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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2089غزل با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با

اجازه بدهید دوباره شکر خدا را بجا بیاوریم که سالمتی داریم و در تحت توجهات و یاري او 651آغاز برنامه شماره 

. توانیم برنامه تلویزیونی گنج حضور را ادامه دهیممیو همانطور همکاري و همیاري شما

بهترین آرزوها و تبریکات خودم را خدمت شما 1396نوروز و آغاز سال نو خواهم بمناسبت عید میهمانطور اجازه

عصر به وقت تهران، دید و بازدید تلفنی تلویزیونی 9کنم روز چهارشنبه آینده حدود ساعت میاعالم. تقدیم کنم

.توانید به جمع ما بپیوندیدمیخواهیم داشت اگر شما دوست دارید

2089ةشمارشمس، غزلدیوانمولوي،

آنیارخداواینیارهوا******جهانزاندلواستجهانزینتنت

چیزي که ذهن براساس این آن گوید هم این تن ومیتن تو یکی این تن است یکی هم بدن ذهنی و وقتی موالنا

بوجودحادث است از این جهان سازد که اسمش را ما گذاشتیم من ذهنی، میآن تن و بقیه مشخصات ما از

آید، هر چی هست در این جهان یعنی جهان فرم حادث است یعنی ساخته شده، در مقابل هوشیاري یا اصل ما می

دانیم که هوشیاري میپس. گوییم قدیم است، نور ازلی، امتداد خداست، خداییت استمییا جوهر ما که اصطالحاً

وقتی وارد این جهاناصلمان خداییت و امتداد خداستدر هر کدام از ما انسانها که. کندمیاست که تن را درست

تواند ارزیابی کند، میشود و بوسیله پنج تا حس و عمل فکر کردن چیزهاي این جهانی رامیشود وارد ذهنمی

.ببیند و آنهایی را که بلحاظ باقی ماندن در این جهان مهمند به آنها بچسبد

آن چسبد به چیزي از جنسمیهوشیاري که از جنس بی فرم است فرم ندارد شبیه آسمان بی ابر است، وقتی

شود میچسبد یا هم هویتمیولی موقتاً وقتی. تواند جدا بشودمیبطوریکه بعداًشود، نمیشود، کامالً عجینمی

آید که این تصویر میغییر و چرخش بوجودکند یک تصویر ذهنی با این تمیبه چیزها، چون ذهن مدام تغییر

که این تن تن روانشناختی است، تنی . کندمیو موالنا اشاره به این تن. ذهنی پویاست و اسمش من ذهنی است

. هستیدآن کنیدمیاست که ذهن درست کرده تنی که شما فکر

چسبد به یک چیزي میوقتیاما چسبیدن به چیزهاي این جهانی فقط چسبیدن خالی نیست بلکه هوشیاري 

جسم را آن آورد، و هوشیاري در حالی کهمیکند به داغ شدن و دردمیچیز شروعآن یواش یواش مثل اینکه

بنابراین وقتی به چیزهاي . نیست باید جدا بشودآن از جنسآیدمیکند ولی به علت این درد یادشمیتجربه



Program # 651گنج حضور651برنامه شماره 

4: صفحه

این درد این است که شما هوشیارانه از این زشوند، مقصود امیورچیزها پس از مدتی دردآآن چسبیممیزیاد

نید که از اول بودید و هوشیارانههوشیاري را بکَآن نیدگوییم خودتان را بکَمینید، وقتیچیزها خودتان را بکَ

. شود از جنس خدا یا زندگی است بشود مرکز شمامیندههوشیاري که کَآن بدانید که از جنس چیزها نیستید و

مهمترین اشکالی که دارد به هر چیز که ! آورد فقط دردش نیستمیاشکالی که چسبیدن به چیزها بوجود

گیرد ما دنیاي بیرون را برحسب آنها میگیرد، وقتی مرکز ما قرارمیمرکز ما قرارآن بچسبیم براي ما مهم است

را آن کنیم به زیاد کردن آن، عقلمیدهیم، هر چیزي که مرکز ما قرار بگیرد ما شروعمیبحول محور آنها ترتی

.گیریممیآن کنیم، قدرتمان را ازمیپیدا

مرکز ما باشد یعنی دل ما باشد، در اینصورت عقل آن من ذهنی درست کنیم وپس بنابراین اگر بچسبیم به چیزها

آن رود،میکند و از بینمیید چیزها و چون این چیزها آفلند همه چیز تغییرشود عینک دمیما یا عینک دید ما

چیزها ما هستیم شروعآن کند به کوچک شدن و تغییر کردن و از بین رفتن، ما به تصور اینکهمیمرکز ما شروع

د به فرو ریزشمقاومت یکی از مشخصات من ذهنی است و بعالوه مرکز ما که شروع کنکنیم به مقاومت کردن،می

مرکز مادي بوجود آمده و اعمالآن ترسیم، بازهم هیجان ترس که از اعمال فکرهاي ایجاد شده حول و حوشمی

کند به فرو میآید، پس وقتی مرکز ما از چیزهاي آفل است و شروعمیبه این تن جسمی واقعی هیجان بوجودآن 

دهد که همۀ میلی االن موالنا به سادگی به شما توضیحو. پس هیجان غالب من ذهنی است. ترسیممیریزش ما

. تواند دل شما باشدنمیاینها از این جهان است،

جهان از جهان غیب و از طرف خدا یعنی خود خدا پس معنیش این است که بتدریج آن جهان است ازآن دل از

کنیم، این دردها درد کندن خود هوشیاري میشوند براي ما، ما دردها را هوشیارانه تحملمیکه این دردها شروع

بی فرم از چیزهایی که مرکز ما است، و خود این هوشیاري که ما هستیم و خدا هم همان است و امتداد خداست

. اندازة خداست، خدا دو تا خاصیت دارد یکی بینهایت است یکی ابدیتآن اندازة،شود دل مامی

کند گسترش گسترش گسترش و پس از مدتی خود این تن ما را میشروعپس مرکز ما دیگر االن جسم نیست و

پس وجود شما بینهایت. کندمیتغییرآن کند در درونمیافتد تغییرمیکند، یعنی هر چه اتفاقمیهم محاصره

زنده شده بی در انسان به حضور آن که همه چیز را در بر گرفته، میزانشود از نظر اندازه، شبیه آسمان بی ابرمی

یعنی درك . شودنمیشود، اندازه گیرينمیاما ابدیت خدا که گفتیم نور قدیم است و با ذهن سنجیده.نهایت است
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که زندگی همیشه این لحظه هست و من در این لحظه بیدار به او آن این مطلب و شناسایی و زنده شدن عینی به

که عمقتان بی نهایت است، از این لحظه هم آگاهید، این هستم، این لحظه هم خداست هم شما باهم، ضمن این

دهد که انسان بجاي اینکه در گذشته و آینده باشد یک میحالت حالت تحول و تبدیلی است که به انسان دست

آید به این میشود ومیشود به عمق بینهایت در این لحظه و حس وجود از گذشته و آینده جمعمیدفعه منتقل

.لحظه

حاال اگر دل شما چیز مادي است این براي زندگی قابل قبول نیست، . جهان استآن دل شما ازتوجه شدیمپس م

. خصوصیات من ذهنی استگوید که هوا یار تن است، هوا یعنی خواستن، خواهش، خواستن جزومیبراي همین

: دو تا جنبه داردآید میوجودبآن من ذهنی که از چسبیدن ما به چیزها و هم هویت شدن با آنها و مرکز شدن

چسبیم، اما میچیزي است که ما بهشآن محتوا واضح است. یکی ساختمانش است و یکی محتوایش است

خواهد، اگر دقت کنید هر سه را در من ذهنی خودتانمیسه جور.خواهدمیساختارش ساختمانش خواستن است

خواهیم و قانونش این است که هر چه بیشتر بهتر، میمثالً پول راخواهیم میما چیزها رایکی . توانید ببینیدمی

.خواهدمیفقط،کندنمیمعموالً من ذهنی به اندازه نگاه

خواهد به خودش می.خواهدمیخواهد و آنها رامیشناسد چیمیپس من ذهنی بیشتر به خواستن زنده است،

یعنی اگر شما بخواهید و حس کنید که . اي از آنجنبهخواستن یک طرف حس نیاز داشتن هم یک . اضافه کند

مثالً ما .کندمیدهد و درماندهمیتوانید زندگی کنید این کار شما را تحت فشار قرارنمینیاز دارید و اگر نباشد

نیاز واقعی داریم ولی ما به تحسین دیگران به تأیید،هم نیاز داریم،خواهیممیهم،خواهیم بخوریممیغذا

ما نیاز نداریم که آرزو کنیم یکی زمین .میریمنمیدیگران به توجه دیگران به قدردانی دیگران از ما نیازي نداریم

این مخصوصاً نیازهاي تقلبی روانشناختی که ما .بخورد موفق نشود، اینها همه نیازهاي تقلبی روانشناختی است

و کارهاي من ذهنی زیر زیرکی و . است شما باید بشناسیدخواهیم مال من ذهنیمیاصالً بهش نیازي نداریم ولی

. موذیانه است

. اي است، ساده نیستآید جمله سادهمیبه نظرگیردمیخبر داري فالنی طالق:گویدمیخانمآن این خانم به

ساده زیادي از این دو تا جملههاي من ذهنی استفاده. گیرد براي اینکه شوهرش خائن بودهمیفالنی طالق

من ذهنی حساسیت به .دانممییعنی من بیشتر از تو. نه: گوییدمیشماگیرد؟میخبر داري فالنی طالق!دارد
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از طرفی چون فالنی طالق.دارد براي اینکه قطع شده از زندگی باید یکی را پیدا کند خودش را مقایسه کندتَر

آن از طرف دیگر شوهر او!!این دو تا بهتر! من از او بهترمپس! ت به او مزیت دارمبگیرم من نسنمیگیرد و منمی

!!!این سه تا مزیت! کاره است و شوهر من نیست

خوب اگر متوجه بشوید. حاال به شما بگویند غیبت نکنید براي اینکه غیبت براي تعمیر و نگهداري من ذهنی است

اما فقط خواستن چیزها و انتظار داشتن از هوا خواستن است . شودمیکنید، در نتیجه من ذهنی ضعیفنمی

چرا شکایتدیگران هوا نیست، دردها خواستنهاي تغییر شکل یافته است، شما رنجش دارید، چرا رنجش دارید؟

خواستید برایتان ندادند و در نتیجه رنجیدید حاال میکنید؟ چرا خشمگین هستید؟ براي اینکه شما یک چیزيمی

. پس دردهاي ما بیشتر بازهم هواست. خواهش یا هواي یا خواستن سرکوب شده استاین رنجش و خشم شما 

. و یعنی هوا یار تن استهوا یار اینگوید میبیخودي نیست که موالنا

بینید از این آدم میکنید با من ذهنیتان،میبینید ارزیابیمییک جور خواستن بی تفاوتی است، شما یکی را

چرا؟ .شوید، این هم هواستمیشوید خنثیمیکه من ذهنیتان را بزرگ کند، بی تفاوترسدنمیچیزي به شما

هم از جنس زندگی است، اگر از جنس زندگی بودید و دلتان خدا بود و عدم بود و آن شما از جنس زندگی هستید

است اقالمیمهمترین انسانها .شدیدنمیدیدید پس بی تفاوتمیآسمان بود، در او هم عدم آسمان و زندگی را

مثالً پول ؟کنم آیا چیزها براي شما مهمترهمیبینید به این علت که چیز نیستند، من از شما سئوالمیکه شما

پول یا یک انسان؟ اگر؟یا مثالً براي شما پیروزي مهمتره که در یک بحثی پیروز بشوید تایید بگیرید؟مهمتره

.چرا؟ مرکزتان از جسم است! د شمامهمتره یا چیزها مهمترند اشکال داری

پس آن هوا یار این و خدا یار. حاال اشکال کار این است که خدا یار این نیست. و این سه جور خواستن یار تن است

باشد که گفتیم دردها هم خواهش آن اگر مرکز شما از جنس تن باشد هم هویت شدگی باشد و دردهاي حاصل از

هوشیاري .براي این که طبق خاصیت این مرکز هوشیاري جسمی دارد. کمک کندتواند به شما نمیاست خدا

کند براي اینکه توقع زندگیمیشناسد، هوشیاري جسمی همیشه درد ایجادنمیجسمی هوشیاري خدایی را

وقتی دنبال زندگی هستیم کیفیت هستیم خوشبختی هستیم حال . دهندنمیخواهد، چیزهامیخواهد کیفیتمی

شویم و این مرکز را قویترمیو هر چه تشنه تر. شویممیدهد و ما تشنه ترنمیهستیم مرکز مادي به ماخوب 

آید، میآید برکتی که از آنورمیورآن شویم انرژي و خردي که ازمیکنیم با چیزهاي بیشتري هم هویتمی
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شود میهر چه این مرکز بزرگتر. شویممیترآید باز هم تشنهنمیشادي که اصل ماست و باید بجوشد و بیاید باال

هر چه . شوندمیشویم، هر چه فکرهاي هم هویت شدگی بیشتر باشد دردها بیشترمیما بیشتر در فکرها گم

دردها مثل حسادت، مثل اضطراب، مثل نگرانی، مثل حس خبط، مثل حس گناه حس حسادت در ما بیشتر بشود 

.آورد پایین که مردم معموالً این طوریندمیکند هوشیاري رامیما را گیجخود ترس . شویممیما بیشتر گم

گویید خدایا به من کمک کن بیچاره میتواند کمک کند، درست است که شما با زباننمیگوید خدا به شمامی

.رفتیددهد شما جلویش را گمیگیرید، او که دارد به شمامیشدم بدبخت شدم، با همین کار شما جلویش را

خواهد ما را طبق قانون میولی همیشهتواند به مرکز مادي کمک کند، نمیپس خدا یار مرکز غیرمادي است و

خودش جدا کند از این مرکز، این مرکز مادي را ما بیاندازیم دور و خودش را تثبیت بکند در دل ما، براي همین دل 

توانید این را نمینی دل شما فقط متعلق به اوست و شماما در اصطالح کعبه است خانه خداست، خانه خداست یع

فضا از جنس شادي است از جنس آن حاال اگر این مرکز باز بشود عدم بشود. متعلق بکنید به یک چیز بیرونی

اگر از خدا شما یاري. پس متوجه شدیم. شودمیجاآن آرامش است، از جنس فضاداري است همه چیز در

! ز مادي را یک کاري بکنیدخواهید باید مرکمی

حسادتها، ترسها ها،شما باید براي انداختن رنجشها، کینه. حاال موذي ترین قسمت مرکز مادي دردها هستند

درد خواستن . توانید به حضور برسیدنمیکنیدمیها را با خودتان حملتا زمانی که این هوا یا خواستن. اقدام کنید

. شودنمیزندگی به تله افتاده، یعنی شما گیر افتادید تا این را نیندازید کار درستمتبلور شده است و در درونش 

شما باید هواي . به عبادت و انجام دادن و اینور و آنور دویدن و بحث کردن و شعر حفظ کردن اینها اصالً نیست

. پذیرش اتفاق این لحظه هستمتبلور شده را بیندازید، خالی کنید مرکز را، براي این کار امروز هم خواهیم دید،

فضا ایجادچیزهایی که چسبیدید،آن کند ازمیکند، یعنی شما را جدامیپذیرش اتفاق این لحظه فضا ایجاد

کند دردهاي شما را و دردهاي شما را به شمامیکند، هی پذیرش، فضا خود این فضا خرد دارد، محاصرهمی

حضور و فضاي ایجاد شده بافت . توانید بیندازیدنمیاندازید، اگر نشناسیدیمشناساند، با شناسایی شما آنها رامی

،توانید ببینیدنمیایدوقتی جذب این ماده شدهآن بدون. دهد، مثل آینه استمیمن ذهنی را به شما نشان

.شوید در آنمیکنید به توجیه کردن، گممیشروع
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آسمانازنهوزمینازنیند*****غریباوغمِوغریبتودلِ

یعنی شبیه چیزهاي ،این یک چیز عجیب و شگفت انگیز استشود میدل تو یعنی خداییت تو، وقتی دل تو باز

غم او هم غریب است غم در اینجا به معنی منظور است، منظور . این جهان نیست، براي این که از جنس خداست

چه چیزي براي . شود، بدست آوردن چیزها و انباشتن نیستمیشود شبیه آسمان بی ابرمیاین دل که وقتی باز

ولی یک فضاي بی فرم که . ما آشناست؟ چیزهاي این جهان مثل پول، خانه، اتومبیل، فرزند، مقام اینها آشناست

کنیم انباشتهمیجمع. ما منظورمان در این جهان براي من ذهنی مشخص است. شکل ندارد براي ما آشنا باشد

. ین خیلی چیز خوبی است براي من ذهنیکنیم امی

که در من منظور زنده شدن به اوست. ولی آیا این آسمان درون هم منظورش همین است؟ نه منظور این نیست

گوید جمع آوري پول، میشما از کسی که مرکز مادي دارد بپرسید منظورتان چیه؟. اي نیستذهنی همچون برنامه

به آنجاها که ! من افتخار بکنم! بروند به مقامات باال برسند، که من را هم بزرگ کنندتربیت فرزندان خوب که مثالً 

رسم، اینها اداهاي من ذهنی میاند مثل اینکه من دارممن نرسیدم آنها برسند، آنها برسند چون آنها متعلق به من

م که چی بشود؟ گویند حاال به حضور برسیمیبراي همین است که مردم. اینها آشنا هستند.است

تواند نمیذهن تویعنیاینها از این زمین از آسمان نیستند. اصالً اولین مقصود شما به حضور زنده شدن است

ذهن شما آسمان یا جهان غیب را تجسم کند که چی هست؟ شما باالخره االن در ذهنتان از . اینها را بشناسد

از زمین هم از فرمها هم تجسمی دارید از . تجسمات نیستآن از. جهان غیب یک تجسمی دارید از آنجا نیست

. توانید بفهمیدنمیگوید شما منظور دل رامی.اینها هم نیست

توانید بگویید حاال به حضور برسم پولم نمیرسید،میدانید که براي چینمیرسید اصالًمیپس شما به حضور

شود به آرامشمیدر بیرون دارد مثالً ما روابطمان زیباشود، درست است که یک آثار بسیار زیبایی میزیاد

ما به هاي شوند، انجام دادنمیشوند فکرهاي ما خالقمیسازیم بیدردمیرسیم، ساختارهایی که در بیرونمی

توانیم نمیبازهم با ذهن! دانیم که چی بشود حاالنمیولی باز هم ما. درست است اینها. رسندمینتیجه خوب

پس ما باید از جهان بکنیم دل مادي را بگذاریم کنار، به او زنده بشویم و شما اصالً سئوال نکنید که االن .جیمبسن

کنند، آقا توضیح بدهید براي میدر همین جا گیرها خیلی. براي چی؟ مثالً چی بشود؟ این سئوال را نکنید شما

. این زنده شدن به وحدت و عشق است.ر ماستچی ما به حضور زنده بشویم؟ باید بشوي، این اولین منظو
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جانتوبِبرديوبه یاررسیدي*****خردیارِوجانییارِاگر

خواهی زنده بشوي به او، و یار میگوید اگر یار زندگی هستی توجه به زندگی و خدا داريمیخیلی ساده است،

و خرد او که تمام این شما یار خدا هستید و خرد اوکنند یعنی اگرمیخردي هستی که تمام این کایینات را اداره

توجه شما االن در روي پس براي این کار باید االن. کند، نه خرد من ذهنی، نه جان من ذهنیمیکایینات را اداره

توجه شما دزدیده نشود بوسیله چیز بیرونی، از خودتان بپرسید که شما یار جان و یار خرد . خودتان بماند

آن خیزد، اگر در مرکز مادي شما پول باشد شما ازنمیآید، از مرکز مادي برمیورآن خرد این لحظه ازهستید؟ 

عقل به درد آن .گوید بهترین عقل این است که مرا زیادتر بکنیمیبه شماآن مرکز بپرسید که بهترین عقل چیه؟

. خوردنمیخورد؟میشما

ن لحظه که مربوط به این لحظه است که شما موازي با زندگی در این لحظه آید در ایمیخرد موقعی به این جهان

کنید یامیاگر در این لحظه شما با فرم این لحظه، وضعیت این لحظه ستیزه. آیدنمیباشید، نباشید خرد

اگر یار می گوید تصمیم بگیر .، بلکه یار من ذهنی هستیدترسید یا خواهشهاي نفسانی دارید یار خرد نیستیدمی

یار در اینجا شوي،میگردي، در این لحظه با او با یار یکیمینی از این جهان برکَمیجانی و یار خرد در اینصورت

این جهان و هاي از دست شکنجه. جان به سالمت بردي از دست من ذهنی رهیديو تو. زندگیسترمز خدا یا

. زیر شکنجه من ذهنی استجانت را بردي وگر نه جان ما. حبس این جهان رهیدي

ترسند از آینده نگرانند، از گذشته پشیمانند حسودند و خیلی از هیجانات میآن کسانی که زیر استرس هستند

. رد خواهند شدو کوبشهاي من ذهنی خُها و زیر شکنجهمنفی دیگر اینها یار زندگی نیستند، یار جهان هستند

هیجانات منفیشود، پر ازمیشود، غیر خالقمی، فکرشان مریضدشومیاگر زود بیدار نشوند تنشان مریض

دهند، شور و شوق میشوند، زنده بودن را از دستمیشوند که االن شمردم، جان نخواهند داشت بی حوصلهمی

اند هاند و آنها را گذاشتبرخی یک سري باورها را حفظ کرده. شودمیمردهزندگی را ندارند، دل آدم مادي بشود دل

خواهید آنها را به بیرون میاند حاال شماباورها مرده. زنند این دل مرده استمیدر مرکزشان هی از آنها حرف

تو که تنت مریض است فکرت مریض است، پر از خشم و کینه هستی، چرا به خودت . شودنمیاجرا کنید چیزي

گویند میخواهند گمراه کنند،میچی بقیه را همباورها خودشان که گمراه شدند هیآن کنی؟ تازه بانمیرحم

.آیدمیخرد در این لحظه از آنوربیایید بچسبید به اینها، ناآگاه از اینکه به باورها نباید چسبید،
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خاکدانایندرمانديدواینباتو******هوایارِوجسمییارِوگر

خواستن اگر حواست االن به خواستن است خواستن یک که بیشتر مردم هستند و یاراگر تو یار من ذهنی هستی 

کند، یار هوا بودن یعنی اینکه این من ذهنی میچیزي، یعنی ساختار من ذهنی که خواستن است در تو مرتب کار

گفتیم دردها خواستن میشما با این خواستنها و دردها، االن،چرخدمیمثل یک چرخی است حول محوري

اي تغییر شکل یافته یا اسمش را بگذار کوبیده شده هستند، ارضاء نشده هستند، مثل هستند منتها خواستنه

واي ،و خشمها و ترسها در اینصورت ما نوکر جسم یعنی من ذهنی هستیم و یاري ده خواستهاها رنجشها و کینه

ما نباید در این . ديخاکدان یعنی جهان مابه حالمان با این دو خاصیت ما زندانی شدیم ماندیم در این خاکدان، 

خاکدان بمانیم، خاکدان یعنی ذهن که موادش فکرها هستند، فکرهاي مربوط به چیزهاي بیرون هستند که این 

ساده است کجایش غیر قابل فهم است؟دهند،میجهان را به ما نشان

ناگهانچنانغالمِمنايکه*******رسدعنایتآن ناگهانمگر

کنیم، وقتی میآیند آنها را توجیهمیحواسمان به بیرون است هر چه بیشتر بهتر، دردها همماندیم توي خاکدان 

گویم حقم میکنممیآید سی سال پیش رنجیدم از همسرم، توجیهمیرنجم و االن یادممیشوممیخشمگین

برسد، زندگی روي ما کارمگر یک دفعه توجه خدایی . دهدمیمن ذهنی فریبخواست این کار را نکند،میاست

کند، مگر زندگی خودش را که ما هستیم بِکشد و یک لحظه من را صفر بکند و خودش را به ما نشان بدهد می

ما با شناسایی مخصوصاً باالبته اینطوري نیست که . بگوید به من زنده شدي، که اي من غالم چنان لحظه ناگهانی

. زندگی یا با این قوانین همکاري نکنیمشناسایی من ذهنی نتوانیم با خدا یا با

کاري به دیگران . کنید همکاري استمیپرهیز از هم هویت شدگی همکاري است، انداختن دردها وقتی شناسایی

شود، شما به خودت توجه کن نور افکن روي خودت است، میمن این آقا یا خانم را ببخشم پر رو. نداشته باشید

شما با مردم چه . خرد وارد وجود شما بشودآن انرژي وآن خواهید بایدمیمک خدا راقوانین را بشناس، شما ک

تواند بهش کمک نمیاي است هیچ کسیک چیز بستهمن ذهنی. به شماتوانند بکنندنمیکار دارید؟ مردم کاري

ند روي شما کار کند، اگر مگر شما از طریق زندگی از طریق خدا، براي این کار باید موازي بشوید تا او بتوا. کند

شود شما نمی.تواند براي این که گفت خدا یار من ذهنی نیستنمیهمآن شما ستیزه کنید مقاومت نشان بدهید

باشی و نشناسی این چیه؟ و این در مرکز آن هر لحظه من ذهنی را تقویت کنید و تعمیر کنید و نگهدارید و نوکر
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وقتی کسی .گذاریدنمیشود همچون چیزي شما کهنمی،ا به شما توجه کندشما باشد و انتظار داشته باشید خد

توانید استفاده کنید بگویید که چه چیزي در من بدشمیبد آمدنآن آید شما ازمیزند شما بدتانمیحرف

زندگی طرحی دارد که این . یک قسمت از من ذهنی استآن چون. را بشناسمآن خواهممیآید؟ منمی

جاي بدتان را که قسمتی از من آن آورد که شمامیشود، همیشه اتفاقاتی براي شما پیشمیتیک انجاماتوما

شخص آینه است آن یکی به آینه،آن بینید عصبانی نشوید بهمیوقتی. ذهنی است یا دردهایتان است ببینید

. توانند بصورت آینه رفتار کنندمیمردم

شخص آن ممکن است حرف. شوید دست نگهدارید، هیچ عصبانی نشویدمیشما اگر در اثر حرف یکی ناراحت

ایشان ممکن است ده برابر کرده ولی یکدهم را شما در . هستآن غلو باشد ولی حتماً یک عنصر حقیقت توي

دانید زندگیمیو شماتوانیم هم کاري بکنیم میپس ما با زندگی. توانید پیدا کنید و رفع کنیدمیخودتان

خواهد بکشد عقب و در شما به میخواهد شما را بیدار بکند به خودش، شمایی وجود ندارد، زندگی خودش رامی

خودش زنده بشود و از این چشمان تو و از این بدن تو به جهان نگاه کند، مغز شما را او درست کرده، از مغز شما

. ن ذهنی نیستخواهد استفاده کند، مغز شما براي هر چه بیشتر بهتره ممی

خوتان را شناسایی خوانیم میافتد، اگر شما با زندگی همکاري کنید با همین اشعاري کهمیاتفاقیپس ناگهان

کنید فضا را بازمیوقتی شما هوشیاري را زیاد. گیردمیاي خواهد رسید که ناگهان این تحول صورتکنید، لحظه

توانید عمل میبارها گفتیم این را این لحظه دو جور شمان لحظه،شوید، پذیرش اتفاق ایمیکنید هی تسلیممی

توانید تصمیم بگیرید می.ا یار من ذهنی هستیدمبرد و شمیبا اتفاق این لحظه بستیزید من ذهنی سود: کنید

وقتیپذیرید،میدهیدنمیتوانید یار خدا باشید یار دل باشید در اینصورت مقاومت نشانمی.انتخاب با شماست

شود از این فضاي خالی جریان خرد و شادي به فرم شما میپذیرید فضا بازمیشود، دوبارهمیپذیرید فضا بازمی

.کندمیشود و عوضمیجاري

کنید در اینصورت میشما وقتی مقاومت. شعور، شعور شماستآن شناسایی وآن برکت وآن خرد وآن خوب

کنید به یک فرم میبینید، فرم را پلهمیکنید، فرم رامیرا از زندگی محرومشوید، خودتانمیتبدیل به فرم

یعنی این . شوندمیکنید تبدیل به مانعمیدیگر که در آینده به شما زندگی بدهد، یواش یواش چیزهایی که خلق

یدن ما به زندگی زنیم یواش یواش چیزهایی که در اطراف ما هستند اینها مانع رسمیعینک را ما به چشممان



Program # 651گنج حضور651برنامه شماره 

12: صفحه

اطراف خودشان را ها خیلی. گوییم اینها دشمن ما هستندمیشویمنمیهم قانعآن پس از یک مدتی به. هستند

، ...کنید، میکردند، حاال شما فضا را بازمیپذیرفتند فضا را در درون بازمیاگر. بینند، راه اشتباه رفتندمیدشمن

شوید من ذهنی مییک دفعه متوجه. شودمیا هم هست که دارد بزرگتردر ضمن این هویت شمکنیدمیباز

هوشیاري حضور % 50شود یعنی شما بیشتر از میبیشتر% 50، کوچکتر شد وقتی هوشیاري از ...کوچکتر شد،

کنید از جنس خدا مییعنی شما حس. گیردمیهوشیاري جسمی دارید این تبدیل صورت% 50دارید و کمتر از

. یگر از جنس ماده نیستیدهستید د

تواند نمیکنید این بافت کوچولو در این فضاست، کاري دیگرمیشود، وقتی فضا را بازمیو دل مادي شما کوچک

گوید من میافتید شما از ذهن جستید بیرون، براي همیننمیاتفاقآن افتد، ولی شما درمیبکند، در شما اتفاق

، اي رستخیز گوید رستخیز ناگهانمیدر غزل شماره یک هم. گیردمییر صورتغالم چنان لحظه ناگهم که تغی

وي رحمت بی منتها، چقدر رحمت دارد چقدر بخشش دارد چقدر . شوممیناگهان یعنی یک دفعه من به تو زنده

را که ما فرم دار ماهاي اندیشهتو آتش افروختیها،اي آتشی افروخته در بیشه اندیشه. خرد دارد معلوم نیست

.توش گیر افتادیم بسوزانی در جنگل اندیشه ها

نشان؟بیبرِباشدچهها نشان**استکوششصدزبِهحقجذبِیککه

رساند و میرساند، هوشیاري جسمی را به صفرمیجذبه حق موقعی است که زندگی من ذهنی شما را به صفر

شود در سلسله میبراي شما اتفاق افتاده، یک لحظه شکاف ایجادها از این پدیده. دهدمیخودش را به شما نشان

شود بین میشویم شکاف ایجادمیکنیم یک دفعه منفصلمیپوشاند، تند تند ما فکرمیفکري که زندگی را

اش را لطافتش را شادیش را که شادي بی سبب است به تحریک و پاسخ و در نتیجه از این وسط زندگی زیبایی

کدام کوشش؟ . یک دفعه این کار را بکند این بهتر از صد کوشش است.این جذبه خداست. دهدمیشما نشان

به ها آید و با انجام دادنمیکوشش من ذهنی، من ذهنی معتقد است با هوشیاري جسمی که از این مرکز مادي

با این هم بحث کنم، نیست این کتاب را هم بخوانم این مقاله را بخوانم، این بحث هم بکنم. خدا خواهد رسید

بیشتر صورت ها شما باید یک کاري بکنید که این جذبه. کوشش من ذهنی انجام دادن هاست. همچون چیزي

آن پذیرید درمیگیرد، هر دفعه که بطور کامل اتفاق این لحظه رامیبا تسلیم کامل صورتها بگیرد و این جذبه

گیرد، هر دفعه که مقدار زیادي میاندازید صورتمیفعه که رنجشتان راهر د. گیردمیصورت!لحظه، اگر بپذیرید
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اندازید میکنیدمیشود، گفتم یک دردي را شناساییمیاز زندگی شما به تله افتاده در یک چیزي در بیرون آزاد

.هامخصوصاً خواهشها،مخصوصاً کینهها،مخصوصاً رنجش

ولی واقعاً براي چی،خواهم این رامیگویید که خوب منمیی کردیدخواهد شما شناسایمیآدم یک چیزي را

راجع ها،روند به سخنرانیمیبرخی. من ذهنی نیاز به تایید مردم دارد، نیاز به تَر داردخواهم؟ چه نیازي دارم؟ می

مطالعه نیچه نه کند بهمیبینید یک نفر شروعمییک دفعهخواهد سخنرانی کند،میبه نیچه یک ماه دیگر یکی

کند که جواب نمیسئوال. فقط براي اینکه برود آنجا سئوال کند! که به نیچه عالقه دارد به فلسفه عالقه دارد

آن کند؟ خوانده حتی ازمیکه مردم بگویند اي بابا این شخص چقدر بلد است چه سئوالیکندمیسئوالبگیرد

. اینها مسخره شدن بوسیلۀ من ذهنی است. نست جوابش را بدهدیک سئوالی کرد نتوا! دانستمیسخنران بیشتر

. شما باید بشناسید. جذبۀ حق نیست در این ادا بازیها

دهم باالخرهمی، انجام...دهم،میکند انجاممیمن ذهنی فکر. کنندنمیما را رستگارها و انجام دادنها کوشش

باید او جذب کند، شناسایی این که شما از جنس او هستید باید او هدایت کند . رسم، همچون چیزي نیستمی

فکرها ها نشان. یک شرط مرکزي است. کشد و شما باید تسلیم بشوید حیاتی استمیهمیشه و او خودش را دارد

گوید این نشانها در بر بی نشان چه ارزشی دارند؟ بی میهستند، رفتارها هستند،ها انجام دادنها نشانهستند، 

خواهم، چی داريمیگوید من خودم را از تومیخدا به شما. بر خدا چی ارزش دارد؟ فقط خودش. خداستنشان

شود تن شما انجاممیکه بوسیلۀ دست شما انجامها زنی، حرفها و فکرها و عملها، عملمیگویی حرفمی

قه به تغییر فشار صدا در دهانتان و من عالشود،میحرفها هم بوسیلۀ تغییر فشار صدا در دهانتان ایجاد. شودمی

خواهم زنده بشوم، میمن عالقمند به خودم هستم خودم در تو.حرکت دست و پایتان و بدنتان عالقمند نیستم

ولی ما در مقابل این . فکرت را و عملت را بگذار در اختیار من، یعنی من ذهنی باید همیشه صفر باشدآن بعد از

کند براي این که او بی نمیاین فکر و عمل به شما کمک. کنممیکنم حاال این عمل رایمتقاضا هی نشان هی فکر

. نشان است

حدیث

جذبهمذَن جباتالحقّ تُوازي عینلَقَالثَّلَم

. کندمیحق با عمل دنیا و آخرت برابريهاي اي از جذبهجذبه
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یعنی یک کشش او در این لحظه که بتواند من ذهنی را صفر بکند هوشیاري ذهنی را صفر بکند با تمام کارهایی 

توانید بوسیله کارهاي نمیکند، یعنیمیجهان ذهنی است برابريآن که مربوط به این جهان یاکه بوسیلۀ ذهنتان 

جهانی است آن جهان است یا به نظرخودتان اینآن دهید و مربوط به این جهان یامیخیري که با من ذهنی انجام

. کند یک جذبه حقمیمنتها برابريبا ذهن

عیانچوننشانبیبیان،چوننشان****دانبحرنشانبیوکفچوننشان

کنید مثل کف است بی نشان مثل میمی گوید نشان یعنی فکر ما و عمل ما و هوشیاري جسمی و هر چه شما فکر

برحسب من ذهنی،ها دریا خدا و شما، کف فکرها و دردها و عمل. دریا اصل است یا کف؟ البته دریا. دریاست

پس علت این که بیشتر ما . بی نشان عینی است. گوید، هر بیان شما نشان استمینشان چون بیان، خودش دارد

نشان است، هر چیزي که دانیم، نشان یعنی فرم، این گل این گلدان میکنیم، ما نشان را اصلمیانسانها اشتباه

بوسیلۀ ذهن فکر کرده بشود تجسم بشود، شکل داشته باشد شنیده بشود بطوریکه ذهن بتواند این را فرآوري 

. اما بی نشان بی فرمی است. پس هر رفتار و بیان ما نشان است. ان استشبکند این ن

باورمندي . توانند در دل شما باشندنمیبگذارند دلشان، باورها نشان هستند باورهاگردندمیمردم دنبال نشان

بی نشان عین است، عین یعنی مثالً گل در حیاط . دل شما باید بی نشان باشد. بی نشانی اصل است. اصل نیست

فکر عین . تاست ولی عین نیسآن شما که به زمین وصل است و االن باز شده عین است گل پالستیکی شبیه

این لحظه زنده است . در تمام وجودتان و حس زندگی عین استآن نیست، زنده شدن به زندگی و حس ارتعاش

توانید حسش کنید عین مربوط به این لحظه هست نشان مربوط به زمان و میشود، شمامیاین لحظه دارد بیان

. ذهن است

بی فرمی ما عین ما زندگی ما . کندمیلحظه با بی فرمی ما کاراینکند،میمن ذهنی با زمان گذشته و آینده کار

ما باید به عیان زنده بشویم یعنی یک بینهایت را . من ذهنی ما در زمان است. هوشیاري ما در این لحظه زنده است

بینهایت ما اگر به بینهایت زنده بشویم االن عمق. کنیم در ضمن ذهن هم داریممیرویم با خودمان حملمیهر جا

رویم با خودمان داشته باشیم، این بینهایت یک ناظر عمیق است، ریشه دار است میداشته باشیم و این را هر جا

کند، شعور زندگی دارد خرد زندگی دارد، بر میپر از خرد است، پر از بینش است ناظر است، به همه چیز نگاه

ذهن ما در اختیار اوست، ذهن ما ساده . هنده هستعکس من ذهنی است، این ناظر دل ما هم هست، تشخیص د
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شود این میشود، من ذهنیمیذهن ما دیگر ارباب نیست، ذهن ما ارباب بشود فرعون. هستآن شده نوکر

صفر کنید تا این بینهایت خدا در شما برقرار بشود، این کار زمانشما باید من ذهنی را. شودمیبینهایت صفر

.شودمیسایی همین چیزهایی است که گفتهبرد، مستلزم شنامی

کهکشانرهگردونزبروبد******شودظاهرچوجویکخورشیدز

بینیم، در میکندمیدهد، جارومیآید در شبها ره کهکشان را به ما نشانمیمی گوید همین طور که نور خورشید

ظاهر بشود یعنی شما بهش زنده بشوید، شما درون هم اگر یک ذره از خورشید یعنی از زندگی از خدا یا از اصلتان 

حسش کنید، یک جو از وجود خدا یا خودتان را که از جنس او هستید هوشیارانه حس کنید در اینصورت راه خدا 

رویم باال این کهکشان نه، این تمثیلمینیست که ما داریمدر اینجا کهکشان تمثیل است، اینطوري . شودمیباز

فهمید که اي، راجع به چی داشتیم ما صحبتمیزند؛ ره آسمان ره خدا اگر یک جو بهش زنده بشویدمی

یعنی داري . کندمیراهش را این ذره پیدا! و راهش چه جوري بوده! خدا چه بوده! کردیم زندگی چه بودهمی

. شويمیشوي یعنی داري به خدا زندهمیشوي، بخودت زندهمیبخودت زنده

شود، با پذیرش اتفاق این مییک جو زنده شدن یعنی ایجاد یک خرده فضا اطراف من ذهنی، با پذیرش ایجاد

ریزد و هر چه شناسایی باال میریزد به فرم شما و هر چیمیگفتم از این فضا خرد و شادي. شودمیلحظه فضا باز

باالخره گرما و شناسایی این فضا این فرم را. شودمیشود و فضا وسیع ترمیشود، کوچکترمیمیرود این کوچکتر

ماند براي اینکه تویش درد است، دردها ارتعاش و فرکانس پایین دارند میاین مثل یخکند،میزند و کوچکترمی

، ن خداست بتابد تا یخ هسته مرکزي شما را آب بکندگرما ندارند یخ هستند، باید خورشید وجود خودتان که عی

.تواند انجام دهدنمیکسی براي شما، این کار را باید شما انجام دهید

شود شما هسته مرکزي من نمی!تواند بکندنمیتواند بشناساند، روانشناس کارينمیکسی دردهاي شما را به شما

باید چه کار کنم ! د و بروید پیش روانشناس که حالم خوب نیستشود نگه دارینمیذهنی که درد است و دیده هم

شما باید روي خودتان کار کنید، مطمئن باشید که با پذیرش واقعی اتفاق این لحظه و ! حاال بیا این قرصها را بخور

شوند، جو ذره میشوند، این جوها جمعمیدر روز باال برود این جوها ظاهرها اگر تکرر و فرکانس پذیرشآن تکرار

.شودمیرود، ره زندگی بازمیاست معادل یک خرده فضاست، خرد ما باال
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بیانهزارانوزبانهزاران***استخامشیدرکهکنخمشکنخمش

جو آن جو خیلی مهم استآن ها،کنید، با شناساییمیبلی ذهن را خاموش کن، ذهن را شما با تسلیم خاموش

شوید خیلی از میشما ساکت. اینهمه حرف نزن. گوید در حرف نیستمیزندگی به شمایک خرده زنده شدن به

شناسید، مثالً به یک جو زندگی شما زنده بشوید یا یک خرده فضا را باز کنیدمیخصوصیات من ذهنی را

که من ذهنی فهمید میبراي اینکه زندگی از جنس باور نیست،. فهمید که بحث و جدل با مردم فایده نداردمی

خواهیم حق با ما میما. ابزار این است که همیشه حق با او باشدآن یک ابزاري دارد که بسیار برایش مهم است و

باور ما درست باشد باور تو غلط باشد، موقعیت و موضع من درست باشد ولی مال شما غلط باشد، مذهب من . باشد

شما باید از این کار پرهیز . ر آمیز است باورهاي من دین استدرست مذهب شما غلط است، اصالً باورهاي شما کف

.کنید، اینطوري نیست قضیه

دهد، نکن این کار را، از حرکت فکر میشما ببینید که حرکت ذهن است که ایجاد فکرهاست که به شما هویت

،...آید،میپایین ترهر چه سرعت فکر پایین تر بیاید سرعت فکر. تر باشی بهتر استهویت نگیر، هر چه خاموش

توانید حل کنید، تند می، شما فکر نکنید تند تند فکر کنید مسائلتان را بهترشودمیآید یک جا قطعمیپایین تر

آید میشوید، هوشیاريمیتند تند هم در فکرها و در دردهایتان گم. کنیدمیتند فکر کنید تند تند درد ایجاد

کسی که زیر هم هویت .توانید موقعیت خودتان را درست تشخیص بدهیدنمیآید پایینمیپایین، تشخیص

ی است در یداند، در جدامیشدگی فکرهاست خشم، ترس، حسادت، حس دشمنی است، بیشتر مردم را دشمن

بیند ومیریشه ندارد و زندگی را در واکنش،حس نقص من ذهنی است براي اینکه از زندگی جدا شده است

. رود، این شخص رستگار نخواهد شد، موفق نخواهد شدنمیو مجهز به مالمت است زیر بار مسئولیتداند، می

وقتی کمتر فعالیت ذهنی کن، بدان که فعالیت ذهنی شما اول باید بایستد . اش از عدم خاموشی استاینها همه

فعه ذهن ساده شده در زیر نفوذ ولی این د. د شد وقتی عدم دل شما شد بعداً ذهنتان به کار بیفتدافاصله ایج

در خاموشی است که هزاران زبان و هزاران بیان هست، شما خاموش که باشید یعنی ذهن از فعالیت. زندگی است

آید، شما آنموقع زبان خردمیآید زبانمیافتد دوباره وقتی زنده شدید به زندگی، زندگی از آنور بیانمی

شوید، میبرکتشوید زبان میزبان عشقشوید، می
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دلزخیزدترجمانهزارانصد******سجلوایماغیرونطقغیر

خیزد میصد هزار جور از دل ما انرژي بر) سجل(غیر نطق، یعنی غیر حرف زدن، غیر ایما و اشاره، غیر نوشتن 

خیزد؟ سم، از میبراگر دل مادي هم باشد هم همین طور است از دل مادي چه . اگر دل دل باشدخیزدمیبرکت بر

ما، شما یک زن و شوهر را در نظر بگیرید که در مرکز هر هاي دل خشمگین بی برکتی، بی سامانی، مسمومیت بچه

گویند من من من، هر کدام مجهز به این ابزار هستند کهمیدو هم هویت شدگی و درد است و هی هر کدام

تواند نمیو حق با من را الزم دارند، من ذهنی. ا من استگوید حق بمییکی همآن گویند حق با من است،می

.تحمل کند که حق با من نباشد، براي اینکه این شکنجه آور است

براي اینکه وصل به خدا نیست، ریشه ندارد که از آنجا یکی تایید کند که بابا تو من هستی اطمینان داشته باش 

به ریشه دار اگر زن و شوهري. دهم ولش کنمیدهم، عقل را منیمدهم، خرد را من به تومیشادي را من به تو

دیگر این نیاز به این که حق با من است از بین. کنندنمیشدن برسند عمق داشته باشند باهم بحث و جدل

شود دعوا ایجادمیولی در هیاهوي اثبات منطقی بودن هر کدام و موقعیت و موضع هر کدام سم ایجاد.رودمی

خواهند به قدرت نمایی و کنترل و ترس دست بزنند منتها متوجه میشود هر کداممیشود اوقات تلخی ایجادمی

کنترل و ترس شاید یکی از . شودمیکار درستغلبه کنند این درست است وآن کنند بهمینیستند، فکر

. مهمترین بهم زننده روابط زناشویی در جهان است

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

.اي را شروع کنیم خیلی سریع قبالً هم چند بیت از اول این را برایتان خواندمبدهید یک قصهاجازه 

3630مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وصیتوداع،وقتشاه،کردناعادتوراشاهایشانکردنوداعازبعدپدرممالکدرزادگانشهشدنروان

.را

شوند، و میبشوند تمثیل سه نوع انسان است، سه نوع هوشیاري هست که از خدا جداخواهند از پدر جدا میسه تا پسر

کند که شما میکند و تاکیدمیشود و قبل از اینکه وارد فضاي ذهن بشوند پدر به پسرهایش وصیتمیهوشیاري وارد ذهن

فرستادند در مینشان را با لباس مبدلپسراها دانید که شاهمیروید سفر و همین طور که در قدیم معمول بودهمیدارید

. زندمیبراي همین تمثیل. و هم تجربه پیدا کنندمملکت بگردند و هم مردم را بشناسند هم شهرها را بشناسند



Program # 651گنج حضور651برنامه شماره 

18: صفحه

گردیم پیشش، منتها انسان هوشیارانه باید زود برگردد به پیشش، تا میکنیم و برمیآییم جهان را تجربهمیما از پیش خدا

خواهید فقط میگوید بروید هر جا کهمیو البته قبل از اینکه راه بیفتند. که این تن هست نه موقعی که بمیرد و برودموقعی

کما اینکه ذهن ما هوش ما . دزددمیهوش شما راآن اسمش هش رباست، یعنی رباینده هوش است و! وارد یک قلعه نشوید

: و اجازه بدهید قصه را بخوانیمرا که تشخیص دهنده است شناسنده است دزدیده 

سفررسمپدراَمالكسوي******پسرسههرآن کردندرهعزمِ

س را افتادند هر سه پسر بسوي امالك پدر یعنی شاه در این مورد شاه جهان، خدا امالکش همه چیز است، به پ

.رسم را خواستند اجرا کنندآن فرستادند به سفر،میرسم سفر رسم را توضیح دادم که شاهان پسرهایشان را

معاشودیوانتدبیرپیاز********هاشقلعهوشهرهاطوافدر

را بگردند تا یاد بگیرند مملکت را چه طوري اداره کنند، و همین طور معاش ها که بروند شهرها را بگردند، قلعه

به این جهان، هم معاش پس شما هم بصورت هوشیاري آمدید . شخصی شان هم چه جوري بدست آورند

تان را باید تامین کنید هم مملکت خودتان را اداره کنید، مملکت شما جهانی است که شما براي خودتان شخصی

بلکه پادشاه جهان فرم ،شما نوکر جهان فرم نیستید،بنابراین جهان فرم شما مملکت شماست،ایجاد کردید

. خودتان هستید

مطاعشاهآن گفتبدیشانپس*******وداعوکردندشاهدستبوس

کسی که از امر او اطاعت کند، پس دست شاه را بوسیدند و خداحافظی کردند پس بنابراین شاه آن یعنیطاعم

که با هوشیاري که االن شروع کرده،خداست،شروع کرد به صحبت کردن، در اینجا شاه همین زندگی است

. کندمیرود به جهان دارد صحبتمی

رویدافشاندستاهللا،اَمانفی******شویدعازمکشد،دلکجاتانهر

در امان خدا هستید، اهللاماناَیف ،یعنی همیشه در حال رقص و شادي، پس خدا به ما که بصورت افشانستد

هستید من خواهید بکنید در امان من میخواهید بروید هر کاريمیگوید هر جامیافتیممیهوشیاري داریم راه

روید باید هر میچرا؟ براي اینکه از جنس من هستید و جنس شما شادي است هر جا. کنممیشما را همیشه حفظ

شود که قسمتی میخدا به هوشیاري که از او جدا. شود عزا ساخت من ذهنی استمیپس معلوم. لحظه شادباشید

ادي و آرامش هستم، انسان از جنس شادي گوید همیشه از جنس من باش، من از جنس شمیاز خودش است
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آید، که ما متاسفانه دست افشانی مان را میکند غم و غصه هممیشود مرکز مادي پیدامیاست، وقتی هم هویت

.ایمایم و از امان خدا هم خارج شدهاز دست داده

قَبادارانکُلَهبرآردتنگ******رباهشنامشقلعه،یکآن غیر

ست، و این قلعه قلعه بارشهقلعه آن یک قلعه وارد نشوید اسمآن خواهید بروید ولی بهمیهر کجامی گوید

دزدد، پس هوش ما ربوده شده چون ما بالفاصله وارد ذهن میهستیدآن که هوش را که شما از جنس. ذهن است

البته من شاه هستم شما هم از جنس من یعنی شاهان، دارانهلَکُکند، میتنگدارانهلَکُشدیم، و عرصه را بر

کند، کما اینکه ذهن میعرصه را تنگ. کندمیهستید شاه هستید اگر وارد این قلعه بشوید قبا را بر شما تنگ

هستیم، از شاهان هستیم نه شاه معمولی این جهان، شاه به معناي دارانهلَکُعرصه را به ما تنگ کرده، ما هم از 

. که ما جنس او را داریم خرد او را داریم و پادشاه سرزمین خودمان هستیمجنس خدا بخاطر این

خطرازبترسیدوباشیددور*******الصورذاتدززآناهللاهللا

ذاتدژ آن ازبرد یعنی خیلی پرهیز کنید، مواظب باشید اصالً این کار را نکنید میرا وقتی موالنا به کاراهللاهللا

الصیعنی داراي صورتها، پس ذهن پر از صورت است پر از تصویر است، تصاویر را این پنج حس ما ایجادرو

.سازدمیکند بر اساس پنج تا حس این تصویرها رامیدور باشید و بترسید از خطر، ذهن که فکر. کنندمی

اش از گوید موقعی که راه افتادیم، جنسمیخدا دارد به ما. گویدمیگوید خیلی مواظب باشید، شاه دارد به مامی

.گویدمیصورت است

صورت استونگاروتمثالجمله****پستوسقفوبرجهاشپشتورو

اش تمثال است، یعنی می گوید همه جاي این برج، رویش و پشتش یعنی روي برجها و کف اتاق سقف اتاق همه

کند به هوشیاري خداي جهانمیذهن انسان را توصیفپس دارد . صورتهاي نقاشی شده و ساخته شده است

شما عکس خواهید دید، وقتی عکس . هر طرف که نگاه کنید عکس است. گوید که وارد این اتاق یا قلعه نشویدمی

. شما هیچ موقع نباید از من غافل شوید، باید همیشه هوشیار به من باشید. بینیدنمیدیدید دیگر مرا

نظربناکامشیوسفکندتا******صورپرزلیخاحجرةآن چوهم

داد به نمیدانید زلیخا عاشق یوسف بود، یوسف تن درمیمی گوید این ذهن شبیه اتاق زلیخا است، همانطور که

تواند سمبل همین من مینزدیکی به زلیخا، پیرزنی توصیه کرده بود که پیر زن همین پیر زن دنیا هست و زلیخا
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که منکه یوسف اصل شماست، زلیخا آمده بود همه جاي اتاقش را عکس خودش را چسبانده بود،ذهنی باشد

کنی من میبینی، آنور نگاهمیکنی مرامیپایین نگاه! کنینمیبه من نگاهحاالاي یوسف!گویم به من نگاه کنمی

ی اینکه ما االن در جایی هستیم که فقط بینی، هر جا نگاه کنی باالخره باید مرا نگاه کنی، یعنی چی؟ یعنمیرا

توانی به غیر عکس نمیبینیم، و عکس زلیخا، حاال اگر شما هوشیاري هستید ولی رفتید به یک جایی کهمیعکس

کند، چون هر نمیکند یامیچیز دیگري ببینید و عکسها مربوط به این جهان هستند این کار شما را از شاه نا آگاه

. کنیدمینگاهلحظه به عکس 

هستند که خدا بوجودهایی دهد االن بر اساس این عکسها اینها همان سببمیحاال سببهایی که ذهن شما نشان

اتفاقاً این قصه را . همیشه غلط هستندها این سبب. هنددمیاست که عکسها نشانهایی آورد؟ نه، اینها سببمی

کنید که این میکه علتهایی که شما االن تجسمهایی کنید که سببخوانیم شما به این موضوع توجه میبراي این

شود اینجا من به زندگی برسم اینها همه غلط است براي اینکه می، بعد این...شود، میشود بعد اینمیرا بکنم این

ن است، روید، خارج از این عکسها که اتاق زلیخاست یک سبب سازي است که بیرومیشما از روي عکسها دارید

گوید که خیلی کم بشوید، این قدر درگیر میبه شما گفته بود وارد اینجا نشوید، اگر هم بخواهید بشوید در قصه

نشوید توي این اتاق زلیخا، ولی ما اصالً حواسمان به اتاق زلیخا نیست، که پر از صورتهاي وضعیتهاي مختلف 

.زلیخا است

اینطوري نشسته گرفته، یک عکس وري نشسته گرفته، مثالً یک عکس راحاال خانم زلیخا یک عکس را مثالً اینط

تمام قد گرفته، یکی چشمک زده گرفته، یکی چشمهایش باز است، همه جور عکس گرفته زده به دیوار، گفت هر 

بینی، چاره نداري به من نگاه کنی، تازه خود من هم از جنس عکس هستم، یعنی ما را میطرف نگاه کنی مرا

فکرهاو تصاویر اتاق زلیخا سر و کار داریم االن،آن ما با فکرهاو تصاویر. نگاه کنیمکرده که به عکسهاطوري

گذارد برویم، شما بوسیلۀ این نمیحقیقت نیست، باید از این اتاق یک جوري در برویم بیرون، و زلیخا ما را

. خواهد شما بروید بیرون، با شما کار داردنمیاوتوانید بیرون بروید، براي اینکه نمیو راهنمایی زلیخاها عکس

.دهد سبب واقعی نیستندمیکه ذهن نشانهایی سبب

مکیدآن کردخودنقشپرراخانه*****ننگریدمیاوسويیوسفچونک

.کندشود که ما به عنوان یوسف اصل ما دوست ندارد به تصاویر نگاه میمعلوم،وقتی یوسف به سوي او نگاه نکرد
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چرخند من ذهنی است، ما دوست نداریم میدوست ندارد به زلیخا نگاه کند، زلیخا نتیجه این تصاویر است وقتی

من ذهنی باشیم، ولی چه کار کنیم توي اتاق زندانی شدیم، پس اصل ما دوست ندارد براي همین است که درد

.نقشهاي خود کردهخانه را پر از ) مکید(گوید این از حیله و فریب میکشیم،می

اختیاربیاوبیندرااوروي*****عذارخوشآن نگَرَدکهسوهربهتا

ما هم االن فکر . بی اختیار روي زلیخا را ببیند) عذار یعنی صورت(خوش چهره آن کندمیتا به هر طرف که نگاه

جهیم میچه؟ یعنی از یک تصویر زلیخاجهد یعنی میفکر بعد از فکر در ذهن ماجهد،میبعد از فکر در ذهن ما

ر فکرمان را ااش تصاویر زلیخاست، بی اختیار، ما اختیهمه،جهیم به یکیمیبه یک تصویر دیگر زلیخا، بعداً

گذارد، نمیتوانید زلیخانمیبینیدمیهمین طوري بدون فکر باشیددقیقه فکر نکن، 5شما دارید رنداریم، اگ

آیید بیرون، زلیخا در اثر تصویر خودش و میرود و شمامیدقیقه فکر نکنید زلیخا از بین5زلیخا وایستاده آنجا،

شود، مییعنی من ذهنی در اثر پی در پی جهیدن فکرها در ذهن ما ایجاد. شودمیتکرار تصاویر خودش ایجاد

اري چیره است بر ما، گوید خمش کن خمش کن، خمش کن یعنی ذهن را خاموش کن، و این بی اختیمیبراي چی

. شما اختیار دارید نترسید؟ اختیار دارید استرس نداشته باشید؟ ندارید. ترسیممیو ما بی اختیار

کنم که واقعاً میتواند بگوید که من فکرمیکسی. کنم، نه این غلط استمیگویید من، من فکرمیحتی وقتی که

افتند میفکرها در ما اتفاق. اختیار در فکر کردن داشته باشد. دعمق داشته باش. در این لحظه حضور داشته باشد

هیچ اختیاري ندارم، آن کند من درمییعنی من ذهنی ما فکرکنممیگویید من فکرمیوقتی کهبدون اختیار ما،

ر کنند، من به عنوان هوشیاري و حضومیحاال خشمم هست حسادتم هست هزارگونه درد دارم اینها دارند فکر

. فهمیم؟ وقتی بیشتر ناظر بشویممیکی. زنیم درست بفهمیممیکنم، ما باید معنی حرفهایی را هم کهنمیفکر

شویم؟ وقتی بپذیریم، اگر شما یک چیزي را یک اتفاقی را یک وضعیتی را بپذیرید از سلطه درگیري میکی ناظر

بینید شما میشید بهش نگاه کنید خیلی چیزها راوقتی ناظرش با. توانید ناظرش باشیدمیشوید،میرهاآن با

. از کس دیگر نپرسید. باید ببینید

کردآیاترظهمراجهتشش******فردیزدان،روشناندیدهبهر

گیرد، براي کسانی که چشم شان روشن است خداي یکتا، شش جهت میاالن موالنا از چیزهایی که گفت نتیجه

بینید از جنس خداست میچه جوري کرده، هر چه شماخودش کرده، هاي ظهور نشانهیعنی جهان مادي را محل 
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اگر شما به زندگی زنده شده باشید چشمهایتان روشن شده باشد و با چشم من ذهنی نبینید با چشم بعالوه فرم،

ان را بیندازید تبینید، حاال یک چیز عجیب غریبی نیست شما باید دل ماديمیخدا ببینید خدا را در همه چیز

به وحدت رسیدید، آن در شما زنده شد، و شما باآن زنده بشوید، وقتی بینهایتآن کنار، این لحظه به بینهایت

بینید که همه انسانها یک فرم دارند تو این فرم یکی بدنشان است میکنیدمییک دفعه نگاهحس یکتایی کردید 

عقایدشان متفاوت است، دین و مذهبشان متفاوت است عقاید سیاسی متفاوت است، که متفاوت است، رنگشان

.شان متفاوت است همه اینها فرمشان است

مظهر خداست، در همه چیز، آن بینیدمیبعد راآن شان است شمااما یک بعد عمودي هم دارند و این بعد خداییت

بینید، اگر نباشید جسممیمظهر راآن شیدشما دیده روشن باراگ. بینید یک جسم دارد و یکی هم اومیهر چه

رود، ولی میبینید که یک مجسمه اینور آنورمیکنیدمینگاهتان بینید، اگر شما به زندگی زنده باشید به بچهمی

که این عنصر بی فرم هم ثابت است و وجود دارد، آن توي این مجسمه یک فرشته است یک عنصر بی فرم هم در

.توانید ببینیدنمیتغییر است، ولی اگر از جنس جسم باشدمحرکاتش و جسمش

از رِیاضِ حسنِ ربانی چرَند****تا به هر حیوان و نامی که نْگَرَند

نامی یعنی نمو کننده به معنی گیاه مثل درخت (اش روشن شده به حیوان و گیاه نگاه بکند، پس اگر کسی که دیده

شما نگاه کنید خواهید دید که اینها جمادات و حیوانات و نباتات. همچنین جماداتو ) و هر چیزي که سبز است 

بینید که در باغ جهان زیبایی جمال خدا میکنیدمییک بعد جسمی هم دارند و وقتی نگاه،یک بعد خدایی دارند

گاه خواهید کرد، یک تان با یک چشم دیگري ناگر این جوري شما تغییر کنید به همسرتان به بچه. بینیدمیرا

.ناراضی بودهتان دادید و بچهمیفقط توجه جسمیتان شوید که تا بحال به بچهمیدفعه متوجه

دارد بازيما که کوچکند هنوز مثل ما بزرگترها دل مادیشان سفت تر نشده و این فرشتگی و لطافت هاي بچه

ساله نگاه کنید چه جوري بازیگوش 6ساله 5سالم کند آنها را، شما به یک بچه میکند شادمیکند شنگولمی

گوییم بیا به این باورها را دلت کن، هم هویت شو با می،کنیممیاشجوشد هی ما داریم خفهمیزندگی هنوز،است

دادید خواهید دید که تا به حال توجه جسمی میبچهآن این کار را نباید بکنی، اما توجهی که تا حاال به،پول

غذایت را بخور، دندانهایت را بشور، برو بخواب، تکالیفت را انجام بده، مواظب باش زیر ماشین نروي، اینها بوده،

عشق بدهید،اوخواهد شما بهمیبچه که زنده به زندگی استآن اینها هم الزم است ولی،توجهات جسمی است
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. است به ارتعاش در بیاییداش که خداییتاش قسمت زندهآن اش را ببینید، باقسمت زندهآن خواهد شمامی

کنید بدون قید و شرط با پذیرش کامل با عشق بدون این که چیزي بخواهید او این میوقتی شما به او توجه

وقتی یک کسی را بطور . کنندمیکند این ارتعاش را بزرگترها هم حسمیهر کسی حس. کندمیارتعاش را حس

که اینجوري باید باشی، این جوري باید لباس بپوشی، این جوري باید حرکت کنی کامل بدون توقع بدون انتظار

به هر صورت . بعد زنده شده باشیدآن کند، البته به شرطی که شما بهمیقبول کنی او هم این ارتعاش را حس

مادي را بِکَنید خواهید در این جهان تجلیات زیبایی خدا را ببینید؟ باید دل میبستگی به میل شما دارد، شما

خواهد بشود، البته شما هم از دردها خالصمیبینهایت در شما زنده بشود و هر لحظهآن بیاندازید دور و بگذارید

.امروز در غزل خواندیم. شویدمیشوید، از حبس من ذهنی هم خالصمی

وجههحیثُ ولَّیتُم فَثَمّ ******اسپه اوآن بهر این فرمود با

.به هر طرف که روي کنید همانجا ذات الهی است: از اینرو خداوند خطاب به خیل مؤمنان فرمود

. براي این فرمود با سپاه مومنان با سپاه به حضور رسیدگان او که هر کجا شما نگاه کنید پس صورت خدا آنجاست

ولی به . بینیدمیوید هر طرف نگاه کنید من رااگر به من زنده بشبه شرطی که به من شما هوشیارانه زنده بشوید،

:اش استبینید، این هم آیهمیمن زنده نشوید هر طرف نگاه کنید چون فقط هوشیاري جسمی دارید جسم را

115، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

ۚ ِ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ َفأَْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ هللاَّ َّ ِ َ َواِسٌع َعلِیٌم آن َو هللاَّ
یقیناً خدا بسیار . مالکیت مشرق و مغرب فقط ویژه خداست؛ پس به هر کجا رو کنید آنجا روي خداست

عطا کننده و داناست

کنید او رامیشوید اگر شما به هر طرف رومیاین دانایی و عطا کنندگی مال شما هم هست وقتی که بینهایت

به گوید پادشاه میهمین طور که قصه.مشرق و مغرب یعنی همه جاي عالم. ادي داریدبینید پس مرکز منمی

خواهد در امان من هستید، شاد و خندان بروید، شادي میبروید به هر جا دلتان: گویدمیفرزندانش که ما هستم

. دهدمیایم حاال دارد همه اینها را توضیحقلعه شدهآن و ما وارد. حقتان هست

خواندن مثنوي البته براي شما در خانه آسان است ولی در یک . ه بدهید چند بیت از دفتر اول برایتان بخوانماجاز

شود خواند، باید یک قسمتی را انتخاب کرد بهترین راهی نمیطوالنی راهاي برنامه تلویزیونی معموالً بعضی قصه

قسمتها آن جاهاي دیگر مثنوي هم براي توضیحکه من پیدا کردم این هست که در درون یک قصه ابیاتی از 
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ماند و ما متوجهمیو گرنه خیلی از قسمتها. بیاوریم و به این ترتیب بتوانیم این معانی را در یک برنامه ارائه کنیم

.تواند شما را بیدار کندمیچه بسا یک بیت که مورد توجه شما قرار بگیرد. قسمتها مهمندآن شویم ونمی

:گویدمیخوانممیبرایتان1396از دفتر اول از بیت چند بیت

1396مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زود بیند حضرت و ایوان پاك******جان پاكها هر که را هست از هوس

ها دردها و بی تفاوتیها،خواستنها،یعنی همین خواهشها می گوید هر کسی در این لحظه نرود بیرون، هوس

،حضرت و ایوان پاكبیند، میتوانستیم بخوانیم جان پاك یا جانِ پاك فوراً بارگاه خدا رامیباشد،جانش پاك 

تواند نمیکنید، هیچ فرمی شما رامیایوان پاك در واقع یک جایگاه بلندي است که شما از آنجا به جهان نگاه

ایوان بلند مشرف به باغ هستید و هیچ ن آبکشد، درست مثل این که یک باغی هست یک ایوان بلند دارد، شما از

. تواند از ایوان بیاورد پاییننمیچیزي در این باغ شما را

توانند نمیدهید و هیچکدام از اینها شما رامیارزشآناي که ارزش دارد بهبینید و به اندازهمیو هر چیزي را

حضرت یعنی فضاي یکتایی که یک جایگاه بلندي شویدمیمندشند پایین، ولی شما از زیبایی همه اینها بهرهبک ،

است، حضرت یعنی ریشه داري یعنی بینهایت فضا که همه چیز در درون شماست، هر اتفاقی در درون شما اتفاق

افتد و شما بینهایتمیتواند بِکشد، اتفاقی که در درون شما اتفاقنمیتواند جمع کند،نمیافتد و شما رامی

و با این شرط شدید که توانستید این شناسایی را . تواند جمع کند، شما دیگر بینهایت شدیدنمیراید شماهست

تواند بکشد، پس در یک جایگاه بلند چیزهاي این نمیهیچی شما را. آیدنمیبکنید که از چیزهاي بیرونی زندگی

. کنیدمیجهان و اتفاقات را نگاه

هر کجا رو کرد، وجه اهللا بود******* و دودچون محمد پاك شد زین نار

خالص شد به هر ها چون حضرت رسول از این نار و دود، نار و دود یعنی نار دردها و دود یعنی هم هویت شدگی

یعنی همان قسمتی که در هر یعنی صورت خدا وجه اهللا،کجا رو کرد، وقتی به بینهایت او زنده شد وجه خدا بود

. نه فرمش. چیزي هست و از جنس خداست

کی بدانی ثَمّ وجه اللَّه را؟******چون رفیقی وسوسۀ بدخواه را

کند و ما بی اختیار و معتادگونهمییعنی همین من ذهنی که فکر بعد از فکر را در ما ایجادوسوسۀ بدخواه
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رود میدچار این کار هستند، و این فکر یک مومنتوم دارد یعنی با یک سرعتیکنیم، بیشتر مردم میاین کار را

رود یک ترمز کنی یک ذرهمیکیلومتر100توانید این را صفر کنید، مثل یک اتومبیلی است که با سرعت نمیشما

لی شما باید بپذیرید پس خی. ایستد باید خیلی دیگر ترمز کنی که این بایستدنمیرودمیایستد ولی دوباره راهمی

، بپذیرید و هر پذیرشی یک ترمز، هر یار من ذهنی بودن هر واکنشی یک گاز دادن است، اتومبیلی...بپذیرید، 

.رود پذیرش ترمز است واکنش منفی ایجاد درد گاز اتومبیل استمی

رویم، نمیبار مسئولیتکنیم، زیر میکنیم بیشتر مالمتمیدهیم بیشتر تعمیرمیولی ما بیشتر واکنش نشان

رود پس خاموش کردن این فکر سخت است میاین با سرعتی. داردمیهمه اینها مقدار سرعت حرکت این را نگه

، توجه ما روي آوردمیدردها را به یاد ماها پرد خیلیمیو این وسوسه است، این فکرها که بی اختیار در سر ما

این وسوسه ! اي این اینجا بوده عجب چیزي است این:گویدمینشیندیمنشیند، یک دفعه روي چیزيمیچیزها

روید و این میکشد و شمامیافتد روي چیزها و بعضی از آنهامیوسوسه یعنی این که فکر ما و توجه ما. است

هستی، امروز گیري اصالً آگاه نیستی یار این نمیچون رفیق این کار هستی، اصالً جلو این کار را. بدخواه است

. یعنی هر کجا نگاه کنی خداستثَمّ وجه اللَّه را؟فهمید میدیدیم دیگر، چه جوري

او ز هر شهري، ببیند آفتاب******هر که را باشد ز سینه فتحِ باب

اش در درونش فضا را گشوده باشد یعنی در خدا گشوده شده باشد، در خدا گشوده شده باشد هر کسی در سینه

فضا را گشوده باشد، امروز گفت یک جو از خورشید را شما اگر ببینید یعنی یک ذره به او زنده بشوید گفتیم یعنی 

. بیندمیشود، او از هر وضعیتی از هر شهري، از هر شهري یعنی از هر وضعیتی، آفتاب رامیبا پذیرش ایجاد

عیتی او شاهد و ناظر، آفتاب یعنی خدا و شما پس اگر سینه انسانها گشوده شده باشد در هر وض. آفتاب یعنی خدا

گوید اگر جان شما از میدر این چند بیت. پس امکان دارد که شما به بینهایت او زنده بشوید. آگاه به او هستید

. هوسها پاك باشد

همچو ماه، اندر میان اَختَران*******حق پدید است از میان دیگران

از میان چیزهاي دیگر، پس از میان وضعیتها و اتفاقات و هر چی که از ذهنتانگوید خدا پدید و آشکار است می

توانید در این لحظه به حضور زنده باشید و اتفاقات هم بیفتند، میگذرد، خدا ناظر و پدید است یعنی شمامی

ان مشخص است، کنند، همین طور که ماه بین ستارگنمیافتند این اتفاقات شما را از او نا غافلمیاتفاقات
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ستارگان قسمتهاي مختلف شماست، اتفاقات مختلف زندگی شماست ماه حضور شماست، ماه معادل یکتایی شما 

رود این بینهایت شما ریشه میپس همیشه با شما اینور و آنور. یکی شدن شما و بینهایت شما در این لحظه هست

یک معادل دیگر بینهایت ریشه یعنی بینهایت . استایناش شود نتیجهمیداري شما به عدم واکنش شما تفسیر

. این فضاداري دانایی است. اندازد، این فضاداري شعور استمیفضاداري، ماه نور

گوید علم لدن است علمی است که مربوط به این جهان نیست، یک خاصیت شناسایی است که ما داریم میامروز

هم ها هم باشند، ستارهها رویم، و حتی ستارهمیاند با ما باشد هر جاتومیشویم، پس این بعدمیوقتی با او یکی

هنوز ببینید که درد دارید و هم هویت به او زنده باشید مقدار زیادي توانید میهویت شدگی ما هستند، یعنی شما

حاال شناسایی. کنیدمییعنی شما به صورت او دارید نگاه. کندمیشدگی دارید ولی این هم دارد آنها را نگاه

دانی که عیناً این میاندازي؟ براي این که االننمیاندازي یا نه؟ چرامیحاال. کنیمیکنی یا نه؟ البته کهمی

دیگر این که شما اهمیت بدهید که این درد را نگه دارم این هم هویت شدگی را نگه دارم، این . هاهستی نه آن

دانید این بینهایت مهم است و میکنید براي اینکهنمیبگویم دیگر این کار رابه این دروغ بگیرم، آن تایید را از

اندازد به فکر شما، به میرااش شود، این ماه روشناییمیشوند ماه درخشان ترمیخاموشها ستارهآن هر چه هم

. ریزد به فکر شما عمل شمامیعمل شما

وانسانها خواهیم این نتیجه را بگیریم که بین ما میو در این سه بیت. خوانممیبرایتان3641از دفتر اول از بیت 

اگر این . این حضور که ترکیب ما و خداست بهترین ناظر است و تنها ناظر است و باید این باشدزندگی بین ما و

ضاي وحدت بخش یک ف. توانیم باهم به آشتی برسیمنمیتوانیم از توي ذهن بیاییم بیرون و مانمیناظر نباشد ما

جنگ رسیم بیشتر با او به صلح و آرامش و وحدت گرایش داشته باشیم تا بهمیباید در ما زنده باشد که به هر که

اختالفها را دامن بزنند، تو این طوري من این . خواهند باهم در بیفتندمیاگر دو تا من باشد اینها بیشتر. و ستیزه

هم هویت شدگی آن سطح، چیزهاي ظاهري را گرفتند با آنها هم هویت شدندطورم، براي اینکه اینها آمدند به 

مرکز عقل ندارد، روي تفاوتها آن کندمیهایشان در مرکزشان است این مرکز فکرهایشان را و اعمالشان را کنترل

. گیردمیمتمرکز است، تفاوتها را جدي

کنید و مینگاهتان اید به بچهشما به حضور زنده. شودیمدر حالی که شما به این حضور زنده باشید تفاوتها زیبا

بینید، بلحاظ بینهایت با او مساوي هستی، بلحاظ ظاهر مثالض قدرت میهمان حضور را همان بینهایت را در او هم
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آن باافتد؟ آقا من این قدر عقل دارممیبینهایت را بگذاري کنار چه اتفاقآن بدنی شما خیلی قویتر هستید ولی

در حالی که شما به ! تواند بغل من جا بشود پس ما مساوي نیستیممیآن مساوي نیست، اینهمه جسم دارم

مساوي هستید، ظاهر شما فرق دارد، ظاهر حساب نیست مهم نیست، تان بچه

3641مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

پس دهان بر بند، ما خاموش به***چونکه غیب و غایب و روپوش به

غیب و غایب و چیزي که پوشیده هست یعنی حضور پس این دهانمان را بربندیم چون ما باید زنده بشویم به

.خاموش باشیم

خود خدا پیدا کند علم لَدن*****اي برادر دست وادار از سخُن

نی داریم، تا جایی دانیم من ذهمیگوید اي برادر سخنگویی را بس کن، یعنی ذهن را به کار نبند، مامیدارد به ما

اگر ما با من ذهنی سخن نگوییم . هر چقدر کمتر سخن بگوییم بهتر استایمکه من ذهنی داریم متحول نشده

کنید او کمتر میکند یا خدا، هر چه شما بیشتر صحبتمییا این من ذهنی صحبت: خاموش باشیم قبالً هم گفتیم

هر موقع .کندنمیدهند به خدا او دیگر صحبتنمیچ امانکنید بطوریکه فکرها هیمیاگر همیشه شما صحبت

.علم لدن علمی است که در ذات آفریدگاري است در ذات حضور است. کندمیشروعآن شما خاموش باشید

در اصل شما که از خودش هوشیار بشود و روي خودش . شویم در ذات این شناسایی هستمیوقتی ما با او یکی

.دارد که این اسمش علم لدن استدانایی وجودقایم بشود یک 

شناسایی از جنس شعوري که همه کهکشان را تمام کائینات را ادارهاین دانایی از جنس خرد است از جنس

دانش هم . این علم را این دانایی را نباید با دانش ذهنی مقایسه کرد. کندمیکند حتی بدن شما را هم ادارهمی

آید خیلی فرق میکه از اتاق زلیخاهایی آید با سببمیکه از علم لدنهایی لیخاست، سببهویت شده ما اطاق ز

و ها شما به سبب. بی اثر است غلط استاش هتراشیم در اطاق زلیخا هممیو علتها که ما در آنجاها دارند، سبب

.د انشاءاهللامروز خواهیم خوان. خیزد اصالً اعتماد نکنیدمیعلتهایی که از ذهن شما بر

اَيّ شَیء اَعظُم الشّاهد؟ اله******بس بود خورشید را، رویش گواه

کدام چیز بزرگترین گواه است؟ مسلماً خدا بزرگترین گواه . روي خورشید گواه وجود خورشید است

.است
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خود زنده شدن و این برقرار شود، اصالً میشوید و این بینهایت خدا در شما مستقرمییعنی وقتی شما به او زنده

یعنی لزومی ندارد که شما به جهان نگاه کنید بگویید که به من دلیل فکري نشان بدهید که . شدن گواه شماست

اش نورش گرمایش، داناییش، شناسایی. من به خدا زنده شدم، الزم نیست، براي اینکه خورشید گواه خودش است

شود، و برکتی که از میشود فکرتان خالقمیبینید که روابطتان عوضمیشویدمیشعورش، شما وقتی به او زنده

کند، احساساتتان به جاي ترس و خشم و میدهد، جسمتان خوب کارمیآید همه چیز را تغییرمیشما به جهان

شود، در می، از جنس فضا داريشودمیشود، از جنس لطافتمیشود از جنس عشقمیهیجانهاي منفی لطیف

کنید، این گواه میشوید و جاندار بودن را حسمیکند و شما زندهمیشما زندگی ارتعاشتمام ذرات وجود

. شماست

کنی زندگی من کیفیت دارد؟ یعنی میام؟ زندگی من خوبه؟ فکرپرسید به نظر شما من زندهنمیشما دیگر از یکی

یکی دیگر باید پرسید؟ با فکرتان باید تعیین کنید؟ حقیقتاً از ! دانید که زندگی شما کیفیت دارد یا نه؟نمیشما

گوید چه چیزي بهترین ناظر و شاهد در این جهان استمی.کنم؟ آخر این چه سئوالی استمیمن خوب زندگی

شما یک . بین ما انسانها ولی بین ما و خدا؟ خود او، معنیش این است که قبالً این را خواندم خیلی بیت خوبی است

را دائماً با خودت داشته باشی که این ناظر رفتار و اعمال و فکرهاي شما اید که ریشه داري و فضاداريینهایتب

.باشد

توانی با ستیزه و مقاومت این بعد بینهایت را صفر بکنی و رویش را بپوشانی و خودت بلند شوي به عنوان من، نمی

تطارات از جهان، و هر چه بیشتر بهتر، بگویی که من هستم من پر از هیجانات منفی و درد و هم هویت شدگی و ان

عقل این باشندة ذهنی هیجانی مفرغ است این همان . شاهد خود من هستم ناظر خود من هستمخواهم نمیشاهد

اش عکس خواهید دید اگر شما همه. کنیدمیزلیخاست، شما هم یوسف هستید در زندان زلیخا، به دیوارها نگاه

شود، یعنی اله خدا و زنده شدن به او، حضور او در ما نمیعکس ببینید به او زنده نشوید کارتان درستاش همه

بهترین شاهد بین ما انسانها در خانواده در جامعه، در روي زمین در کل کائینات هست، بهترین شاهد بهترین 

:ن استاش ایبلی ترجمه.ناظر، در اینجا شاهد یعنی ناظر بهترین نگاه کننده

کدام چیز بزرگترین گواه است؟ مسلماً خدا بزرگترین گواه . روي خورشید گواه وجود خورشید است

.است

. بلی این هم آیه قران است
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19، آیه )6(قرآن کریم، سوره انعام

.…شَهِید بینی وبینَکُم ۖ◌ قُلِ اللَّه ۖ◌ قُلْ أَيّ شَیء أَکْبرُ شَهادةً 

....چه چیز از همه مهم تر است؟ بگو خدا میان من و شما گواه استبگو گواهی 

پس خدا در اینجا یعنی زنده شدن به او حضور او در ما هوشیاري که از هوشیاري آگاه است این تنها ناظر بین ما 

.مبر گشتیم به مثنوي دفتر شش. تواند جاي این را بگیردنمیانسانها و بین ما و خداست، چیز دیگري هم

در درون آب، حق را ناظرید******گر در عطش آبی خوریداز قَدح

خورید در درون آب اگر به زندگی زنده شده باشید، خدا را میمی گوید موقع تشنگی اگر از لیوانی دارید آب

. بینیممیگوید ما چی رامیخودشخوریممیالبته االن ما با ذهنمان آب. بینیدمیآن ناظرید، خدا را در

بصرصورت خود بیند اي صاحب*****آنکه عاشق نیست، او در آب در

رصاحبصکسی که عاشق نیست یعنی آن اش روشن شده او صاحب بصر است،یعنی بینا بصیر، کسی که دیدهب

بیند؟ میگوید آب بخورد در آب چی رامیمستقر نشده، من ذهنی داردآن بعد بینهایت درآن به خدا زنده نشده

حاال آب را شما به آب زندگی تفسیر کنید، آب زندگی هوشیاري است . بیندمیصورت خودش را، عکس خودش را

کنید اگر من ذهنی داشته باشید با او یکی نباشید میآید خود خدا را بگیر، شما اگر به خدا نگاهمیکه از آنطرف

بینیم براي میبینیم من ذهنی خودمان رامیدمان رابینید؟ عکس خودتان را، ما همیشه عکس خومیچی را

بیند یعنی میبیند؟ خودش او رامیهمین در اطاق زلیخا هستیم، اما آنکسی که عاشق است با او یکی شده، کی را

من . بیند اصالً دیگر صورت ندارد که ببیندنمیدیگر صورت خودش راهوشیاري روي هوشیاري منطبق شده، 

. ذهنی صفر شده

رویم به می.گردیممیرویم به جهان و برمییادمان باشد در عمل ممکن است من ذهنی ما صفر نشده باشد ولی ما

کنیم، ما همیشه فرم داریم ولی میکنیم، ما فرم داریم ما در این جهان زندگیمیگردیم ما همیشه المیجهان بر

این قضیه ال . م به این جهان ولی همیشه در حال ال کردنیمبنابر این امکان دارد ما بروی. اصلمان بی فرم است

روم، من اگر خشمگینمیافتد که شما به خودتان بگویید که اگر من به جهانمیکردن دائماً لحظه به لحظه اتفاق

شوم، من نباید خشمگین بشوم باید فوراً خشمم فرو بنشیند، در اوایل حق دارم یک ذره بیایم، ولی یک خردهمی

روم به جهان یک ذره که دورمینشینم، یعنی دارممیروم باال دوباره فرومیدوبارهرفتم باال باید فرو بنشینم، 



Program # 651گنج حضور651برنامه شماره 

30: صفحه

شوید زیر قانون میگوید وقتی که شما عاشقمیدهد،میگردم، االن اتفاقاً موالنا دارد توضیحمیشوم برمی

تو مال منی تو براي این هستی که من به : گویدمیغیرت خداگوید؟ میگیرید، غیرت خدا چیمیغیرت خدا قرار

:گویدمیهمین را دارد. شود در دل شما چیز دیگر باشدنمیتو زنده بشوم؛

پس در آب اکنون که را بیند؟ بگو*****صورت عاشق چو فانی شد در او

آب، یعنی در خدا، خوب چی رااگر صورت عاشق که من ذهنی است فرم انسان که من ذهنی است فانی شود در 

کشد یواش یواش میدر واقع زندگی خودش را. بیندمیبیند؟ خدا رامیبیند در آب در هوشیاري خدا؟ چی رامی

بینید؟ خودتان را و او را، که خودتان و او میکنید، اگر به خودش قائم بشود شما دائماً کی رانمیو شما مقاومت

کند، شما خدا نیستید میاو زنده شدید، دویی از بین رفته، حاال این ناظر به جهان نگاهشما به. هیچ فرقی ندارید

ولی امتدادش هستید او در شما به خودش زنده شده، اینطوري بگوییم ولی شما فرم جدا دارید از انسان دیگر، و 

روي زمین باید به او زنده بشوند، یعنی من باید به او زنده بشوم شما زنده بشوید تمام آدمهاي. بین ما ناظر اوست

کشیم، از میزنیم همدیگر رامیتوانیم باقی بمانیم روي کره زمیننمیشویم یامیاول کار است یا ما به او زنده

.رودمیبین

چو مه در آب، از صنعِ غَیورهم****** حسنِ حق بینند اندر روي حور

بینند در روي حور، مانند موقعی که وقتی ما به آب میگوید زیبایی خدا رامیدادممیهمین را که االن توضیح

بینیم در آب از صانع غیرتمند، صنع یعنی آفریدگار غیور، غیرتمند میکنیم و ماه است عکس ماه رامینگاه

ن نگاه گوید تو باید همیشه به ممیخداست، غیرت دارد، غیرت تعصب نیست، غیرت خدا عبارت از این است که

کنیم، چرا که میرا نگاهها اش جسمشود به جسم نگاه کنی، و ما از قانون غیرت سرپیچی کردیم ما همهنمیکنی،

ساعت غیر از هوشیاري جسمی غیر از فکرهایی که در سرتان24اگر شما در . ما هوشیاري جسمی داریم اصالً

و ضرر . کنیدنمیستید یعنی قانون غیرت را مراعاتبینید شما دچار قانون غیرت هنمیپرد هیچ چیز دیگرمی

یعنی این لحظه همۀ ما انسانها باید زیبایی او را ببینیم دیدنش هم با این چشم نیست بلکه به او زنده . خواهید دید

و به او زنده بشویم و حاال از کجا شروع کرده بود، گفت اگر به این بینهایت زندهبشویم، حس کنیم تجربه کنیم، 

افتد، که ما هر میبینید مهم نیست که چه اتفاقیمیالبته ظاهرش هم. بینیدمیبشویم در هر چیزي همان را

. را ببینیم، زندگی را در او ببینیم، و ظاهرش مهم نباشداش بینیم وجود خداییمیانسانی را که
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به او زنده نیستیم چیزهاي ظاهري را جدي ما چون قطع هستیم و . نهکنیم؟میکنیم؟ یا دعوامیما با آنها ستیزه

آن جوري که من هستم خدایی استآن کنیم کهمیدانیم، تفاوتهارا تفسیرمیگرفتیم، تفاوتها را مانع دشمنی

شود در میپس همین طور که در آب ماه دیده. جوري که یکی دیگر است خدایی نیست، و اینها همه ذهن است

کنید او همراه میپس هر چه که تجربه. ستقر کرده، ماه هم شما هستید هم اووجود شما هم ماه خودش را م

ما هم در شب دنیا هستیم در ذهن . خورید در شب، عکس ماه در آب افتادهمیشماست، درست مثل اینکه آب

ماه را کنیم، در این تن هستیم، تا زمانی که توي این تن هستیم در فرم هستیم ولیمیهستیم هنوز با ذهن کار

اگر . صنع غیور، از غیرت خدا یعنی این بینهایت حتماً در شما باید برقرار بشودبینیم از میکنیم ومیدائماً حسش

کند که هر انسانی بیدار بشود از خواب میو این غیرت خدا ایجاب. درد خواهیم کشید. نشود گرفتار خواهیم بود

. د، و بیدار بشود به او، تا این بینهایت بتدریج در او مستقر بشودفکر و بیدار بماند و دیگر به خواب فکر نرو

: بلی این چند بیت هم از دفتر پنجم بخوانم

592مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

نیست تن را جنبشی از غیر جان****اي عجب، حسنی بود جز عکس آن؟

نباشد، انعکاس او نباشد؟ پس هر چیزي که شمامی گوید که هیچ زیبایی در این جهان هست که عکس او 

بینید یک جنبه معنوي دارد یک جنبه خدایی دارد و یک جنبه ظاهري هم دارد، و این ظاهرش و تنش و می

یک آن نبد بوسیلهجمیجسمش از جمله ما هم این جسم ما و فکر ما و هیجانات ما و هر چی فرم است در ما

یک زندگی آن جنبد مگر بوسیلۀنمی، هیچ تنیست تن را جنبشی از غیر جاننی. آیدمیزندگی به جنبش در

کند او بوجودمیبجنبد، و هم شما باید هوشیارانه به او زنده بشوید هم ظاهر شما فکرهاي شما هم او اداره

. آوردمی

خوش نگردد گر بگیري در عسل****آن تنی را که بود در جان خَلَل

خلل یعنی تباهی فساد، .در جانش خلل وجود دارد،باشد هوشیاري جسمی داشته باشداگر کسی دلش مادي 

اید اگر شما را در اگر شما هوشیاري جسمی دارید فقط به هوشیاري حضور زنده نشده. اشکال، گرفتاري، درد

شیهاي این خواهید بدهند پول زیاد، خومیعسل هم بگیرند، یعنی اگر خانه بزرگ به شما بدهند هر چیزي که

بسیار با شعور هاي آید که چیز خیلی خوبی است، همسر زیبا، بچهمیجهان، مسافرت و هر چیزي که به نظر شما
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در جان شما گرفتاري وجود . براي اینکه مرکزتان مادي است. شما بازهم خوش نخواهید شد شاد نخواهید شد

. دارد، دردها و خواهشها و انتظارات مرکز شما هستند

از کف این جانِ جان، جامی ربود*****کسی داند که روزي زنده بوداین

دفعه این دفعه، سهتواند بفهمد که یک دفعه، دومیداند که یک روزي زنده بوده، این را کسیمیاین را کسی

دگی فکرش منفصل شده و از شکاف بین تحریک و پاسخ از این گسستگی رشته فکر زندگی بیرون آمده و او به زن

یعنی از کف خدا از کف زندگی شرابی نوشیده، یعنی یک لحظه از کف این جانِ جان،زنده شده، آن و شادي

.چشیدهشادي بی سبب او را 

پیش او، جانست این تَفّ دخان****رخانآن وآنکه چشم او ندیده ست

نکردي پیش او جان همین اش یعنی زنده شدن خدا در شما یک لحظه حسرخانرخ خدا را ندیده،آن کسی که

کنند؟ در کینه، در خشم، در رنجش، در میمردم چه جوري زندگی. سوزندگی هم هویت شدگی هاست

سرکوب شده، در حسادت؛ در حس نقص، بی جانی، بی حوصلگی، بی هاي در توقعات، در خواهشها،خواستن

، دود یعنی هم هویت شدگی، هر چه بیشتر هم )دخان(جسمی، شدت درد این دود رمقی، خستگی، مریضی 

.شودمیهویت شوید دود ایجاد

دود و آتش سوزنده است کور . این دردهاي ما هستندها و این دود فقط دود نیست داخلش آتش است، آتش

ن است؟ کجایش زندگی است جاکجایش. کنیممیزندگی. کننده هم هست، پیش انسان من ذهنی این جان است

پریم میهقدرد کشیدن زندگی است؟ مریض شدن زندگیه؟ ترسیدن زندگیه؟ این که ما هر لحظه مثل تراین؟

است؟ این که ما جا نداریم براي چیزي، براي کسی این زندگی است؟ در بحر دهیم این زندگی میواکنش نشان

.گنجدمیرسید همه چیزمیشود وقتی با او به وحدتیمگنجد؟ در بحر خدا که در شما ایجادمیشما چی

مترسید مترسید گریبان مدرانید**در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

:گویدمیبلی برگشتیم به داستان مثنوي دفتر ششم

نیستغیرتش بر دیو و بر اُستور*****غیرتش بر عاشقی و صادقی ست

عاشقان است، یعنی اگر شما به حضور زنده بشوید و راستین باشید و راست عمل کنید غیرت خدا بر صادقان و بر 

ام و االن ناظر هستم، بینهایتم را در تو مستقر گوید من به تو زنده شدهمیورزد،میو راست بگویید به شما غیرت
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نگه داري، شما این لحظه با توانی دردنمیتوانی منحرف بشوي و بروي در جهان و در جهان بمانی،نمیکردم، تو

کند، میتوانید نگه دارید، کوچکترین رنجش تمام دلتان را مکدرنمیرنجد، رنجش رامیشوید کهمییکی مواجه

، غیرتش بر عاشقی و صادقی ست.تو دیگر مال منی، تو زنده شدي به منشودنمی،ستاواین همان غیرت

یعنی حیوان بارکش چهارپا، مثل االغ و استر و اسب، دیو من ذهنی استور ،نیستغیرتش بر دیو و بر اُستور

حرارت سوزنده دردهاي من تَفّ دخانو در ها من ذهنی که پیچیده شده در دردها و هم هویت شدگیآن است،

دانم، به حرف من گوش بدهید زورمیگوید من، من همه چیز رامیشود ومیذهنی و گیجی دود من ذهنی و باند

البته غیرتش بر او نیست که اصالً خود این حالت او به علت غیرت . گوید غیرتش بر او نیستمیگوید،می

. کشد و هر دردي ناشی از قانون غیرت استمیدرد. خداست

هر دردي که براي شما رخ. اش این استبیدار شو، درد فلسفه! آگاه شو! درد یعنی چی؟ درد یعنی هوشیار شو

شدي، قانون غیرتها گوید هم هویت شدي، عاشق جسممیگوید؟میترس، ترس به شما چیدهد مثل می

بشوي، باید عاشق خدا باشی، عاشق زندگی بشوي، باید زنده بشوي به آن،ها توانی عاشق جسمنمیگوید تومی

چسبی میبیشترشود هر چیمی، داغ...شود،مییک بخاري است که دارد داغچسبی به چیزها، گفتم شبیه می

شود؟ مگر دستت را بسوزاند دستت را باز کنی بکشی عقب، قانون غیرت میبراي چی داغ. شودمیبیشتر داغ

.است

کند کم دارد، میو دردها گم بشود و رو به جهان داشته باشد و هنوز فکرها اما یک کسی توي هم هویت شدگی

خواهد این شادیش را به اندرون یکی میکند، باالخره خدامیدهد او ردمیحتی با دردها هم هویت است، خدا

رود با آغوش بازمیکندمیاستقبالکهبه خودش زنده بشود باالخره آنکسخواهد در یکیمیخواهدمیبدمد

خواهد از یک جایی میايکند اگر چشمهمیآید بیرون این انرژي، کسی که دائماً مقاومتمیپذیرد از آنجامی

آید میتواند بیاید بیرون،میرود از یک جایی کهمیآید بیروننمیبجوشد ولی سنگ خارا جلویش را گرفته خوب

. گوید بر دیو و چهارپا نیستمیبنابراین غیرت او. بیرون

دیوي بِمردآن جبرئیلی گشت و،******دیو اگر عاشق شود، هم گوي برد

شود و پر از درد میکسی که االن بلندآن تواند عاشق بشود، یعنیمیذهنی همتواند یا من میمی گوید دیو هم

کنیم هم به میتواند بشود اگر بشود هر کدام از ما که درد کشیدیم خیلی پیش رفتیم فکرمیهمآن است
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من ذهنی، دیو یعنی . توانیم برگردیم و عاشق بشویممیخودمان و هم به دیگران ظلم کردیم، هر لحظه بخواهیم

اتفاقاً همه من ذهنی درست. میردمیدیويآن شود ومیدر اینصورت جبرئیلی. شودمیگوي را برده موفق

زند؟ میزند االن، چه جور مثالیمیدارد مثال. کنندمی

که یزیدي شد ز فضلش بایزید*****اَسلَم الشَّیطانُ، آنجا شد پدید

که از فضل خدا از خرد و بخشش و عشق خدا یزیدي بایزیدام آنجا پدید شدهکردهمی گوید شیطانم را تسلیم 

. اش خیلی صحبت کردیمبایزید عارف معروف ما که دیگر در باره! شناسیدمییزید را. شودمی

:بلی این هم حدیث است

اَْسلََم َشْیطانی بَِیدی
شیطانم به دست من تسلیم شد

فرمایند که من من مییعنی ایشان. به دست من، شیطانم بدست من تسلیم شدحضرت رسول فرموده شیطانم 

کی؟ وقتی شما . شود من ذهنی ما زیر نفوذ ما قرار بگیردمیرا با هوشیاري بیناي خودم تسلیم کردم، پسام ذهنی

تفاق این شوید تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست قبل از قضاوت بدون قید و شرط، یا آشتی با امیتسلیم

. آیدمیما از اطاق زلیخاهاي گوییم بدون قید و شرط؟ براي اینکه قید و شرطمیچرالحظه بدون قید و شرط،

عکس گذارید توي اطاق زلیخامیداریدمیکنید این لحظه، از این عکس توجهتان را برمیشما به یک عکس نگاه

گویید من به این قید و شرطها حاضرم میسازید،میو شرطسازید، قید میسازید، فکرمیدیگر، از آنجا سبب

شود، همان قید و شرط یعنی اطاق زلیخا، ولی اگر چشمهایتان را ببندید در اطاق زلیخا و نمیتسلیم بشوم، این

شما را ها کنم، چون عکسنمیپذیرم، به عکس هم دیگر نگاهمیم، اتفاق این لحظه راهستبگویید من تسلیم

بلی اجازه . تان را تسلیم کنیدتوانید شیطانتان را تسلیم کنید یعنی من ذهنیمیکنند، در اینصورتمیهدایت

.بدهید دو سه بیت هم از دفتر پنجم بخوانم

298مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

چون مالیک از اَذاتا رهی هم******تسبیح حق را کن غذاچون ملَک

یعنی پذیرش و زنده شدن به او، هر لحظه شما تسبیح حقگوید مانند ملک فرشته، میاذا یعنی آزار و اذیت،

شود شما من نمیبریدمیاست؛ نه فقط اسم خدا را به زبانتسبیح حقشوید به او این میشوید و زندهمیتسلیم
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گوید می.فایده ندارد آنگویم میتسبیح حقذهنی را نگه دارید مرکز مادي را نگه دارید و بگویید که من دارم 

کنید در درونتان میهر کاري که شما. مانند ملک تو تسبیح خدا را یا تبدیل شدن به خدا را یا اسم خدا را بردن

این را غذا کن، یعنی بخور، تا مانند فرشتگان از آزار و اذیت من ذهنی استتسبیح حقشود این کارمیفضا باز

راتسبیح حقگویید میهااگر در اتاق زلیخا به عکسها نگاه کنید تسبیح عکس.برهی، این بیت خیلی مهم است

ذهنتان باید تعطیل بشود و شما به او زنده اگر عکس از ذهنتان رد بشود شما دیگر در ذهن هستید، گوییدنمی

کجاست؟ چیزي که بشوید این به او یک هوشیاري دیگري است به غیر از عکسهاي اتاق زلیخا، یعنی اتاق زلیخا 

دهند، پس بدون قید و شرط یعنی بدون توجه به فکرها، قبل از قضاوت یعنی قبل از اینکه میفکرها به شما نشان

، این اتاق زلیخا را که مثال زده آیدمیاین خوب و بد شما از اتاق زلیخابا ذهنت بتوانی بگویی خوب یا بد هست،

. خیلی چیز جالبی است

یکی خوشگل است زلیخا خوب افتاده، یکی یک خرده زشته پس اتاق زلیخا همه عکس زلیخاست،براي اینکه در

این عکس زلیخا زشت است پس خوب و ،گوید این عکس زلیخا خیلی قشنگ استمیاینجا خوب و بد وجود دارد

اتاق است ن آربطی به خدا ندارد، هر چیزي که در. ولی هردو عکس زلیخاست. بد شما هم در اتاق زلیخاست

و شما اگر به این خوب و بد عکسهاي مختلف نگاه کنید همیشه آنجا هستی، پس . مربوط به فرمانروایی زلیخاست

کند نه این میپذیري اتفاق این لحظه را، چون اتفاق این لحظه را او درستمیبدون قید و شرط قبل از قضاوت،

.االن خواهیم خواندها،عکس

یک سوار کار ماهري سوار بر هوشیاري ماست، هوشیاري ما مثل اسب است، و : گوید کهمیزند موالنامیتمثیل

اینطور ! کندمیدهن ما را زخماش کنیم که این افسار و دهنهمیاین دهنه همین ذهن است ما در اتاق زلیخا فکر

بینید، یکی میاین دهنه رابینیدنمیکشد شما سوار کار رامیکشد، یک سوارکارمیاین افسار را یکی! نیست

گوید این عکس سبب شده، این لطمه به من خورده این می.کنیممینگاهها ولی ما به عکسبیرون اتاق زلیخاست 

عکس ممکن است عکس یک آقایی در آن دهد؛میضرر به من خورده کی زده؟ اتاق زلیخا یک عکسی نشان

یکی در بیرون این افسار دستش است، افسار . دهدمیاینطوري نشاناو نکرده عکس ! یا خانمی باشد! بیرون باشد

پس تسبیح حق کن به حق زنده :بلی می گوید.گرداندمیچیه؟ افسار کل این ذهن است، اتاق زلیخا هم یکی

.بشو، و این را غذاي خودت کن تا مثل فرشتگان از دردهاي ذهن برهی
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قوت کی ز کرکس کم زند؟او به*****جبرئیل ار سوي جیفه کم تَنَد

یعنی اگر کسی از جنس . گذاردنمیکند، توجهش را روي مردارنمیجبرئیل که یک فرشته است روي مردار توجه

خدا بشود توجه نکند به چیزهاي مرده بیرون و از آنها و چیزهاي این جهانی که جیفه هست و مرده هست و توش 

از آنها زندگی نخواهد و توجه نکند، او در قوت کمتر از کرکس که توجه دهد ومیرا ذهن نشانآن زندگی ندارد و

یعنی شما در این لحظه زنده بشوید به زندگی و به بیرون توجه . گویدمیاین را دارد. کند نیستمیمردهآن به

تعدادشان هم دانندنمیدانند؟ نهمیزنند بگویید این حرص زنندگان البد یک چیزيمینکنید و همه دارند حرص

شما نباید تحریک بشوید، یک آدمی که در این راه شل است با واکنش چند نفر فوراً راهش را عوض. زیاد است

حضور یعنی چی آخر؟ خواهند، حاال ما بیاییممیکند، مردم این طوري آنطوريمی

لیک از چشم خسیسان بس نهان******حبّذا خوانی نهاده در جهان

اي نهاده منتها از چشم چه نیکوست چه عالیست خدا در این جهان یک سفرهیعنیحبّذا به، می گوید به 

آن کسی که محدودیت و خساست من ذهنی را در دلش گذاشته، چون با عقل. خسیسان من ذهنی نهان است

.اي خدا نهادهند، و اما چه سفرهبینمیبیند این سفره رامیمحدودیت

قسمِ موش و مار هم خاکی بود******نعمت شودگر جهان باغی پر از

برند؟ میايمی گوید اگر این جهان که مثل یک باغ است پر از نعمت بشود موش و مار از این نعمتها چه بهره

برند؟ موش و مار معادل میباغ چه لذتهاي کنند، از زیباییمیروند زیر زمین، در زیر زمین زندگیمیهیچی،

مار تقریبا چسبیده به زمین است یعنی چی؟ یعنی انسانی که چسبیده به . دگی به زمین استحداکثر چسبی

موش هم زیر زمین است، موش را به ما توصیف کرده، گفته که هر کسی که توجهش را بگذارد روي چیزي، جهان،

رود زیر زمین، یادتان میشودمیروند این پرنده را بگیرند و نتواند توجهش را بردارد بپرد، موشمیهاو این گربه

.هست

3977سطرسوم،دفترمثنوي،مولوي،

عرجوااوگربگانازشنیدچون*****جوسوراخشدموشجانشمرغ

خواهد از بین میچسبیم به یک چیزي، اینمیمرگ وقتی رفتند پرنده را بگیرند کدام پرنده را؟ ماهاي یعنی گربه

توجهت دهد که میباید از این برداشته بشود، این آفل است خود این به شما درستوجه شما. برود، باید بپریم
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رود زیر زمین یعنی توي میروي زیر زمین، موش همین من ذهنیمیشويمیباید از رویش بپرد، اگر نپرد موش

از این باغ اتاق زلیخا، پس هر کسی بچسبد به زمین آن این هم یک جور نمادي است از. کندمیذهن زندگی

. تواند استفاده کندنمیجهان

قلعه، وجوهآن هین نگه دارید ز*****این سخن پایان ندارد، اي گروه

گوید این سخنهایی که گفتیم به این پر خردي، این پایان ندارد، اي گروه اي انسانها که از او جدا شدید میموالنا

.رید، دیگر نروید تویشقلعه هوش ربا صورتتان را نگه داآن آمدید از

شوند، پدرشان که شاه است و در این مورد شاه میبه این ترتیب شد که انسانها بصورت هوشیاري از پدرشان جدا

خواهد بروید در میکند که هر جا دلتانمیکند یا وصیتمیجهان است ما هم هوشیاري هستیم، به ما نصیحت

که اسمش هش رباست که معادل همین ذهن باشید به غیر از یک قلعهپناه من هستید در پناه خدا هستید و شاد

همین و اگر وارد آنجا بشوید آنجا پر از عکس است، و به خواب عکسها خواهید رفت، و در این خواب که . است

در ابیاتی که از قسمتهاي مختلف خواندم گفت که این .خواب من ذهنی باشد دیگر از من آگاه نخواهید شد

رفتند و نمیهمانطور که ما یادمان رفته، یعنی لحظه به لحظه با هوشیاري اوتسبیح خدا یادشان رفته بودپسران

:دهیممیپس از صحبتهاي دیگر که موالنا فرمودند االن داریم قصه را ادامه

که فُتید اندر شَقاوت تا ابد****هین مبادا که هوستان ره زند

ید که هوس چیزها و خواستن زندگی از آنها و چسبیدن به آنها راه شما را نزند، که اگر مبادا پس خیلی مواظب باش

ایم ما دچار من ذهنی و گم اینطوري باشد تا ابد در بدبختی خواهید افتاد، شقاوت یعنی بدبختی، که ما افتاده

.ا و دردها هستنددر گم شدگی در فکرهیعنی اکثریت جمعیت کره زمین . شدگی در فکر و درد االن هستیم

غَرَضبشنوید از من حدیث بی******از خطر پرهیز آمد مفْتَرَض

البته از . گوید پرهیز از خطر واجب است از من یک نصیحت بدون غرض را بشنویدمییعنی واجب الزم،مفْتَرَض

بینیم و نصیحت میما امنیتگوید که خطر را میتواند پرهیز کند که خطر را ببیند که بعداً در قصهمیخطر کسی

و خطر در هر تصمیمی است که ذهن هم هویت شدهخواهد که خطر را ببیند میهوشیاري. شنویمنمیبی غرض را

اگر انسان در دردها و فکرها گم بشود تصمیم بگیرد، در اینصورت بر اساس اقالم ذهنی درد و باورهاي . گیردمی

. میم گیري بر اساس حسادت و خشم که همیشه نتیجه معکوس داردمثل تص. گیردمیهم هویت شده تصمیم
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گاه بال، پرهیز بِهاز کمین******در فَرَج جویی، خرَد سرْتیز بِه

در جستجوي رستگاري و گشایش یعنی گشودن دل و خروج از ذهن خرد باید تیز باشد، خرد سر تیز خرد زندگی 

اي است اگر در ذهن هم لحظهآن .آیدمیپذیرش اتفاق این لحظه بدستخرد زندگی در این لحظه فقط از . است

خواهد یقه ما را بگیرد، مییعنی جایی که بال مخفی شده وگاه بالو پرهیز از کمین. باشید خرد سرتیز وجود ندارد

داریم اگر در، حاال در این لحظه به هر حال ما از جنس هوشیاري هستیم، قدرت انتخاب باید پرهیز کنیمآناز

رویم، کمین گاه بال یعنی ذهن، یعنی با چشم بسته من میمقابل اتفاق این لحظه ستیزه کنیم بسوي کمین گاه بال

اما فرج جویی . ذهنی به این جهان رفتن، یعنی حرکت کردن و فکر کردن در حالی که ما در دردهایمان گم هستیم

روید یکی شدن با خدا هم حرکت به میوي یکی شدن با خدابا پذیرش و خرد سرتیز بس. رودمیبه طرف خدا

موقع آمدن به این جهان بودیم، منتها االن فرق کرده، االن . شود که از اول بودیممیسوي همان هوشیاري

. شویممیهوشیارانه به او داریم تبدیل

فرمود زآن قلعه حذَرور نمی*****پدرآن گفت این سخن راگر نمی

قلعه حذر کنید آن فرمود ازنمیگفت وارد این قلعه نشوید ونمیگفت،نمیپدر این سخن راآن اگرمی گوید

.یعنی دوري کنید

سو میلشانآن افتادخود نمی****شد خَیلشانخود بدآن قلعه نمی

ربا که همان ذهن کند، در این صورت دسته انسانها بسوي قلعه هشمیموالنا مطلب بسیار مهمی را به ما یادآوري

حاال مطلب . سوآن رفتندنمیشدندنمیخواهد بگوید اگر منعمی.افتادنمیسوآن رفتند، و میلشان بهنمیاست

.خواهد بیان کندمیمفیدي را

دور بودو از مناهجاز قالع*****کان نَبد معروف، بس مهجور بود

چرا معروف نبود؟ براي اینکه جماد که ذهن ندارد، حیوان هم ذهن ندارد، نبات . ذهن معروف نبودآن براي آنکه

و از . اي بود که بسیار دور افتاده بودهم ذهن ندارد پس بنابراین درست است که این ذهن ساخته خداست قلعه

گوید این ذهن میپس. یعنی راه، راه روشنمناهج جمع منهج . دور بودها یعنی راهو از مناهجها قالع یعنی قلعه

.معروف نبود



Program # 651گنج حضور651برنامه شماره 

39: صفحه

در هوس افتاد و در کوي خیال****منع، دلشان زآن مقالآن چون بکرد

. چیزي که شنیدند در هوس افتاد و افتادند به کوي خیالآن گفتگوآن می گوید وقتی منعشان کرد، دلشان از

قلعه آن قلعه نروید ما میل کردیم بهآن بمحض این که گفتندهوشیاري بودیم نسجپس ما از جنس او بودیم از 

گوید چرا؟ میبرویم االن دلیلش را خودش

را باز جستآن که بباید سرِّ*****رغبتی زین منع در دلْشان بِرُست

ه هش ربا را میلی از این منع کردن در دلشان بوجود آمد و این رغبت و میل این بود که باید ما برویم سرّ این قلع

. کشف بکنیم

چونکه اَلْانسان حریص ما منع****کیست کز ممنوع گردد ممتَنع؟

کدام آدمی است که از امور ممنوعه خویشتن داري کند؟ در حالی که انسان از هر چیز منع شود نسبت به 

.همان چیز حریص و آزمند گردد

شود نمیگوید اگر من ذهنی را منع کنند، منعمیداردکه از چیزي که ممنوعش کنند منع بشود؟ االنکیست

آید از میو حتی بدش. شودمیشود، و اگر انسان به هوشیاري رسیده را منع کنند به راحتی منعمیمیلش پیدا

کیست که از ممنوع یعنی به یکی بگویند این کار را نکن واقعاً قبول کند نکند؟ براي اینکه یک حدیثی است. آن

.کنندمیمنعآن شویم که ما را ازمیچیزيآن ما حریص: ویدگمی

.اجازه بدهید چند بیت بخوانیم و ارزش این ابیات را و نتیجه گیري موالنا را بفهمیم

شدنَهی، بر اهل هوا تَحریض****شدنَهی، بر اهل تُقی تَبغیض

کاري بکنیم یک کسی متنفر بشود یا از اهل تقی یعنی اهل پرهیزکاري، تبغیض یعنی ایجاد دشمنی کردن، یک

می گوید اگر اهل پرهیز را آنهایی که به هوشیاري .کسی متنفر بشود، تحریض یعنی برانگیختن تحریک کردن

اما بر . براي اینکه دنبال ضرر و زیان نیستند. آیدمیچیز بدشانآن اند را شما نهی کنید این جماعت ازرسیده

گیرد نمیکه امروز توضیح دادیم گفتیم سه جور است، این نهی نه تنها جلویشان راها اهل خواستن و خواهش

شود ما بچه هایمان را با من ذهنی مان بزرگ نمیو این مهم است که ما بدانیم که. کندمیبلکه تحریک شان هم

. دهندنمیانون گوشطبق همین ق. شود آنها را نهی کنیممیکند شکوفامیکنیم و وقتی من ذهنیشان دارد رشد

: دهدمیمگر االن خودش توضیح
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گیرند با توضیحات و مخصوصاً با به معرض گذاشتن اصلمان و میما جدایی را یادهاي که ضمن اینکه بچه

هوشیاریمان و حضورمان و عشقمان، به آنها یاد بدهیم که من ذهنی اصل نیست و رفته رفته من ذهنی را به آنها 

شناسید، ولی من ذهنی خیلی قوي هم میگیرید، جهان فرم را داریدمیما دارید جدایی را یادبشناسانیم که ش

آنبراي اینکه اگر شما من ذهنی درست کنید ما از یک چیز مضر شما را نهی کنیم شما بهکنیدنمیدرست

. کنیممیعالقمند خواهید شد قبول نخواهید کرد و ما این اشتباه را

این بدتر تحریک ! شود همچون چیزينمی، این کار را نکن،...گویید که این کار،میساله18ن شما به یک جوا

: گویدمیکرد، براي همیمیکوچک بود و مقدار زیادي هوشیاري داشت قبولاش اگر این جوان من. کننده است

ولی اگر . گوید چشممیرا نکن، یعنی هر کسی که اهل حضور است بگویند این کار شدنَهی، بر اهل تُقی تَبغیض

متبلور شده و سرکوب شده هستند، رنجش و هاي من ذهنی داشته باشد و دردهایش،گفتیم دردها هم خواستن

خیلی مهم است که بدانیم که در این لحظه . منتها تغییر شکل داده. خشم شما هواست یعنی خواستن است

بیند، و هوشیاري جسمی پیدامیند و این لحظه را وضعیتکند ستیزه کند مقاومت کمیهوشیاري وقتی انتخاب

خواهد چیزي درست کند بسیار بسیار دیده نشدنی و موذي بنام درد و در این لحظه انتخاب شما به میکند،می

. کنید به ایجاد یک چیز مباركمیاینکه بپذیرید و تبدیل به هوشیاري بشوید یعنی فضا ایجاد کنید دارید میل

.نام حضورمقدس ب

روید، اگر فضا ایجاد کنید میاگر شما مقاومت کنید و ستیزه کنید و این درد را ایجاد کنید دارید بسوي شیطان

که اینهم ظریف است این یکی هم ظریف است، ظریف از لحاظ اینکه هم درد موذي و دیده نشدنی است هم 

شوند ما را اسیر خودشانمیدردها پنهان. کندمیکند ما را به خدا تبدیلمیحضور، حاال این یکی فضا باز

شود، نمیدرد بدترین و موذي ترین قسمت ماست، خواستنی است که دیده. کنندمیکنند و ما را اهل هوامی

دوباره تکرار کنم رنجش، خشم، ترس، حسادت، حس نقص، مالمت، احساس گناه، حس خبط، حس افسوس، 

خواهد ولی دیدهمیايهر دردي انگار یک باشنده. ه دردند، همه هوا هستنداضطراب نگرانی اینها دردند، هم

.را ببیند، مشخص است معناآن خواهد کهمیشود، و یک هوشیارينمی

هم ازین یهدي بِه قلْباً خَبیر********پس ازین یغْوي بِه قَوماً کَثیر

و نیز بواسطه همان نهی، دل آگاهان به هدایت. شوندمیپس بواسطه نهی، گروه بسیاري از مردم گمراه

)سوره بقره26اشاره به قسمتی از آیه .(رسندمی
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این . رسندمیروند و هم از این نهی تعدادي از قلب روشنان به هدایتمیپس از این نهی تعداد زیادي بیراهه

ها بعضی. پذیریدنمینید نهی همپذیرید، اگر ستیزه کمیلحظه شما اگر اتفاق این لحظه را بپذیرید نهی هم

ذهنی را شماهاي من! شوندنمیشوند،میکنند که اگر نصیحت کنند نهی کنند، مردم هدایتمیاتوماتیک فکر

ساله هستم خردمندم این قدر 50شما ممکن است تعجب کنید من . کنیدمیبدتر تحریک. توانید عوض کنیدنمی

، این کار را ...گویم این کار را نکن،میکنممیام نصیحتساله20مدیر هستم به بچه سواد دارم این قدر عقل دارم، 

.کند، عجب آدم ابلهی استمیرود ومینکن،

سالگی اگر یک کسی فقط من 20پذیرد، در نمینهی را من ذهنی.دانید، پس آنطوري نیستنمیشما قانون را

.کندمیپذیرد، ستیزهنمیشناسدنمیکنیم نیست، من ذهنی رامیذهنی بوده و آشنا با این قوانینی که صحبت

. خواهیم به آنجا برسیممی.پسران با وجود این که شاه جهان گفته نروید رفتندخواهد بگوید که میاالن

و نیز بواسطه همان نهی، دل آگاهان به هدایت. شوندمیپس بواسطه نهی، گروه بسیاري از مردم گمراه

)سوره بقره26اشاره به قسمتی از آیه .(درسنمی

:گوید کهمیقسمت چند بیت بخوانم که مهم استاجازه بدهید از دفتر پنجم براي بیان این

2505مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

تن را فدي کردن به نار؟*****واربت شکستی گیرم ابراهیم تکو ب

ابراهیم شما بتهاي بیرون را شکستید، مردم رفتند در کعبه بتها را می گوید فرض کنیم که مانند حضرت 

شکنی، ولی بت تن میگوید بتهاي بیرون رامیبیرون را شکستند ولی رفتند به ذهنشان بتها،هاي شکستند، بت

شود ما در میتوانی بسوزانی؟میتوانی به نار در اینجا درد هوشیارانه،میتوانی بشکنی؟مییعنی بت من ذهنی را

آوریم میاین لحظه خرد سرتیز داشته باشیم، به صورت حضور ناظر که از عدم ستیزه با اتفاق این لحظه بدست

عادت بدمان را ببینیم، خواستن مان را ببینیم، نگاه کنیم به ذهنمان، من را ببینیم، هم هویت شدگی را ببینیم، 

خواهی کسی میکشیم یکی را ببخشیم، چون وقتیمید آگاهانهرنجش دیرینه خودمان را ببینیم، و در حالیکه در

. ايرا ببخشی که از او رنجیده

شخص را، این مرد آمد با من ازدواج کرد بعد جدا آن اي که من مظلوم شدم بدبخت شدم، مالمت کرديسالها گفته

بدبخت شدم بیچاره شدم، مظلوم شدم به همه گفتم، رنجیدم، روي این رنجش سرمایه سال همسرش بودم10شد 
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گویند؟ پس من ابلهی کردم این قدر این شخص میشود ببخشم؟ مردم چیمیگذاري کردم، حاال اگر ببخشم مگر

همچون چیزي؟ شودمیاالن زیر بار بروم بگویم خودم کردم؟ مگرآن را مالمت کردم؟ بدبختیم را انداختم گردن

شود براي اینکه همیشه در این لحظه بودي نخواستی بروي بسوي خدا، ستیزه کردي رفتی به سوي میبلی

حاال اگر شما اشتباهات گذشته را شناسایی کنی که این . شیطان، رنجیدي رنجش خواهش بود، اشتیاه کردي

خواهی بپذیري، االنمیرفتم،میزیر مسئولیترنجیدن اصالً اشتباه بود، این مالمت کردن اشتباه بود من باید 

.این خود را به غفلت زدن حماقت است: گویدمیخوانیم که اگر برسیممیاالن یک چیزي. خواهی بپذیري، نهمی

راه، من باید رنجشم را آن شود شما یک چیز را بشناسید و کاري برایش نکنید، حاال من خودم را زدم بهنمی

.شود همچون چیزينمی.ال فعالً نشنیدمبیاندازم ولی حا

تیغ چوبین را بدآن کن ذوالفَقار*****گر دلیلت هست، اندر فعل آر

دلیل در واقع راهنماي هوشیاري است، راهنماي خدایی ماست همین حظور ماست؛ همین لحظه اگر تسلیم بشویم 

حضورت را خداییت را و خردت را بکار بگیر، تیغخواهد بگوید می.آیدمیدلیل یعنی راهنماي ما، کمک ما به فعل

پس تو االن بیا من . یعنی شمشیر فوالديذوالفَقار؛تیغ چوبین را بدآن کن ذوالفَقارچوبین من ذهنی است؛

:خداییت و خردش استفاده کن، هانآن ذهنی را بیانداز، شناسایی کن قسمتهاي مختلفش را بیانداز، و از

نَقمت صانع بودآن از عمل،*****شودآن دلیلی که ترا مانع

آید همین دلیلی میاین دلیل از اتاق زلیخا. تواند علت باشد که بازهم راهنماي ماستمیآن علتی که، اینجا دلیل

به دوستان چی بگویم؟ فامیل چی. بینیدمیگویند؟ مردم مال اتاق زلیخاستمیکه االن گفتم، مردم چی

فکن روي خودت است اشود، چون نورنمیي قبول کنم که اشتباه کردم، چون من ذهنی خمگویند؟ من چه جورمی

را ببینید دردتان را ببینید نیندازید و عمل نکنید و شناسایی نکنید، و تان هر دلیلی که شما قسمتی از من ذهنی

.یعنی خداصانع. با شناسایی آزاد نشوید، همان دلیل عذاب خداست، نغمت یعنی درد، سختی، عذاب

دهم منتها باز میاي است خیلی سریع توضیحبلی اجازه بدهید این چند بیت که بسیار آموزنده است از یک قصه

تمام مقصود من این هست که براي شما من ذهنی . خواهم، ولی بسیار گویاستمیهم مجلسی نیست خیلی عذر

کنید با این میهمین که شناسایی. راستین ماستچون شناسایی قسمت دروغین ما خیزش قسمت . را بشناسانم

این یک چیز فکري . خیزیدمیخیزد شما دارید برمیبرآن خیزد، وقتیمیحضور شما برآن شناسایی همزمان



Program # 651گنج حضور651برنامه شماره 

43: صفحه

شناسید که این قسمت من باید بیفتد و این را در میرا بدانم، همین کهآن نیست که بگویید که من این را بدانم

.و تمثیل بسیار عالی است ولی مجلسی نیست. قصه کوتاه است. افتدمیدارید،مینگهتان هوشیاري

گوید یک لوطی در واقع یک فاسق یعنی هم جنس باز، یک مخنثی را، مخنث مردي است زن نما که آلت می

نجري به کمرش کار زشت در حین کار دید که خآن و براي.اشاش شبیه زنهاست، برد خانهمردانه دارد ولی قیافه

این خنجر براي چیه؟ گفت این خنجر براي کسی است که اگر نظر بد و فکر بد در مورد من داشته :گفت،است

! و لوطی گفت که الحمداهللا که ما نظر بد به تو نداریم. باشد شکمش را بدرم

کند، خنجري میا تجاوزشویم من ذهنی ما رمیتمثیل عبارت از این است که ما به عنوان هوشیاري معادل مخنث

کند، میکند ما را، خشمگینمیگذارد ما بخوابیم نگراننمیذهنیبنام حضور و خرد زندگی همیشه با ماست، من

پرسد این شمشیر تیز حضور میدر عین حال از ما. تمثیل موالناست. کندمیترساند تجاوزمیکند،میحسود

: گویدمی.کنیمنمیشکم دشمنان، ولی کاريگوییم براي دریدن میچیه در کمرت؟ ما

بر میانت چیست این؟: پس بگفتش*****لعینآن بر میانش خنجري دید

آن لعنت شده خنجري در کمرش دید،

بد بیندیشد، بدرّم اشکمش********آنکه با من ار یک بدمنش: گفت

بداندیش، بدمنش یعنی بدفکر، بد عادت بد آن مختث گفت یا جوانک این خنجر براي این است که اگر یک 

گوییم این حضور براي چیست با مییعنی ما. بیندیشد فکر بدي در مورد من داشته باشد شکمش را بدرم

کنی؟ نمیکند براي چی با شماست؟ براي شناسایی؟ پس چرامیاین خردي که کائینات را ادارهشماست؟

ام با تو به فنبد نیندیشیده******حمد ِهللا را که من: گفت لوطی

من ذهنی هم همینطوري به ما! املوطی گفت که خدا را شکر که من نظر بدي یا فکر بدي در مورد تو نداشته

شود چیزي ما را بترساند و ما هوشیاري ایزدي هستیم، این خرد ایزدي را براي میگوید مسخره کرده ما را،می

.ینکه این لوطی من ذهنی ما را به این روز بیاندازدچی بستیم به کمرمان، براي ا

چون نباشد دل، ندارد سود خود**چونکه مردي نیست، خنجرها چه سود؟

خود یعنی کاله جنگی، مردي در اینجا جوانمردي یعنی حضور در دل است وقتی مردي نباشد خنجر چه فایده 

نباشد، هم هویت با جهان باشد، دلش پر از ترس باشد دارد؟ وقتی انسان آگاه به هوشیاري نباشد، آگاه به خرد 
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خدا ؟ ما امتدادخنجر چه سودي دارد؟ یعنی حضور چه سودي دارد؟ چه فایده بگویی ما از جنس خدا هستیم

کنی، اگر دلت به زندگی زنده نباشد که دلیر باشی شجاع باشی، که نمیاگر از امتداد خدا بودن استفاده،هستیم

ا بیندازي، هم هویت شدگی را بشناسی و بیندازي، در اینصورت این لباس جنگی شما چه فایده بتوانی دردت ر

.باید استفاده کنید. خواهد بگوید که عمل باید بکنیدمیدارد؟

بازوي شیر خدا هستت، بیار*****از علی میراث داري ذوالفَقار

را آن خداییت را ارث بردي، بازوي استفاده ازذوالفقار حضرت علی در دستت است یعنی حضور، یعنی از خدا 

داري؟ میلش را اصالً داري؟ اشکال کار این است که وقتی که دل ما از جنس درد که امروز گفت خواهش، هوا یعنی 

ترسیم از میما. تجاوز لوطی است. خواستن و هم هویت شدگی هاست، ترس ما را گرفته؛ ترس هم تجاوز است

آورید؟ نمیآخر چرا. آوریمنمیبازوي شیر خدا را دارید؟ چون شیر خدا هستید ولی. یمخنجرمان استفاده کن

2511مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 

موجب خنده بودریش و سبلَت*****چون ز نامردي دل آکنده بود

مرکز ما اگر از وقتی دل ما از نامردي پر شده باشد، نامردي یعنی انباشتگی ذهنی، هم هویت شدگی و درد، 

شود ما نمی.شود مرد شدنمییعنی با ریش و سبیل. آنهاست در اینصورت ریش و سبیل ما موجب خنده است

ناجوانمرد باشیم ناراست باشیم دروغین باشیم بترسیم، پر از درد باشیم و چون از جنس درد هستیم به سوي درد

کنیم، بارها گفتیم این را میما اولش من ذهنی درست. درویم، خیلی مهم است که شما قانون جذب را بشناسیمی

، آگاه نیست تا خبردار بشویم ما شده بیست سال بیست و پنج سال و من ذهنی دردناك چه جامعه عشقی نیست

یعنی کلی درد داریم، و این دردها شده مرکز ما، یعنی ما از جنس دردیم، طبق قانون . مرد چه زن درست کردیم

.رویممیدرد بیشترجذب به سوي 

به حرفها توجه نکنید ببینید از چه جنسی هستید؟ اگر از جنس درد هستید بسیار مواظب باشید حتی ممکن 

کنند، یعنی میشوید با این مرکز عاشق کسی بشوید که دردهایی مثل دردهاي شما ارتعاشمیاست عاشق که

این عشق نیست که، عشق. کند عاشق بشودمیرتعاشفرکانس اآن ارتعاش درد شما به هم جنس خودش یعنی با

هست که ما از این مرکز رها بشویم، دل ما عدم بشود یکی دیگر هم دلش عدم بشود و این زندگی در ما و آن 

.من عاشق من ذهنی یکی دیگر بشودعاشق بشود، حس وحدت عشق است، نه اینکه من ذهنیآن زندگی در
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ریش و سبلَت را ز خنده باز خر******طَراي کن، اشک باران چون متوبه

بینم به میتوانیم از این حرکات من ذهنی برگردیم یعنی خوب منمیتوبه کن، توبه یعنی بازگشت یک دفعه ما

خواهم نمیکنم،مینگاهروم به صورت حضور ناظر اعمالم را در حالی که نورافکن روي خودم استمیسوي درد

یعنی تسلیم شو، لطیف شو، موازي با اشک باران،اي کن، اشک باران چون مطَرتوبهدیگرآن کارها را بکنم، 

زندگی شو مثل باران اشک ببار، و این ریش و سبیل را که عالئم مردي ظاهري است از خنده باز بخر، یعنی 

در حالی که این مرکز مادي است، این کار راستین شو، دلت را درست کن، بسنده نکن به حرف و عمل ظاهري 

: گویدمیگویدمیاالن دارد. خواهدمیشناسایی و برگشت و کار روي خود

تا شوي خورشید گرم اندر حمل*****داروي مردي بخور اندر عمل

این لحظه از زند یعنی مرد شو، ولی داروي مردي ما حضور است با پذیرش اتفاق میحاال تمثیلداروي مردي بخور

شود یواش میهر چه مرکز ما از جنس خدا. داروي مردي استآن شویم که از اول بودیم،میجنس هوشیاري

شویم، اینجا مرد واقعاً مرد نیست بلکه انسان بشو از جنس میخوریم داریم مردمییواش داریم داروي مردي

در ماه فروردین اتفاقاً . ن تا مانند خورشید گرم بشويدر عمل نه به حرف، نه به ذه. نه مثل مرد و زنحضور بشو، 

گیرند و میدانید که ایرانیان شب چله را جشنمی.یعنی این تحول در تو صورت بگیرد. استاش همین االن موقع

.شودمیشود روزها بلندترمی،...شود؛میگیریم، و پس از شب چله روزها بلندترمیاالن هم ما

رسیم به عید که االن عید است شب و روز باهم برابرمیشود، تامیروشنایی حضور شما زیادتریعنی چه؟ یعنی 

رود باال هوشیاري میمن ذهنی، یک ذره که برویم بسوي فروردین میزان حضور% 50حضور % 50شوند، یعنی می

ته خود شناسایی این که من الب. کند به تابیدنمیشوید خورشید شما شروعمیشما متحولآید پایین،میجسمی

دهد، همان جو حضوري که گفت اگر یک جو میباید بپذیرم گرچه که با درد همراه است ولی بینش به شما

اسایی کنید ن، یک خرده پس باید صبر کنید ش...خورشید در تو بتابد و جو حضور یک خرده حضور و یک خرده،

اي اشغال شده به وسیله درد حاضر نیستند اینقدر میل به ایجاد منتها مرکز یک عده.باید روي خودتان کار کنید

توانند برگردند و جوان هم نمیدرد به دپرس شدن به استرس به خشم به گرفتاري و انرژي پایین میل دارند

شود گرمترمیپس خورشید ما پر نورتر. هستند، جوانی تو زود برمی گردي تو، زیاد که هم هویت نشدي که

. رویممیداریم ما بسوي تابستان. شودمی
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پرده ز حق آید سالمتا که بی******معده را بگذار و سوي دل خرام

آید خوشی که میمعده را بگذار یعنی به بیرون دیگر توجه نکن، از چیزهاي بیرونی هر چی که از چیزهاي بیرونی

یا از القاب یا از نقشها، نقشها مثل ام دانشمندتر از یکیبهتر از یکی ام، ام از تجسم اینکه من پولدارتر از یکی

اینها را بگذار . خواهممیگیرم، توجهمیماشاءاهللا، یا مادري تایید! هایی بزرگ کردمببینید که چه بچه: نقش پدري

ده ز حق پرتا که بی، یعنی بیا سوي دل،سوي دل خرامکنار، اینها مال معده است، خالصه از بیرون چیز نخواه، 

سالم خدا را . یعنی چی؟ یعنی بدون پرده با او یکی بشوي. ، تا اینکه از سوي خدا بی پرده سالم بیایدآید سالم

.شنوي که با او یکی بشوي بی پردهمیشما موقعی

یقی االن بین شما بصورت هوشیاري و زندگی یک عا. قبالً پرده ذهن بود بین ما، پرده چه بود؟ مقاومت ما پرده بود

کنید؟ حاال خودتان را بگذارید کنار، دیگران را میچقدر مقاومت. هست این عایق میزان همین مقاومت شماست

کار راآن .شود این کار را بکنم؟ نهمیکنند،میبراي اینکه خودتان را بفهمید نگاه کنید ببینید که چقدر ستیزه

شما. باز کن، انعطاف پذیر باش، مقاومت و ستیزه را کم کننه، نه نداریم گوش بده فضا را . توانم بکنم؟ نهمی

شما فکر. گویدمیرسی قضاوت نکنید، نکنید قضاوت ببینید چیمیشود بعد از این هر چیزي هر کسیمی

. شویدمیشما فقط بهتر. شودنمیشود؟ هیچیمیکنید قضاوت نکنید دنیا خرابمی

عشق گیرد گوش تو آنگاه کش*****یک دو گامی رو، تکلّف ساز خوش

هان اولش همین طور است، یکی دو قدم شما با درد هوشیارانه برو، االن شما بخواهید یک عادت را بیندازي یا 

اگر یک خرده . چند تا قدم با درد همراه استیک رنجش را بیندازي یا یک قسمت هم هویت شدگی را بیندازي

سالم خدا را شنیدي عشق گوش تو راآن شود، بعد ازمیدر درونت ایجاداین کار را بکنی جلو بروي، مقداري فضا 

کنی، شما اگر مقاومت نمیدیگر مقاومت. شنويمیکشد یعنی صداي عشق رامیگیردمیگیرد دست تو رامی

دهد اینجا هم هست این هم میآید، زندگی خودش نشانمیجوشدمیبینید که هی از درون پیغاممینکنید

:برگشتیم دوباره به دفتر ششم. کار هم نکنآن هم شناسایی کن،آن ت این هم است بیاندازهس

بل رمد زان نی حمامات هوا******کی رمد از نی حمامِ آشنا؟

رمد؟ میرمد، کدام کبوترنمیزنند کبوتر آشنا و جلد تربیت شده از نیمیمی گوید از این نی که
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ذهنی هستند، شما اگر اینجا نی را پیغام بگیرید، کبوتر آشناهاي کبوترهاي وحشی منکبوترهاي وحشی، 

.رمید مرکزتان ستیزه استمیپس اگر شما دارید. رمدمیرمد، اما کبوتر وحشینمی

تَنیمو اَطَعناهابر سمعنا*****کنیمها پس بگفتندش که خدمت

و بر استماع و اطاعت امر پادشاه سخت . و طاعت آماده ایمدر خدمت: پس شاهزادگان به پادشاه گفتند

.ورزیممیاهتمام

دانید می.کنیممیکنیم عملمیو به اینکه گوش کردیم و اطاعت. کنیممیپس پسرها به سلطان گفتند ما خدمت

.کنیممییعنی اطاعتاَطَعنایعنی گوش کردیمسمعناکه 

کفر باشد غفلت از احسان تو*****رو نگردانیم از فرمان تو

روند به سوي جهان مثل ما، و اگر لحظه به لحظه تسبیح تو میدارند. کنیمنمیمی گویند ما از فرمان تو سرپیچی

ما قدم به . را نگوییم و اسم تو را نبریم تو را فراموش کنیم و از راهنمایی تو استفاده نکنیم این خودش کفر است

.اهنمایی بگیریمقدم باید از تو ر

ز اعتماد خود بد از ایشان جدا******و تسبیح خدالیک استثنا

کنیم و اطاعتمیگوید اینها گفتند گوشمییعنی اگر خدا بخواهد،گوید استثنا یعنی انشاءاهللا گفتن میمنتها

یعنی ذکر خدا تسبیح خداو، چشم ولی نگفتند اگر تو بخواهی...زنیم چشم،میکنیم و از این حرفهایی که مامی

فقط به تسبیح خدایادمان باشد. یعنی به یاد خدا بودن و هر لحظه از جنس او بودن، هر لحظه از جنس او بودن

.و از بس به خودشان متکی بودند از ایشان جدا بود. دهدمیرا توضیحها ذهن گفتن نیست و االن دارد همین

شود باید منع کنیم، بعالوه پرورش ما در جامعه عشقی میکردن ما خیلی دیرآن چند بیتی که مربوط بود به منع 

براي این که . خودمان بزرگ کنیم وقتی بزرگ شد از چیزها منع کنیمشود یک نفر را ما با درد و خشمنمینیست،

تان دبدهید که خوتوانید یاد میزمانیتان دهیم، تسبیح خدا را شما به بچهنمیاز اول تسبیح خدا را که یادش

دهید وقتی او را بصورت میاو او بطور خودکار وقتی توجه غیر جسمی به. لحظه به لحظه از جنس خدا بشوید

عمق بینهایت زنده باشید، او خودش آن بینید که خودتان بهمیبینید، و وقتی او را به صورت زندگیمیزندگی

. حظه به لحظه آگاه از او باشد نه ذهناً بلکه عمالً با راهنمایی اوتسبیح خدا یعنی انسان ل. گویدمیتسبیح خدا را

را با عشق بزرگ کنید یا با من، وقتی با من بزرگ کنید اوالً که از اول تان فرق دارد شما بچه. یعنی او هدایت کند
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غذاي هست؟ مااش گوییم خوب این بچه چیمیخواهد، مانمیچون بچه فقط که توجه جسمی. ناراضی است

خریم، اتومبیل هم که دارد خانه ما هم که بهتر از همه هست، ما که پدر و میدهیم، لباس خوبمیآنخوب به

شود، دیگر چی بدهیم؟ نمیدیگر بهتر از این زندگی! شب و روز به فکر اینها هستیم! مادر مهربان هستیم

اتفاقاً اینها را که. دهینمیراآن تو،عاش در بیایدعد زندگی من االن به ارتگوید این بمیبچه. دهیدنمیعشق

ساله شد چرا از شما رنجید، 17یا 18رنجد، شما نخواهید فهمید که وقتی میشود، داردمیدهی ناراضیمی

استثنا هم. فقط چیزها را دادي! خودت هم شوکه خواهی شد که همه چیز دادم چرا اینطوري شد؟ همه چیز ندادي

گوید که این پسرها انشاءاهللا نگفتند این سه تا پسر براي اینکه به می.استثنا یعنی انشاءاهللا گفتنگوییمنمی

مشخص است، آثار تربیتی بسیار زیادي دارد این ابیات، ممکن است که شما ترجیح . خودشان اعتماد داشتند

.گوید موالنامیبدهید دوباره یا چند باره بخوانید خوب متوجه بشوید چی

گفته شد در ابتداي مثنوي*****ذکر استثنا و حزْمِ ملْتَوي

یعنی پیچ ملْتَويمی گوید در دفتر اول در همین داستان پادشاه و کنیزك ما استثنا یعنی انشاءاهللا گفتن و تأمل

یعنی بصورت حضور ناظر تأمل کردن و عمل نکردن، یعنی خود داري کردن با عمل بصورت حزْمِ ملْتَويدر پیچ،

بینیم با ذهنمان عمل نکردن، بر میبر اساس این تصاویري که. دانیم که در اتاق زلیخا هستیممیمن ذهنی، ما

چندین بار . خواندیمگوید در آنجا ذکر شده، بلی آنجا هم میبلی. اساس خشم، ترس عمل نکردن و فکر نکردن

گویید که اگر خدا بخواهد انشاءاهللا بلی، ولی این باید مرکز میایم، به هر صورتاین انشاءاهللا گفتن را ما خوانده

انشاءاهللا معنیش این است که من خودم عمل. مادي شما را آرام کند، شما نباید عمل کنید براساس مرکز مادي

کند پس شما در این حالت موازي با زندگی هستید، میدیگر بوسیلۀ من فکرکنم یکی نمیکنم خودم فکرنمی

من ذهنی هاي کنید، بوسیله سببنمیحاصل از اتاق زلیخا عملهاي از سبب. آشتی با اتفاق این لحظه هستید

. کنیدنمیعمل

صد جهت را قصد، جز محراب نیست*صد کتاب ار هست، جز یک باب نیست

یعنی همه . ه صد تا کتاب صد تا مکتب فکري همه فکرها جز یک باب آنهم جز حضور نیستمی خواهد بگوید ک

صد جهت یعنی . دانیدمیاینها باید ختم بشود به دانایی که حضور یا شما به عنوان حضور یا خداییت در این لحظه

. استهم دوباره حضور آن رسد به یک محراب ومیصد فکر صد جور عبادت، صد جور عمل کردن
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. آنهم یکتایی محراب وحدت است

این هزاران سنبل از یک دانه است****این طُرُق را، مخْلَصش یک خانه است

و این هزاران سنبل . هم خانه یکتایی استآن یک خانه است واش همه این طرقی که به ظاهر متفاوتند خالصه

از خداست از یک هوشیاري . یعنی هزاران انسان، هزاران جور شکوفایی فکر، هزاران تا ذهن از یک دانه است

پس اگر هوشیاري رفته به تفرقه افتاده در انسانها همه اینها گرچه متفاوتند، همه اینها باید بیایند و هر . است

. نه یعنی همه ما باید بیاییم به فضاي یکتاییطریقی به این یک خا

مذهب غلط است آن !طرق ظاهر مهم نیست حاال ما به گیر چی افتادیم به تلۀ این که راه من بهتر از راه شماست

هر کسی که به طریق خودش . گویندنمیگوید اینها انشاءاهللامیبلی! کفر است اصالً این مذهب من درست است

. لحظه مادي نیستآن مرکزش درهر کسی انشاءاهللا بگوید. مرکزش مادي استگویدنمیانشاءاهللاکند میاعتماد

فکر نیست و زبان نیست، ذکر خدا یعنی گوید، ذکر خدا فقط ذکر سر نیستمیگوید و ذکر خدامییا اگر همیشه

.هستی خالصهیعنی موازي با زندگی. کندمیاین دلت در این لحظه خالی است و او دارد عمل

جمله یک چیز است اندر اعتبار****صد هزارها گونه خوردنیگونه 

همین طور در . می گوید هزاران جور خوردنی است، در توي همه اینها انرژي است کالري هست یک چیز هست

همه انسانها زند تا ما بفهمیم که میدرست است مثال. چیزها هستنداش فکرها و آدمها یک هوشیاري هست بقیه

از یک هوشیاري اند طرقشان مختلف است هر کسی در درون خودش انشاءاهللا بگوید و تسبیح خدا بگوید یعنی 

.هر لحظه از جنس خدا بشود تا بتواند برگردد

طَعامسرد شد اندر دلت پنْجه******از یکی چون سیر گشتی تو تمام

نا خواستنی. شودمیطعامها در نظر تو سرده تا طعام یعنیحال شما از یک غذا سیر بشوید در اینصورت پنجا

شود براي اینکه سیر شدي، براي اینکه هدف تو سیر شدن بود، اگر آمدي به فضاي یکتایی دیگر کاري به طرق می

کارت گویی میگویی تسبیح خدا هممینداري، اگر این لحظه حاال تو نیامدي به فضاي یکتایی، این لحظه انشاءاهللا

.درست است
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ايکه یکی را صد هزاران دیده******ايدر مجاعت، پس تو اَحول دیده

گوید که در همه این نمیاي، دیدید که آدم گرسنه استیعنی گرسنگی، در گرسنگی تو احول دیدهمجاعت،

احول داریم یعنی با ذهن نگاهکنیم دیدة میوقتی به انسانها نگاه. بیندمیغذاها کالري است اینها را جدا جدا

گوید که در همه چیز میتم را داردآن بیند زندگی را، هنوزمیگرسنه که ظعامها را متفاوتآن کنیم مثلمی

شود که ما از میما در همه کس خودش را نبینیم پس معلومخودش است و در همه کس خودش است، اگر

.یا دیده ذهن را داریمدیده احول یا دوبینبنابراین . اش بصورت هوشیارانه نشدیمجنس
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