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خواند، امروز در خدمتتان مثنوي خواهیم . کنممیگنج حضور را شروع635با سالم و احوالپرسی برنامه 

کنیم شکر خدا را میعبور635برنامه غزل نداریم، اما قبل از شروع برنامه اجازه بدهید در حالی که از مرز

گنج 635بجاي بیاوریم که سالمت هستیم و همینطور امکان مالی داریم که دور هم جمع بشویم و برنامه 

ضاي خانواده گنج حضور که با همانطور سپاسگزاري کنم از اع. حضور را در خدمتتان اجرا کنیم

آورند و بنده شکر و کمال رضایت خودم را به پیشگاه میشان امکان ادامه برنامه را فراهمحمایتهاي مالی

.کنممیخدا و محضر شما بینندگان و اعضاي گنج حضور تقدیم

ت از موالنا براي شما تکرار قبل از شروع به خواندن قصه مثنوي اجازه بدهید چند مطلب را با استفاده از چند بی

دهند مفید است بلکه مفیدتر از میتکرار مطالب نه تنها براي کسانی که تازه به ما پیوستند و برنامه را گوش. کنم

تکرار آنها به حال کسانی که بارها این مطالب را شنیدند هم مفیده بلکه مفیدتر است، بارها خدمتتان عرض کردم 

. خوانممیبرایتان1670سه بیت سریع از غزل شماره . ن فرم به فضاي یکتایی استکلید بازگشت ما از جها

. کنندمیاي به ما کمکببینید برنامه گنج حضور و این ابیات موالنا در چه زمینه

1670مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

جانب شه همچو شهباز آمدیم****ما به خرمنگاه جان باز آمدیم

من این جوهر را جنس خداییت هستیم از جنس خود خدا هستیم آمدیم به این جهان، بیشتر اوقاتیعنی ما که از 

خوانم، آمدیم وارد این جهان شدیم که این جهان جهان ماده هست و ما از جنس هوشیاري هستیم، میهوشیاري

اي چیزها بچسبیم و آنها را و همین که وارد این جهان شدیم وارد ذهن شدیم و ما آن خاصیت را داریم که به فکره

در ذهنمان تفسیر کنیم و بر اساس هم هویت شدن با آنها یعنی هویت دادن به آنها و حس وجود در ذهن یک منی 

آید که ما اسمش میکند و با تغییر ذهن این تصویر ذهنی بصورت یک باشنده درمیدرست کنیم که مرتب تغییر

برداشت ذهن ما از همین جسم ما و از متعلقات ما مثل ن ذهنی که بر اساس ، در مقابل این مگذاشتیممن ذهنیرا 

متعلقات فیزیکی، پول، خانه و انسانهاي دیگر مثل همسر ما بچه ما و همین طور دردها نظیر ترس و خشم یک 

بنام من کند میکند یک باشنده درستمیآید که معجون اینهاست، ذهن اینها را باهم قاطیمیاي بوجودباشنده

ذهنی، در مقابل من ذهنی ما یک من اصلی داریم یا من فطري داریم که وقتی که ما بصورت هوشیاري از دست 

. وجود دارد،گردیم دوباره به فضاي یکتاییمیشویم یا از ذهن برمیاین من ذهنی خالص
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از یک من درست کردیم ولی گوید ما بصورت هوشیاري رفتیم جهان با چیزها هم هویت شدیممیپس وقتی موالنا

و این کار را همانند عقابی که از دست یا برگشتیمبه فضاي یکتاییهوشیارانهدوباره، بیدار شدیماین خواب ذهن

ما . پس کار ما در این جهان مشخص است. از بازوي شاه پرواز کرده و دوباره برگشته روي آن نشسته آمدیم

سازیم و تا زمانی که این من وجود دارد فکرهاي ما میشویم منمیآییم وارد ذهنمیبصورت هوشیاري

گفتیم که کار ما این است که یا منظور اصلی ما این است که براي همین بارها. ناهوشیارانه شبیه خواب دیدن است

یکتایی خرمنگاه جان دوباره فضاياز خواب ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم پس ما برگشتیم به خرمنگاه جان،

.کنیممیدر حالی که توي این تن زندگیبریممی، که آنجا ما به صورت هوشیاري یا جان زنده بسراست

سوي اصل و سوي آغاز آمدیم****سیر گشتیم از غریبی و فراق

کنید و با من ذهنیتان چهل سال سیمی، شما آمدید که االن در این جهان مادي زندگیآمدیمبه این جهانوقتی 

تان کرد مثل پولتان مثل متعلقاتمیسال حتی بیست سال زندگی کردید، رفتید به چیزهاي که ذهن تجسم

. گذاردمیچسبیدید و با آنها خواستید دوست بشوید ولی آنها از جنس شما نبودند، موالنا گاهی اوقات اسم اغیار

ولی متوجه شدیم این از این کار هم سیر شدیم دهد بنابرمیچسبیم به ما دردمیو متوجه شدیم که نه، به هر چه

که همه شما که به این برنامه گوش. در این جهان مادي ما غریبیم و جدایی از زندگی یا خدا را کامالً حس کردیم

اید براي اینکه روي هر چیزي دست گذاشتید بیا کنید و سیر شدهمیدهید این غریبی و حس جدایی را حسمی

چرا؟ براي . شدندتان حتی آدمهاي دیگر دوست شما نشدند و اعتراض کردند و چه بسا دشمنتو دوست من بشو،

. توانند زندگی بدهندنمیخواستید آنها را کنترل کنید و از آنها زندگی بخواهید و آنهامیاینکه شما

ارانه سوي اصل و آغاز یعنی قرار بر این بوده زود ما در این جهان از این غریبی و فراغ سیر بشویم و دوباره هوشی

ما این کار را انجام دادیم، برخی از شما در حال انجام .هوشیارانه در حالی که توي این تن هستیمپیش خدا برویم

. کندمیاین برنامه در این مسیر به شما کمک. برخی هم تازه شروع کردید،ایدبرخی هم انجام داده،دادن هستید

رویم و از خودمان یک تصویر میشویم و به خواب ذهنمیکه وقتی ما از خدا جداو این فراغ معنیش این است

سازیم و من ذهنی ما با من ذهنی آنها ارتباط میسازیم بنام من ذهنی و از دیگران هم یک من ذهنیمیذهنی

ل زندگی هم خدا شود ما در مقابمیخواهد، این کار سببمیخواهد خوشبختیمیکند و از آن زندگیمیبرقرار
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و زندگی که بخواهد خردش . شودمیهم همین جدایی را ایجاد کنیم و سبب ستیزه و مقاومت ما در مقابل زندگی

.شویممیو بنابراین ما زودي خسته. تواندنمیرا و شادیش را وارد وجود ما بکند

لتش این نیست که این جهان بد اگر شما خسته هستید و از این جهان تقریباً سیر شدید و سر خورده شدید ع

است، انسانهاي دیگر بد هستند علتش این است که شما در حال من ذهنی یا غریبی و جدایی هستید و گم گشته 

. این برنامه براي همچون کاري است. باید عالج این کار را بکنید. در ذهن هستید

پاي کوبان جانب ناز آمدیم****وا رهیدیم از گدایی و نیاز

توانستیم تصویر کنیممیشناختیم کهمیو هر چهمان ها شدیم از گدایی کردن از پولمان از آدمهاي دیگر و خانهر

گفتیم به ما شادي بده، به ما زندگی بده، هویت بده، به من بگو من کی هستم؟ شما چقدر به پولتان گفتید به میو

کشد ولی شما االن میشما بهش بچسبید، شما راگر چه که دوست دارد . من بگو من کی هستم؟ آن نگفت

همین که زندگی شما و حس وجود شما از . رویدنمیکشَد دیگر بسویشمیخردمند شدید، هر چیزي که شما را

آید از اعماق اصلتان، بنابر این از حس نیازمندي یعنی از نیازهاي روانشناختی که خودشان را میاعماق وجود شما

شما گداي هیچ چیز و هیچ کس در این جهان نیستید، و . ه ما تحمیل کرده بودند ما خالص شدیمدر من ذهنی ب

نیازمند هیچ کس نیستید به غیر از زندگی، االن شما خود او شدید چون خود او شدید از تمام مشخصات و صفات 

هر . رقصیدمیدید و حاال دیگراو هم برخوردارید و احتیاجی به بیرون ندارید، و بند نافتان را از جهان قطع کر

کسی این حقیقت را بشناسد که زندگی در جهان نیست و خودش زندگی است و با پذیرش اتفاق این لحظه، لحظه 

.رود، براي اینکه فهمیدهمیکند آن پایکوبانمیبه لحظه هوشیارانه به سوي زندگی حرکت

رسیدیم و ظنمیکردیم به هر چیزي کهمیجهان نگاهسرخوردگی ما این بود که ما هوشیاري جسمی داشتیم به 

. رقصیممیآمد، حاال که این را فهمیدیممیچسبیدیم و آخر سر از آن دردمیبردیم که توي این زندگی استمی

جانب ناز یعنی . شویممیاز گدا صفتی من ذهنی رهارویم ومیداریم بسوي اصل و آغاز و بی نیازي از جهانچرا؟ 

. شادي، آرامش، فراوانی، بزرگی همان خاصیتهایی که از اول داشتیمجانب

.پس مشخص شد که منظور ما از آمدن به این جهان چی هست و ما االن در این برنامه چه ماموریتی داریم

خواهیم برگشت شما را که منظور اصلی شماست آسان تر بکنیم با گوش دادن به گنج حضور شما متوجهمی

شویم که جاهاي لغزش میراي چی اینجا آمدید و با گوش دادن به اشعار موالنا و آموزشهاي او ما متوجهشوید بمی
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گوید که چه کار باید بکنیم که نلغزیم و راحت تر این برگشت صورت بگیرد این میکجاست و هر بیتی به ما

ه به فضاي یکتایی آن هوشیاري اولیهگردیم از جهان دوبارمیبرگشت قانون زندگی است، باید برگردیم وقتی بر

تواند از ما استفاده کند عشقش را زیبایش را میتازه آن. شویممیشویم ابزار دست خدامیشویم جفت اومی

توانیم میما. خردش را وارد ذهن ما بکند از طریق ذهن ما وارد این جهان بکند. لطافتش را به جهان پخش کند

ساختیم همه میآفریدیم ومی، ساختارهایی که درد تویش نیست وقتی با من ذهنیساختارهاي نیک بیافرینیم

شما امتحان کنید اگر تا حاال فقط هوشیاري جسمی داشتید شما خلق کردید ساختید ولی همه دردزا . درد زا بود

م یعنی از این پس متوجه شدیم که خیلی از ما انسانها هنوز هم در این جهان مادي هوشیاري جسمی داری. بوده

هوشیاري دیگر هوشیاري . کنیم و هوشیاري دیگري نداریممیکنیم با ذهنمان قضاوتمیپنج تا حس استفاده

حضور هست و موالنا به ما گفته که االن دوباره یادآوري خواهم کرد این هوشیاري جسمی که در ابتداي زندگیمان 

راها این هوشیاري ذهنی جسمی ما است که فقط جسمآوریم هوشیاري اصلی ما نیست،میدر خودمان بوجود

این هوشیاري حضور یک هوشیاريبیند و یک هوشیاري دیگر هست که اسمش را گذاشتیم هوشیاري حضور،می

تواند هوشیاري جسمی را میتواند بشناسد، ولی هوشیاري حضورنمیدیگري است که هوشیاري ذعنی این را

پس . شوید به آنمیکنید زندهمیکشید عقب بصورت حضور ناظر به ذهنتان نگاهمیهمین طور که شما. ببیند

توانید به سوي خدا بروید، هوشیاري جسمی آن هوشیاري رانمیدانید که با هوشیاري جسمیمیاالن هم شما

ور و شناسد این هوشیاري جسمی را اسمش را گذاشت مصور، هوشیاري غیر ذهنی حضور را گذاشت نامصنمی

اگر فقط هوشیاري ذهنی مصور باشد فقط شما بتوانید تصویر . گفت که هوشیاري نامصور و مصور باید باهم باشند

کار انسان نیست و این هوشیاري با حیوان مشترك ر نیست وثکنید و هوشیاري جسمی داشته باشید این کار م

دهدمیاکی که این نوع هوشیاري به مااست اسمش را گذاشت هوشیاري مشترك بین حیوان و انسان، گفت خور

.این براي ما مساعد نیست مقوي نیست

قوت حیوانی مر او را ناسزاست*****قوت اصلی بشر نور خداست

گیرید با هوشیاري جسمی برایتان مقوي نیست باید به هوشیاري حضور زنده مییعنی آن انرژي که شما از بیرون

و بعد هم به ما گفته این هوشیاري من دار جسمی که مال من . ندگی یکی استبشوید و این هوشیاري حضور با ز

است این با یک نیروي بزرگتر مخربی به نام دیو یا شیطان در ارتباط است و این هوشیاري حضور و فرشته و ذهنی 
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زهاي این و این هوشیاري من دار ذهنی که با دردها و چی. خدا اینها یک ارتباط اند، یک جور باشندگی است

پس بنابراین من ذهنی را نگه دارید . جهانی هم هویت شده و من ذهنی و این شیطان هم یک جور باشندگی است

اگر . کندمیاگر به حضور برسید خدا از طریق شما فکرآورد،میدآورد به وجومیشیطان فکرهاي شما را به بار

خواهید به شما میهویت شدگی است یعنی از ذهنتانمن ذهنی داشته باشید ذهنتان ساده نیست پر از هم 

شود یعنی کار میشود نااصل کارمی، و حس وجود در ذهن دارید و ذهن شما کژکاربگوید که شما کی هستید

.شودنمیو ذهن شما خالق. تواند انجام بدهدنمیخودش را

شود و آماده فرمول بندي و میپاكها گیدر حالیکه اگر به هوشیاري حضور برسید ذهن شما از همه هم هویت شد

تواند از طریق حضور در ذهن شما میو خدا و زندگی. شودمینوشتن به اصطالح جمله در آوردن خرد زندگی

. و شما براي این کار آمدید. شویدمیشوید، آفرینندهمیبنویسد و شما خالق

تواند ببیند نمیحیوان شاه راسِّو گفت که ح

65مثنوي، دفتر دوم، بیت مولوي،

پس بدیدي گاو و خر اهللا را******حیوان شاه راسِّگر بدیدي ح

توانست که خدا را ببیند که از جنس فرم نیست پس گاو و میاگر این هوشیاري من ذهنی که حس حیوانی است

تواند هوشیارانه به خدا زنده میکهاي دانیم تنها باشندهمیدر حالی که ما. توانست خدا را ببیندمیخر هم البد

که هوشیاري ذهنی کافی پس این را هم به ما گفت. براي همین مسئولیت به انسان داده شده. بشود انسان است

:بعد گفت که.نیست

69مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ّّنامصوز پوستدشکو همه مغزست و بیرون***اوستر پیشِر یا مصو

پس بنابراین ما یک بخش . و گرنه آن قصه معنا نخواهد داشتم آن قصه را بخوانیمکنم تا بتوانیمیاینها را تکرار

مصور داریم که ذهن شماست، یک بخش نامصور داریم که هوشیاري حضور است خداییت زنده شده به خودش 

املِ کامل کسی هست که یک انسان کاملِ ک. شما این هوشیاري را دائماً باهم دارید. قایم شده به خودش است

این آدم حقیقتاً پیر و . تواند هوشیاري من دار ذهنی را به صفر برساندمیهوشیاري حضورش صد در صد است و
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هم % 20هوشیاري حضور داشته باشید % 80شما اگر . کنیممیولی خوب ما داریم تمرین. و عالی استکامل است 

بطوریکه شما حس 30به 70یا 40به 60به هر نسبتی شما مثالً .من ذهنی داشته باشید باز هم خیلی خوب است

رود و میاید از بینافتد یک چیزي را که شما با آن هم هویت شدهمیکنید که نه، شما زندگی هستید، یک اتفاقی

شوید، نشانگر این است که هوشیاري حضور در نمیترسید خیلی غمگیننمیدهیدنمیشما واکنش شدید نشان

از بین رفتن چیزهاي آفل شما را غافلگیر. دانیدمیشما خودش را برقرار کرده و شما خودتان را از جنس نامیرایی

.داردنمیترساند به واکنش منفی وانمیکندنمی

هوشیاري حضور نامصور و هوشیاري جسمی : گویدمیولی. پس اگر کسی فقط مصور باشد این من ذهنی دارد

بینید که موالنا این میتواند باشد که او همه مغز شده و از پوست بیرون شده،میت یا کسیمصور پیش کسی اس

خوانیم شما به میحاال هر بیتی که ما. این را گفته بودیم دوباره گفتیم. داندمیذهن را و من ذهنی را پوست

یا نه یک . پس شما من ذهنی داریدبینید؟ میاش جسماش مصور هستید؟ همهآیا شما همه. کنیدمیخودتان نگاه

توانید میزنند ولی کامالً زیر سلطه فکر نیستید، شمامیحالت آرامشی، آرامش ظریفی گرچه فکرها در شما موج

خیلی . فقط مصور نیستید. اصالً فکر نکنید پس شما نامصور هم هستیدها فکرهایتان را کُند کنید بعضی موقع

ولی اگر هنوز در پوست اید و هم هویت با جهان هستید بدانید که شما . یدخوب است پس از پوست خارج شد

مسئولیت . آوردمیرا همین پوست همین من ذهنی بوجودتان مسئله خواهید داشت، قبول کنید که همۀ مسائل

خودم آورد مشارکت من با خداست ومیقبول کنید، تنها آدمی که من را از این حال و از این هم هویت شدگی در

. پس من هستم و زندگی کسی دیگر مسئول این کار نیست. مسئول هستم

ولی کسی وظیفه ندارد بیاید شما را بگیرد زیر زور یا خواهش و تمنا، . کنندمیحاال عارفانی مثل موالنا به ما کمک

وظیفۀ خود شماست .این همه درد ایجاد نکن!کنم بیایید به حضور برسیدمییا پول بدهد به شما بگوید خواهش

پس بنابراین اگر شما . کسی دیگر براي شما تمیز نخواهد کردها،که خانۀ دلتان را تمیز کنید از هم هویت شدگی

هوشیارانه از ذهن برگردید و به نامصور زنده بشوید بطوریکه هم نامصور را حس کنید یعنی هم حضور را حس 

.بینید و هم نقاش را، نقاش خداستمیبینید که هم نقش رامیهکنید و هم مصور را در ذهنتان ببینید یک دفع

73مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

فرشِ دولت را و، هم فَرّاش را*****هم ببینی نقش و، هم نقّاش را
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کند، و این من ذهنی شما نبوده و من ذهنی میکند وجود شما را ادارهمیمی بینید یک کسی در ذهن شما نقاشی

. ، براي زایش دومی شما از ذهن رحم موقتی بودهاي نبودهکارهشما

بینید در بیرون که ساختارهاي نیک است و همین طور میهم فرش نیک بختی را،فرش دولت را و هم فراش را

شوید که یک نیروي بزرگتري وجود دارد که در میشما متوجه. فکرهاي نیک و هم فرش کننده را که زندگی است

و گفت که او . شودنمیمزاحمتان دهید کار کند و آن بیست سی درصد منمیکند و شما اجازهمیارشما ک

زیباست و جالب است شما بدانید که قبالً هم گفتیم، وقتی زمین بوجود آمد اولش با علفهاي هرز پوشیده شده بود 

حالی که همه جا را علف هرز گرفته بود و و مدتها طول کشید اولین گل باز شد، گل پدیدة شگفت انگیزي بود در 

شاید خیلی طول نکشید که از بین رفت ولی اولین پدیدة شناخته شده به حضور رسیدن چیزي بود که ما گیاه

دمد لطیف است بویی دارد به میاي که از آنشما اگر دقت کنید گل خیلی فرق دارد با درخت یا سبزه. نامیممی

آورد و به شما انسانها یا هر کسیمیتوي یک چیز زمختی یک چیز لطیف را درن ور از آید یک کسی از آمینظر

بینید؟ و جالب توجه است که انسان از ابتدا دنبال میدهد که شما این را ببینید، چیمیخواهد ببیند نشانمی

دانیم ولی متوجه زیبایی گل ینمسیر کردن شکمش بود و بقا بود یک انسانی، حاال بگوییم اولین انسان کی بوده ما

،پس وقتی آن انسان متوجه زیبایی گل شده فقط متوجه زیبایی نشده آن موقع متوجه عشق هم شده. شده

شما فکر کنید واقعاً اولین انسان . متوجه شادي هم شده، متوجه آرامش هم شده که همه اینها صفات خدایی است

ري شده؟ براي چی جذب شده؟ نکند در درون او از همان که توجهش به طرف زیبایی گل جذب شده چه جو

.از جنس زیبایی، پس ما زیبا هستیم. جنس هست

هستم، اگر هم هویت با چیزها هستم زشت موالنا گفت که من باید به خودم نگاه کنم که من زیبا هستم یا زشت

کند هر لحظهمیاو دارد مرا صدااگر. در واقع خدا فقط عاشق خودش هست. هستم ولی او زیبایی را دوست دارد

.شما راهاي کند نه هم هویت شدگیمیگوید بیا سوي من، خودش را دارد صدامی

79مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کَی جوانِ نو گزیند پیرِ زال؟*****للجمالبحست و مااو جمیل

اینها براي . پس دوست دارندة خودش است در شمااینها را خواندیم پس او زیباست و دوست دارندة زیبایی است 

را از جهانتان شوید دارید هویتمیکه شما یواش یواش از جنس او دارید. شما باید یک اطالعاتی داشته باشد



Program # 635گنج حضور635برنامه شماره 

9: صفحه

حال مان به موازات باال رفتن سن. کَنید حالتان خراب خواهد شدنمیکَنید خیلی خوب است اگرمیکَنید، اگرمی

زند میتواند با یک پیرزن ازدواج کند، تمثیلنمیگوید جوان نو هممیبعد. بکَنیماهد شد مگر از جهانما بدتر خو

پس ما دو . و بعد هم گفت که اگر با چشمان باز در حالی که خواب نیستیم دلت بگیرد بدان که چشم دلت را بستی

آن کسی که .اي حضور ما چشم دل ماتا چشم داریم، دو جور چشم داریم یکی چشمهاي حسی ما و یکی چشمه

.تواند ببیند الزم نیست که از این چشم حسی استفاده کندمیشود آن هممیبه حضور زنده

86مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دان که چشمِ دل ببستی، بر گُشا****چشم، باز اَر تاسه گیرد مر تو را

روزها یا مدتهاست که دل شما گرفته باید بدانید که هوشیاري متوجه شدید یعنی چی، یعنی اگر در روز یا این 

براي اینکه چشم دلت را باز کنی باید از من ذهنی . جسمی دارید چشم دلت را بستی و چشم دلت را باز کنی

.دانیم که دانستن ذهنی کافی نیستمیولی ما. دانید که چه کار باید بکنیدمیزاییده بشوي، گرچه شما االن ذهناً

کند یعنی با شنیدن با میکند با پنج تا حس عملمیکند، فکر با تصویر عملمیچرا؟ این ذهن با فکر عمل

کنید که حضور چیه، هر میاالن شما تجسم. بوییدن با لمس کردن، ذهن بدنبال دیدن خدا بصورت جسم است

. کنیدمیکنید غلط است حضور آن نیست که شما تجسممیچی از حضور و خدا تجسم

آن خدایی که . توانید برویدنمیدانید االن که با هوشیاري جسمی یعنی با این فکرها بسوي خدامیپس بنابراین

اتفاقاً شرط تبدیل شدن توانید به او تبدیل شوید، میسازید آن خدا، آن خدایی نیست که شمامیشما با ذهنتان

ي فکري را و این تجسم فکر براي خدا یا زندگی یا حضور را این است که این سیستم فکري را این جستجوبه او

. بیاندازید دور

روم کارم میدر روز که من این طرف و آن طرف. پرسید چشم دل من باز است؟ دلم گرفته یا باز استمیشما االن

کند و مید و ذهنم فکربینمیتوانم جهان را ببینم در واقع چشمهایممیدهم عالوه بر این که با ذهنممیرا انجام

گوید، هم آنمیسنجد یک هوشیاري دیگر هم با من هست؟ که آن مواظب من است آن به منمیچیزها را

کند، میبینی نیست هی دارد ما را تصحیحمیگوید که این طوري که تومیهی به من. بینممیبیند و هم منمی

به احتمال زیاد دلتان . ت؟ اگر نیست باید خیلی مواظب باشیدآن پشت من هست که من به او هوشیارم یا او نیس

: گویدمیگرفته، حاال
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87مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

کو همی جوید ضیايِ بی قیاس****آن تقاضاي دو چشمِ دل شناس

کند که تو اجازه بده من میگرفتگی را این طوري تفسیر کن، مرکز تو از تو تقاضادلغصه را وآن : می گوید

، مرکز تو دل شما از شما تقاضا دارد، شما اراده آزاد دارید با وجود همه این اطالعاتی که بدستشودبچشمهایم باز 

این حق . توانید دردها را ادامه بدهید شما حق انتخاب داریدمیتوانید شما من ذهنی را ادامه بدهیدمیآوریممی

برخی . تواند از شما بگیردنمید را زندگی به شما داده و این مال همین جوهر شماست، کسیانتخاب را یا ارادة آزا

ولی شما االن تصمیم. توانندمیگیرند غذا نخورند و از گرسنگی بمیرند اراده آزاد دارندمیاز انسانها تصمیم

نور بی قیاس نوریست که. یاس استگوید دل شما مرکز شما دنبال نور بی قمی.گیرید با خرد زندگی کار کنیدمی

.هوشیاري بی قیاس. شود مقایسه کردنمی

توانید تجسم بکنید آن رامییکی آن چیزي که شما در ذهن: کندمیتوجه کنید موالنا االن دو تا چیز صحبت

تان را با توانید مقایسه کنید، کما اینکه تصویر ذهنی از خودتان دارید که این هوشیاري جسمی است که خودمی

کنید؟ مشخصاتش را هیکلتان را پولتان را میزان میحاال چه چیزش را مقایسه. کنیدمییکی دیگر مقایسه

تواند، تصویري است که یا منی است که هر چی اسمش میرا این نور با قیاس است این نوري است کهتان معلومات

. گذارید شما مقایسه کردیدمیرا

هوشیاري هست که آن قابل مقایسه نیست یک منی هست، وقتی شما به من اصلیتان یک نوري هست یک اما

گویید این هم از جنس من میهر انسانی را ببینید. توانید خودتان را با کسی مقایسه کنیدنمیزنده شدید دیگر

مثل من است یا او هم آن هم. توانیدنمیکنممیحاال بخواهید بگویید من این نور بی قیاس را با آن مقایسه. است

.همه ما از جنس خدا هستیم یک هوشیاري است یک هوشیاري قابل مقایسه نیست. من است

آیا من دائماً در مقایسه هستم، چند بار در روز خودم را با دیگران مقایسه: کنیدمیحاال دوباره از خودتان سئوال

بینید دارید میکنید وقتی یکی رامیاس خفتکنم؟ آیا من هوشیار به مقایسه هستم؟ هر موقع که احسمی

گویید این اینجاست و من اینجا هستم میبینیدمیکنید وقتی یکی رامیوقتی احساس بزرگی. کنیدمیمقایسه

نکنید، کند، نهمیذهن مقایسه. کنیدمیفهمم دارید مقایسهمیفهمد مننمیبخاطر پولم به خاطر دانش ام، این

. مقایسه کنید در ذهن خواهید بودهر چه بیشتر 
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بر گردیم به نور بی قیاس، آیا این مصور و نامصور است یعنی هوشیاري مقایسه کردنی و نکردنی همین االن در 

ایم برخی از ما هوشیارانه به آن نور بی قیاس زنده شده. بلی در همه هست. شما هست؟ که در ذهن هستید

کسی که متوجهش نیست . شویم از اول بودیممییارانه به او زنده شدیم متوجهوقتی هوش. ایمهنوز نشدهها بعضی

کند میکند و هر چه روي آن بیشتر تاکیدنمیچسبیده به این هوشیاري با قیاس یعنی مقایسه کردنی و رها

. شودمیدهد بیشتر آنجا زندانیمیهر چه آن را ابزار شناخت جهان قرار.ماندمیبیشتر آنجا

هر . تواند باشدمیکنم تکرارش بسیار بسیار مفیدمیباره گفت موالنا، اینها مال دفتر دوم است که من تکراردو

:تواند براي شما سئوال بر انگیزد مثل همین بیتاش میبیت

90مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

بد پیکرم؟و یاام الیقِ جذب****خواند مرا، من بنگرممیاو چو

او کیه؟ خدا . کندمیخواند لحظه به لحظه شما را به صورت هوشیاري بی قیاس طلبمیاو همیشه شما راپس

خواهد این را میزندگی، یعنی آمده بصورت امتداد خودش رفته چسبیده به چیزها، دائماً آن هوشیاري بزرگ

انتخاب این هست که آزاد کنید بکشد عقب و رها کند شما که حق انتخاب دارید چسبیدید به جهان، یک حق 

خودتان را بکشید عقب چنگتان را باز کنید االن که فهمیدیم این تو خبري نیست گفت این گدایی است نیازمندي 

کنم که من میخواند مرا من نگاهمیاو چو. است اینها نیازهاي روانشناختی است طلب زندگی از جهان غلط است

. از خودتان سئوال کنید. وشیاري هستم، بلی، اگر بد پیکرم من ذهنی دارم، نهالیق جذب او هستم اگر از جنس ه

خواهم ببینم بد پیکرم؟ زشتم یا زیبا هستم؟میبعد خوب من

96مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

روي آن یاري که باشد ز آن دیار*****آینۀ جان نیست االّ رويِ یار

خواهم که نه تنها نقش مرا نشان بدهد حضور من هم نشان میايینهپس من یک آ. خواهممیپس من یک آینه

هاي من. توانند آینه شما باشندنمیذهنیهاي من. این آینه آدمهایی نیستند که توي ذهن هستند:گویدمیبدهد،

اما یک انسانهاي دیگري هستند که اینها . که من ذهنی شما چطوري استکنند از زشتی شما میذهنی فقط انتقاد
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هر . دهد که چقدر من دارید چقدر هوشیاري داریدمیآن شما را نشان. اند آن آینه کلی استبه زندگی زنده شده

.اسمش را گذاشت آینه کلی. دهدمیدو قسمت شما را نشان

، روي یاري است که از آن دیار باشد تواند موالنا باشد یار شمامیردپس شما باید یاري پیدا کنید که در این مو

اش بسیار کوچک یعنی تماماً منتقل شده باشد از این جهان به فضاي یکتایی، آنجا به یکتایی زنده شده باشد و من

.باشد یا صفر باشد

ه من نشان داد که چه اندازه من دارم و این آینه ب. کنیدمیخوب وقتی من با این آینه کار کردم که شما دارید کار

چه اندازه هوشیاري حضور دارم، چقدر مصورم و چقدر نامصورم، حاال من که خودم را دیدم شروع کردم روي 

خوانند از میکنند این ابیات رامیآنهایی که متعهدانه این برنامه را گوش. کنیدمیخودم کار کردن که شما دارید

کشند عقب بصورت حضور ناظر در حالی که نورافکن روي خودشان هست به میندکنمیخودشان سئوال

کَنند باالخره چیمیشوند و از حهانمیبینند که روز به روز در هوشیاري حضور برقرارمیکنندمیخودشان نگاه

به جهان یکتایی، کردند از جهان مادي میدر این مسیري که باید سفر. کنندمیشود؟ هر روز دارند پیشرفتمی

:گویدمیرسدمییک روزي

99مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

غرقِ دیده شدشد دلِ نادیده،*****دیدة تو چون دلم را دیده شد

شود چشمهاي ما، هوشیاري حضور خودش میبینیم که چشمهاي خدامیرویم یک دفعهمیهمین طور که ما جلو

مگر شما یادتان هست که چه جوري زبان باز کردید؟ مگر . با ذهنتان نگران این نباشیدو شما . را در ما برقرار کرد

شما یادتان هست که چه جوري پا شدید راه افتادید؟ این استعداد هم بدین ترتیب در ما انسانها هست که اگر 

تفاق این لحظه آشتی مقاومت نکنیم اگر بوسیلۀ من ذهنی نخواهیم به حضور برسیم، اگر تسلیم بشویم، اگر با ا

کنیم، و آنها را مورد سئوال قرار ندهیم، اگر سود و زیانمان را بوسیلۀ من ذهنی تشخیص ندهیم، و من ذهنی به ما 

ها گوید هر چه بیشتر بهتر، تو بیا برو دنبال این و با آن یکی ستیزه کن، توي این تلهمینگوید بیا، این دارد

توانست خدا را ببیندنمیشود و این دلی کهمیدیده او چشم او چشم ما.رسیممینیافتیم باالخره به این بیت

شود شما به عنوان یک نقطه میاین قدر این فضا بزرگ. شودمیرود غرق دیدهمیگوییم چشم من ذهنیمی

شوید آسمان بی ابر این میشوید،میفشرده شدید در یک جاي کوچک، از آنجا بیرون بیایید به اندازة این آسمان
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شود؟ البته کهنمیشود یامیحاال این من ذهنی شما روز به روز کوچکتر. گیریدمیرا در آغوشتان من ذهنی

.خواهد باقی بماندمیحاال حتی در این حالت هم من ذهنی. شودمیاالن دیگر زور ندارد االن دیگر دیده. شودمی

:گویدمی

100مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

دیدم اندر چشمِ تو، من نقشِ خَود*****آینۀ کُلّی تو را دیدم ابد

را که ام را خود فطريام پس من یک آینۀ کلی پیدا کردم، تو دادي به من، زندگی داد به شما، که نه تنها خود اصلی

و این دو تا همیشه باهم هستند و من هیچ موقع. بینممیبینم بلکه ذهنم را هممیبر اساس خدا زنده است

شود اگر چند بار به آن زنده نمیگذارم این آینۀ کلی از من جدا بشود یعنی هوشیاري حضور به صفر برسد ونمی

من آینۀ کلی را دیدم تو مرا زنده . آن هوشیاري اصلی شماست خود اصلی شماست. رودنمیآن از بینبشوي

شدم که این آینۀ ابدي است من از جنس ابدیت هستم مردنی نیستم، من با چشمان تو نگاه ، بعد متوجه کردي

حاال فهمیدم یک ذهنی هم دارم یک فکرهایی هم دارم ان فکرها .کردم خودم را دیدم، فهمیدم خودم تو هستم

چرا؟ آن . زیر فشار نیستمن دیدم بدن دارم این بدن من االن . توانند بکشندنمیشوند دیگر من رامیآنجا ایجاد

من فهمیدم نقش اصلی من چی . آوردندمیپاك شد، آنها فشارها کینهها،رنجشها،خشمها،ترسها، اضطراب

کردم این من ذهنی هستم که چشم به بیرون دارد و دائماً طلبمیبوده، خود اصلی من چی بوده، تا بحال فکر

من فهمیدم که توي آنها . کند تویش زندگی هستمیتویاتی که فکرخواهد؟ با آن محمیچی. خواهدمیکندمی

ولی دیگر چشم تو خواهم میخواهم اگر زیاد هم بخواهم براي زندگی این دنیاییمیآنها را هم. زندگی نیست

.داردمی، تعادل را نگهدهدمیترازو ست میزان را به من نشان

101مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

در دو چشمش، راه روشن یافتم*****ر خویش را من یافتمآخ: گفتم

سئوال این است شما باالخره خودتان را پیدا کردید؟ . آن موقع به خودم گفتم که باالخره من خودم را پیدا کردم

حداقل شما. کنم راه مستقیم و روشن را یافتممیاین من ذهنی خودتان نیستید، من با چشمهاي او که نگاه

خشم و اضطراب و کینه و رنجش و انتقام جویی نیست، حس تاسف نیست، حسادت هاي راهها،دانید که آن راهمی
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آورید به این میآن راه راه عشق است متوجه شدید که شما از آن ور دارید آب زندگی را. نیست، راه پیدا کردیم

فرستید به جهان و میشویدمیدتان سیرابو نه تنها خوتان دهید به فکرهايتان میدهید به بدنمیجهان،

شما متوجه شدید که براي چی . آدمهاي دیگر به حیوانات به گیاهان، همه منتظر این انرژي هستند که از ما بگیرند

. داردنمیحاال این من ذهنی هنوز دست بر. آمدید

102مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ذات خود را از خیالِ خود بدان*****کآن خیالِ توست هان: گفت وهمم

خوانم شما بدانید که من ذهنی خیلی خیلی سختمیاینها را. گوید نه، اصل من هستممیهنوز این من ذهنی

. قبول کردیمهم دارد براي اینکه مدتها به ما گفته من تو هستم تو من هستی و ما نمیمیرد، دست از سر ما برمی

خیلی طوالنی، بارها گفتم چرا؟ براي اینکه ما در خانواده عشقی بزرگ نشدیم ما از همین ابتدا و کشش دادیم 

وهم من گفت این حضور و یکی شدن با خدا وهم . ، جامعه حمایتی نبودهشناختهنمیشناختیم و بشرنمیعشق را

. ولی شما هوشیار شدید دیگر. است، اشتباه نکن، بیا دوباره بسوي من، ذات تو من هستم

103، مثنوي، دفتر دوم، بیت مولوي

که منم تو، تو منی در اتّحاد*****نقشِ من از چشمِ تو آواز داد

این دفعه آن نقش اصلی من که زنده شده بود نرفت، نقش من و تو یکی شده بود از درون که من زنده شده بودم 

از اول من و تو یکی . یکی هستیمآن پیغام بصورت زنده بودن و ارتعاش زندگی و آرامش به من گفت که من و تو

تبدیل . پس این حالت براي شما پیش نیامده شما هنوز به حضور نرسیدید، شما باید تبدیل بشوید. بودیم

خواهد بزرگ شود هوشیاري حضور، و شما میهوشیاري جسمی به هوشیاري حضور در یکجایی که این یک خرده

گوید برگرد برگرد به جهان، شما برمیهوشیاري ذهنی به شماهستید هنوزتان حس کنید که از جنس من فطري

. گردیدنمی

که اگر تو گوهر شناسی که همه ما گوهر شناسیم، گوهر اصل ماست گویم میبعدش موالنا گفت یک حکایت به تو

ماقیاس چیزي است که ش. توضیح دادم این زنده شدن به زندگی است. که تو عیان را از قیاس تشخیص بدهی
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عیان د،توانیم مقایسه کنمیقیاس من ذهنی است که،توانید مقایسه کنید، قیاس هوشیاري جسمی استمی

. گویممیگوید یک حکایت به تومی،خودش است خود زندگی است

من گفت کهیک شخصی بود به عمربعد از آن هم حکایت عمر بود با کسی که بعد از ماه روزه رفتند ماه را ببینند،

ابرویت را خیس کن این ابرویت آمده جلوي چشمت و اینبینم و عمر در نقش یک عارف بزرگ گفت کهمیماه را

پول ماست بچه ماستهاي موي ابرو چیه؟ موي ابرو همین هم هویت شدگی. بینی بجاي ماهمیشما موي ابرو

مین طور که ما چشم داریم باالیش مو است ه. مرکز دید شما باید شفاف و خالی باشد. ماست که اطراف دید ماست

تواند کج بشود و این مو را ببینید شما، این موي فکر است، فکر کنید که فکر خدا خود خداست غلط میو مو

.است

و . تو هنوز به نور بی قیاس زنده نشدي. بینمنمیمن ماه راعارف گفت که من بیشتر از تو به آسمان آشنا هستم

اگر مرکزتان را از آویزشهاي این جهانی آویزش به فکر آویزش به متعلقات، آویزش به دردها، یعنی بنابراین شما 

کند اگر همه موها جلو چشمت را میگفت یک مو این طوري. تواند دوباره یک مو باشد جلوي چشم تانمیدرد

است؟ یک لحظه یک ؟ یک مو کج بشود اینطوري است همه موهایت کج بشود چطوريشودمیبگیرند چطوري

آسمان . کنیم این تمثیل استنمیراجع به این چشم صحبت. بینینمیگیرد و تو درستمیچیزي جلو چشمت را

کنید یک روزي در مییعنی اگر شما دارید روي خودتان کار. بینیم ماه رمز حضور استمیکنیم ماه رامینگاه

کنید این آرامش و این هوشیاري این برقراري روي خود و یماعماق وجودتان زیر فکرها یک آرامش ظریفی حس

این ماه است ما داریم راجع . نرفتن به جهان گرچه مثل هالل ماه ظریف است ولی قابل تشخیص و قابل حس است

هوشیاري % 50ماه یعنی زنده شدن درون شما به زندگی، یعنی تبدیل، وقتی شما . کنیممیبه آن ماه صحبت

رود و میهوشیاري حضور این ترازو بسوي حضور% 52یا % 51شود میهوشیاري ذهنی وقتی% 50حضور دارید 

شوید دارید شادترمیکنید دارید آرامترمیشود، شما بیشتر حسمیشود، من فطري قویترمیمن کوچکتر

یک خرده بیشتر را خردش را و عشقش رااش تواند شاديمیشوید، زندگیمیشوید معلوم نیست چرا شادترمی

.و این عین است و راجع به این صحبت کردگرفتیدمیبه شما برساند که تا حاال جلویش را

شود می، این تمثیل است مرکز دید درون شما کهنه این دید،پس در آن قصه هم گفت مرکز شما، مرکز دید شما

همین طور که دور این . دل شما، دل شما باید شفاف باشد درست مثل این چشم، راجع به چشم دل صحبت کردیم
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تواند آن چیزهایی که ما در میشود ما بهتر ببینیم، اطراف مرکز مامیچشم اشکالی ندارد مو داشته باشد مو باعث

باشد مثالً کارمان باشد همسرمان باشد اطرافش، یعنی ما باشد مثل باورهایمان مان این جهان داریم باشد مثل بچه

. آن مرکز را صاف نگه داشتیم ولی یک گوشه چشمی هم به آن اطراف داریم

شما یک ترازو هستید اینکه .کندمیترازو را ترازو کمکند میبنابراین گفت در آن قصه ترازو را ترازو راست

د باید با یکی بنشینید که او از جنس حضور است، و اگر با کسی حضور شما بیشتر بشود من شما پایین بیای

اینهم خواندیم و در . بنشینید که بیشتر از جنس ذهن است و درد است کفه ترازوي شما به آن سمت خواهد رفت

: همین جا بود که گفت

شددر کمی افتاد و، عقلش دنْگ****شدسنگهر که با ناراستان هم

همراه بشود،زیر باورهاي هم هویت شده هستند،ذهنی که پر از دردندهاي هر کسی که با مندانید میاین هم

و گفت این من ذهنی نماینده .پردمیشود عقل من ذهنی، خرد از اومیدر کمی در کاستی و عقلشافتد می

.رودمیگوید جان بابا و هی قربان صدقهمیابلیس است و ابلیس مرتب به تو به عنوان من ذهنی

128مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

تا به دم بِفْریبدت دیو لعین*****جان بابا گویدت ابلیس هین

کند در همین قصه بود که گفت تو بسیار سخت گیر باش نسبت به آن چیزهایی که شما را به میمرتب دلجویی

کنید این میهر چیزي که شما در ذهن تصورات اغیار مثل پول. کشند و خاك به سر دلداري اغیار بپاشمیجهان

جوهري، این جوهر این من فطري نباید گدایی اغیار باشد، خودت از جنس هوشیاري هستی . از جنس اغیار است

پول شما از جنس اغیار است، تصویر ذهنی همسر شما از جنس اغیار است، جوهر همسر شما زندگی را در او 

بینیم، بصورت من ذهنی که نماینده شیطان میپس ما بصورت زندگی زندگی راببینید از جنس خودتان است،

بارها شما از پول خودتان پرسیدید به من بگو که من خواهیم میبینیم و دلداري اغیار رامیاست یک جور دیگر

. تاغیار جمع غیر است، غیر یعنی آن چیزي که غیر از اصل شماس. کی هستم؟ پول شما جزو اغیار است

132مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

چیست آن خَس؟ مهر جاه و مال ها*****ها در گلو ماند خَس او، سال
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گذارد و خس میرا در گلوي هوشیاري حضور شما، یعنی شما بعنوان هوشیارياش می گوید این ابلیس خار و خس

این چیزها بسیار باید هوشیار باشیم به این شود یعنی این هم هویت شدگی با نمیآید و برطرفنمیاو بیرون

شود در گلو ماند نمیتمامشود هم هویت شدگی با باورها، هم هویت شدگی با پول به این سادگی نمیزودي تمام

.خس او سالها، چیست آن خس؟ خس چیه؟ عشق مقام و مال و متعلقات

134مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

زنیزنی را برده باشد رهره*****فنیگر برد مالت عدوي پر 

چیزي را از آن زندگی خواستی اگر دزدي برد بگذار ببرد، از یک دزد تو دزدیده بودي اگر تو بصورت من ذهنی

خواهد می.اي گفت دزدیدن ماري بود که یک نفر از مارگیر دزدیدبعد یک قصه. یکی دیگر آمد از تو آن را دزدید

ماري است که از یک مارگیر دزدیدي باالخره تو را خواهد چسبیمیزيین جهان به یک چبگوید اگر شما در ای

. زد

شمردز ابلهی آن را غنیمت می******دزدکی از مارگیري مار برد

بعد. گوید این مار است ترا خواهد زدمیدانیدمیچسبید این را غنیمتمیشما چی؟ شما یک چیزي که بهش

باالخره یک جا دید که . کرد که دزد مار را پیدا کند و از او بگیرد ولی پیدا نکردمیصاحب مار دعاگوید که این می

.مرده، گفت خدا زا شکر که دعایم مستجاب نشد

139مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

من زیان پنداشتم، و آن سود شد*****شکر حق را، کان دعا مردود شد

خواستم دزد مار را پیدا کنم و آن را از او بگیرم و خدا آن دعا را نشنید و این بیت میخدا را شکر که من از خدا

:معروف را پس از آن گفت

نشنود یزدان پاكوز کَرَم می*****بس دعاها کان زیان است و هالك

مثل این کنید آن بشنود صد در صد به ضرر شماستمییعنی وقتی شما من ذهنی دارید دعا نکنید، هر دعایی

کنید آن کسی که از شما پول دزدیده پیدا کنید میو شما هم دعاکرد دزد مار را پیدا کند میمارگیر، مارگیر دعا

با آن هم هویت هستید و شما بهتر است هم هویت شدن خودتان را با آن ناراحت هستید چرا اینقدرازش بگیرید 
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رید، بعدش هم قصه ابله را یا انسان احمق را با عیسی گفت، گفت مار ببینید نه این که بروید مار را از کسی بگی

یعنی ما االن من . یک ابله با عیسی رفیق شد به جاي این که به عیسی بگوید تو من را بیا زنده کن به خودت

ذهنی هستیم همسایه ما کیه؟ خدا، در آغوش کی هستیم؟ خدا، بجاي اینکه به خدا بگوییم که تو من را که از 

گوییم بیا این استخوانها که میس تو هستم به خودت زنده کن و از این دنیا که چسبیدم آزاد کن، به اوجن

گوید نه میعیسی به او. را زنده کنم و اسرار داردها خواهم اینمیالگوهاي ذهنی است در ذهن من زنده کن، و من

:زنده بشوي و به عیسی گفتتوانی، تو آن ابزار را نداري تو باید اول به زندگی نمیتو

148مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

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

گویید من اگر به تو زنده نشدم هنوز، منمیشما به خدا. گفت اگر من اسرار خوان نیستم تو بیا این کار را بکن

یعنی لحظه به لحظه ما . کندمیم تو بیا به جاي من الگوهاي من را زنده کن، که اوتوانم در این جهان خلق کننمی

ام من با آنها گوییم تو بیا این استخوانهاي ذهن من را الگوهایم را زنده کن که من به آنها چسبیدهمیبه زندگی

:گوید که میو از زبان عیسی. بازي کنم

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

آورم شما از خودتان بپرسید آیا من در این لحظه به زندگی به یک عارفمیمن اینها را دوباره به معرض دید شما

است که چه جوري من ام گویم من را به خودت زنده کن مرا به زندگی زنده کن؟ یا نه حواسم به من ذهنیمی

افتم توي میکنممیمن ذهنی خودم را زنده. ذهنی دیگران استهاي حواسم به منرا زنده کنم؟ یا نه ام ذهنی

زنی؟ این حرف میکنی؟ چرا این حرفها رامیتو چرا این کار را کردي؟ اصالً چرا اینجوري عملآیم میجان مردم

شما از . کندمیمزدکار بی . کندمیکسی که حواسش به مردم است ابلهی است که دارد کار بیگاري.. غلط است

خواهم که میخودتان بپرسید بگویید که آیا همه تمرکز من روي خودم است و وقتی هم روي خودم است از خدا

مارها . خواهم که من را به مار بچسباندمیکنم که کجاها من از اومیو دارم پیدا. من را به خودش زنده بکند

هستند؟ شماها خواهم این استخوانها را، استخوانها کداممیخداچرا من از گزند؟میکدامها هستند که مرا

آید از آنها ردمیکند، آن شیارها که ایجاد شد بعداً هم کهمیآید روي کوه شیار ایجادمیدانید باران کهمی
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هاآید شما به عنوان من ذهنی وارد آن شیارمیشما در ذهنتان شیار ایجاد کردید، نیروي زندگی. شودمی

. یعنی من ذهنیخود این شیارها. کنیدمی

لحظه بعد شیارهاي جدید ایجاد . شیارها را پاك کنیددانید باید چه کار بکنید؟ هر لحظه شیار ایجاد کنید،میشما

شیار جدید این شیارها الگوهاي جدیدي کنید، شیارها را درست کنید لحظه بعد شیار جدید، شیار جدید،

د تا شیار ایجاد کردید که از اول تا آخر آب زندگی از آنها رد بشود، شما دارید این کار رااگر شما چن. هستند

آن شیارها . خواهید که آن شیارها زنده کندمیخواهید از عارفمیخواهید از خدامیکنید، شما از عیسیمی

ا اگر این ابلهی را در یک مگفت عیسی یارب این اسرار چیست؟ میل این ابله درین بیگار چیست؟. کهنه است

کنیم یا نه؟ میبینیم باید برگردیم ببینیم خود ما هم آن کارها رامیايعده

151مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

مردة بیگانه را جوید رفو***** مردة خود را رها کرده ست او

بلندتان را رها کردید من ذهنیتان شما مردة خود را رها کرده اید پرداختید به مردة دیگران یعنی من ذهنی

.شود و با من ذهنی دیگران کار داردمی

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

هر کسی بدبختی را بگذارد مرکزش، ادبارگر یعنی بدبخت، من ذهنی، : خدا در جواب عیسی و جواب شما گفت

من ذهنی دارد این من ذهنی پر از درد و باورهاي پوسیده است این آدم بدبختی کسی که شیارها را ایجاد کرده، 

درد را کردیم مرکزمان دنبال . گردیممیپس ما بدبختی را کردیم دلمان مرکزمان دنبال بدبختی. جو هم هست

حاال . اوستو این چیزي که روییده جزاي کشت لحظه به لحظه . گویدمیاین را از زبان خدا. درد بیشتر هستیم

آیا دل شما در این لحظه از درد درست شده؟ اگر شده باید . سئوال این است این همان قانون جذب هم هست

از اینجا به بعد شروع.کنید، خار همین دل پر از درد استمیو دوباره شما خار را بیشتر. خیلی مواظب باشید

. م بودکنیم به قصه بعدي تکرار یک کمی طوالنی شد ولی الزمی

156مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

حول گفتن خادم'اندرز کردن صوفی، خادم را در تیمار داشت بهیمه و ال
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بهیمه یعنی چهار پا و الحول گفتن یعنی همان الحول و ال قوه اال باهللا یعنی نیست نیرویی غیر از نیروي خدا و 

تقریباً توضیح دادم تا بحال هر چه را در دفتر دوم گفته بود که موالنا براي اینکه توجهی به قصه و معنایش بکنیم

آییم به این جهان بصورت صوفی میگوید ما کهمیشما این قصه را خوب متوجه بشوید و آن این هست که موالنا

منظورش جسم . شودمیبصورت هوشیاري، ما یک چهارپا داریم یعنی در واقع این چهارپا االغش است که سوارش

ترکیب چهار بعد ما یعنی این تن فیزیکی ما و ذهن ما یعنی فکرهاي ما و بعد هیجانی ما و جان حیوانی ما . ماست

. بافته شده و این بهیمه ماست

شویم، خادم مییعنی ما به عنوان هوشیاري این جسم را الزم داریم و ما بصورت هوشیاري صوفی وارد این جهان

خواهد نتیجه گیري کند میو. کندنمیدم خانقاه است از این جسم ما خوب نگهداريخااین جهان که در این مورد 

کند براي اینکه من ذهنی دارد یک خادم از بین برنده است یعنی از وقتی که میبه علت اینکه خادم سهل انگاري

ل ما در روح ما نیست، کند و اشکامیشویم این تن ما از جمله تن فیزیکی ما ایراد پیدامیما وارد این جهان

و شما باید . را به عهده بگیریممان اشکال ما در جسم ماست و ما باید مسئولیت نگهداري این بهیمه را یا این جسم

خواهد می.کند براي اینکه برایش مهم نیستنمیا خادم این جهان درست نگهداريرمتوجه بشوید که جسم شما 

. کندمید که بسیار بسیار جالببه اینجا برسد ولی قصه جزئیاتی دار

تا شبی در خانقاهی شد قُنُق***** گشت در دور افقصوفیی می

کنید منتهی توي لباس تن، میقنق یعنی مهمان، شما بصورت هوشیاري یک دفعه خودتان را در این جهان پیدا

کنیم، بعد میشکم مادرمان پیداسوار بر یک در اینجا اسمش را گذاشته بهیمه، یعنی ما یک دفعه خودمان را تو 

آیدمی!رفت! ماه بیرون، خوب یکی بپرسد شما کجا بودید از کجا آمدید اینجا؟ بعد هم صد سال نیست9از 

.پس اینجا یک خانقاه است شما بصورت هوشیاري مهمان هستید. رودمی

او به صدر صفّه با یاران نشست*****یک بهیمه داشت، در آخر ببست

چهارپا داشت به اصطالح یک االغ داشت، ما هم یک االغ داریم االغ فقط این تن نیست، تن هم جزوش است یک

را بستید به آخُر این جهان که تان ولی شما که االغ. بندیممیاین را بست به آخُر این جهان که ما. چهار بعد ماست

کند؟ میاز آن چه طوري نگهداريدانید خادممیاختیارش را دادید دست خادم این جهان، شما
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این خادم این جهان به ما استرس. کنندنمیدانیم از جسم ما که آشکار است درست نگهداريمیحداقل ما

گوید من این میو. رسد، خر ما این جسم ماستنمیرسد یعنی به خر مانمیکند، به مامیدهد ما را خشمگینمی

.نشستند سکو، با یارانش نشستمیبودها و در صفه، جاي بلندي که در خانقاها. دارم بده دست منمیرا نگه

دفتري باشد حضور یار، پیش****پس مراقب گشت با یاران خویش

رسیم و کوچک هستیم، می، وقتی ما به این جهانگویدمیپس بنابراین به نظر من ورود انسان را به این جهان

هاي شروع کردیم به مراقب شدن یا مراقبه کردن با یاران خودمان، با زندگیهنوز از جنس هوشیاري هستیم، پس 

گوید حضور یاران دور هم مثل همین یاران گنج حضور خودش کتاب میو. دیگر که آنها هم از جنس من نیستند

پس جمع شدن یکجا و ایجاد حضور و در حضور هم بودن این خودش کتاب است. بلکه بیش از کتاب است. است

پیش است در آن صورت باید بگوییم حضور یار ها بعضی نسخه. اگر در زندگی باشیم و از جنس زندگی باشیم

شناسیم براي اینکه از جنس میشناسیم؟ ما همۀ انسانها رامیراها شناسیم، ما کیمیپیش، یعنی یارهایی که ما

کنیم بنام من ذهنی که هم هویت با میآییم به سطح یک چیز تقلبی درستمیولی وقتی. خودمان هستند

. رود ما با انسانهاي دیگر هم جنس هستیممیشویم متفاوت، دیگر یادمانمیباورهاي متفاوت است

. دهدمیامروز موالنا توضیح

جز دل اسپید همچون برف نیست****دفتر صوفی سواد و حرف نیست

فی هستید همان هوشیاري هستید، چیزهاي کتابی نیست آن دفتر یعنی کتاب، کتاب صوفی، حاال شما همان صو

خوانیم، پس دفتر ما دل سفید است دلی میچه به ذهن در آمده، سواد و حرف آن چیزي است که ما توي کتاب

شویم موالنامیکتابهاي معمولی بوده االن متوجهکتاب شما اگر تا حاال. است که از هم هویت شدگی پاك شده

به عنوان صوفی یا هوشیاري کتاب اصلی شما دل صاف است یا بگویید ذهن صاف است که شده گوید شما می

. ولی اگر سواد شما دانشمندي شما مرکز شماست آن بد است کتاب شما آن نیست. دلتان

زاد صوفی چیست؟ آثار قدم*****زاد دانشمند، آثار قلم

.دارد بخوردمیبررودمیزاد آن چیزي که آدم در سفر که. باشدتواند درست میقَدم خواندند آن همها بعضی
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اما غذاي صوفی چی هست؟ آثار هوشیاري . دارد؟ آثار قلم را آنچه که قلم نوشته، کتاب استمیدانشمند چی بر

ي آثار زندگی آثار هوشیاري ازلی، قدم، آثار سیر و سلوك، آن چیزي که از اعماق وجود شما در حالی که مواز

نویسد وقتی موازي با زندگی هستید میآید باال، آن چیزي که زندگی در ذهن شمامیجوشدمیهستید با زندگی

. شویدمینویسد وقتی به حضور زندهمییا آشتی با این لحظه هستید، آن چیزي که زندگی توي ذهن شما

نویسد میآن نامصور در ذهن شما مدامشودمیوقتی که نامصور در شما روي خودش قائمگفت که نامصور، مصور 

کند شیارها را صافمیکند، همین طور که گفتیم شیارها را در این لحظه ایجادمینویسد پاكمیکند،میپاك

آید میمن از این چیز بدم: ماهاي ولی برخی از ما شیاري که ایجاد کردیم سال هاست، مثل شرطی شدگی. کندمی

اینها همه شیار آید، این دین است این یکی کفر است، این عقل است این یکی حماقت است،میاز آن چیز خوشم

آثار قدم یعنی آثار خدا، . شما پاك کنید دوباره زندگی بنویسد، پاك کن دوباره هر لحظه زندگی بنویسد. هستند

. نویسدمیخدا

گام آهو دید و بر آثار شد*****همچو صیادي سوي اشکار شد

شما بصورت صوفی آمدید به این جهان به صورت هوشیاري مثل صیاد هستید، دنبال چی هستید؟ دنبال پس

اما اول که ما هوشیاري ذهنی داریم در واقع دنبال شکار آهو هستیم، آهو بی فرمی ماست، . خودتان، دنبال خدا

آهو لطیف است، ما از طریق دنبال این هستیم که هوشیاري در ما از خودش آگاه بشود، هوشیاري لطیف است

رویم، میرویم، عشوهمیصیادیم دنبال آهو که لطافت است. رویممیبینیم، یعنی دنبال آهومیکتاب گام آهو را

کند که آهو کدام وري رفته هی میرود اول نگاهمیفرض کن کسی دنبال شکار آهو. بینیممیاول جاي پاي آهو را

آییم به این جهان چه میما هم توي کتابها تا حاال خواندید که به هر حال ما چه جوري. کندمیجاي پایش را نگاه

. کنیم دردها کدامها هستند، اینها چی هستند؟ اینها آثار گام استمیگردیم درد ایجادمیجوري هوشیارانه بر

. کندمیشما را هدایتها نوشتهتا حدودي این . دانید که از چی پرهیز کنید و بسوي چه چیزي برویدمیشما االن

:گویدمیولی

بعد از آن خود ناف آهو رهبرست*****چند گاهش گام آهو در خورست



Program # 635گنج حضور635برنامه شماره 

23: صفحه

کنید میشما که به این برنامه گوش. توانیم برویم کما اینکه ما تا حاال آمدیممیبلی یک مدتی دنبال رد پاي آهو

ولی هنوز گام آهو است، پس از یک مدتی به . کندمیهدایتشنوید شما را در راه درست میخیلی چیزها را که

بوي ناف آهو برویم، وقتی این لطافت در شما ایجاد شد این لطافت و این حس آرامش در شما خودش را به شما 

توانی نمیاشدیگر همه. رودمیکند به سوي بوي خدامینشان داد از آن به بعد باید آن را زیاد کنید، او بو

تواند همیشه مضر میحاال گرچهلسئوال در مراحل او! توانی سئوال کنینمی!توانی بحث کنینمی!الل کنیاستد

. باشد ولی براي چند ماه، بعدش باید سکوت کنی و دنبال بوي ناف آهو بروي، و این امکان دارد

بنابراین حقیقتاً . بو لطیف ترین حس ماستیادمان باشد . توانیم بر آثار بو برویممیدهد کهمیموالنا دارد به ما یاد

لطیف ترین حس است آن حس درونی هم ما را بسوي اوزند همین طور که بومیبوي خوش نیست که، دارد تمثیل

براي این که از اول گفتیم که خدا و زندگی و اصل وجود شما از جنسی نیست که شما با ذهن بتوانید . بردمی

. بشناسید

الجرم زان گام، در کامی رسید*****م کرد و، ره بریدچونکه شُکر گا

کنم بروید میمن بارها اینجا از شما خواهش. موالنا را بکنید، شکرش چیه؟ بخوانیدهاي اگر شما شکر این نوشته

ک بار بار همین ی30بار 20گویم میشوند که چرا منمیبرخی شاید آزرده. بخوانیدها بار این30بار 20را ها این

شکر دارد شکرش هم این است که شما بخوانید و عمل کنید، بخوانید از خودتان ها کافی است، نه این نوشته

خوانید و اگر هم فوراً میشما زیر نورافکن خودتان هستید، خودتان مسئول خودتان هستید، بیت راسئوال کنید،

بالفاصله از خودتان » .کندمیفالنی از این کارهاي بداره این بیت مربوط به فالنی است « :گویدمیذهن شما

اگر در دیگران . کنم؟ مفیدترین وسیله این هست که شما آن مطلب را در خودتان ببینیدمیسئوال کنید من هم

. بینید بگویید ممکن است در من هم وجود داشته باشد در خودتان ببینیدمیهم

شکر نگهداري بدن ورزش و غذاي خوب است . نجام دادنش استگفتم شکر کردن اچونکه شُکر گام کرد،

گوید به من بدنم را خیلی دوست دارم خدا را شکر، مینباید سم را وارد کنیم اگر کسی. نگهداري از این بدن است

گام . شما باید شکر عملی بکنید. کند این که شکر نیستمیخورد که غذاي بد است خرابشمیرود سمیمیبعد

کنید میکه شما این کار را،ی رد پا، خدا را شکر که رد پا گذاشتند، رد پا را عارفان گذاشتند، و راه را جلو رفتیعن

ام گام بزرگ، گاما نه آن . شویدمیرسید، موفقمیبه یک مقدار حضور. رسیدمیناچار از این راه رفتن به جایی
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گویید میکنم، مثالًنمیگویید من غیبتمیمثالً. و کرده ایدکنیدمیشما االن دارید شناسایی. بزرگ تبدیل است

گویید که من از هیچ کس هیچ انتظاري ندارم، اینها همه شکر گام کردید میکنم، مثالًنمیکه من به بیرون نگاه

آید ولی میزنم، ولو اینکه بتوانم و بدمنمیگذارم، به مردم ضررنمیگویید من چوب الي چرخ مردممیشماشما،

ام است گاش اینها همه. خوب این خیلی خوب است، دیگر یاد گرفتید ولی هنوز که تبدیل نشدید. زنمنمیضرر

موفقیت است، ولی موفقیت نهایی نیست، موفقیت نهایی این هست که این هوشیاري ذهنی جسمی من ذهنی 

قیامت شما بشود این . شما قیامت بشودتبدیل بشود به هوشیاري حضور، من ذهنی صفر بشود و در واقع براي

.هست که مهم است این کام بزرگ است

بهتر از صد منزل گام و طواف*****رفتن یک منزلی بر بوي ناف

طواف . می گوید به بوي خوش بوي ناف آهو یعنی بوي زندگی یک منزل رفتن بهتر از صد منزل رد پا و طواف است

خیلی مهم بودند، ها کنیم، همین شناسایی هایی که االن گفتم اینمیشناساییبا فکرها مایعنی گرد فکر گشتن، 

روي آن میات گرچه مهم هستند ولی آن منزل که با حسها گوید که اینمیاز چه چیزي پرهیز کنیم ولی دارد

. شودمیحس در شما یقین حاصل

گرچه که ما . ه این تبدیل در شما صورت بگیرداین است کها گردیم؟ منظور از این صحبتمیحاال ما دنبال چی

که ولی تعریف و دانستن ذهنی . جسمی به هوشیاري حضور تعریف کردیمتبدیل هوشیاري را از هوشیاري من دار 

شود و شما دیگر متکی به میباید شما تبدیل شوید و این هوشیاري حضور را که در شما برقرارتبدیل نیست، 

زنده هستید آن را هم حس کنید و این زندگی زنده باید در تمام ذرات وجود شما باید جهان نیستید و به عین 

، شما باید از پاك بشودها مرتعش باشد، ذهن شما نباید شما را بکشد، از ذهن شما همه دردها و هم هویت شدگی

د و شما خلق کنید، جنس حضور بشوید خدا به شما دسترسی پیدا کند و از طریق شما بتواند خالقیت انجام بده

. به فرم در آوردن و حرف زدن که فایده ندارد بی فایده هم نیست. این هاست که مهم است. به خلق شده نچسبید

. رساندمیفایده دارد ولی آن یکی ما را بهتر به منزل

بهر عارف، فُتحت اَبواب هاست*****آن دلی کو مطْلَع مهتاب هاست
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گوید دلی که میمطلع یعنی محل طلوع،. یعنی گشایش درهاست مربوط به آیه قران هستهاستفُتحت اَبواب 

کنیم، هم با بو و هم با میروید، البته ما شناسایی هممیمحل طلوع مهتاب هاست، یعنی هر لحظه شما بوسیلۀ بو

را شما کردید، هر ها ناساییگوید شما شناسایی نکنید شناسایی مساوي با آزادي است خیلی از شنمی.شناسایی

درد ناسایی دارید یک هم هویت شدگی با چنگ چی؟ شما ش. شویدمیکنید از چنگ او رهامیدفعه شناسایی

توانید ببخشید چون با ذهننمیحاضر نیستید رها کنید،دارید از یکی رنجیدید حاضر نیستید این را رها کنید

گوید این بوي بد است، مهم نیست میوانید ببخشید چون بوي آهو به شماتمیبا آن بوي آهو. خواهید ببخشیدمی

یعنی در مرکز شما گوید در دلی که مهتاب شروع کند به طلوع کردنمی.اندازممیبخشممیچه کار کرده من

دردهایتان رامعمولی مثالً هاي روید یا نه اصالً با شناساییمییا یک قدم بوسیلۀ بو. شویدمیمرتب شما بیدار

بیشترشودمیشود وقتی بیشترمیبیشترشودمیشود بیشترمیدر این صورت در دل شما نور بیشتر. اندازیدمی

.کندمیو از یک آیه قران دارد استفاده. رویدمیشما به سوي بهشت داریدشودمیبیشترشودمی

73، آیه )39(قرآن کریم، سوره زمر

…إِذَا جاءوها وفُتحت أَبوابها◌ٰ حتَّىۖ◌ قَوا ربّهم إِلَى الْجنَّۀِ زمرًا وسیقَ الَّذینَ اتَّ

شوند، چون به آن رسند در حالی میو کسانی که از پروردگارشان پروا کردند گروه گروه به بهشت رانده

…که درهایش از پیش گشوده شده است

رسید یعنی وقتی که میروید وقتی که به بهشتمیکنید و جلومیکاریعنی شما به این ترتیب که روي خودتان 

گوید دیگر میشودمیخواهید تبدیل شوید، تبدیل آسانمیرسید کهمیرسید وقتی به جاییمیبه نقطه قیامت

دمها که ولی براي این جور آ. بینیمنمیگوییم در بهشت کجاست؟ در بهشت رامیاالن ما با ذهنمان. دیوار نیست

روند و یواش یواش خودشان را میدهند و اینها بسوي فضاي یکتاییمیکنند، پروا کردن یعنی اهمیتمیپرهیز

روند سوي خدا و هیچ میدارند و با من ذهنیمیکنند و مثل آدمهایی نیستند که من ذهنی را نگهمیدر آنجا پیدا

. بینند دائماً دیوار استنمیدري

با تو سنگ و، با عزیزان، گوهرست*****ت و با ایشان در استبا تو دیوارس

کنید و این میشما که روي خودتان کار. روي دیوار است و با آن جور آدمها در استمیمی گوید با تو که با ذهن

کنید با شما در میکنید و عجله ندارید و به روي خودتان اعمالمیو از خودتان سئوالخوانید میابیات را بارها
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رود من ذهنی یک فکرها و اعمالی دارد که گفتم از میذهنی جلودهد و با اصول مننمیاست، کسی که اهمیت

گوید کسانی که از پروردگار پروا میاین که. کندمیاول توضیح دادم که اینها را این نیروي بزرگ درد عالم القاء

هاي حاال من. کنندمیبرند، بنابراین با در برخوردنمین ذهنی را جلوبرند، راه منمیکردند راه شیطان را جلو

کنند با آن مشخصات، آن میدارند اما یواش یواش انسانهایی که روي خودشان کارمیذهنی این سنگ را نگه

ا روي حاال بسادگی یعنی یواش یواش یواش یواش که شم. کنندمیگوهر انسانی و من فطري شان را باالخره پیدا

شود، یک جایی شما حس میشود، من فطري شما بزرگ ترمیکنید این من ذهنی کوچک ترمیخودتان کار

شوید واقعاً کسی جلوي میخواهید کرد این فطرت خودتان هستید از جنس هوشیاري هستید و وقتی که متحول

همیشه با دیوار برخورد.رودمیجلوشود؟ کسی که فقط با من ذهنی میجلو چه کسی گرفته. گیردنمیشما را

.کندمی

شما هم با پیر جلو. کند که ما با پیر جلو برویممیدر اینجا دارد پیشنهاد. گویدمیاي راجع به پیرو چند کلمه

توانیم با بهترین فکرمان ببینیم انسانی مثل موالنا بسادگینمیو آن چیزي که ما االن. پیر شما موالناست. رویدمی

:گویدمی.بیندمی

بیند بیش از آنپیر، اندر خشت*****آنچه تو در آینه بینی عیان

تواند آهنی باشد که از آن میبینی پیر در خشت، خشت همین خشت گلی هست یامیآنچه را که در آینه عیان

.بیندمیکند اوضاع تو رامیکردند یعنی قبل از اینکه آینه بشوي، یعنی یک پیر به تو نگاهمیقدیم آینه درست

چقدر بزرگ است از حرف هایت ات بیند که چند در صد هوشیاري حضور هستی چند در صدمن داري، منمی

. کنیممیبنابراین ما به حرف پیر گوش. توانی ببینینمیولی تو. شودمیموجه

براي شما اش بعداً درستی. کنیدیمآید قبولنمیخوانید ولو این که خوشتانمیوقتی شما حرفهاي بزرگان را

هفته قبل داشتیم گفت که ساحران موسی به . مبادا ما احترام سطحی به بزرگان بگذاریم. مشخص خواهد شد

بلی بلی فردوسی « : من ذهنی تعارف دارد. موسی احترام سطحی گذاشتند، احترام سطحی مال من ذهنی است

خوب اگر شما این طوري بگویید » ه، ولی در این بیت اشتباه کردهانسان بزرگی بوده موالنا انسان بزرگی بود

که ما خیلی به تو احترام :نشانگر این است که یک احترام سطحی دارید، کما اینکه ساحران به موسی گفتند

یم نگفتند ما عصا ندار. شود ما هم عصا داریممیاندازي مارمیشما عصا داري! ولی با شما مسابقه داریم!داریم
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شد مثل ما، ما هم الگوي ذهنی داریم یک میکردند به ذهن شان زندهمیالگوهاي ذهنی شان را که زندگی را وارد

کند میبیند ما را راهنماییمیبه صفر رسیده و کامالً به زندگی زنده است ما رااش پیر هم یک عارف بزرگ که من

توانیم حقیقت را نمیشوند با آنهامیپوسیدة ما که فعالما هم ریسمان داریم آن باورهاي . باید گوش بدهیم

آنها شرطی شده اند که ما را بزرگ کنند .بسنجیم چون آنها شرطی شده اند که منافع شخصی ما را نشان بدهند

درست هست که .گفتند ما هم هستیممیساحران موسی هم. گوییم ما هم هستیممیما هم. من را زنده نگه دارند

.هفته گذشته خواندیم. هستید ما هم هستیم، براي همین دست و پایشان را از دست دادندشما 

جان ایشان بود در دریاي جود****** پیر، ایشان اند کین عالم نبود

می گوید پیر کسی است که این عالم نبود آنها بودند و موالنا معتقد است که شاید همۀ ما قبل از این که بیاییم به 

یعنی ما در این جهان کامل جان. به اندازة کافی روي ما کار شده، قبالً هم گفت ما کامل جان هستیماین جهان

ما یا هر کاري که هاي ما مثل عبادتهاي شویم، هوشیاري که امتداد خداست لزومی ندارد که به وسیلۀ فعالیتنمی

جان آنها در دریاي بخشش بود، . آیدمییرپیر از آن ور پ. کنیم آن به تکامل برسد، همچون چیزي نیستمیما

کما این . بخشد بخششی است که عوض ندارد و در مقابل درخواست و نیاز شما هم نیستمیجود فضایی است که

بخشد و در عوض هم چیزيمیکه بخشش یک مادر به بچه حالت جود دارد، قبل از این که بچه بخواهد مادر

دهد میفهمد لزومی ندارد ما درخواست کنیم آنمینیاز ما را بهتر از ما. استخواهد و زندگی هم همین طورنمی

. توانیم جزو این پیران باشیممیو پیرها هم به همین ترتیب پیر شدند همۀ ما هم

پیشتر از کشت بر برداشتند******پیش ازین تن عمرها بگذاشتند

بیآید آنها عمرهایی را گذراندند و قبل از کشت محصول شان را بر یعنی محصول، قبل از این که این تن بوجود 

گوید که من اینها را میپیر نیست در این قسمت موالنا مطالبییاد آوري کنم که بحث ما امروز.برداشت کردند

روم سر قصه صوفی، ببینیم که سر خر صوفی میبراي جلسات بعد خواهم گذاشت و بالفاصله پس از یکی دو بیت

. خواهیم از آن نتیجه بگیریم که سر خر شما چه بالیی آمدهمیآید ومیچی

اندپیشتر از بحر درها سفته*****اندپیشتر از نقش جان پذرفته
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اند سفتن یعنی سوراخ کردن در یا مروارید، قبل از اینکه نقش بوجود بیآید یعنی به این جهان بیآید جان پذیرفته

اینها مشخصات پیر است عرض کردم . اندوجود بیاید اینها درهاي حضور و زندگی را سفتهو قبل از اینکه بحرها ب

آورد که بعداً برایتان خواهم خواند، یک روز راجع به پیر بیشتر صحبت خواهیم میدنبال این موالنا ابیات فلسفی

کرده یک روز راجع به پیر و همانطور که راجع به پیر در دفتر اول هم صحبت کرده جاهاي دیگر هم صحبت . کرد

. لزوم آن صحبت خواهیم کرد

افتدمیاما برویم سر این که چه اتفاقی براي صوفی

203مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن

چونکه بر وجد و طرب آخر رسید*****حلقۀ آن صوفیان مستَفید

تواند قصه ما باشد، که معلوم نیست از کجا خودمان میدور دست به خانقاهی رسید و گفتمیادمان باشد صوفی از 

تواند بو بکشد، میتواند مراقبه بکند،میابتداي زندگی هوشیاري هنوز شاد است. کنیممیرا در این جهان پیدا

ي مهم است به چه چیزي باید گویند چه چیزمیکنند با این جهان با باورها به مامیبتدریج ما را هم هویت

کنند مثل پدر و مادرمان و معلمین به چه چیزي بچسبیم، ما میبچسبیم مخصوصاً باورها، بزرگان ما به ما تحمیل

االن دارد موالنا این . بیندمیکنیم به ماده و جسم ما آسیبمیهویت اصلیمان را که همین هوشیاري است تفویض

شود با مراقبه هوشیاري ببینیم میقتی ابتداي زندگی ما حاال پنج شش سال تمامکند که ومیموضوع را گوشزد

.افتدمیچه اتفاق

بر وجد و طرب آخر رسیدچونکه**** حلقه آن صوفیان مستَفید

مستَفید یعنی استفاده برنده، همین که با شادي و طرب به پایان رسید، 

یاد آورد آن زماناز بهیمه ****خوان بیاوردند بهر میهمان

سفره باز کردند براي میهمان براي شما، که از خوان این جهان بخورید یک دفعه یادتان افتاد که اي بابا من یک خر 

کنند ما یاد بهیمهمیشود خوان این جهان را پهنمیپس معلوم. این جهانآخُرخر را کجا بستی؟ توي . هم دارم

کند به خادم این جهانمیرواالن صوفی. افتیم که چی بخوریممی
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راست کن بهر بهیمه کاه و جو*****گفت خادم را که در آخُر برو

گوید که برو به آخُر و براي خر من کاه و جو تهیه کن و اگر منظور از خانقاه را این جهان بگیریم، میبه خادم خانقاه

گوید میش را وقف خانقاه کرده و واقعاًدر این جهان شما ببینید که خادم کی هست؟ خادم کسی هست که خود

باید ببینیم که این خادم هر کی هست یک رهبر معنوي آیا هنوز من خواهم به مردم سرویس بدهم، حاالمیمن

شود خادم شد، یکی اینکه من ذهنی به ما آنقدر فشار بیاورد که ما این من ذهنی را میذهنی دارد؟ دو جور

کنم و میهاي ذهنی خدمتآن را از بین نبریم و بگوییم که من منی هستم که به منمستهیل کنیم در جمع یعنی 

به غلط فکر کنیم که ما خادم زندگی هستیم ولی هنوز من ذهنی رقیق داشته باشیم چون در جاهایی که مردم

رسیده است؟ کنیم که در این مورد خانقاه است، خادم این جهان به خر شما به اندازه کافیمیآیند خدمتمی

نیازهاي اصلی شما را به شما نشان داده؟ یا شما را هم هویت با نیازهاي روانشناختی کرده؟ شما را با خشم و ترس 

توانیم بگوییم که جو چیزي است میحتی در این بیت. و استرس مواجه کرده، حتی تن جسمی شما را مریض کرده

پس صوفی که شما باشید به خادم این جهان که به هر حال این . آید و کاه مال این جهان استمیکه از آن ور

خادم باید بی من باشد که در . کند، االن خواهیم دید اختیار خر این صوفی در دست خادم استمیجهان را اداره

.گوید برو به االغ من کاه و جو پیدا کن بدهمی.بینیم که نیستمیاین مورد

از قدیم این کارها کار من است***فتن است؟ال حول، این چه افزون گ: گفت

ال حول که مخفف ال حولَ و ال قُوه االّ بِاهللا است .کندمیخادم عوض این که به حرف صوفی گوش بدهد ال حول

زد که به ما برمی خورد ما مییعنی نیست نیرویی و قدرتی اال قدرت خدا، معمول بوده در قدیم اگر کسی حرفی

ام از جنس چرا؟ من از جنس خداییت. خواندیم که به خودمان تلقین کنیم که نباید حرف به من بر بخوردمیاین را

بیند پس خواندن الحول علی االصول باید ما را به خدا زنده کند و نمیخدا هستم و خدا نامیرا است خدا آسیب

گفتند یا ال حول، میباشد که ال اله اال اهللاخیلی مصطلح بوده و االن هم ممکن است. حرف مردم به ما بر نخورد

برد میرود بلکه خادم این اصطالح را بکارنمیبینید که در اینجا الحول نه تنها در معناي اصلیش بکارمیبنابراین

گوید که از االغ من باید مواظبت بکنی بدشمیشود، از این حرف صوفی کهمیدر حالی که دارد خشمگین

نی اگر شما بیایید به این جهان و به خادم این جهان بگویی که از جسم من مواظبت بکنی و جسم من یع. آیدمی
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خواهم من احساسات نمیشامل فیزیک من و فکر من و هیجانات من است من خشم و غضب و ترس و اینها را

کند یعنی من بلدم به من میاي داشته باشم خادم الحولخواهم جان خوب و زندهمیخواهم داشته باشممیلطیف

. توانم مواظبت کنم و لزومی ندارد تو به من حرف بزنیمینگو، من از تن تو

دانم، الزم نیست به میگوید منمیگوید،میاین پاسخهاي خادم نشان من ذهنی است براي اینکه هر جمله که

گوید از قدیم این میبینید کهمی.رسدمینرود دنبال کارش و به االغ این صوفی هممیمن بگویی، و آخر سر هم

خادم این جهان آیا تربیت انسانها را بلد است؟ نه اگر بلد بود . یعنی من تربیت انسانها را بلدم. کارها کار من بوده

منظور از این قصه چیه؟ منظور از این قصه خادم این جهان هر کی که هست من . آمدیمنمیکه ما به این صورت در

تواند سوار نمیاگر جسم شما محکم نباشد سالم نباشد روح. تواند از جسم شما مواظبت کندنمیارد وذهنی د

تواند با خشم و نمیاین هوشیاري. خواهدمیبراي اینکه این روح این هوشیاري جسم و فکر و ذهن سالم. بشود

گوید برو جو و کاه بده،میپس. به ما بگویدخواهد اینها رامیموالنا.درد و رنجش و کینه و منیت در ذهن کار کند

.دانممیمن! گوید الزم نیست حرف بزنیمی

کان خر پیرست و دندانهاش سست***تر کن آن جوش را از نخست: گفت

گوید نه تنها نکات میتواند این سمبلیک باشد، اگر جو آن وري باشد،میگوید جوش را با آب تر کن،میصوفی

گوید جوش را می.و گفته کاه هم بده، کاه مال این جهان است. ري بده بلکه عشق هم باهاش قاطی کنخوب آن و

از ابتداي ازل که هوشیاري بوده وارد فرم . با آب قاطی کن که این خر من خیلی وقت است که در این جهان هست

. شده دندانهایش سست است و پیر است

هااز من آموزند این ترتیب****هاگویی ممیال حول، این چه: گفت

قاطیآبباراجوکهراها ترتیب، مه یعنی بزرگ ایناي بزرگوار، مهاتوگوییمیمی گوید ال حول کن، یعنی چی

. شودمیخشمگینداردکهبینیدمی.بلدممن. آموزندمیمنازبشود،نرمتاکنید

بنه بر پشت ریشمنْبلداروي ****پاالنش فرو نه پیش پیش: گفت

مرهمپمادعنوانبهآنازکهاستگیاهییکمنْبل.بگذارمرهمهمبعدشخوب. بردارراپاالنشاولگفت

خراستتمثیل. بردارراپاالنشگویدمی.زخمیعنیریشزخمی،پشتیعنیریشپشت. کردندمیاستفاده
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برروزآخررافشارتان این جسمروياز،چیشما. دارندبرمیراپاالنرسندمیوقتیکهاستروستایی

باجسم. برداریمرافشاراینخانهرسیممی.کنیمحلچگونهفشار،فشار،فشار. شویممیسوارماصبحدارید،می

برنجدشماجسممثالاگرمالید؟میمرهمخرتانزخمریش وپشتبهشما. بشودآسودهکمییکبعدشچهار

مان جسماینرويپاالنیکنهیابخشید؟میکنید؟میخوبشبریدمیبینازرارنجشمالید؟میپمادآییدمی

ماهمخوابدرعصبیفشارهايفشار،همخوابدرحتیفشار،فشار،فشار. ایمنداشتهبراصالوایمگذاشته

باشدخودتانبهحواستانهم اگرشماگویدمیهممابهزندمیتمثیلموالناابیاتاین. روزدربینیممیرااتفاقات

گویدمیصوفی.کنداستراحتبایدجسماین. برداریدخرتانرويازپاالن

جنس تو مهمانم آمد صد هزار**** گزارال حول، آخر اي حکمت: گفت

بیانرادانششکهاستکسیگذارحکمت. آیدمیبدشداردمناستکردنخدمتکارشکهخادمیاین

دهیمینشانراخودت. کشیمیمنرخبهراات دانشتوکهکندمیمتهمدارد. بدهدنشانراخودشتاکندمی

. باشذهنمواظبتوبگوییمتوانیممیامروزياصطالحبهیعنی. کندمیال حولپس دوباره. گویدمیصوفیبه

. خوردمیبرمنبهکهزندمیهاییحرفدارد.باشات ذهنیمنمواظبتوبگوییمکسیبهکهاینمثلدرست

صدهاخادمآیا. آمدهمهمانهزارصدهاتوجنسکهگویدمی.استذهنیمننشانگرخوردمیبرشماهمین که به

منهمیناش اصلیخادمکهجهاناینخادماین. جهاناینبهآمدههوشیاريهزارصدها،آمدهمهمانهزار

درشما،نه. صوفیاناینهاي جسمازمردم،جسماینازکردهمواظبتدرست،استفرعون،استبزرگذهنی

کهدهدمینشانابیاتاینهمه. خادمایناندازدمیروزيچهبهرا ببینماجسمسالگیشصتسالگی،پنجاه

ازشماست،بعدچهاراینترکیبخرتان. باشیدخرتانمواظبکههستیدمسئولشماوداردذهنیمنخادماین

. تناناینجمله

خرشمنمن،دستدادهراخرشجهان،اینبهآمده. استهوشیاريصوفیجنس،توجنستوجنسگویدمی

استمخالفصوفیجنساینباکهگویدمیپایین. جااینبودهمهمانکهدرحالیکردممریضش. نکردمتیماررا

. خادمآقايذهنیمنایناین،

هست مهمان، جان ما و، خویش ما****اند از پیش ماجمله راضی رفته
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بههمه،هوشیاريصورتبهآمدندجااینبهکههاییانسانرفتند؟راضی،رفتندراضیماپیشازهمهگویدمی

شاديبه،رسیدیمکاملحضوربهگفتندکردندمیکهخداحافظیورفتنموقع. صددرصدرسیدندحضور

؟ این طوري رویممیباشیمداشتهراجهاناینحسرتکهاینبدونشاديآرامشبه،رسیدیمآرامشبه،رسیدیم

. رویممیناراضیماهمه. نرفتندنهرفتند؟

منجنسازکهخادماینپس. ماستخویشوماستجانمهمانگویدمی.ماجانوماخویشاوندیعنیخویش ما 

خودشجانعینهمجانش. بیندمیذهنیمنرامنهمآن. بیندمیخودشخویشراصوفیاستذهنی

قدرنباشیمخودمانمواظبمااگر. کندنمیرحمهمدیگريبهکندنمیرحمخودشبهذهنیمن. بیندمی

نوچهمشودنمیاستغلطایننه؟بدانیمرادیگرانقدر؟باشیمدیگرانمواظبتوانیممیندانیمراخودمان

.چیزي

دستدادیدرااالغتان،راتنتان. باشدحواستانشدیدجهاناینواردشمابگویدخواهدمیابیاتایندرموالنا

خادماینبههمچههروهستیدتنتانایندارينگهمسئولشما. نیستشماخربهحواسشکهخادمییک

دانممیمن. بفهمرادهنتحرفیعنیحولالگویدمی،شدچهآبش،شدچهجویششدچهمنبابا خرگوییدمی

خواندمیالحولکسییک. ندارداثريهیچوخواندمیسطحیحولالخادم. داردرامعنیاینالحولاوبراي

اثربدتر،ندارداثريهیچخواندمییکی. کندمیخداجنسازراآدمجملهاینهوشیاريصورتبهکهگویدمی

اهللاالالهالمثالًراکلماتاینوقتیها بعضیدیدیدشما. شودمیخشمگیندارداین. گذاردمیراعکسش

بعدشکهکندمیخشمگین شانکلمههمینیعنی. گویندمیشدنخشمگینموقع،شوندمیعصبانی،گویندمی

خداجنسازشماکهدهدمینشان،استکردنآرامبرايکلمهاینکهحالیدر،کننددعواشوندبلندباید

کهحالیدر. بدهینشانواکنشنباید،بگذاردنگذارد نبایداثرشمارويبیرونازچیزيباشیدمواظب،هستید

پاكنامگویدمی.گویدمیراها اینپایینکه.استغلطاینوکندمیایجادمادرراواکنشکلمهاینگفتنعین

باشدايوسیلهاینبدترکهنهبشويزندهجانبهبایدگوییمیتوکهاین را. بمالجانبرنمالبرتنراخدااین

. داردمنجهاناینخادمکهبینیدمی.شماخشمبراي

ال حول از توم بگرفت شرم: گفت****آبش ده، ولیکن شیر گرم: گفت
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. شدهدوشیدهتازهکهباشدگرماي شیرياندازهگرمایشیعنیباشد،ولرمآبشامابدهاوبهآبگویدمیصوفی

شدهدوشیدهزندگیازکهشیري،لحظهاینآببهجسماینگفت. زندمیحرفسمبلیکداردکنیدمیتوجه

همدیگريغذايیک. ماجسماین،خوردنمیغذافقطاین. بیروندرندارداحتیاجکاهبهفقط. دارداحتیاج

. زنیمیحرفچقدرتوازگرفتشرمم.کنحولالگویدمیخادمدوبارهولیخواهدمی

ال حول، این سخن کوتاه کن: گفت****کناندر جو تو کمتر کاه : گفت

زندگیشادياین جسم ما هم بیشتر به خرد زندگی به .بدهورياز آنبیشترکمترراکاهآوريمیکهجوگفت

کهیددانمیشماو!دانممیمنکهگویدمیو. فهمدنمیخادمراها حرفاینولی. بیرونیکاهبهنهدارداحتیاج

این. دانممیگویدمیکهاستاینمهمشمشخصهذهنیمن. داندنمیذهنیمن. داندنمیجهاناینخادم

کهاینبراي. شودبرخورداروريآنخردازتوانستمیدانمنمیگفتمیاگر. کنداش میبیچارهکهاستدانممی

.کنکوتاهراسخناین. نزنحرفزیاددیگرحولالگفت. کندمیردراخرديهرداندمی

ور بود تر، ریز بر وي خاك خشک***جایش را بروب از سنگ و پشک: گفت

نریزدفضلهخودشمثالدیگرحیواناتفضلهمثلهمکپشابدونخسنگرويخراینباشمواظبکهگویدمی

ترتیباتها اینبه. بریزيرویشخشکخاكوکنیتمیزبایدرااینخودشولببهباشدتراگرو. ابدوبخرویش

فضلهمان ذهنیمنماآیا. بردمیپیشهمموازاتبهموالناکهخوردمیهمجسمبابسیارکهاستاالغدارينگه

فروشماپهلويبهدایماکهچیزيیکتواندمیسنگ؟ابدوخمیرویش،خشممثلها دردمثلکندمیتولید

هنوزکردهایجادذهنکهکثافتوسنگابیدوخمیشبشما،کندنمیولراشماکهباشدفکريیکرودمی

هویتهمآب،بودذهنآبازخیس،بوددردهاازخیس،بودخیساگرگویدمی؟کندمیاذیتراشماجسم

. بریزخشکخاك،بودشدگی

راشماقدراینبیرونازچیزيیکابیدوخمیکهموقعیحتینباید. ابیدوبخدردبانبایدشبشماشدمعلومپس

چیباید. کنداذیتآدمبهرودمیفروواستآدمزیرکهسنگیمثلکهبگرديحولشقدرآن،بکشدخودش به

درنیستشمافکردرجهاناینخادم. گویدمیخادمبهصوفیولی. بشویدکاربهدستخودتانباید؟کنیمکار

. استخودشفکر
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اینواردکهصفريثانیهازببینیدخودتانبهبرگردیدکهکندمیبیدارشمادرراولیتئمسحسهمهابیاتاین

مواظبتجوريچهشماجسماز؟کردهمواظبتجوريه چشمابعدچهاراینازجهاناینخادمشدیدجهان

راشما؟کردهواردآنبهراها استرسودردهادایما؟ استسمکهچیزهاییبهکردهمعتادراجسماینآیا؟کرده

؟بهتربیشترچههردادهیادشمابهکسیچه؟جهانیاینچیزهايبهچسباندهراشما؟کردههویتهمباورهابا

؟آنبهبچسبیمبایدآوریممیگیرچیزيهرکهدانستیممیکجاازما. اولنبودیدبلدکهشما. جهاناینخادم

خوباگر. استخوبیچیزترساستخوبیچیزخشمکهدادندیادمابه. دادندیادمابه،اهیموبخزندگیازش

؟کردندنصبچرامادرنبود

با رسول اهل، کمتر گو سخُن*****ال حول، اي پدر ال حول کن: گفت

زندگیجنسازبلکهبخوانراباشدمبدلتواندمیکهعبارتاینهمتویعنی. کنحولال،حولالپدرايفتگ

.نکردهولی. کردممن،کنحولالتوپدراي:گویدمیصوفیبه. بشويخداجنسازبلکهبشوي

مواظبتدرستمنخرازگویدمیصوفیاین. دهدنمیگوش، خادم بینارحولالابلیسصدهزار: گویدمیبعدا

ماموریتمقاصدیعنیرسول،اهلرسول. ماصصمتخمنبزنحرفکمترگویدمیاوبهبعد،دهدنمیگوش. کن

این،جهاناینخادمهمینباشدیادمان؟استبلدواقعا. بلدممن،منبانگوسخن. شماستجسمازدارينگه

،نفرمیلیونصد،افتادهاتفاقبیستمقرندرکهاش دومیدر. کردهروبهروبزرگجهانیجنگتادوباراجهان

بساطیچهببیناالنجهاناینخادمهمین. شدندخانمانبینفرها میلیونو. مردندآدمنفرمیلیونبیستصدو

میرندمیآدمهمهاین؟استبلد. بلدممنگویدمیدنبگویبهش،استبلدخادم. خاورمیانههمیندرانداختهراه

،خالصه. گویدمیالحولهمماًئدا؟استبلدشوندمیخانمانبی؟استبلد

ال حول، اي پدر شرمی بدار: گفت****بِستان شانه، پشت خر بخار: گفت

خررويهاییخاك. بشودجدااینها،خاكازبایدجسماین؟چرا. بخارانراخرپشتبگیرشانهیکگفت

مثل،شدگیهویتهممثل. بریزیمبیرونرااینکنیمشانهبایدماروزهر. نشیندمیماجسمروي،نشیندمی

. بلدممن؟گوییمیچقدربکشخجالتکه:گویدمیخادمولی؟کنیمکارچیبایدروزهر. کوچولودردهاي

رفتم کاه و جو آرم نخست: گفت****خادم این گفت و میان را بست چست
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رفتنآمادهوشدطلبکارهمچیزيیک. کنحولال. راها اینهمه. بلدممنبکشخجالتگفت،گفتراهمین

زیرشبعد،راکردنشانهبعد،راخرپاالنبعدبیاورمجووکاهبروماول،بیآورمجووکاهرفتم:گفتشدبلندشد

. کنممیتمیزرا

صوفی بدادخواب خرگوشی بدان ****رفت، و از آخُر نکرد او هیچ یاد

ایناش معنیاین؟کردهتوجهشماواقعیهاي نیازبهجهاناینخادم. نرفتآخُربه. رفتیادشرآخُاصالورفت

رويشماتمرکزکهاستایناش معنی. ببینیدرااوضاعکهاستایناش معنی. بشویدطلبکارشماکهنیست

و.کندنفوذشمارويجهاناینخادمنگذارید. باشدذهنتانسالمتی،باشدخودتانسالمتیروي،باشدخودتان

. رویممیفروخیلیما،خرگوشیخواب. استجالبخیلیهمخرگوشیخواب. ببردخرگوشیخواببهراشما

بعدماهشش. منعهدهبهبگذار. فهمیدمگفتی. دارمرامشکلاینمنآقا. منعهدهبهبگذارگویدمیکسییک

رامنمشکلجوريچهدهدمیاطالعمنبهاینکهشماریدمیروزهرهمشما. نبودهیادشاصالبینیممیمیاید

. نداردشمابهارزشیهیچ،نداردشمابهاحترامیهیچولی،داردذهنیمن. کندمیامیدوارراشما. کندمیحل

صوفی. بردهفروغفلتخواب،خرگوشیخواببهاولازراشماو،نیستمهمجهاناینخادمبرايشماجسم

غذاي آن وري و کاهشودمیجو. بگیریمسمبلیکاگرراجووکاه. آوردمیجووکاهرودمیداردواقعاکهکردفکر

.کنقاطیآبباگفت.کنبیشترراجو،جوبانکنقاطیزیادراکاهگفتهمخودشکه،این وريغذايشودمی

راجووکندمینوازشهمراخرشوایستدمیآنجارودمیاوکهکندمیفکر.بدهعشقبابهشدهیمیکهجو

هم چونیک.کشدمیخرشرويوسربههمدستیوداردمیبرراشانههمبعدش.گذاردمیراکاهوگذاردمی

.نیستچیزي

خندکرد بر اندرز صوفی، ریش*****رفت خادم جانب اوباشِ چند

یعنی.بودندپستذهنیهاي منیااوباشهمآنهاکهدوستانشسراغرفتخادماین،پستمردمیعنیاوباش

اصالً اهمیتیعنی.زدریشخند،بودکردهاصرارهمهاینکهصوفینصیحتبهوبودخودشانمنافعبهحواسشان

.بگوتوحاال.خندید،نداد
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این،بکنیدخودتانبهتوجهبایدبشوید،عصبانینبایدآمدهاگر؟نیامدهیاآمدهشماسربالاینببینیدشماحاال

راخودمان.استچیبهچیکهدانیمنمیشویممیجهاناینواردکهما.استنکردهمواظبتشماخرازخادم

آنخادمواستمتداولآنجاکهباورهاییآن،کلیبطورجامعه،مانمعلمین،مادرمان،پدرمانبهسپاریممی

مافکر،شدهمریضماجسماینبینیممیسالگیپنجاه،چهلدر.کندمیتحمیلمابهراباورهاآنهمجامعه

.بشویدبیدارباید،بکشیددردبیشتربرگردیدتوانیدنمیشمااآلنخوب.دردیمازپر،خشمیمازپر،شدهمریض

.خوابدمیصوفیبینیدمیاآلناینکهکما

دید با چشم فرازمیها خواب****از ره مانده بود و، شد درازصوفی 

.کنیممعنیهمبازتوانیممیرافراز.دیدمیخوابهابستهچشمبا.شددرازبنابراینبودآمدهراهخیلیصوفی

با،بگیریمبازاگر.بازیکیاستبستههمینیکی.داردضدمعنی.داردمعنیتادوکهاستهاییواژهازفراز

حتی،کنیدمیفکربازچشمبااآلنشمایعنی،گویدمیکهبازچشمباولی،آدمبیندمیخوابخوببستهچشم

راه. کندنمیمواظبتدرست،استفادهدرستشماجسماینازخادمکهدانیدمیشما،باشدخواباگرفکرتان

واسترفتهخادموشدهبستهدرهاگویدمیاآلن؟ شمادارید

ربودها از پشت و رانش میپاره***کان خرش در چنگ گرگی مانده بود

خوابمثلفکرشولیکندمیفکربازچشمباآدماینکهیعنیبگیریدبازاگر،بازیابستهرافرازتوانیدمیپس

جومنخر،کارشدنبالاسترفتهوداردخادمکههاییطرحبا؟اآلنشودمیمواظبتازشمنجسماین.است

گرگیچنگدرخرشکهدیدمیخوابتوي.نه؟کنندمیتمیزرازیرش؟کشندمیشانه؟خوردمیکاه؟خوردمی

بگویدموالناخواهدمی.جهانایندرماستتمثیل.کندمیراگوشتهاهیداردرانشپشتازگرگواستافتاده

جايیکبهنرویدشما،گویدمیداردرابشر،خاصیۀجامعنهکلیبطورجوامعایندرکهاینطوريجسماینکه

کهمان جسمازماکهدانیممیاآلنماکهاستاینطوريبشريوضعیت.زندمیحرفبشربرايموالنا.خاصی

.رودمیبینازدارداینوکنیمنمیمواظبتدرست،استبعدتاچهارآنترکیب

اي عجب آن خادم مشفق کجاست؟*سان ماخولیاست؟ال حول این چه : گفت
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توانداش میمعنیکهگفتم،دارداستفادهخیلیالحولاین. خودشدوبارهکردنالحولبهکردشروعکهگفت

نیروییهیچگویدمیکهاستمبدلیک،کندمتحولیعنیکندتبدیلخدابهراانسان،شودخواندهدلبااگر

هممنجسماگرحتیوبگذارداثرمنرويتواندنمیفکرخیالوخواباینپس.نداردوجودخدانیرويازغیر

چهاینگفت.استناپذیرآسیب،خداستجنسازمنروح،استندیدهآسیبمنروحهمباز،ببیندآسیب

توانیدمیسوالینوچهمهمشما؟کجاستمهربانخادمآنو.استفکريپریشانیااستاحوالیپریشان

.بکنید

فتاد و گه به گَوگه به چاهی می****رودید آن خرش در راهباز می

.افتدمیگودالبهها موقعبعضیافتدمیچاهبهها موقعبعضی،رفتنراهحالدرخرشکهدیدمیخوابتودوباره

ها موقعبعضی.افتدمیگودالبهها موقعبعضی،افتدمیچاهبهها موقعبعضی.بینیممیرامان جسمهمماو

واستچاهشهمینبزرگش،آیدمیپیشبزرگمسائلها موقعبعضیآیدمیپیشبرایشکوچولومسائل

مراجعه،گیریممیسرطانماها موقعبعضی، بیرونآیدمیحاال.هستگودالشیعنیاستشوگَهمینکوچکش

درستماجسمازکهدانیممیولیداریمبرمیسطحیآسیبها موقعبعضی.کنندمیمعالجهراماکنیممی

.شودنمیمراقبت

خواند او والْقارعهفاتحه می****دید ناخوش واقعهگون میگونه

وافتدمیناخوشگوناگوناتفاقاتخرشاینبهکهخوابتودیدمی.دیدمیناخوشگوناگونرویدادهايگویدمی

استقرآناولةسورهمینوبلدیدشماکهرافاتحهةسور.خواندمیراوالقارعهوخواندمیرافاتحهةسورمرتب

کهدانیدمیشمافاتحهةسوردر.کندمیصحبتقیامتبهراجعهماینهادويهرهموالقارعهوخوانیممینمازکه

،بیفتدکهاتفاقیهر.استلحظهاینمالکخدا،باشدلحظهایناگر،جزاروزیعنی.ستجزاروزمالکگویدمی

رافاتحهاوگویدمیپس.فهمممیمناتفاقافتادنازبعدچون،بشومناراحتمنکهنیستالزمواوستدست

برايو.موالناآوردنمیبیخوديراسورهتادوایندانیدمی.استقیامتبهمربوطتماماًهموالقارعهوخواندمی

مربوطوالقارعهاینو؟آیدمیدرچیتوشازکهببینیموخواندبایدراابیاتاینبارهاوبارهاکهگوییممیهمین

و.قیامتیعنی؟چیستکوبندهرویدادآنکهگویدمیوکوبندهرویدادیکازکندمیصحبتواستقیامتبه
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شماشدنبلندیعنی.استقیامتهمینکوبندهرویداد.چیستکوبندهرویداددانینمیتوکهگویدمیبعدش

شاید.خالصهدهدمیتوضیحبعدش.بشناسیتوانینمیگویدمیذهنباوشماستتبدیلوزندگیپايروي

مواظبتشماجسمازکهبینیدمیآشکاراذهندرشماحالیکهدرمااحوالبهباشدمربوطهمتوضیحشۀبقی

.داردامکان،زندگیپايرويشماشدنبلندهنوزاینوجودباولی،بکنیدتوانیدنمیکاريهمشماوشودنمی

بیشترقدريکیمن،استآوردهاینکهخاطربه،آوردمیاآلنکهسورههمیندرکهگویدمیآنجادراینکهبراي

همبهاینازبپریدها پروانهصورتبهتوانیدمیلحظههمینیعنیروزيشماکهگویدمی.دهممیتوضیح

یکصورتبهما.افتاديگیرکجاکهببینیوشودبمنفجرحتیوبشودنرمکوهمثلشماذهناینوها بستگی

همینیعنیقیامتروزدر.وصلیم،چیزهاخیلیوآدمهاخیلیبانامرئیخطوطبانامرئیطنابهايباذهندرنقطه

.خوانیممیرااینهاهمینبرايها،وابستگیازوپروانهصورتبهبپریمتوانیممی،لحظه

قیامتیهمیندرو،بجهمپروانهیکمثلها وابستگیایندرافتادنگیرازتوانممیاینخواندنبامنکهگویدمی

کهبرودسمتیبهشماترازويشاهینایناگر،لحظهایندرزندگیبهشدنزندهیعنی،هستصحبتشاآلنکه

هوشیاريدرصدبیستو،تانجسموجودبا،حضورهوشیاريدرصدهشتادهفتادشصتمثالًبشویدشمامثالً

سبکشماترازويۀ کفاگرولی.شویدمیبهشتواردخشنوديبا.رسیدمیبخشیرضایتزندگیبهشما،جسمی

صورتایندر،باشدذهنیدارمنهوشیاريبقیهباشیدحضورهوشیاريدرصدسهدرصددواگریعنی،باشد

وداردامکانشمابرايقیامتوگشایشاینهنوزجسمیوضعیتوجودبالحظهاینپس.شدخواهیدگرفتار

.استسوزانآتشجهنماینوچیستجهنماینکهدانینمیهمبازتوکهگویدمی

اینوجودبایاوبشودذهنیمنآنواردصوفی،بمانیمهستخادمکهذهنیمنهمیندرتوانیممیمایعنی

وبجهیدپروانهمثلوبشویدزندهوبشویدقیامتواردشمادهیممیتوضیحداریماآلنهمینکهاحوالیواوضاع

برودبیشترحضورسويبهشماترازويشاهین

انداند و جمله درها بستهرفته****اندچاره چیست؟ یاران جسته: گفت

همهرادرهاوکردیممیمراقبهناباهاشکهآنهاییرفتندکهمنیاراناینکهبراي،منندارمچارهگویدمیصوفی

.استرفتهکههمخادم.اندبسته



Program # 635گنج حضور635برنامه شماره 

39: صفحه

نان و نمک؟نه که با ما گشت هم***اي عجب آن خادمک: گفتباز می

ماجسمبهیعنی،خوردنمکونانماباکهنه،استتصغیرکاف،کافاین،خادمکآننهعجبگفتمیدوباره

کندمیعملگفتیمکهچیزهاییآنرودمی،دهدمیجورودمی،کندنمیخیانتماخربه،کندنمیخیانت

او چرا با من کند برعکس، کین؟****من نکردم با وي اال لطف و لین

جوابشحاال؟کندورزيکینهمنبابایدچرااونکردمنرمی،نرمشیعنیلین،نرمشولطفوخوبیازغیرکهمن

.خودشدهدمیرا

ورنه جنسیت وفا تلقین کند****هر عداوت را سبب باید سند

کسیکهباشدافتادهاتفاقییکبایدیعنی،باشدسنديمبنايبرباید،باشدداشتهوجوداگررادشمنیهر

همباماکهکندمیایجابما جنسیت،استخدائیتواستحضورچونماجنسوگرنهباشدشدهآدمدشمن

جنسازصوفیاینواستذهنیمنجنسازخادماین،گفتگوهااینازکهدانیممیماولی.باشیممهربان

خواهدنمیسببواستهوشیاريدشمنذهنیمنواستهوشیاري

کی بر آن ابلیس جوري کرده بود؟****آدم با لطف و جود: گفتباز می

منیعنی؟چییعنی.بودنکردهبديابلیسآنبه،بخششولطفهمهآنبا،آدمحضرتخوبگفتمیدوباره

من،اشنمایندهکههمابلیس.استنکردهذهنیمنبهدشمنیهیچهوشیاري،استهوشیاريدشمنذهنی

جسمبهتوجهی.هستهماش جسمدشمناستهوشیاريدشمنپسشماستهوشیاريدشمن،استذهنی

راشماروحهمدهدمیپرورشراشماجسمهم،باشدحضور،باشدهوشیاريجنسازکهانسانی.نداردشما

صحبتپس.دهدمیپرورشراشماروحنهدهدمیپرورشراشماجسمنه،ذهنیهمنکهانسانی.دهدمیپرورش

داردذهنیمنکهکسییعنیپاشاغیاردلداريبرخاكشماکهاستگفتهمابههمقبالًوشدههمپیر

زندمیمثال.گویدمیراهمیندارد.کردنخواهد،کندکمکشمابهتواندنمی

خواهد مر او را مرگ و درد؟کو همی****آدمی مر مار و کزدم را چه کرد

کشندمیوزنندمینیشراآدمبیایدپیشاگرکژدمومار؟استکردهکژدموماربهبديچهآدمگویدمی

این حسد در خلق، آخر روشن است**گرگ را خود خاصیت بدریدن است
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کاهشاساسبرکهذهنیمنحسداین؟گویدمیچی،گویدمیخودشحاال.استدریدنگویدمیگرگخاصیت

استحسودکهکسیوقتآنوحسودندمردم،استروشنکامالً،استذهنیمنبهیعنی،استجسمبهانسانها

.کندمواظبتمیتواند،شماهوشیاريازنهوشماتنازنه

بر برادر این چنین ظنّم چراست؟****گفت این گمان بد خطاستباز می

؟بگنمبدظنبایدچرابرادربهواستمنبرادراین،بکنمبدگماننبایدبابانهگفتمیخودشبهدوباره

هر که بدظن نیست کی مانَد درست؟****توستباز گفتی حزْم، سؤُ الظَّنِّ 

برادرتشما ،موالناکهبگویدخواهدمییعنی.توستسوء ظن،تاملواندیشیدوریعنیحزمکهگفتمیدوباره

شماستسوء ظن،شمااندیشیدور،توحزمواستهوشیاري،هوشیاريوصوفیعنوانبهشمابرادر.کنپیدارا

کسهر.استهوشیاريجنسازیااستذهنیمن،داردمناینکنیدمیصحبتباهاشکهشخصاینببینیکه

.خوانممیبرایتانهمبیتدوکردیمصحبتقبالًحزممورددر.ماندنمیسالمماندنمیدرست،نباشدبدظن

تا گریزي و، شوي از بد، بري****حزْم آن باشد که ظنِّ بد بري

مناینکهبشناسیقشنگتاببريبدظن،رسیمیکهکسیهربهکهاستاینحزمکهاستگفتهمابهقبالً

.ببریددربهسالمجانشما،بدازتااستشدهزندههوشیاريازايدرجهبه،نهیااستدردازپرایناستذهنی

دان اي فضولهر قدم را دام می****گفته ست آن رسولحزْم، سؤ الظن

رسولحضرتگویدمی.دانستنخواهیدامراقدمهرصورتایندر،داریدذهنیمناگرگویاوهايیعنی

،رسیمیکسیهربهشمایعنی.استحزمهمینسوء ظن.باشیمداشتهسوء ظنبایدقدمهرکهاستفرموده

قدمهروکندمیکارخودشرويدارداین،نهیااستمرکزشدردهایش،داردذهنیمنآدماینکهبسنجیباید

.باشددامتواندمی،لحظههردر

که چنین بادا جزاي دشمنان****صوفی اندر وسوسه و، آن خر چنان

. بود و آن خر چنان حالی داشت که قسمت دشمنان بشود یعنی حال بدي داشتها پس صوفی در این اندیشه

سپاریم دست خادم و میجهان تنمان را یا خرمان را دربسترسیم به این میگفتیم که ما به صورت هوشیاري که

مواظبت از این خر را بلد است، و بدشهاي کرد که تمام جنبهمیخادم در قصه دیدیم که من داشت، و ادعا
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آمد از سخننان هوشیاري یا صوفی که طبیعتاً و بطور هم غریزي و هم از روي هوشیاري مواظبت از خرش را بلد می

و خود صوفی هم محروم . لی داد دست خادم که از جنس من بود او بلد نبود ولی ادعاي بلد بودن را داشتبود، و

.اششد از استفاده از دانش خودش براي مواظبت از تن

کژ شده پاالن، دریده پالْهنگ****آن خر مسکین میان خاك و سنگ

دو مربوط به این جهان است، هر دو هم هویت خاك و سنگ هر آن خر بیچاره یعنی جسم ما بین خاك و سنگ،

اي باشد که در تواند تسمهمیدهد، پاالنش کج شده بو و پالهنگش هم دریده بود، پالهنگمیشدگیها را نشان

. که بتواند پاالن را رویش نگه دارد، به هر حال پاالنش را برنداشته بودند کج شده بودبندندمیاینجا زیر شکم خر

اي دش ماند بود نماینده حالت جسمی خیلی از ما انسانها است البته پالهنگ به معنی حتی آن تسمهبه حال خو

اي که با آن هر چیزي را ببندند هم معنیکند پالهنگ هر تسمهمیاست که قسمت پشت خر را به پاالن متصل

. به هر صورت منظور لباس خر است. دهدمی

گاه در جان کندن و، گه در تلف****کشته از ره، جملۀ شب بی علف

از راه خسته شده بود و همه شب بدون علف بدون غذا، گاهی در حال تلف شدن بودن و گاهی هم دست و پایی

داد که دارد جانمیهم دست و پایش را تکانها شد و بعضی موقعمیبود بی حالها زد، گهگاه مثل مردهمی

. کندمی

جو رها کردم، کم از یک مشت کاه****الهاي: کردخر همه شب ذکر می

. خواهم حداقل یک مشت کاه به من بدهندنمیخدایا رها کن جو را، جوهکرد کمیهمه شب خر ناله

رحمتی، که سوختم زین خامِ شوخ****اي شیوخ: گفتبا زبان حال می

و هر چه هم بهش. دانممیادعا دارد کهداند و نمیخامِ شوخ یعنی نادان گستاخ و بی شرم یعنی همین خادم که

با زبان حال یعنی وضعیتش به اصطالح نشان. رودنمیاز رو. دانممیگویدمیدانی بازهم بی حیاستنمیگوییمی

سالگی با توجه به خراب شدن فکرهایمان، مریض شدن 50وضعیت جسمی ما هم در سن . زدنمیداد حرفمی

ته شدن خیلی از هیجانات منفی نطیر خشم و حسادت و خرابکاري و اضطراب و بدنمان یا ضعیف شدنش و کاش

که فکرهایش چه طوري است . نگرانی و حس نقص و حس تنهایی اینها حرف هم نزنی توي صورت آدم پیداست
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گفت اي شیخها میخشمگین است بدنش سالم است، این شخص زنده است به زندگی یا بیحال است، با زبان حال،

.من سوختمدانم یعنی از من ذهنیمی:گویدمیدمهاي فهمیده کمک کنید از این خادم خام گستاخ کهاي آ

مرغ خاکی بیند اندر سیل آب****آنچه آن خر، دید از رنج و عذاب

می گوید آن بالیی که از رنج و عذاب سر خر آمد، شبیه این هست که یک مرغ خاکی را مثالً مرغ خانگی را که 

برد میداردمیتواند شنا کند و سیل این را برمیتواند پرواز کند نهمیکند بیاندازند وسط سیل، خوب نهمیتخم

. آید سر خر ما هم آن بال آمدمیو چه بالهایی به سرش. و عالجی ندارد جز اینکه با سیل برود

آن خر بیچاره از جوع الْبقَر****پس به پهلو گشت آن شب تا سحر

جوع الْبقَرو،جوع یعنی گرسنگی، بقر یعنی گاو. شودنمیگیرد و سیرمیکه انسانیک جور بیماري جوع الْبقَر

پس آن شب تا سحر . یعنی خیلی گرسنه بود. شودنمیبیماري است که انسان خوردنش شبیه بقر است و سیر هم

.گشت، یعنی از گرسنگی بیش از حد ناراحت بودمیبه پهلو

زود پاالن جست، بر پشتش نهاد****روز شد، خادم بیامد بامداد

.صبح که شد خادم آمد پاالنش را پیدا کرد، البد افتاده بوده، پشتش نهاد

سزدکرد با خر آنچه زان سگ می****خر فروشانه، دو سه زخمش بزد

خواستند خر را به مشتري میفروختند یک چیز نوك تیزي داشتند وقتیمیخر فروشانه یعنی کسانی که خر

خواستند میشد،میجست و تندمیآمد ومیزدند و خر واقعاً دردشمینشان بدهند چند تا از آن را به خر

اینحا هم همین ! ولی از درد بود نه از قدرت. رودمیبگویند که این خر، خر خوبی است ببینید که چه طور تند راه

. طور بود مثل خر فروشها دو سه تا به خر زخم زد تا راه بیفتد و بگوید به خر غذا دادم

کنیم به استفاده از خود، چند تا زخم به مامیآید وقتی شروعمیخادممان و ما هم در یک جایی از زندگی

خواهد بگوید ما با انرژي و قدرت زندگی به میدر واقع. آییممیبه حرکت درزنند و ما با زخمهاي من ذهنیمی

من ذهنی از روي حسادت، خشم، چشم به هم هاي تحریکمن ذهنی،هاي آییم بلکه تحریکنمیحرکت در

. شودنمیآییم که این براي جسم مریض عالجمیچشمی و این جور چیزها به حرکت

: قیه بیت هم هستاجازه بدهید ببینیم که ب
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کو زبان، تا خر بگوید حال خویش؟**** خر، جهنده گشت از تیزي نیش

جنبم از میولی زبان ندارد که بگوید حالم که اینطور است منجهید از تیزي آن ابزاري که دست خادم بود خر 

خوردم هم غذاي این تیزي این نیش است یا نیروي زندگی وارد شده حقیقتاً من غذا خوردم هم غذاي آن وري 

. شودمیحاال ببینیم که چی. وري

244مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

گمان بردن کاروانیان که بهیمۀ صوفی رنجورست

تواند شما میخواهد سوار خرش بشود شما هم به عنوان هوشیاري سوار جسمتان بشوید ببینید آیامیاالن صوفی

.خوردنمیدرد هوشیاري آن وريرا ببرد یا این جسم ضعیف است و به

رو در افتادن گرفت او هر زمان****چونکه صوفی بر نشست و شد روان

ما چی؟ ما . براي اینکه غذا نخورده استهمین که صوفی روي خر نشست خر شروع کرد به افتادن هر لحظه،

بشویم و از فکرمان و از مان خرخواهیم سوارمیشناسیم در ده سالگی در پانزده سالگیمیهمین که خودمان را

تواند میزندگی؟استفاده کنیم یک استفاده درست، این خر آماده فعالیت هوشیاري استمان از هیجاناتمان تن

زندگی.سالم نیست؟جسم و ذهنش پر از درد است؟یا ذهنش پر از حس وجود است؟از این استفاده کند

. آیدمید باید این بدن آماده پذیرش این انرژي را داشته باشدکه از آن ورشومیتواند سوار بشود؟ وقتی سوارمی

آیا هیجانات شما از جنس خشم است؟ درد است؟ ترس است؟ گرفتید خودتان . ذهن باید ساده باشد آماده باشد

شمارا؟ مقاومت است؟ قضاوت است؟ یا نه، از جنس عشق است؟ تمامی آن دردها را انداختی و لطیف شدي؟

هنوز تو محدودیت هستید و خودتان را سفت گرفته اید؟ یا نه باز است و بدن آسوده است و هیچ فشار روي بدن 

چون غذا نخورده بود نه کاه . معلوم است که این خر صوفی این طوري نبود. ، شما همیشه در آرامش هستیدنیست

خاك هایش را پاك کرده بودند، نه زیرش را پاك به او داده بودند، نه جو داده بودند، نه شانه کشیده بودند، نه

.درد ایجاد کرده بود روي درد خوابیده بود. کرده بودند

پنداشتندجمله رنجورش همی**** داشتندهر زمانش خلق بر می
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خر ما چی؟ خر ما . کردند این خر مریض استمیکردند و همه فکرمیشدند خر را بلندمیهر لحظه مردم جمع

عالوهبهنباتاتعالوهبهباشندتواند انسانهامیتواند همه کائینات باشد، همهمیحاال همه. استهم مریض

صوفیوباشدسالمجسماینکهدارندآرزوهمه.برسیمهوشیاريبهمامنتظرندهمه،جامداتعالوهبهحیوانات

.کنداستفادهبعدشچهارازوبرسدحضوربهوبشودسوار

وان دگر در زیر کامش جست لَخت***پیچید سختگوشش همیآن یکی 

داشتهسمبلیکمعنايتواندها میمصرعوها جملهاینهمه.داردایرادگوشش،پیچیدمیراگوششآمدمییکی

یا،بچشددرستتواندنمیراغذاکه،زبانشزیرآنجاببینمگفت.جستمیلختزبانشزیریکیآن.باشد

.باشدسمبلیکتواندمیهماینبله.شنودنمیگوشش

دید زنگو آن دگر در چشم او می***جست سنگو آن دگر در نعل او می

وداردزنگچشمشببیند،کردمینگاهچشمشبهبودآمدهیکی.چشمشجلويبودآمدهموگفتهستیادتان

همه.استرفتهفروسنگ،نعلشتوي،نعلشزیر.برودراهتوانستنمیاینکهبراي،داردسنگنعلشدرهمیکی

.استآمدهماسراینها

اي شیخ، این ز چیست؟: گفتندباز می

گفتی که شکر، این خر قویست؟دي نمی

خربله؟ استقويخیلیخراینشکرکهگفتینمیدیروزمگر،شدهچیصوفیايشیخايگفتندمیمردمبعد

استکردهدرستخدارااین.استقويمابدناینگویدمی؟گویدمیچیموالنا.مابدنایناستقويخیلیما

،بدهبهشجوگفت،دهیمنمیبهشاستالزمکهچیزهایی،دهیممیگرسنگیبهشجهانایندرمابسازولی

ببینیدولی،استقويماجسماستقويماذهناستقويخربله.دانممیگفت،بدهکمکاه،کنخیسراجوش

هرروزهر؟باشداسترسزیرهمه اینفکريیکیازیربدنییککهشودمیرآخ؟آوریممیسرشبالهاییچهما

بعنوانماداردمعنیاینها؟باشدسالمبدناینشودمی؟بترسدلحظههربترسدروزهر؟شودخشمگینآدمروز

شکروشدکبِراماتواندمیتناین،هستیمجهاناینتويماکهزمانیتا.استقويتندانیممیهوشیاري

.دادیمخادمدستاینکهبراي؟استشدهمریضچرا.کاراینبرايکنیممی
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جز بدین شیوه نداند راه کرد****آن خر کو به شب ال حول خَورد: گفت

همبعداًکه،الحولاینیعنی.برودراهتواندمیطورياینطقف،بخوردالحولفقطشبکهخريگویدمیصوفی

تکرارفقط،نیفتداتفاقیهیچوبگوییدذهناًفقطشماکهنیستاینبراي،نمالتنبربمالدلبررااین:گویدمی

وثمربیاستتکراريچیزیکواقعاً،بریممیبکارکهابزاري، مامعنويتمریناتببینیمبایدماحاال.تکرارتکرار

؟کنیدمیپیشرفتداریدشماواقعا،دهیدمیانجامشماکهکارياینیا،استعادترويازهمینطوريودلیلبی

ماجسمولیبگیردبایدرادوهرخورد،میغذاوراینازهممقداریکگیردمیورآنازانرژيمقداریکماجسم

.کندبیدارراماهوشیاريبایدگوییممیماکهالحولاین.بگوییمهوشیاريبعنوانماباید.بگویدالحولتواندنمی

کهگویدمیداردصورتهربه

بود و، روز اندر سجودشب مسبِّح***چونکه قوت خر، به شب ال حول بود

تواندنمیخر.کندمیسجدههمروزوکندمیعبادتگویدمیتسبیحشب،بخوردالحولشبکهخريگویدمی

پس،بکنیمراکاراینذهنعنوانبهما،بکندراکارایناگرذهنیمن.کندسجودوبگویدتسبیحتواندنمیجسم

نگاهخودتانبهشمااینکهبهگرددبرمییعنی.افتدمیلحظههرذهنیمنکهاستهمینبراي.کندمیذهنیمن

دانستهایندارد؟منروياثريهیچاصالً،معنويتمرینهر،کنیدمیکهکاريهرکنممیمنکهکارياین،کنید

کندمیتکرارراچیزهایییکجسمییکفقطیا؟کنممیراکاراینمنآگاهملحظهبهلحظه.استهوشیارانهو

زندهزندگیبهراشماکاراین.نداردفایدهاینخوب،گویدمیزبانبههمچیزهایییکوکندمیحرکاتییک

بهوگرفتنشیادوابیاتاینخواندناستمفیدبسباربسیارکه،گیردمیراخودشنتیجهموالناحاال.کندنمی

.بردنشکار

از سالم علّیک شان کم جو امان*****آدمی خوارند اغلب مردمان

برندمیراهوشیاري،ذهنیهاي من.بلعندمیراهوشیاريیعنیخوارآدمی.خوارندآدمیگویدمیانمردمغالب

خوارآدمیعارفان.خوارندآدمیبنابراینپس.کنندمیتبدیلذهنیمنبهودارندوامیواکنشبهوندشکمی

هویتهموزندگیبهکندمیارتعاشذهنیمنوبینندمیزندگیراذهنیمن،ندرخواذهنیمنعارفان،نیستند

شماخوانیممیراابیاتاین.کندمیراکاراینداردموالنااینکهکما،شناسدمیرادردش،شناسدمیرااش شدگی
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راآنها،داریدعیبیچهشماکهدیدهمیتشخیص،آیدمیبوجودشمادرهوشیاري،زندگیبهکنیدمیارتعاش

اغلب.خوارندآدمیاینها،بردمیفروذهنخواببهبدتر،کندمیهوشبیراشماکهکسیآنپس.اندازیدمی

حسورستگاريانتظارمردمعلیکسالماز،امانجوکم.نخواهیداماناصالًآنهاعلیکسالمازشما،مردمان

.نخواهیدامنیت

کم پذیر از دیو مردم دمدمه*****دیو است دل هاي همهۀخان

شیطاننمایندهذهنیمن.هستذهنیمنمردمبیشترمرکزدر؟ چرااستشیطانخانههمهدلهايگویدمی

واستشیطاننمایندهبنابراین،استشدگیهویتهمواستدردجنسازیکیمرکزاگرپس،استدیواست

.نپذیراصالًیابپذیرکمتر،پذیرکمبگویدتواندمیحاال.پذیرکم،نپذیررادیوآندمدمهوافسون

دردبیرستاندردبستاندرهستیدمعلماگرشما.داریمخادمنقشمابساچه.کنیمنگاهخودمانبهمااینجاحاال

به.هستیدحقیقیخادمهناینکهیا؟داریدذهنیمنآیاکهببینیدکنیدنگاهباید،داریدخادمینقش،دانشگاه

یا؟کنیممیمواظبتمان بچهجانیامان بچههیجاناتوجسموذهنازماآیا؟هستیمخادمما،مادر،پدرعنوان

این.کنیدمراجعهدلتانخانهبهشما؟کاریممیآنهادررامنفیهاي واکنشوخشم؟داریموامیواکنشبهراآئها

از . گوید خیلی بیت تندي استمیموالنا همچون بیتی. کنیدنگاهخوب؟استدیوخانهیا؟خداستخانه،خانه

.گویدمیماگوید بهمیگوید، به مامیانسانعارف بزرگی مثل موالنا به 

جمعراها خادماین. استخادمقسمتییکدرکسیهر، شدهظلممابهنیستیمخادمماکهبگوییمنبایدما

جسمکهبینیدمیشما. استبزرگذهنیجهان مندراآلنمتاسفانهبزرگخادم، بزرگخادمآنشودمیکنیم

استممکنآقایییکخانمیک. کشدنمیجسمشانکههستآدمهاازخیلی، باشداستممکنشمامالحاال، ما

بیند، میشودسوارهوشیارياینتاکنددرستراجسمشخواهد، میذهناًفهمدمیهمرااینها، باشدسالشسی

دیگردردهاي، استمضطرب، استنگران، کندمیتنهاییحس، شودمیخشمگین، بیندازدتواندنمیرادردش

شایدوبایدکهطورآنهمرااش جسمیدردهاي. شودمیجسمیدردهايبهتبدیلذهنیدردهاي. دارد

یکحاال. استاسترسهمینمنبعشاینکهبراي، کهکنددرمانرااینهاتواندنمیپزشک. کندمعالجهتواندنمی

بهکندمیهموارراراهورودنمیبینازکلیطوربهولی، کندمیپیداتسکیندهدمیدواهایییاهاییقرص

کاري،خودشافکننورزیربگذاردراخودشکسیهر؟ چیستعالجش. نیستدرستاین . ترسختهاي مریضی
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و، باشمخودممواظب، جلوبرومهوشیاريباخادممکهجاهاییآن، خادمماگرمنبگوید. باشدنداشتهمردمبا

کهبداندوباشدمواظبواقعاًوهستمخرممواظبخودممن. کنندمواظبتمنخرازیندآنیهمدیگرخادمین

، داردغذاجوردوشماجسمایندانیدمیصوفیبعنوانشما. نیستتوبهحواسش، کندمیخیانتگربزخادم

. بدهیدبهشهماهنگبایدرادوهر، کنیدقطعشود نمیرا یکی. وراینازمقداریکآیدمیورآنازمقداریک

هماونبه، دارندمینگهجوريچهراخر، دانستمیراهمهصوفیاین. داندمیشماجان. شمابلدیدرادوهر

.کردنمیگوشخادمولیگفت

هم چو آن خر در سر آید در نبرد****از دم دیو آنکه او ال حول خَورد

. استبودهشیطاناز جنسخادمآنشودمیمعلومپس، شیطاناز زبانیعنیبخوردالحولکسیهردیوزباناز

کهدیگرينیرويبهونیستجهاندرخدانیرويازغیرنیروییهیچ:گویدمیکهکسی، گویدمیالحولکهکسی

گفتارهیچ، گویدمیظاهري، گویدمیسطحیاینپس، بشودزندهاستشیطانینیرويواستذهنیمننیروي

از، باشدماذهنیمنیعنیباشیمماکهاش نمایندهدارددوستدیو. استدیواینوکندنمیاودراثريهیچ

واقعیاثر، کنیدمیشماکهکارهایی، زنیدمیشماکهحرفهاییگوییممیهمینبراي. اثربیولیبزندحرفهاهمین

زبانبهفقطکهکندمجبوردیوراکسیهر. استگفتارفقط، اثرهیچیاشودمیتبدیلسبب؟ داردشماروي

همهدلهاياستدیوخانهکه گفتموالناباشدیادمانوبشنودرااینهاو، خوبخیلیحرفهايهمآنبزندحرف

راهدر، جهانیاینهاي چالشدر، بشنویددمدمهشما، بینیدمیوشناسیدمیکهکسانیهمین، همهدلهايازاگر

آییممیماکه، دیگراستایناش معنی. زمینآیدمیکلهباخرآنمثلجهانازبرگشتنوحضوربهرسبدن

.زمین

رو تعظیم و ریووز عدوِّ دوست*****هر که در دنیا خورد تلبیس دیو

همینمثل، نباشددرست، آیدمیدرستظاهراًنظربهچیزيیک، فریبیعنیتلبیس، دنیادرکسیهریعنی

مندلباکسیهر. بزنیمهوشیاريحرفهايذهنیمنبا، نباشیمزندههوشیاريبهما، ماوخادمگفتنالحول

راحیلهو، حیلهودیدساحرانازموسیکهاحترامیهمان، ببینداحترامنمادوستدشمنازوبزندحرفذهنی

شماباآیدمیکهدوستی، شما؟ چییعنیبکندراکارایننبایدیعنی. افتدمیاتفاقییکصورتایندر، کندباور
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بهگذاردمیاحترام، کندمیتعظیمکهکسی، روستدوستعدواین، کندمیغیبتشماسرپشتکندمیصحبت

، نیستیبلدتوکهاستاینبراساساحترامش،استکنترلرويازاحترامش، نداردعمقاحترامشولیشما

این، بیندازراعصایتاولتوحاالولیها داریمعصاهمما:گفتند،موسیبهساحراناحتراممثل، ندارداحترام

بهواقعاًشماغرضها، صحبتاینازحاال. نیستاحتراماینکه.نیستیبلدولیبروتواولدراز، ماستاحترام

گفتمیاینطوريراگواستکردهاشتباهاینجاموالناکهگوییدمییا؟ داریداحترامموالنابهداریداحترامبزرگان

، یمتوایسجلوشانکهنه،کنیمجهتهمآنهانسیمباراخودمانماکههستنداینبرايبزرگاننه. بودبهتر

.اینهاوفالنگذاشتمیراکلمهآنبایدآنجاشگفتمیاینطوريبایدرااینجاش، نبودهبلدرااینجاش

در سر آید همچو آن خر از خُباط*****اسالم و بر پول صراطدر ره 

بهاستتوهمدر، هستخبطدائماً درکهفکريیعنی، مغزشوریدگیوحالیپریشانفکري وپریشانیعنیخباط

جهانایندرچیزيیکمحوربراساسکهفکريهر. استشدهمادلکهاستذهنیمنمنبعشاینکهخاطر

یعنی، اسالمراهدر. استفکريپریشاناین، نباشدحضورمنبعشیعنی، نباشدورآنازمنبعشوبشوددرست

، استنازكخیلیکهپلی، راهیعنیصراط، دانیدمیراصراطپل. شویدنمیمسلمانیعنیشدنمسلمانراهدر

ولحظهاینبهآمدنیعنیآمدنپلروي، استذهنیعنیجهنم، شدهکشیدهجهنمرويودیگر،استتمثیل

. ماندنلحظهایندروشدنلحظهاینازآگاه

کهلحظهآندر. کنیدمیدركراگلزیباییوکنیدمینگاهگلیکبهشما، صبرصبر،استصبرگفتهدیگرجاي

همعشقبههستیدزندههمآرامشوشاديبهشماوشدهزندهشمادرهوشیاري، کنیدمیدركرازیباییاین

روید جلو، بعد هم میتوانید لحظه به لحظه این حالت را فکر کن آن لحظه روي پل هستید ولیمی.هستیدزنده

هم روي پل هستید این پل دراز و باریک است براي اینکه هم هویت شدگی ما زیاد روي پل هستید لحظه بعد

فتیم پایین یعنی داریم از نفوذ او و تاثیر او و کشش انمیشناسیم ومیشناسیم، وقتیمیاست هر لحظه ما یکی را

پس در این لحظه با پذیرش اتفاق این . شویممیخواهد بکشد پایین و تعادل ما را به هم بزند ما آزادمیاو که

افتید، دوبارهمی، توي ذهنافتید پایینمیبا این لحظهکنیدمیکه ستیزههمین آیید روي پل، لحظه بعد میلحظه

کنید روي میشوید تا زمانی که تسلیم هستید و صبرمیکنید، دوباره تسلیممیآیید روي پل، دوباره آشتیمی

شناسد یک دردي رامیروید جلو، و هر لحظه یک تکه هم هویت شدگی رامیپل هستید و لحظه به لحظه شما
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در ره اسالم یعنی در راه مسلمان . شویممیرویم داریم مسلمانمیاندازید، داریم به سوي اسالممیشناسیدمی

با ماندمیپل طوالنی و باریک است، مثل نخ. پس براي مسلمان شدن باید شما از این پل بگذرید. شدن

دانید باید بیآیید روي پل، تمثیل موالناست البته میولی االن شما. افتدمیکوچکترین حواس پرتی آدم پایین

افتد مثل آن خر، از پریشان فکري و پریشان حالی و این که میپل صراط، با کله. ناسیدشمیتمثیلی است که شما

پس شما . اندازدمیاگر شما بیایید روي پل و یک دردي یقه شما را آنجا بگیرد شما را پایین. جسم ما مریض شده

نباید طولش بدهید، هیچ چیزي . شناسید باید بیندازیدمیآیید به این لحظه تامیآیید روي پل یعنیمیهمین که

مثل خشم مثل ترس، حسادت مثل حس قضاوت و بد و خوب کردن باید . بهتر از انداختن دردهاي شما نیست

.بیندازید

گردیم و او ما را هر لحظهمیگوییم امروز هم گفتیم که ما از هم هویت شدگی با جهان مادي برمیاین که

گوید بیا بسوي من، و گفتیم که من به خودم نگاهمیکند،میرا هر لحظه صداکند، خدا ما میخواهد و صدامی

شوم با انداختن هم هویت شدگی ها، و می، این کار طوالنی است، هی من زیباترکنم ببینم زشتم یا زیبا هستممی

ت شدگی هم نماند و روم تا به ته، تهش رسیدم هیچ، هم هویمیروممیروممیشوم از روي این پلمیمسلمان تر

ولی اگر شما مقاومت کنید، ستیزه کنید به درد بچسبید و گرفتاریهایی . شوممیهیچ دردي هم نماند تازه مسلمان

که خادم سر شما آورده آنها را جدي نگیرید و آنها را درست نکنید، آنها را شفا دهید شما هر لحظه روي پل

دانید که فکرهاي ما از جنس میشما االن با این صحبتهایی که کردیم. افتید زمینمیآیید با کله مثل آن خرمی

توهم شده فکر زندگی نیست، فکري نیست که مرکز شما شفاف باشد و هیچ مویی جلویش نباشد و شما ماه را 

شدگی ببینید یعنی او را ببینید و نور او بیاید و هیچی جلویش نباشد نیست، هزار تا درد است هزار تا هم هویت 

. عجله هم نباید بکنید. شودمیاست همه اجزایت که کج شد ببین که چه

از عدو دوست رو که دلش من ذهنی دارد . موالنا چند تا نصیحت خوب کرد و گفت که نکنید که بیت قبلی بود

ل گفته به ما غذا اش به ما الحودیو همه،از دم دیو آنکه او ال حول خَورد. تعظیم و تعریف و حیله اینها را نشنو

.حرف تحویل ما داده. کنیدمینداده، توجه

دام بین، ایمن مرو تو بر زمین****هاي یار بد منیوش هینعشوه
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هاي یار بد، عشوه یعنی فریب، منیوش یعنی مشنو، یار بد یاري است ، عشوهآیدمیاز دهن موالنا درها این

اش است به دارد، هر کسی من ذهنی دارد مرکزش من ذهنیدوستی است که دلش از جنس ذهن است من ذهنی

آن قسمت قبل هم . روي زمین خاطر جمع مرودام بین، تله را ببین.فریبهاي یار بد را مخور. حضور زنده نیست

اش این نیست، معنی. این است که ما نباید به هیچ کس اطمینان بکنیم؟ نهاش آیا معنی.سوء ظن استگفت حزم

ش این است که شما تامل کنید نگاه کنید، بسنجید این آموزشها بر اساس یک بزرگی است که واقعاً به امعنی

کنیم شما االن به میخوانیم و عملمیزیاد. کند و ما اعتماد داریممیراها زندگی زنده شده و این راهنمایی

شناسی باید با آن دعوا بکنی؟ نه فقط میآیا من ذهنی را که. شناسیدمیاي هوشیار شدید که من ذهنی رادرجه

.را نشنوياش هایش را نشنوي، فریبش را نخوري، الحولعشوه

آدما، ابلیس را در مار بین****صد هزار ابلیس ال حول آر بین

همه ها صد هزار یعنی عدد بزرگ، پس انسانها در دلشان من ذهنی دارند من ذهنی شان نمایندة ابلیس است و این

گویند غیر از نیروي خدا نیروي دیگري نیست ولی خودشان نبروي غیر از مییعنی همه اینها. گویندمیالحول

شود یک کسی لحظه به لحظه الحول بگوید یعنی اقرار کند می.اندنیروي خدایی را جلویش را گرفته. خدا هستند

و همان را تقویت کند و همان را هم در مردم . باشدکه نیرویی به غیر از خدا نیست ولی نیرویی به غیر از خدا 

اي که از نسل آدم هستی و داستان آدم و حوا و مار هست که آن هم ها گوید آدممیبیدار کند حاال به شما

.فریبد و حوا آدم رامیسمبلیک است که مار حوا را

. چسبندگی به زمین را دارد خزنده استآید؟ مار بیشترینمیاز کجااین تمثیلتوجه کنیدر،ولی در مورد ما

دانید زندگی از دریا شروع میدانید که در مورد نباتات گفتیم، گل به حضور رسیدن نبات است ومیالبته شما

شده و باالخره امکان دارد یک ماهی از دریا بیرون زده و یا یک جایی بوده آب فروکش کرده، تعداد زیادي آنجا 

ولی تبدیل . ینکه باقی بمانند مجبور شدند روي زمین بخزند، بنابراین خزندگان پیدا شدندماهی بودند و براي ا

درهمها آنرسدمیحضوربهچیزيیکوقتیکهبینیدمیشما. خزنده به پرنده خودش به حضور رسیدن است

.استتمثیلاینحاال،دارنداندرسیدهحضوربهخودشاندنیاي

مثل مار دست زمینبهچسبیدنآنازکلیطوربهبلکه، شودنمیبهتريخزنده،رسدمیحضوربهوقتیخزنده

خزندگانازخیلی، استزمینبهچسبیدهمار، استمارهمینعقاب. عقابشودمی.پردمیهوابهوداردمیبر
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درماریاخزندهولی. پرندمی،پرندگانمثلاالن رسیدندحضوربهها آنازتعداديولی. خزندمیزمینرويهنوز

شمابرسیدحضوربهشمااگرپس. استفرمزمین. استزمینبه، استمادهبهچسبندگیبیشترینسمبلاینجا

باالبهزمینبهچسبیدنیعنیخزندگیازمارکهطورهمان، ذهناینازکلیطوربهشویدنمیقويمتفکریک

طوربهپرنده، شودنمیبهتريکنندهفکریکآدمرسیدنحضوردریعتیپریدمیدیگربعدیکبههمشما، پرید

بیشترینمارمثلاالنما. برسیدحضوربهبایدهمشماکهدانیدمیشماپس. کنیدمیتوجه. جستهزمینازکلی

باشدداشتهماديجهانبهراچسبندگیبیشترینکسیهر. بپریمبایددهنپرمثل. داریمزمینبهراچسبندگی

.شودمیابلیسجنسازبیشتر

چسبیدهزمینبهکسیهر. ببینمفربهاندچسبیدهزمینبهمارمثلکهراهاییآدمها آدمگویدمیشمابه

الحالدرکههستندها مآدهمینابلیساین، ببینراابلیسهزارصد. بینماردرراابلیس. استابلیسنماینده

هیچولیشویممیخشمگیندانیمنمیبگوییماگر، دانیممیهمهماکهگویندمیشانهمهیعنی. کردنندحول

عنوانبهشماامیدوارممن. برسدخرشبهصوفینگذارندکهاندایستادهجهانایندرفقط. کنندنمیهمکاري

ودمدمهوببینیدجهانبهچسبیدهکهکسیهردرراابلیسانسانعنوانبه، آدمحضرتیعنی، آدمفرزند

. نخوریدرااوافسون

تا چو قصابی کشد از دوست، پوست**اي جان و دوست: دم دهد گوید تو را

قصهدرباشدیادتاناگر.مندوستوجانايگویدمی.دهدمیفریبراتووزندمیحرفمرتبیعنیدهددم

ها آناگرونخواهراها آندلداري. پاشخاكتواغیاردلداريبرکهگفت،دیدمیراماهکهشخصیآنوعمر

خواندم. دوستايوجانايگویدمی،کندمیراکارهمینهمابلیسگفتباید،دوستايجانايگفتندآمدند

. بکندراپوستتخواهدمیقصابیکمثلولی. راشعرش

افیون چشدواي او کز دشمنان،***دم دهد، تا پوستت بیرون کشد

شکافجایییکیاپایشازکردندمیفوتبکشندراپوستشخواهندمیوقتیراگوسفندکهدانیدمی،دهددم

،دلشانکههاییانساندمدمهکهبگویدخواهدمییعنی. کندندمیراپوستبعدشو،کردندمیفوتودادندمی
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. استافیون،آیدمیبیرونازکهچیزيهرگرفتنتوجهوتاییدیعنیشیدنچافیون،نخوریدشماذهنیمن

.کندمیمعتادوهوشبیراشماوتریاكیعنیافیون

دم دهد تا خونت ریزد زارِ زار****وارسر نهد بر پاي تو، قصاب

گوسفندمثل،تعظیمبرايیااحترامبرايیا،دارمدوستراتومنکهتوپايبرنهادسرکسیاگر،استصخمش

هرباشمواظبگویدمیموالناکهبینیدمی.بکندراپوستتوارقصابخواهدمیبلکهنیستاحترامبراياین

،استسطحیاش معنويتمرینکسیهر،استسطحیکسیهر،کندعملاستممکنخادممثلتوبرايکسی

.کندتنهاراشمانباید،کندبدبینراشمانبایدها این. کشدمیراهآنبههمراشمانداردرویشاثريهیچ

ترك عشوة اجنبی و خویش کن**همچو شیري، صید خود را خویش کن

،کنیتولیدخودتبایدراخودتفکرتوپس. خوردنمیرادیگرانشکاروکندمیخودشراخودشصیدشیر

و. کنفکرخودتراخودتفکرتو،هستیشیرتو.بیایدبایدورآناز. کنیتولیدخودتبایدراخودتاحساس

،استواضحنخوررابیگانهوخویشاوند،دوست،خویشعشوهتووفریبیعنیعشوه

کسی بهتر، ز عشوة ناکسانبی****همچو خادم دان مراعات خَسان

خادممراعاتمثلرادارندذهنیمنکهکسانییعنیخصانمراعاتوجوییدل. استجالبینصیحتخیلیاین

تنهامنبگوییتوکهاستاینازبهترکسیبی. استبهترکسیبی،ذهنیهايمنیعنیناکسانفریبازو. بدان

گنجبهزنده،بینمنمیرسیدهحضوربهآدماگرحتماکنمپیدادوستبایدچونوکنمپیدادوستبایدوهستم

دانممی،کنندمیغیبتمنپشتروندمیدانممی،دارندذهنیمندانممیکههاییآدمبابروم،بینمنمیحضور

کهتنها،مجبورمکنمکارچیبوخولی.دنبزنهملطمنبهاستممکندانممی،استسطحیاحترامشان

جورآنبااگرچون.هاستجورآدمآنفریبازبهترماندنتنهاوکسیبی. نهگویدمیموالنا. بمانمتوانمنمی

.برسیحضوربهتوانینمیتوموقعهیچبشويرفیقها آدم

شمابهلحظههرهمخداوبرگردد. برگرددخواهدمیجهانبهرفتههوشیاريکهاینبهراجعداریمماببینید

شماجسمبرگردیدخواهیدمیکهشما؟داریدمسئلهچقدرببینید،برگردیدخواهیدمیکهشما،برگردگویدمی

ذهنیمنمثال. هستهمذهنیمنشناختیروانهاينیازبعدوندادهغذاخادمراشماجسم،کندنمیکمک
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بابرویدکندمیمجبورراشما. استدردزیروشدهجدازندگیازاینکهبراي. استپرستجداییوجداست

.کنتاملگویدمیکارایندرولی. کنمزندگیتوانمنمیکهتنهامنکهاستهمطبیعی،شویددوستکسی

، بجاي اینکه بروي با یک عده رفیق بشوي که بشويزندههوشیاريبهوکنیکارخودترويکهاستبهترشما

رویم بسوي میداریم.اینها همه من ذهنی دارند پر از درد هستند و در این حلقه شما راه بجایی نخواهید برد

روبرو هستیم و این حس تنهایی از مراعات خادم است، خادم خدمت نکرده، ما زندگی در راه ما با این مشکالت 

غماینقدر؟برویمراههبیاینقدر؟بشویمدورزندگیازمااینقدربودالزمآیاکنیم؟ میچرا این قدر حس جدایی

براي؟چراگرفتاريعاشقوغصهعاشقوپرستعذابوپرستدرداینقدرماچرا؟چیبرايآخر؟کنیمایجاد

،جوستادبار،گرادبارحقگفت.استجنسآنازمادل،مامرکزاینکه

حسراشناختیرواننیازهاياآلنمنکهبگوییدباید،استغمازدلتاناگرشماواستغمازدلشکهکسی

واستتوهممنجداییحس.رومنمیتقلبینیازایندنبالمن،استخودمرويافکننورچونولی.کنممی

نصیحتاینهمموالنا.کنمکارخودمروياستبهترمن.استتوهم،هممنتنهاییحس،هممنکسیبیحس

ناکسانعشقزبهترکسیبی.استکردهرا

کار خود کن، کار بیگانه مکن****در زمین مردمان، خانه مکن

؟کجاستخودتزمین،خودتزمیندرراخانهاوالً.کنیممیخانهماکه،دیگرانفکررويیعنیمردمانزمیندر

یکبارويمیشماوقتی.کنیبناراخودتخانههوشیاريروي،هوشیاريروييوبر،بکنیبکنیبایداینقدر

و.اوبهشويمیوابستهداري.کنیمیخانهاوزمیندرداري،شويمیرفیقداردذهنیمنهنوزکهکسی

رويشما،بوخخیلیپس.نیستشمامال،آنهاستمالمردمفکرهاي،گیريمیرامردمفکرهاياگرمخصوصا

،باالآیدمیآنجاازکهفکرهاییرويازهمتانماديخانه،سازیدمیآنجاراتانماديخانهرویدمیهوشیاري

يخانهیکشماپس.شماستهوشیاريزمین،شماستمالزمینهمشماستمالفکرهم،شودمیساخته

خانهزمینآنرويوبگیررادیگرانشدگیهویتهمفکر،ذهنیمنبابرورااینحاال.سازیدمیخوبخدایی

مکنبیگانهکارکنخودکار: گویدمیهمینبراي.خوردنمیدردبهخانهآن.بساز

جهاناینبهآمدکههوشیاريوصوفیبینماحداقل.دیگرانمالچهباشدخودتمالچهاستذهنیمنبیگانه

بیگانهایناگر،بلدیمما،نگذاشتخادم،دانستمیراجسمشداريهنگطرزودانستمیهمراچیزهاخیلیو
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هاياحساس.کنیمتولیدخودمانرافکرهایمانبلدیممایعنی.بکنیمخودمانراخودمانکاربگذاردذهنیمن

،استمرتعشماهايسلولدرکهزنده زندگیبهتوانیممیما.بیاوریمبوجودمانتندرومانذهندرلطیف

رازندگیدیگراندر،بشویمیکیخداباتوانیممیما.بشویمجانازپربشوبمجاندارتوانیممیمابشویمزنده

ودیگرذهنیهايمنبهاستمندعالقههمخودمانذهنیمن،گذاردنمیخودمانبیگانهاول،بیگانهاما.ببینیم

بیگانه،استخودتانذهنیمنجنس ازمرکزتانببیندکهکندمینگاهواستخودتانروينورافکنشماحاال

خودشاآلن،مکنخانهآنروي،آنجااستگذاشتهاستساختهخادم،ساختنددیگرانراذهنیمناین،است

:گویدمی

کز براي اوست غمناکی تو****توکیست بیگانه؟ تن خاکی

غصهشمامثال،ماخوریممیغصههمهاینراستی.خوريمیاوبرايراغصههمهاین.توذهنیمن؟کیهبیگانه

چقدرپولتانشماکهاستمهمبرایشهوشیاريیازندگییاخداکنیدمیفکر؟شودمیکمپولتانکهخوریدمی

پولچقدرمردنموقعیا؟کردیدضررچقدرکردیدسودچقدرامروزیا؟باشدبزرگیچهبهتانخانهمثال؟باشد

ولی،بشویداوجنسازشماکهاستمهمزندگیبراي،داردارزشچهزندگیبراي.نه؟رویدمیوگذاریدمی

،استرسیدهکماینبهگوییممی.ناراحتیمماکهستهذهنیمناینخاطربه،استبیگانهاینبرايماغمناکی

راشماشودمیزد؟راشماشودمی؟کردتوهینخدائیتوزندگیبعنوان،شمابهشودمی.استشدهتوهیناینبه

متعلقات.بله؟راشماپول؟ کردکمشودمیراچی.نه؟کردکمراشمازندگیشودمی.نه؟ کردکوچک؟کرداذیت

عالمدرکهدوستانیحتیواینهاکهبدهیدتشخیصشما.ردیگگویدمیداردراها همینداردو.شودمیراشما

.هستندبیگانگانجزوهمآنها،بچسبیدآنهابهکنیدمیسعیوایدکردهپیداشما،ذهنیمن

جوهر خود را نبینی فَربِهی*****دهیتا تو تن را چرب و شیرین می

خواسته،کنیمیپذیرایییعنی،دهیمیشیرینوچربرادیگرانذهنیمنوراخودتذهنیمنکهتازمانی

باال،شدنخواهدقوي،شمافطريمن،شماجوهراینصورتایندر،هستیآنهانوکر،دهیمیبهشانراهایشان

همهبه،بشودبلندذهنیمنکهاستاینشماحواسهمهوشودمیبلندذهنیمنکهزمانیتا،آمدنخواهد

درفربه.شدنخواهدفربهناتاصلیمن،بگیرمتوجه،بگیرمتایید،دربیایمآبازبرنده،کنممقایسه،بدهمنشان
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نخواهدتندرستوسالماینیعنی،فربهینبینیراخودجوهر. بودخوبچاقیقدیم.هستچاقمعنیبهضمن

.خودجوهراین،شد

مردن گَند او پیدا شودروز ****گر میان مشک تن را جا شود

مشکبینراایناگرباالخره،هستتوشداردزیاديمقداریک،داریمماکهذهنیمناینکهبگویدخواهدمی

پرتوش؟ چیهتوشاین.آمدخواهدباالگندش،شودمیمتالشیکهموقعی،دهیمقرارهمخوشبوعطرهايیعنی

.پوسدمیبعدش،بیفتدجایییکوبمیردتنایناگردزنمیتمثیلکههمینطور.استشدگیهویتهمودرداز

:گویدمیحاال

مشک چه بود؟ نام پاك ذُوالْجالل****مشک را بر تن مزن، بر دل بمال

آن،بزنیعطربهشچقدرهر.دهدمیبوکههستآنجاکثافتمقداریک.یبزنکثافتبرراعطرنیاتوپس

زندگیماکهاستمحال.بشویمخوشبوماکهاستمحال،باشدمامرکزدرذهنیمناگریعنی.شودنمیخوشبو

نام.هستاهللاالالهالگویدمیهمینمشک.استالحولهمینمشک؟چیهگویدمیمشکحاال.بشودبهترمان

.نخوانتنبهراآنگویدمی.استمشکآن،کندمیزندهاوبهراشماکهايوسیلههرکهنامیهر،ذوالجاللپاك

.خدامنظور.شکوهدهرندایعنیذوالجالل.بودخوردهالحولخروخواندمیخربرخادماینکهکما

نهدروح را در قعر گُلخَن می*****نهدآن منافق مشک بر تن می

براي اینکه عالجی .دهدمیانجامراعکسشدرست،زبانبهگویدمیراچیزياینکهبراياستذهنیمنمنافق

ایجادجنگعملدر،کنمایجادصلحخواهممیمنگویدمیزبانبه.استدردمرکزشاینکهبراي،نداردهم

رود میگیریم زن و شوهر دعوا نکنیم پنج دقیقه بعد یادمانمیمنافق هستیم، صد بار ما تصمیمهمما.کندمی

در مرکز ما . در مرکز ما بهتر از تو وجود دارد. است، ستیزه است، رقابت استچرا؟ مرکزمان دعوایی. کنیممیدعوا

پس ما . خواهد مقایسه کند بهتر از تو در بیآیدمیدر مرکز ما یک من وجود دارد که. یک کنترل کننده وجود دارد

در مرکز ما . بت کندگردد ستیزه کند، رقامیدر مرکز ما یک بافتی وجود دارد دنبال قطب. مجبوریم دعوا کنیم

خواهد برتر از شوهر باشد، شوهر هممیزن. کند، همیشه باید برتر باشدمییک بافتی وجود دارد که مقایسه
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منافق کلمه عجیب و غریبی نیست، منافق همین من .خواهد برتر از زن باشد از این لحاظ منافق هستندمی

. ذهنی ماست، ما هستیم

زند در نتیجه روح به ته تون حمام که کثیف استمیاشیعنی نام پاك خدا را به تنمی گوید منافق مشک را 

. رودمییعنی به زیر کثافت خانهرودمی

گندها از فکر بی ایمان او*****بر زبان، نام حق و، در جان او

را یک بافت من ذهنی تولیدچرا؟ فکرهایش . در زبانش نام خدا، اما در جان او از فکر بی ایمان او گندها وجود دارد

شما آدم دیدید که پر . اما جانش پر از درد است. گویدمیزبانش بی اثرانه نام حق را. کند که در مرکزش استمی

از خشم است، پر از ترس است، پر از حسادت است، پر از انتقام جویی است، پر از کینه است، پر از رنجش است 

براي این که فکرهایش . رکزش پر از بوي کثافت است ولی زبانش نام حق استم. ولی نام خدا هم بر زبانش است

.بی ایمان است یعنی مرکزش شفاف نیست. بی ایمان است

وقتی یک هم هویت شدگی یک درد جلو مرکز . هست گفت که موي ابرویش جلو چشمش را گرفته بودیادتان

گوید، ولی این فکرها از یک مرکز عدم از میعادتاً زبان ما نام حق راگیرد اگر از اینها زیاد باشد، میمان رادید دل

آید، در نتیجه اینها فکر بی میآید، از هم هویت شدگی و دردهامیاز مرکز پر از گندها. آیدنمییک مرکز شفاف

. ایمان است

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

طرح بنده این بود که این قصه را . بقیه قصه را هفته دیگر خواهم خواهنداجازه بدهید به همین جا بسنده کنیم، 

اگر هم شما تشریف بردید و این قصه را خواندید و دفتر دوم را تا آخر این . تمام کنم مثل اینکه امکان نداشته

وردید با توجه به توانید زنگ بزنید و پیغامهایی که از این قصه در آمیهاقصه خواندید در این صورت موقع تلفن

ها در اصالً بهترین پیغام این است که شما سه چهار تا پیغام بیدار کننده از این قصه. مقدمه دفتر دوم بگویید

.بشنوند و از آنها استفاده کنندها دقیقه توضیح بدهید، بیننده4دقیقه 3بیآورید و در عرض 
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