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2510شمارهغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

خاییسخنونرمیبهسلطانآن پرسیدمرا
آیی؟اقبالگَهبدانعاشقايامسالعجب،

کَرّانهگوشنمودمواگوید،آنکبراي
بازفرماییراسخنگوشم،گرانمنیعنیکه

کَرراخویشتننسازددمکانبودکوريمگر
زیباییکانِآن سخنواگویدکهباشدتاکه

رااینبگفتوبخندیدرا،بازيدریافتشَهم
هیهاییوعقلبیتوچوباشداوکهگوکسبدان

پیششسروگوشببردمکَرچوندگرحملهیکی
نفزاییاستیزهجزتوآورديیدش:بگفتا

گویم؟چونعذروجوابکردم،کَريدعويچون
بدراییوفرهنگبدانبستهشددرهامهمه

تودرافکننکتهیککهکردمنظردربانشبه
سوداییوگیج:بگفتامن،نامزبپرسیدش

گفتارشبهاندرکشکهدگربارشکردمظرن
ر سیماییعیااوچواویی،درِشاگردکه

دانینمیرااوتوکهدربان،آن زدچشمکمرا
رسواییغیرِنبینداوپیشبهگرحیلتکه

آیدتوحلقدرگهیحلواآن کهحیلت،مکن
حلواییدیگمثالِآتشسرِبرجوشیکه
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.مکنمیاز دیوان شمس موالنا شروع2510با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2510شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

خاییسخنونرمیبهسلطانآن پرسیدمرا

آیی؟اقبالگَهبدانعاشقايامسالعجب،

ایم و مطمئنیم که از جنس خداییت هستیم از جنس امتداد گوید از من انسان که تا حاال همه ما فهمیدهمیپس

که از جنس بودن است از سلطانآن پس. نی زندگی، خداسلطان یعآن خدا هستیم از جنس هوشیاري هستیم،

نرمی یعنی زندگی از . سخن خاییدهد چگونه پرسید؟ به نرمی ومیحاال توضیح. من که از جنس او هستم پرسید

جنس نرمش است، فضا گشایی است، فضا داري است و از جنس سفتی و زمختی مثل من ذهنی نیست، زندگی از 

انسان باید نرم باشد، برعکس تصورات من ذهنی که نرمی اشاره به این دارد کهس کلمهپ.مقاومت نیستجنس

کند زمختی، سفت بودن، خشمگین بودن خوب است قدرت است، در حالیکه قدرت در فضا گشایی و میفکر

کردن سخن و سخن خایی اشاره به این دارد که زندگی در یک جویدهجویدهسخن خایی یعنی . نرمش است

.حظه رشته سخن مرا قطع کردل

گذرد میکه در ذهنش مدام فکر،کند به وضعیت پر از اشکال انسانمیین بیت اول اشارههمپس دوباره موالنا در 

مرتب فکر پس از فکر از ذهنشآید میآید، یا اگر به زبانشمیو این سخنهاي پشت سرهم ذهنی به زبانش

پوشاند و جویدن سخن یعنی قطع کردن این رشته سخن، و اشاره میندگی رااز فکر روي زبعدگذرد و این فکر می

.باید رشته سخن بریده بشود،به این دارد که براي اینکه ما آگاه بشویم به او در این لحظه

دانید انسان بصورت هوشیاري یا امتداد میبراي این که شما،کند به وضعیت فعلی انسانمیحاال چگونه اشاره

کند به اقالم ذهنی و میبندد متصلمیدر ذهن خودش راآید میآید، همین که به این جهانمیبه این جهانخدا 

شود بنام من میاي متولدیک باشنده،چرخدمیشود، و یواش یواش چون ذهنمیبه اصطالح با آنها هم هویت

شود و اول که میفکرها این من ذهنی تولیدآن ذهنی که از فکر بعد از فکر آشکار شونده در ذهن و هم هویت با

کنیم من میآوریم، فکرمیخواهیم این جهان را بشناسیم براي شناخت خودمان به این من ذهنی رويمیما

شود یواش میو وقتی من ذهنی درست.رود ما از اول امتداد او بودیممیذهنی ما هستیم، در حالیکه یادمان

لم را در این ئکند، یک حالت نیمچه استقاللی که من فکر کننده هستم و مسامیپیدایواش به اصطالح اتونومی 
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ها هستند و زندگی و کیفیت شناسم جسممیچیزهایی کهآن خواهم،میدانم چیمیتوانم حل کنم،میجهان

شود میسمو خود این من ذهنی هوشیاري جسمی دارد براي اینکه وقتی ج. زندگی در وضعیتها و اجسام هستند

رود ومییادش،زندگی را که از اول او بودآن شناسد ومیجسمها را دیگر،کندمیهوشیاري جسمی پیدا

این وضعیت خواهد بصورت جسم بشناسد، میرا بشناسدآن خواهدمیرا بشناسد، وقتی هم کهآن تواندنمی

. فعلی انسان است

از بعدکند؟ با ایجاد فکر میکند و ادامه پیدامیخودش را تعمیرشود؟ ومیحاال این من ذهنی چه جوري تولید

براي اینکه ما خدا را . کنیممییعنی با حرکت فکر ما حس وجود در ذهن. فکر در ذهن و هم هویت شدن با فکرها

. کندمییک لحظه ببینیم این باید بریده بشود و موالنا دارد راجع به این صحبت

این سخن بعد از سخن را که به هم وصل است و در واقع همین ن سخن یعنی زندگی آمدیعنی جویدسخن خایی

را یک آن پوشاند،میخدا را،پوشاندمیپوشاند یعنی زندگی رامیو این لحظه راکندمیگذشته را به آینده وصل

رسند آنجا دیگر میندانها بهمثانیاً یک جا که د،شودمیجوید اوالً آماده هضممیغذا را. جویدلحظه قطع کرد،

آورد به اینکه براي این که ما زندگی را که پخش شده در ذهن و میشود، و این تمثیل را موالنامیغذا بریده

. سخن الزم استشدنجویدهجذبش کنیم، ودوباره جمع کنیم،ایمخودمان پخش کرده

شود که من یک لحظه بشناسم کی میثدر این تسلسل فکري باعایجاد شکافشدن سخن یعنی جویده

یک شوممیشناسم براي این که عین زندگینمیحاال از جنس او هستم را با این فکرها. هستم، از جنس او هستم

سخنها که مربوط به اجسام است سفت آن مثل. ، و این حالت نرم است، براي این که لطیف است خداستلحظه

گذارد میکند، و هم هویت شدگی با چیزها رامیراجع به چیزها صحبتمن ذهنی دائماً. درشت نیست،نیست

. شویم به عنوان منمیمرکز ما، پس مرکز ما، دل ما سنگ است و سفت است و براساس این فکرها ما بلند

، اش را هم صفر کرد، مرا نرم کردگوید زندگی آمد یک لحظه من ذهنی من را صفر کرد، عقل جسمیمیپس موالنا

لحظه که مرا با خودش یکی کرد، کی پرسیده؟ گفته آن و یک لحظه خودش را به من نشان داد، از من پرسید در

دهم، چرا اینقدر میشناسی؟ من االن دارم خودم را به تو نشانمیمراتو؛ یعنی اصالًیعنی خیلی دیر کردي! عجب

ین لحظه، همین لحظه که من خودم را به تو نشاناي؟ امسال یعنی هماصل ناشناسی؟ چرا اینقدر با من غریبه

عشق . توانی خودت را در من بشناسیمیاي عاشق یعنی چی؟ عاشق یعنی تو هوشیارانه! دهم، اي عاشقمی
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دهید یعنی چی؟ یعنی در این لحظه شما از جنس بودن هستید و چون از میتان عشقیعنی چی؟ شما به بچه

کند به ارتعاش، یعنی میتان شروعمن اصلی بچهآن تان بودن بچهآن کنیدمیگاهنتان جنس بودن هستید به بچه

تان االن شیرعشق توجه شما به این نیست که بچه. آورید، این عشق استمیتان به ارتعاش درزندگی را در بچه

چیز آن دارد،ش راجاي خودآن باید تکالیف مدرسه را انجام دهد،خواهد،میخواهد مدرسهمیخواهد غذامی

تان شناسایی کنید، این اما عشق یعنی شما بتوانید از جنس بودن بشوید و همین بودن را در بچه. ذهنی است

هوشیاري بزرگ هم آندر،بودن را در خدا همآن حاال شما در این لحظه از جنس بودن بشوید و.عشق است

گوید میاید براي همیناینکه از اول از جنس او بودهشناسایی کنید، شما عاشقید، شما که عاشق هستید براي

خواهی بکنی؟ میاصلیت دست پیداتواناییآن عجب این لحظه تو باالخره! عجب

توانی با من یکی بشوي و این اختیار را همیشه داشتی و االن هم می، تو که هوشیارانهعجب امسال اي عاشق

یعنی محل خوشبختی اقبالگهو بدان اقبالگه آیی؟. پرسدمیبري؟ از شماخواهی این اختیار را به کار بمیداري،

خواهی بیایی به این لحظه؟ در میتو. فضاي یکتایی این لحظه هستآن کجاست؟آن محل اقبال، محل شانس و

و این لحظه از جنس من بشوي؟ یعنی از جنس بودن بشوي و ساکن بشوي و بمانی؟ حاال اگر بیاییم به این لحظه

البته . رویمنمیافتد که دیگر به گذشته و آیندهمیافتد؟ این اتفاقمیدر این لحظه ساکن بشویم چه اتفاقی

رویم گذشته زودي میبه صورت ساعتی،،بصورت ذهنی،بینیممیگذشته و آینده را بدون این که من توش باشد

. ساکن هستیمولی اینجا . گردیممیرویم آینده زودي برمیگردیم؛میبر

محل شانس؟ براي این که در این حالت برکت بودن، خرد بودن، ،اقبالگهگوید میحاال این چه فایده دارد؟ چرا

به انجام دادن ما، و به فکر ما و شما اتصال را بین انجام دادن و بودن برقرار،شود به عمل مامیعقل خدا جاري

کنید از برکت او برخوردار است، به این دلیل است که اتفاقات خوب میکنید هر فکرمیپس هر کاري. کنیدمی

دانم فالن مقام را داشته نمی،خوشبختی این نیست که شما فکر کنید باید یک خانه داشته باشید. افتدمیبرایتان

.و حس بودن بکنیدباشیداقبالگهباشید، خوشبختی این است که در این لحظه در این 

اصالً کیفیت .ساکن هستید شما خوشبختید، براي شما اتفاقات خوب خواهد افتادشما لحظه هر موقع در این 

اتفاقات آینده شما بستگی دارد که االن از چه نوع هوشیاري هستید؟ آیا هوشیاري حضور دارید؟ یا هوشیاري من 

هوشیاري ترس هوشیاري حسادت دارید؟ ،هوشیاري خشم دارید؟ که مال من ذهنی استدار ذهنی دارید؟ 
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اقبالگهبودن را دارید؟ اگر این لحظه هوشیاري لطیف بودن را دارید در یا هوشیاري نرم و لطیف خداییِدارید؟

در گذشته و آینده هستید، در ذهن هستید و من ذهنی ،اگر هوشیاري زمخت دارید پس در زمان هستید. هستید

و چیزها را بدست تواند در ذهن بماندنمینیست، انسانذهن محل نیک بختی. اتفاقات بد خواهد افتاد.دارید

.آورد و هی انباشته کند و فکر کند که از این انباشتگی زندگی حاصل خواهد شد، نخواهد شد

براي اینکه کیفیت هوشیاري شما در این لحظه شرط است براي کیفیت زندگی شما، لطیف بودن شما بستگی دارد 

فضاي درونتان عدم است یا یک سنگ است که من یا در این لحظه فضا گشا هستید؟آاید؟که چقدر به او زنده

زندگی و همین طور در مقابل انسانها و رویدادها، مقابلکنید در میشما لحظه به لحظه دارید مقاومتذهنی است؟

را در اطرافش بازپذیرید و فضامیگذارد شمامییا نه در این لحظه هر چالشی هر اتفاقی که زندگی جلو شما

. کدام یکی است؟ از خودتان سئوال کنید؟کنیدمی

شدن جویدهجویدهکند و هم راه حلش را، راه حلش میمی بینید در همین بیت موالنا هم مشکل انسان را مطرح

حرکت اینرسی دارد یعنی مقدار،انسان در این کار به اصطالح مومنتوم دارد. فکرهاي فکر کننده در سر ما است

اي است با سرعت انسان هم یک باشنده،رودمیکیلومتر60دارد، یعنی چی این؟ یعنی مثل اتومبیلی که با سرعت 

، تصورش رود به سوي جهان، براي اینکه هوشیاري جسمی داردمیدارد،کیلومتر60زنیم میزیاد، همین تمثیل

ا زندگی است؛ بنابراین عجله دارد بدود و این دویدن بر این است که در جسمها در وضعیتها در مقامها در آدمه

. کندمیاینرسی ایجاد

از این حاصل شده حالت را حفظ کند، من ذهنی آن خواهدمیاینرسی یعنی هر چیزي را به حال خودش بگذاري

ن است که ما بصورت او؛ هوشیاري آمدیم به این جهان چسبیدیم به چیزها، یک من درست کردیم این من چو

اش بیند با هوشیاري جسمیمیهوشیاري جسمی دارد رفته به جهان، رو به جهان دارد و همه زندگی را در بیرون

کند میرسد این کار درست نیست، زندگی در بیرون نیست، فکرنمیدارد، به فکرشنمیو از این کار دست بر

حرص زدن به ،ند گدایی تایید و توجه استکمیزندگی از بیرون به درون است، از کارهاي عجیب و غریبی که

. تواند وا ایستدنمییعنی اینجا،چیزهاست انباشته کردن آنهاست، هر چه بیشتر بهتر، و در این کار عجله دارد

روي به جهان هر موقع که من خودم را به تو نشان دادم تو میگوید تو با این سرعتی کهمیکما اینکه این بیت

شناسی؟ من چقدر باید خودم را به تو نشان بدهم، تو چرا اینقدر نمیاصلت راتوچطور !عجب،ااصالً ندیدي مر
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دهم یک لحظهمیعجله داري بروي به جهان، بروي به ذهن؟ حاال وا ایستا اینجا، هر موقع من خودم را به تو نشان

صحبت امروز ما سر این است که زندگی ببینی، حاالتمرا با ذهنخواهی میبعد هم،کنیمیبینی و بعد فرارمی

لحظه حالت راآن دهد، شمامیخودش را به نرمی و سخن خایی در این لحظه به شما که از جنس او هستید نشان

خواب بود یک چیزي بود گذشت و اینشناسد بابانمیچی بود؟ ذهن کهاین خواهی با ذهن بشناسی، آي میبعد

باز هم بروم به همین چیزهاي بیرونی ببینم.گویدمیاصل نبود که، ذهن این طوريکهآن !رفت چه بدانم چی بود

.چه خبر است، دنیا چه خبره

کجاست؟ حاال شما این بیت را بخوانید قسمتهاي مختلفش را در خودتان جا بیاندازید، اقبالگهخوب فهمیدیم که 

شود من میوقتی بریده؟بریده بشودهاموقعرم بعضی سدهم اوالً رشته فکر در میاجازهمنجواب بدهید که آیا

به عنوان زندگی آید میآیا حاضرم این شکاف را که االن در این لحظه بوجود. شوممیکنم، نرممیعمق پیدا

آیا من ؟کندنمیآیم این مرا متعجبمیشود از حالت خشم و ترس بیرونمیحالت من که عوض؟بپذیرم و نترسم

؟با من ذهنی دائماً فکر کنمعادت دارم

پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و . دانید تسلیممیبهترین وسیله و ابزار براي رسیدن به این حالت چی است؟

کند از میجمع. دهدمیرا به شما نشاناقبالگهکند که از اول بودید، میشرط، این کار شما را از جنس هوشیاري

. ه این لحظهآورد بمیگذشته و آینده

کَرّانهگوشنمودمواگوید،آنکبراي

بازفرماییراسخنگوشم،گرانمنیعنیکه

سلطان، گفتم بلی چی فرمودید؟ مثل کرها آن گوید براي این که دوباره بگوید،میکه گفتم اتفاق افتاد،یناهم

یک لحظه او من را به خودش گوش کردم، مثل کرها گوش کردم یعنی خواستم با ذهنم این موضوع را بشناسم،

بعد لحظه . شنیدمنمیلحظه دیگرآن زنده کرد، یک لحظه گوشم کر شد نسبت به بیرون، چیزهاي بیرون را در

چرا؟ بخاطر اینکه . سلطانآن ازهوشیاريآن بعد گوشم شروع کرد به شنیدن چیزهاي بیرون و قطع شد از

کردم؟ باید وقتی او خودش را به من نشان داد همین جوري حالت میچه کار باید. خواستم بوسیلۀ ذهن بشناسم

کردم که این حالت را و این حضور را و این زنده شدن نمیکردم بروم به جهان، سعینمیکردم، عجلهمیرا حفظ

بهوقتی این کار را کردم گوشهایم به بیرون باز شد نسبت. به خدا را با ذهنم توجیه کنم، قضاوت کنم ولی کردم
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یعنی گوشهایم را باز کردم به بیرون، دیگر صداي او راکَرّانهگوشنمودم.شنیدمنمیکر شد دیگرآن 

بعد خودش جوابش را.مگر سخنت را دوباره بفرمایی،سنگین استمگوشمن معنیش چی بود؟ که . شنیدمنمی

.دهدمی

کَرراخویشتننسازددمکانبودکوريمگر

زیباییکانِآن سخنواگویدکهباشدتاکه

قطع کرد و خودش را به من نشان او دم یعنی دمی که رشته تسلسل فکر را آن .کان زیبایی یعنی معدن زیبایی

کردم بصورت زنده شدن میشدم و حسشمیکردم فقط به او زندهنمیاگر کور نبودم یعنی با این چشم نگاه،داد

فقط به او ،دم اگر کسی خودش را نسبت به بیرون کر نکندآن گویدمی.در آنصورت کارم درست بود،به زندگی

یعنی اگر کسی به زندگی در این لحظه زنده شد یک . اش به او گوش بکند، باید کور باشدیعنی همه،گوش نکند

ون همانطور نماند خواست با فکرهایش این موضوع را توجیح کند و توضیح بدهد در نتیجه گوشش به بیر،لحظه

. صدا را دیگر نشنید پس این آدم کور است یعنی ندیده خدا راآن صداهاي بیرون، و،باز شد

کنیم یا در لحظاتی زندگی رشته فکر شما را گسست و خودش را به شما نشان میپس باید ما اگر تسلیم را تمرین

سبب و بیو دارید یک شاديو من شما صفر شده و عقلش هم صفر شده هداد به نرمی و دیدي که فکر قطع شد

را آن پس شما باید. تعجب نکنید،کنید، این حالت حالت حضور استمیسبب بسیار عمیق را حسبیآرامش

هسته اصلی شما آن .کنیدمییعنی شما دارید ارتعاش.شناسایی کنید این شناسایی همین شناسایی عشق است

. با اوکند میکه از جنس اوست دارد ارتعاش

کوري، و اگر این حالت باعث نشود که شما به بیرون آن کنی پس نسبت بهنتواند بشما این را شناساییس اگرپ

دم آدم به آن کنی، پسمییعنی با عقل من ذهنی هنوز داري زندگی را ارزیابی. رسدنمیکر بشوید پس تو عقلت

. تا به او زنده بشود،نسبت به این چیزها ببنددبیرون باید کر باشد و چشم هوشیاریش را باز کند و این چشمش را

اش را بفرستد، دوباره با شما صحبت کند، دوباره شما را راهنمایی کند و معدن زیبایی دوباره انرژيآن تا مگر

در مقابل اتفاق نرم شدید و فضا آید میو به شما کمک کند که در این لحظه اتفاقات را بپذیرید، اتفاقهدایت کند 

کند و میمقاومت کم،عدم ستیزه. آوردمیستیزه و مقاومت من ذهنی را بوجود.کنید با او ستیزه نکنیدمیبازرا 

شود و یک لحظه گذشته از میشود و شکاف بازمیکمتر مقاومت کنید یک دفعه رشته فکر گسستهاگر شما
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نش، فکر بعد از فکر و از این لحظه که از دهید واکنش پس از واکنمیو شما هی واکنش نشان.شودمیآینده جدا

شود من اصلی که مییعنی من ذهنی گسسته.آورید، شما اصلی و من اصلیمیجنس زمان نیست شما سر در

کنید که تا به حال نکردي، این آرامش بستگی به میکنید، یک آرامشی حسمیشما هستید یک عمقی حس

جو کردیم تا حاال بر اساس چیزها بوده، حاال یک چند تا دوست داریم آرامشی که ما جست. چیزهاي بیرونی نیست

چون بالفاصله با تهدید شدن ،این آرامش آرامش مصنوعی است. هستیممال دنیا داریم حالمان خوب است آرام

شادي بودن، آرامش همراه با شادي بودن است، خودش را به شما نشان،سبببییا شادي. رودمیآنها از بین

کرد ما یک ذره بادمییک کسی ما را تایید.کردمیبیرون را جستجودهد تا بحال من ذهنی ما فقط خوشیهايمی

.آیدمیحاال این از اعماق وجود ما.آمدمیآمد این خوشی بود که از بیرونمیکردیم خوشمانمی

که ببینیم که .کندمیموالنا صحبتیعنی.پس ما روي این لحظه زنده شدن به زندگی امروز صحبت خواهیم کرد

گوید این لحظه که زندگی ما را به میولی اجازه بدهید راجع به اینکه موالنا. طرز زنده شدن به او چگونه هست

یک کم بیشتر ،کند ما باید کر بشویم نسبت به بیرون و گوشهایمان را باز کنیم نسبت به اومیخودش زنده

شود تا ببینیم که کر شدن به بیرون و شنوا میشروع565از بیت کهز مثنوي دفتر اولتوضیح بدهیم با استفاده ا

شدن نسبت به زندگی یعنی چی؟

565اول، بیت دفترمثنوي،مولوي،

جوگوشوزبانگفتاروعظ****گووگفتسخرگانِايهان:گفت

عیب ،ه بیت که وضعیت فعلی را، اشکال فعلی رادهد و موالنا پس از دو سمیهمه این ابیات وضعیت ما را نشان

هان آي مردم که شما در سلطۀ گفتگو . گویدمیراه حلش را هم،دهدمیگذارید توضیحمیفعلی را هر چه اسمش

من ذهنی یک فکر کنندة اتونومی دار نسبتاً . فکرهاي فکر کننده است. هستید، گفتگو فکر بعد از فکر سر است

وجود دارد و چون فکرها من توش وجود دارد من فکرهایی که توش نی کارش فکر است، مستقل است، من ذه

.شودمیشود به این تن ما هیجان تولیدمیوقتی اعمال

هیجانات اقالمی هستند شبیه ترس، خشم، رنجش حسادت، نگرانی، اضطراب اینها هیجان هستند، اینها از اعمال 

دهد، میبنابراین، این کلمۀ سخره نه تنها در سلطه این فکر کننده را نشانپس آید میفکر به این جسم ما بوجود

و در . جو هستیمما در سلطه و زیر نفوذ فکر کننده هستیم در حالی که ما خداییت هستیم و خودمان هم گوش
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ظه ما گفتار به زبان ما و موعآید میگذرد بعضی موقعمیگفتار زبان است، یعنی هر چه از ذهن ماواقع وضع ما

.زبان است

انسان من . گیردمیآیا موعظه دیگري هم وجود دارد؟ هزاران جور موعظه وجود دارد که با ارتعاش زندگی صورت

شود روي مین دردها هم انباشتهایذهنی که یک فکر کنندة دائمی است و این فکرها من دارد و درد ساز است که 

آید، و چون وقتی من ذهنی میاین من ذهنی با تسلسل فکري ذهن بوجودبراي اینکه. کندمیمزد همبیما کار

ماشود نمیشود و خرد زندگی و برکت زندگی وارد فکرها و اعمال مامیاش از زندگی قطعشود رابطهمیبلند

وضع ما . پس ما سخرگان گفتگو هستیم. کنیم، اسمش بیگار استمیمزد همبیکاریم بنابراین کارمیبادام پوك

. اثر استبیگیرد به قول موالنا ژاژ است بیهوده استنمیهم گفتار زبان است که چون از او سرچشمه

شما در این لحظه باشید، زندگی از طریق ،دو جور فکر کردن هست، یکی اینکه ذهن ساده باشد توش من نباشد

یش را، همه چیزش را عشقش را بریزد به فکر کند، و در نتیجه برکتش را خردش را، شعورش را، زیبااذهن شم

یک جورش هم شما من ذهنی داشته باشید از او قطع باشید این من ذهنی . این یک جورش است،فکر و عمل شما

حواسش به جمع کردن و ستیزه و . کاري هم به زندگی ندارد،سیاست نیمه مستقل خودش را دارد،اتونومی دارد

هایی که ما خیلی به آنها خیلی چسبیدیم و با آنها هم هویتیم آنها هسته مرکزي باورآن یک سري باورها گرفته،

.دهندمیما را تشکیل

اي باید ببینیم چه جور باورهایی هست آنجا، آنها اولش که ما بصورت هوشیارياي در هر خانوادهدر هر جامعه

شود دل ما و هستۀ مرکزي ما را تشکیلیمآیدمیچسبیم به این باورها، باورهامیشویم ومیپخش،آییممی

خواهیم یکی به ما گوش بدهد، یا خودمان هم می،چون ما سخرة گفتگو هستیم دنبال گوش هستیمو .دهدمی

زنیم مردم می، ما حرفشویممیزنند ما عصبانیمیمردم حرف،شویممیاز طریق گوش تحریک،دهیممیگوش

.لط استدهند، این کار غمیواکنش نشان

گوش جو هستم، ن بپرسید که من گوش جو هستم؟ بلی پس شما از خودتا. دهدمیدوباره وضعیت انسان را نشان

گوید این فرهنگ میهمین طور که در غزل. غلط است.خواهم مردم به من گوش بدهندمیزنممیوقتی من حرف

. من ذهنی است



Program # 648گنج حضور648برنامه شماره 

11: صفحه

کنیدبیرونخودچشمزاحسبند*****کنیددونحسگوشاندرپنبه

گوید می.شود حس دونمیاین پنج تا حسی که ما داریم بعالوه ذهن،حس دون یعنی من ذهنی، حس من ذهنی

همین طور که در غزل بود گفت او یک لحظه خودش را به ما نشان داد ما . شما پنبه بکنید به گوش حس دونتان

در گوش حس دون کردن یعنی این گوش دیگر به صداهاي پس پنبه اننیآمدیم پنبه در گوش خودمان بکنیم،

بعد.طرف باز بشودآن خواهیم گوش اصلیمان که گوش هوشیاري است بهمیبیرون حساس نباشد، براي اینکه ما

. کنید، این روش دیدن ما روش دیدن من ذهنی استبیرونخودچشمازحسبند: گویدمی

کندمیقبالً اینها را صحبت کردیم، ذهن یعنی فکر هر چیزي را جامد. یندتواند ببنمیذهن علی االصول کل را

حقیقت . بیندمیکند کل رامیگیرد، بنابراین تکه تکهمیبراي اینکه ببیند از کل یک قسمتش را،بیندمی

ظه به زندگی ، خدا یکتاست و اگر بخواهیم او را ببینیم باید یکتا بشویم، اگر ما یکتا بشویم در این لحیکتاست

افتد، و این چشمهاي ما از کارمیمعنیش این نیست که ذهن ما از کار،عمق بینهایت او را پیدا کنیم،زنده بشویم

شود براي این که ما این گوشهاي حس نمیو من ذهنی صفر.شودمیمن ذهنی صفر،شودمیمن صفر. افتدمی

خواهیم با همین حسهایمان میعبارتی دیگر ما زندگی و خدا رادون را و چشمهاي حس دون را باز نگه داشتیم به 

. و فکرهایمان بشناسیم و این غلط است

کر استباطن،آن کر،ایننگرددتا***سر استگوشسر،گوشآن پنبۀ

به . شودمیکَر نشود گوش سر ما کرمی گوید پنبۀ گوش هوشیاري ما همین گوش سر ماست، این گوش سر اگر

حاال یک موقعی این استنباط پیش . شنودنمیشنود اینمیآنشنود، یانمیآنشنودمیارت دیگر یا اینعب

این گوش به حضور هم برسیم .کنیم؟ گوش من ذهنی، این گوش عضو ماستمینیاید، راجع به کدام گوش صحبت

ما االند من نخواهد ساخت،شنومیچیزي کهآن ولی دیگر تفسیر و قضاوت نخواهد کرد، از،خواهد شنید

ا در مشود این کار را نکنید؟ این حسها و فکرمیشنویم که من ذهنی را بسازیم و تعمیر کنیم، شمامیبینیم ومی

خدمت من ذهنی نباشد؟ در خدمت تعمیر من ذهنی نباشد؟ در خدمت واکنش نباشد؟

این گوش نباید بشنود، شما نباید حساس به پس . گوش باطن ما کر استآن گوید تا این گوش ما کر نشودمی

در غزل هم همین بود، گفت یک لحظه او خودش را به من نشان . گوش باطنتان بشنودآن حرف مردم باشید، تا

. بستممیبستم، چشم من ذهنی رامیدیدم در اینصورت چشمم را به این جهانمیلحظه من اگر او راآن در،داد
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این چی بود؟ بگذارید فکر کنم ببینم این ها به صورت من ذهنی دوباره بلند شدم و گفتمولی من لحظه بعد آمدم 

من باید چند بار خودم را به !عجب: گویدمیکه خدا به ماو دوباره رفتیم به آنجا! خواهم بفهمم این رامیچی بود؟

راموش کردي؟ ببینید چه اتفاقتو چرا اصلت را فمند به جهان هستی؟ تو نشان بدهم، تو چرا اینقدر عالقه

رویممیکند مامیوقتی پخش،کند به جهانمیزندگی، خدا اول ما را بصورت هوشیاري پخش. افتدمی

. گذاریمنمیکند مامیکند، وقتی جمعمیچسبیم به چیزهاي مختلف و بعد به موقع جمعمی

اتفاقات را بپذیرید از جنس اوآن در این لحظهآورد که شما اگر میکند؟ اتفاقاتی بوجودمیچه جوري جمع

کند، میجمع کند شما را دوباره درست. کندمیاگر مقاومت نکنید یک یکی جمع. تواند جمع کندمیشویدمی

اگر شما مقاومت . کندمیکند؟ دارد خودش را به شکل شما درستمیچی را درست. کندمیزندگی، خدا درست

.کندتواند درست نمیکنید

دهی؟ مگر من نیستم میشناسی؟ چرا اینقدر مقاومت نشاننمیکه چرا من رادهدمیعجب معنی این را همآن 

داري؟ یک قسمتی از این فرهنگ بدراییوفرهنگگوید چرا میآورم؟ در غزلمیاین حوادث را براي تو بوجود

آورد که شما میزندگی این حوادث را بوجود!آورندمیرا بوجودکنیم دیگران این حوادث میاین است که ما فکر

افتد، میمقاومتی دوباره کلید شماست در این لحظه به اتفاقی کهبیستیزه گی وبیپس. عیبتان را بشناسید

یکی یکی جمع .کندمیهمین را باید بیندازي، بیندازي جمع. بینیدمیهمین که مقاومت نکنید عیب خودتان را

.کشدمیکشد شما را، بیا، اصل شما رامی،لحظه او در حال جمع کردن استهرمی کند،

شوم من این را دوست دارم، من نمیگویید من کَندهمیشما. کَنَدمیاول پخش کرد گفت برو بچسب به آن، االن

کنید، در میاز طریق عینک آنها به جهان نگاه،دوشم و حاال پخش کرده و شما رفتید چسبیدیدمیاز این شیر

کشَد بدون میهر موقع.آنها زندگی ندارندکنید آنها زندگی دارند،میبینید، فکرمیجهان چیزهاي خوبی

را ها تواند یکدفعه همه رشتهمیاو،شودمییک دفعه هم. کندمیکند، تکه تکه جمعمیدارد جمع،مقاومت بروید

.کشدمینداریم، یک دفعه همکشد چون ما توانش رانمیبکشد، ولی یک دفعه

دهد، پولش را میپنجاه تا هم هویت شدگی دارد چهل و نه تا را از دستبیند که مثالً میافتد یک نفرمیاتفاقاتی

چیزها را از دستآن شود، همهمیشود فالنمیاش جداشود از خانوادهمیدهد از همسرش جدامیاز دست

کنید این را؟ یک معنیش این است که بابا میشود؟ چه جوري معنیمید یا تسلیمکنمیاین آدم ستیزه. دهدمی
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یکی هم بنشیند عزا بگیرد توي سرش بزند که همه چیز را .کند، اینها همه توهمی بودندمیزندگی من را از جهان

با کدام چشم نگاهخوب االن شما . دومی نگاه من ذهنی است، اولی نگاه زندگی است!بدبخت شدم،از دست دادم

کنید؟ با من ذهنی با همین چیزهایی که یاد گرفتید؟ با همان چیزهایی که میکنید؟ با کدام سر فکرمی

.خواهیدمیآید؟ البته که شما شعور جدید رامیورآن هستید؟ یا نه با یک شعور جدید که ازشانسخره

کند تا رشته پاره نشود میرا پارهها ته پاره بشود، رشتهرشآن باید،شعور جدید کار کندآن ولی براي این که

زندگی زیر فکرهاي ماست یک لحظه که پاره.پوشاندمیراآن چون رشته، رشته فکر دارد. دسترسی به ما ندارد

ي آورمیدوباره سر در،...پوشانی،میآوري بصورت او دوبارهمیشما خود سر در. شودمیزیر دیدهآن کند ازمی

.گویدمیپوشانی؟ دارد اینها رامیآوري چرامیوقتی سر در. پوشانیمیدو باره

بشنویدراارجِعیخطابِتا****شویدفکرَتبیوگوشبیوحسبی

من، بییعنییعنی حس من ذهنیحسبینه اینکه حس المسه را از دست بدهید،حسبی،حسبیمی گوید

، گوشی که حساسیت به بیرون دارد، فقط شنیدن نیست این گوشگوشبی.تهبگذارید پاره بشود این رش

کند بد و خوبمیفرستد به ذهن، ذهن مجهز به سیستم قضاوت کننده است، قضاوتمیشنود اطالعات رامی

فکرت من ذهنی است که فکر کننده یعنی من ذهنی یکی پس از دیگريفکرتشوید، این فکرتبی.کندمی

من ذهنی . رودمیدهد؟ براي اینکه اگر ادامه ندهد من ذهنی از بینمیوقفه ادامهبیچرا. دهدمیادامهوقفه بی

کنند و تند تند درد میکسانی که تند تند فکر. آیدمیاز فکر بعد از فکر ذهن من ذهنی بوجود.که وجود ندارد

.اند، گیجانددر فکرها و دردهایشان گم شده،کنندمیایجاد

کسی آن .اش بیشتر استیک مقدار هوشیاري،کندمیکمتر درد ایجاد،کندمیتر فکرهر کسی که حداقل یواش

آید میشود یعنی این شکافها باز بشود خوب کلی خردفکرتبیگوشبیحسبیکه در روز بتواند مثالً صد دفعه

رید به عنوان بینهایت زندگی و خرد زندگی هم آومیشود شما سر درمیاش، هر موقع که این شکاف بازبه زندگی

.آیدمییعنی با خرد او جور در،شودمیفکرها و کارهاي شما خردمندانه. شودمیوارد فکر و عمل شما

مثل اینکه هر لحظه خدا دارد ما را بصورت خودش خطاب ارجعی. بشنویدشما را خطاب ارجعیمی گوید تا این 

افتد اگر خوب دقت کنید براي اینکه مییعنی اتفاقی که این لحظه. کشَدمیواقعاً همو. کند برگردمیدارد صدا

اتفاق این . افتدمیشما را آزاد بکند، اتفاق این لحظه بهترین اتفاقی است که در جهت رسیدن به حضور براي شما
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گوید اتفاقات باید طوري میذهنیمن .افتد که پول شما زیاد بشود، شما به فالن مقام برسیدنمیلحظه براي این

. گویدمیبه فالن چیز برسم، من ذهنی اینطوريرا بدست بیاورم، انباشته بکنم آن بیفتد که من بروم برسم آنجا،

را بشنوید و این لحظه شکاف فکرها صورتخطاب ارجعیاتفاق زندگی طرح شده شما ،ولی از نظر طرح زندگی

یعنی مثل اینکه هوشیار شونده و . شویدمیري یعنی شما به هوشیاري آگاهگیرد یک لحظه آگاهی، هوشیامی

عل و مفعول هر اف. شودمییعنی هوشیاري از خودش آگاه. شوندمیشویم هر دو یکیمیهوشیارآنچیزي که به

آن ریعنی تمام اتصاالت د. شود به خودش بدون اتکاء به جهانمیدو هوشیاري است در نتیجه هوشیاري زنده

.شما متکی به جهان دیگر نیستید. شودمیلحظه به جهان قطع

:بیت استآن بلی اینهم ترجمه

حق تعالی را بشنوید باید از قید و بند حواس ظاهر و گوش ) برگردیدبه سوي من(خواهید خطاب میاگر

.ظاهر و عقل جزیی دنیا طلب رها شوید

:اما ارجعی مربوط به این دو تا آیه است 

27، آیه )89(قران کریم، سوره فجر

)27(یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ 

!اي جان آرام گرفته و اطمینان یافته

دهد ولو یک میگیرد خودش را به شما نشانمیجانی که وقتی شکاف فکر صورتآن حاال جان آرام گرفته یعنی

پس شما دو تا من دارید یکی . ت یا خود اصلی شماستیا نفس اصلی شماس،جان جان اصلی شماستآن لحظه،

شود، یکی از شکافته شدن تسلسل فکري که من ذهنی را به صفرمیمن ذهنی است که از تسلسل فکرها حاصل

، هوشیاري شماست و این هوشیاري خود اصلی شماستآن دهد ومیخودش را به شما نشان،رساند یک لحظهمی

بینید به میباالیی بودید که آرامش نداشتید،آن شما هستید که آرامش یافتید، قبالًیعنی . آرامش یافته است

شود من ذهنی در دنیا باشد و نمی.من ذهنی دائماً با هیجان ترس همراه است. یمرآرامش نداما عنوان من ذهنی 

.نها چسبیدیمو این تغییرات در چیزهایی است که ما به آکند، مینترسد براي این که مرتب تغییر

باشد، نگرانی باشد و چون از زندگی قطع شده و یک من آن پس در طبیعت من ذهنی است که همیشه ترس با

پس مجبور است یک من ذهنی دیگري . ي است که باال آمده ریشه ندارد، مجبور است خودش را مقایسه کندفکر

ساس هم هویت شدگیها، مثل براساس پول، بر براي دیگران منعکس کند و خودش را با آنها مقایسه کند، بر ا
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اینبلکه نگران است پر از ترس است، هر موقع ،این نفس مطمئنه نیست.اساس خوشگلی، جوانی، مقام، دانش

.که این من آرامش یافته استآید میشود از این وسط منی بیرونمیشکافته

خدا که قابلیت عشق را داریم، عشق هم یعنی وحدت با در واقع آرامش قبلی خودش را یافته، ما به عنوان امتداد 

الزم . براي اینکه از جنس زندگی نقداً هستیم،یقین هم داریم یا نه؟ حتماً داریمآیا آرامش هم داریم یا نه؟ . او

یقین داریم هم آرامش داریم، ایم ما از جنس خدا هستیم، وقتی دیگر خودشیمنیست با فکر بگوییم بلی ما زنده

در ذهن شک داریم اصالً ذهن شک است براي این که مفهوم .شادي داریم، هم روي پاي خودمان وا ایستادیمهم

!گوید جان آرام گرفته و اطمینان یافتهمیپس. است فکر است

27، آیه )89(قران کریم، سوره فجر

)28(ربک راضیۀً مرْضیۀً ٰ◌ ارجِعی إِلَى

.، باز گرداز تو خشنود استهمو اوياز او خشنودالی کهدر حبه سوى پروردگارت

سر نزند، این بینید که تا این شکاف ذهن بوجود نیآید و از این شکاف خود اصلی شما که امتداد خداست میپس

ماقبالً. ولی از کی آگاه است از خودش، هم آگاه است هوشیاري هم خوشنود است و هم مورد خوشنود است

یکی من هستم یکی هم این :گویدمیثالً از چیزها آگاهم، من ذهنی از چیزها آگاه است، من ذهنیگفتیم ممی

ولی . شوممیشود و این هم مفعولمیبا این من فاعل. گلدان، پس من و گلدان وجود داریم و من از گلدان آگاهم

ند و یک باشنده زنده که حضور شومیمنطبقبر همدیگروقتی هوشیاري از هوشیاري آگاه است فاعل و مفعول 

دهد و این پس از یک مدتی کامالً از ذهن جدامیشماست و حضور خداست در این لحظه خودش را به شما نشان

اي که خودش از خودش آگاهه عمق پیدا بکند، خیلی همیشه، اگر این باشندهشود و براي خودش با شما هستمی

. شودمیشود صفرمیضعیفشود،میمن ذهنی ضعیفعمیق بشود

براي بزرگان ممکن است اتفاق بیفتد، براي شما ممکن است اتفاق البته صفر شدن من ذهنی کار سختی است، 

فهمید که چی را باید عمق میمن ذهنی اشکالی ندارد ما کمال طلب نیستیم، شما حاال% 10بیفتد، ولی حاال

شما، چه چیزي دشمن شماست، این فکرهایی که در سر شماببخشید، چی را باید کم کنید، چی ضرر دارد براي

،شود، این من جلو برکت زندگی را گرفتهمیچون من دارد هیجان ایجاد،شودمیگذرد و به این بدن اعمالمی

.زندمیبیشترین ضرر را به شما
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زند، میاق این لحظه به شما ضرردانید که مقاومت در مقابل اتفمیاالنشما. حداقل شما اینها را دیگر یاد گرفتید

قدرت حسابخشمبراي من ذهنی .شودمیبراي من ذهنی مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه قدرت حساب

گذاریم، میاین را ما به حساب قدرت،شوندمیشویم همه ساکتمیشویم بلندمیوقتی ما خشمگین،شودمی

در این .گیریم از موالنا فضا گشایی استمیطور که ما داریم یادقدرت این . این خرابکاري است.این ضعف است

قدرت شما بستگی به این دارد که چقدر عمق پیدا کردید و در این لحظه .بحر در این بحر همه چیز بگنجد

.شوندمیفضاي درون را باز کردید و چقدر چیزها در شما جا

در این بحر در این شوند،میشوند وقتی اتفاقات جامیشما جاشوند انسانهاي دیگر در میوقتی چیزها در شما جا

مگر نگفت خدا از جنس نرمی است، از .اید قدرت داریدوقتی لطیف. ، شما قدرت داریدبحر همه چیز بگنجد

موالنا یک چند لحظه .را از موالنا یاد بگیریمسخن گفتنجویدهجویدهسخن گفتن است،جویدهجویدهجنس 

یک مدتی .گویدمییک غزلآید میکند دوبارهمیرود به آنور، به فضاي یکتایی یک سطل پرمیند،کمیسکوت

و شما دارید سطل خودتان را پر. شودمیشوید سخن صفرمیشوید ساکتمیوقتی شما ساکن.ساکت بود

.کنید از آنورمی

من اگر کور نبودم وقتی که او مرا به خودش :گفتاین که موالنا در غزل به ما ؟کنیممیداریم راجع به چه صحبت

داشتم میمن ذهنی را صفر نگه،دادمنمییعنی دیگر واکنش نشان،شدممیزنده کرد من نسبت به بیرون کر

. بستممیکردم گوش سرم رامی؟ و گوش سرم را بازمچون خودش را به من نشان داده بود من چطور او را ندید

.گوش سر ما گوش هوشیاري ما کر استدهدمیواکنش نشانآن شنود و بهمیاین گوش سرگفت تا زمانی که

بري؟کیبوییخواب،زگفتتو*****دريبیداريگويوگفتبهتا

بیدار به من ذهنی، گفت گوي خواب ،زند، بیداري در اینجا بیدار به فکرمیتا زمانی که من ذهنیت دارد حرف

گوییم به عنوان من ذهنی و میتا زمانی که ما؟بو ببريتوتوانیمی، از گفت و گوي زندگی کیمعادل حضور است

زندگی که ندارد، ،حرف خدا نداردبهاصالًزند، کاريمیرشته تسلسل فکري این فکر کننده من ذهنی دارد حرف

کنیم به عنوان من ذهنی؟ از این لحظه که میشود، ما چه کارمیآغازاصالً این جدایی با ستیزه با او در این لحظه 

در ،بعضی آدمهاحاال شما هم که نه،شما نگاه کنید بیشتر توجه شما. کنیممیسکون است و زندگی است و او فرار

کی در این لحظه است؟ شما خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید، ببینید که این لحظه یک . گذشته و آینده است
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دهید حاال در مییا نه این کار را اتوماتیک انجام؟کنیدمیام توجهتان در کاري است که االنکنید تممیکاري

دهم، میاین کار را هم انجام،ناراحتم،گذشته به فکر چیزي هستید که فالنی فالن کار را کرده و االن یادم افتاده

چرا؟ براي اینکه گفتیم . ست؟ خوب نیستکنم فکرم در گذشته است در آینده است، این خوب امیدارم رانندگی

یعنی دهیدمیبودن و انجام دادن در این لحظه این است که تمرکز شما به کاري باشد که این لحظه انجاماتصالِ

این کار فقط پلۀ ذهنی باشد براي یک کاري در آینده ،شود شما یک کاري انجام بدهیدنمی.در این لحظه باشید

پس . این یعنی منتظر باشم زندگی شروع بشود. بارها گفتیم این یعنی چی. هستدر آنگی کنیم زندمیکه فکر

. زنیممیبریم براي اینکه ما خودمان داریم حرفنمیايما از گفت زندگی بهره

سمابااليهست،باطنسیر****مافعلوقولبیرون است،سیر

در حالیکه وقتی من ذهنی داریم ما، من ذهنی ما تمام ،یعنی حرف زدن ما و انجام دادن ما سیر بیرون است

. یعنی دائماً ما در سیر بیرونی هستیم. اصالً کاري به بودن ندارد،حواسش این است که چه بگوید و چه کار بکند

گوید میکند که با انجام دادن بدون اتصال به بودن باالخره مسائل را حل خواهد کرد، من ذهنیمیمن ذهنی فکر

زنم، میآورم با این حرفمیرا بدستآن کنم،میکار راآن کنممیاین کار را. گیم درست خواهد شدداالخره زنب

. این سیر بیرون است،شودنمی،شودمیبا فکر کردن و انجام دادن کارم درست

نیست فقط فکر اگر عمقی . درست است که این لحظه عمقی در شما ایجاد شده باشدموقعیشما سیر بیرونتان 

هر لحظه بلند،گوید منمی.کردن و عمل کردن است آنهم بصورت من ذهنی که ادعاي استقالل و اتونومی دارد

دانید تا بحال زندگی، خدا دارد روي این من کارمیولی شما.گوید من، حاضر نیست فرو بنشیندمیشود ومی

گفتم چه جوري، پخش کرده یکی یکی دارد .نجا در بیاوردخواهد ما را از آمیکند، ما توي این من هستیم،می

.کند، شما مقاومت نکنیدمیجمع

رسد و ذهنتمیمی گوید سیر باطن، گردش باطنی من باالي آسمان است، باالي آسمان یعنی تا جایی که چشمت

تواند ما را بکشد، ینمباالي آسمان جایی است که دیگر بیرون. گردش فکر و سخن گفتن و عمل استآن بیندمی

توانست بکشد و این اینرسی شما، یعنی مقدار حرکت و مومنتوم شما را نهر موقع بیرون یا یک چیزي در بیرون 

آسمان نه این آسمان . سما یعنی آسمانشما صفر شد و شما حرص رفتن به بیرون ندارید شما باالي سما هستید 

بینید، یعنی هر چه ذهن شمانمیرا کهآن خوب باالي.بینممیگویید من تا یک جاییمیشما. این تمثیل است
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بیند پس در فضاي یکتایی است آن، چیزي را که ذهننمیبیند خوبنمیقبول نیست، هر چهآن بیندمی

. اش ما قبول نداریمولی اشکال ما این است که تا ذهن ما بکار نیفتد با من.سیر باطن استآن تواند بشناسدنمی

با انجام دادن با فکر ،شما خوب این را به خاطر بسپارید. کندمیمام عبادات ما را تمام دعاهاي ما را من ذهنیت

یکی شدن با اوست در این جهان، . اولین منظور ما رسیدن به حضور است. کردن ما کارمان را درست نخواهیم کرد

همیشه، و گرنهاقبالگهنت درست بشود باید بیایی به خواهید کارهاي بیرومیهستیم، شمااقبالگهدر آن بعد از

. آوريمیبد شانسی

نیستیم در جاي اقبالگهدهد از این است که ما در نمیبد شانسی ما و این که اعمال ما و فکرهاي ما نتیجه

م بروخیلی خوب است همرفککنیم که این کار خیلی خوب است، این میما با ذهنمان فکر. بدبختی هستیم

شود شما به میبراي این که وضعیتها طوري براي زندگی شخص شما طرح. دهدنمیرویم، نتیجهمیدنبالش، با من

یک آدم سی ساله ممکن . خوب براي این که به ما یاد ندادند.شما اصالً این حضور یادت رفته.حضور زنده بشوید

،واج کنم بچه دار بشوم خانه بخرم، پولم زیاد بشودخواهم بروم ازدمیاست بگوید حضور چیه برو بابا، برو من

.کنیممیهفتاد سالگی شما بیا راجع به حضور باهم صحبتش شصتزندگی کنم بعد

،بشراشتباه.ماستۀ ریشاصالً،ماستاصلیبعدشیارانهوهلحظهایندراوباشدنیکی.ماستاصلیبعدحضور

دراآلن.بدهیمگوشنیستیمحاضرکههستیمذهنیمنمشغولاینقدرما.دادندتوضیحبزرگانرااشتباهاتاین

ما.شدنخواهد،کننددرستآبادانیخواهندمیاوخردازاستفادهوغیبجهانبهاتصالبدون،فعلوقولبادنیا

براي.دیگردهندمیتوضیحدارندبزرگانرااینها.کردیمامتحانکهبگوییموبکنیمجمعیخطرناكکارهاينباید

شودنمیجمعیذهنیمنباکهاستمعلومبوخ.نشدکهبگیریمیادتاکنیمایجادبزرگیجنگیکبایدماچی

بایدحاالبوخ،شوهروزنفهمیدیمراموضوعاینما،خانوادهیکدرمثالًحاال.شودنمیفرديذهنیمنبا.کار

،استدرستاینفهمیممیندادجواباگرکنیمامتحانهمرااین؟مبگیرییادماتابدهدرخبديحوادثهی

.انددیدهراحقیقتییک،موالنامثلآدمهایی،بزرگان.استدرست،استدرستبوخ

نهاددریابرپاي،جانعیسی****بزادخشکیکز،دیدخشکی،حس

، نداردزندگی،نداردآبذهن.بیندمیارخشکی،بیندمیراذهن.بیندمیراجهانفقط،ذهنیمنیعنیحس

استخشکیجاي،بیندمیراچیزها،بیندمیرادردهاوفکرهافقطذهنینم.استحیاتآبآب،نداردکیفیت



Program # 648گنج حضور648برنامه شماره 

19: صفحه

ازوکنیممیدرستراذهنیمنآییممیماکهشودمیایجادموقعیخشکی،زاییدهخشکیازهمخودشو

یکاًدائمکهدیدخواهید،کنیدنگاهخودتانبهشما.کنیممینگاهجهانبهفقط.شویممیقطعهشیارانه،زندگی

گذشتهدرچیزيیک،باشدوضعیت،باشدآدماینخواهدمیحاال.کندمیمشغولراشمافکربیروندرچیزي

درچیزيراتان توجهاًمدائاینکهبرايباشیدآگاهتوانیدنمیآنورراجع به،یکتاییفضايبهراجعشماپس.باشد

.دزددمیبیرون

،دانستیمیخودتراداريریشهاین،راعمقاین،داشتیعمقییکلحظهایندرشماکهاستبودهدرستاین

چیزهاآن بهآبایناز،بوديآبخوداصالً،داشتیآبموقعآن .دیديمیهمراچیزها،شدمیسادهذهنت

عیسیگویدمیاما.کهنیستدرستاینرآخ،هستیدخشکیتوشاههمشما،یستنآباینحاال،ریختمی

خودش،شدایجادشکافوقتیکهجانیهمان.شماستشیاريوه،شماستجان،شماستاصلجانعیسی،جان

ولی،منبهخوردهضرر.عمقیعجب،آرامشیعجب،ایناحساسیعجبآهدیدیدیکدفعه،دادنشانشمابهرا

آن ازاینکهبراي؟استافتادهاتفاقیچه.شدممیحالتیچهمن،خوردمیضرراینقبالًاگر.هستمآراموزهن

اصلیخود،شماجانیعنی،شماجانعیسیپس.گیرمنمیهویتدیگرمن،سودهاآن از،ضررهاآن از،چیزها

نگهجهاندرزوربه،جهانبهنکشیدزوربه،جاآنبرودخواهدمیشماجاناین.گذاردمییکتاییفضايبهپاشما

.کندمیتاکیددوباره.دریابهبرودخواهدمیاینخشکیتويدآوردیکهاستماهییکعین.ندارید

نهاددریادلدرپا،جانسیر*****فتادخشکیبر،خشکجسمسیر

یعنیخشکی.استخشکیدرچیزها،چیزهاستبهحواسشۀ هم.ستهذهنیمنخشکجسمکهبینیدمی

وسفتوسخت.استجسمیشیاريوهاز جنس ذهنیمن.استخشکیدرذهنیمنسیر.جهاناین،ذهن

زندگیش، نداردزندگینداردرمق.استخشکهمآن ،کردهدلشراچیزيچنینکههمکسی.استخشک

دریادرراپایشخواهدمیدلش،شمايهشیاریعنی،شماجانسیر،شماجانسیرکهحالتیدر.نداردکیفیت

ایجادنهایتبیعمقیک.شودیکیاوباخواهدمیشمااصلیعنی؟چییعنی.باشدیکتاییدریايدر.بگذارد

.کند

استنهایتبییکی.کندزندهلحظهایندر،گفتیمبارهاکهخودشخاصیتدوتابهراشماخواهدمیزندگییعنی

بایدشمادرشیارانهوهمنتهی. هستهمشماجنس،هستندخداجنسکهابدیتونهایتبی.ابدیتهمیکیو
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جهانبهنداریداحتیاجشما،بشودزندهشمادرلحظهایندر،خداابدیتاینوخدانهایتبیاین.شودبرقرار

جوريچهاینحاال.استهشددرستاینجادرعینیمنچون،ذهنیمن،دیگرنداريمنبهاحتیاج.باشیدمتکی

؟شودمیدرست

من.استخودشسخن،شماسخنباشدیادمان.جودمیراشماسخندهدمیشکافویدگمیامروزموالنا

خوبراموضوعاتاینلحظهایندراگرشما.شودمیایجادزندگیۀ وسیلبههمهها وضعیت،ماحرفهاي،ذهنی

اآلنمن؟کنممیمقاومتچرامن.بکندخواهدمیکارهرزندگیبگذارآه،شویدمیریلکسقدرنای،کنیددرك

منالبته،منخوشبختیجهتدرافتدمیمنبرايقاتفابهترینلحظهاینکهدارمتوکلییکاآلنمن،فهمیدم

جلوي،کندمیپیشنهادزندگیکهچیزيهر.دهممیانجامآید برمیدستمازکاريهر،نخوابیدم،ننشستمکاربی

بدعادتیکاگر،بدهمانجامکاريبایداگر،نمبکَچیزيازراهویتمبایداگر،کنمصبربایداگر،گذاردمیمنپاي

.کنممیمن،کنمتركبایدرا

بودکردهاسیررامناینحاالتا.استمناختیاردراینواستجسم،جسماین.هستمشیاريوهمندانممینم

وبودهجسمذهنیمناینبینممیاآلنولی.بودشدید،ذهنیمنهاي خواهشارضايبهمنحرصومنۀ القعو

اسیربایدچرامن.بکنمتوانممیجسماینباخواهممیکاريهروهستمشیاريوهمن.استبودهمناختیاردر

.گوییدمیشما؟باشماین

دشتگاه،دریاگاهوکوهگاه****گذشتخشکیرهاندرعمرچونکه

؟شکافتخواهیکجارادریاموج*****؟یافتتوخواهیکجاازحیوانآبِ

،کنیتجسمذهنبارادشتودریاوکوهوبگذردذهندرعمرتتماموبمانیدذهندرشمااگرگویدمیپس

ستواري را با ذهن تجسم کنی، ، اکنیتجسمذهنبارایکتاییفضاي،کنیتجسمذهنبابخواهیراخدایعنی

همه را بصورت یک تصویر ذهنی در بیاوري، و بخواهی تقلید کنی، حتی اکثر یک تصویر ذهنی درست کنی که

این است؟ نه . تصویر ذهنی همین تصویر ذهنی عارف است، تصویر ذهنی انسان داراي حضور استگوید اینمی

ینصورت آب حیات را، آب حیوان را از کجا پیدا خواهی کرد؟، در ایاگر این کار را بکنی فقط تو ذهن بمان

گوید اگر نگذاري این سلسله فکر شکافته بشود و زندگی خودش را نشان بدهد بصورت شما میتوجه کنید دارد

مقاومت کنی، آب حیات را از کجا پیدا خواهی کرد؟ به شما و از طریق شما عمل کند و دائماً ستیزه کنی و
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؟ شما باید از یک جایی به دریا وارد بشوي، شما زندگی را بشکافیتوانی میري موج دریاي یکتایی راشما چه جو

کند، ما نباید میدهد ما را به خودش زندهمیزندگی خودش را به ما نشانلحظه آن موالنا به ما گفت. بینینمیکه

.چشمهاي هوشیاریمان راچشمهایمان را ببندیم

فناستوسکرَستومحوآبی،موج***ماستفکروفهمووهمخاکی،موج

ما از حرکت فکر حس هویتند چقدربیمیآیدمیموج خاکی چیه؟ موج خاکی موج فکر است، موج فکر

کنیم میشویم، بعضی فکرها رامیکوچکآید میبعضی فکرهاشویممیکنیم بزرگمیگیریم، بعضی فکرها رامی

رنجیم، اینها موجهاي میکنیممیآید، بعضی فکرها رامیکنیم حسادتمانمیفکرها راآید، بعضیمیدردمان

یعنی چه وهم باشد، چه فکر باشد، چه فهم باشد، مفهوم یک ماست،فکروفهمووهماند خشکی اند خاکی

.که مال ذهن است موج خاکی استزياند هر چیهمه مال ذهناند؟چیزي باشد، اینها همه چی

موج شما به زندگی است، این محو است محو یعنی صفر شدن من .اما موج آبی چیه؟ موج آبی موج زندگی است

ذهنی، هر موقع من ذهنی شما صفر است و عقلش هم صفر است و شادي بودن شما را مست کرده، شادي بودن، 

شوید هوشیارانه، این میاو، بودن خداست، شادي بودن یعنی شما وقتی از جنسبودن قبل از وجود داشتن است

،این سکر است. جوشد و با اصل شما یکی استمیسبب از اعماق وجود شمابیکه این شاديیک شادي دارد

منی، حرکت در فضاي یکتایی، توجه شما روي خودتان بماند، چیزي نتواند بیپس حرکت. سبببیمستی شادي

موج آبی است، موج آبی از جنس سکوت است، سکون است، آرامش ، بدزدد در این لحظهتوجه شما را بیرون ببرد

.است، وقتی شما آرامش دارید ساکتید، این هم یک فعالیت است

ها باید ساکن بود تا از گوید این مردگی است تند تند باید فکر کرد عمل کرد دوید، نه، بعضی موقعمیمن ذهنی

سبب باال، آرامش بیصفر صفرِ صفر عقل صفر من ذهنی صفر، شادي. زندگی ما بتوانیم انرژي بگیریم برکت بگیریم

که ما ها دارد، با اینمیدردها بردارد، میدارد، ترسها برمیما را برها وقتی وهم. باال، و این بروز موج آبی است

انیم فکر من دار دمیاساس است در حالی که مابیگوییممیوهم فکري است که ماها،با توهمخیلی آشنا هستیم

من بیاگر در این لحظه شما موازي با زندگی نیستید و. گوید این حیلت استمیدر غزل. اساس استبیکالً

اسمش حیلت .کندمیمن ذهنی فقط حیلهکند میکند، و من ذهنی فکرنمینیستید، زندگی از طریق شما فکر

.است امروز خواهیم خواند
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تو کورجامیآن ازمستی،ازینتا****دورتوکريسآن ازسکري،در اینتا

مستی شادي و آرامش دور هستی، تا زمانی که آن سکر ازآن تا در مستی غرور هستی مستی من ذهنی هستی از

.مست غرور هستی از جام زندگی تو کور هستی

دارهوشکن،خوخاموشمدتی****غبارچونآمدظاهرگويوگفت

گذرد و اتوماتیک است و ما را زیر سلطه گرفته و ما میها ذهنی که همین االن در سر خیلی از ماپس گفتگوي من

نویسد مثل نمیگفتگویی که زندگی در ذهن ما. نداریم، این گفتگوي ظاهر استآن نساختاختیاري در متوقف 

ت و هم سادگی و روشن بودن را از ارزش اسبیهم. پوشاندمیکند؟ غبار همه چیز رامیغبار چه کار. غبار است

یعنی ! تو بیا مدتی خاموش کن. شوندمیکنند گیجمیدانیم یعنی چی؟ مردم فکرنمی.برد، شفاف نیستمیبین

هوش دار یعنی بگذار زندگی از طریق شما فکر کند و شما هوش . ذهنت را متوقف کن، اولش کار سختی است

. باشیدهوشیاري زندگی را در این لحظه داشته

رااینبگفتوبخندیدرا،بازيدریافتشَهم

هیهاییوعقلبیتوچوباشداوکهگوکسبدان

حاال چی شده بود؟ گفت که زندگی آمد به نرمی و جویدن سخن من یعنی پاره کردن رشته فکر من خودش را به 

ر واقع عاشق هستی، چون هر لحظه یک سئوال کرد گفت که تو اي هوشیاري که از جنس منی و د. من نشان داد

بلی آمد خودش را به من . االن بالقوه هستی،اختیار داري به من زنده بشوي، و وحدتت را با من به عمل برسانی

و این اشتباه مردم است که.تا لحظه بعد دوباره رفتم به ذهنملحظه من او را دیدم ندیدم، چرا؟ آن نشان داد، در

.گیردمیگوید چه طوري صورتمی

رفتم با فکرم شروع کردم به توجیح کردن این پدیدة شگفت انگیز، که زندگی یک لحظه خودش را به من نشان 

داده بود، و خودم را کر کردم به شاه و دوباره گوشهایم را باز کردم به بیرون، با باورهایی که یاد گرفته بودم و با 

و و خواستم با آنها با استفاده از آنها مطلب را تجزیه و تحلیل کنم،آنها هم هویت شده بودم و اینها دل من بودند

سلطان چی فرمودید؟ شاه یعنی خدا بازي را دریافت ! خودم را زدم به کري و گفتم شما یک بار دیگر بفرمائید

.ودت باشدحاال معلوم است خندیده و گفته که اینها را به کسی بگو که مثل خ! کنممیدیگر، فهمید دارم چه کار
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، یعنی کسی که عقل من ذهنی را دارد و از خردي که من هیهاییوعقلبیتوچوباشداوکهگوکسبدان

و تو عقل . تواند در اختیار تو باشدمیکندمیتمام این کائینات را اداره)از زبان خدا(خرد من . دارم محروم است

عقل ،را گرفتیآن ،اتشود بوسیلۀ باورهاي هم هویت شدهیممرا رها کردي و این عقل سلسله فکر را که تحریک

اندازي، و بطور عملی ما واکنش به میمرا گذاشتی و تو هیهایی هستی، هیهایی به این است که تو هیاهو راه

. شود، کلماتمیصدا بوسیلۀ زبان ما ایجادبیکلمات با مخلوط کردن حروف با صدا و. گوییممیهیهاي

مقایسه با خرد زندگی و طرز ارتباط زندگی که با ارتعاش انرژي و بودن است، یک جور سر و صداي دردر واقع 

این چیزها توجه دارد و به خرد هیعنی کسی که بهاي ،هی،هاي،هیهاي یعنی هی. بیخودي راه انداختن است

دانیم که این نمیدهیم،یمزنند و ما واکنش نشانمیهیهایی ما هستیم که مردم حرف. زندگی توجهی ندارد

کنند جمله میرا بهم وصلها کنند، کلمهمیصدا کلمه درستبیجمالت را با قاطی کردن حروف صدا دار و حروف

فرستم، برکتی میگوید تو چرا به خردي که این لحظه من بسوي تومی.جمالت هیهاي استآن کنندمیدرست

کنی؟ تو برو این می؟ و واکنش به هیهاي ذهنکنیمیدت را محرومخو؟کنینمیفرستم توجهمیکه بسوي تو

.گویدمیاز زبان خدا! که هیهایی نیستمعقل و هیهایی باشد، منبیحرفها را به کسی بزن که مثل تو

دهی، اي هیهاییمیگذرد و به آنها واکنش نشانمیاي هیهایی، اي که در ذهنت فکرها: گویدمیخدا االن به شما

اي هیهایی که یک ماه پیش یک نفر یک حرفی زده تو یادت.بردنمیافتد تا صبح خوابتمیشب یک فکر یادت

عقل .کندمیدانستی که من عقل خودم را عقل تو بکنم، عقل من کائینات را ادارهمیتو.عقلیبیرود، که تونمی

این سیستم بدن تو چقدر سخت است؟ شعور من ادارهدانی که اداره کردنمیتو. کندمیمن این بدن تو را اداره

خودت را زدي به ! گوییمیچیها خواهی با من هم بازي کنی؟میحاالحاال چسبیدي به هیهاي سرت؟. کندمی

.دهیمیکري؟ آخر این کري تو از آنجا آمده که واکنش به هیهاي

یعنی شما . صبر کنیم شاید عقلش برسد. درسنمیولی خوب خوشبختانه خدا خندیده، خدا گفته هیچ عقلش

شود؟می، حاال ببینیم چیبخندید و بگفت این رانگران نباشید خدا عصبانی نیست 

پیششسروگوشببردمکَرچوندگرحملهیکی

نفزاییاستیزهجزتوآورديشید:بگفتا

.گوش حسی است)می بینید که گوش همین گوش است(گوش و سر را ویکبار دیگر حمله کردم
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گوید یکبار دیگر هم امتحان کردم سرم و گوشم را یعنی ذهنم را بردم میکه پشت سرش فکر است همان هیهاي،

چی گفت؟ . گوییدمییعنی شما به خدا. دوباره بفرمایید!یعنی چی؟ یعنی ببخشید گوشم سنگین است. پیشش

کنی، با این میدهی با من بازيمیی، خودت را فریبکنمیکنی، با ذهنت برخوردمیحقه بازي! گفت شید آوردي

! کنینمیبکنی کار دیگرياضافهکار بجز اینکه ستیزه را 

شما خوب به خودتان نگاه کنید ببینید که این عبادات شما، تسلیم شما، کارهاي شما یک جور اضافه کردن ستیزه 

آن شود، بهمیشود کوچکترمیه روز ضعیفتراست؟ بزرگ کردن من است؟ یا نه حقیقتاً این من شما روز ب

آیا شما . شودمیشما از طریق او گفتهاین لحظه بهحرفهاي او. دهیدمیگوشرا آن حرفهاي،شویدمینزدیکتر

شود؟ میدر این لحظه موازي با او هستید؟ جریان خردش و زندگیش و عشقش وارد چهار بعد شما

گوید هر جا زندگی بیشتر باشد مردم در آنجا من ذهنی می،خویشتربیمردم در او هر جا حیاتی بیشتر

اگر شخص شما زندگی ندارید . زندگی کمتر استمقاومت باال باشدآنجا،هر جا ستیزه باال باشد.کوچکتري دارند

ت تو به به من گفخدا :گویدمی.کنیدنمیکنید کممیستیزه را اضافهشمااین است که لحظه به لحظهاش معنی

یادمان باشد شما نباید تصمیم بگیرید با منت یا خودت من ذهنی . کنینمیغیر از اضافه کردن ستیزه کار دیگري

نفرین شود،میمن ذهنی را مالمت مکن قویترشود،میبا من ذهنی کشتی مگیر من ذهنی قویتر.را از بین ببري

کند هوشیار کردن میتر چیزي که من ذهنی را ضعیفتنها .شودمیشود، تاسف نخور قویترمینکن قویتر

اگر . دهدمیکه امروز موالنا به شما خوب دارد توضیح،خودتان است و شکاف دادن این تسلسل فکري است

گوید اسم این شید است، حقه بازي است براي چی میشکاف فکر را ببندي و دوباره بخواهی با او برخورد بکنی

براي چی خودت را زدي به کري؟کنی؟ میاین کار را

شنود و ذهن میکر شدن به خدا باز کردن این گوش به بیرون، تا زمانی که از بیرون. امروز معنی کري را فهمیدیم

و فرایندش هم به این ترتیب است .گوید که بیامیکند ما کر به او هستیم و گفت هر لحظه دارد به شمامیقضاوت

کند در این لحظه شما باید بپذیرید، همین که بپذیري حاال این میادي براي شما ایجاداي یک رویدکه یک حادثه

برد االننمیهمین حرفی که یکی یک ماه پیش زده شما خوابتان.پذیريمیگذردمیرویداد ممکن است از ذهنت

این کلمه به اصل من که کنم ومیزندگی هستم و من فضا را بازپذیري، چون از جنس هیهاي بوده من از جنسمی

توانسته لطمه بزند، این به من ذهنی من برخورده و چه بهتر، ببینم به کجاي من ذهنیم نمیاز جنس خداست
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که من بفهمم که چه چیزي را باید بیندازم، همان . کلمه هم از رویدادي بوده که خدا بوجود آوردهآن برخورده، و

برد؟ آخر این درست نمیرا بیندازي آمدي که خوابتآن شما بجاي اینکه. مباید بینداز،چیزي را که بهش برخورد

دهد مقاوم باشیم، انکار کنیم، نپذیریم، این میشود ما در مقابل اصالحات جامع زندگی که روي ما انجاممیاست؟

درست است؟ 

گویم؟چونعذروجوابکردم،کَريدعويچون

بدراییوفرهنگبدانبستهشددرهامهمه

همۀ انسانها تا یک جایی اگر در ! شما ممکن است بگویید من ادعاي کَري نکردم.می گوید من ادعاي کَري کردم

به زبان فارسی بگویید من کر هستم شما ادعاي کَري این نیست که .معرض این آموزشها قرار نگیرند، کَر هستند

شما همین که حرفهاي او را. اینطوري نیست،واهد بکندخمیخواهم کر باشم هر کاريمی،نسبت به حرفهاي خدا

اصالً خود بلند شدن به .کنیدمیدهید در این لحظه به اتفاق این لحظه ادعاي کَريمیشنوید مقاومت نشاننمی

عنوان من ادعاي کَري است چرا؟

زنم کو میمن حرفگوش جو یعنی .براي این که این من گوشش به بیرون باز است و خودش هم گوش جو است

تازه گوش ما هم حرف جوست، حاال شما ببینید این تلویزیون را . گوش جوست.گوش؟ یکی بیآید گوش بدهد

گوید؟ چرا شمامیگوش جوست من هم حرف جو، چرا حرف جو؟ ببینم چیآن .گویدمیکنم چیمیروشن

بلند شدن به عنوان من خودش ادعاي کري ایجاد من گوید؟ به هر صورتمیخواهید ببینید که زندگی چینمی

!خواهی بکنمیگویید من کَرم، هر کاري هممیشوید به عنوان من ذهنی به خدامییعنی شما که بلند.است

. توانم گوش بدهمنمیدهم به تومیچرا؟ من به یکی دیگر دارم گوش! خواهم بشنومنمی

خندد میري جواب بدهم؟ چه جوري عذر بخواهم؟ حاال خدا چونگوید این کار را کردم من چه جومیحاال من که

کند به جاري شدن به میاین لحظه کري را بگذاریم کنار زندگی شروع.شما بیایید دیگر کري را بگذارید کنار

ا ب، از خدا عذر بخواهم؟ با تسلیمبایدچهار بعد ما، چه جوري عذر بخواهم؟ اگر ما پنجاه سال کر بودیم چه جوري

کنم یعنی چی؟ این که جواب عذر نمیدانم ومیکنم،نمیدانم ومیاین طوري نباشد که، با عملماین که فهمید

ولی ما . کنم اینهم یک نوع کري استنمیدانم ومی.دهممیدانم و دیگر انجاممینیست که، عذر این است که

بدرایی، بدرایی آن فرهنگی که درست کردیم و باآن عذر هم نخواستیم در نتیجه چه شده؟ با،ادعاي کري کردیم
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آیینی که در این جهان ما ،مجموعه رفتارها، باورها، فکرها، ساختارهاي ماديیعنی بداندیشی، این فرهنگ این 

درست کردیم این فرهنگ، فرهنگ من ذهنی است، فرهنگ مقاومت است، فرهنگ ترس است، فرهنگ جدایی 

من بسته درها به روي شخص. دنبال آن، درها را به صورت بشریت بسته استیشیِاین فرهنگ و بداند.است

حاال فرهنگ من ذهنی چی هست؟ خوب نگاه کنیم به . خواهم این درها باز بشودمیدیگرگویید منمیشده، شما

. کنیم دیگرعملباید دانیم میخودمان، اگر در خودمان این چیزها هست در این صورت به عنوان عذر و این که

.فرهنگش مقاومت است در مقابل اتفاقات، باید عوض بشود به پذیرش

چرا؟ ستیزة خودمان را من ذهنی خودمان را. دانیممیمانفرهنگش مانع بینی است، ما آدمها را مانع زندگی

کنم میا پلهیک فرم است و من این ر،گوید این لحظه یک اتفاق استمیبینیم و آمدیم با این فرهنگ کهنمی

زندگی در این ،گوید زندگی در آینده هستمیقسمتی از فرهنگ. ، در آینده زندگی هستبراي رسیدن به آینده

براي رسیدن به چیزي که ،کنم براي آیندهمیلحظه هست، بنابراین فرم این لحظه را وضعیت این لحظه را پله

و و رسم بارها گفتیم منتظر باش تا زندگی شروع بشود،راه آن کنم ومییک راه و رسمی پیدادهدمیزندگی

بزرگ بشوند بروند، مدرك ها یا اتفاقاتی شبیه ازدواج، همسریابی، بچه پیدا کردن، بچههایی پدیدهزندگی در

.بگیرم، به فالن مقام برسم زندگی در اینها نیست

ینده پرستی، ماده پرستی، وضعیت پرستی، کنند، داراي این فرهنگ هستند، فرهنگ آمیولی مردم این کار را

ها، بداندیشی هم عبارت از این است که بداندیشیهایی مقام پرستی، بعدا وقتی این کار به نتیجه نرسید، و بدرایی

کنید و راه ندارد به شما، و این من ذهنیمیبراي این که دائماً ستیزهتواند بیاندیشدنمیکه زندگی از طریق شما

شد، عاري از خرد زندگی است، دردزاست پس از یک مدتی که ما نتوانستیم به زندگی برسیم، مردم اطراف اندیمی

چرا؟ .کندمیهی دشمن دشمن،فرهنگ این دشمن بین است. بینیممیبینیم بعد هم دشمنمیخودمان را مانع

تا این من نتواند با یک من دیگري که اش سر جایش باشد،براي این که من دارد باید با یکی ستیزه کند تا این من

افتد، پس دشمن میشودمیماند، ضعیفنمیخودش منعکس کرده، خودش درست کرده، ستیزه نکند سر جایش

. پرست است

شود، گم میکند زندگی را، در این دردها گممیدارد جهنمبیند،میپس از یک مدتی اطراف خودش را دشمن

از جمله دردهایی شبیه حس جدایی، حس بیگانگی از خود یعنی از . رهنگ کري استشدن در فکر و درد جزء ف
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کنم، باید برتر باشم، حس اینکه همیشه حق با میرسم خودم را مقایسهمیحسادت، این که به هر کساصل خود، 

است و حق باحق با من گویدمیبینید این که من ذهنی چه مرد چه زنمیکنند،میو دیگران اشتباهمن است

کند؟ میچقدر جدایی ایجادکند؟مییکی ممکن است همسر ما باشد چقدر مشکل ایجادآن یکی نیست حاالآن 

.کند؟ من ذهنی، هر من ذهنی، هر من ذهنی اینطوري استمیاشتباهداردآن کند حق با من استمیکی فکر

ین شدن، خشمها را انبار کردن، رنجشها را نظیر شکایت کردن، رنجیدن، خشمگ،قسمتی از حس قربانی بودن

. کوبیدن و تبدیل به کینه کردن جزو فرهنگ کري است

شود ایجاد میشود و عملمیشناسید، چنین فرهنگی وقتی بوسیلۀ جمع تجربهمیشما این فرهنگ را خوب

ها و باورها و جدایی با ماده با چیزها با فکرگیبراي اینکه چنین فرهنگی اساسش هم هویت شد. کندمیجنگ

تر شود عمیقمیگروه دیگر تمرینیک جدایی اصل است، وقتی جدایی بوسیلۀ یک گروهی در مقابل . است

حاال این جدایی را قاطی کنید با فرهنگ حرص، همان شتابی که . شودمیشود گاهی اوقات تبدیل به جنگمی

گوید هر چه بیشتر بهتر، هر چقدر میفرهنگی کهانسان دارد به یک چیزي برسد تا زندگی شروع بشود، همان

. ، اینها همه غلط استشودمیترداشته باشم زندگیم زیادبیشتر

، یعنی درهاي خدا به روي من بسته شد به همین فرهنگ که من بستهشددرهامهمه: گویدمیببینید موالنا چه

شناسید، اگرمیاقل در شخص خودتانآشنا هستید، حدآن دهم شما هم خیلی خوب بامیدارم توضیح

. عمل کنید. کنم، باید عمل کنیدنمیدانم ومیشناسید نگویید کهمی

تودرافکننکتهیککهکردمنظردربانشبه

سوداییوگیج:بگفتامن،نامزبپرسیدش

من، ذهنیمن، اندرب، خدا. شماستشخص، بارة شماستدرکندمیموالناراصحبتهااینتمامکهکنیدتوجه

. هستیدذهنیمنباشیدجهانباهویتاگر همشما، داردمختلفشهاي حالت. نفرندیکهمهاینها، شماخدایی

یکیاوبا، هستیعاشق، هستیحضور، هستیاصلیتمنبشویدزندهاوبهبرگردیدراجهانکنیدرهااگر

؟استگرفتهراماجلويکی. استگرفتهراجلوش، یمبروخداپیشماگذاردنمیکهاستکسیدربان. هستی

بینیدمیرامن، شویدمیزندهاوبهعقبکشیدمیشمامرتبکهدبینیمیپس. مامن؟ پیششبرویمگذاردنمی

مادرتحولاین. فکرهادرشویدمیگموشویدمیگیج، ذهنیمنبعنوانبینیدمیراخودتان،شویدمیقاطی
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شناساییرافرهنگاین، ناظرحضوربصورتشمااگر. بینیممیرامانمنماناظرحضوربعنوان، دگیرمیصورت

براي، استمهمخیلیکاراین.کنیدمیتجربهاستذهنیاندیشۀ منکهرااندیشیبدورابدراییوکنیدمی

.نیستیدچیکهکنیدمیشناساییشمااینکه

منتهی، توشماندیمکهما، بگوچیزيتوگفتمبهش. دیدم، بودخودمذهنیمنینهمکهرااودربانمنگویدمی

براي. هستشناساییخیلی، ذهنیمندیدنخودبوخ. بگوچیزيیکتوگفتم، دیدمرادربان،ناظربصورت

تمامکارهنوز، نیستیدچیکنیدمیشناساییشماوقتی. نیستیدچیکهکنیدمیشناساییریدادشمااینکه

خودشبهراشمالحظاتیزندگی. خواستمیراهمینهمزندگی. نیستیدچیکهکردیدشناساییفقط، نشده

پیداراهستیدچیشماکههستنیستیدچیشناساییاز. نیستیدچیکهبفهماندشمابهتاکندمیزنده

. کنیدمیرهاراآن ستمنیاینمنگوییدمیوقتیاینکهبراي. کنیدمی

، ناظرحضوربصورتشماکندمیزندهوقتی، کندزندهخودشبهمرتبراشماکهاستاینزندگیکوششپس

منازدربانکهگویدمی.بشویدیکیاوباشماردگذانمیکههستمناینکهبشویدمتوجهببینیدراتان من

خرداین،کنیدمیشناساییبینیدمیرانموقتیولی، کهپرسدنمیشماازشماذهنیمنکهحقیقتاً، پرسید

. استجالبیسوالخیلیبوخ؟ چیهاسمتپرسیدمنازدربانگویدمی؟امکیمنکیهاینکهکنیدمیراورزي

مناگرکهبگوییماولبایدیااینجادر. داریمجوابجوردوبوخ. پرسدمیدربان؟ هستیکیتودیپرسیعنی

، ستهاینمنشغل، ستهاینمناسم. منرويگذاشتند، ردیگدارماسمییکمثالًاسمممن ،باشیمذهنی

هویتهم؟ شمارممیدارمراچییعنی، دارمپولاینقدر، دارمرامقامفالن، ستهاینکارم، دارمبچهتاچند

.هستماینمن، رامیهاشدگی

، امسیاسیچیزهايآن ،دینم، میباورها، هویتمهمآنهاباکهچیزهاییهمینمنکهگفتماًاشتباهمنکهگویدمی

وگیج. برسرتخاكگفتهبرگشته. هستممننهاآ، کردمانباشتهذهنمتويگرفتمیادکهماالمعارفیةدایردانش

.فکرباشدههویتهمیعنیسودایی. هستیاینهاگیج. هستیسودایی

کیتوگفتن،ککمک، بگوچیزيیکتوگفتم، کردمنگاهدربانشبهعقبکشیدمرادربانشگویدمیپس

اگرکهبشودیادآوريمنبهبودممکنشناساییهمینولی. گفتمرامیهاشدگیهویتهماینبیاندر؟ هستی

منازیقسمتهرپس. هستمناظرهمینمن. هستمبینندههمینمن. نیستممنمنپسبینممیرااین منمن
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چیزيهربه! هانیستیمنتوباباکهگویدمیشمابهداردواقعدر؟ پرسدمیچیشمااز، شماینیدبمیراخودتان

توکهاستاینوالشئس! هانیستیمنتوگویدمی؟ویدگمیچیمابهدرداینبا. دهدمیدردمابه، چسبیدیمکه

کهنیستهمکافی؟ هچینامتگویدیم.پرسدمیدربانکهاستمهمخیلیسوالاین؟ هستیکیتو؟ کیستی

یاشکلمعنويکلماتسريیکبیاییدشمایعنی، استخدائیتمننام. استخدائیتمننامکهبگوییدشما

. شدمگمنهاآدر، دلمتويگذاشتمکردماشتهبانمنرااینهاوهستممناینهاکهبگویید،بیاوریدراشکلدینی

. شدنتبدیل؟ استقبولچی. نیستقبولهماینهستمخداییاريشیوهمنبگوییدشمااگرپس

، کشددستماگردربانکهگویدمیردیگجايکهبینیدمیرادربانناظرحضوربصورتشمااگرگویدمیدارد

یکیاوبامنکهکندایجاداشکالیک ، بکشدرادستمبخواهداگرذهنیمنیعنی، بشکنمدرباندستمن

نوشتهمعبدباالي. بودگوپیشکهدلفیمعبددراندازدمیآپلوآن یادبهراما. شکنممیرادستشنم، نشوم

بهتوآن رفتندمی،بزرگان، آمدندمیمردم؟ کیستیتویعنی،بشناسراخودتبودندنوشتهمعبددرباالي، بودند

. بشناسراخودتکهخواندندمیرااینولی؟ شودمیچیآیندة منکه،کردندمیگوشخانمآن گوییپیش

دستزندگیخردبهوشويبزندهاوبهتوانیمی،هستیخداجنسازتوکهبوداینمعنیشبشناسراخودت

؟پیشگوپیشرويمیچرا، بشوزندهاوبهپس، فهمیديراایناگرکنیپیدا

تو، بگویدراستتواندنمیگویدنمیراستکهویدبگراستکههمراچقدرشهرپیشگوکهفهمیدندنمیرااینو

نگهراذهنیمنتوتوانینمیچون. کندرهازنیمیخودتبهخودتکهدردهاییوزیانوضررازتواندنمیرا

سالمیاشوممیمریضآیندهدر؟ نکنمیابکنمازدواجکسفالنبامن؟ شودمیهاچی، پیشگوپیشبروي، داري

حالتترینعمیقدراینکهبراي،بشناسراخدایتیعنیواقعدرکهرابشناسراخودتحالیکهرد؟ مانممی

بارفتندمیوگرفتندمینادیدهراموضوعاین. داریماوخردبهدسترسیبنابراین،هستیمیکیاوباماوجودیمان

. بشناسیمراخودمانبایدکهدانیممیهمما. کردندمیگوشاوحرفهايبه، کردندمیمشورتاو

وايزندهبهشاگر؟ ايزندهبهش.ناظرحضورجنساز؟ توهستیجنسیچهاز؟ هچینامتکهگویدمیدربان

منکهزمانیتا،بگیرمتوانمنمیراتوجلويکهمن، بپرسیمنازندارياحتیاج، نداريبه دربان احتیاج، ساکنی

. نیستدربانردیگکهباشینداشتهنم. گیرممیراجلوتمنداريرا
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راخودمان، خودمانبایدکهدانیممیحالیکهدر. گیریممیفالما،گیریممیحافظفالما؟کنیممیچیکارما

شماذهنیمنکهرابدياتفاقاتتواندنمیفال. بدهدنجاتتان ذهنیمنشرازتواندنمیراشما،فال. بشناسیم

من ، استرسازغموغصهاز، بگویدخوبهمچقدرهرتواندنمیفال. بگیردراجلوش، آورداهدخوپیششمابراي

به، بکنیداستفادهاوخرداز، بشویدزندهاوبهاگرکهحالتیدر. بگیردراجلوش، کردخواهدمریضراشماذهنی 

، جانداريسطحدر، لطیفساساتاحسطحدر، فکرسطحدر، جسمسطحدرخوباتفاقاتهمه، یدیبیااقبالگه

. هستیداقبالگهدرشمااینکهبراي، خوباتفاقاتلحظهبهلحظه.دادخواهدرخشمابه، بودنجاندارايیعنی

. هستیداقبالوشانسمحل

، مدیدیرامانذهنیمنودیدیمرامانذهنوبودیمناظرحضوربارهامااینکهبراي؟سوداییوگیجگویدمیچرا

راصحبتشداریماآلنکهشخصیاینیاانساناگر.شدیمگمدر آندوباره، شدیمهویتهمآنبادوباره

وجوددربانهنوز. دیدمرامنمیعنی، دیدمرادربانیعنی؟چییعنیکردمنظر، دربانبهکردنشنظربه، کنیممی

:گویدیمحاال. ماستبودنسوداییوگیجینشانگردربانوجود، دارد

گفتارشبهاندرکشکهدگربارشکردمنظر

عیار سیماییاوچواویی،درِشاگردکه

دانید که این حضور ناظر هستید و من میمعلوم شد االن شمادوباره نظر کردم، دوباره نظر کردن شما االن

بینیم شناساییمیمان راکشیم عقب بصورت حضور ناظر من میگفتم که ببین، وقتی ما. بینیدمیذهنیتان را

شویم این شناسایی از میچسبیم به آن، من ذهنیمیدوبارهشویممییکیآن ی نیستیم، وقتی باچکنیم که می

این حضور ناظر که مانیم، چون این دفعه شناسایی کردیم میکنیممیکشیم عقب شناساییمیرود، دوبارهمیبین

. ولی هنوز من داریمهستیم، این فضا هستیم در اطراف من

یعنی .گفتم که دوباره بکش به گفتارش. گفت که دوباره بهش نظر کردم یعنی چی؟ یعنی جدا کردم خودم را از او

ما که این االن اگر ما حضور ناظر باشیم من مان را ببینیم، من مان از برکت! زندگی را یک کاري کن حرف بزند

شود من ذهنی دیگرمی، من ذهنی دیدهم، این حضور ناظر او هم هستلحظه از طریق ما چون با او یکی هستی

، پس من بصورت حضور ناظر بعضی اوییدرِشاگردکهکشیدیم دوباره خدا را به گفتارتواند ما را بکشد،نمی

عیار و . ولی این جفت و جدایی شاگرد در خداست،شوممیجداها چسبم به ذهنم بعضی موقعمیهاموقع
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یک لحظه هست یک ست، عیار سیما یعنی صورتش مثل عیارها است یک لحظه هست یک لحظه نیست،سیما

حاال به نظرم در ادبیات ما شما .در غرب سمبلش رابین هود است.کردندمیلحظه نیست، مثل عیاران که حمله

مدت کوتاهی عرضکردند بالفاصله دریمزدند غارتمیبلی عیاران کسانی بودند که به کاروان . شناسیدمیبهتر

به هر حال عیار سیما یک لحظه. کردندمیآوردند بین مردم قسمتمیشدند و هر چه بدستمیاز نظر دور

رشته فکري ها کنیم، بعضی موقعمیبنابراین شما، داریم راجع به یک نفر صحبت. بینینمیبینی یک لحظهمی

آید، میشود از توش یک حضور ناظرمیرشته فکري پارهها ، بعضی موقعاستاست که این رشته فکري من ذهنی 

بیند، احتماالً فکر متوقف است یا سرعتش خیلی خیلی کم است، میلحظه که من راآن بیند، بنابراین درمیمن را

موقعی که خودش رود، و میاز بینها دهد، بعضی موقعمیحضور این حضور ناظر خودش را نشانها و بعضی موقع

شود، عبور خرد میشود گفتار متوقفمیزند دوباره، وقتی که جذب ذهنمیخدا دارد حرف،دهدمیرا نشان

. شودمیمتوقف

گذارد بروید نمیدربان وا ایستاده. شما شاگرد در خدا هستید و عیار سیما هستید: گویدمیحاال به شما دارد

تو من ،بینیمی!گوید مرا ببین؟میدربان! نصیحتی کن یک راهنمایی کنگویید یک میپیش خدا، به دربان

کنی هستی نیستی، فکرمیکسی که فکرآن نیستی، تو مجموعه باورهایی که با آنها هم هویت شدي نیستی، تو

ویند ما گمی.شوندمیاي از مردم در مقابل سئوال دربان دوباره به فکر متوسلیک عده. تواند ترا بشناسدنمی

.اندگوید کیمیآنهاباورها بهآن گفتم یک سري باورها که انباشته شده و. حضور هستیم

ما از جنس آرامش هستیم، ما فهمیدیم دیگر از .گوییم ما به حضور رسیدیممیبطور دروغین ماها بعضی موقع

این آرامش خیلی . تولی ذهنی اس! جنس اضطراب نیستیم ترس نیستیم، خشم نیستیم به حضور رسیدیم

! فرض کنید که این قدر ضرر کرديآید مییک دفعه خبر.سطحی است، تا موقعی آرام هستند که خبر بد نیاید

فالن پول را از دست دادي، فالن معامله به هم خورده، فالن کس پشتش این حرف را زده، از فالن مقام عزل شدي،

کند به میاز جنس هوشیاري هستم یک دفعه شروعگفت من از جنس روح هستممیموقع شخصی کهآن 

براي خدا، خداییت مهم است که حاال فالن جا ضرر ،غمگین شدن؛ خشمگین شدن، رنجیدن، خوب آیا براي روح

. براي کی مهم است؟ براي من ذهنی، پس من ذهنی آنجاست. کردم؟ نه
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ا مخرهین به کمتر امتحان خود ر*****امتحان بر امتحان است اي پدر

آییم به قانون جبران، ما باید روي خودمان کار کنیم، به کمترین کار شما خودتان را نخرید، که من میاز اینجا

، کار کنیم صبر کنیم، شناسایی کنیم عمل کنیم، ...مدتی باید روي خودمان کار کنیم صبر کنیم،. رسیدم تمام شد

شویم موقعی که حضور ناظر میشویم، حضور ناظرمیذهنشویم جذب میما شاگرد در او هستیم هی حضور ناظر

با ذهن تعریف کردن من ذهنی چیه؟ من ذهنی تماممن ذهنی تمام نشده، زبینیم من ذهنی داریم هنومیهستیم

فقط فهمیدید که . حتی شما چنان متحول بشوید که بدانید چی نیستید، باز هم من ذهنی هنوز آنجاست.شودنمی

آن چیزي که هستید حقیقتاً،آن چیزي را که نیستید بیاندازید تا بماندآن باید مدتها کار کنید کهچی نیستید، 

یا به عبارتی دیگر از عمق آن، از سکون آن، از آن ن قابل شناسایی نیست، از وسعتهذبوسیلهچیزي که هستید 

فهمید که میبیرون در وضعیتها شمابیرون، درآید میخردي که از شمااین آرامش آن، و همین طور اثرگذاري

. کجا هستید

کنید هر عملیمیگویید؟ همیشه هر فکريمیهستید؟ همۀ اتفاقات خیر است؟ همیشه راستاقبالگهآیا در 

شود ما من ذهنی را نگه داریم ذهناً بگوییم به حضور رسیدیم، و زحمت نمی؟به آنرود میکنید خرد زندگیمی

امروز موالنا گفت اینها کر هستند، . کنندنمیدانند عملمیها خیلی. ار کنیم بدانیم و عمل نکنیمهم نکشیم، یا انک

. دانستم عمل نکردم، او گفت بیا، صدایش را هم شنیدم؛ عمل نکردممیخوب چه جوري عذر بخواهم من؟

دانینمیرااوتوکهدربان،آن زدچشمکمرا

رسواییغیرِنبینداوپیشبهگرحیلتکه

دربان چشمک زده، دربان چشمک زده یعنی چی؟ چشمک زدن یعنی یک چشم را ببندي و با چشم دیگر 

اي بکنی، یعنی یک لحظه صفر شد، دربان یک لحظه صفر شد، صفر شدن او معادل حضور من بود، دربان اشاره

دربان من ذهنی شماست . توتو را دیدم، یک لحظه گذاشت من برومآن یعنی من،یک لحظه چشمهایش را بست

. شوید، و این چشمک زدن دربان استمیشما با او یکی،اگر من ذهنی شما یک لحظه صفر بشود

، تو نباید اوپیشبهگرحیلتکهشناسی، نمیشناسی یعنی تو خدا رانمییعنی،دانینمیکه تو او راو گفت 

من ذهنی در حالی که خرد زندگی وارد وسیله فکر کردن بمن ذهنی را نگه داري و با من ذهنی فکر کنی و این 

آدم پیش . شود آدممی، رسوارسواییغیرِنبیند.شود این حیلت است، اسمش حیله استنمیزندگی شما
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آید میچیز کوچولو پیش! بیند که خشمگین شدمیگوید به حضور رسیدم بعدمیشود، آدممیخودش کوچک

کند، میهر لحظه او ما را صدا. امتحان بر امتحان است. آیا آدم باید ناامید بشود؟ نه! دهدمیچنان واکنشی نشان

شود میشود، تند تندمیشوید، بعداً این آزاد شدن تسریعمیروید یک ذره آزادمیاگر شما پاسخ مثبت بدهید،

داشته باشد و با چشم هوشیاري شود، همین که آدم یک مقدار هوشیاري میبراي اینکه انباشتگی هوشیاري زیاد

شما یک رنجش را موفق شدید . یکی هم شبیه این استآن فهمد که این را انداختمیرا ببیند فوراًاش من

اندازید، اگر فهمیدید خشم بد میاندازید، اگر یک کینه را انداختید بقیه را هممیبیاندازید بقیه رنجشها را هم

البته که الگوهاي خشم و هم هویت شدگی . شویدنمینشوید دیگر خشمگینموفق شدید خشمگین باراست یک

. باالآید میباال،آید میولی اینها هی،با دردها در ما هست

عیب را ببینید، ممکن است درست ،شما خشمگین نشوید! گوید که تو فالن عیب را داريمییک نفري به ما رك

را بگیرید و ده تا آن حرفدنبال حرف را بزند، ممکن است اینستاده کهممکن است خدا این را پیش ما فر! بگوید

گوشت را باز کن چرا این حرف را،نگویید که برو دنبال کارت خودتی، باز کن آغوش را. چیز در خودتان پیدا کنید

به چیزي زند؟ کجاش درست است؟ درست است، البته ممکن است او خودش را در ما ببیند، ولی مطمئن باشیدمی

براي این که این را زندگی بوجود آورده براي شما، بیخودي . کندمیگوید یک جایی به یک چیزي اشارهمیکه او

هر کسی که این لحظه مقاومتش در مقابل اتفاق این لحظه در نتیجه با زندگی اینقدر زیاد است که . اتفاق نیفتاده

کند این جور فکر را که در مید ما، این شخص در عین حال فکرتواند خردش را وارد کند به چهار بعنمیزندگی

.آیدمیواقع تکرار فکرهاي قبلی است و از باورهاي هم هویت شدة مرکزي ما

دهد، باورهایی است که ما میدهد، دل من ذهنی را تشکیلمیگفتم هستۀ مرکزي من ذهنی که دل ما را تشکیل

را ما به آنها داریم و آنها را ها داریم و بعالوه دردهایی که بیشترین چسبندگیبیشترین هم هویت شدگیها را با انها

. کند این مرکز اسمش حیله استمیخواهد همچو دلی را متالشی بکند، و اگر فکرمیزندگی. دانیممیسرمایه

آن هتدر ج،براي اینکه این فکرها همیشه در جهت مادي است در جهت چیزهاست، زیاد کردن چیزهاست

چیزهایی است که آفل است آن ، در جهت ایجاد ترس است، نگرانی، در جهتفرهنگی است که قبالً توضیح دادم

رود، مورد تهدید است در نتیجه این فکر کردنها در ما ترس میها از بیناینگذراست و ما به آنها چسبیدیم و 

.کنیم رسیدیممیبه حضور فکررها ماکند، چرا؟ با این فکمیکند و آخر سر ما را رسوامیایجاد
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. چنان واکنشی نشان دادیم مشت ما باز شدکبینیم سر یک چیز کوچمییک دفعهآییممیولی تو زرد از آب در

آیدتوحلقدرگهیحلواآن کهحیلت،مکن

حلواییدیگمثالِآتشسرِبرجوشیکه

را ضعیف کن، صفر کن بگذار زندگی از طریق تو فکر کند، مکن می گوید حیله نکن، یعنی با من فقط فکر نکن، م

سبب او و بیشیرینی، شیرینی بودن، شیرینی موازي شدن با زندگی، شیرینی برکت او و شاديآن حیلت که

و اگر . کنیممیحلوا را ما مزه،شودمیهر موقع من ذهنی صفر. توسط تو تجربه بشودها شادي بودن بعضی موقع

اینها یعنی این اتفاقات زیاد در روز براي ما بیفتد، بطوري که رشته فکر گسسته بشود و اصل ما خودش را فرکانس 

درست زیر دیگ ما، دیگ ما همین آید میدرست آتش زندگی و عشقفکر هاي به ما نشان بدهد از این فاصله

. یدآمیور حلواآن جوشد، چرا؟ براي این که ازمیآنذهن ماست و حلوا در

و جوشدمیوآید میحلواآن شویم که مرتب تويمییعنی ما دیگی. حلواییدیگمثالِآتشسرِبرجوشیکه

آید، بعد از یک مدتی ذهن شما سادهمیآید، شیرینیمیافتند، بجایش حلوامییواش یواش دردهاي ذهنی ما

. اصالً ما دیگ حلوا هستیم. شودمید دیگ حلواشومیشود و حلوامیشود، تن شما از زیر فشار استرس رهامی

کنیم از ما باید شادي بودن بریزد به این فکر و عمل و میکنیم با هر که برخوردمیکنیم هر عملیمیهر فکري

. خورد آنجا برکت هستمیروید مبارك قدمید مثل خضر، قدمتان یک جاییمیشخص به وضعیت، شما هر جا

رسد از دیگ میکند، هر کسی به شمامیبرید، این بودن شادي و برکت را تشعشعمیتانچرا؟ بودن را با خود

حلوا ارتعاش زندگی در . خوردمیدارد، این حلوا به درد انسانهایی که درد دارندمیحلواي شما یک ذره حلوا بر

یواش یواش .آوریدمیدروجود آنهاست، شما وقتی به زندگی مرتعش هستید زندگی را در درون همه به ارتعاش 

فقط عذابهاي . بینند حلوا دارند، حلواي درونی دارندمیآنها. دهدمیخودش را به آنها نشانحلواي اشخاص 

.بندندمیدر نتیجه چشمشان را و گوششان را نسبت به بیرون. بیرون نیست حلواي درون هم هست

بهمان کس چه! گویدمیگوید، فالن جا فالن کس چیمیکنیم که ببینیم که چهنمیاین همه ما تلویزیون تماشا

پس حلواي درونی شما چی؟ آنها که حلوا ! این رادیو چی گفت؟! یکی چی گفته؟آن این یکی چه گفته؟! گویدمی

دهد نمیه ما حلوابکند در واقع نه تنها میکنند، پخش اتفاقات بد و درد آور که من ذهنی را مرتعشنمیپخش

شما نباید خودتان را محافظت کنید؟ این بیتی که االن روي صفحه است دوباره . پراکندمیدر وجود مازهر را 
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گوید میتوانید دیگ حلوا باشید ولی بیشتر انسانها دیگ خالی هستندمی، در حالی که شماتعریف من ذهنی است

1226مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

آتشی پر در بنِ دیگ تهی******رهیو راه بیهنگاممرغ بی

که محل بیهنگام من ذهنی است به جاي این که این لحظه زندگی است شروع کند به خواندن مثل خروسبیمرغ

گویند باید سر این خروس را باید برید، میخواند کهمیبجاي این که صبح آواز بخواند یک دفعه عصر آواز

خواند در آیندهمیدهد، در گذشتهمیکند، صداي گذشته رامیوقع صدامبیاین است که من ذهنیاش معنی

اش ظهر آواز بخواند عصر بخواند صبح هم بگیرد همهشود خروس باشد صبح را نشناسد اصالًمیخواند، آخرمی

حقیقتاً رهی راهی است که بیراه. رهی استبیراهه است راه نیست، راه من ذهنی راهبیراهش هم راه! بخوابد

.رودنمیراهآن کسی از جنس زندگی باشد در

، آتش پر آتش زندگی است، دیگ ما خالی است، ما خودمان را از زندگی قطع کردیم، آتشی پر در بنِ دیگ تهی

کنیم، دیگ میفرستد ولی ما چون مقاومتمیفرستد، زندگی شرابش را و شادیش رامیزندگی آتش عشقش را

در نتیجه آتش پر .دیگشان خالی استها بعضیحلوا هستتویش فرق دارد که شما دیگتان را خالی کردیم،

گیرد و به میبلی انسانی که نیروي زندگی را.هیچی توش نیستزندگی در زیر دیگ خالی من ذهنی روشن است

. دهدمیکند و خودش را در سخره و سلطه و بیگار او قرارمیاثر و بیهوده ذهن تبدیلبیگفتگوي

بفهمید که چیه؟ گفتم حیلت فکري است از موالنااما در مورد حیلت چند بیت بخوانم یاد آوري کنم که حیلت را

شود، حاال ممکن است که این فکر میشود، بلکه بوسیلۀ من ذهنی نوشتهنمیکه بوسیلۀ زندگی در ذهن ما نوشته

شود حتماً حیلت نمیشود حیلت نیست، وقتی نوشتهمیوشتهوقتی بوسیلۀ زندگی ن. به نظر خیلی عاقالنه بیاید

. دانیدمیهمه شما این بیت را! گوید اي عاشق حیلت را رها کنمیموالنا. است

2131ةمولوي، دیوان شمس، غزل شمار

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

، من ذهنی توهم او یکی بشوي خیلی نزدیکیکه باندگی هستی االن بالقوه، ولی بالفعل اي عاشق که از جنس ز

نیستم آن است و این فکر کننده هم توهمی است به محض اینکه شناخته بشود و تمرین بشود که من چیزي را که
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دیوانه شو یعنی به پس اي عاشق تو دیوانه شو، . کَنیممییواش یواش ما عالقه مان را از او،شناسایی کردم

گوید میکند،میحرفهاي ذهنت گوش نده، چون به محض اینکه ما روي بیاوریم به زندگی، من ذهنی ما را مالمت

اش را شماکنید، و بیا در آتش عشق و پروانه شو، دیگر بقیهمیشما عقل من ذهنی را انکار. این دیوانگی است

:گویدمی.ر بخوانماما در مورد حیله چند بیت دیگ. دانیدمی

918مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

آشام بودآنکه جان پنداشت، خون***ش دام بودحیله کرد انسان و، حیله

کند به اندیشیدن این حیله میچسبد به این چیزها و شروعمیبه این جهان وآید میبه محض اینکه هوشیاري

همین .افتیممیاي است که ما تویشو این حیله تله. ر حیله استحیله بر اساس فکرهاي هویت دار و من دا. است

بافیم فکرمیو وقتی این من ذهنی را.حیلۀ ما دام است.شویممیآنبافیم به عنوان هوشیاري اسیرمیکه

م، کنیمیکنیم، تعمیرشمیکنیم، درستشمیکنیم این ما هستیم و جان این هم جان ما، و این را ما محافظتمی

گوییم خودتمیفهمیدنمیشماگوید میکنیم ازش، اگر کسیمیجنگیم، دفاعمیباهاشکسی حمله کند

فهمی، اگر کسی بخواهد این قدي که ما برافراشتیم به عنوان من ذهنی این را کوچک ببیند یا کوچک بکند ما نمی

.کنیممیستیزهاوبا

درست کنیم و یک تصویري درست کنیم بسیار بلند و قشنگ و خواهیم هر چه بیشتر در ذهن مردم من میما

ما دانشمندیم و عاقلیم و عشق داریم و رفتارمان به خانواده مان خوب است و رفتارم با وهزارتا مزیت دارد

پنداریم میدام هست و اینکه ما جان. همسرم خیلی عالی و خانوادة ما گرم و حاال همۀ اینها توي این حیله است

شود آدم چیزي را محافظت بکند این همه دفاع کند میآخراین بزرگترین دشمن ماست، . خون آشام استاین

، آشام بودآنکه جان پنداشت، خون. خودش را بکشد برایش، در حالی که این بزرگترین ضرر زننده به ماست

حیله فرعون، زین افسانه بود****در ببست و دشمن اندر خانه بود

گویند میزنندمیمردم حرفدهیم، نمیبندیم روي مردم، ما گوشمیش را بست، دیدي که ما در رامی گوید در

درست مثل اینکه در خانه ما دزد پنهان شده و ما درها را بستیم، خوب . گیرندمیبیخودي ایراد،دشمن ما هستند

سر ما بیآورد، و این من ذهنی همین ییکند و ممکن است بالمیبیرون، دزديآید میشخصآن ما برویم بخوابیم

اول به خدا بستیم بعداً روي مردم بستیم، این من ذهنی ما است و در را بستیم ما در ذهنمان ، در را. کندمیکار را



Program # 648گنج حضور648برنامه شماره 

37: صفحه

گوید حیله می،در ببست و دشمن اندر خانه بودکنیم، میما، و ما دیگر تا پاي این جان جسمی مان ازش دفاع

آخر .افسانه یعنی حقیقتی ندارد.اندیشید از این افسانه بودمین که حیله کرد و با من ذهنیفرعون هم، فرعو

غزل ؟کنیمنمیچرا این را ما شناسایی. شود من ذهنی که توهمی است افسانه است و ما اسیرش هستیممیمگر

: گویدمیامروز راجع به این موضوع بود، و فرعون این کار را کرد،

اشجست، اندر خانهو آنکه او می**کَشکینهآن طفل کُشتصد هزاران

که اودانست گفته بودند بهمیکشت، یعنی خالصه موسی در خانه او بود ومیراها می دانید که فرعون اول زاده

همین .کشتمیگرفتمییک شخصی خواهد آمد و تشکیالت شما را بهم خواهد ریخت و در نتیجه او پسرها را

خواهد زندگی بشود ما میدر شماآید میو سمبلیک این است که این لحظه که زندگی. کشتمیشدندمیزادهکه 

کنیم موسی میما به عنوان فرعون صد هزاران طفل کشتیم، فکر.کشیممیکنیم به مفرغ به دردمیاین را تبدیل

،ذهن استاین جان ما یا امتداد هوشیاري دروناین موسی یا. توانیم بکشیممیرا که در درون خانه ما قایم شده

توانیم بکنیم همانطور که موسی در خانه فرعون سالم ماند و آزاد شد رفت، نمیکاري

اشجست، اندر خانهو آنکه او می*****کَشکینهآن صد هزاران طفل کُشت

و چون از جنس خداست . فرعون ماستجان ما در دل آن .کُشتمیرفت بیرون رامیاش بود اینموسی در خانه

تواند نمیزند، ولی به موسیمیزند به خودش هممیترسد آسیب به همهمیرسد، چون فرعوننمیآسیبیآنبه

.این خودش خیلی اطالعات است براي شما،بزند

رو فنا کن دید خود در دید دوست*****دیده ما چون بسی علّت دروست

هست، امروز فرهنگش را گفتیم دیگر، برو این آن چشم من ذهنی ما که بسیار مریضی دراین دیدة من ذهنی ما 

.را فنا کن در دید دوست، یعنی این دید من ذهنی را بده و دید خدا را بگیر، به او زنده بشو

یابی اندر دید او کُلِّ غَرَض******دید ما را دید او نعم الْعوض

حضرت حق محو و فانی یعنی اگر دید خود را در دید. دوست، بهترین عوض استبه جاي دید ما دید حضرت

داد و ستد است، زیرا در دید حضرت حق، کنیم و به جایش دید او را به دست آریم، این کار پرفایده ترین

.و مقصودها حاصل آیدها همه مطلوب
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یعنی بهتر از این در دنیا براي ما . عوض استگیري این بهترینمیدهی و دید او رامیاین که دید من ذهنی را

براي این که دید او همین دید حضور ناظر . شود، که ما دید من ذهنی را بدهیم و دید او را انتخاب کنیمنمیمعامله

شکافها را زیاد کنید تا زندگی آن شما باید حضور ناظر بمانید، یا وقتی شکاف برداشت این تسلسل فکر،. است

از آنور شما چشمهاي آید میهر دفعه که خرد.بیاورد بریزد به وضعیتهاي شما، شما را بیدار کندبرکتش را

بینید که دید شما تا بحال غلط بوده، میو یواش یواش. بینیدمیهایتان را بهترشود و وضعیتمیهوشیاریتان باز

دید ضرر بخورد به دیگران غلط بوده، دید خشم غلط بوده، دید حسادت غلط بوده، دید تنگ نظري غلط بوده، 

.دید اینکه من محدودیت را بچسبم و بگذارم مرکزم غلط بوده

روا داشت درست بوده، دید همه خوب زندگی کنند، خدا از جنس فراوانی است دید فراوانی درست بوده، دید

د ترس درست نیست، دی.درست بوده، دید بینهایت من و ابدیت من درست است، زندگی براي همه خوب است

بنابراین بهترین .دید مالمت درست نیست، دید عیب گرفتن درست نیست، دید او هیچکدام از اینها را ندارد

.، آدمی فقط دید استآدمی دید است باقی گوشت و پوستقبال خواندیم . عوض در دادن دید ما دید اوست

آنچه چشمش دیده است یا هر چه چشمش دیده است.استآن بیند از جنسمیگوید آدمی هر چه را که االنمی

.چیز اوستآن 

رسی و من میکل غرض حضور شماست، بعد از این که به عمقی. کنیمیگوید در دید او کل غرض را پیدامی

پس . کنیمیخودت را در این جهان پیداگیري کل منظورمیدهی، و دید او رامیذهنی و دیدش را از دست

ما سفارش کرد که دید من ذهنی را بده و دید او را بگیر و دید او بهترین عوض است و در دید او تمام موالنا به 

. منظور خود را از آمدن به این جهان پیدا خواهی کرد

قصه . دهممیاجازه بدهید چند بیت از مثنوي دفتر سوم برایتان بخوانم، توضیح مختصري راجع به این قصه

رنج همان شادي بودن، شادي حضور است و بیو منظور از گنجرنج بودبیکه دنبال گنجمربوط است به شخصی 

کرد و البته منظور از دعاي ایشان باز هم تسلیم بود، همانطور که در صحبتهاي امروز موالنا بود میمدتها دعا

گوید، مید یا اتفاقاتگوینمیچیداد رشته فکرش گسسته بشود و تسلیم بود به این که مردممیمرتب اجازه

یک روز در باز شد و یک گاوي وسط حیاطش ظاهر شد و ایشان گفت . کردندمیالبته مردم این حالت او را مسخره

گرفت گاو را ذبج کرد ولی به محض اینکه این کار را کرد صاحب گاو پیدا شد و ورنج همین گاو استبیگنج
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باالخره قضیه را بردند ،بگو مگو بین صاحب گاو و این شخص باال گرفتو.کردهمیمدعی شد که نباید این کار را

پیش حضرت داوود، و ایشان پس از بررسی و مراقبه قضاوتش این بود که صاحب گاو هر چه که در تملکش دارد 

ود با باالخره داو.بدهد به این کسی که گاو را کشته، و این شخص اعتراض بسیار کرد و نصیحت داوود را نپذیرفت

رفتند و در پاي یک درخت کهنسال پیدا کردند که این شخص پدر ذبح کننده گاو را کشته از شهر مردم بیرون 

. خواهد عوض بکندمیشخص هر جوريآن باالخره داوود دستور داد که.بود و تمام اموالش را گرفته بود

کنیم شادي بودن را زندگی میکه ما کوششاین است ،اش هم طوالنی استاما نکاتی که در این قصه است و قصه

که هایی ریزد و بینشمیو رفتارهاي بیدار گونه که خرد زندگی در اعمال ماها در اختیار ما بگذارد، با این تسلیم

دانید میو شما. شود و این گاو همین من ذهنی استمیکنیم، یک روزي وسط حیاط ما یک گاوي ظاهرمیپیدا

نه اینکه واقعاً و این گاو را. ذاري شدیم در این گاو و خون این گاو در واقع شیرة زندگی ماستکه ما سرمایه گ

اولین اتفاق مهم این است که شما بصورت حضور ناظر پس از صبر و . بینیدمیبرید بلکه من ذهنی رامی سرش را 

کشف این موضوع براي شما . دهدمیتسلیم زیاد و پرهیز باالخره زندگی گاو را که من ذهنی باشد به ما نشان

توانند نمیبینید که چی نیستید، آنهایی که با من ذهنی هم هویتندمیخیلی مهم است، چرا؟ براي اینکه شما

وقتی شما بطور یقین بصورت حضور ناظر و نسبتاً پایدار فهمیدید و دیدید من ذهنی را، و . بفهمند که چی نیستند

گوید که این را خدا به من داده که میکند، بلکهنمیکند از خانه بیروننمیگاو فرارالبته این شخص در قصه از 

.مال من باشد و من بکشمش

دهید میبتدریج اجازهآن و شناساییآن دهد و شما با نگاه کردن بهمیبنابراین من ذهنی را به شما خدا نشان

اش قسمتی از این گاو را ذوب کند، در واقع شما دارید یزندگی متالشی کند و زندگی با خردش و نیروي شفا بخش

بکشد، دهید زندگی که با پخش شما یک گاو درست کرده بود دوباره شیره این گاو را که وجود شماستمیاجازه

ولی این کار مستلزم دیدن شما بصورت زندگی از گاو است و اوضاع گاو و خود گاو است و این که اگر شما بصورت 

شما بیننده این . دانید که شما این نیستیدمیفرار نکنید، براي اینکه االنآنتان را دیدید ازناظر منحضور 

ولی به علت اشتباه ما این گاو .هستید، گاو هر چه قدر هم بدشکل باشد وحشی باشد پر از درد باشد شما نیستید

ی را به ما نشان بدهد ولی ما حاضر نیستیم خواهد گاو من ذهنمیبه این صورت درست شده، و هر لحظه زندگی

. دهدمیکل من را به ما نشان،این من،پس پذیرش قسمتهاي غیرقابل قبول این نفس. بپذیریم و ببینیم
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ولی به محض اینکه شما دست بگذارید روي من ذهنیتان بخواهید از شرش خالص بشوید صاحب من ذهنی

رگ است، که موالنا عقل من ذهنی ما را با عقل او یا قسمتی از عقل صاحب من ذهنی مدعی من ذهنی بز. آیدمی

همانطور که عقل ما در حالی که حضور داریم قسمتی از عقل خداست، عقل این گاو یا من ذهنی هم . داندمیاو

بینیم که جمع حق را به صاحب گاومیاست و در قصهآن اش همقسمتی از عقل من ذهنی بزرگ است و مدعی

اش این است که اگر شما بخواهید از شر من ذهنیتان راحت معنی. کشتیمیکه تو نباید گاو را:گویندمی.دهندمی

هاي ماست، دوستان ما هستند؛ خواهند بگذارند، مردم شامل همسرماست بچهنمیبشوید و به حضور برسید مردم

. کنند نه به مامیب گاو کمکهمه خویشاوندان ما اینها همه من دارند، در مجموع آنها به صاح

خوانم، با توجه به اینکه قصه بسیار طوالنی است، واقعاً طرح یک میحاال چند بیت از جاهاي مختلف این قصه

هایی که بسیار بسیار طوالنی است در تلویزیون بسیار سخت است، براي اینکه تا بخواهید شما یک چنین قصه

بینند و موضوع نمیبینند یک جلسه رامیاً بخوانید، مردم یک جلسه راقسمتش را بخوانید یک قسمتش را بعد

:گویدمی.شودمیشود و دوباره شروعمیها قطعو برخی قصهافتد نمیآنطور که باید جا

2504مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خواجه را کُشته ست، او را بنده کن*نفس خود را کُش، جهان را زنده کن

پدر ما حضرت آدم است، ما همه یک نفرهستیم، من ذهنی همه ما را یک واقع هم ما هستیم هم پدر ما، خواجه در 

گوید این نفس را این گاو را بکش و یک جهان را زنده کن و این تو خودت میجوري کشته و اسیر خودش کرده،

.یا این نفس را بنده کنشود و این نفس خواجه را کشته حاال بمیهستی، هر کسی یک جهان است و زنده

شود که من بر اساس دردها و هم هویت شدگیها بطور کامل به صفر برسد، بطوریکه ذهن مینفس موقعی بنده

خواجه پس هم شما هستید هم پدر شماست یعنی پدر انسان است . ساده بشود و شما از ذهن چیزي نخواهید

همه ما هوشیاري . باشم پدرم باشد یا حضرت آدم باشدکند من نمیبطور کلی هوشیاري را این شخص کشته فرق

. انسانی هستیم من ذهنی ما را کشته و اموال ما را گرفته، اموال ما هم زندگی ماست

خویشتن را خواجه کرده ست و مهین***مدعیِّ گاو، نفس تو ست، هین

چه نفس تو باشد چه نفس بزرگ کسی که آمده گفته چرا گاو مرا کشتی این همین نفس توست، حاالآن می گوید

.یعنی بزرگمهینباشد اینها باهم یکی هستند، خودش را در مورد ما نفس یعنی من ذهنی آقا کرده، 
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.، ما را اسیر خودش کردهپدر ما را کشته،ما را اسیر کردهسرور کرده به ما، پس بنابراین 

کر مشوبر کُشنده گاوِ تن من*****گاو، عقل توست، روةآن کُشند

آن عقل خدایی توست عقل هوشیاري توست، برو و) من ذهنی(اش یک نفر است، کشنده گاو می گوید پس همه

آن عقل منکر مشو، که در واقعآن کشد بهمیآورد ومیقسمتی از شما که خرد شماست و نفس را دارد پایین

به ما چیره بوده؛عقل زنده شدن خدا در شماست، عقل اصلی است ولی تا بحال این نفس

رنج و، نعمت بر طَبقبیروزيِ*****عقل اسیرست و، همی خواهد ز حق

عقل خداگونه ما یعنی عقل هوشیاري ما اسیر است همین االن در انسان، ولی عقل هوشیاري ما از خدا چی

نعمتهاي این جهانی بقنعمت بر طَآید، و میاز بینهایت خداآید میخواهد؟ شادي بودن، که از فراوانی خدامی

یعنی شادي و آرامش بستگی به کوشش شما در این .آیدمیبلکه حاضر و آماده شادي و آرامش از انور،نیست

البته بدست آوردن چیزهاي مادي مستلزم کار ماست کوشش ماست و هدف گذاري ماست، کار ما در . جهان ندارد

رنج، شادي بودن چون با شما یکی است چون شما بیلی روزيو.دانیدمیاین جهان است قانون جبران را شما

این دیگر به کار نیاز ،، دیگر براي اینکه شادي بودن را شما تجربه کنید و این حق تولد شماستزندگی هستید

پس یک کاري در بیرون نباید انجام بدهید که حتماً شادي بودن در شما شروع کند به جاري شدن، در حالی . ندارد

کارهاي بیرون براي بدست آوردن چیزهاي بیرونی کنند به کارهاي بیرون، میمردم این شادي بودن را وابستهکه 

رنج و نعمتی که طبق از بیروزيآن خواهیم بینمیباید بجاي خودش انجام بدهیم ما، ولیهمآن است که البته

.آوریم و ارزش مادي داردمیشش ما بدستچیزهایی که در این جهان با کوآن فرق بگذاریم باآید میآنور

آنکه بکشد گاو را، کاصلِ بدي ست****رنج او موقوف چیست؟بیروزي

وابسته به چیه؟ موقوف به چیه؟ وابسته به این است که ما این گاو را یعنی من ذهنی را رنجبیروزيمی گوید 

امروز موالنا با اصطالح . ریشه بداقبالی استبکشیم، که این اصل بدي است ریشه بدي است، ریشه بدبختی است،

من ذهنی من داشتن اصل بدبختی یا ایجاد اندیشه بد اقبالگهیعنی این لحظه و زنده شدن به بودن، اقبالگه

کندمیتشبیهدانیم این گاو من ذهنی با فکرهایش گاهی اوقات به عر عر میاست و ایجاد فرهنگ بد است و ما

آبادانی ایجاد کند، بلکه همیشه بدي آید نمین در حالی که ریشه زندگی ندارد از اعماق شماتواند در بیرونمی

. کندمیایجاد
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ز آنکه گاوِ نفس باشد نقشِ تن****چون کُشی تو گاو من؟: نفس گوید

اي بر؟توانی گاو مرا بکشیمیمگر. گویدمیخواهی گاو مرا بکشی؟ صاحب گاومیه جوريگوید که چمینفس

بیند میفهمیم که آنکه من من رامیبینیممیوقتی من راما اینجاست که . اینکه گاو نفس تو نقش اصلی توست

ولی تا بحال به ما اینطوري القاء . تواند بمیردمیآنمن توهمی، بنابراینآن این حضور است این اصل من است نه

این ؟خواهد این تن بمیردمیتن مرده، چه جوريکرده این نفس، که من عین تن تو هستم، این بمیرد این

تواند نشو و نمو بکند و میما به اصلمان زنده بشویم و این نفس بمیرد این تن بهتراگر در حالیکه . خودکشی است

توانیم تشخیص بدهیم که این تن نمیکند، در حالتیکه مامیمن ذهنی این هم خراب.تواند زندگی کندمیسالمتر

خواهد بگوید که میموالنا. میردمیفرق دارد، من این تن را هم جزو خودش کرده، من را بکشی این همبا من

فرق دارد، این تنآن من ذهنی یک چیز تصوري در ذهن است موهومی است، این تن با. همچون چیزي نیست

. تواند بماند شما حضور ناظر بشوید، من ذهنی بمیرد از بین برودمی

نفسِ خونی خواجه گشت و پیشوا*****نواادة عقل مانده بیزخواجه

می گوید این عقل هوشیاري ما که خواجه زاده است آقا زاده است بینوا شده، عقل ما، عقل به اصطالح نه معاش 

گوییم عقل عاقبت اندیش، عقل معاد یا عقل هوشیاري ما بینوا شده براي اینکه در سخرهمیبلکه بعضی موقعها

.اما نفس قاتل آقا گشته و راهنماي ما. استآن من دارهاي یشهاند

قُوت ارواح است و، ارزاقِ نبی ست*****دانی که چیست؟رنج میروزي بی

یعنی ما به عنوان هوشیاري باید غذاي روح بخوریم که . چیه؟ این غذاي روح استرنجروزي بیدانی میمی گوید

و این ارزاق یا روزي .شویممینصیببیغذا و قوتآن ا به جهان باشد ازآید، اگر همه حواس ممیاز آنور

پیغامها از پیغمبران آدمهایی هستند که من ذهنیشان صفر شده و کانال هستند براي گذشتن. پیغمبران است

نسانها چنان منتها بعضی از ا.تواند پیام آور باشدمیهمآن آنور به این ور، و هر کسی که بتواند به حضور برسد

نه ریشه ها بعضی.اند پیغامهاي بسیار بسیار ناب و عمیقی به این جهان بیاورنداند که توانستهعمیق بینهایت شده

آنبسته به این که چه اندازه در این لحظه ساکن هستیم ریشه دار هستیم به تناسب با.بسیار کم عمقی دارند

این چیزهاي مربوط به% 20ا پیغام مربوط به چیزهاي این جهانی است؟ یا آی. توانیم پیغام به این جهان بیاوریممی

شما درجۀ خلوصتان در این لحظه ؟آیدمیورآن ازجهان و یا صد در صدآن مربوط بهاش جهانی است و بقیه
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ل ما توانید پیغامی بیاورید که تا بحامیچند است؟ من ذهنی شما صفر است؟ خلوص صد در صد دارید؟ خوب شما

.ندیدیم

گنج اندر گاو دان اي کنجکاو******لیک موقوف ست بر قربان گاو

گنج حضور ما در ،موقوف بر قربان کردن من ذهنی و تو بدان که گنج شمارنجبییا روزيرنجبیاما این گنج

توزیع حضور شما وقتی آمدید.پس حضور شما پیش خدا نیست.کجاست؟ درون من ذهنی است، درون گاو است

تصویریکها آنچرخشوها شدگیهویتهماینمجموعهازوهویتیدهمهاآنباشده در چیزهایی که شما

دارندها مسلمانکههمقربانعیداصال.شودبقربانبایداینواستذهنیمنگاوهمینکهآید میبوجودذهنی

وسطدرشخصآن کهاستاین،چیستاش مقدمهولیمنتهاکنیدمیقربانراذهنیمنگاوشما .استهمین

بینید؟می، شما همدیدراگاوشحیاط

کهشدیمهویتهمیاچسبیدیمچنانوچسبیدیمرفتیمجهانایندرشدیمتوزیعهوشیاريعنوانبهماوقتی

وبکشیمقبعباید،استکورآینهوجهانبهچسبیدیممابیندمیراجهانفقطآمدهبوجودجسمیهوشیاري

اجازهبایدها آنازوهستندگاودهندهتشکیلها آنایم چسبیدهچیزيهربه؟چسبیدیمچیزيچهبهببینیم

شناساییکههمین،کندمیکمکزندگی،کنیمشناساییبایدراها آنتکتکوبکشدبیرونرامازندگیدهیمب

دسترنجششناساییمحضبهیمچسبیدطورایناالن،کنیدمیرهاشماواستآزاديمساويشناساییبکنیم

اینشودمیسبب،استگذرحالدراستلآفایم چسبیدهچیزيهربهکهشناساییایناصال،شودمیبازما

شناساییایناستآفلچونآن وشودمیبازخوردهیکاالنبودسفتخیلیقبال،شودبازدستتانشناسایی

کهبینیدمییواشیواشو،چسبیدنمیروندهبینازچیزهايبهدیگرشماوشودمیتر جامعوشودمیتر عمیق

بینیدمیراگاوتر راحتشماکنیدمیتمامراجهانبهآمیزشتر راحتشماشودبکمترس،شودمیکمترس

.بکنراکارآن یابکنراکاراینکهبگویندشمابهتوانندنمیگاوهاي مدعیها مدعی،کنیدمیقربانتر راحت

2552مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

صد هزاران حجت آرد ناصحیح*****مدعیِّ گاوِ نفس آمد فَصیح

نفرعو،استبزرگذهنیمنعقلازقسمتیکهذهنیمنعقل،استمنمالگاوکندمیادعاکهکسیآن یعنی

.اندناصحیحهمهکهآوردمیدلیلصدهزارانو،زندمیمستدلهاي حرف،استسخنخوشبسیار،استبزرگ
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ره، نتاند زد شه آگاه را*****شهر را بِفریبد الّا شاه را

دممربیشترمیلاالن،کشتنبایدراذهنیمنگاوکهقبوالندمیشهرهمهبهاینکهبرايفریبدمیراشهرهمه

ابلهگویندمی،دنکنمیمالمتشکندقربانراذهنیمناینبخواهدکهباشدکسیاگرواستذهنیمنحفظدر

راگاونبایدگویند می،کنندمیمحکومشجمعکهبینیممیقصهطولدرراشخصاینکهاینکما.است

شمابهخداهمینبراي،شماستمالماشذهنیمن،شماستمالگاوکهحالیدر.نبودهتومالگاو،کشتیمی

راخدایعنیراشاه.استذهنیمنعقلصاحبش،استبزرگذهنیمنصاحبشداردصاحبولی،دهدمینشان

.بزندتواندنمیراه،رسیدهحضوربهکهاستانسانیضمندرشاه،بفریبدتواندنمی

لحظهایناتفاقپذیرشاثردرباشیدلحظهایندرناظرحضورشمااگر. باشیدتوانیدمیشماآگاهشاه،راگاهآشاه

ها اینکهکنیدمیتوجه.بفریبدتواندنمیراشماشماذهنیمنعقل،هستیدجنسیچهازدانیدمییقینبهشما

راابیاتنایبارچندینبایدکنیددركشمااینکهبرايو،افتدمیاتفاقشمادرونها پدیدهایناستنفریکهمه

جانشجذبیابفهمدآدمخواندنباریکباکهنیستچیزيمطالباین،بشودروشنکنیدتاملبخوانید.بخوانید

نخوانیداگربوخ.بفهمندخواندنیکبارباداردانتظارشان ذهنیمنهمآن دارندانتظارها بعضیولی.شود

همخودشقوايدرصد100باشخصیاگرکهگویدمیقصه.داردنمیبرشماسرازدستذهنیمننکشیدزحمت

. داردمدعیماذهنیمنگاوکهاینبراي،استسختهمبازکندکارخودشذهنیمنرويبخواهد

راشمامردم،کنیدضعیفرامنخواهیدمیشمااینکهمحضبه،دیگرذهنیهاي منباماذهنیمناینمربوط

نکنیدغیبتشما.شدیدمیشریکها آنباغیبتدرکردیدمیدوستیمردمباحاالتاماشاصال.کنندمیمالمت

،نکنیدتاییدراها آنغلطکارهاينکنیدتاییدراها آن،نکنیدانتقادنگیریدایراد؟گیرندنمیایرادشمابهها آن

ناراضیکهندهیداگر،بدهیدگوشبنشینیدشماکنندمیتعریفخودشانازها آن،بپذیریدراها آندروغ

ذهنیهاي من،شودبکوچکاینکهمحضبهشودکوچکتانمناینکهبکنیدکاريهریعنی،کهشوندمی

،کنمقربانراام ذهنیمنخواهممیمنگیریدمیتصمیمشماکهنیستطورياین.کنندمیاعتراضاطرافتان

اگرگویدمیکهداردذهنیمنهماشکالییکوکاراولمخصوصا،استمشکلیکار.رفتشدتمامطورهمین

ایناگر،منعقلبامنبینشبامنسوادباآدمی،کهنیستمطلبیچیزهااینتوپس.فهمیدممیمنبودمطلبی

ذهنیمنزیانوبآسیزیرشخصاینبوخ.نداردمعنیاصالشعراینپس،شودنمیمتوجهخواندمیراشعر
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زندگیرويشما،بزندبآسیشمابهبماندباقیتان ذهنیمنبگذاریداینکهیکیاستراهدو.ماندمیقیبا

فرهنگ،کردیدامتحاناینکهبراي.گویممیدرستمندانیدمیداریدسنکافیاندازهبهشمااگر.دیدنخواهید

.دادیمتوضیحامروزراذهنیمن

چیزهابهچسبدمی،دهدمیشمابهخبطحس،کندمینگرانی،کندمیضطرابا،کندمیترسایجادذهنیمن

مالمت.کندمیایجاداسترس،میزندضررمرتبدیگرانبه وخودشبهرازندگیداردنمیروا،استحسود

بهراآن یلوبرسیدحضوربهشمااینکهبرايآوردمیبوجودزندگیرااتفاقات.رودنمیمسیولیتبارزیرکندمی

دیگرطرفاز؟بکنیدخواهیدمیکارچه.زندمیآسیبشمابه،دهدمینسبتوضعیتبه،دهدمینسبتدیگران

خودشذهنیمن.هستمعاقلمناینکهبرايفهمیدممیفورامندداشتنمعنیابیاتایناگرگوییدمیشماهم

.نزندضررمابهکهنیستهایی بینشها این.بیندمیفوراباشدخوبیچیزاگرداندمیداناوفهیموعاقلهمرا

خنجر و شمشیر اندر آستین****نفس را تسبیح و مصحف در یمین

.کردهنهانآستیندرراشمشیروخنجرامااستراستدستدرقرانوخداذکر،تسبیح:گویدمیذهنیمن

شخصا آن بهبکهکردهقایمراخنجروشمشیرپنهاندرولیاستيمعنوفصیح است ظاهرش شرظاهیعنی

فقطذهنیهاي من.طورهمینهمدیگرذهنیهاي منطورهمین.بزندآسیبشمابهشماذهنیمنیعنیشما

میپیدامدعیکنیم،قربانشویمبرهاخودمانذهنیمنشرازبخواهیمماهمدیگرطرفاز.بزنندضرربلدند

.یمکنمیپیداصاحب،یمکن

خویش با او همسر و همسر مکن****مصحف و سالوسِ او باور مکن

رااوناظرحضورعنوانبهشما.نکنرازهموهمنشیناوباراخودتومکنباوررااودروغوریاوقرانگویدمی

رازهمپسامشناختهراتومن،نیستمتومنگوییدمیکنیمینگاهراخودتمنشما.نشوهمراهآنبا،کننگاه

.کندآزادتوشرازرامنخداتامانممیطورهمینمن،نیستمهمتوهمراه،شومنمیهمتوهمسر،شومنمیتو

وقتیها بعضی.کنیدصبرباید،افتدنمیفورانیستیدیچکهشناختیدشماوقتیالبته.بیفتیتوخواهممیمن

کنی،کاربایدسالپنجکهدیدي ممکن است،دیدممنشدتمامکهگیرندمیجشنبینندمیراان شذهنیمن

.کهنیستشدنآزادکهدیدن
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واندر اندازد تو را در قعرِ او****سوي حوضت آورد بهر وضو

گویدمییعنی.تعبادبرايشدنپاكبرايراماآوردمیگذردمیآدمذهندرکهمعنويحرفهاياینبایعنی

.فرستدمیحوضقعربهراماولی،کندمیآمادهیکتاییفضايبهشدنواردبرايوکندمیتمیزراتوها این

خواهممیراقسمتاینمندهیداجازه.کندمیغرققعرشدرنیستآبکهآبیناهمبارامایعنی؟چییعنی

بخوانمبرایتان

2315یت مولوي، مثنوي، دفتر سوم، ب

رفتن هر دو خصم، نزد داود پیغامبر علیه السالم

بیا اي ظالمِ گیج غَبی: که*****کشیدش تا به داود نبیمی

بخوانیمدهیداجازه،شتیکُراگاوکهنادانايبیاکهشدکمینبیداوودسويبهراشخصاینگاوصاحبیعنی

استآساناستراحتخیلیاش قصهولیاستطوالنیکمییک. بعدههفتبرايمی گذاریمکهماندناقصاگر

.دهیمتوضیحما بیتبیتنداردلزومی 

عقل در تن آور و، با خویش آ*****رها کن اي دغاحجت بارِد

میکسیچهبهدارد)گرحیلهنا راست، یعنیدغا (، نیاورسرددلیل:گویدمیگاوصاحبگویدمیگاومدعی

درست، عقل در تن آور و، با خویش آ.دیدهرانفسش،کردهقربانراخودشگاوکهکسیآنبهدارد؟گوید

بهخصوصعلی الآدخوبهاستعکسبردرست.آخودبهوبیاورتنبهراعقلگویدمی،گویدمیراعکسش

آخودبه جوردو.آخودبهکنزندهراذهنیمنکهگویدمیگاوصاحبمنظورولی،بشوزندهحضورهوشیاري

چی ،بیاورماديهايدلیل،بیاورمنطقیهاي دلیل،کنزندهراذهنیمنکهگویدمیگاوصاحبنظرازکهداریم

!کردمدعاکردمدعای یمی گو

بر سر و ریشِ من و، خویش اي لَوند***گویی؟ دعا چه بود؟ مخنداین چه می

،لونداينخندمنوخودتریشسربرو،دیدمرامنمباالخره،شدمتسلیم،دمکردعا؟گوییمیکههچیها این

کشتهرانفسشکشتهراگاوکهشخصیآن،استکارههیچاینجادرهستهمگرشوهعمعنیبهلوند،بیکارهاي

:می گوید
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اماندرین البه بسی خون خورده*****اممن با حق دعاها کرده: گفت

،کردمپرهیزخیلی،دیدمراگاومتاکشیدمزحمتخیلی،شدمتسلیمخیلی،کردمدعاخیلیخدابهمن:گفت

.بدهنشانمنبهراگنج،بدهنشانمنبهراگاوکهکردمالتماسخدااز،خوردمخونخیلی

سر بزن بر سنگ اي منکَرخطاب*****من یقین دارم، دعا شد مستجاب

بزنسنگبهراسرتبروتو.دیدمراگاوممنکهشدمستجابمندعاهايکه،ارمدیقیننمئمطممن:گویدمی

.کردمقربانراگاواالنمن،زنیمیحرفتذهنیمنباتوکهبگویدخواهدمی.سخنزشتاي

این مهینژاژ بینید و فُشارِ*****گرد آیید هین یا مسلمین: گفت

گوییبیهوده.گوییبیهوده،استذهنیمنهاي حرفهمینژاژ،شویدبجمعمسلماناناي:گویدمیگاوصاحب

کهببینیدپستاین،)پستزبونآدمیعنیهینم(هینماین.گوییبیهودهیعنیهمشارفُ،ببینیدراشخصاین

.شویدجمعمردماي،زندمیبیهودههاي حرف

ر خدا؟چون از آنِ او کند به******اي مسلمانان دعا مال مرا

منیکبزرگذهنیمن؟کندمیاینمالرامنگاو،رامنمالدعاچگونهمسلمانانايببینیدبیاییدخداا تر

من،استمنمالتومنگویدمیهمشیطان،استمنمال، من توگاواینگویدمی،کردهدرستمنماازدارد

بشویدخالصذهنیمنشرازبخواهیداگرشماکهخوانممیاینبراي؟خوانممیچهبرايراها این.گذارمنمی

؟استکیآنمدعیببینیدوداردمدعیقضیهاین

یک دعا، امالك بردندي به کین******گر چنین بودي، همه عالَم بدین

گرامردمبوخ.دارندکینهکهدرحالی،شدندمیملکصاحبدعایکباعالمههمکهبودطورایناگرگویدمی

میتصاحبرادیگریکیمالرفتندمیخواندندمیدعایککنندتصاحبتوانندمیرامردممالدارندکینه

.شودنمیکهطوراین. کردند

محتَشَم گشته بدندي و، امیر*******گر چنین بودي، گدایانِ ضَریر

موالنا.زندمیحرفماديوذهنیمنکلماتبادارد؟کندمیکارچهدارد،رسیدمیجاییبهآدم دعابافقطاگر

االن؟استجهاناینبهمربوطحرفیچه؟استزندگیبهمربوطحرفیچهکهدهیدبتشخیصشماگویدمی
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حرفهايوکنندمیقبولودهندمیگوشمردم،زندمیحرفذهنیمنجهانیاینچیزهايبراساسگاوصاحب

.شدندمیامیروشدندمیثروتمندکورگدایانکهبودطورياین.ندارندلقبوکشتهراگاوشکهراشخصاین

تو مان ده اي خدا: گویان کهالبه******روز و شب اندر دعااند و ثَنا

،خداايبدهروزيمابهتوکهکنندمیالبه،کنندمیدعاعاجزانهوهستندثناودعادراینهاروزوشبگویدمی

من:گویدمیشخصاینوبدهگویندمیمردمبهخواهندمیخدااز،خواهندمیخداازکهاستدرستگدایان

به خدا.خواستممیسبببیشاديمنخواهممیچهدانستممیمن،خواستمطرفآنازنخواستممردماز

. ه دست مردم استدهد و شما گشاینده هستید در حالیکه حواسشان بنمیگویند تو اگر ندهی کسی به مامی

جز لب نانی نیابند از عطا***** کوران بود البه و دعامکسبِ

.آیدنمیمی گوید محل کسب کوران البه و دعاست و اما از بخشش غیر از لب نانی، یک تکه نان گیرشان

کرده میعادر حالی که این شخص د. گویدمیشود کاري کرد که این من ذهنینمیخواهد بگوید که با دعامی

گوید که عقل من میصاحب گاو نفس.شناختهمیسبب بوده، فراوانی خدا رابیشده و دنبال شاديمیتسلیم

.ذهنی هم هست عقل بزرگ من دار ذهنی هم هست

جوستوین فروشندة دعاها ظلم***گوستاین مسلمان راست: خلق گفتند

گوید گاو مال من بوده، یعنی کسی میکسی که دعا کرده وو این! گویدمیمردم گفتند که این صاحب گاو راست

.کند، ظلم جوستمیاش را دیده این اشتباهکه وسط حیاط گاو من ذهنی

کی کشید این را شریعت خود به سلک؟***این دعا کی باشد از اسباب ملک

شیده؟ یعنی کدام شود که آدم صاحب ملک بشود؟ کدام شریعت این را به سلک کمیچه جوري دعا سبب

. گویدمیشریعت این را نوشته؟ کدام آیین گفته با دعا صاحب ملک شد؟ این را صاحب گاو

یا ز جنس این، شود ملکی تو را****و بخشش، یا وصیت یا عطابیع

جور میرد وصیت کند، به هر حال از این مییکی ببخشد یا کسی که داردمی گوید یا باید خرید و فروشی بشود یا 

. شودنمیبا دعا. شودمیآدم صاحب ملکهست کهها راه



Program # 648گنج حضور648برنامه شماره 

49: صفحه

گاو را تو باز ده یا حبس رو*****در کدامین دفتر است این شرع نو؟

پس این که ! گوید من با دعا یک گاوي را دیدممیمی گوید در کدامین کتاب است که این شرع نو که تو آوردي؟

شد، نورافکن روي خودش باشد، باالخره پس از پرهیز زیاد گاو انسان تسلیم بشود و حواسش روي خودش با

هایتان بگویید به شما به همسرتان بگویید به بچه.قابل قبول نیستبطور کلیاش را ببیند این براي مردممن

قلش گویند این دیوانه شده یا عمیخواهم قربان کنم،میام را دیدم و این رادوستانتان بگویید که من، من ذهنی

گاو را پس بده با زندان . گوید تو یا گاو را پس بده یا بیا برو به زندانمیپس. شودنمیکم شده؛ همچون چیزي

. بیندمیبراي اینکه گاو بود او را زندانی کرده بود االن بصورت هوشیاري ناظر گاو را. رفتن یکی است

توواقعۀ ما را نداند غیر *****کرد رواو به سوي آسمان می

. فهمدنمیگفت که این اتفاق را به غیر از تو کسیمیکردمیخدا نگاهبه کرد میاو باال نگاه

صد امید اندر دلم افراختی*****دعا انداختیآن در دل من

شما هم از این فرایندها رد . دعا را انداختی و صد تا امید در دلم روشن کرديآن در دل من تو: گویدمیبه خدا

گوید این شبیهمی، در دلتان روشنایی بوجود آمده یک لحظه زندگی خودش را به شما نشان داده، و االنشدید

.کردهمیخواب را جستجوآن رفت در چاه تعبیرمیدر خواب و در همه جا که. خوابی است که یوسف دیده بودآن 

همچو یوسف دیده بودم خواب ها*****دعاآن کردم گزافهمن نمی

.کردم، بلکه مثل یوسف خوابها دیده بودمنمیدعاها راآن ی گوید بیهودهم

کنان، چون چاکرانپیش او سجده******دید یوسف، آفتاب و اختران

حاال در اثر .گوید یک کسی در این جهان یک لحظه به زندگی زنده بشودمیمی گوید یوسف خواب دید، پس دارد

اش را تو اش، مند بوده، پذیرش اتفاق این لحظه بوده، یک دفعه جدا بشود از منزیاهاي تسلیم بوده یا تسلیم

اش بمیرد یا ذوب بشود یا کوچک بشود، این حالتها را خواستن حیاط ببیند، بصورت حضور ناظر و بخواهد که من

اش که ما همهدرست است. سبب و به خدا زنده خواهد شدبیدر واقع امید است در دل آدم که انسان به شادي

اش گوییم که من االن عرضهمیاین لحظه به خدا زنده بشویم، خیلی از ماآید میزنیم ولی وقتیمیاین حرفها را

شود من زنده بشوم؟ داردمی!شود؟ واقعاً االن من زنده بشوممیرا ندارم لیاقتش را ندارم، آخر این چه جوري
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ي، اینهمه که دنبال این کاري، شما که هر هفته این برنامه را گوشزنده شدآن گوید که یکبار که تو بهمی

. در دل شما روشن شده و نا امید نشویدها کنید پس امیدها و این جرقهمیکنید، چندین بار در هفته گوشمی

هنی ببین که چقدر عقل من ذ. شما لیاقت زنده شدن به او را دارید، از جنس او هستید از جنس من ذهنی نیستید

به من ! درست استدالل کن! درست حرف بزن! گویی اصالً ؟ تو که عقل نداريمیکه تو چیکند میبا ما یکی دو تا

گویند راستمی؟ مردمگویدمیگاو را برداشتی گاو مال من است، آهاي مردم بیآیید این چی! نخند! نگاه کن

بینید که خواب می.کردند مانند چاکرانمیسجدهپس یوسف در خواب دید که آفتاب و ستارگان . گوید اینمی

. کردندمیدانید یوسف خواب دید که آفتاب و ماه و یازده ستاره به او تعظیممییوسف را که

4، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

و سالشَّما وکَبشَرَ کَوع دأَح تأَیّی رإِن تا أَبی أَبِیهل فوسینَإِذْ قَالَ یاجِدی سل متُهأَیرَ رالْقَم

ستاره و خورشید و ماه در برابرم اي پدر در خواب دیدم که یازده: یاد آر زمانی را که یوسف به پدرش گفت

.کنندمیسجده

ولی موالنا. کنند که یازده ستاره، یازده برادرش بود و خورشید پدرش بود و ماه مادرش بودمیفکرها خیلی

تواند تجسم کند، تمامی چیزهایی میچیزهایی است که ذهنآن ها تمامگوید که ستارهمیید که کالً داردبینمی

من ذهنی باشد ذهن ما شایدتواندمیماه. تواند به ما تعظیم کندمیکه ما سرمایه گذاري شدیم و در بیرون هست

.گیرد تا فعال بشودمیور خورشید کمکتواند حس ما باشد براي اینکه حسهاي ما از نمیباشد، خورشید

گوید که یوسف در خواب دیده بود که خورشید و ستارگان، گفتم خورشید حسهاي ما را میبه هر صورت موالنا

باشد یا آثار ماه و خورشید بعالوه تمام جاهایی که آن تواند ماهمیشودمیکند و حسهاي ما وارد ذهن مامیبیدار

شب دنیا ستارگان، ستارگان آنجاهایی است که ما سرمایه . درخشندمیشدیم در شب اینهاما سرمایه گذاري 

زنند براي اینکه قسمتی از ما یعنی زندگی ما افتاده؛ وقتی شما یک دفعه میگذاري شدیم و در شب دنیا سوسو

. شوندمیخاموشها تارهشود، و سمیبینید یک لحظه روزمیکشید به صورت حضور ناظر همه رامیهمه اینها را

. شویدمیکنند براي اینکه شما از جنس حضورمیو ماه و خورشید هم به شما تعظیم

شوید و خدا میزندگیشود و شما از جنسمیبه اینکه یک لحظه این سلسله فکر قطعآید میخالصه همه اینها

خواب ما چیه؟ . یوسف شبیه خواب ماستگوید خوابمی.یوسف این خواب را دیده بود. شودمیدر شما زنده

یک لحظه آورد و با عمق بینهایت میشود و خود اصلی شما یا زندگی سر درمیوقتی که سلسله فکر گسسته
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. دهدمیسکونش را نشانو دهدمیدمد و یقینش را و عمقش را به شما نشانمیآرامشش را و شادیش را به شما

آید میولی ذهن. شنویمنمیصداهاي بیرون را. شویممیسبت به بیرون دیگر کرو گفت که اگر ما کور نباشیم ن

.رودمیشوند حضور ما از بینمیشویم ستارگان روشنمیدوباره جذب ستارگان

نَجسترا میآن در چه و زندان جز*****اعتمادش بود بر خواب درست

اش به این خواب عمیقاً داختند و به زندن انداختند همهاش دنبال این خواب بود و وقتی به چاه انیوسف همه

خواهد بگوید خواب یوسف خواب شما هم میموالنا. خواب مرا نجات خواهد دادآن که گفتمی.اعتماد داشت

و الست هم یعنی همیشه این لحظه بوده، پس این لحظه اگر شما به زندگی . هست و این همین خواب الست است

همان پیغام الست است که خدا از ما .همان زنده شدن الست است.شوید، همان بانگ الست استیک لحظه زنده ب

کند از میشود یک لحظه این فکر را متالشیمیاالن هم به ما زنده. پرسیده، تو از جنس من هستی؟ ما گفتیم بلی

گوید این بانگ می.شویممیو زندهدهد؟ ما به امیدهد، چه جوري نشانمیخودش را به ما نشانآید میآنجا در

شود همه موجودات میبه شما زندهآن لحظه کهآن در.استشنوید؟ این شبیه خواب یوسف میالست است شما

فهمی؟ حاال یکبار اگر شما این خواب را دیدي، اگر توي چاه فکر میاین را تو. کنندمیاین عالم به شما تعظیم

که یکبار من به او زنده ؟توانی به این خواب اعتماد کنیمییا زندان من هستی،هستی، در زندان جسم هستی 

. یوسف این کار را کرد.شود و مرا نجات خواهد دادمیشدم و او دارد به من زنده

از غالمی، وز مالمِ بیش و کم****نبودش هیچ غمآن ز اعتماد

تواند همین ذهن میبیش و کم. و مالمت بیش و کممی،از غالخواب هیچ غم نداشت، آن می گوید از اعتماد به

داد و نمیگفت اهمیتمیهر چه ذهنش به او. گوید از مالمت بیش و کم ذهن این یوسف غم نداشتمیباشد،

توي چاهم توي ! گفت این خواب تعبیر خواهد شد مهم نیست وضعیتم چیهمی.خواب بودآن اش دنبالهمه

.استزندانم، زلیخا مزاحمم

فروزیدش ز پیشکه چو شمعی می***اعتمادي داشت او بر خوابِ خویش

خواب حضورش هم . کردمیاعتمادي به خوابش داشت چون این خواب درست مثل یک شمع جلویش را روشناو

. کردنمیپس یوسف حضور داشت، وضعیتهایش دلش را تنگ. بود
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آمد سمعِ او را از الهبانگ******چون در افکندند یوسف را به چاه

.از خدا بانگ آمدبه گوش او سمع او. همین که او را به چاه افکندند، به چاه فکر

تا بمالی این جفا در رویشان******که تو روزي شه شوي اي پهلوان

زنده بانگ الست اگر این لحظه فکر پاره بشود و شما به او. بانگ خدا به او گفت که روزي تو شاه خواهی شد

گوید؟ که شما اي پهلوان یعنی شخص شما روزي زنده خواهی شد، شاه خواهی میشوید، این بانگ به شما چی

ایشان و گفت که این جفا را روزي به روي . کنندمیشد، شاه مملکت خودت که همۀ اقالم ذهنی به شما تعظیم

برادران یوسف رفتند مصر غله بگیرند، یوسف به دانید وقتی که میبازهم مربوط به آیه قران است،. خواهی مالید

:آنها گفت

89، آیه )12(قرآن کریم، سوره یوسف

قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِیوسف وأَخیه إِذْ أَنْتُم جاهلُونَ

چه ) نبنیامی(گاه که نادان بودید با یوسف و برادرش آن دانید کهمیآیا: یوسف به برادران خود گفت

کردید؟

هستند؟ ها برادران ما کی. یعنی به رویشان آورد گفت یادتان است که با یوسف چه کار کردید؟ انداختید به چاه

آییم میمردم وقتی به این جهان. برادرهاي ما مردم هستند، پدر و مادرمان هستند برادر و خواهرهایمان هستند

یعنی . آنها را دل ما کنند. جامعه ارزش دارد بچسبانندآن یی که درکنند که ما را با یک سري باورهامیهمه سعی

کنیم از چاه فکر و درد آنها میاین همه مدت که ما کوشش.ما را به زندان آنها بیاندازند یا به چاه آنها بیاندازند

. توانیم بیاییم باالنمیآییم باال، کهمیداریم

یک دل بشناخت قایل را ز اثرل******قایلِ این بانگ ناید در نظر

. شناسدمیتوانید ببینید، اما دل مرکز ما گوینده را از اثرشنمیآید، شمانمیبه چشمیعنی گوینده این بانگ 

.دهدمیاثرش شادي است، االن خودش توضیح

نداآن در میان جان فتادش ز*****قوتی و، راحتی و، مسنَدي

پس . وتی یک راحتی و تکیه گاهی یعنی خیالش راحت شد، یوسف این را خواب دیده بودمی گوید از این ندا یک ق

بینید که چی نیستید، و یقینمیتان را بطور عینیهر موقع شما نفس. خواب یوسف شبیه خواب این شخص است
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شود میوریکه اینکنید بطمیکند، و یقینمیکند و حالت سکون پیدامیکنید و این هوشیاري ناظر عمق پیدامی

پس هر موقع شما . شنودنمیشنود ولی حاال گوش شمامیگاه شما، صدا را دل شمامسند شما، مسند یعنی تکیه

آن کنید و بجاي اینکه به چیزهاي این جهان تکیه کنید بهمییک راحتی، یک قدرتمندي و قدرت عمل پیدا

.ا شنیده استندا را دل شمآن کنید، پسمینور تکیهآن خواب به

گلشن و بزمی چو آتش بر خلیل****چاه شد بر وي بدان بانگ جلیل

همینطور که آتش ،خواب و بدان بانگ باشکوه، چاه شد مثل گلشن و بزمآن هوقتی خوابش یادش آمد تکیه کرد ب

این لحظه راکند که وقتی شما اتفاق میکند؟ راجع به این صحبتمیراجع به چی صحبت. بر خلیل شده بود

کنید، این فضا در درونش شادي دارد، این فضا تکیه گاه شماست، به شما میایجادآن پذیرید فضا در اطرافمی

دانید از جنس فضا گشایی هستید فضا را بازمیتواند زور بگوید، شمانمیچالش دیگر به شما. دهدمیقوت

. بینیم، غزل هم با یک چنین خوابی آغاز شدمیخواب راخواهد بگوید که همه ما اینمی.کنید، مثل یوسفمی

کشیداو بدان قوت به شادي می*****رسیدهر جفا که بعد از آنش می

خواب به شادي این جفا آن رسید، او با قوتمیخواب به اوآن گوید هر جفا که بعد ازمیگوید،میهمین را دارد

اثر پذیرش اتفاق این لحظه به یک عمقی زنده شدید، فهمیدید که از جنس پس اگر شما یک دفعه در . کشیدمیرا

شود به شاديمیآورد به شما واردمیجفاهایی که از اتفاق این لحظه که زندگی بوجودآنچی هستید، بعد از 

. ید بیاندازیددانید این اتفاق براي این آمده که شما را آگاه کند به یک چیزي که شما بامیکشید، براي اینکهمی

آورد که شما را بتواند جمع کند و شما باید با او میخواهد شما را جمع کند و زندگی اتفاقی بوجودمیزندگی

نه بگویید ! نه بجنگید،ستیزه کنیدآن عیب را بیندازید، عیب را شناسایی کنید نه اینکه باآن همکاري کنید که

پذیرید مثل میاتفاق را چنان. او با فضاگشایی. او با نرمی، شما هم نرمیدکه این چی بود که اتفاق افتاد؟ نرم گفت 

.کشیدمیو او با شادي. خواستید که اتفاق بیفتدمیانتخاب کردید واینکه خودتان

در دل هر مؤمنی تا حشْر هست******بانگ اَلَستآن همچنانکه ذوقِ

دانید یعنی ازلی ابدي یعنی این لحظه، همیشه میگ الست، الستبانآن زند، همانطور که ذوقمیدارد حرفش را

دهد، ازلی و ابدي یعنی همیشه این لحظه بوده و اتفاقات هی نمیاین لحظه بوده، ازلی و ابدي از نظر زمانی معنی

ه ماند چون همیشمیآید، همیشه در این لحظهمیشوند، این لحظه یک هوشیاري به فرممیدر این لحظه عوض
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شویم، میشود؛ ما در این لحظه وارد فرممیشود عوضمیهایش عوضولی اتفاقاتش وضعیت. این لحظه هست

تنیم همیشه در این لحظه هستیم، من ذهنی یک دستگاهی است که ما میتنیم بدن را، من ذهنی را هممیفرم را

شویم هوشیارانه در این لحظه با این لحظه مییداراندازد به زمان به گذشته و آینده، یواش یواش ما از زمان بمیرا

بانگ الست اینشویممیهر موقع در این لحظه به زندگی زندهکنیم، میشویم عمق پیدامیبیدار،شویممییکی

االن هم او ما را به خودش زنده. است، همان بانگ اولیه است که خدا از ما پرسیده تو از جنس منی؟ ما گفتیم بلی

گوید این لذت معنوي بانگ میولی دارد.گوییم نه، بلی یادمان رفتهمیگوید تو از جنس منی؟ االنمیند،کمی

به عبارت دیگر هر لحظه خدا به شما. همیشه آماده شنیدن این بانگ باید باشیم.الست همیشه در جان ما هست

گویید نه، خدا در این لحظه میشه با مقاومتولی همی،گوید که من آفریدگار تو هستم؟ شما باید بگویید بلیمی

نیستی، چرا؟ براي این ! گویید نهمیپرسد من آفریدگار تو هستم؟ شمامیورد و از شماآمییک اتفاقی پیش شما

. خواهمنمیگویید این اتفاق رامیکه

ها نوکري بود ی موقعخوابش یادش نرفته بود و جفاي اتفاق را که بعضآن کرد؟ یوسفمیولی یوسف چه کار

هر . همیشه خوابش یادش بود. کشیدمیهاي زلیخا بود، همه رازندان بود، چاه بود، مالمت بود و اذیت،غالمی بود

که تمام این ستارگان و ماه و خورشید به من کند میدارد مرا خدا عوضاین خواب هست. جا بود با خواب بود

اعتماد داشت به . هد کرد، یعنی چی؟ یعنی خدا در من زنده خواهد شدهمه چی به من تعظیم خوا. تعظیم کنند

و شما به خدا زنده ؟حاال شما دارید؟ شما به این خواب اعتقاد دارید که خدا به شما زنده خواهد شد. این خواب

د هست می گوید در دل مومن تا رستاخیز، رستاخیز هم موقعی که شما بطور کامل به او زنده بشویخواهید شد؟ 

.شویم ولی مزة این بانگ و خواب همیشه در ما هستمیذوقآن تازه تو رستاخیز خود. این ذوق در ما هست

نی ز امر و نهیِ حقْشان انقباض*****تا نباشد در بالشان اعتراض

ست تا هر یعنی در ما هم این فضا گشایی و این خواب و اینکه از جنس او هستیم نرم هستیم، این ذوق معنوي ه

این بالها و این چالشها براي این است که ما هم هویت شدیم، ما چسبیدیم به این جهان، آید میبالیی که سر ما

از امر و وخواهد به ما بگوید که این کارها را نکن، اعتراض نکن به این بالهامیزندگی. آیدمیاین بالها سرمان

انقباض یعنی دلتنگی، دلگیري، گرفتگی، جمع شدن یعنی مقاومت، نهی حق، از امر و نهی خدا در این لحظه، 

.کردنمینپذیرفتن در این لحظه از خودت بروز نده، همین طور که یوسف
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دهدرا گوارش میآن گُلْشکَر*****نهدلقمۀ حکمی که تلخی می

دهد؟ میچرا تلخی. دهدیمکند که تلخیمیزندگی در این لحظه اجراحکمی که ۀلقمبلی این حکم مر است، 

آن کنید تويمیبراي اینکه ذهن میل دارد برود به جهان دنبال زندگی بگردد، یک چیزي که شما به اشتباه فکر

این لقمه را با گلشکر شما . دهدمیگوید این را بینداز و شما قبول ندارید و این تلخیمیزندگی است زندگی

شادي که در اثر . گلشکر چیه؟ گلشکر شادي بودن است. کنیدمیهضمتلخ را شمالقمه حکم. کنیدمیجذب

نوري که آن کدام نور؟. شودمیاین شادي سبب جذب نورآید میپذیرش حکم مر حکم تلخ در این لحظه بوجود

موقع جمع کردن تلخ . کندمیکند یکی یکی جمعمیاندازد پخشمیشما راگفتیم. خواهد جمع کندمیخدا

من عادت کردم، ولی گلشکر این رامن این را کنم نمیکشد، من ولمیراي اینکه ما چسبیدیم به آن،است ب

این آید میبوجودآن شود یک شادي ازمیآزادآن کنی و یک شادي بودن و اصل شما ازمیپذیري و رهامی

. کنندمیگلشکر را انکارها بلی بعضی. گلشکر است

کندلقمه را ز انکارِ او قَی می****بود مستَنَدرا که نَآن گُلْشکَر

یا، هر کسی که فضاگشایی در این لحظه را نفهمیدهگُلْشکَرمتکی نباشد، استناد نکند به گُلْشکَرهر کسی که به 

قیشود میهمانطور که موقع قی کردن آدم سفتکند، به او متکی نیست، لقمه را از انقباض نمیداند و اجرامی

کند، یعنی چی؟ یعنی اتفاقی را که زندگی براي شما طرح کرده در این لحظه به جاي اینکه بپذیري و خودت را می

شود، لقمه را باال بیاوري یعنی نمیجذب جانت! کنینمیآوري، یعنی جذبشمیلقمه را باالآن شما،کنیدآزا

براي ! ا؟ براي اینکه مقاومت کردي نگه داشتیچر. قسمت آزاد نشدآن هضمش نکردي جذب جانت نشده، یعنی

.اینکه حاضر نیستی تو تسلیم بشوي

مست باشد در ره طاعات، مست****هر که خوابی دید از روزِ اَلَست

یک خوابی دیده باشد یعنی یک بار زنده شده باشد به زندگی، ولی با ذهنش تفسیر نکرده روزِ اَلَستهر کسی از 

مستی . را بشنود در این لحظه، در ره طاعات یعنی اطاعت کردن از او مست خواهد بوداَلَستباشد و این بانگ

رویم جلو، این در میطاعت تسلیم مکرر است، یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط لحظه به لحظه

.واقع بهترین طاعت است
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ماللبیگُمان و،بیبی فُتور و،****کشد چون اُشتُرِ مست این جوالمی

. گرفتگیکشد، بدون سستی و بدون شک و بدون ماللت، دلمیمی گوید مانند شتر مست این جوال این بار را

کشد ما هم بار پذیرش چالشها و قبول مسئولیت خودمان و تسلیم و ایجاد گلشکر یعنی میهمانطور که شتر بار را

گوید شتر نر می؟کندمیگوید به شتر، شتر نر مست تشبیهمیفضاگشایی در این لحظه، مثل شتر مست، و چرا

شما . ماندمیرود عاشق شتر ماده هست، بنابراین بارش سنگین باشد کوه هم باشد مثل کاهمیمست دنبال ناقه

دخواهید تماماً زنده بشوید، این بار را که هی بایمیهم اگر بانگ الست را شنیدید یک بار به خدا زنده شدید

کنید و درد میروید و صبرمی، تسلیم بشوید، بشناسید بیندازید، مرتب جلو...تسلیم بشوید، بشناسید بیندازید،

.کنیمیکشی و گلشکر را حسمیرا

شد گواه مستی و دلسوزِ او*****کَفْک تصدیقش به گرد پوزِ او

مال ما چیه؟ مال ما هم مستی . سوزي اوستمی گوید این شتر این که اطراف دهنش کف زده شاهد مستی و دل

.مثل همان شتر نر. سبب استبیشادي

خور شدهبار، اندكزیرِ ثقلِ*****اُشتُر از قُوّت چو شیرِ نر شده

شتر نر از بس قوي شده، ما هم از بس قدرتمند شدیم مثل شیر نر شدیم، زیر بار این امانت این که ما داریم

خواهیم اضافه کنیم بخوریم، چیزي از نمیزنده بشویم اندك خور شدیم، یعنی از بیرون چیزيرویم که به خدا می

. این شتر نر حواسش پیش ناقه هست، ما هم حواسمان یا اصلمان دنبال زنده شدن به خداست. خواهیمنمیبیرون

نماید کوه پیشش تار مومی*****ز آرزوي ناقه صد فاقه بر او

کشد و کوه پیشش مثل میاده، این شتر از آرزوي رسیدن به ناقه صد تا تنگ دستی و فقر را داردناقه یعنی شتر م

انداختن یک چیز بزرگ یک رنجش . آیدمییعنی وضعیتهاي بسیار دشوار براي شما بسیار آسان. تار مو است

چرا؟ اصال دیگر کم . ویک کینه بزرگ، که خیلی بزرگ بود بخشش یکی که مثل کوه بود االن شده تار م،بزرگ

.اندازیم، قبالً اینها خیلی با ارزش بودند االن کاه شدندمیکنیممیخور شدیم، هر چه شناسایی
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اندرین دنیا نشد بنده و مرید*****کو چنین خوابی ندیدآن در اَلَست

شما اَلَستگوییم میمنظورش قدیم نیست، وقتیاَلَستخوابی ندیده باشد در چنینمی گوید اگر یک کسی 

اَلَستچه بگویید چه بگویید ازل، چه بگویید ابد، اَلَست.استاَلَستنروید هزاران سال پیش، براي اینکه همیشه 

یک جا گوید هر کسی به این زندگی زنده نشده باشد، هر کسی رشته افکارش میهمیشه این لحظه بوده،

ویدن سخن خودش را به او نشان نداده باشد، در این دنیا بنده و مریدگسیخته نشده باشد، و زندگی با نرمی و ج

گیرند، عقلشان کامل است و اصالً توي این میهستند من ذهنی دارند ایرادها بینید خیلیمیشما خوب. شودنمی

از آمدن شناسند من ذهنی هستند و منظورشان رانمییعنی من ذهنی را. خیاالت نیستند که بنده و مرید باشند

، این لحظه پشت ...دنبال این نیستند که این لحظه،. بنابراین بنده و مرید خدا هم نیستند. دانندنمیبه این جهان

کنند انتقاد ایرادگیري، یا میفکر. سر هم تسلیم بشوند تا زندگی اینها را از این منجالب ذهن بیرون بکشد

فرهنگ بدرایی را امروز غزل به ما . ت و فرهنگ من ذهنی دارنددانشش را به رخ مردم بکشد این همان زندگی اس

.خوب نشان داد

یک زمان شُکرستش و، سالی گله*****ور بشد، اندر تَرَدّد، صد دله

کند با من ذهنی یک زمان میشود، یک زمان شکرمیرود صد دلهمیاگر هم بشود مرید بشود، در شک و تردید

کند و از زندگی نمیهر کسی که در این لحظه شکر. کند شکرش درست نیستمیهر کسی گله. کندمیگله

را اَلَستیکبار به او زنده نشده بانگ کند این آدم هنوزمیکند و یک دفعه گلهمیرضایت ندارد، یا یک دفعه شکر

.نشنیده

یقینبینهد با صد تَرَدّدمی****پاي، پیش و، پاي، پس در راه دین

و بدون گذارد در راه دین، در اینجا دین زنده شدن به اوست، میگذارد یک پا پسمیشخص یک پا پیشاین 

. یقین صد جور شک دارد

ور شتابستت، ز اَلَم نَشْرَح شنو*****وامدارِ شرح اینم، نَک گرو

آن اکنون شمه اي از. هستماین حقایق و اسرار ربانی را باید شرح دهم و من از این نظر، مدیون مخاطبان خود 

اسرار و حقایق را به عنوان گرو بازگو کردم، ولیکن اگر براي استماع آن، شتاب دارید از سوره انشراح 

.بشنوید
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آن شوم به شما که موضوع را بیشتر توضیح بدهم حاال این را بصورت بیعانه بگیریدمیمی گوید که من بدهکار

ه دارید بفرمایید بروید از سوره الم نشرح یعنی سوره انشراح این سه تا آیه را چیزهایی که گفتم و اگر شما عجل

. بخوانید

3-1، آیه )94(قرآن کریم، سوره انشراح

 كردص لَک نَشْرَح 1(گشاده نکردیم؟] به نوري از سوي خود[آیا سینه ات را )1(أَلَم(

یاري حضور به عدم که از جنس ماست باز نکردیم؟ جوابش آیا درونت را به هوش، خدا،گویدمیدارد خدا به شما

خودمان زنده نکردیم؟ انسان االن در درونش هوشیاري خدایی حضور را شما رابه یعنی ما . هست چرا باز کردي

. بندندمیندارد؟ همه دارند فقط به علت اینکه در ذهنشان هستند و زیر سلطه من ذهنی هستند این را هر لحظه

این است که آیا ما فضاي درون شما را بینهایت نکردیم وقتی انسان شدید؟ آیا اش یک معنی. بندندمیااین فضا ر

به این که ما شما را پخش کردیم به جهان در شما این خاصیت را نگذاشتیم که شما به بینهایت من زنده بشوید؟

پس شما چرا هنوز در من ذهنی هستید؟. ابدیت من زنده بشوید؟ چرا

و كروِز نْکنَا عضَع2(و بار گرانت را فرو ننهادیم؟)2(و(

.برداشتیدچرابار گران همین من ذهنی بود، دردها بود، ما این را از پشت شما بر نداشتیم؟ جوابش این است که

 رَكظَه ي أَنْقَض3. (همان بار گرانی که پشتت را شکست)3(الَّذ(

به ثمر نرسیده بار ما قصه پر از درد و . مد به جهان هم هویت شد، بار درست کردپشت هوشیاري را، هوشیاري آ

گوید آیا این قصه شما را ما به شما نشان ندادیم؟ می.ماست، هر کسی قصه دارد، هر کسی من دارد و قصه دارد

شما خودت . ایمبرداشتهماافتد؟مینشناساندیم به شما که این توهمی است؟ که اگر شما اراده کنید از پشت شما

. شود خدا چیزي را از پشت ما بر دارد و ما دوباره برداریم بگذاریم پشتمان؟ ما این کار را کردیممی.اينگه داشته

.دهم اگر عجله داري برو این سه آیه را بخوان بفهممیگوید من اینها را بعداً توضیحمیبراي همین موالنا. بلی

خر به سوي مدعیِ گاو ران***** معنی کَرانچون ندارد شرحِ این 

.می گوید شرح این معانی چون انتها ندارد تو بیا برو قصه مدعی گاو را توضیح بده

بس بلیسانه قیاس است اي خدا**دغاآن کورم خواند زین جرم: گفت

.اي استه قیاس ابلیسانهدغا، حیله گر مرا کور خوانده چآن گوید که این جرممیکسی که گاوش را دیده
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با .آمده من ذهنی را پیش کشیدهآن گوید من با حضور ناظر و تسلیم کار کردم،میقیاس ابلیسانه این است که

را ها این. کندمیکند، دارد کارمیدهد به جسم و جسمها را باهم مقایسهمیابزار من ذهنی که انسان را کاهش

مقایسه انسان با انسان ابلیسانه است براي اینکه . ویم مقایسه ما ابلیسانه استگوید که ما بیدار بشمیموالنا

صاحب گاو من دارد این . کندمیبینهایت را کاهش داده به یک جسم که من ذهنی باشد این دو تا را باهم مقایسه

.نامدمیدار شده را کورکسی که به ذهن آگاه نیست به حضور بی. نامدمیکند و این را کورمیدار حسابرا هم من

ام؟جز به خالق کُدیه کی آورده*****ام؟کردهمن دعا کورانه کی می

آن کردم، من فقط به خدا روي آوردم، مثلمیکردم، من هوشیار بودم وقتی دعانمیمی گوید من کورانه دعا

.گداها این طور نبود به خدا بگویم چشم من بدست مردم باشد

من ز تو، کز توست هر دشوار، سهل*****طمع دارد ز جهلکور از خَلقان 

.کنیمیخواستم تو هستی که هر دشوار را آسانمیاز جهلش، من از تومشخص است، کور از مردم طمع دارد 

او نیاز جان و اخالصم ندید******آن یکی کورم ز کوران بشمرید

. ندیدن و خلوص مرا و نیت خالصانه مرانیاز جاآن من ذهنی مرا از کوران شمردآن آن کور

است اي حسنحبِّ یعمی و یصم*****کوري عشق ست این کوريِّ من

من با تو به . این کوري من کوري عشق است. می گوید این کوري من کوري از دنیاست و بینا شدن به توست

این کوري عشق است من همان، . هان کور شدموحدت رسیدم عمق بینهایت پیدا کردم به ابدیت زنده شدم، به ج

مصی می وعبِّ ینحسن،است اي حسنها یعنی اي نیکو اي خوب یا بعضی موقعاي حسگیرد میرا اسم عمومیح

: گویدمیاي همه کس، این چی هست این معنی حدیث است

:حدیث

مصی و یمعی الْـاَشْیاء ّکبکندمیء، تو را کور و کرعشق تو به اشیاح.

پس اگر تو به یک چیزي عشق . شود قبالً این را خواندیممیشود، و کرمیهر کسی عاشق هر چیزي باشد کور

کنی، ولی کورمیشوي عقل او را پیدامیشوي به او بینامیشود دل شما، هم هویتمیآنبورزي در این جهان،

شوي نسبت به بیرون و میست داشته باشی و با او هم هویت بشوي، کور و کرحاال اگر خدا را دو. شوي به خدامی

. گوید که من به تو بینا شدم نسبت به بیرون کور شدممیدارد. شوي به اومیبینا
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.و این اکثریت دارد. نامدمیحاال چون نسبت به چیزها کورم این شخص به چیزها بیناست این شخص مرا کور

مقتضايِ عشق این باشد بگو****، بینا بدوکورم از غیر خدا

ورزم که نمیبینم ولی عشقمیبینم، به او زنده هستم بقیه چیزها رامیمی گوید از غیر خدا کورم و فقط خدا را

آنها دلم باشند، پس بنابراین من از غیر خدا کورم، بینا و زنده به او هستم و مقتضاي عشق این است که نسبت به 

.ور باشی یعنی عشق به چیزها نداشته باشی و عشق به او داشته باشیبیرون ک

دایرم بر گرد لطفت اي مدار*****تو که بینایی، ز کورانم مدار

من . گردم اي مدار منمیگوید، تو مرا از کوران مدار من همیشه دور لطف تومیتو که بینا هستی، دارد به زندگی

. گردممیاش حول محور توهمه
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