمی

نفریکخواهدمیتاداردصداوسرذهن.نداردهمصداوسر،بانگبیرودمی.نیستقبلۀ لحظمثلاي لحظه

براي.نهنیا.اندازدمیراهصداوسروخواهدمیتوجهوتائیداتهزار،آوردمیذهنشازحاال،بگویدچیزيیک

راموسی،مثلگویدمی،خوانیممیپاییناآلنوباشیدخاموشکهگویدمیشمابهابیاتاینوغزلاینتوهمین

.باشخاموش.زدمیمثال

3092مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

روید کالمحرف میکه درو بی**** اي خدا جان را تو بنما آن مقام

اینذهنیمنمقام،بدهنشانگویدمیواقعدرماهوشیاريبهیعنیماجانبهرامقامآنتوخدااي : گویدمی

اینصورتدر،شویدمیبلندزندگیپايبهشویدمینائلقیامتبهشماوقتی.استحضورمقامآن،نیستمقام
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،شماة شدصافوشماة شدسادهذهنرويشودمیبازکهخرديشیر،آیدمیکهزندگیآبشیرهمیناز،کالم

نوشتهحرفبدونکالم.نویسدمیموالنارااینهاکههمینطور،نویسدمیاو.گویدنمیهیچکس.شودمینوشته

.آیدمینهرهاهمیناز،شنویدنمیکسیازکندنمیصحبتکسی.شودمی

3093مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دورپنهاي عدمۀسوي عرص****تا که سازد جان پاك از سر قدم

بایعنی.بسازدقدمسرشازماجانتا،بدهنشانراخودت.جوريیکبدهنشانرامقامآنمابهخدایاگویدمی

پهناورفضايآنبه؟کجابه.نکشدخودشبا،برودوپایشزیربگذاردراقبلیباورهايآننهیاآنجابروداشتیاق

عدمپهنايدورعرصهسوي. دروننهایتیب

3094مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

وین خیال و هست یابد زو نوا*****با فضااي بس با گشاد وعرصه

وفکر،خیالاینتاشمادروندربزرگترهمآنازوآسماناینةانداز.فضاباوگشادبا،بزرگبسیارفضايیک

خواهیممیکارچه،بکنیمخواهیممیبیروندرکهکارهاییآن،مابیرونیساختارهايوماجسمو،ماهست

دیگرانبا،دهیمبپرورشراآنهاجوريچه،کنیمرفتارجوريچهمانبچهبا.نیستیمکهخودمانفقطما،بکنیم

حیاتآباینمعرضدرهماینها،هستندچیاینها،کنیمرفتارجوريچهمشتريبا،کنیمرفتارجوريچه

.کندمیپیدانوااواز،ببنیممیکهماديچیزهرهمومافکرهم.هستندلطافتاینهستند

شمااگروگذردمینهريیک،ببیندتواندنمیچشمکهماوجودزیرازشدمعلومپس.برکت،غذا،برگیعنینوا

.بینیدمیراآنشما،فکرهاشدنعوضدر.شودمیعوضهملحظهبهلحظه،باالآیدمیشمااز،نکنیدمقاومت

،بیرونبرودماديمرکزایناگرو.ایدیبماديمرکزیکازاآلن،مافکرهايکهاستاینشکالمانامامنتهی

دراتفاقاً.شودمیپاكهمذهن،ذهنیمنشدنصفردر.نویسدمیاورامافکرهاي.آیدمیاوازهممافکرهاي

پاكهمسر،پاكهمسرانکهگویدمیقسمتشیک،داردتَحتَها االَنهارتوشکهخواندیماآلنکهاي آیههمین

یکما،کنیمنگاهمابهدرستاگراالصولعلی.استشدهپاك،استپاكذهنیک،زنومردشمابراي

آنرويهوشیاريآنکه،هوشیاريهمدانهیکو،سفیدهاتختهاینمثلدرستذهنیک،هستیمهوشیاري



Program # 634گنج حضور634برنامه شماره 

15: صفحه

.ردیگشدهچیکهایددیدهحاالتاشما؟شودمیچینکندپاك.کندمیپاك،نویسدمیهمچیهرونویسدمی

.نویسدنمیاودیگردلتانشودمی،بچسبیدشدهنوشتهبهاگر

مولوي، مثنوي، دفترپنجم

رسیغماندرکاردهنهالیا*****کسیبنویسدهیچنوشتهبر

درختیک،شدهکاشتهدرختکهجاییدریا؟بنویسدچیزيیکشدهنوشتهکاغذرويکسیایددیدهحاالتا

.نه؟بکارددیگري

نیستکشتهآنجاکهکاردموضعی*نیستبنوشتهآنکهجویدکاغذي

هی.استسفیدکهکندمیپیداکاغذيیکرودمیهمخدا.استسفیدکهکندمیپیداکاغذيیکرودمینه

قبالً شماکهبیندمی،بکارددرختیکخواهدمی.نشدهپاكشدهنوشتهکهبیندمی،بنویسدشمابهآیدمی

.بله.کاشتیدرادرخت

1141مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

دیداردمازخیزدارنیةنعرکه**دیدههمهشدکهعمرانموسیبهبگو

راخودتیعنیارنی،ارنیةنعرکه،خدادیداردربودشدهچشماش همهکهبگوعمرانپسرموسیبهکهگویدمی

بیتکهبگویدخواهدمیوخیزدبرمیدیداردماز.خیزدمیبردیداردماز،بودگفتهموسیکهبدهنشانمنبه

:بخوانیمهمرابعدي

مدارابتآفوتجلیمقامزهی**جستمیدیدنشودیدمیطهغلَمبراي

زندهاوبهخدا.بودشدهزندهخدابه،دیدمیراخدایعنی،بودشدهچشماش همهدیدمیموسیکهگویدمی

بهراخودتگفتمی،خودشذهنیمنیا،مردمانداختناشتباهبهبرايوبودشدهزندهلحظهاینبه،بودشده

آن.بشودصفرذهنیمن،بشودزندهخودشبهشمادرخدایعنیتجلیمقام.بودتجلیمقامچه.بدهنشانمن

هر.کندمیاو،کنیدمیکاريهریعنی.چرخیدمیزندگییاخداآفتابمداردر،شویدمیمدارآفتابشماموقع

وداردوجودمامداريآفتابوداردوجودمابهخداشدنزنده،خداتجلیامکانپس،کندمیاوکنیدمیفکري

.دانیدمیرااشقصهواستدادهرخموسیبراي
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جرقهچخماقشسنگازوبودحاملهخانمشحالیکهدر،موسیزمستانیشبیکدرکهدانیدمیخالصهطوربه

تواندمیجملهچنداینۀهموبیاورمآتشبروم،استآتشاینگفت،دیدنوريیککوهباالي،جهیدنمی

دلماندردهایشباراذهنیمن،مامدتهااینکهازپس.باشدمادردهايفضايتواندمیزمستان.باشدسمبلیک

تاییدرمقبیيها خوشیها موقعبعضی،رودمیبینازشادي،شودمیدردازپر.شودمیسردمازندگی،کردیم

،بودحاملهخانمش.نداردرابودنغذاقابلیت،نداردانرژيهیچکهکندمیمشغولخودشبهراما،مردمتوجهو

یشها شدگیهویتهمهمینتواندمیاحشامشتماموخدائیتشبهبودحاملهذهنش؟چیبهبودحاملهیعنی

اینها.لحظهیکشدروشنجسمشدرخت،فکرشدرخت،درختشکهشودمیمتوجهانسانیکدفعهوباشد

مابعدچهارکهوقتیخوب.بدهنشانمنبهراخودتگویدمیکه،باشدموسیۀقصهمینسمبلیسمتواندمی

،ببینیمراصحنهاینوبشویمناظرهوشیاريتوانیممیماوخدابهزندهزندگیبهیکدفعهشودمیروشن

حاالتاکهشدیمزندهچیزيبهشویممیمتوجهوبینیممیرااووشویممیچشمتماما،شویممیدیدهتماما

.شدیدحاالتاهمشما،حاالونبودیم

گویدمیذهنیمن،ذهنیمنۀبوسیل،شوددركتواندمیجوردو،بدهنشانمنبهراخودتیعنیارنیۀکلمحاال

راذهنیمناینخوب.بسازمراتوتصویرذهنمبا.ببینمچشمماینباخواهممیبدهنشانمنبهراخودتخدا

مهمترینازیکی.بدهنشانمنبهراخودتگویممیشمامثلهممن.بینمنمیراخدامنمردماي .کندمیءارضا

ترقويتارودمیبینازنگوییممردمبه،شدیمروشنمااگرکهاستاینگیریممییادابیاتاینازکهنکاتی

منبهبیشترراخودتیعنیبدهنشانمنبهراخودت.بشوداداتواندمیکلمهاینهمهوشیاريۀبوسیلاما.بشود

وزندگیکهشدمتوجهموسیگویدمییعنی.شدمنبامداد.تبدیلکاربه،کاراینبهامکردهشروعمن.بدهنشان

،شداینطوريوقتی ،بودمادهکهچیزيآن،بودذهنحاالتاکهچیزياینبااستمتفاوت،خدابهشدنزنده

نشانمنبهراخودتگفتمیاینکه.شداوچشمبهتبدیلچشمش؟چرا،شدچشماش همه،شددیدهاش همه

حالیکهدر،بدهدنشانموسیبهراخودشاوخواهدمی.بیندنمیهماینها ،گفتندمیشنیدندمیکهمردم،بده

ذهنیمنودیگرانانداختنغلطبهبرايواودیدنبرايبودشدهچشماش همه،بودشدهدیده،اشهمهموسی

.خودش
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چهدانیدمی.نکنیدشکتوشاصال،بارچندینحاالتاایدرسیدهحضوربهشمااینکه.خوانیممیبیتچنداآلن

حرفتا.زدنحرفطریقاز؟طریقیچهازدانیدمی.خودتانذهنیمن؟استآوردهبیرونحضورازراشماکسی

ذهنیمن،بیندمیآندرراخودشمرگوکنیدمیداریدکاريیکشماشودمیمتوجه.شودمیمتوجهاو،بزنید

زندهماچراپس.دانیممیذهنا،دانیممی،کردیمصحبتمااینقدرکهکنیدتعجباستممکن.بمیردخواهدنمی

ذهنیمنبتوانیداگرشما.شودمیمطلعذهنیمن،زنیممیحرفتا.زنیممیحرفاینکهبراي؟اوبهشویمنمی

زندهاوبهمن.بینمنمیراخدامن،بینمنمیمنکندمینگاهداردتانذهنیمن،بیندازیدمغلطهبهراخودتان

شدیممتوجهپس.دهدمیمابهموالناکهاستکلیدهاییاینها.فهمدمیبزنیحرفتا.بینمنمیهیچی.آها.نشدم

؟چییعنی

بهشما.ببنیدمیراذهنتانناظرحضوربصورت،عقبکشیدمی،زندگیباشویدمیموازيکهوقتیشماوموسی

بگوییمتوانیممیکه،استروشندرختییککهدیدودیدرااوضاعاینکهموسیوشویدمیتبدیلدیده

وزنشوگوسفندان،باشدخودشاش همهتواندمیماجراهااینتماماصال،بودروشنخودشدرخت

کهموسیگفتن،هستمعالمیانخدايمنکهخداگفتنودرختشدنروشنوسرماوزنشحاملگی

بگیردصورتشماخوددرتواندمیاینهاۀهم،نییببمراتوانینمیتوکهبگویداووبدهنشانمنبهخودترا

ذهنیمنمخصوصا،ذهنیيها منتازنیدنمیحرفوشویدمیزندهزندگیبهبیشترچههرحالیکهدرو

.نشنود،خودتان

.زدمیراحرفاین،دیگرذهنیيها منوخودشذهنیمنانداختنغلطبهیعنیمغلطهبرايگفتهمموالناو

بیهوش.شدبیهوشموسی.بودذهنشکوه،شدمنفجرکوهآن.شدمنفجرکوهش،بوددیدهاش همهحالیکهدر

تبدیلحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاريیعنی.رفتنذهنیهوشازوشدنزندهحضورهوشبهیعنیشدن

منایندوباره،زدیدحرفشما،گرفتصورتاگرولیبگیردصورتهمشمادرکهخوانیممیمارااینها.شد

.استحافظازهمبیتاینبله.نکردیدگوشموالناحرفبهپس.استخودتانتقصیرکشیدراشماذهنی

گویدمی

بریممیقاتبهگويارنیموسیهمچو*بستمنایمواديدرکهعهدآنتوبا
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اوقاتبعضی،شماآمدنحضورهوشبههمینتواندمیراستیدستوادي.راستیدستواديیعنینایموادي

راموضوعاینخواهیدمیشما. شدمزندهزندگیبهیعنی،شدمزندهتوبهبارچندمنگوییدمیشمااالنباشد،

. قدیمعهدآندنبال،استجدیدعهدآن،بگیريرادنبالشخواهیدمییاکارتدنبالبرويبگذاریدطوريهمین

اگر. شویممیزندهاوبهماهماالنولیبستیمعهديیکاوباالستروزکهدانیممیماکهاستاینقدیمعهد

ولیبشود،ذهنیمنهمینتواندمیچپیدستوادي. هستهمراستیدستواديهست،چپیدستوادي

ما. اوباکنیممیعهدتجدیداالنما. ستها موقعبعضیماشدنزندهحضوربههمینماراستیدستوادي

اینپس. بدهنشانراخودتتوگوییممیآنازبعد،هستمتوجنسازکهکنممیاقرارفهمیدم،االنگوییممی

خودتبیشتربیشتر،یعنیحضورهوشیاريلحاظبهدهد،میمعنییکجسمیهوشیاريلحاظبههم گويارنی

. استلحظهاینمیقات. میقاتتا؟کجاتا. توسويبهآیممیدارممن. بدهنشانراخودتبیشتر،بدهنشانرا

اوبهتوانیدمیشمالحظههمین. استلحظههمینبلکهنیست،مردنازبعدقیامتروزخداباشمامالقاتمحل

. شویدزنده

توبهبیشترخواهممیمنبدهنشانبیشتربده،نشانبیشترمنبهراخودتگوییدمیشمابامدادازموالناقولبه

شمایواشیواشکههستایندلاعم. اوبهکاملطوربهشویدمیزندهو. بشومزندهتوبهبیشتر،بشومزنده

هوشیاريبوده،جسمیهوشیارياینکههوشیاريباشویدمیمتوجهرازمانیعنیآیندهوگذشتهبودنتوهمی

یکازترسیدم،میآیندهازمنکهبودههمینبراي،آمدهمیمننظربهعینیزماناینوبودهزماندرجسمی

همآیندهوگذشتهبامنکهاینبراي. شدممیاحترناآمدمییادماالنافتادهاتفاقپیشسالدهکهچیزي

هستملحظهاینجنسازمنبینممیکهاالنبودم،ذهنیمنکهاینبراي،بودمهویتهمچرا. بودمهویت

کهشوممیمتوجهاالنمن. استآیندهوگذشتهازبیشترخیلیخیلیقدرتشلحظهاینکهشوممیمتوجه

مندررابینهایتشاوکهاستاینازعبارتهممالقاتشواستلحظههمینخدابامالقات. استاینزندگی

.اندازدمیبیرونپوستهصورتبههمراذهنیمناین. کندمیبرقرار

،یوسفبه،حضوربه،مسیحبهعیسیبههستیمحاملهماهمه،زایدمیذهنیمنیعنیخانمشموسیمورددرو

متولدوقتی،ذهنزهدانتويدر؟کجادر. شمافطريمنبه،شمااصلبهیاگذاریدمیرااسمشکهچیزيهر

رااسمشموالناامروزکه. استلحظهایندرماوعده. استوعدهمحلمالقاتمحلاست،میقاتآنجابشویم
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دهد،میمعنیچیزیکذهنیمنبراي،بنمامنبهراخودتاینوکنیمنمیرهاراعهداینماپس. گذاشتهصبح

من. دهدمیدیگريمعنییکحضورعنوانبهشمابراي. منماینهنوز. بیندنمیهماینبینمنمیکهمنگویدمی

ششمدفترازهماینبله. اورمنمیدرراصدایششوم،میترزندهشوممیزندهتوبهکهحالیدر

693بیت، دفتر ششم،مثنويمولوي، 

کنمپنهانهمکهخواهمخودشکز***تنماندراستترافزونآنازرشک

کسیبهرااینخواهیمنمیشویممیزندهخدابهماوقتیکهاستاینازاستعبارتغیرت،غیرتاین:گویدمی

.کنممیپنهانرااینمهخودمازمنحتی: گویدمی.بفهمدذهنیمنخواهیمنمی.بگوییم

694بیتمولوي، مثنوي، دفتر ششم،

منجنگدرخودگوشوچشمدوبا****منآهنگگرانرشکآتشز

ها منیعنی،بشناسدشکسیخواهدنمی.داردغیرت،داردرشکاینکندبرقرارراخودشاگرشمادرحضورپس

مندائماگوشموچشمدواینباحضورعنوانبهمن،منشدیدغیرتآتشازشدیدرشک. دبشناسنذهنیي

. دانستهامذهنیمنبدانندها اینچون. بدانندها اینخواهمنمییعنی. جنگمدر

695بیتمولوي، مثنوي، دفتر ششم،

بهلراگفتنوبندبردهانپس***دلوجاناي استرشکیچنینچون

تا. گذاریممیکنارراگفتنوبندیممیرادهانمانپسدارد،رشکاینقدراست،غیرتمنداینقدرماجانکهحاال

درمخصوصا. کردنصحبتبهکندشروعماازخودشاوکهزمانیتا. دیگرجاهايدیدخواهیمهمامروز؟کی

. کنتركواگذار،راگفتنوبندبررادهانابتداییمراحل

کارزبرآمدیموزعقلشدیمبرون**خوردیماوفضلفیوناَچوبامدادز

عقلافیونمننیستم،ذهنممنفهمیدمدیدمراذهنممندادنشانمنبهراخودشناظرحضورکهموقعآناز

،کنممیزندگیدارماوهوشبایعنیخوردمراافیوناینکهوقتیاز. خوردمراخدایعنیرااوبخششوخردو

.آمدمبیرونذهنیمنعقلچنگازیعنی؟چییعنیشدمهوشبی
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یعنی،بودبیگاريکههمآنکارازو. نیستمامذهنیمنعقلهدایتفرمانبهدیگرمنپس،عقلزشدیمبرون

مناینمامرکزکهحالیدرذهنیمندرماعملوفکرونیتگفتیم؟بودبیگاريچرا. درآمدمبودمزدبیکار

است،ترسفکرتانوعملتانيها انگیزهشماوقتی. زاستدردکار. استنتیجهبیکاراش همه،استذهنی

است،قضاوتاست،گوییبداست،غیبتاست،کردنایجاددرداست،گرفتاريایجاداست،حسادتاست،خشم

افیونهمشما. دادیماستعفاهماوکارازپس. استمزدبیکاراین،ستها کینهوستها خشموستها رنجشو

آمدهها انگیزهجورآنوآمده،ترسآمده،خشمدیدیدموقعهر،بیاییدبیروناوعقلاز. ایدخوردهرااوفضل

ندهیدادامهکارآنبهو. برگردید،کنیدتوبهمذهبیونقولبه. بشویدتسلیمباشید،آرامنکنیدعملنکنیدفکر

کند،عملبرایتاناو. کندفکربرایتاناولحظهاینخواهیدمی.بکاریدگلتخمیکزندگیخردباخواهیدمیشما

اریدگذبکندمیادرهراکایناتاینتمامکهعقلیچراشما.کنیداستفادهکلخردعقلاز،کندهدایتراشمااو

ازوها آنکاراز. کنیداستفاده،دردهاستعقلاست،پوسیدهباورهايعقلکهذهنیمنکوچکعقلازوکنار

. بیاییبیرونبایدآنهدایتزیر

بسیارمگو،برودارياندكچوعقل*** مپرسحالزمراومراحالتوببین

ها  آناینکهبراي. استجوريچهنگوییددیگرانبهشدیدزندهحضوربه،کردیدپیداراحالآناگرشما

هفته. درنیاوریدفکربهرااوحالموالنایاعارفیکبهکنیدمینگاهاگرشمایا. بیآورنددرذهنبهخواهندمی

حالتو. استاینازبیماریتانتمام،نیاوریددرفکربهراخداشما:گفتمعناپربسیاربسیارغزلیکدرگذشته

یکهمتووآیممیبیرونحالازخودممن،فکربهراحالمکنمتوصیفمنکههمینچون. مپرسولیببینمرا

عقل. دارياندكعقلپسنیستیمتوجهراموضوعایناگرو. شوزندهخودشبه. نیستآنکهفهمیمیچیزي

جوابوکردنمطرحسوالوکردنسوالوزدنحرفدرگفتیمبارها. نزنحرفزیادوبرو. داريراذهنیمن

حضورموقعهیچشما. نیستذهنفضايدراصال. نیستسوالفضايدرحضورقضیهاین. نیستگرفتنراسوال

. نیستآناستحضورکهکنیدمیتجسمشماکهچیزيآن. نکنیدحرکتطرفشبهذهنتانباونکنیدتجسمرا

موثرچنداننههمیشانها بعضی،موثرندخوبند،یشانها بعضیها حرف. زنیممیمااستحرفشاههمها این

وبگیریدبایدراابزاراینشماولی. نداریمگووگفتازغیردیگريابزارماچون. دیگربزنیمحرفبایدولیاست

بهبیآورددرفرمبهخواهدمیودارداندكعقلهمکسیاگر. نکنیدتجسم. حرفشبهنهبشويتبدیلحالشبه



Program # 634گنج حضور634برنامه شماره 

21: صفحه

برودبگذاریدبوخ،دکرفصلوحلراچیزهمهشودمیفکرباگویدمیکهاستمرحلهآندروآوردمیدرفکر

. دیگرگویدمیداردراهمین. کارشدنبال

معقوالتزکورهراجنونمگوبرو

باریکاي گشتهدیوانهکهدلیلصدکه

ذهنیمنعقلهمینردخُمعقوالت. نکنبیانکوچکیعنیردخُمعقوالتبوسیلهرادیوانگیوکارتدنبالبرو

هستشدههویتهمباورهايبراساسکهها قضاوتوحستاپنجیعنیها حساساسبرذهنیمن. است

براي؟چرا. نیستتوجیهقابلعقلبوسیلهاستحضورهوشیاريحالتکهجنون،کندمیتجسمراچیزهایی

کهکارهاییداریماندكعقلچونما،استعقلآن،استجنونمابراي،استجنونجنسازکهزندگیاینکه

خیلی. ذهنیمنبوسیلهدهیمنمیتشخیصراخودمانصالحموقعهیچما. استجنونگوییممیکندمیآن

همانداختندرعمدتاکه. کنیممیاعتراضماوماستنفعبهکهدهدمیانجام،آوردمیپیشمابرايزندگیکارها

بیشترچههرعلیهبرکهچیزيهر. آیدنمیخوشمانماو،استجهانیاینيها آویزش،ستها شدگیهویت

رامنمتعلقاترامنپولکهچیزيهر. استجنون،بهتربیشترچههردهدمیشعارذهنیمناینکهباشدبهتر

آن،مندارماشکالبگویدکهچیزيهر. استعقلاینکندبزرگرامنمنِوکندتاییدرامنباورهايکندزیاد

راهکوره،نشدهآبادکوچکدهیعنیداریمکورهدهمثال،دانیدمیهمراکورهمعنیدانیدمیبوخ. استجنون

ها عقلتمام. استذهنیمنيها عقلاستتحقیرعالمتکورهنجایاپس،سنگازپرباریکراهدانیدمی،داریم

دیوانهیکباراگرما. نشديدیوانههمیکبارحیفهزارحیفصد،گویدمی.هستندعقلکورهذهنیيها مني

مابهذهنیمن. ذهنیمناعتراضاتبهتوجهبدونشرطوقیدبدونبکنیمقبولرالحظهاینیعنی،بشویم

.خودتجايسربنشینبرونداردربطیهیچهمتوبهباشمدیوانهخواهممیگویممی،هستیدیوانهگویدمی

راخودمانکارماولیگویدمیچیزهایییکزیرلبهیوکندمیاعتراضآن. کنمعملخودمضرربهخواهممی

. فطريمنعنوانبهکنیممی
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یکافسوسصد،تواي نشدهدیوانهاربیکافسوسصدیعنیدریغصدکهگویدمیموالناکهگوییدمیهمشما

بهباریککهافسوسصد. استخبرچهذهنآندرکهاي نکردهنگاهذهنتاینبهناظرحضورصورتبهبار

ازپرهستی،آیندهوگذشتهازپرهستی،کینهازپرهستی،رنجشازپرکهببینیاي نکردهمراجعهذهنتاخلد

االنکهرازندگیکهنکرديتوجههستی،واکنشیالگوهايازپرهستی،واکنشازپرهستی،شدگیهویتهم

بهوکنیمیفعالرادارمنمنفیالگوهاياینو،ذهنیالگوهايشیارهايدرکنیدمیواردکنیزندگیباید

خدابهناظرحضورهوشیاريصورتبهشماکهنیستایندیوانگی. استایندیوانگی.شويمیبلندمن عنوان

بهو. دهیدانجامبایدعملیچهوبکنیددیبافکريچهکهبنویسدجاآنخداوبشودسادهذهنتانوبشویدزنده

،نیستجنوناین. بریزدراعشقشوراآرامششوراشادیشورابرکتشوراخردشزندگیعمل،وفکرآنتوي

منبگوییداوبهشماحاال. استجنوناینشویدزندهزندگیبهاگرکردهمتقاعدراماذهنیمن. استجنونآن

. شومدیوانهخواهممی

مپرساقطوجفتزدولتشبایندرمرا

کنارجفتیارودماغستجفتبادهکه

شباینیمورمیماکهموقعیتاصفرثانیهازیعنی. استدولتشبشباینگوید،می:گویدمیچهموالناببینیم

ها بعضی. استبیچارگیشباست،دردشباست،ذلتشبها آدمازخیلیبراي. استبختینیکشبدنیا

بازندگیوبرندگیازمپرسدوییازگویدمی.کنندتحملراذهنیدردهايتوانندنمی؟چرا،کنندمیخودکشی

دوییبیاناصلشزنم،میمثال. دستتانگیریدمیرابادامتاچندشماکهاستبازيیکاسماقطوجفت. مپرس

منعنوانبهجهاناینبرید،مییابازیدمیخوب .آیدمیدرفردیعنیاقطولیجفتمثالگوییدمیشما. است

متقاعدراماذهنیمنهمیناتفاقا. نیستبازندگیوبرندگیجهاننه. بازندهیاهستیدبرندهیاشماذهنی

منکهاستاینمنظورعزیز،عمرازگفتکهبدانیداصلیرامنظورهوشیاريتبدیلاینکهجايبهشماکهکندمی

ایم براي این هستیم که به حضور زنده یعنی در این شب دنیا هفتاد هشتاد سال که ما زنده.بشومزندهزندگیبه

یار جفت کنارت باشد، و باده یعنی شراب زندگی هم جفت ،کند که یار کنارت باشدو خودش تعریف می. بشویم

وقتی به حضور زنده . یدمغزت باشد، دماغ یعنی مغز، و این موقعی است که شما به حضور زنده می شوذهنت باشد
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می شوید با او یکی می شوید عقل او هم می شود عقل شما، و این شب دولت شما می شود شب کار شما، نه آن 

کاري که از آن استعفا دادي، کار من ذهنی، و وقتی منظور اصلی شما این می شود دیگر برندگی و بازندگی از بین 

کما این که . الت برندگی و بازندگی من ذهنی یکی برنده است یکی بازندهدر ح. می رود، شما همیشه برنده هستید

البته منظور . ، به انسانهاي دیگر کمک کنماین هبرتین منظور استشما می گویید منظور من از زندگی این هست که، 

کنید باید آنها چرا؟ براي اینکه شما به انسانهاي دیگر کمک . خوبی است ولی نمی تواند منظور اصلی شما باشد

اگر نباشند شما به کی می خواهید کمک کنید؟ . اي باید به کمک شما احتیاج داشته باشندبازنده بشوند، یک عده

پس بنابراین باید شما توجه کنید که اول باید به حضور زنده بشوید، بعد منظورهاي دیگر، کمک به مردم می آید، 

اول آن هست اول این .  ه هایمان می آید، کمک به جامعه می آیدکمک به بچه هامان می آید،  بزرگ شدن بچ

.  هست که یار جفت کنار باشد باده هم جفت دماغ باشد

گرديمیچندکهعزیزامپرسمرا

پرگارگردشزنپرسدنقطههیچکه

پرگار من آن می گوید اي عزیز من در حالی که یار پهلوي من است، اصالً یار من است من او هستم،  پس مرکز 

هست در این لحظه هم هست به من نگو که تو چقدر می گردي، چون نقطه پرگار من در این لحظه هست، در آن 

من چه می دانم که چه جوري می .هست، من آفتاب مدارم، عقلم را از او می گیرم او پرگار مرا می چرخاند

مرکز مرکزیتش . پرسد پرگار چه جوري می چرخداي نمی چرخاند چقدر می چرخاند براي اینکه هیچ مرکز دایره

شما همیشه دایره می زنید یک پرگار داریم نوك ثابت پرگار شما هم مرکزیتتان را حفظ می کنید. را حفظ می کند

را گذاشتید این لحظه که زنده شدن به زندگی است نوك شاخۀ متحرك را زندگی می چرخاند، حاال دایره  بزرگ 

شما نمی پرسید و اگر دیگران هم پرسیدند شما جوابش . د، هر جور دایره می زند او می زندمی زند کوچک می زن

. را نمی دانید

ما می پرسیم چرا اینجوري گفتی؟ . در مورد موالنا زندگی از طریق موالنا صحبت کرده، خودش مثال خوبی است

نقطه ثابت پرگارم را گذاشته من فقط ! چی می دانم چه جوري ساختمآن داستان را چه جوري ساختی؟ 

آیا این صحبتها کاربرد عملی دارد؟ بلی لحظه به لحظه تسلیم .بودم روي او، او شاخۀ متحرکش را می چرخاند
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تمرین کن این من ذهنی به صفر برسد وقتی به صفر رسید یا کوچک شد شاخه ثابت پرگارت در این لحظه . باش

به تو می . هست، که تمام فکرها و اعمالتان را دارد نگاه می کندهست، همیشه همراه شما یک هوشیاري ناظر

. هیچ انگیزه ترس و خشم و حسادت و دردهاي من ذهنی در شما نیست. گوید اینجا چه بگو آنجا چی کار بکن

حاال خیلی جاها در اوایل کار ممکن است بر علیه منافع من ذهنی شما . عقل کل دارد پرگار شما را می چرخاند

.نشوید از آن مسیر دوباره برمی گردید به من ذهنی. شد این خیلی خوب است شما تسلیم بشویدبا

غباربرآوریددریازحسنبهاوکه***یاريرهدرمینگیزگردوغبار

، یعنی غبار و گرد مینگیزمی گوید در راه یاري که بر اساس زیبایی معشوقش و خودش از دریا غبار بلند کرد، 

غبار انگیختن از دریا، از دریاي هوشیاري ذهنی است، همین که شما هوشیاري را از دریاي ذهن بیرون می چی؟ 

در راه رسیدن به سرزمین موعود، سرزمین ،می دانید که موسی از دریا عبور کردوکشید دریا خشک می شود

، و وقتی از ببردبه سرزمین موعودمی دانید که موسی از مصر قوم یهود را می خواست. موعود فضاي یکتایی است

کردند به قومش گفته بود دو چیز را نیاورید، یکی این طالهایتان را، یعنی هم هویت شدگی به حرکت مصر شروع 

، و همچنین استخوانهاي یوسف را،   می رویمهایتان را برندارید، داریم بسوي خدا سرزمین موعود، فضاي یکتایی

گوهاي فکري ما هستند، یوسف اصل ماست من فطري ماست، ذهن ما الگو دارد، استخوانهاي یوسف همین ال

الگوهاي ذهنی ما مثل همین طور که باران می آید در کوه شیار درست می شود وقتی دوباره بیاید از آن شیارها 

که قبالً رد می شود، ما هم الگوهاي هم هویت شده داریم این لحظه که زندگی می آید می رود به آن شیارهایی

یوسف شما . و گفت این شیارها را نیاورید این الگوها را نیاورید، اینها استخوانهاي یوسف استایجاد کردیم 

تان هم همین الگوهاي شما، االن که دارید می روید از فضاي ذهن به سرزمین موعود به هایهستید و استخوان

را نباید ببري، کما این که قوم یهود انببري، طالهایتفضاي یکتایی  این الگوها را استخوانهاي یوسف را نباید

و در غیاب موسی یک کسی آمد طالهایشان را برداشتند ! گفتند که خوب دیگر طالها را که نمی توانیم بگذاریم

این گاو، . گفت طالهایتان را بیاورید، طالها را جمع کرد و یک دانه گاو درست کرد و گفت این هم معجزه من است

پس بنابراین هم هویت شدگیهایتان را بر دارید باالخره یک کسی پیدا می شود که . بودگاو من ذهنیهمین

و االن هم در قصه مصنوي راجع به . صداي زندگی بگیریدشما بجاي دوباره یک گاوي درست کند و صدایش را 

.را شکافتولی موسی دریا . استخوانها ما صحبت داریم، خوب شد اینجا ما صحبتش را کردیم
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همین که از دریا . رد بر می انگیزیدشما هم می توانید دریا را بشکافید، وقتی دریا را می شکافید از دریا گَ

پس اگر من ذهنی . کجاها گیر افتادید آنها را هوشیارانه می کشید، آنجا فقط خاك می ماند،هویتتان را می کشید

.از آنجا گرد انگیختید. نده؟ خاكدریاي هوشیاري شما چی مادرشما به صفر برسد 

، گرد و خاك در واکنش نشان بدهییعنیشما که نباید بیایید که گرد و خاك بکنی. می گوید من گرد انگیختم

ما چرا زندگی را نمی بینیم براي اینکه در جامعه واکنش هست، همه یک جور . اینجا به معنی واکنش است

می . شما واکنش نشان می دهید یکی را به واکنش می آوریدخشمگین و حسود و واکنشی، هر موقع 

گوید شما واکنش داري، من ذهنی داري، می خواهی واکنش نشان بدهی گرد و خاك بلند کنی؟ من هم 

ولی من از دریاي خودم گرد انگیختم و این کار بس مشکلی بوده، بسیار باید : بکشی آنجا، شما می گویید

هویتتان را از دریاي هوشیاري ذهنی بیرون بکشی که آن دیگر دریا نباشد خشک سخت کار بکنی تا بتوانید 

مثالً اگر کسانی می خواستند موالنا را به واکنش وا بدارند با کارهایی که می کنند مثل غیبت کردن مثل .  بشود

. کنش می کنداینها چی هستند اینها ایجاد وا. اینکه ایشان را به کفر متهم کنند که بی دین است و فالن

، من این را ، چرا؟ من دارم می گویم تو برو بسوي جنون، از این کوره عقل برو بیرونغبار و گرد مینگیزمی گوید 

اگر شما به اندازه کافی دریاي ذهنتان را . دیدم، ولی حاال تو می خواهی ما را بکشی آنجا؟ من کشیده نمی شوم

و این حسنی که صحبت می کند زیبایی، معادل خرد است، زیبایی . دخشک کرده باشید به آنجا دیگر بر نمی گردی

، اش هم آنجاستچون این برکتی که در هوشیاري هست یکی را بگویی بقیه.شادي معشوق است،معشوق است

توش رنجش است کینه هست مقایسه هست اضطراب ،همینطور من ذهنی، شما من ذهنی خشمگین داشته باشید

. خشم نیست فامیلهایش هستفقطهست ترس هست 

. اگر هم دریاي هوشیاري جامعه هست شما یک چراغ قوه دارید بنام حضور در این لحظه جلو پایتان را می بینید

شما جلو خودتان را می ،شما اگر حضور ناظر داشته باشید با وجود واکنشهاي مردم که گرد و خاك می انگیزند

. شما چراغ قوه حضور در این لحظه را می خواهید که دارید. ریدپایتان را کجا می گذابینید توانید 

هم هویت شده بیرون یعنی خودش را از دریاي هوشیاري ذهنی چون هرکسی می تواند از دریا غبار بیانگیزد 

وادار نکنیم یعنی غبار و گرد انسانهاي دیگر را در برخوردمان به واکنش کهبکشد بنابراین ما کوشش می کنیم

هستیم توجه خواهیم کرد که خیلی از افراد دور و بر مان خودمان ینگیزیم و همینطور اگر خودمان زیر نور افکن م
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و این . شما مواظب هستید که واکنش نشان ندهید. می خواهند ما را از این حالت هوشیاري بیدار بیرون بیاورند

اگر بخواهید که از من ذهنی کمک بگیرید من ذهنی . دولت ناظر بیدار که همیشه با شماست به شما کمک می کند

و دسترسی به آن فضا ندارد و آن خرد را نمی تواند جز واکنش بر اساس هم هویت شدگیها چیز دیگري بلد نیست

.اتفاقاً دو بیت بعد همین مطلب را می گوید. به این جهان بیاورد

منه تو بر سر زانو سر خود اي صوفی
گر فرو روي بسیارکز این تو پی نبري، 

سر به زانو گذاشتن یعنی به فکر فر رفتن، خیلی ها سر به زانو می گذارند و می خواهند مراقبه بکنند، مراقبه شان 

هم بجاي اینکه ذهن را ساکت کنند و از ذهن بیرون بیایند به صورت هوشیاري ناظر ذهنشان را نگاه کنند و به 

ه فکر فرو می روند و فکر می کنند اگر سریعتر فکر کنند عمیقتر توي این کار بروند ، بیشتر بفضاي یکتایی بروند

این کار را کردید تا حاالاگرشما. می توانند مسایلشان را حل کنند می توانند به حضور برسند، این کار غلط است

اینکه بیشتر چسبیدن به نه . کار شما کوچک کردن ذهن و کشیدن هویتتان از ذهن به بیرون است. دیگر نکنید

دوباره براي همین است که می گوییم سخت فکر نکنید که . جوابپیدا کردنالگوها و استفاده کردن از آنها براي

هر چه ما سختتر فکر کنیم بوسیلۀ الگوهاي هم . در سخت فکر کردن و گم شدن در فکرها نیست. سئوال بکنید

از این راه ،کز این تو پی نبري.بیشتر در پیچ و تاب دردها گم می شویم. هویت شده بیشتر در آنها گم می شویم

ولو اینکه خیلی در این افکار فرو بروي، و ،تو پی نبري، قدم جلو نبري به سمت فضاي یکتایی حرکت نمی کنی

.تو کوه عمیق را نمی توانی بلند کنی: بیت بعد هم همین را می گوید

بن و بیخچو هیچ کوه اُحد برنیامد از 

اي در کمرگه کهسار؟چه دست در زده

اش زندگی است ولی در باالي کوهی اش هوشیاري است  بنما به ذهن می رویم یک کوهی ایجاد می کنیم که بن

با کدام زور؟ با زوري که بوسیلۀ آن . است، کوه کوه فکر ماست، و می خواهیم که این را در بیاوریم یا بلند کنیم

نمی شود آدم در .یعنی شما نمی توانید مسئله ایجاد کنید و با مسئله، مسئله حل کنید. کوه درست کردیم

ذهن یک آدرس غلط و نقشه غلطی . اش غلط است یک جایی را پیدا کندشهري که آدرسش غلط است و نقشه
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تسلیم است، چاره . است از زندگی و هر چقدر بیشتر شما بخواهید آنجا بگردي و پیدا کنی بیشتر گم می شوي

چاره آرامش است، چاره عقب کشیدن و نگاه کردن فکرهاست، چاره دیدن هم هویت شدگیهاست، و دیدن این 

حقیقت و اوضاع در خودمان است، که من جدا از زندگی و جدا از مردم هستم و من من ذهنی دارم و من درد دارم، 

چاره جاري شدن خرد زندگی بوجود . ممی دارمن فکرهاي منفی دردزا می کنم، من باید از این کار دست بر

چاره این است که شما بوسیلۀ . شماست، که گفتم همه کائینات را اداره می کند، و استفاده شما از آن بینش است

: اش را می گویدو االن هم چارهنه بوسیلۀ من ذهنی، ،خدا اوضاع را ببینید

لیسیمهاي فقر میدر آن زمان که عسل
شود سپه ساالرمگسی میبه چشم ما

هاي من ذهنی خیلی مهم است که بلحاظ دانش این دنیایی چه سپه ساالر انسان من ذهنی مهم است که براي من

فقر . یعنی ما هی فقیرتر می شویمآن موقع که ما عسل هاي فقر را می لیسیمبلحاظ پول و مقام، ولی می گوید 

کنید که من کی هستم و چی هستم؟ شما چیزهایی در این جهان عبارت از این است که وقتی شما سئوال می 

براي من مادر هستم، من پدر هستم، من معلم هستم، من استاد هستم: پیدا نکنید که بگویید من این هستم

عسل فقر را لیسیدن یعنی یواش یواش از ذهن هویت را . صفر فقر کامل است. خودتان هویت تعیین نکنید

فقیرتر شدن، فقیرتر شدن،  فقیرتر شدن در آن موقع شما متوجه می شوید که خرد و بیرون کشیدن و هی 

حاال آن شخص مهم است سپه ساالر است آن در چشم شادي از درون شما می آید، بنابراین از بیرون نمی آید

، البته آنهایی که به سپهبا چشم خدا همه سپه ساالران در این جهان مگس اند. شما مگسی می شود

پس شما در تلۀ این نمی افتید که این آدم مهمی است می . ساالریشان می نازند و بر اساس مقامشان من دارند

و کار . خرد درونتان بیاید به شما کمک کنداینکههیچ کسی شما را نجات نمی دهد مگر. آید مرا نجات می دهد

می شود پس تعداد هم هویت هر چه این من شما کوچک . شما چشیدن یا لیسیدن عسلهاي فقر است

شدگیهاي شما کمتر می شود وقتی مثالً یک دردي را می بخشید وقتی یک رنجشی را می اندازید، وقتی یک 

جایی را پیدا می کنید که در آنجا شما دل بستید به چیزي یا یک کسی که وابسته به آن هستید متکی به 

. ن لیسیدن عسل فقر است دارید فقیرتر می شویدآن هستید و این وابستگی و دلبستگی را می کنید، ای
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شناسایی می کنید با شناسایی متالشی می کنید، دارید دشمن . دارید این مرکز مادي را متالشی می کنید

:در بیت آخر خودش توضیح می دهد، می گوید. را می کشید

نست دهم از خَراج و نعل بهاایمچه
چو نعل ماست در آتش ز عشق تیزشرار

ن هستیم یعنی نمی ترسیم، ایممی گوید چه ما. ، عشق تیز آتش، عشقی که سوزان هستعشق تیز شرار

مالیات همین گذشتن از خراج یعنی مالیات،. نی درونی داریم وقتیکه مالیات و نعل بها می دهیمایمحس

آن آزاد می کنید و دیگر هر دفعه که شما یک چیزي پیدا می کنید و هویتتان را از. آویزشهاي این دنیایی است

نعل بها هم همین پولی است که یا هر چه و . حس وجود از آن در ذهنتان نمی ماند به خدا دارید مالیات می دهید

که بود می گرفتند وقتی شاه ها می آمدند خانه شما یا ملک شما، یعنی شاه می آمد خانه شما یا ملک شما، شما 

در اینجا هم همین طور هست اگر شاه بیاید خانه شما، در این مورد شاه .ديچون شاه آمده باید یک پولی می دا

و نعل بهایش هم براي اینکه اسب شاه نعلش را در ملک شما گذاشته . شاه جهان است، حتماً باید نعل بها بدهید

میلبهآدمکهاستایندادنمالیاتنوعبهترینالبته یواش یواش از مالیات شروع می شود و. تان استمنِ

دردهااینکهازقبلخودتانانتخابوخودتانهمتبهشماپس.بدهدمالیاتخودشانتخابو باخودش

راهایتانرنجششمااندازید،میرادردهایتانشمااندازید،میراهاشدگیهویتهمشما، بشوندشروع

اینمناگرکهگوییدمیوشویدمینایمواندازیدمیراهایتانترس. اندازیدمیراتانکینهاندازید،می

آمدهبارچندشاهاتفاقا. آیدنمیشاهکهندهیدبهانعلشمااگرخوب .آیدنمیشاهباشمداشتهتودرراکینه

.آیدنمیدیگرورفتهبرگشتهندادیدچون

آتشدرانداختندمیرادیگرينعلیاورااواسبحاالرااسبینعلرفت،میدودمانشازکسیوقتیهاقدیمو

درو.آیدمیوگرددبرمیباشدکجاهرشخصآنکهبوداینبرعقیدهوخواندندمیافسونخواندند،میوردو

هوشیارانهمادوبارهشدنیکیازکهبرکتیآنیعنیشرارتیزعشقگویدمی. زندمیراتمثیلهمینهمجااین

او،سويبهبرویمقراریمبیماافکنده،آتشدررامانعلآید،میپیشماوحدتازیعنیآید،میپیشخدابا

کسییک. بشودقراربیآنکهبودهاینبرقرارهاقدیمچونزندگی،باشدنبسوي یکی، عشقسويبهیعنی
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بیدارداالنکهگفتندمیخواندندمیوردانداختندمیرااسبینعل. گرددنمیبرکجا،رفتهاستشهرایناهل

.برگرددخواهدمیدلشوشودمیقرار

شدیدآتشدرعشقرامانعلکردیمخوشجاذهنغریبستاندروآمدیمبیرونیکتاییفضايازهمماو

کردنآشتییازندگیباشدنموازياثردرعقبکشیدمیکنیدمیبودنیکیحسشماکههمینحاال. انداخته

راخودششرارتیزعشقباشدطورهمینلحظهایندرهستچههرکهایندادناجازهیاولحظهایناتفاقبا

خراجنمی ترسیدموقعآنو. بودیدقبالکهکندمیهوشیاريآنجنسازراشماکارآنچوندهدمینشان

البته. آیدنمیوگرنه. شمادلبیایدتابدهیدبهانعلوخدا خراجبهبایدحالهربه. بدهیدبهانعلوبدهید،

گویدمیداردشعريیکهمسعدي

نفسطیبتبهکسینگذارداگرخراج

سرهنگیمزدوبستاننداوازقهربه

یکمزد. گیرندمیاوازرامالیاتندهدرامالیاتخودشمیلبهکسیاگرخودش،میلبهیعنینفسطیبتبه

همینسرهنگمزد. اندگرفتهماازبارهاراسرهنگمزدالبته. گیرندمیاوازهمرادولتماموریکسرهنگی،

میبیدارداریمماگذشتهبهتوجهمختصرباوموالناهايپیغاماینبااالن. شویمنمیآگاهماولی،دردهاست

.شویم

*****************



Program # 634گنج حضور634برنامه شماره 

30: صفحه

. امخواندهبرایتانقبالکهکنم،دنبالمثنويازراايقصهیکبدهیداجازهاما

التماس کردن همراه عیسی علیه السالم زنده کردن استخوان ها از عیسی علیه السالم-4بخش 

زندهقدرتمسیحیاعیسیکهدانیدمیشود،میرفیقعیسیباکسییک. استترتیباینبهقصهپس

منسمبلکههمراهیعنیابله،اینکهگویدمیقصهدرو. استعارفیکوخدازندگی،سمبلوداردکنندگی

هااستخوان. کندزندهراهااستخوان،کندزندهزندگیبهرااوکهاینجايبهخواهدمیعیسیاز،استذهنی

،هستیمابلههمانکهذهنیمنعنوانبهماسمبلیکو.ستاذهنیالگوهايکردیمصحبتاالنکهطورهمین

همانکهرااستخوانهاگوییممیکند،زندهخودشبهرامابخواهیماوازکهاینجايبه. هستیمخداکنارهمیشه

.کنزندهتوستاذهنیالگوهاي

. کندمیزندهزندگیامربهرااستخوانهاعیسیموالنا،پیغامهايوقصهطولدرزیادبحثازپسالبتهو

اوال. شودمیانجاممامورددرلحظههرکارهمین. خورندمیراشخصاینوشوندمیشیربهتبدیلاستخوانها

بهداریممیللحظهاینولحظههرچونولی. هستیدهوشیاريجنسازلحظهایندرماکهببینیدخوبشما

میآنبهمنوقتیوبدهید،آنبهمنوکنیدبلندرافکريالگويیاواکنشیالگويیکوذهنبهوبرویمزمان

استهمراهتانکهلحظهایندرخدابهتوانیدنمیشما. بلعدمیراشماآنشویدمیبلندمنصورتبهودهید

آنبعد،خودتبهکنزندهرامنتو. ندارمکارياستخوانبهمن،نکنمراکاراینمنکهکنکمککهبگویید

. دارمکارچهاستخوانبامن،کنجاريمندرراخردتموقع

آنکهبرنداریدرایوسفاستخوانهايشماکهگفتیهودقومبهموسیگفتیمهمقبالکهاستخوانهاطورهمینو

تواندمیزندگیلحظههرکهاینبرايبیآوریدرااستخوانهانیستالزموهستیدیوسفشماکهبرداشتند،ها

دیدباحاال. کندمیراهنماییکند،میتعییناورافکرتانرا،عملتانرا،رفتارتانلحظههر. بدهدشمابهالگو

یککهگفتباشدیادتاناگرقبلهفتهکه. کنیممینگاهقصهاینبهقبلهفتهمثنويهايقصهآنازپسبازتري

گرفتهراچشمشجلويابرویشاینو.عمربادنببیراماههاللتابودرفتهکوهبااليروزهماهپایاندرشخصی

بگیرند،نیکفالبهراآناستحضورباریکههمینکهماههاللبودقراروبینممیراهاللمنکهگفتاولوبود

بهکنخیسرادستتحاال. بینیمیراابرویتکهنکند،بینمنمیمنگفتعمر. بینممیراهاللمنگفت
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یکدید،میراشدگیهویتهمیعنی؟چییعنیخواباند،راابرویشمويوکردخیسرادستش. بمالابرویت

رازندگیجلويتواندمیمویک:گفت. بینمنمیدیگرگفتندید،خداعنوانبهراباوروقتی. دیدمیراباور

جاآنازبعد. شودمیجوريچهشدکجاجزایتهمهببینید. بینیمنمیرازندگیدیگربشودکجمویکبگیرد،

پس شما به عنوان . یعنی دلداري اغیار را تو نخواه.بپاشخاكبیاتویارغادلداريسربرکهگرفتنتیجه

. هوشیاري هیچ دلداري از جهان مادي نمی خواهید براي اینکه دلداري از زندگی می آید

م دزدیدن یک مار گفتی. بعدش یک قصه کوتاهی گفت، گفت که یک دزد کوچولو از یک مارگیر ماري دزدید

و این صاحب نار ناراحت شده بود در حالی که دزد این مار دزدیده شده را . دزدیدن یک هم هویت شدگی است

و این سمبل این است که یک کسی که آمده دزد شماست یک . غنیمت می شمرد فکر می کرد چیز خوبی است

می کردم که پیدایش کنم مار را از او بگیرم گفت دعا. هم هویت شدگی را از شما گرفته و شما ناراحت هستید

پس اگر شما یک هم هویت شدگی را از دست دادید شما دعا نکنید که . خوشبختانه دعایم مستجاب نشد

:و گفت. جایگزین کنید

وز کرم می نشنود یزدان پاك***بس دعاها که زیان است و هالك 

. حاال بدنبال آن ما یک قصه می خوانیم همین که شروع می شود

141مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

عمیقةاستخوان ها دید در حفر****گشت با عیسی یکی ابله رفیق

من از شما سئوال می کنم اگر شما من ذهنی . با عیسی یک ابله رفیق شد و در یک حفرة عمیق استخوانها را دید

در این حفره عمیق یعنی فضاي یکتایی که همه چیز آنجاست شما خدا را می بینید؟ یا یک سري الگوهایی دارید

ام من الگوها را می بینم و هر لحظه دنبال این الگوهاي فکريکه باید فعال کنید با آنها بلند شوید؟ اگر بگویید

یزي در بیرون هستم، یا یک چیزي مرا جذب هستم، هر لحظه دنبال یک باور هستم، هر لحظه دنبال مفهوم یک چ

اینها را می خوانیم که . پس من ذهنی دارید، البته همه ما من ذهنی داریم.می گردممی کند من حول و حوش آن 

متوجه بشویم که در حالی که ما با خدا همراه هستیم از او چی می خواهیم؟ از او می خواهیم که آن اسم اعظم را 

االن همه ما در . پس معلوم شد استخوانها دید در حفره عمیق یعنی چی.  ما استخوانها را زنده کنیمبه ما بیاموزد و 
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در حفره عمیق در فضاي یکتایی که بینهایت است گفتیم اگر شما به آن عمق زنده بشوید به . حفره عمیق هستیم

نباید ببینیم باید عیسی را ! یماز همه این عمق و وسعت چند تا استخوان دید. بینهایت خدا تبدیل می شوید

االن گفتیم شما . هر کسی هم که حواسش به دیگري است آن هم دنبال زنده کردن استخوان است. ببینیم

ا می خوانید تا واکنش نشان بدهد یکی را به واکنش وا می دارید چه کار می کنید؟ اسم اعظم ر

.نباید این کار را بکنید. استخوانهایش را زنده کنید

کنیکه بدان مرده تو زنده می****اي همراه، آن نام سنی: گفت

گفت اي همراه اي عیسی اي خدا ما داریم می گوییم آن اسم اعظم را آن نام سنی یعنی بلند مرتبه را که با آن تو 

خواند قدرت و البته اگر وردي هم می یادمان باشد عیسی مسیح مرده را زنده می کرد . مرده را زنده می کنی

گفت که آن اسم اعظم را به . معنوي او بود، یعنی استفاده او از قدرت زندگی بود که این توانایی را به او داده بود

.من یاد بده

استخوان ها را بدان با جان کنم****مر مرا آموز تا احسان کنم

این احسان است؟ به نظر شما نیکی . من احسانی بکنمبه من بیاموز یعنی آن نیروي معنوي را به من تفویض کن که 

سرمایه گذاري و وارد کردن نیروي زندگی این لحظه به ذهن و بلند شدن به عنوان آن . است؟ این عمل بیدار است

استخوانها را داریم زنده می کنیم یا استخوانهاي یکی دیگر را زنده می کنید این احسان است؟ این خالقیت 

احسان این است که شما برکت زندگی را پخش کنید، عشق بورزید، عشق است؟ است؟ این پخش

اول باید تبدیل . اول باید به آن دولت بیدار تبدیل بشوید. دستگیري کنید، اول باید به زندگی تبدیل بشوید

نه .هوشیاري بکنید هوشیاري جسمی را به هوشیاري حضور، و این توانایی در آن هوشیاري حضور هست

پس ما در من ذهنی به عنوان همراه ابله عیسی از او نمی . ن که در ذهن بایستید و کلمات را هی تکرار کنیدای

خواهیم ما را زنده بکند می گوییم تو بیا نیروي معنویت را به ما بده، یک جوري من می خواهم استخوان زنده کنم 

این کجایش . ر لحظه من ذهنی را زنده کنمیعنی ه. و این استخوان زنده کردن همین احسان است خوبی است

.جان بدهماحسان است؟ به توهم
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الیق اَنفاس و گفتار تو نیست***خامش کن که آن کار تو نیست: گفت

سمبلیک، نه اینکه . عیسی به او می گوید که، عیسی یک عارف کامل است، عیسی سمبلیک می تواند خدا باشد

عنوان هوشیاري می خواهیم ببینیم به جهان نگاه می کنید یا به زندگی و در این لحظه شما به . عیسی خداست

اگر . اگر به جهان نگاه می کنید به ذهن نگاه می کنید استخوانها را می خواهید با جان بکنید. خدا نگاه می کنید

ید او شما را زنده شما که نمی خواه. به زندگی نگاه می کنید شما متوجه هستید که او باید اول شما را زنده بکند

.نکنید این کار را. کند می گویید شما کمک کن من استخوانها را زنده کنم

یعنی اینطوري که بلند می شوي حرف می زنی همین براساس زنده کردن . او می گوید خاموش باش حرف نزن

زیرا که گفتار تو نیستاین الیق نفسها وو. استخوانها حرف می زنی این کار تو نیست، این کار من ذهنی نیست

میدردداریدشما. پس شما تا استخوانها را باجان می کنیددم شما و گفتار شما از همین مرکز مادي می آید

میشیربهتبدیلهااستخوانآنکند،میراکاراینعیسیباالخرهوقتیگفتمقصهایندرکهاینکماآفرینید،

. هوشیاريعنوانبهخوردمیراماذهنشیرلحظههرو. خوردمیراشخصاینوشود

هابیشهو دلهاگوروشیرفکر****هااندیشهاحتما زکناحتما

را،دارمنهاياندیشه، ذهنهاياندیشهها،استخوانکردنزندههمینها،اندیشهازکنپرهیزکنپرهیزیعنی

راتوهوشیاريآنومعنويگورخریاگورکهاستشیريمثلفکرکهاینبراي، استگوروشیرفکرکهاینبراي

میرامالحظههرکهذهنیمنهمینیعنیشیر. شودمیپیداشیربیشهدراست،بیشههاآدممرکزو. خوردمی

. هوشیاريعنوانبهخورد

استگرفزونیخاریدنکهزان****سرورستدواهابرهااحتما

بدترخارانیمیراکچلیچههرکهاینبرايها،استخوانکردنزندههمینیعنیدار،مناندیشهازکنپرهیز

. شودمی

ببینراجانقوتکناحتما****یقینآمددوااصلحتماا

بیاتوویقیندواستاصلکردن،فکرازپرهیزیعنیاحتما. دارمنفکرازکنپرهیزاست،پرهیزگفتمکهاحتما

.شودنمیخوردهشیربوسیلهجانتکهببینبعدهااستخوانکردنزندهازکنپرهیز
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.نیستتوکاراینگویدمیخالصه. شويمیزندهآنبهوخودتبرايماندمی

تروز فرشته در روش دراك***ترکان نَفَس خواهد ز باران پاك

دماین. بیایدطرفآنازیعنیبشودترپاكباراناز. بیایدحضورازکهخواهدمینفسیآنکهاینبراي

دراكبایدفرشتهازدركوعملدرو. ماديمرکزیکازکهایننه،استکنندهزنده.  استزندگیدممسیحایی

وسیلهآنوآوردمیمابرايرازندگیپیغامآورد،امپیغمابهکهفرشتهچرا، باشدترکنندهدركباشد،تر

زندهعشقبهبایدمایعنیکنیم،میدركمافقطراعشقکند،دركراعشقتواندنمیزندگیباماارتباطی

زندهخدابههوشیارانهکههاانسانما. داریماستعدادماجهانایندرفقط. بشویمزندهاوبهبایدمابشویم،

آنگویدمی. استترپاكبارانازحالتآندرهممانفسباشد،بایدروشبهترینماروشبنابراینپس. بشویم

. نیستتوکارکار

تا امین مخزن افالك شد****عمرها بایست تا دم پاك شد

نیرويانبار، رامخزنشبیایدزندگیتاکنید،پیدامسیحاییدمتاکنیدکارخودتانرويوکنیدصبربایدشما

استمرکزتدلت،درکهمناینبا. بدهدقرارتواختیاردرراخردیعنی. بدهدقرارتواختیاردررامعنویش

زندگیبرکتازمحرومماکهشودمیمعلومپس. بدهدقرارتواختیاردررااسرارشمخازنیدآنمیکهزندگی

این. استشدهشرطیالگوهايهمینهااستخواناین. بینیممیراهااستخوانفقطکهاینبراي؟چراهستیم،

میاستفادهراباورهاهمین. ایمچسبیدهبهشانوایمگرفتهجامعهباورهايازمادرمان،وپدرازکهاستباورهایی

. آفریندمیباورنوبهنوزندگی. بیآفریندشمابرايباوریکتواندمیلحظهایندرزندگیکهاینازغافل،کنیم

. کنفکرجوريچهکن،کارچیگویدمیشمابهنوبهنوزندگی

بهانعلوگرنه. استمنتهمینهمالقدمشحق. خواهدمیالقدمحقخداکهگفتامروزبرسیآنجاتاولی

آمديکهحاالگوییممی. خواهیممیاوازچیزيماگذاردمیراقدمشآیدمیکهخدااتفاقا. آیدنمیکهندهی

خردجلويمقاومتباماکهنیستمانحالی.ايهکرددرستمابراياستزندگیچهاینبده،راهایتبدهکاري

بگوییمکهاینجايبه. ایمکردهبیروندلمانازراخداستیزه،باوخشمباواکنشباشکایتبا،ایمگرفتهاو را
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چیزيیکما. گویدمیراهمینهمقربانعیدهمین. کنممیقربانیمنرامنماینآوردیدتشریفشماکهحاال

.طلبکاریمهم

دست را دستان موسی از کجاست؟***خود گرفتی این عصا در دست راست

ازراموسیمعنويقدرتشما. گرفتیمحکم،گرفتیراستدستتتوراموسیعصاياینکهکنیمفرضگویدمی

وشدمیتبدیلاژدهابهموسیعصاي، خوانیممیهمبیتچندهماالنکهدانیدمیکهاینبراي. آوریدمیکجا

درمنمقداریکهماگرلحظهایندرتوانیدمیاالنشماکهگفتیمقبال. تقلبیمارهايبههمساحرانعصاي

. بشودنهایتبیدلتانبشویدزندهزندگیبهخدابهعمیقفضايیکوبیرونرامناینبکشیدوداریدذهن

همینیعنیذهنیتقلبیمارهايبهوگرفتندمیرازندگیکهساحراننتیجهدروکردمیراکاراینموسی

شرطیالگوهايذهنی،الگوهايکردنزنده. داریممعجزههمماگفتندمیهاآنکردند،میزندهراهااستخوان

ازخداوزندگیکهدادناجازهولحظهایندرزندگیبهشدنزنده. استساحرياین!نیستمعجزهاینشده

واستمعجزهاینشماعملوشمافکرهايبهبریزدرابرکتشوراشرابشوکندخلقوکندفکرشماطریق

بهرفتمیقلبشنوربنابراینپس،بودخدانورازقلبشکهقلبشبهگذاشتمیرادستشکههمموسیمعجزه

میذهنیمنآنبهکهگویدمیخالصه. بوداسمشبیضایدکهدرخشیدمیشتدس. دستشبهیعنیعملش

نیرويبهراجعهمبیتایناالن. ماستقصهقصهاین. گویدمیماهمهبهیعنیگویدمیذهنیمنآنبه. گوید

میراموسیکارکهببینیدشماکهماستمربوط به ،ساحرانذهنیستیزهنیرويطورهمینواستموسیمعنوي

. راساحرانکارکهدیددخواهیکنیددقتخوب،راساحرانکاریاکنید

شماآیدمیبیتییکچون،گویدمیچهموالناکهببینیدشماکهخوانممییکدفترازمثنويزابیتچند

. خوانممیدیگرجاهايازراتوضیحاتشمننتیجهدر. باشدرفتهیادتانتوصیفشاستممکن

278مولوي، مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

برگرفته چون عصاي او عصا****موسی از استیزه راساحران 

بههممایعنی؟چییعنی. بودندگرفتهعصااومثلستیزهیعنیاستیزهرويازموسیمقابلدرساحرانیعنی

خوردمیتکانوشودمیماراینو. اندازیممیراعصایمانهمماکهگوییممیو. داریمعصاذهنیمنعنوان
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. نیستزندهزندگیاینمنتها،زندهزندگییعنیزندهمارزنده،ماریکبهذهنتاندرراالگوهاشماکهاینکما

که ما هم آنطوري هستیم ولی عصاي موسی اژدها می شد و .بودندگونهاینساحران. استتقلبیذهنیزندگی

یعنی شما االن به روشنایی حضور زنده بشوید بالفاصله شناسایی می کنید . وقتی اژدها می شد اینها را می خورد

. دارد این را می گوید. که این مارهاي ذهنی تقلبی هستند ذهنی هستند اینها زندگی نیستند و زندگی ندارند

. چون عصاي او عصا، حاال شما به عنوان من ذهنی عصا گرفتید دستتان، عصا همین ذهنتان هستبرگرفته

زین عمل تا آن عمل راهی شگَرف***زین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف

می گوید این عصاي من ذهنی کجا و آن عصاي موسی کجا؟ این عمل، عمل بر اساس من ذهنی و عمل بر اساس 

چرا فرق است؟ براي اینکه .  زیاد استخیلیشما از عدم است راهی شگرف است یعنی فرقخداییت و اینکه دل

. االن می گوید در یکی رحمت خدا و کمک خدا و عقل خدا پشتش است و در آن یکی لعنت خدا

رحمۀُ الَله آن عمل را در وفا****لَعنَۀُ الَله این عمل را در قَفا

خوانیم براي اینکه آن شخص به عیسی بجاي اینکه بگوید من را به خودت زنده کن، مرا به توجه کنید اینها را می 

به او می گویی ،زندگی زنده کن، یا االن شما به خدا که همراه شماست همیشه بگویی که مرا به خودت زنده کن

ش می دانی چیه؟ این لحظه را شما معادل. نیرویت را بده به من تا استخوانها را زنده کنم و او هم این کار را می کند

وسیله می بینید براي رسیدن به زندگی در آینده، چه چیزي باعث می شود که شما متوجه نشوید که شما بعنوان

در این لحظه زنده به زندگی هستی و بعد آن موقع آن زندگی را بجاي زندگی کردن سرمایه گذاري می کنید  در 

. ی روید به سوي یک هدف مادي دیگر که آن قرار است به شما زندگی بدهدذهن به صورت یک وسیله مادي و م

که امروز موالنا این را از شما می پرسد چرا این کار را می کنید؟ چرا نمی توانید این ؟سري در این کار استچه 

کار را نکنید؟ چرا متوجه نمی شویم؟

، تا شما از این مرکز مادي نیت می کنید فکر می شت سرشقفا یعنی پ،لَعنَۀُ الَله این عمل را در قَفا:می گوید

اما وقتی عمل می کنید براساس یک دل غیرمادي رحمت خدا . کنید عمل می کنید لعنت خدا پشت شماست

پشتتان هست در همان وفا هست، یعنی شما در این لحظه اقرار می کنید به آن پیمان ازلی، می گویید که من که 

هستم و آنموقع هم که تو از من پرسیدي که تو از جنس من هستی؟ من گفتم آري، االن یادم می دانم از جنس تو 
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آن یکی که . آمد االن از جنس تو شدم حاال تو عمل کن حاال تو فکر کن تو نیت کن، پشت این رحمت خدا هست

لعنت خدا به . نی ماست، لعنت خدا هم در این کژ بیهمه ما عمل می کنیم استخوانها را زنده می کنیم لعنت خدا

صورت ترس به صورت حسادت به صورت کژبینی به صورت من داري به صورت ارضاي من، بزرگ کردن من ظاهر 

محال است کسی من داشته باشد با همسرش با . و هیچکدام از اینها به کیفیت زندگی منجر نمی شود. می شود

، شکر کند رضایت داشته باشد، چون شادي داشته باشددر زندگی. اش یک زندگی توام با آرامش داشته باشدبچه

این من هی می خواهد بزرگ بشود می خواهد برتر بشود، فقط حرف آن باشد، می خواهد معتبر باشد، این من 

.اساس ندارد، این من نقص دارد، هر چه بهش اضافه کنی نقص دارد، کمال در حضور است

ی آمد درون سینه، طبعآفت****کافران اندر مري بوزینه طبع

می گوید آنهایی که من دارند من ذهنی دارند و زندگی را می پوشانند یعنی کافران، آنها که هم هویت شده با 

ما مثل میمون ستیزه کردن را از هم می . ، و مثل بوزینه هستندمري یعنی ستیزهباورها هستند اینها در ستیزه، 

ما از همدیگر . به جدال وا ندارید، به بحث و گفتگو نکشیدستیزه وا ندارید، چرا گفتیم شما دیگران را به. آموزیم

می شود، بشود، دل ما بشود این آفتدرون سینه به محض اینکه من ذهنی یعنی طبع مرکز ما . یاد می گیریم

و فکر شما این یعنی ما به بدنمان ضرر می زنیم، فکرهایمان غیر موثر و غیر خالق می شوند، حداقل در مورد بدن

بجاي اینکه به لطافت و عشق زندگی زنده بشویم ما . می شودایجاددر مورد لطافت ما اشکال . ایدرا تجربه کرده

مزاج ما سازگار نیست، ما اینها را رخشم داریم، به ترس زنده می شویم، ترس و خشم و کینه و اینجور هیجانات ب

امر از بین می . طبع ما یعنی من ذهنی سینه ما باشد ما تقلید می کنیممثل میمون از هم یاد می گیریم، همین که

در اینصورت آن تقلید و می روید جدال می کنید یا دو جور عمل هست، گفت یا به امر او عمل می کنید . رود

پس معلوم می شود اگر شما کارتان خراب است زندگیتان خراب است .ستیزه است و لعنت خدا پشتتان هست

.دائماً لعنت خدا پشتتان بوده. تان کردیدخود

آن کند کز مرد بیند دم به دم****کند، بوزینه همهرچه مردم می

مردم یعنی انسان، هر چه انسانها می کنند میمون هم همان را می کند اداي انسانها را در می آورد، ولی او ادا در 

انسان به حضور رسیده هم براساس خرد زندگی . می آورد انسان یک کاري را که می کند براساس عقلش می کند
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ال شما تقلید می کنید یا براساس امر، امر این حا. می کند، انسان من ذهنی عین او می کند ولی تقلید می کند

لحظه می گوید چه کار کن زندگی، آن کار را می کنی، براي این کار دائماً باید موازي باشید، براي این کار 

این دولت بیدار سبب می شود که شما حواستان و تمرکزتان به . یک دولت بیدار در شما دائماً بیدار باشد

وقتی تمرکزتان روي این کار است این تمرکز در واقع اتصال .این لحظه انجام می دهیدکاري باشد که االن 

تقلید همین . این اتصال قطع می شوددر گذشته و آینده باشد توجهتان غیب با عمل شماست، خرد می ریزد اگر 

. ذهن همیشه با زمان کار می کند. است تقلید انسان را در ذهن نگه می دارد

رو؟فرق را کی داند آن استیزه***برده که من کردم چو اواو گمان 

میمون فکر می کند مثل انسان عمل کرده، انسان من ذهنی هم فکر می کند مثل موالنا و انسان کامل عمل کرده، 

. براي اینکه جفتشان استیزه رو هستند. من ذهنی که فرق را نمی داند همینطور که بوزینه هم نمی داند

رویان خاك ریزبر سر استیزه****از امر و، او بهر ستیزاین کند 

همین سمبلیسم را بگیرید . یعنی انسان از روي امر می کند بر اساس عقل خودش می کند، میمون تقلید می کند

انسان زنده به حضور دولت بیدار است از امر می کند این لحظه زندگی می گوید چه کار کن،  آن یکی با ذهنش از 

می . ن تقلید می کند، این طوري باید عبادت کنیم این طوري باید فکر کنیم ولی با فکر هم هویت شده استای

ستیزه جویان خاك بریز، واقعاً شما ببینید در این لحظه مقاومت دارید؟ با چیزي با کسی با رویدادي گوید بر سر 

خرد آن وري نیاید تا امر نیاید، تا زندگی در این ستیزه می کنید؟ هر کسی با چیزي ستیزه می کند راه را بسته، تا

. لحظه از درون نگوید چه کار کن، کارهاي شما به ثمر نمی رسد شما به کیفیت نمی رسید

عیسی مسیح سمبل عارف . یادتان باشد داریم قصه همراه شدن من ذهنی با عیسی مسیح را صحبت می کنیم

اینکه به آن زنده کننده بگوید مرا به خودت زنده کن، مرا به زندگی کامل یا خداست و این من ذهنی هم قبل از 

زنده کن، می گوید به من اسم اعظم یاد بده من استخوانها را زنده کنم و گفتیم ما علی االصول با نیروي معنوي 

اي دیگران خودمان و نیروي زندگی نه تنها استخوانها و الگوهاي ذهنی خودمان را زنده می کنیم  بلکه استخوانه

رسیدیم به . اند در این اشتباه هستندکسانی که با دیگران کار دارند و خودشان را رها کرده. را هم زنده می کنیم

نیروي معنوي موسی را از کجا می بگیريیک بیتی که می گفت فرض کنیم شما عصاي موسی را با دست محکم 

چه اشکالی می فهمیم ه موسی و فرعون و ساحران ما آوري؟ نیروي معنوي موسی با خواندن این ابیات راجع ب
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هاي ذهنی هستند، فرعون من ذهنی بزرگ جهان هست، هر کسی که من ذهنی دارد مارهاي ساحران من. داریم

خدا زنده می شود، عصایش ذهنش است ساده می شود و یک یک انسان عارف به . تقلبی ذهنیش را زنده می کند

نیروي معنوي حاضر و ناظر با او همراه است، یعنی شما به یک هوشیاري شگفت انگیزي که تا حاال ندیدید زنده 

، زنده وصل می شودبه زندگی می شوید که این اسمش هوشیاري حضور است، بند نافتان از جهان قطع می شود 

موسی یا . گی، ذهنتان ساده می شود، نیروي معنوي از این دولت بیدار یا حضور ناظر می آیدمی شویم به زند

و داریم کشف می کنیم که چه . ما هم می توانیم بشویم. همچون نیروهاي معنوي هستندعیسی سمبل یک 

. اشکاالتی داریم که نمی شویم

به فرعون می گویند ما هم می توانیم عصایمان را پس بنابراین فرعون ساحران دارد، این ساحران ادعا دارند و 

منتها زیر نظر فرعون بزرگ یا شیطان . بیندازیم عصاي ما مار بشود، کما اینکه هر لحظه ما این کار را می کنیم

.، حضور ما با خدا ارتباط داردقبالً گفت این من ذهنی ما با شیطان ارتباط دارد. هست

1615، بیت مولوي، مولوي، مثنوي، دفتر اول

چون مري کردند با موسی به کین****ساحران در عهد فرعون لعین

ما هم داریم این کار را می . پس ساحران با موسی جدال می کنند می گویند تو اژدها داري مار داري ما هم داریم

و االن می خواهد . نیدکه ما هم می دانیم  خوب البته شما هم می دا: کنیم ما به انسانهایی مثل موالنا می گوییم

می گوید گرچه که این ساحران به موسی یک احترام داشتند احترامشان ظاهري و . چیز جالبی را به شما می گوید

و نمی خواستند باز . تقلبی بود، براي اینکه ادعا می کردند اینها هم می توانند عصایشان را زنده کنند و عصا دارند

و راز آمیزي و قدرت معنوي را از موسی یاد . درست و حسابی در دست بگیرندهم موسی به آنها کمک کند عصاي 

ولی بعضی موقع ها می گوییم که خوب . می گویید یک احترامی به موالنا داریماالن شما موالنا می خوانید . بگیرند

ارد ساحران هم از این این احترام عمقی ند. ، اینجا را اینطور نمی گفت بهتر بودموالنا این بیت را  خوب نفهمیده

. جنس بودند

ساحران، او را مکَرَّم داشتند****لیک موسی را مقدّم داشتند

.می گوید موسی را گرامی داشتند گفتند که اول شما عصایتان را بیندازید براي اینکه می خواستند مسابقه بدهند
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نخستخواهی اول، آن عصا تو فکن **زانکه گفتندش که فرمان، آن توست

گفتند از عمق دلشان می گفتند می گوید گفتند فرمان فرمان توست، البته فرمان فرمان توست، اگر درست می 

فرمان آن توست فقط شما . فرمان آن توست از ته دلشان نیست. تو به ما کمک کن. باید می گفتند ما عصا نداریم

. ینداز می خواهند بهش احترام بگذارندمی گویند تو عصایت را اول ب! مثالً  از در اول بفرمایید

افکنید آن مکرها را در میان****نی اول شما اي ساحران: گفت

گفت نه اول شما ساحران عصاهایتان را بیفکنید که اینها . پس معلوم می شود عصاي ما در ذهن مکر است

مکرم داشتن شان هم تقلبی و می بینید که. هاي ماستواقعاً هم عصاهاي ما در ذهن حیله. مکرهاي شماست

.است

کز مري آن دست و پاهاشان برید****این قدر تعظیم، دینشان را خرید

.می گوید این یک ذره تعظیم دینشان را خرید، دینشان خریده شد و در اثر جدال دست و پاهایشان بریده شد

دست و پا در جرم آن، در باختند****ساحران، چون حق او بشناختند

ین هم که  مشخص است می رسیم به پیغامشا

باش اللاي کامل، مخور میتو نه****ست، کامل را حالللقمه و نکته

و . می گوید نکته گفتن بیان زندگی کردن و لقمه خوردن از مواهب حتی مادي براي انسانهاي کامل حالل است

بدرد ما می ،تمثیلش به درد قصه عیسی می خورددر اینجا تمثیلی می زند و . چون تو کامل نیستی مخور الل شو

وقتی بچه به دنیا می آید مدتها گوش می کند یک خورد، همین قصه می خورد و آن این است که می گوید 

. انسان هم در ذهن همین است مدتها باید گوش بکند یک دفعه زبان خرد را باز کند. دفعه زبان باز می کند

یعنی همه ما . با این تته پته یعنی با ذهن داریم حرف می زنیم ما الل می شویمولی ما چون گوش نمی کنیم و 

هر کسی کر مادر زاد باشد چون نمی . یا الل کر هم هستکر، الل هم هست . بلحاظ زندگی اللیم و کر

. موالنا می گوید ما در من ذهنی کر و الل هستیم. تواند گوش بدهد الل هم می شود
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اَنْصتُوا: گوشها را حق بفرمود***زبان، نی جنس توچون تو گوشی، او

حاال دو سال چقدر بچه گوش می کند و حرف .می گوید که، حاال شما خودتان ارزیابی کنید تو در مرحلۀ گوشی

می گوید عارف، موسی، عیسی، خدا او زبان است و تو مرحله گوش . نمی زند بعداً یک دفعه زبان باز می کند

و خدا . خیلی از ما انسانها در مرحله گوش هستیم یعنی باید گوش بدهیم و حرف نزنیم، از جنس تو نیست. هستی

. یعنی حرف نزنید. گفته که ساکت باشید، انصتوا بارها گفتیم آیه قران است یعنی ساکت باشید

مدتی خاموش باشد، جمله گوش***بزاید شیرنوشکودك اول چون 

. اش گوش می دهدهمین که گفتم، گفت اول وقتی بچه بدنیا می آید شیر می نوشد مدتی خاموش است همه

از سخن، تا او سخن آموختن****بایدش لب دوختنمدتی می

بچه حرف نمی . ایمعجزه را همه ما دیدهو این کار شبیه م. مدتها باید بچه از سخن گفتن لب بدوزد تا سخن بیاموزد

و این یکی .شبیه معجزه است از کجا آمد این همه حرف. زند نمی زند یکدفعه شروع می کند به بیرون می ریزد

هم معجزه است مدتی آدم گوش می کند حرف نمی زند پس از مدتی زندگی از طریق او شروع می کند به حرف 

تو آن نفس را نداري، . خاموش کن: عیسی گفت. اش حرف می زند ساکت نیستحاال آن ابله همرا موسی همه. زدن

. گوش نمی دهد. مدتی باید کار کنی

کندویشتن را گُنگ گیتی میخ****کندمیتی ور نباشد گوش و تی

اگر بچه گوش نباشد و به تته پته بیفتد و از همان روز اول شروع به حرف زدن بکند در اینصورت خودش را گنگ 

. گنگ یعنی کسی که الل است و نمی تواند حرف بزند. گیتی می کند

طق، جوش؟الل باشد، کی کند در ن****کَرِّ اصلی، کش نبود آغاز گوش

تمام کر هاي اصلی . کسی که اصالً کر بوده چون گوشش نمی شنیده پس گوش نکرده در نتیجه الل هم می شود

.که از اول کر بودند الل هم می شوند نمی توانند حرف بزنند

سوي منطق از ره سمع اندر آ****زانکه اول سمع باید نطق را

مشخص است براي اینکه اول حرف بزنی باید گوش باشی، حاال تو هم بسوي منطق یعنی حرف زدن از راه گوش در 

. ساکت باش، هیچی نگو، سئوال نکن، فکرهاي من دار نکن، استخوانها را زنده نکن. یعنی مدتی گوش کن. بیا
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:خالصه آن همرا عیسی می گوید که

هم تو بر خوان نام را بر استخوان****اگر من نیستم اَسرارخوان: گفت

یعنی . بخوانگفت اگر من نفسم پاك نیست و نمی توانم اسرار را بخوانم، تو نام را یعنی اسم اعظم را بر استخوان

گفتم که شما چی می بینید؟ در این لحظه شما می . حواسش به استخوانهاست. استخوانها را برایم زنده کن

خواهید عیسی شما را زنده کند به خودش یا می خواهید استخوانها را زنده کند یا یاد بدهد شما استخوانها را 

براي اینکه به خدا گفتیم که لطف . تخوانها را زنده کنیمزنده کنید؟ ما باالخره با التماس از خدا یاد گرفتیم که اس

کن من این لحظه را که زندگی است زندگی نمی خواهم بکنم با آن ستیزه می کنم، این را می خواهم بصورت 

این احوال ادامه پیدا کرد، پس از مدتی چون . وسیله ببینم براي رسیدن به چیزي در آینده که به من زندگی بدهد

ماندم و به زندگی نرسیدم و آن چیزها هم که رسیدم زندگی نداد، من آن موقع این لحظه را بصورت مانع در ذهن 

. دیدم

این آدمها دشمنند : خیلی از ما خیلی از آدمها را در زندگی مانع می بینیم همین کار را اگر ادامه بدهیم می گوییم

مان از  از همسرمان بدمان می آید، از دوستمان از رییساین چیزها دشمنند، بنابراین از کارمان بدمان می آید،

. و به خدا می گوییم که اسم اعظم به من یاد بده تا همه را دشمن کنم. همه بدمان می آید همه را دشمن می بینیم

از آنجا شروع کردي که بجاي . از جاي بدي هم شروع کردي. همه دشمن نیستند، تو می خواهی اینطوري باشد

، زندگی کنی بهش زنده بشوي، گفتی من از زندگی این لحظه وضعیتش را می این لحظه را زندگی ببینیاینکه

االن . این کار غلط بوده. بینم و این وضعیتش را پله می کنم براي رسیدن به یک چیزي که زندگی به من می دهد

ا بخوان بر استخوان که آن هم می هم همین را می گوییم می گوییم اگر من اسرار خوان نیستم تو اسم اعظم ر

.خواند

میل این ابله درین بیگار چیست؟****یا رب این اَسرار چیست؟: گفت عیسی

ر چیه که من هر ر چیه؟ حقیقتاً شما این سئوال را از خودتان بپرسید که خدایا این سخدایا این س: عیسی گفت

یعنی بهترین کاري . لحظه بجاي اینکه به تو زنده بشوم به این لحظه زنده بشوم من دارم یک کار بی مزد می کنم

که می کنم این هست که وضعیت این لحظه را می بینم آن را وسیله می کنم براي رسیدن به چیزي که به من 
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شما هم از هر . این رازش چی هست؟ عیسی از خدا می پرسدزندگی خواهد داد، آخر من چرا این کار را می کنم؟

میل ما در این کار بی مزد که سبب می شود باالخره بدنبال زندگی . کسی خواستید بپرسید از خودتان بپرسید

بدنبال خدا در ذهن برویم و به یک فرم برسیم و آن را زندگی ببینیم و ازش زندگی بخواهیم و می دانیم که 

. ، پس ما چرا این کار را می کنیم؟ از خودتان بپرسیدنخواهد داد

چون غم جان نیست این مردار را؟****چون غم خود نیست این بیمار را؟

این بیمار من ذهنی چرا به خودش فکر نمی کند؟ چرا بفکر خودش نیست؟ این مردار که ما در ذهن مردیم، رمقی 

لیکه ما از جنس خودش هستیم، زندگی هستیم مردار شدیم چرا نمانده در من ذهنی و به عنوان من ذهنی در حا

اش کنم؟ جانمان نیستیم در غم زنده کردن جانمان نیستیم؟ چرا این ابله از من نمی خواهد که من زندهدر غم 

چرا از من نمی خواهید که شما را من به خودم زنده کنم؟ چرا می خواهی . خدا از شما این سئوال را می کند

انها را زنده بکنی؟ استخو

بیگانه را جوید رفوةمرد******خود را رها کرده ست اوةمرد

رفو . می خواهد زنده بکند. این مردة خودش را رها کرده می خواهد مردة بیگانه را بدوزد به هم بپیوندد: می گوید

کوچک . تعمیر می کندکردن منظورش همین زنده کردن ذهن است، من ذهنی است هی وصله و پینه می کند، 

یک جایم آسیب دیده بیایید . یکی به من توهین کرده بگویید که من آدم بسوادي هستم! شدم بیایید تایید کنید

تعمیر کنید با تایید با توجه با عشق دادن با دلداري با اینکه شما دوست من هستید با ساپورت، مرا . رفو کنید

.اره تعمیر کنمام را دوبساپورت کنید، می خواهم مرده

همینطور کسانی که مردة . اند و می خواهند دیگران را عوض کنندهمین طور کسانی که خودشان را رها کرده

نور افکن را روي خودشان نمی . اند به دیگري ایراد می گیرند، در کارشان  دخالت می کنندخودشان را رها کرده

من به ،می خواهیم من که امتداد تو هستم من که خداییت هستمکه ما از زندگی ن. دارد ما را می گوید. اندازند

. می خوانیم که این کار را بکنیم. این کار را نمی کنیم. اشتباه افتادم مرا از اشتباه در بیاور و به خودت مرا زنده کن

، استخوانها را یممن ذهنیمان را را رها می کن. ما بعد از این با کسی کار نداریم با من ذهنیمان هم کاري نداریم
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الگوها را این الگوهاي پوسیده را، این باورهاي پوسیده را، این باورهایی که گفت از طریق تقلید مثل بوزینه یاد 

.می تواند در این لحظه باور جدید بدهد لحظه بعد باور را بشکند یک باور دیگر بگوید بریزد به عملتان. گرفتیم

خار روییده جزاي کشت اوست*****ادبارگر ، ادبارجوست: گفت حق

خدا گفت که ادبارگر یعنی انسان بدبخت، طبق قانون جذب در جستجوي بدبختی است و این خار :می گوید

نیست اودر آدم بدبخت نیست در او. روییده، امروز داشتیم گل بی خار، حضور ناظر دولت بیدار بدون خار نیست

اش خار است، خار روییده جزاي کشت اوست، حقیقتاً یکی از علل مهم نرسیدن ما به حضور زنده نشدن ما به همه

خدا این هست که مدتهاست که دل ما مادي است، دردهاي  ما در مرکز ماست و ما تخم خار می کاریم، و باالخره 

یم که در دراز مدت در دیگران واکنشهاي منفی خار به خار ما اضافه می شود، ما کارهایی می کنخار می روید، 

این من ذهنی براي بزرگ کردن خودش دروغ می گوید، به دیگران لطمه می . به ما صدمه می زند. ایجاد می کند

زند، غیبت می کند، قضاوت بد می کند، براي اینکه خودش را بزرگ کند یک چیزي به دیگران می بندد مقایسه 

.اید و این باال برود و به انحاء مختلف خودش را تعمیر می کندتا او پایین بیمی کند

حاال شما به خودتان نگاه کنید، ببینید که . این بدبخت چون مرکزش از جنس بدبختی است بدبختی جو است

می خواهید درد را زیاد کنید؟ حرفهایی شما دردجو هستید؟ میل می کنید به سمت آدمهایی که درد دارند؟

کارهایی که می کنید دیگران را آزار می دهد خودتان را هم آزار می دهد؟ فکرهایی شب می که می زنید

و هی از این دل . شما ادبارگرید و ادبارجو هستید. کنید منفی است و بعد عصبانی می شوید می ترسید

هم مرتب دارید حاال سئوال این است شما باز. مادي بادام پوك می کارید و باالخره این خار بزرگتر می شود

اش تخم گل در دلها بادام پوك می کارید؟ تخم خار می کارید یا تخم گل؟ یک روزي باید تصمیم بگیرید که همه

. ، کاري با دیگران نداشته باشیدبکارید

هان و هان او را مجو در گلستان**** آنکه تخم خار کارد در جهان

او را در گلستان جستجو نکن، او را در خارستان !آگاه باش!اشآگاه ب،هر کسی که تخم خار در جهان می کارد

شما االن اگر خودتان را در چهل سالگی در پنجاه سالگی در خارستان پیدا کردید بدانید که دائماً . خواهی یافت

ستید بگذارید دولت بیدار، بیدار بشود و امروز گفت شما همراه عیسی ه. تخم خار کاشتید از حاال نباید بکارید

یعنی به خداییت شما زنده کند نه اینکه ،همراه خدا هستید از خدا بخواهید که شما را به خودش زنده بکند
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هر لحظه که شما یک استخوان یا یک الگوي من دار را به ارتعاش در می آورید این . استخوانها را زنده کند

هر لحظه شما در ذهنتان یک نیت بد می کنید در دلتان، یک فکر بد، . ارتعاش پخش می شود و تخم خار است

هر لحظه که شما بر اساس زندگی نه براساس هم هویت شدگی بر . یک عمل بد بدنبالش تخم خار است

اگر شما زیاد تخم گل بکارید در طول . اس عدم یک فکري یک عملی یک نیتی می کارید این تخم گل استاس

.زمان خواهید دید اینجا گل آنجا گل همه جا گل، اگر خار است بدانید که اینها را شما کاشتید

ور سوي یاري رود، ماري شود****گر گُلی گیرد، به کف خاري شود

شما می روید ازدواج می کنید من ذهنی . اش خار می شودلی بگیرد، یک گل هست در کفمی گوید اگر این گ

اگر سوي یاري بروید آن . شدید دارید پر از درد، این شخص چه مرد چه زن در دست شما تبدیل به خار می شود

زندگی هاي پس ببینید که چقدر مهم است باید قبل از هر کاري مخصوصاً. یار مار می شود شما را می گزد

مشترك شما دلتان را درست کنید در این کار بکوشید، شما نیایید بصورت عقل من ذهنی استخوانهاي خودتان را 

در من ذهنی جان بدهید بهش بر اساس آنها استخوانهاي دیگران را زنده کنید، آن یکی را این یکی را هی گیر 

ت در مورد مردم، دخالت در کار مردم، بد گفتن پشت سر اینها همه قضاو! که تو چرا این کار را می کنیبدهید 

یک روزي خواهید دید که بجایی رسیدید که یک گل می گیرید آن . دیگران، اینها چی هستند؟ تخم خار است

واکنش بد می کند به تو، درست نمی شود پاسخ درستی نمی شود، می گویی من خوبی می کنم براي اینکه دلت 

.دهدنمیپاسخزمینییارنمی دهدیار پاسخ . خراب است

بر خالف کیمیاي متَّقی******کیمیاي زهر و مارست آن شَقی

کندزندهرااوخودنخواستعیسیازوکندزندهراهااستخوانداشتمیلکهکسیآنذهنیمناینگویدمی

میفکردارددلشدرکینهکهکسیدارد،دلشدرکینهکهکسییعنی.استزهراکسیریاکیمیاياین،زندگیبه

میزهرکیمیاياین. داردکینهدشمنبانداردکینهدیگرکهاشبچهبهخب،زندمیحرفییک اشبچهاگرکند

کینهاین،داریددوسترابچهکنیدمیفکربچهبهورزیدمیمهرکهحالیدر،اشبچهنصیحتاینبهریزد

. ، شقی یعنی بدبختماريهمخودت. زهرکیمیاي. بچهبهمهربهریزدمی. است

زندهانسانمتقی،متقیپرهیزکار،پارسا،انسانيکیمیابرعکس. استمارهمواستزهرکیمیايهمشقیآن

آفرینبدبختیاست،بدبخت،استمارهمخودشاستزهرکیمیايبهمجهزکسییکحاال. حضوربهشده
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کنیممیحسمااگر. رسدنمیحضوربهکندمیکارچینباشدمتوجهاگر،کندمیتشویقرابدبختی،سته

توانیمنمی،ماریمهمخودمانوزهریمکیمیايکهحالیدرکنیمعوضرادیگرانتوانیممیودانیممیکه

تبدیلهستیمخودمانکهچیزيهمانبهرادیگران. شوندمیماخودهمرادیگران. کنیمعوضرادیگران

.کنیممی

. کندمیعملچگونهخداوجهانماداریمحالتیوهمچاگرکهبدانیدکهخوانممیبرایتانمثنويازبیتتاچند

215مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

سوي ما آید نداها را صدا****این جهان کوهست و فعل ما ندا

دردصورتایندرباشد،ذهنیمنازاگرشماعملوشمافکروشمانیتواستکوهمثلجهاناینگوید،می
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. فهمدنمیکهکسیگوییدمیخواهیدمیراکسیبدي. کنیدمیقلفکریکفکرتاندرشما. استطورهمین

زدنضررانگیزه. کنیدمیصحبتیکجایک. بوداستخوانیککردنزندههمان. گرددبرمیشمابهفکرهمان

دلگرددبرمیمشابهشماديمرکزازفرستیممیراهاانرژياینمداریماديدلاگر. گرددبرمی. داریدیکیبه

شما. دهیممینشانهااینبهواکنشدوبارهما. کندمیبدتررامادردازپردلرا،ماکینهازپردلرا،مامادي

. کنیداحتیاطنفرستید،خب. گرددمیبرآنعینوفرستیدمیشماگرددبرمیشمابهکهچیزيآنکهبدانید

4782مولوي، مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت

عاقبت ز آن در برون آید سري****گفت پیغامبر که چون کوبی دري

کهداردبستگیحاال. آمدخواهدبیرونسريدرآنازباالخرهبکوبیرادريشمااگرکهفرمودپیغمبرگوید،می

کوبیدمیراذهنیمندریاکوبیدمیراخدادر. باشدکسیچهدر

عاقبت بینی تو هم روي کسی*****چون نشینی بر سر کوي کسی

حاال. دیدخواهیراکسیرويهمتوعاقبتبنشینی،زندگیازپرآدمیکشینینبعارفیککويسراگرولی

جواببپرسیدکنید؟میکارخودتانرويجهتیچهدر؟هستیدآدمیجورچه؟هستیدکسیچهمنتظرشما

.بدهید
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عاقبت اندر رسی در آب پاك****کَنی هر روز خاكچون ز چاهی می

اگرکنید،مینگاهذهنتانبهناظرحضورصورتبهروزهراگرکنید،میرامنتاناینازمقداریکروزهراگر

کجاکهکنیدمینگاهوخودتانبهگردیدمیبرکنیدمالمتوگردیدبردیگرانبهکهاینجايبهافتدمیاتفاق

بهباالخرهنیدکَمیروزهرچاهازاگرکهاستاینتمثیلشچونکنید،میراآنوداریدمنکجا،کردیداشتباه

گذارينمیراتوجهتواندازيمیوبینیمیراهاآنکنی،زندهراالگوهاکهاینجايبهاگر. رسیدمیآب

تاملخواهممیمنگوییمینشستیکنیدنگاهشمااالن. داريمینگهخودترويبهارتوجهت،بدزددبیرون

وشحوولحوکشدمیوکندمیجلبوکندمیجذبخودشبهرامنبیروندرچیزيچه،کنممراقبهکنم،

می. مشغولندچیزيچهبهفکرهایمروزشبانهدر. هستمشدههویتهمهاآنبامنبوخ. گردممیمنآن

درآنجاازراخودتانوکنیدمتالشیرایکیش. هستیدشدههویتهمهاآنبابوخ،کنیدیادداشتتوانید

. رسیدخواهیدحضورپاكآببهروزيوکندیدچاهاینازخردهیکبیآورید

کاریش، روزي بدرويهر چه می*****جمله دانند این، اگر تو نگروي

خواهیدروراهمینروزيکاري،میکهراچیزيهر،کنیقبولخواهینمیودانینمیتواگردانندمیهمه

همدرد،یمارکمیدرد،کاریممیپوكبادام،کاریممیماذهنیمنعنوانبهبخوانیدبارچندینوچندین. کرد

. کاریدمیچهلحظهاینببینیدشما. کنیممیدرو

این نباشد، ور بباشد نادر است****سنگ بر آهن زدي آتش نَجست

است،نادراینکهبداننجهیداگر. نیستقانوناین،نجهدباریکاگرجهدمیجرقهو،زنیدمیآهنبرراسنگ

اگربگوییمطوراینیعنی. جهدمیآتشبزنیآهنبرراسنگکهاستاینقانوننیست،اینقانون. استکمیاب

باکهاینبرايرسیم،نمیحضوربهماکهاینعلتو. ردکخواهیدرودردحتمابکاريراچیزيذهنیمنباتو

هوشیاريباکهببینید،باشناظر. استخودتروينورافکنباش،هوشیارلحظهایندرشما. کاریممیذهنیمن

متوجه ، شاید هم برگشتنگشتبردردشوکاشتیدذهنیمنباشمایکباراگرو؟ذهنیمنبایاکاریدمیحضور

.توجه نکنبرنگشت خوشا به حالت، ولی این نادر است به نادرات هم نشدي، اگر 
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ننگرد عقلش، مگر در نادرات*****آنکه روزي نیستش بخت و نجات

یعنی به . اش نیست عقلش فقط به نادرات می نگردهر کسی که بخت یعنی اقبال خوب نجات یافتن از من روزي

تعهد توجه نمی کند،قانون زندگی توجه نمی کند، خیلی از قوانین زندگی را ما در اینجا صحبت کردیم به قانون 

به قانون  مزرعه توجه نمی کند شما سنگ را بر آهن می زنید، شما یکجایی می ی کند،به قانون  جبران توجه نم

اش به شما بر خواهد گشت، اگر یکبار بر نگشت نگو یکبار صد در صد نتیجهخواهید پشت سر کسی غیبت بکنی، 

هر موقع من بلند می کردم دو بار کردم سه بار کردم بر نگشت، من ذهنی تو دارد کار می کند به قاعده توجه بکن،

. شود یک چیزي می کارد درد به شما خواهد آمدف درد شما را گیج خواهد کرد این قاعده است این قانون است

.نگو که یکبار کردم پس چرا نشد

کان فالن کس کشت کرد و بر نداشت

و آن صدف برد و، صدف گوهر نداشت

کسی که . یکی کشت کرد ولی محصول برنداشت: بلی کسی که بخت و نجات روزیش نیست این طوري می گوید

کشت می کند معموالً باید محصول بردارد ولی یکبار که نادر بوده برنداشته شما آن را براي خودتان قائده قرار 

. داردتوشف گوهر نبود، حتماً صدتوشو ان کسی هم که صدف برد و این صدفها گوهر . ندهید
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