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1946شمارةشمس، غزلدیوانمولوي،

منجاننبوديه اگتوغیرازکاشکی
مندانمعنیجانتوبجزندانستیخود

قبولنیتَرَدد،نیوکردمیردينهتا

منعمانِدرخاشاكبیوامدبیبودمی

شودکمچشممنورِبینم،چههررویتغیر

منمژگانپردهايمده،رهراکسیهر

عشقهاي لطافتازجانمگشتنازكسخت

من؟آنکو،منآنِنخواهم،جاننخواهم،دل

خویششیرینغیرتازروتُرُشابرمهمچو

منبرهانِبودبسآفتابتهمچونروي

تودردازتاکهمناززمانیکانمگردرو

منآتشداندودنسوزدهمبرراچرخ

برممیریحانتوگلزارِزمنخموشم،تا

منریحانِازعالمگیردعطربنالم،چون

نهیناممتوآنکهمنرا؟تومرباشمکهمن

منسلطانمن،سلطانمرا؟مرباشیکیتو

کنمگمرهرا،تورويتوجعدبپوشدچون

عدمنایمانتورويآمد،منکفرتوج

نزدیکترمنافغانازتومنجانبهاي

منافغانتویییاآید،توازفغانمیا
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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1946برنامه گنج حضور امروز را با غزل با سالم و احوالپرسی 

1946شمارةشمس، غزلدیوانمولوي،

منجاننبوديه گآوتغیرازکاشکی

مندانمعنیجانتوبجزندانستیخود

داند از جنس اوست،میپس این عبارت این جور سخن گفتن از طرف انسان به زندگی به خدا در حالی که انسان

هم هویت شدن است و نبود، یعنی این آگاه بودن در واقع ه گآگوید اي کاش به غیر از تو جان من از چیز دیگرمی

خواستم بدانم کی هستم خود من چیه؟ جان معنی دان من فقط به یاد تومیگوید که وقتی منمیصرع دومدر م

. دیدنمیدید چیز دیگري رامیو تو راافتادمی

کند به چند تا چیز، یکی این که ما جان معنی دان داریم، جان معنی دان یعنی هوشیاري، میدوباره موالنا اشاره

د خداست، ما از جنس او هستیم، و ما به عنوان هوشیاري راز او و دانایی او را داریم، ولی مسئله هوشیاري امتدا

کنیم و ذهنمان میخواهیم بدانیم کی هستیم به ذهنمان مراجعهمی؛ آن مسئله این هست که ما وقتیپیش آمده

ما هم هویت شدگی هوشیاري ما با گوید که ما از جنس آن چیزي هستیم که در مرکز ماست، و در مرکز میبه ما

. بینیممیدر ذهنمانچیزهاي این جهانی است که در واقع مفهوم آنها را

این چهار تا ما چهار تا بعد مادي داریم: توضیحی بدهم براي بینندگانی که جدیداً به ما پیوستند و آن این است که

توانید فکرهایتان را ببینید، فکرها از جنس میشمابعد فکري است. بعد مادي ما یکی بعد جسمی فیزیک ماست

شود که اسمش میاز اعمال فکرها روي بدن ما یک چیز مادي دیگر تولیدماده هستند منتهی ماده ظریف، بعد

این فکر امتحان که ،کندمیاالن راجع به امتحانش فکر،مثالً اگر کسی فردا امتحان دارد.هیجان است مثل خشم

ترس، .شود روي بدنش ممکن است ترس به آن رخ بدهدمیاعمال کهشناسایی شده بوسیلۀ شماست، فکر مورد

خورد و چقدر خوشمیکند با دوستش نشسته فردا ناهارمیخشم، حسادت یا حتی خوشایندها مثل آدم تجسم

.پس خوش آیندها و بد آیندها هیجان هستند. گذرد اینهم هیجان استمی

مثالً اگر قسمتی از بدن شما .کندمیسه تا بعد، بعد جانی هم داریم ما، این تن ما یک جانی حسعالوه بر این 

بعالوه بر دردهاي جسمی ما آید، این درد مربوط به جان جسمی استمیدردش،محکم به یک جایی بخورد

کنیم درد ذهنی به ما میما ضرروقتی مثالً.گویند روحی، هم داریمها میعوقمدردهاي اصطالحاً ذهنی یا بعضی 
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یا زندگی، امتداد زندگی یا براي جانِکند نمیراز دان ما تحملیا جان معنی دان ما،دهد، این درد رامیدست

که وقتی سود کردیم خوشحال بشود و وقتی ضرر خداییت یا خدا یا اصل ما مهم نیست که ما سود کردیم یا ضرر،

.کردیم ناراحت بشود

ک جان دیگري داریم که این جان رازدان نیست بلکه اطالعش در همین چیزهاي این جهانی است، همین اما ی

شویم چهار تا میکه وقتی وارد این جهانپس یک خداییت هستیم ما . سود و ضرر است، هر چه بیشتر بهتر است

جان را از فکرتان و هیجانتان وتاند جسمتوانینمیبافیم در عمل این چهار تا بعد باهم بافته شده و شمامیبعد را

و هر کدام از این ابعاد روي هم دهندمیکنید، اینها همه باهم یک دفعه خودشان را به شما نشانبجدا تان جسمی

گذارد، فکر شما ناراحت باشد روي جسم شما میاگر جسم شما ناراحت باشد روي فکر شما اثرمثالً. گذارندمیاثر

.گذاریم، یعنی اگر هیجان داشته باشیدمیرد، اگر شما خشمگین باشید روي هر دو آنها اثرگذامیاثر

شویم این چهار تا بعد را درستمیپس ما یک جان معنی دار هستیم یک هوشیاري هستیم، وارد این جهان

ره یک چیزي درستشوند ما، ما جسمی، و ذهن ما از ترکیب اینها دوبامیشوندمیکنیم اینها باهم قاطیمی

من ذهنی حقیقتاً من نیست، یک سایه هست یک شبه است و براي چند سال. کند که اسمش من ذهنی استمی

. تواند مفید باشد براي باقی مانده مامی

و چسبیدن به آن چهار تا بعد این من ذهنیکنیم در اثر هم هویت شدن میبراي اولین بار که من ذهنی را درست

شود و براي میگیرد فکرهاي ما و هیجانات ما از آن مرکز من ذهنی ناشیمیرکز ما، وقتی مرکز ما قرارشود ممی

خودش قوانینی دارد اولش براي بقاي ماست، مثالً خشمگین شدن براي این که حیوانی در قدیم به ما حمله

بایستیم جنگ کنیم ممکن بود براي ما کردند براي این که ما فرار کنیم یا میکرده یا انسانهاي دیگر حملهمی

مفید باشد، ولی خیلی از هیجانات منفی مثل خشم، مثل حسادت، مثل نگرانی و اضطراب و یا خود ترس اصالً 

. مفید نیست االن

باشد، براي ها تواند از انباشتگی و هم هویت شدگینمیمرکز ما،شودمیولی وقتی من ذهنی مرکز ماست تولید

اشتگی و هم هویت شدگی با چیزهاي این جهان که در حال تغییرند اگر دل ما باشد همیشه در حال فرو این که انب

ست که هو بنابراین قرار بر این . ریزش است و ما همیشه خواهیم ترسید، یعنی همیشه هیجانات بد خواهیم داشت

و همان و آنها شدند مرکز ما، طرح زندگی این است که پس از مدت کوتاهی که ما آمدیم چسبیدیم به چیزها 
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ما درد بکشیم و متوجه بشویم که مرکز ما،چیزها در حال از بین رفتن بودند و خواستند فرو بریزند ما ترسیدیم

.باشدها تواند هم هویت شدگینمی

هاي یکی دوباره چیز:ها معموالً با سه تا چیز هستاین هم بگوییم براي دوستان جدیدمان که هم هویت شدگی

اگر من ذهنی .بینیممیکه ما به عنوان من ذهنی آنها را بصورت جسممثل فرزندمان ،مثل خانه،مادي، مثل پول

حجم که دور و برمان هست زيکنیم، بنابراین هر چیمیکه جسم است مرکز ما باشد ما هوشیاري جسمی پیدا

نابر این با جسمشان با ظاهرشان هم هویتبینیم، و بمیشود آنها را جسممیدارد بوسیله چشممان دیده

یکی هم فکرها هستند باورها هستند بازهم از نوع جسم هستند، یکی هم دردها یا .پس اجسام هستندشویممی

ده سندهند و قرار بر این است که بزودي مثالً درمیآنها مرکز ما را تشکیل.شویممیهیجانات با آنها هم هویت

ریزند و خدا که بینهایت است و از بمرکز مادي را بیاندازیم ما دور، شناسایی کنیم اینها فرو این دوازده سالگی 

. جنس زندگی ابدي است و از بین رفتنی نیست مرکز ما باشد

پس مرکز ما از یک چیز محدود به یک چیز بسیار وسیع به اندازه بینهایت تبدیل بشود و آن بینهایت همان 

در این بحر در این بحر که شودمیمرکز مادکنمیا هستیم وقتی گسترش پیداذره خداوندي است که م

، یعنی ما ذره هستیم در عین در یکی ذره نهانآفتابی: قبل موالنا به ما گفتهاي و در هفته. همه چیز بگنجد

و این شود، مییک دفعه بینهایتان آن ذره بگشاید دهاناگرنحال یک آفتاب هستیم در آن نهان شده، 

ترسند، یامیدارند،نمیگیرد براي این که مردم از این مرکز مادي دست برنمیبینهایت شدن االن صورت

هیجاناتش یعنی در هم هویت دهد در فکرهایش درمیو انسان وقتی این مرکز مادي را مرکزش قرار. دانندنمی

.رودمیشود، یا به خواب آنها فرومیشدگی هایش گم

خواهیم برسیم که هنوز در این جسم باشیم، هنوز این چهار تا بعد را داشته میراین ما به جاییپس بناب

باشیم، واي مرکز ثقل ما زیر اینها باشد، بطوري که انرژي معنوي از ما بیان بشود و وارد این چهار بعد ما 

ح زندگی که بزرگان و ، طرستخواهیم باشیم دیگر، این طرح خدانمیبشود، پس ما در این چهار بعد

دانند جریان چی هست و در نتیجه مرکز مادي را که توي آن زندانی نمیولی عموم مردماندعارفان متوجه شده

.توانند وحدت برسندنمیدارند ومیهستیم ما نگه

خواهیم میرفتیم در آن سه جور چیز در اثر هم هویت شدگی و حس جدایی گم شدیم واز آنورما در واقع آمدیم

بینیم میدهد به آن صورتی که مامیو این مرکز مادي نشاندهدمیکه من ذهنی نشانهایی بر گردیم ولی با راه



Program # 658گنج حضور658برنامه شماره 

6: صفحه

توانیم برگردیم، بلد نیستیم چون آن مرکز مادي باید فرو بریزد از بین برود؛ نمیدر حالی که مرکز مادي داریم

آن هستیم، آن ماکه براستیيجوهرآن شه حقیقت و اصل ما و خواهد خودش را از بین ببرد و همینمیخودش

.باید ما را آزاد کند نه من ذهنی

شد، حاال آگاه نمیگوید اي کاش از غیر از تو جان معنی دار من همین هوشیاري من از چیز دیگري آگاهمیپس

ناظر بودن شما. رق داردآگاه بودن بصورت ناظر و چسبیدن ف.ستهبودن در اینجا به معنی هم هویت شدن 

کنید با آنها قاطیمیچهار بعد شما آنجاست نگاه،شویدمیکشید عقب وقتی به حضور زندهمیآییدمی

افتدمیشوید، یک دفعه یادتاننمیآید با سود قاطیمیشوید، سودنمیآید با ضرر قاطیمیشوید، مثالً ضررنمی

. گیردمیصورتتان ، و تحوالت جسمیکنیدمیشوید، دارید نگاهنمیکه چی شده فالن موقع باهاش قاطی

براي این . دشومیخورد که پیرنمیشود، غصهنمیشود باهاش قاطیمیشود پیرمیاش زیادمثل اینکه آدم سن

یش خواهید بدانید خود شما یا خومیکه جان معنی دارتان زنده است آن بینهایت در درون شما زنده هست و االن

هوشیاري است یا خود جان معنی دان را که امتداد،عد آمدید بیرونشما یا من شما چیه، شما چون از آن چهار ب

. دانید نه هم هویت شدگیها رامیخداست، خود خودتان

دانیم، یکی دیگر میپس دو حالت بوجود آمد یکی این که ما این هم هویت شدگیها را که مرکز ما است خودمان

بین این دو تا خیلی فرق . دانیممین بینهایت را خودمانآدل ما بینهایت شده ،هم هویت شدگیها فرو ریختهاین 

توانیم بدون ترس، بدون حسادت، بدون نمیمحدود مرکز ما هست ماهاي تا زمانی که این هم هویت شدگی. است

.گی کنیمبدون بودن در زمان یعنی گذشته و آینده زند،اضطراب، بدون نگرانی

هر موقع تغییر شکلدهد، میبراي این که این شَبه این ابر واقعاً مثل ابر است در اثر اتفاقات هی تغییر شکل

خود زندگی دل ما باشد شما ،باید این برود کنار. دهدمیترسیم درد به ما دستمیدهد چون مرکز ماست مامی

توانستم که میدانستم ومیگوید اي کاش من این رامیهمینبراي. خود زندگی جاودانه است. دیگر راحت شدید

توانید آن کار را بکنید نمیاگر. دانید باید چه کار بکنیدمیپس شما. آشکار است. غیر از تو کسی را خودم ندانم

.کندمیهوشیاري بشوید موالنا به شما کمکهمینیعنی برگردید هوشیارانه دوباره 

این کمک هم . کندمیو تلقین کردن توضیح آنها به خودتان و تکرار آنها به شما کمکخواندن همین ابیات

کنید، یعنی قسمتی از این مرکز شَبه مانند که اسمش را میتان را عوضاش این است که شما مرتب جنسمعنی
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اولش آدم زیر . اریدشناسید رنجش دمیریزد؛ مثالً شما یواش یواشمیشود و فرومیگذاشته من ذهنی شناخته

نه کهشودمیزیاد شد و نور افکن را روي خودش روشن کرد، متوجهاش رود، بعد یک کمی که هوشیارينمیبار

کند، هیجانات منفی دارد، روزي چند بار میکند انتقادمیرنجش دارد کینه دارد، حسادت دارد و بدگویی

خواهم ایجاد نمیکنم ومیگوید که من دارم اینها را ایجادمیرودمیشود و زیر بار مسئولیت اینهامیخشمگین

معنی دان یعنی . شویدمیکند و شما هوشیارانه معنی دانمییواش یواش جان معنی دان خودش را آزاد. کنم

.رازدان، یعنی هوشیاري که دانایی ایزدي را دارد، نه این دانایی را که ما از کتابها خواندیم و یاد گرفتیم

در شود در اینصورت خواهید دید که میشود یا بازمیو همانطور وقتی شما خواهیم خواند امروز دلتان بی نهایت

شود اصالً خود فکرها درستمیفهمیدهشود میکه فکرها دركاست چیزي که شما هستید روشنایی آن

شود، و بنابراین شما میبهشود تجرمیفکر شما از آن فضا برمی خیزد به وسیلۀ آن شناخته. شودمی

همین طور هیجاناتتان را همین . بینیدمیافتد و شما آنها رامیهایتان در آن اتفاقشوید که فکرمیفضایی

پنج هاي شود، و حسمیشود، چیزها دیدهمیطور جسمتان را، پس بوسیله شماست که چیزها شنیده

.گرفتنمیصورتگیرد، اگر جنس شما نبود این چیزهامیگانه صورت

شنوید یک دفعه واکنش نشانمییک چیزيشود،میشود شنیدهمینه آنکه شما آن چیزها هستید که تجربه

شود، بوسیلۀ نور میگیرد، در من دركمیگویید این واکنش این فکر بوسیلۀ من صورتمیخوب شما. دهیدمی

نه این ،دانممیمن خودم را آن فضا. کرم هستمپس من خیلی وسیعتر و بزرگتر از این فشود، میمن درك

در این صورت فکرها اگر روي جسمتان اثر بکنند دیگر آن هیجانات منفی . شودمیفکرهایی که در من تولید

عدتان، و این بهترین ریزد به این چهار بمیکند ولی خرد ایزدي از آن فضامیچهار بعدتان کار. آیدنمیبوجود

مادي را نگه داریم، و عد ما این است که ما این مرکز عد ماست، بدترین حالت عمل این چهار ببعمل این چهار

دانید که ما دنبال چه کاري میحال شما اگر هم امروز شروع کردید. همیشه هوشیاري جسمی داشته باشیم

.هستیم

منعمانِدرخاشاكبیودامبیبودمی********قبولنیتَرَدد،نیوکردمیردينهتا

با باورها هم هویتم، باورها جسمند، هیجانات ،خوب وقتی که من مرکز مادي دارم در واقع با فکرها هم هویتم

کنم، بنابراین به جاي این میجسمند، من بر اساس باورهایی که به آنها چسبیدم و آنها مرکز من شده من قضاوت

پس اگر .بینممیاش کنم، دارم با ذهنملحظه با زنده شدن درکش کنم حسزندگی را عیناً در این را یاکه خدا 
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، یعنی لحظه به لحظه قضاوت.کنممیباوري را یا فکري را که از آن نوع نباشد که من با آن هم هویت شدم ردش

.کنم این کار ذهن استمیاز جنس هم هویت شدگیهاي من باشد قبول. کنممی

دانم این چیه؟ نه از آن نمیمنها کنم،میتردید،کنممیکنم یعنی شکمیاورم تردداگر نتوانستم سر در بی

حاال این چیه؟ در نتیجه . ام نه از آن چیزهایی است که من دشمنش هستمچیزهایی است که من هم هویت شده

. اصالً رد کردن و قبول کردن و شک و تردید کردن از خصوصیتهاي من ذهنی است. در ترددم

در مقابل تردد ما یقین داریم، یقین موقعی است که شما از این چهار بعد کشیدید عقب و زیر اینها هستید به 

شود و بینش او را میعد شما از برکت شما و نور خود شما و نور زندگی سیرابعنوان آن فضاي عدم و این چهار ب

.کند، و اگر هم بکند براي شما زیاد مهم نیستنمیتو آن موقع ذهن شما دیگر قضاو.دارید، دانایی او را دارید

مثل این که یک چیزي به دل ما توهین. قضاوت براي ما خیلی مهم است،االن که دل هم هویت شدگی داریم

من حاضرم در راه این باورها ! از جنس باورهاي من نیستکند به مرکز ما، آن چه باورهایی که شما داریدمی

. امکنم از آن جنسمیرکزم است، فکربمیرم، چرا که م

توانند میلیونها جور باورهاي متفاوت داشته باشند مینه شما از جنس باور نیستید از جنس خدا هستید، آدمها

بیودامبیبودمی: گویدمیهمین طور که شکل جسمی متفاوتی دارند، براي همین. افتدنمیاتفاقی همهیچ

افتد توي دام، میی دارد و من ذهنی مرکزش است و هوشیاري جسمی دارد دائماًپس هر کسی من ذهن. خاشاك

. رود، یعنی چیزي نیست، یک باور است یک فکر استمیکند، تازه دنبال خاشاكمیاین دام را قضاوت ایجاد

جنوب ایران در فضاي یکتایی من، عمان یعنی دریا همین طور دریاي مان مندر عشما تولید کننده فکر هستید، 

پس در فضاي یکتایی من هستم آن فضاي یکتایی دل من هم . عمان است، در اینجا رمز فضاي یکتایی است

شود اینها شبیه خاشاك هستند، میو از من تولیدآید باالمیآن چیزهایی که بصورت ماديمدانمیمن.هست

روي سطح اقیانوس، آیند به میور سطحیاصل خودم هستم و اصل خداست اصل زندگیست نه آن چیزهایی که بط

.یعنی من اقیانوسم و این خس و خاشاك هم که فکرهایم هستند رویش هستند، هیجانات من

منمژگانپردهايمده،رهراکسیهر***شودکمچشممنورِبینم،چههررویتغیر

و هوشیارانه آمدیم عقب، االن یعنی ما که از جنس زندگی هستیم بیدار شدیم از خواب ذهن و بیدار ماندیم 

باید یک اگر در سطح هستیم. ما آنجا هستیم یا باید آنجا باشیم،بصورت همین زمینه فکرهایمان که آن زیر است



Program # 658گنج حضور658برنامه شماره 

9: صفحه

کنیم با او یکی میپس با خدا یکی هستیم هوشیارانه، ما بصورت ناظر به جهان نگاه. تحولی در ما صورت بگیرد

. بینهایت ابدیت هم هستعدمدر مرکز ما خودش را برقرار کرده، آن فضايآن فضاي عدم بینهایت. هستیم

ابدیت یعنی حس پایندگی و جاودانگی و بی مرگی در مرکز خود و این موقعی است که مرکز مادي که هم هویت 

. شدگی هاست فرو ریخته و نمانده

کنیم؟ در واقع با میچه جوري فکر. زندگیبینیم ما؟ با بینایی زندگی با بینایی خردمیحاال آن موقع چه جوري

اما اگر یک . ما کمان و تیراندازش خداست. اندازدمیکند فکرهاي ما را اومیمغز خدا، یعنی او از طریق ما فکر

. شودمینور چشم ما کم،ایمشویم، که شدهمیلحظه از او غافل بشویم که

شوم میزان دانایی من ببه محض اینکه با یک چیزي هم هویت یعنی شودکمچشممنورِبینم،چههررویتغیر

بینم و میکنم و آنها رامیمیزان خرد من، میزان بینش من آن روشنایی من که در روشنایی او فکرها را درست

. شودمیبینم کممیوضعیتها را

حظه به لحظه فکر از ذهن ماحاال حساب کنید که ما اینقدر هم هویت شدیم با چیزها با باورها و دردها که ل

شما نگاه کنید لحظه به . گذارد و ما کنترلی روي آنها نداریممیشود و روي ما اثرمیدردها هم حادث،گذردمی

یعنی ،پس لحظه به لحظه ما آگاه از یک چیز هستیم. گذرد و ما کنترلی روي آن نداریممیلحظه فکر از ذهن ما

.نور چشم نداریمپس اصالً. آگاه از خدا نیستیم

معادل ااینه. امیعنی به تو زنده شدم با تو یکی.کنممیگوید یا این لحظه تو را نگاهمیگوید؟میببینید موالنا چه

ترسم چرا نمیدر من خودش را برقرار کرده و منبی زمانی تو. دارد معادلش این است که مرکز من بینهایت شده

.ل هم گفته دیگردر او. کنم تو هستممیکه حس

گیرید که هر چه شما بیشتر هم هویت بشوید نور چشم هوشیاریتان اصلتان کممیاز این بیت شما نتیجه

بیند، هر چه بیشتر بهتر، من باید بهتر از او نمیمن ذهنی چیزي. شود، مجبورید با نور چشم من ذهنی ببینیدمی

تواند به زندگی نمی،کندمیز زندگی قطع شده و دائماً حس نقصماند که ریشه ندارد امیمن ذهنی مثل ابر.باشم

؟ اگر شما خودتان را با دیگران ببیند که چقدر است،و مجبور است خودش را با دیگران مقایسه بکندبشودوصل

چشم،داریدذهنیمن،کنیدمیاشتباههستیدمهمچقدرمقایسه می کنید ببینید ارزشتان چقدر هست،

.نداردبیناییتاناصلی
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هرچه.استشدهکمترخردتانچشمنور،بینیدمیکهببینیدراجهانذهنیمنعینکهايبابخواهیدشماهرچه

داشتههمحضوريهوشیارماجسمیيهوشیارباهمراه،بریزدفروماديمرکزشودبکمترها شدگیهویتهم

.شودمیزیادترمندانمعنیجانچشمنوروکندمیبرقرارراخودشحضوريهوشیاردارد،باشیم

کهراهرچهکهراچشماینبنددمیراچشم،مژگانة پردکههمینطور، منمژگانة پردايمدهرهراکسیهر

درفضااینداشتننگهیعنیاوبادائمیارتباطداشتننگهفقطهمآنجا،ببینیدشمانبایدکهنبیندندارددوست

ازیاباشیدداشتهکسیازتوقع،بخواهیدکسیازچیزي،بخواهیدجهانازچیزيکنیدپرهیزشمااینکهودرون

پرهیزبایداینهااز،بخواهیدخوشبختیبخواهیدشادي،بخواهیدهویتبیرونجهانازوباشیدداشتهچیزي

.کنید

راهبهشچسبیدید،استچیزيجبعبهبهبهکنیدمیتماشاشمااآلناینکهمحضبه،مدهرهراکسیهر

جهاناینچیزهايازشماکهنیستاینمعنیش.نشوهویتهمهیچیبایعنیمدهرهراکسیهر.دادید

وکنیدمیاقرارداریدشماکه،کنیدتوجهستهمعنیاینبهشدنهویتهم.نچسب،نکنیداستفاده

منکنممیفکروکنممیایجادراجدیديمنیکدارممنونیستمخداجنسازمنکهکنیدمیاعتراف

درستکاراین.خداجنسنهخدائیتنه،ابديوازلیيهوشیارآننه،هستماین،هستسایهکهجدید

.استجسمدادنقرارمرکزوخداستانکار.استکفرمذهبیلحاظبه.نیست

داوودگفتکه،خواندخواهیمرسیدیماگرمروزا،پوشیدیدشماکهاستحضوريلباسآنواقعدرمژگانة پرد

شادياینقدرشماکهاستلحظهایندرزندگیبهبودنهوشیارزرهاینودبافیمیزرهییکشما.بافتمیزره

ایننتیجهدرو.بخواهیدزندگیازشوچیزيبهبچسبیدبرویدکهبینیدنمیلزومیکهداریدآرامشاینقدردارید

.ببیندرادیگرچیزگرددنمیبر، بیندمیراخداداردکهچشمیکیآنمژگانة پرداین،حضور

تمامکهخرديآنوامکاناتآن.داریدخردبینش،هستیدحضور، هستیدخداپناهدرهستیدمحفوظشما

ذهنیمنهاي وسوسهزیردیگر.اوبههستیدهوشیارشماوکندمیکمکداردهمشمابه،کندمیادارهراکائنات

.داریدداشتروا. کنیدنمیحسادت،ترسیدنمی.نیستید

باشنددرفاههمهکنندزندگیهمهکهداریدمیرواشماواستگرفتهراشمامرکز،خدانهایتبیوفراوانیاین

کمشماازبکنندخوشیحساي خانوادههر.بشوندموفقکنندکارهمه،باشندخوشبختهمهباشندخوب

.کندمیشاديکهراکسیببینیدتوانیدنمیشما،یدرداترسازپرماديمرکزوقتیحالتیکیآندر، شودنمی
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حسشرااینشماو بگیردصورتتحولاینبایدولی.بردنمیراشمامالنه.بردمیداردراشمامالکنیدمیفکر

حسودماديمرکزایندوبارهبعدلحظهفهمیدمبلهبلهکهنیمکقبولذهنمانتويماکهنیستاینطوري.کنی

اگراستشیرینیتیکهیکدنیاکندمیفکر،داردمحدودیتبهمیل،استمحدود،استکنندهمقایسه،است

یکیاینکهازقبلبقاپمرااینبرسممنزوديحاالکهداریدحرص.ماندمیشمابرايکمترشببردیکیرانصفش

.کهنیستاینطوري.دببر

عشقهاي لطافتازجانمگشتنازكسخت

من؟آنکو،منآنِنخواهم،جاننخواهم،دل

کجاازرالطافتاین.استشدهلطیفسخت،منيهوشیارآن،مندانمعنیجان؟جانمکدام،جانم:گویدمی

وکردمشناسایی،برداشتمدستها شدگیهویتهماینازمنوقتی.استلطیفعشقاینکهبراي؟استآورده

هویتهمیعنی،نیستماديجسم،استعدمکهایزديالیتناهیفضايازشدپرمنمرکزودریختنفرواینها

براي.آنجاستفضاآن،انداختیدیکییکیشناختیدها شدگیهویتهمشمابگویماینطوري.نیستشدگی

.خواهمنمیهمماديجانخواهمنمیماديدلنییع. نخواهمجاننخواهمدلگویدمیهمین

بهضمندرآن.استلحظهاینمعنیبهآناصالً.لحظهاینفضاداريیعنی،لحظهاینیعنیآنمن؟آنکو،منآنِ

جسمشاز،باشدخداجنسازمرکزشکسیاگر.شودمیشدنداشتنیدوستسببکهاستخاصیتیآنمعنی

.زیبایی،لطافت،عشق،برکت.خوبهاي خاصیت؟شودمیساطعچیجانشاز،هیجاناتشاز،فکرشاز

اینتوياستخوشکهخواهمنمیهمراجانی.خواهمنمیماديدلمن.خواهممیراآنمنگویدمیبنابراین

،دارمچهب،دارمهمسر،دارمپولاینقدرخوبکهکنیممیفکرنشینیممیماکهدیدید.ماديچیزهايبهدنیا

مابهخوشییک.استمنهاي شدگیهویتهماینها؟چیستاینها،استخوبوضعیتم،دارمخانه،دارمدوست

.خواهمنمیرااین،دهدمیدست

زندهاوابدیتبه،شویدمیزندهلحظهایندرخدانهایتبیبهشما،شویدمیزندهلحظهاینبهشمایعنیآن

گیرندمیهمدیگرانوشودمیتجربهشماۀ بوسیلیافرستدمیبیرونرابرکاتییکشمازاحالتاینوشویدمی

چیز،آیدمیورآنازخوبچیز.استخوبچیزجنساززندگیشاديولی.استبخششادي،استکنزندهکه

.گیریممیجهاناینازماکهاستخوشیهاییوراینرامفرغ
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رااو.منآنکومنآن،گویدمیهمباردو،خواهیدمیرالحظهاینفضاداريشما،واهیدخمیرالحظهاینشماپس

تجربهبایدشماراآن.دادمدستازراآنایناًموقتمن.هستمآنجنسازمناصالً.منآنکومنآن.بدهمنبه

کندمیشمابرايموالناکهاینازبیشدیگرکهذهنیتعریف،کنیدتعریفشتوانیدنمی،بشویدزندهبهشکنید

: گویدمیکهداردبیتییکهمحافظ.شودنمی

که آنی داردباشآنطلعتة بند****شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

کهنیستآنولی، بلهباشدزیبااستممکنجسمشحاال،زیباانسانیک. نیستآنمعشوقگویدمیراآنهمین

بیاتو،استچهرههمواستآمدنباالهممعنیبهطلعتبلکه.استباریکهمکمرشاستقشنگموهایش

عملرشما دآناین.باشدداشتهيآنکهباشدهمشماطلوعتواندمیاینکهباشیاريآنطلوعیاچهرهة بند

کنیدمیحظکنیدمینگاهشماوهیکالًنشسته،ظاهرشزیباستبسیارکهجوانزنیامردحاالکهبینیدمیهم

دربینیدمیاینکهبراي؟چرا.شودمیعوضنظرتانتماماصالً،کردنصحبتایشانباکنیدمیشروعیکدفعهو

از،کندمیصادرکهانرژياًمخصوص،کندمیصادرکهانرژيزندمیاوکهحرفهاییوهستذهنیمناومرکز

صدورایزديخاصیتاین،آن. باشیدداشتهآنبایدشماپس.نداردنآخوردمیذوقتانتويواستبدجنس

کهگفتباشدیادتاناگر، دیگرچیزهزارتاوخردوعشقوبرکت

دلزخیزدترجمانهزارانصد***سجلوایماغیرونطقغیر

خیزدمیبرچیزهزارانصد،انههوشیاردفعهاین،شدهپیوستهابدیتبهدوبارهبهدل،شدهنهایتبیدلایناز

کهخداکهدانیدمیچهشما.شودمیدیگرانشدنزندهسبب،شودمیآمدنخوشسبب،شودمیآنسببکه

. هستغزلتواًاتفاق،فرستدمیبیرونداردچی،شماطریقازاستشدهزندهشمادلدر

منیعنی.منسلطانمنسلطان؟هستیکیتو. بشوممنخواهیمیتوکهکسیآن؟ هستمکیمنگویدمی

ما،داریمداناییما، داریمعقلما.ماستمرکزماذهنیمن.نیستیمموازياآلنماولی. هستمتوموازيهمیشه

علمقدخدامقابلدرما.پذیریمنمیرالحظهایناتفاقما،کنیممیمقاومتما،داریمستیزهما،شویممیبلند

.کاراینباکنیممی

یعنی. بگوییدشماایناصالًچییعنیاین،بشودمرکزتانخداخواهیدنمیواستماديمرکزتانشمااینکه

نیستاینبیاییددرخدابانوكبهنوكشما، درآمدنخدابانوكبهنوكیعنی،تمرد،زندگیمقابلدرمقاومت
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باکهلحظهایننه،کنیدپرتگلولهآسمانبهریدبگیراتفنگشماکهنیستآسمانکهخدابر داریدشماکه

چیاو.ندارمقبولمن،آوردیدبوجودرااتفاقاینشماکهگوییدمیخدابهدارید،ستیزیدمیلحظهایناتفاق

آن هم،هستیتوکنیمیفکرتوکههمچیزيآناصالً.کردماحاطهراتووجودتماممنکهگویدمی؟گویدمی

؟چیهحسابتحرف؟ یویگمیچیتواصال.مهستمن

بابا،هستیاوخودکهخودتاوستجعد،شديهویتهمباهاشتوکههمچیزيآن گویدمی.گویدمیغزلتو

توانیممیکههمانطورراخودمانورازندگیکارمکانیسمبایدما؟کندکاراوکنددرستاوگذارينمیچرا

جوريچههیجانیوبدنیوفکريسیستماینآخرکهببینیموبفهمیم،کنیممیروشنوخاموشراتلویزیونمان

.هستنداي سادهموضوعات، مطالباین،نیمافکرهادربشویمگممانباید؟کندمیکار

خویششیرینغیرتازروتُرُشابرمهمچو

منبرهانِبودبسآفتابتهمچونروي

اینغیرت؟چیهغیرت.دارمغیرت،شدمتوجنسازشیارانهوهوقتیاینکهايبر؟چرا.هستماخموگویدمیمن 

اوبهآگاهاًدائمانههوشیاربایدما؟چیهمامورددر.شودنمیزندگیغیرجنساززندگیکهاستزندگیقانونِ

زندگیازآگاهوباشیماوازآگاهبنابراینوبشویمچیزيباهویتهمتوانیمنمیما.بشویماوبهزنده.بشویم

.بشودمندلواردخواهدمیکهچیزيهربهکنممیاخمبنابراینپس.نباشیم

.شناسدمیراقانوناین،استشدهزندهزندگیبهکهانسانیهر، خویششیرینغیرتازروتُرُشابرمهمچو

همآخرمانگردیمبرمیجهانرویممی،اوستاولمان.هستیمخداجنسازما.خداستجنسازکهداندمیخوب

.شناسیممیدیگرراغیرتاین،شدیماوانههوشیاروقتی.هستیماوآخرواول.اوست

دیگر،شدیدزندگیانههوشیاربرگشتیدوقتیشماکهاستاینغیرت.نیستذهنیمنتعصبمعنیبهغیرت

راذهنیشانمنخواهندمیدارندذهنیمنکهسانیکتمامبهکنیدمیاخمنتیجهدرپس.شویدنمیزندگیغیر

هممابابیابگویند،کنندجذبراشماة زندتوجهخواهندمیکهچیزهاییبهکنیدمیاخم.کنندتحمیلشمابه

شما.منبهبچسببیاکندمیدعوتراشماچیزهزارانکسهزاران.افتیدمیراهشویدمیپاشما.بشوهویت

ماتعصب.داریمتعصبذهنیمنعنوانبهما.ستهمصنوعی،ماستدلوقتیذهنیمنغیرت.دداریغیرت

کهکسیهر،دلمتويگذاشتممن دارم راباوراینمنمگوییمیکهاستاینازعبارتآنواستکنندهبدبخت
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تعصباین.خداجايبهدلتتويگذاشتیراباورکردياشتباهشماکهاوالً.کشممیمن،کندتوهینباوراینبه

.کندکمکشمابهنتواندخداکهشودمیباعثتعصباین.داردمینگهکارهماندرراتوتعصباین،داريکههم

.دارندباورآدمهاۀ همنه

روزيیکشمااگرحتیو. نیستیدآنکهشما،نشویدناراحت،گذردمیذهنتانازباورهابعضیوقتیشماتازه

رنجششماذهنیمندردیدید،دیدیدراتان ذهنیمنوناظرصورتبهعقبدکشیدی،کردکمکشمابهخدا

فرار نکنید، چرا؟ ،گرفتاري دارید نترسیدهزارتاوداریدغلطباورهايشماوداریددردشما،داریدکینه،دارید

. براي این که شما آن نیستید

.توانید اینها را شناسایی کنید و اینها فرو بریزند و دل شما بینهایت بشودمیشما آن بیننده هستید و بسادگی

ما فکرهاي لقها در نتیجه بعضی موقع.شما آن بینهایت هستید موقتاً در اثر غفلت فکر کرده بودید اینها هستید

کنید میشما فکرها عشویم، بعضی موقمیخشمگینها بعضی موقع.ایماشکالی ندارد، هنوز قوي نشدهکنیم می

؟این چه وضعی است! نگویید عجب آدم پستی هستم من.دهدمییک دفعه حس حسادت دست

آید باال ما را فریبها میشود؟ نه اینها بقایاي من ذهنی است، بعضی موقعمیآخر کسی که موالنا بخواند اینطوري

کنم، اشکالی ندارد ما حاال میاشد من شناساییشویم، اشکالی ندارد بمیکنیم خشمگینمیدهد ما حسادتمی

.کنیم ما که کامل نیستممییک فکر لقی

بینم وقتی به تو میبینم، من االنمیاالن چه جوري، یعنی من فکرهایم رامنبرهانِبودبسآفتابتهمچونروي

کند و فکرها میه فکرها را تولیدکنی، تو و من یکی هستیم، حاال آن فضایی کمیزنده شدم فکرهایم را تو تولید

و حس آن و زنده بودن به آن براي من برهان . این آفتاب است،کندمیبیند و حتی پنج تا حس را تولیدمیرا

. است و این برهان کافی است

کنم آخر من به برهان فکري نیاز ندارم که یکی بیاید به من بگوید که خدا هست یا نیست بگذار که من فکراً ثابت

بینم این فضا میبینم فکر جدا از من است، و منمیبینم، منمیخدا هست من اینجا روشن شدم به خدا، فکرم را

شوند در این فضا ارزش زیادي ندارند میو چیزهایی که تولید. خواهد قاطی چیز دیگري بشودنمیغیرت دارد و

آید ردمیروند، فکرمیشوند از بینمی، تولید...ند،رومیشوند از بینمیفقط ارزش مادي دارند، هی تولید

شود، من االن میآید ردمیشود، آن یکی هیجان هممیشود، این یکی هم ردمیآید ردمیشود این فکرمی
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گذرد پول هممیآیدمیهی. گذرندمیکنم این روشنایی است که من هستم نه آن چیزهایی که مرتبمیدرك

.گذرد، پس من این هم نیستم، من آن چهار بعد هم نیستممیآیدمیرد، تازه این تن همگذمیآیدمی

از کجا فهمیدم از روي مثل آفتاب او، روي مثل آفتاب او روي مثل آفتاب تو هم هست و برهان تو هم هست، پس 

.ن چرابرهان شما فکر نیست، هیجان نیست، جسم نیست، جان نیست، جان جسمی نیست جان معنی دا

تودردازتاکهمناززمانیکمگردانرو

منآتشداندودنسوزدهمبرراچرخ

ام راگوییم تو رویت را از من بر نگردان، من دارم سعیمیگوییم،میما چه.فهمیدیمماحاال که این چیزها را

گوییم داریم به زندگیمییم به کیزد، دارغلمیپایمها کنم، من متعهدم به تو، من شناسایی کردم بعضی موقعمی

پس معلوم. شودمیدردهاي من شروعاگر برگردانیمناززمانیکمگردانروگوییم،میگوییم، داریم به خدامی

شود همه دردهاي من از جمله حسادت من، نگرانی من، اضطراب من، ترس من، حس گناه من، حس خبط من، می

داري البتهمیهمین که تو چشمت را از من بر. اینها درد دوري از توستهمه ،حس نقص من، حس تنهایی من

.دانم تقصیر من است ولی تو مالحظه کنمی

شود میشود؟ این ذهن منمیو اگر تو رویت را برگردانی چی. همه این صحبتها براي این است که شما آگاه باشید

، شما نگاه کنید چه ن اصلی من آن فضاي عشق استکنم به دود کردن، در حالی که آتشدامیآتشدان، شروع

کنیم از برکات میکه داریم کاینات را سیرابآتشدان عشق داریمشود، ما یک فضاي بینهایتمیتغییري

.داند معلوم نیست براي چه کاريمیخودش،فرستدمیوجودمان که خدا صد هزاران نو ترجمان را از ما

خورد تا خودشان را بشناسند؛ حاال آن یک آتشدان است آن میانسانهاي دیگردانیم یک قسمتش هم به دردمی

سم. شودمیشود، از این دود بلندمیتبدیل به آتشدان دردآتشدان عشق است، آتش دان عشق را یکی نشناسد 

؟ آیدمیني خوششاژاز این جور انرساکنان چرخ، ساکنان آسمان، ساکنان زمین، ساکنان کائینات.شودمیندبل

. آیدنمینه خوششان

از یک انسانی که مرکزش پر از درد است از یک انسان حسود، تنگ نظر، نگران، ترسو، کنممیمن از شما سئوال

داند خوب از این آدم میداند، همه را احمقمیقابلیت واکنش دارد که زودي عصبانی بشود، خودش را خردمند

چرا؟ اش باشید؟ توي اتاق باشید؟مسایهحاضرید با همچون آدمی زندگی کنید؟ هشود شما میچه نوع انرژي صادر
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به عشق یکی اما انسانی که دلش بینهایت شده با خدا یکی شده. شودمیمرتب سم، مرتب انرژي بد از او صادر

دگی کنید، شود، شما حاضرید با آن زنمی، خاصیتهاي خوب از آن صادرآنشده هر لحظه برکت، خرد، زیبایی، 

.پس ببینید شما چه جور آتشدانی دارید

برممیریحانتوگلزارِزمنخموشم،تا

منریحانِازعالمگیردعطربنالم،چون

کنی، من از گلزار تو گیاهان خوشبومیتا ذهن من خاموش است من ذهنی من صفر است تو از طریق من صحبت

آید، چه جور زندگی؟ خوشبو، میآید، هی زندگیمیاز آنور هی برکتگوید،میبرم، ریحان هر گیاه خوشبو رامی

بصورت اتوماتیک و دانید ذهن ما فعالًمیشما. خموش نیستیمالبته ما . خوشرنگ، زیبا زنده کننده تا خموشم

شود، یمکند، یعنی ما حالتی داریم که مثل این که اگر یک لحظه فکر نکنیم دنیا خرابمیمعتادگونه دارد فکر

.هی باید راجع به این چیز فکر کنیم راجع به آن چیز فکر کنیم

. گذارد فکر خاموش باشدنمیفکر بعد از فکر،دوباره راجع به آن چیز فکر کنیم چه خبره؟ و این تسلسل فکري

شود، میهر لحظه یکی ظاهروقتی من ذهنی مرکز ماست، من ذهنی از هزاران هم هویت شدگی درست شده، 

آره ! به من توجه کن!... به من توجه کن! گوید به من توجه کنمیآید به ذهن مامیل اینکه هر لحظه یک چیزيمث

.بخواهیدهیچکدام رانبایدشما 

خواهم ذهنم فعالیتش صفر بشود در اختیار او قرار بگیرد، در اختیار خودم نباشد، میخواهم خاموش باشم،می

کردي، ذهن من ابزار میتا حاال فکر کردم تو هستم تو داشتی فکر. و هستم، نه توکنم امییعنی خودم حاال فکر

شما . تواند بنویسدنمینویسی، خوب آنمینویسی مثل یک صفحه کاغذ است هیمیاست بدست گرفتی تو، هی

. خواهد بنویسدمیخواهد بنویسد؟ چیزهاي خوبمیببینیم او چه،ننویسخودت اي چند دقیقهیک 

کنم یعنی خودم را بیانمینالم نه اینکه شکایتمی.نالممیاگر خاموش باشم تو خودت را از من بیان کنی، من

عطر یا . شودمیچون بنالم آن موقع که ذهنم خاموش است بنالم جهان از سخنان خوشبوي من خوشبو. کنممی

تان را باید من. ذهنتان را باید خاموش کنید.دانید که باید چه کار بکنیدمیعطر هر ماده خوشبوست پس شما

دهید، وقتی بلندمیآید باال وقتی واکنش نشانمیتانوقتی من. یا کوچک کنید، هوشیار باشیدصفر کنید

. شوید با خشم خاموش نیستیدمی
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عقل آن عقلی هم که آن موقع دارید آن عقل نیست. بلند شدن به عنوان یک آدم خشمگین درست نیست

مقدور است متواضع باید باشیم و چسبیده به زمین، صفر، خاموش و صفحه ذهن ما خالی تا آنجا که،زندگی نیست

کنیم و آن موقع است میآن موقع ما با ذهن خاموش خودمان را بیان. بنویسد و ما بخوانیمرویشکه زندگی بتواند

کند نه دعواي من و تو، من یک من ذهنی دارم میآبادان، آن جهان را آیدمیآید از آنور برکتمیکه از آنور خرد

شما هم یک من ذهنی دارید، من با یکسري باورها هم هویتم و شما هم با یک سري باورها، حاال ما باهم

قطع از خدا هستیم چه فایده دارد؟ هم ستیزیم، هر دوتایمان می

وصل باشند و خدا از این ها اینکه زن و شوهر به بچهدر خانواده به جاي ،گیردمیهمین حالت در خانواده صورت

نالد و این کار میمن ذهنی شان،خوشبو بگیردچند نفر خودش را بیان کند، و خاموش باشند تا آن محیط عطر

.درست نیست

نهیناممتوآنکهمنرا؟تومرباشمکهمن

منسلطانمن،سلطانمرا؟مرباشیکیتو

ذهنی دیگر نیستم که بلند شوم بگویم عقل منِ،نی و همه جانبه و همیشه تسلیم هستم، منیعنی من به تمام مع

خواهی من انجام بدهم و آن موقع نام مرا آن میهر چیزي که تو از من.من و این قد من و ستیزه من با تو، نه

کنم میکنم و فکرمیحرکتمن دارم.دهممیفقط انجام،کنمنمیاصالً من قبول هم. کنممیبگذاري من قبول

.پذیرممیکنم، من تسلیم هستم من این لحظه رانمیبوسیلۀ تو، قضاوت هم

آورد ولی نمیکلمه تسلیم رایا بینید که درست است که اسم میگیري،میولی تو سلطان منی، تو هستی تصمیم

قدرت دست توست معنیش این ، یعنی قدرت دست توست،سلطان من، سلطان من. دهدمیمعنی تسلیم کامل

دانم که قدرت دست توست، همین که میام واست که من ذهنی من به زمین چسبیده، من قدرت را از آن گرفته

. گذارم باال بیایدنمیشوم،میخواهد باال بیاید من خموشمیاین

شما ببینید واقعاً روزانه تمرین .و شما باید هوشیارانه تماشاگر این جریانات باشید، براي اینکه پیشرفت کنید

کنید، یادتان است که صحبت چهار بعد را کردیم، چهار بعد باید ورزش کند، این تن باید ورزش کند میمعنوي

غذاي خوب بخورد، غذاهاي مضر نخورد، یک چیزي ما دود نکنیم و ،باید حرکت کند، تن باید حرکت کند

یکی از . ان نریزیم، این تن یکی از ابعاد ماست باید درست نگه داریمدیگر را بدنمهاي روبات الکلی و سمشم
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شما باید مهارت یاد بگیرید پول در بیاورید براي خودتان . این تن مادي یا قسمت مادي ما پول استهاي جنبه

. محتاج نباشید

شما باید روز به .ت کنیمباید کتاب بخوانیم ما باید قسمت هیجانی مان را تقوینبراي ذهنمان براي ورزش ذهنما

و . روز مواظب باشید که از هیجانات مضر مثل خشم، مثل حسادت، مثل ترس و غیره و این جور چیزها پرهیز کنید

این خشم را و این حسادت را با هیجانات لطیف حس زیبایی حس عشق، حس یکی بودن با انسانها، در انسانها 

. آن احساسات بد و هیجانات را جایگزین کنید،این جور احساساتبا داشت حس روا،زندگی را دیدن، حس کمک

میرم، چه کار کنم؟مینه اینکه بی حالم، دارم؟باید تمرین کنید که شما زنده هستید به زندگی یا نهشما هر روز

. حوصله ندارم، حوصله ندارم یعنی جان ندارید شما

زندگی حوصله دارد، زندگی . ؟ پس این آدم من ذهنی داردشود که یک آدم سی ساله حوصله نداشته باشدمیمگر

بلند شوید راه بروید ورزش کنید، ،جنب و جوش دارد، شادي دارد جان دارد، باید جان داشته باشید زنده باشید

و اینها موقعی است که از .خواهدمیتوانم پس جان ندارید، جان هم تمریننمیگوید من خوابیدممی.حرکت کنید

. کندمیآید این چهار بعد را سیرابمیانرژيبعدآن 

توانید خشم نمیتوانید جان داشته باشید،نمی.توانید راه را پیدا کنیدنمیاگر شما من ذهنی را مرکز قرار بدهید

. گیردنمیدرست صورتها و ورزشها نداشته باشید، یعنی این تمرین

تمرین معنوي تمرینی است که این چهار تا بعد را ؟ما واقعاً معنوي استصحبتم این بود که آیا تمرینات معنوي ش

کند به این که در آنجا میکند به فضاي یکتایی، شما را آگاهمیدهد و شما را از فضاي ذهن منتقلمیورزش

. ، تمرین معنوي شما چیه؟ از خودتان سئوال کنیدهر کسی را ره مده اي پرده مژگان من: باشید، گفت

شود، تا این نمی!شودمیبگوییم آقا فقط پول است، آقا پول در بیاور همه چیز درستمااین طوري نباشد که

و این هم . کار درست نخواهد شد،چهار تا بعد ورزش نکند تا مرکز ثقل ما از ذهن بیرون نرود به فضاي یکتایی

م در من ذهنی جا خوش کنیم بگوییم منیعنی ما حق نداریم بیایی. غذاي ایزدي است، طرح ایزدي است

کنید هم براي خودت درد ایجادنمیخوب زندگی. خواهم این جوري زندگی کنم به کسی هم مربوط نیستمی

.کنی هم براي دیگرانمی
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کنمگمرهرا،تورويتوجعدبپوشدچون

عدمنایمانتورويآمد،منکفرتوج

گوید االن هم که من، من ذهنی دارم میموي پیچ در پیچ آشفته معشوق هست،جعد، ،گویدمیپس ببینید دارد

من هم تو هستم، حاال موي پیچ در پیچ تو و زیباي تو روي ،جعد تو روي تو را پوشانده، یعنی روي تو روي توست

این نفسم را بزنم دبایمنفرق دارد با این که با دید من ذهنی بگویی که . بینم، این زیباستنمیتو را پوشانده و

.آید، نه، شما باید نفس خودتان را شناسایی کنیدمیبکشم زیر پا له کنم از این نفس بدم

پس موهاي پیچ در پیچ تو معادل همین فکرهایی است که من هم هویت شدم، همین هیجاناتی است که من هم 

من در فکرهایم و هیجاناتم ،ا گم کردمپس اینها هم زیبا هستند، همه چیز زیباست ولی من راهم ر،هویت شدم

. ولی روي تو ایمان من است،پس جعد توست که کفر من است. گم شدم

؟ معنیش این است که شما باید موازي بشوید، هیچ موقع این جدایی را نباید کنید معنیش چی هستمیتوجه

و من ذهنی داشته باشید، این من ذهنی کنممیو من دارم به او عبادت،ایجاد کنید که من منم و خدا هم خداست

یک خداي تقلبی ذهنی در آسمانها یک جایی ایجاد کند و شما به عنوان من ذهنی عبادت کنی به او، این درست 

کند، مدتی روي میآید آن هم یک جعدي درستمیبلکه یک هوشیاري است یک خداییت است.نیست نه

شوید میکنید، متعهدمیگیرید اجرامیزاد دارید هوشیار هستید تصمیمپوشاند، شما اراده آمیاز شماخودش را

و . یعنی به خودش نشان دهدزندگی خودش جعد خودش را کنار بزند و روي خودش را به شما کهدهیدمیو اجازه

ان یا بینهایت شدن مرکز شماست این ایم،وقتی روي خودش را نشان داد که معادل زنده شدن شما به او هست

:گویدمیگوید این رامیو یک جاي دیگر صریحاً. است

1786شمارة شمس، غزلدیوانمولوي،

اي دیدن تو دین من وي روي تو ایمان من****اندر برم شد کفر و ایمان چاکرمتا آمدي

ست،در ذهن وقتی که ما من ذهنی دل مان ه،آن ذهن که کفر و ایمان ذهنی ایجاد کرده بود،تا تو آمدي بر من

ایمانش نه کفرش کفر است و نه. کنیم این کفره این ایمان استمیگوییم این کفر است این ایمان است، تعریفمی

یک کسی آمده به جاي اینکه زندگی را و بینهایت خدا را دلش قرار بدهد این را رها کرده و ذهناً . ایمان است

شود، چه جوري؟ یک سري باورها را تعریف میهم هویتکندمیتعریفکند و با هر چیزي کهمیچیزها را تعریف
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هر کسی که اینها را باور کند کفر است، و . هر کسی به اینها باور کند ایمان دارد. ایمان استها گوید اینمیکرده

این کفر و ایمان ذهنی است و کفر و ایمان ذهنی مرکز ماست، و در نتیجه خداي ذهنی . کنممیمن با او ستیزه

.اریم و این درست نیستد

شوید میزند از صورتتان، از خواب ذهن بیدارمیاو کنار،کنید و جعد او رامیوقتی شما از ذهن هوشیارانه حرکت

بینید، دیدن او معادل زنده شدن به اوست، شما باید از من ذهنی به او میشوید در اینصورت او رامیو به او زنده

شود، بینهایت روشنایی زندگی هم هست، براي همین گفتم میت که این ذره بینهایتتبدیل بشوید، آن موقع هس

پس دیدن تو .بینیدمیشوند و شمامیشوند، تولیدمیتجربه،شوندمیکه در این روشنایی فکرهاي شما دیده

و از فکرها کمک و این که من دائماً تو را ببینم و به جهان نروم.دین من است و دین من یک سري باور نیست

.پس دین و ایمان من مشخص شد. نخواهم این هم ایمان من است

و ذهناً چیزها مشود که من به وحدت با او برسم، نه اینکه توي ذهن بمانمیدین و ایمان من موقعی دین و ایمان

. ت ذهن نجات بدهدخواهد با کمک خودش از این حالمیزندگی ما را. را تعریف بکنم و با مردم هم ستیزه کنم

یک خرده شما را مبدل،هر لحظه که تسلیم هستید. بگذارید کمکتان بکند،شما موازي بشوید تسلیم بشوید

یعنی بگذارد آن کار کند .بیندمیکند، شما با آن دید و با آن چشم نه با چشم من ذهنی نگاه کنید، آن درستمی

.داشته باشیداو شما را آزاد کند و دیگر کاري ن،آن ببیند

منافغانتویییاآید،توازفغانمیا***نزدیکترمنافغانازتومنجانبهاي

جان رازدان من است، جان بینا و داناي من ،گوید به جان من که جان هوشیاري استمیگوید،میباز هم همین را

کنم، یعنی نالهمیولی من افغان،تمال من ذهنی نیست، مال من نیس،بینایی و دانایی مال توستاین است که 

کنم وقتی ما فکرمیاز شما سئوالمثبت هم هست،،، افغان یعنی بیان خود در اینجاکنیممیمثالً ما فکر.کنممی

کنیم این فکر به ما نزدیکتر است یا او؟ جواب مشخص است او، براي اینکه او خود ماست، فکر جدا شد رفت، می

کنید به جان شما نزدیکتر از مییا شما به عنوان من ذهنی بیان،کندمیو از طریق شما بیانهر چیزي را که چه ا

. تواند باشدنمیاو

اي حاال از هر نوع حتی رود مثالً فکري یک افغانی، یک نالهمییک چیزي از شما جدا شده داردکهشودمیمگر

شود و شما با آن هم میرازدان شما از هر بیانی که از شمااو به جان . شودمیکند از شما صادرنمیشکایتی فرق
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من تصمیم گرفتم همیشه باید فغان من، پس بنابراین . شوید نزدیکتر است، نزدیکتر چیه؟ خودش استمیهویت

.ره بیایدکنم باالخمیمن از خودم بیانی ندارم، ولی اگر از تو نیاید من دائماً افغان،ناله من، یا بیان من از تو بیاید

گوید باید بگوید، یا نمیگوید هر انسانی باید بگوید، اگرمیگویید، انسانمییعنی من به این حالت رسیدم شما

. کند، یا ما باید فغان کنیم که این کار صورت بگیردمیباید او در این لحظه خودش را از ما بیان

کنی دیگر؟ نمیتوي جنب و جوشم، تو چرا خودت را بیان،گوییم تو بیا خودت را بیان کن، چه کار کنممییا هی

کنم، میکنم، من ناظر هستم، من پرهیزمیکنم، پس این را من تعطیلمیرا بیانبا من ذهنی خودمنکند من دارم

گوییم که تو بیا، این یک هوشیاري است این یک دانایی است که شما یا هر لحظه تو میداریم. اینها افغان اوست

نشینم که من ذهنی بیاید خودش را نمینشینم، من بیکارنمیفهمم پس بیکارمیاگر نشود منخودت را بیان کن

خواهی بکن، شکایت کن، بترس، بنال، غیبت کن، توقع میبیان کند من هم بنشینم نگاه کنم بگویم هر کاري

من آمدم این جا .گذارمنمینه من.خواهی بکنمیهر کارداشته باش، فکرهاي قدیم را بکن، برو گذشته برو آینده

. تو خودت را از من بیان کنیکه 

رسیم به این که منظور ما از آمدن به این جهان چیه؟ منظور ما این است که ما به او زنده بشویم میو داریم

اجازه . ظور این استکنم، منمیم به هر کاري کهاعملبههوشیارانه، بعد این خرد و این برکت بریزد به فکرم 

. اینها هم خیلی گویاست امروز یادي از حافظ کرده باشیم. بدهید چند تا بیت از حافظ بخوانم

233حافظ، غزلیات، غزل شماره 

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید***دست از طلب ندارم تا کام من برآید

ردن را و هر کاري هم که الزم باشد از جمله پرهیز را این تعهد به زندگی و طلب ک،نشینیدنمیپس شما بیکار

اولین مقصود ما و بزرگترین ؟دهید تا مقصودتان از آمدن به این جهان بدست بیاید، مقصود ما چی بودهمیانجام

و حافظ. بازکردن مرکز ماست به بینهایت او. مقصود ما که مقصود درونی است نه بیرونی، رسیدن به حضور است

رسم به جانان یا مید که من دست از طلب برنخواهم داشت تا آن نتیجه و آن مقصودها حاصل بشود، یاگویمی

که مربوط به این منظور خوانممیاز ایشاندیگر چند بیت . حاال ببینیم شما تعهد حافظ را دارید. میرممیاینکه

.اصلی ماست
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435حافظ، غزلیات، غزل شماره 

خبر بمیرد در درد خودپرستیتا بی**ر عشق و مستیبا مدّعی مگویید اسرا

ادعابشود و آن موقعها آید که دل ما مرکز ما من ذهنی بشود، یعنی هم هویت شدگیمیمدعی موقعی بوجود

دانید که براي این که ما با راز زندگی آشنا بشویم و به دانایی زندگی مجهز بشویم میداند، شمانمیکند ولیمی

حاال اگر یک کسی آمده هم هویت شدگیها را گذاشته .کز ما از جنس عدم بشود و بینهایت او بشودباید مر

گوید و احتماالً میکند، دروغمیدانم این ادعامیراز زندگی را،دانممیگوید من دانایی زندگی رامیمرکزش ولی

.گم شدهور کامل در دردهایش و فکرهایش طداند بنمیداند، اگرمیخودش هم

که در درد خودپرستی خودش گوید بهش نگوییدمی.فهمدنمیخوب این چنین آدمی اسرار عشق و مستی را

خوانیم اینها را؟ میپرستد مرکز خودش هم هویت شدگی است، براي چیمیبمیرد، چرا؟ انسان مرکز خودش را

مادي هم هویت شده است، دردهاي هم چیزهاي،که شما مرکز مادي خودتان را که باورهاي هم هویت شده است

هویت شده است، نپرستید و تا حاال پرستیدیم ما، و گرنه در درد خود پرستی بی خبر یعنی در خواب ذهن 

:زندمیدارد حرفش را. خواهیم مرد، ساده است دیگر

عاشق شو ار نه روزي کار جهان سر آید

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

زمین ما و آمدن ما به این جهان و هشتاد سال نود سال زندگی کردن و هان هستی آفریده از جمله پس خدا یک ج

نقش مقصود این ،نقش مقصود است، نقش مقصود حضورِ، یکمردن و در این کارگاه هستی یک نقش هستی است

ردیم آزاد بشویم از آن هم این نقش نیست، بلکه هوشیارانه برگاست که ما بیاییم به این جهان بچسبیم به چیزها 

شود به بینهایت و میشویم دل ما بازمیوقتی با او یکی.و دوباره هوشیارانه با او یکی بشویمها هویت شدگی

کند نقش مقصود است، نقش میشویم و این بینهایت و ابدیت که در این جسم هنوز زندگیمیابدیت خدا زنده

.گوید از تمام آفرینش از کارگاه هستیمیایشان.وییم انسانحاال بگمقصود خداست از آفرینش است

این هم هویت شدگیها را رها نکنید با او یکی نشوید گردید و نید یعنی هوشیارانه از جهان بر وشناگر شما عاشق 

، و گفت مژگان خودتان را ببندید کسی را راه ندهید اخم نکنید، اخم کنید کسی دیگر نیاید چیز دیگري نیاید

گوید خانه میدر ضمن امروز هم خواهیم خواند این دل شما.یعنی وقتی شما دلتان را پاك کردید جارو کردید
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و مسئولیت تمیز نگه داشتن این دل با شخص شماست، شما نگویید که یکی بیاید اینجا را جارو کند، خداست

شما از هم هویت شدگیها با شماست شخص نه، مسئولیت جارو کردن و تمیزکردن مرکز.آید مرا آزاد کندبییکی

. آید کمک کندنمینشستم یکی بیاید به من کمک کند، هیچ کسمنتظرشماست یعنی، نگویید که من

هم در این زمان این امکان بوجود آمده که در اثر پیشرفت تکنولوژي یک تلویزیونی در منزل شما باشد که و االن 

بخوانید تکرار کنید ،بروید بیرون اینها را بنویسیدتان بدون این که از خانه،رداین اطالعات را به خانه شما بیاو

بفهمید، و عمل کنید، پس عاشق شو یعنی هوشیارانه از جهان برگرد، هم هویت شدگیها را جارو کن از دلت بریز 

. رويمیمیري و از این جهانمیتوبیرون و گرنه 

آید بدون این که بفهمی براي چی امده بودي، و این کارگاه هستی براي یمکار این جهان براي تو یک روزي سر

حاال ما را انتخاب کرده انسانها را، این کارگاه آید براي خدامیچی بود، براي چی آمدي به این جهان، به نظر

به ،شویممیناب،شویممیآییم اینجا هوشیاري خالصمیما،هستی را درست کرده این تشکیالت را درست کرده

، شما باید دانیم ما، این مسئولیت به ما داده شدهنمیشود حاالمیبعد چیریزد میبعد این تن،شویم میخود آگاه

یک بیت . دانستم، باید بدانید که براي چه آمدیدنمیدانم ونمیتوانید بگویید کهنمی،به این مسئولیت عمل کنید

دیگر هم بخوانم، 

خوش گفت در مجلس مغانمدوش آن صنم چه 

پرستینمیبا کافران چه کارت گر بت

در مجلس مغان، مجلسی را تجسم کنید ،خوارانمیدر مجلسگوید میسمبل هوشیاري است،کهآن زیبا روي

البد تعدادي که در آنجا ،گوید کسی که نبودمیخورند، در آن مجلس که همه هوشیار بودندمیهمه شراب زندگی

گفته تو اگر بت پرست ،حرف قشنگی زده است،کردند در این نوشیدن شراب زندگینمیرست شرکتبودند د

و خداي ذهنیاگر شما من ذهنی ندارید؟اگر شما بت پرست نیستید؟نیستی با بت پرستان چه کار داري

؟ي مرکز شما نیستنداگر چیزهاي ماد؟اگر دردها مرکز شما نیستند؟اگر باورها مرکز شما نیستند؟پرستیدنمی

کنید؟میروید دنبال کافران؟ چرا به آنها توجهمیدر نتیجه شما اگر از جنس کافران نیستید پس چرا

کنیم، من اگر بنشینم اینجا و اسم ببرم پشت سر مردم بد بگویم از جنس میما از هر جنسی هستیم به او توجه

زنم، من در باره زنده شدن به زندگی حرفمیاش حرفاز جنس بد گفتن از جنس او که در بارهچی هستم؟
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کردم اینجا از جنس چی بودم؟ از جنس آن بودم که پشت سرش میاگر غیبت. زنم، چرا؟ از آن جنس هستممی

،گویید این آدم اینجوري استمیخوب حرف حافظ را درك کنیم، شما از خودتان بپرسید شما. کنممیغیبت

روید میشما. جنس او در مرکز شماست،تید با او چه کار دارید؟ پس شما از جنس او هستیدشما اگر آنجوري نیس

از جنس کی هستید؟ از جنس همان کسی که پشت سرش دارید ،کنیدمییک مجلسی پشت سر کسی غیبتدر

اي این که این مرکز رود به دنیا به آدمها و آن هم بصورت بد، برمیدیدید که توجهتانشماحاال اگر. زنیدمیحرف

خواهد، اگر خدا نباشد، همه را کوچک کند خودش را بزرگ کند، خوب باید یک چیزهاي میمحدوده، این مرکز

.تواند ببیندنمیتواند از ته دل از کسی خوبی بگوید، اصالًنمیاگر من ذهنی پیش رفته باشد.بدي بگوید

تواند نمیيقطع شده از زندگی جور دیگراش از آنجایی که ریشهخواهد باالتر برود غیر از مقایسه خودشمیولی

خودش را بزرگ ببیند، پس در خیلی موارد باید دیگران را کوچک کند خودش برود باال، اگر شما در این جور 

بدون این که چیزي بگویید شناسایی کنید که مرکزتان از چه جنس ،وضعیتها کسی را دیدید یا خودتان را دیدید

کنم؟ حتماً از آن جنس میمن چرا این بدي را این انتقاد را در مورد یکی. بگویید من از آن جنس هستمت، اس

.کنم، من باید این جنس را از آنجا بکشم بیاندازم دورمیمن دارم جنسم را شناسایی. هستم

ر بت پرست نیستی و اگ. گفت این را درك کن،نوشیدندمیآن صنعم درست گفته در مجلسی که شراب خرد را

بلی این هم بخوانم . بت در مرکز شما نیست با کافران چه کار داري؟ پس تو کافرشناسی، چون از جنس کفر هستی

:دوباره از حافظ عزیز

424حافظ، غزلیات، غزل شماره 

ات بگویم خود را مبین و رستییک نکته****تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی

آید، دانایی زندگی در نمیآید، دانایی زندگینمیهیچ موقع معرفت خدابینیمیراتا فضل و عقل من ذهنی

گوییم من عقل دارم و دانش میشویم ما ومیولی تا بلند.در آن ذره است، آن ذره باید بینهایت بشودماست،

کته ظریف برایت خواهم این عقل و دانش من ذهنی را بیان کنم، بی معرفت خواهیم نشست، یک نمیدارم و

من را نبین، من را نبینی من را خود ندانی، همین االن صحبت کردیم کی. خودت را مبین، آزاد شدي،بگویم

هزار تا کتاب هم بنویسی ،بینی اگر پروفسور آزادي هم باشیمیتا زمانی که من را. شود من تو؟ زندگیمیآیدمی

. توانی بشوينمیراجع به آزادي، آزاد
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خواهم یک مثنوي از دفتر ششم برایتان بخوانم ولی براي بیان آن مجبورم قسمتهایی از مثنوي قبل از میزامرو

مثنوي که ،ولی براي این که توضیحی هم داده باشیم،ن را برایتان بخوانم گرچه ممکن است قبالً خوانده باشمآ

ششم که قبل از آن آمدهدفتر قسمت از مثنوي نآاست و زنسحوريشاء اهللا برایتان بخوانم مثنوي قصد دارم ان

.خوانممیولی قسمتهایی از آن را برایتان،همه را نه

کند و پی برده به اینکه زندگی یا خدا با عقل محدود ما فکرمییعنی مثل موالنا خودش را بیانزنسحورياین 

راها زهایی را که ما درست کردیم و محدودیتما و انسانها، مرزمینکند به میکند حاال توجهمیکند، نگاهنمی

مثل موالنا و یک ،کندمیبیند بلکه یک کسی را که خیلی نزدیک است به خودش یا به آتشفشان معنا انتخابنمی

.فرستدمیبرکاتی را بوسیلۀ او به زمینیان

یک ،سانها هم یک جورندانسان است و تمام ان،کندمیآن حاال مال هر جاست مهم نیست به چه زبانی صحبت

اند که اند به حضور زنده، حاال یا من ذهنی دارند، من ذهنی دلشان است یا از من ذهنی رها شدهاندهوشیاري

منهمذهنیمن.کندمیکند به چه زبانی صحبتمیکند که در کجاي جهان زندگینمیحضور حضور است فرق

هاي خاصیتیکهمذهنیمن.استایرانیاستامریکاییاستژاپنیاستچینیکهکندنمیفرقی،استذهنی

،کندمیانتخابرایکیزندگیکهبدهدتوضیحخواهدمیموالناپس.هستذهنیهاي منۀ همدرکهداردخاصی

بیانجورصدهزار.بفرستدجهانبهراترجمانصدهزاراینکهداردوظیفهحضوراین،رساندحضوربهرااووقتی

.بفرستدجهانبهرابرکت،را

،ندارندیادارندتوجهاصالًانسانهاۀ بقی،کندنمیکندمیعمل،کندنمیکندمیگوشیکیکهنداردکارياوحاالو

گوشیاکندمیگوشکسیکهندارمکاريوزنممیخدابرايراسحورياینمنگویدمیزنسحوريهمینبراي

تیتر.هستیموضعیتیچهدرکهفهمیممیمانهاایخواندنازودهدمیتوضیحراطالبیمآنازقبلولی.کندنمی

:استاینخواندخواهمبرایتانراآنازقسمتهاییمنکهقسمتاین

بابزرگخرمنگاهدرکیموريبهرااورحمتوخزاینوراحقرزاقینابینندهحریصمردتمثیل

:بیندنمیراخرمنآنسعتوکشدمیتعجیلبهولرزدمیوجوشدمیوکوشدمیگندمۀدان

واستبهتربیشترهرچهشعارشکهذهنیمنبهمجهزانسانیعنی،راحقرزاقینابینندهحریصمردتمثیل

یعنی،بیندنمیهمرااورحمتخزائنوبیندنمیراخدانهایتبیوبخششوکوچکچیزیکبهاستچسبیده
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وکوشدمیگندماي دانهبابزرگخرمنگاهیکدرکهاي مورچهبهیعنیکهموريبهرااورحمتاي هخزینه

آمدهکهرامورچهیکزندمیتمثیلیعنی .بیندنمیراخرمنآنسعتوکشدمیتعجیلبهولرزدمیوجوشدمی

وکشدمیورودمیتعجیلباوداردبرمیرادانهیکآنجااز،شدهکوبیدهگندمازهستبزرگیخرمنیکاست

بدهیداجازهحاال.ببردخواهدمیچقدرهراوکهداردمیرواخرمنصاحبکهکندنمیفکرولرزدمیوترسدمی

جلوبرویموبخوانیم

806مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بوداَعمیخوشخرمنهايزکه****شودلرزانبداندانهبرمور

استکوربزرگخرمنهايازکهکندمیراکاراینعلتاینبه،دانهآنبهلرزدمیوداردبرمیرادانهیکمورچه

حالدرآنچونترسیممیلرزیممی،چسبیدیمبهشمرکزمانگذاشتیمگرفتیمراچیزيیکهمماو.بیندنمی

وخدانهایتبی،خداخرمنهايازمانابراینبپس.استتهدیدمورداسترفتنبینازاحتماالً،استریزشفرو

مورچهآنمثلنبایدشماکهفهمیدمیاآلنشماپس.شویمبخبردارکهخوانیممی.نداریمخبر،خدافراوانی

. کندمیفراروبرداشتهرادانهیککهباشید

ازچهمادیاتازچه.بدهداهیدخومیکهچقدرهرو،بدهدشمابهراخرمنکهاستکردهدرستراشمازندگیو

راچیزيیکباشیدمواظب.بدهدخواهدمیراهمه،زیبایی،عشق،خوبانرژيازچه،دانشازچهوفکرها

تمام،شدیمهویتهمگرفتیمما کهراچیزهاییآنکهدانیممیماونکنیدجذبآنبهراتان توجهتمامونگیرید

رااینهانیستیمحاضرماوزندگیسويبهبرودوبشودکندهاینهاازبایدماوجهت.استکردهجذبراماتوجه

.مامرکزشودمیگویدمیموالنااآلنبچسبیمراچههروکنیمرها

کریمچاشچنانبیندنمیکه***بیموحرصبارادانهآنکشدمی

ترسوولعباحرصبامورچهرادانهاینگویدمی،بله،شدهکوفتهخرمن،شدهکردهپاكۀ غلیعنیچاشبله

حملخودمانباراآنداریمما هم ،چسبیدیمبهشدلمانتوگذاشتیمراچیزيهرماکههمانطور.کشدمی

خرمن.بیندنمیرابخشندهآنچاشچنانمورچهاینو.استآنبهحواسمانساعتهچهاروبیستوکنیممی

ماذهنیمنواستفراوانیجنسازخداکهدانیمنمی.بینیمنمیراخداخرمنهمما.ندبینمیرابخشندهگندم

.دردوچیزهااینۀ هموبینیکوچکوخساستبهواندیشیمحدودبهومحدودیتبهاستچسباندهرا
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شیمعدومتوپیشکوريزاي***هیکهگویدهمیخرمنصاحب

درستهمشیویه،دند اینهاشفارسیحاالولیهستندعربی،بخوانیمیشَویهایدبالبتهدانیدمیرااینهاکه

فرارداريبرداشتیراگندمدانهیک،رادانهیکتوگویدمی؟مورچهآنبهگویدمیچیخرمنصاحب.است

هیگویدمیشمابههمخدا.نترسنه،بگیرمتوازرااینبیایمخواهممیمنکنیمیفکرولرزيمیوکنیمی

اینجادرشینتیجهدرواستکوردانتمعنیجانآنچشم،چیزهاباشدنهویتهماثردرکهاي،باشآگاه

.اندعدممنوزندگیتوپیش،استدرونفضاداريهمان،استعدمهمان

.ذهنیمنعنوانبهچسبیديتوکهچیزيایننههستممنحقیقیچیزوحقیقتگویدمیزندگیحالیکهدر

ماکهچیزياینکنیممیفکرماولی.استزندگیاصل،نیستاصل،چسبیدیمکهنیستشیذهنیمنپس

نظراز.نابودنیست،شدهنیستیعنیمعدوم.استمعدومیکیآن،استاینخوبچیز،استشیاینچسبیدیم

دلشکسیاگریعنی.بیندنمی،نیستندگیز،استمعدومزندگی،استمرکزش،استدلشذهنیمنکهکسی

شاههم،کندمیتلقینابودونیسترازندگیونداردزندگیازخبر،باشدشدگیهویتهم،باشدجسمجنساز

.نیستدرستاینچسبیدهبهشکهاستچیزيهمین

اي پیچیدهجانبهدانهآندرکه****ايدیدهآنماخرمنهايزتو

باجانتووجودتمامبابنابراین،ايدیدهکههرچییا،ايدیدهراکوچولوچیزیکفقطماخرمنهايازگویدمی

چیزيهربه؟چسبیدیدچیبهببینیدشماحاال.چسبیديبهشکهچیزيایندرپیچیدي.شديهویتهماین

اوعقل،باشیداوجنسازراگ.هستیداوجنسازشما.شماستدلآن،هستیدهویتهمباهاشوچسبیدیدکه

ماديچیزچون.استمعدومزندگیوخداشمانظراز.کنیدمیحرکتتان جنسسويبه.کنیدمیپیدارا

:گویدمیانسانبه.گویدمیردیگچیزیکحاال. استدلتاناستمرکزتان

ببینراسلیمانرولنگی،مور***ببینراکیوانذره،صورتبهاي

اینماگویدمیدهدمینشانمابهذهنکهصورتیاین.استذهنیمنماصورت،توصورتکهايگویدمی

مااینقدرزندمییکیکهحرفییکسر،ضعیفیمچقدر،دهیممینشانواکنشچقدرکهبینیدمی.هستیم

؟دهستنچیاینها،ذاشتندنگاحتراممابهگوییممی،بردنمیخوابمانکنندنمیدعوتمهمانی.شویممیناراحت

در،گویدمیبله.استزحلهمانکهاستشمسیۀ منظومة سیاربزرگترینکیوان. مابرايهستندکمخیلیاینها
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نهایتبیبیرونآیدمیوکندمیطلوعذهنیمنازذرهوقتیرمز،ماستحقیقترمز،خداسترمزاینجا

.ماستنهایتبی،شودمی

چیزاینبهچسبیديکهاآلنتو.ببینکیوانبصورتراخودتتو،استکوچکاستذرهاآلنتوصورتگویدمی

سلیمانتو.استکردهلنگۀ مورچیعنی،استکردهلنگمورراتواین،هویتیهمباهاشکهچیزيهربهکوچک

به،کنیمنهایتبیرااندلمتوانیممیمایعنی.بودجهانآنوجهاناینپادشاهسلیمان؟کجاسلیمان.هستی

هروچسبیدیمبهشونکهکردیمچیزچهارتالنگراخودمانآمدیم،شویمبزندهخدابهشویمبزندهخداابدیت

.ترسیممیماافتندمیخطربهاینهاکههمموقع

حس،ندکمیکینهحس،کندمیگناهحسدانمنمی،کندمینقصحس،داردحسادت،ترسدمیکسیاگراصالً

اینبه،خداابدیتونهایتبیبهکهکسیاستحیف.استلنگمور،کندمیانتقامجوییحس،کندمیرنجش

موربیاید،ببردفیضهمخودشوبیاوردجهاناینبهرابرکاتاینتماموشودبزندهتواندمیآناینبهلحظه

.بشودلنگ

اي دیدهجانگرجسم،ازهیروا****ايدیدهآنتوجسم،ایناينهتو

کهاستچیزيذهنیمن.نیستیذهنیمناین.دهدمینشانذهنکهچیزياین،نیستیجسماینتوگویدمی

کندحرکتبایدلحظههر.آیدمیبوجود،دردهاهمبعدشفکرهااینباماشدگیهویتهموفکرهاتغییراثردر

خودشاآلنهستیمدیدما.هستیدیدآنیاهستیدیدهآنبلکه.ستینیاینتو،کندحفظراخودشوجودتا

زندهجانبهاگر،ببینیراجاناگروجسمایننه،هستیبینشیکناظرحضوریکبصورتتو.دهدمیتوضیح

ردواندازيمیکنیمیدلتازراجسماین.گویدمیخودشاآلن؟رهیمیجوريچه.رهیمیجسمایناز،شويب

.استدانمعنیاستدانرازجان،استاصلیجاناینجادرجان.بینیمیراجانو

باقی گوشت و پوست ،آدمی دید است

ن چیز اوست آهر چه چشمش دیده است

.آیدمیمرکزازدید؟آیدمیکجاازدید.داریدراحضوردیدشمالحظهاین.استدیدفقطانسانگویدمیپس

،استعدماگر،بینیممیراجهانآنهاعینکبا،هاستشدگیهویتهماگر.ماندمیعینکیکمثلمرکزاین
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،استپوستوگوشتفقطاشبقیهواستدیدفقطآدمیگویدمی.بینیمیاوعینکبا،خداستنهایتبی

.یندبمییشهوشیارچشمرازدانشچشمیعنی،بیندمیچشمشکهراچیزيهرواستجسماش بقیه

در،مرکزششدهآنوآنبهلرزدمیومورچهمثلچیزيیکبهپیچیدهيهوشیارکهآیدمیآنجاازچشمشاگر

ولی،دهدمیمابهموالناهمفرمولییک.هستیداوجنسازشمایعنیاوستچیزآنپس،دیدهراآنصورتاین

عوضتواندمیآدمدید. شدسادهخیلیوستازندگیدیدخداستدیدتودیدصورتایندراستعدماگر

.داندمیچیراخودش،استشدههویتهمچیبااینکهکردنعوضبا.خودشمرکزکردنعوضباشودب

يهوشیارجنسازمنبلهکهگذردمیذهنمتواآلنمنکهبگوییدتوانیدنمیشماحاال.شودنمیفکرباهماینو

هویتهموماماديمرکزاینبایدوبگیردصورتتحولاینباید.استفکرینا.هستمخداجنسازهستم

.استآزاديمساويشناساییگفتیمبارها،بشودشناساییاینکهمحضبه.بشودشناسایییکییکی،ماشدگی

.افتدمی،خداغیرتیاعشقغیرتیاخویشغیرتبنابهاو

اینکهکما.افتدمیخودشآن،چسبیدیدبهشکهنیستیدچیزيجنسازکهکنیدشناساییاینکهمحضبه

واستکردهاشغالرامرکزتانشمادررنجشاینورنجیدیدکسفالنازکهکنیدشناساییشمااآلنبینیممی

.افتدمی،هستیادتانهستذهنتانتويطوريهمیناینکه،روزسهدومدتییکازپس،بیفتدبایداین

گوشحضورگنجبهاستسالدواآلنشمامثالً.نیستدیگرندارداهمیتدیگر.افتادخودبهخودکهبینیدمی

چیزهاآناینکهبرايچرا؟،کندنمیاآلنکردمیعصبانیراشماپیشسالدوکهچیزهاییآنبینیدمی.کنیدمی

.دنیستیهویتهمباهاشوندیگرشما،اندشدهپاكیکییکیمرکزتاناز

.آیدنمیبدتاندیگراآلن،بودمرکزتانآنهاازرنجشچرا؟آمدمیبدتانآنهاازقبالًکهآدمهاییآنبینیدمی

وزنیدمیحرفپیششانکنیدمیاحوالپرسیکنیدمیسالمخودتانبهفشاريهیچگونهبدون.آیدمیخوشتان

هممننشستهاینجااینچرا.کنیدنمیفشاروگیتنحس.نشستیدهمشمانشستندآنهااینکهوهستیدراحت

اینها،نیستمایشانحددرکهمن؟کردیددعوترامنچراکنیددعوتراایشانخواستیدمیاگر.نشستماینجا

.دیگرگوییدنمیرا

رااديمچیزهیچشماپس،ماشویممیچیزآن،ببینیدراآنماچشموشودبهویتهميهوشیارچیهرباپس

اودیداگر.کنیدمیپیدارااودیدکنیدمیپیدارااوچشم،شویدمیاوجنسازچون،مرکزتانبگذاریدآییدنمی
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باشیدلنگمورآنمثلخواهیدنمیشماپس.رسیدنمیهمحضوربهپس.آیدنمیدیگرخدادید،بدهیدادامهرا

ششمدفترازبخوانیمهمرابیتاین؟ استدرست

دید معدومهمهراهستیذات***پدیدآمدعدمازکواي دیده

عدمازکهکنیدمیپیداچشمی،دهیدبقرارمرکزراذهنیمناگرآیدمیبوجودذهنیمنازکهچشمییعنی

منبهاوقاتگاهی.کندمیبازيکلماتاینباموالنا.اینجادرستهذهنیمنهمینعدم.استآمدهبوجود

ایننداردکاربردجوریک.ببینیدرازمینهبایدشما.عدمگویدمیزندگیبهاوقاتگاهی،عدمگویدمیذهنی

چشمپس، دیدمعدومهمهراهستیذات، خداستذاتهستآفریدگاريذات،هستیذاتاینجادر.هاواژه

.مطلبیکهماین.بیندمینابود.نیستگویدمیبیندمیمعدومراخداییذاتذهنیمن

عوضدیدتانکهکنیدصبرباید،استمسلطشمابهاآلنوآمدهبوجودذهنیمنازکهداریدچشمیشمااگر

.بکنیدنگاهیکمرکزتانبهکهاستمهمهماین،برایتانبخوانماینمبله.نکنیدعجلهشودب

ايما بقی تو استخوان و ریشه***اي اندیشههمانتوبرادراي

وقتی،مامرکزپس.استيهوشیارمعنیبهاینجادراندیشه.هستیيهوشیارهمانتو،انساناي،برادرايپس

یعنی.استپوستوگوشتشابقیه.هستیمآنماويهوشیارآن ازشودمیپر،شودمینهایتبیماة ذراینکه

،استریشهواستخوانجزوهمماباورهاي.ستیمهریشهواستخوانهمان،کردیمتعریفامروزکهماچهاربعد

.جسمیعنیریشهواستخوان،استجسمماباورهاي

278مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

ور بود خاري تو هیمۀ گُلخَنی ****تو گلشنیۀ اندیشگلستگر

برمیمرکزآنازکهزيچیهر،خیزدبرمیمرکزآنازکههمتوۀ اندیش،باشدخداجنسازتومرکزایناگر

،ریزدمیاوبرکتتیهااندیشهبهوشودمیزیباهمهایتاندیشه،گلستانشويمیتوبنابراین.استبرکت،خیزد

در،آتشدانگفتامروزاینصورتدر،باشدمادهجنسازیعنیباشدخاراگرولی.ریزدمیاوبرکتعملتبه 

شمارامرکزاینوباشندشمامرکزباورهاوجسمهاجهانیاینچیزهايودردهااگریعنی.سوختخواهیذهنت

.استذهنمنظوروحمامتونیعنیگلخن.شددخواهیحمامآتشدانهیزمشما،کنیدحفظبخواهید

.بکنیدراکاراینخواهیدنمی
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شماباخداکهنیستینااز،آیدمیکجاازشماکشیدندردوشماسوختنکهشویدمیمتوجهاآلنشماپس

چهازمرکزتانکهببینیدکنیدنگاهتان فعلیوضعیتبه.نه،کردیدبدهايکار،استگرفتهراشماواستدشمن

دیدنقابلفکرهااینکهبراي.هستنددردهاهمماشدگیهویتهممرکزاینقلمترینموذي؟استجنسی

تواندمیشناساییمدتییکازپسنشوهویتهمپولبابگویکسیکبه.هستنددیدنقابلباورهاوهستند

.هستندشناختقابلهمباورهاحتی،بکنداشخاصازبکندخانهازبکندپولازراهویتش

رامافکرهاي،نشیندمیماسرتويآیدمیوقتیسیاهمودیک،ماسرروينشینندمیآیندمیوقتی دردهاولی

؟شدچی.شدگرفتهماحالکهبینیممییکدفعه،پائینآیدمیيهوشیار.شویممیعاجزما،گیردمیاختیاردر

؟دارماشکالیچه؟چیهاآلنمندرد.کنمشناساییتوانمنمی؟بیندازمراچیاآلنمن

بکشمخواهممیناظرصورتبهمنبگوییدبایدکههستموقعآن.کنیمتیزرايهوشیاربایدکههستموقعآن

نشاناین،سوزممیدارممن،استگذشتهدردهاياینها،منرويافتاده،استسیاهمودیکاین،کنمصبر،عقب

باید،خواهندمیغذااینهاها موقعبعضی.هستنددردهااین،مادهاینتويواستماديمنمرکزکهدهدمی

با،کنمدعواامبچهبا،کنمدعواهمسرمبا،کنمدعوایکیبا،بکنمدردناكفکرهايمن،بنشینندمنسربهبیایند

راکاراین،استدردمننان،بیایددرمننانتوآنازتلخیاوقاتبلکه،کنمدعواکارمندمبا،کنمدعوارئیسم

.بله،باشیدمواظب.نکنید

ور تو چون بولی برونت افکنند****جیبت زنندسربرگالبیگر

گالباگرکهطورهمین.هستيهوشیاریعنی،هستلگُجوهرمرکزتدریعنی.هستیلگُآبیعنی، گالبی

اگر.هستندتوبرودورآیدمیخوششان،بدنشانبهشانیقهبهزنندمی،دیگردهدمیخوشبوي،مردمباشی

ازمنظوراستماديمرکزولبازمنظوروکندنمیقبولکادوبعنوانراادرارهیچکس،باشیادرار،باشیپیشاب

بله.شویممیجنسآنازما،باشدمادلکههرچیزگفتیم، ماستدلدرکهاستخدائیتاستيهوشیارگالب

:بخوانیمهممطلبییک

ور بلبل بی قرار، بلبل باشی***ل باشیل گذرد، گُگُتودلدرگر

.شويمیجنسآناز،شويمیلگُتو،بگذردخدائیتبگذرديهوشیاریعنی،بگذردگلتودلدراگرگویدمی

.دیگرکنینمیشکایتکنینمیناله.شويمیخوانخوشبلبلمثل،تودلازبزندحرفبخواهدخدااگر
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اندیش کل، پیشه کنی کل باشی *اگر روزي چنداستکلحقوجزويتو

دلبگذاریمرااويهوشیار،مادلتويبگذاریمرااوۀ اندیشروزيچنداگر.استکلخداوهستیمجزوماپس

بله.نیستممطمئنباشدجامیازشایدکردمفکر؟کیستازدانمنمیبیتدواین.بشویمکلتوانیممیهمما،ما

:گویدمی،سریعخوانممیرازنسحوريازقبلمثنويهمینازي دیگرمتهايسق

سخیآمدحقگرچهحرَّم،مشد****دوزخیبرخوش،جنّاتنعمت

اینچیزهايودردهابهچسبیدهواستذهناهلکهاستکسیدوزخیوها بهشتیعنیاستجنتجمعجنات

کسیبر،استکردهروانلحظهاینخداکهلحظهاینیکتاییفضاينعمت.استکردهخودشمرکزراآنهاجهانی

بخشندهاستسخاوتمندخداوندکهگرچه،حرامیعنیمحرم.استحرام،لنگمورآنمثلذهنبهچسبیدهکه

.است

تواندمیکنیممیصحبتداریمکهاي لحظههمینبگیردراایزديبرکاتبتواندکهکسیهرلحظهاینیعنی

چیزیکدیدشکهچرا.کندنمیقبولوکندمیمقاومتاستهویتهمذهنباکهکسیودهدمیاووبگیرد

همباهاشکهچیزيآن ازراتان توجهشماپس.استهویتهمباهاشکهاستچیزيبهتوجهش.تاسدیگر

خودتانرويرانورافکن،عقبکشیدمی،راموضوعاینکنیدمیشناسایی.داریدبرمی،چسبیدیدیاهویتید

،امبچهبه،همسرمبه؟چسبیدمچیبهمنگوییدمیکنیدمیروشن

بیمرکزتانوشویدمیزندهخدابهوقتیشما.داردفرقورزیدنعشقباشدنهویتهمودنچسبیکنیدتوجه

راآنها،شدیدزندهزندگیبهچوندفعهاین،کنیدمیزندگیتان بچهباوهستیدهمسرتانباهنوزشودمینهایت

کهنیابرايخواهیدنمیچیزيآنهازا.بینیدنمیجسمدیگرراآنها.بینیدمیراآنهازندگی.بینیدمیزندگی

خودشانزمینتوشانریشه،وصلندخودشانۀ ریشبههمآنها.گیریدمیخودتاندرونازرازندگیاولدست

ندارندتوقعبنابراین،ندارنداحتیاجیشمابهگیرندمیزندگیمستقیم ازهمآنها،هستندزندگیبهوصل،است

.کنیدخوشبختراآنهاشماوبیایدخوششانآنهاکهبگوییدچیزيیکشمالحظههرکه

کهاستایننعمتپذیرششرطو.دهدمی،باشدداشتهنعمتپذیرشکهکسیهربهلحظهبهلحظهخداپس

،باشیمنداشتهجسمیيهوشیارفقط،نباشدماديجنسماجنس،نباشندمامرکزدرها شدگیهویتهماین

.باشیمداشتههمحضوريهوشیار
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خُلد عهددروافیانازنبودچون***خُلدشهدآیدتلخدهانشدر

هویتهمازمرکزشکهکسی.آیدمیتلخ،جاودانگیعسل،شدههویتهمانسان،دوزخیایندهاندرگویدمی

نامیراآدمتوهکبگوییبهشاگر،ترسدمیآدمایننتیجهدروریزندمیفرواًدائمواستماديهاي شدگی

چی،کارتدنبالبابابروگویدمی.کناستفادهبیاجاودانگیونامیراییعسلاینازو،نامیراستتواصل،هستی

.دارماحتیاجمردمبهمن،هستمناقصمن،هستمتنهامن،ترسممیمنکنممیحسمنکهچیزيآن.یویگمی

مثل؟دهندنمیمنبهراچیزاینچرا؟زنندنمیتلفنچرا؟پرسندنمیمرااحوالچرا؟رسندنمینمبهچرامردم

یکبدهمچیزيیککهنیستاینطوري.کنمنمیرعایتمنهمراجبرانقانون.هستندمانوکرمردماینکه

.دهمنمیچیزيهممن،بدهندبدهندبدهندمنبههیمردم.بگیرمچیزي

اینلحظهایندرشمااینکهیعنیجاودانگیشهدگویدمیچیکنیدجهتو،عسلیعنیشهد،جاودانگیشهد

بهفضاییکهاونهایتبیواستلحظۀ ابدياینکهاوزمانیبیوابدیتبهکهداریدرانعمتاینداریدراامکان

، بگنجدچیزههمبحرایندربحرایندرکهشمامرکزبشودنهایتبیاینوشویمزنده،استنهایتاندازة بی

.دارددسترسیبهشانسانیهرکه،استجاودانگیعسلاین

خودشمگرنیستدوزخیکسهیچ. استتلخدهانشاینکهبراي،پذیردنمیوکندمیردشتأسفکمالباولی

. درداهل، شدگیهویتهماهل، ذهناهلیعنیدوزخی. هستندخداجنسازهمه.بشوددوزخیبخواهدقصداً

ما. نداریمالزمرااینهاونیستیماینهاماکردیمایجادماکهدردهاییاینکهنکنیمدركرااینمابایدچرارآخ

تولیدماحالیکهدر؟باشدمسلطمابهبایدفکرچرا؟ باشدمسلطمابهبایدباورچرا،هستیمکنندة باورتولید

اینقدرفکراینچرا. شودمیتجربه،شودمیدیدهوسیلۀ آنبفکرکههستیمروشناییآنما. هستیمکنندة فکر

؟رآخندهستمحترمچیزهااین!نیستمحترمخداچرا؟ نیستچراخدا،نیستاصلمانخودمانماواستمحترم

ایناینکهبراي، کنندهوفایعنیوافی، در عهد خودوافیانازنبودچون؟ راوالئساینپرسیدنمیشماپس

موقعهمینجاودانگیعهد. نیستجاودانگیعهددرکنندگانوفاازکندمیزندگیذهنتويکهانسانی، شخص

ردیگگفتهمحافظ. بشویمجاودانهاینجاآمدیمما. انسانهاستما

هستیکارگاهازمقصودنقشخواندهنا***سرآیدجهانکارروزيارنهشوعاشق

زندگیآوریمدرمیپولییکگیریممییادمهارتییکیمنکمیبیزنسکهاستدرستآمدیمحاالهستیکارگاه
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روزهمین، الستعهددر. باشیدالستعهدآنبهکنندگانوفاشماکهاستایناصلولی، گذردمیاموراتمان

یکهماین، هستیدآنازقسمتیشماکههشیاريبعنوانپرسیدهشماشخصازگویدمیخدا، زندگیاول

. ردیگاستمثیلت

موقعآنوهستیدخداجنسازداریدرازندگیراز،هستیدجاودانهدبدانیماشکهداریدراداناییآنشمایعنی

اینبهکنیدنمیوفاشمااآلنچرا، اینبهکنیدنمیوفاشماچطورحاال. هستمتوجنسازمنبلهمگفتیهم

کسیهر.ماستنوبت. شماستجاودانگیزمان، زمانهمین، هدعاینوهستیدخداجنسازشما کهموضوع

درخداجاودانگیبهکهاستاینهستیمجسماینتويایمزندهاآلنکههممانوبت، اوستنوبتروزهپنج

درخدانعمتوبشويخواهیمیدوزخیپس؟ کنیدوفاخواهیدنمیشما. بشویمزندهزمانهمیندرجسمهمین

:گویدمیبله. آیدمیلخت، تودهان

مشتري؟ نبودچوجنبدکیدست****سوداگريدرنیزراشمامر

بهشما،جنبدنمیهمشمادستنباشدمشترياگر،بخردلباسفروشیمغازة لباسرودمیمشتري. زندمیتمثیل

بیدارباید،داردرامنشعور،داردارادة آزادکهانسانکهگویدمینشستههمخداکهگویدمی.آییدنمیشوق

چرا،استخالقهمانسان،هستمخالقمن، جدیدفکر. کنمخلقاوطریقاز،بدهمها نعمتاینازمنوبشود

؟فهمدنمیچرا، مرکزشاستگذاشتهرااینها؟پیشسالدوهزارفکرهايبهچسبیده

یکبهلنگمورمثلچسبیدیماینجاما. باشتظرمنبنشینشماحاالیمگویمی.کردیممعطلهمراخدامابوخ

ولیخواندمرااهاین. بشویمسلیمانبایدمانه. بشویمخواهیمنمیسلیمان، مرکزمانکردیمراآنوگندمدانه

دوبارهبخوانیمسریعکهاستخوبخیلی

بود؟ گردیدنگولنظارهآن****بود؟بخریدناهلنظارهکی

اهل؟ چیشما. نیستخریدناهل، بیندمیرالباسهافقطها مغازهرودمیکهکسیاچیتماشاینگویدمی

رامعنیش؟ کنیدمینهادینه؟آوریدمیدرعملبه؟ کنیدمیدرك؟خوانیدمیرااینها؟ هستیدابیاتاینخریدن

؟ خریداریا؟هستیدتماشاچی؟ دوراندازیدمیوخوانیدمییا؟فهمیدمی

وجودبادهدمیتوضیحراچیزهایییکاآلناینکهبراي. استمهممویبگها تمثیلاینحاال، موالنازندمیتمثیل

وهستندلنگمور،کنندمیانکار،خرندنمینیستندمشتري،هستندگرنظارهمردمکهاستدرستگویدمیاین
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رااینهابایدمن، کردهمنبهرالطفایندگیزنوهستمزندهحضوربهکهموالنابعنوانمنولیچیزهاهمۀ این

:بخوانیماینطوريبایدرابیتاینواقعدر، گویدمیچیموالناکهبینیدمیپس.کنمبیان

بودگردیدناهل ،گولنظارهآن****؟ بودبخریدناهلنظاره،کی

اهلفقطگیج،گول،احمقاستگذاشتهرااسمشحاالتماشاچییعنینظارهاینجادر. نباشیدگردیدناهلشما

داندمیراآنشخصفالن،دانممیرااینمن،گویدمیرااینکسبهمانگویدمیرااینکسفالن. استگردیدن

.خورندنمیدردبهاینها

خودتانشماالبتهامکردهعرضخدمتتانهمبارها، استجامعخیلیموالنااینکنممیپیشنهادمن

بارهاوبارهاشمارادرسهاهمین. داردچیزهمهموالنا. نکنیدرقیقراتمرکزتانوراتانتوجهشما. نیددامی

منراچی؟ کنممیتغییرجوريچهمناینمطابق؟ گویدمیچیاینببینید. ازشبگیریدیادوبفرماییدتکرار

خشمگینکجاها، استجوريچهمردمبارفتارهام،دهممیقرارنورافکنزیرراخودموقتیمن، کنممیشناسایی

ازآیا. دارمهمسرمازتوقعاتیچه، دارمامبچهازتوقعاتیچه، دارممردمازتوقعاتیچه، رنجممیکجاهاشوممی

راضیمن، بکندنتواندراکارهاایناگروبخنداند؟ مراکندخوشحال؟ کندخوشبختمراکهدارمتوقعهمسرم

.استغلطاینها. مشونمی

، کنیدمیپیداموالناابیاتاینازرادرمانشوکنیدمیپیدابدهیدقرارافکننوررزیراخودتانشمااگررااینها

اینازکهاوالً. کنیدکارخودتانرويکهداردارزششما. کنیدمیکارخودتانرويوکنیدمیعوضراخودتان

استحضوربهشدنزنده، زندگیاصلیمقصودبهشدمیاوالًبایدثانیاًواقعدرهکهمثانیاً، شویدبرهادرد

شما، چیستشودمیزدهجامعنويکهذهنیمنتقلبیتمرینوچیستمعنويتمرینکهبشناسیدو.برسید

توضیحدداربله.هستیدخریداربلکه،نیستیدگردیدناهلشماپس. نکنیدتلفراوقتتانکهباشیدهشیار

دهدمی

خندریشووقتتعبیرپیاز***چند؟بهآنوچندبهکینپرسان،پرس

؟ استچندکتاین؟ استچندپیراهناینآقا، مغازهآنبهمغازهایناز؟ استچندآناستچنداینپرسدمی

قبالً، کردنمسخرهوانیگذروقتیعنی، تعبیر وقتکندتلفوقتخواهدمیفقطخواهد بخرد نمیهیچ کدام را

. پرسدمی.نهادینه بکندخواهدنمی،بگیردیادخواهدنمیاستینطوراهممعنويکارهايمورددر. دادیمتوضیح
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جوکالهومشتريکسآننیست****توزخواهدمیکالهملولیاز

خواهد این را بخواند به آن متعهد نمیگرنهخواند ومیاش سر رفته آمده موالنامشخص است، چون حوصله

از حوصله سر رفتگی کاال نخواهید، آن شخص مشتري و کاله جو نیست، ببینید توجه کنید .شما باشید،نیست

مشتري نیستند، باز هم ،کنندنمیکه مردم گوشها دهد بعد از همه این شناساییمیموالنا این چیزها را توضیح

.کندمیاینها را بیان

تواند خودش میرساند به جایی کهمیرا بخوانم شما متوجه بشوید که زندگی وقتی یکی راها خواهم اینمیفقط

روند عملمیکنند؟میدانم، توجهنمیدهند مردم؟میحاال پولپرسد که نمیرا از او بیان کند، آن شخص

موریتش این است که این چیزها را بیاورد به این جهان، مابرایش مهم نیستخوانند؟میکنند؟ اصالً اینها رامی

را زنسحوريداستان . کند، به آن مربوط نیست اصالً، مهم نیست برایشنمیکند کی گوشمیحاال کی گوش. فقط

زنی این را؟ گوش کو؟ میکند براي چینمیپرسد که کسی که گوشمییکی از او. کندمیخودش بیانزنسحوري

. من براي کسی نمی زنمزنممیگوید من براي خدایمآخر سر

بادپیموداوپیمودکیجامه***دادبازودیدبارصدراکاله

اش را نفهمیده، نخواسته این بیت اثر بگذارد در آن مرکز هیچ موقع معنی، یک بیت را، بیت را صد بار خوانده

ه، هم هویت شدگی با باورها را حفظ کرده، آن هم هویت اش، مرکز مادي را حفظ کرده، دردها را حفظ کردمادي

آن هم قبول،هم زندگی آفرین باشد تکان بدهد شما راو هر بیتی را . بیندمیشدگی با باورها زندگی را معدوم

مثل آن کسی که رفته پیراهن ،دهدمیدوباره پس،بیندمیدر نتیجه آن مرکز کاال را صد بار. کندمیکند، ردنمی

.پوشد او، پیمود باد، کار بیهوده کرد وقتش را تلف کردنمیبخرد، بنابراین جامه

کو مزاح گَنگَلیِّ سرسري***کو قُدوم و کَرّ و فَرّ مشتري

گوید قدوم یعنی قدمها و جالل و شکوه مشتري کجا، یک کسی توي مغازه می.گنگل یعنی مسخره گی، شوخی

سر روي ر است، قدم و شکوه و جالل او کجا و آن کسی که بیکار است و ازآید تو خریدامینشسته مشتري

خواهیم بخریم، نمیکاال که،درد دل بکنیم،حوصله سر رفتن گفته حاال برویم با این فروشنده یک صحبتی بکنیم

.خواهدنمیصاحب مغازه که این را. مسخره هم بکنیم، یک حرفی بزنیم،یک شوخی هم بکنیم
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توجه کنید که بزرگترین مقاومت و . خواهدنمیاین راخواهد با وجود بیان این، خدا همنمیهم این آدم راموالنا 

داریم، شما االن به خدا بگویید من مشتریم، همین االن که ما عدم پذیرش را در مقابل آن هوشیاري بزرگ 

خواندیم که گفت 

سخیآمدحقگرچهمحرمشد***دوزخیبرخوشجناتنعمت

هان . چرا باید در مقابل خدا در این لحظه ما مقاومت کنیم و بگوییم که مشتري نیستیم، ما شما را مسخره کردیم

هر کسی تسلیم رسانی؟ میرسانی چه جوريمیکنی به حضورمیبخشی واقعاً؟ آدمها را تو زندهمیچه جوري

گوید من و عقل میهر کسی که. کندمیمسخرهخودش را . کندمینیست در این لحظه او دارد خدا را مسخره

.گذاردمیبرد دارد سر خودش کالهمیخودش را به کار

. کنیم؟ با من ذهنیمیهایمان را چه جوري بزرگو این گنگل در تمام شئونات زندگی ما نفوذ کرده، ببینیم ما بچه

گنگل من ذهنی زندگینواده باشود؟ دعوا، جدایی، ما در خامیکشیم آخر سر چیمیبیست سال زحمت

دشمنی باشد، عداوت باشد کینه باشد، رنجش اش بعداً نتیجه،شود آدم ده سال زندگی کندمی، آخرکنیممی

که،باشد، جدایی باشد این درست نیست

اي؟جز پی گَنگَل چه جوید جبه****ايچونکه در ملکش نباشد حبه

شد، آن خریدار رفته خریدار که نیست، پول تو جیبش نیست که، بنابراین کسی که در ملکش حبه یعنی پول نبا

کنیم در میما هم زندگی شروع.پس براي مسخره بازي رفته،رفته جبه بخرد، لباس بخرد، پول ندارد که بخرد

نیم خواهیم زندگی را شروع کمیخانواده، عشق که نداریم وحدت که نداریم، آن خرد را که نداریم، چه جوري

مسخره بازي و تعبیر وقت و وکنیم؟ جز پی گنگلخواهیم بچه مان را بزرگمیچه جوري؟زندگی را جلو ببریم

من ذهنی است هدف را خراب بکند کار بد بادام پوك کاشتن، آخرش این است که وسیله لحظه به لحظه که انرژي 

گیرد که خودش را بیان نکند؟ جلو شما را باید میراجلو موالناها آیا این جور شناسایی.مبکنیمتوانینمیدیگري

. نه. نهبگیرد که در راه اشاعه هوشیاري و خرد و بیداري در جهان نکوشید؟ 

ايپس چه شخصِ زشت او، چه سایه***ايدر تجارت نیستش سرمایه

منظورش چیزهاي معنوي زند ولیمییا خریدار چیزهاي مادي را مثال،می بینید که در واقع خریدار لباس را

بنابراین شخص ،خواهد تجارت کند سرمایه ندارد، پول ندارد کهمیگوید این شخصی که رفته به بازارمی.است
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دانیم امتداد خدا میهمه ما،دانیم از جنس خداییت است، مامیزشت او با سایه چه فرقی دارد؟ و کسی هم که

مان نیستیم و توانیم تشخیص بدهیم که ما این سایهنمینی، اگر مایک سایه زشتی داریم بنام من ذه،هستیم

شود، در اینصورت اشتباه میباید تسلیم بشویم و باید به عشق زنده بشویم وگرنه وقتمان تلف،نباید گنگل بکنیم

. خواهیم کرد تشخیص ندهیم

ص زشتش یعنی انسانشخ. اش با شخص زشتش یکی استپس کسی که پول ندارد رفته لباس بخرد سایه

گفت اگر از جنس زندگی بشود، زندگی را بگذارد مرکزش .تواند در این لحظه اختیار دارد از جنس زندگی بشودمی

اگر .یا تنزل بدهدتواند یا مقامش را ارتقاء بدهد میفوراً،یعنی خیلی ساده است،شودمیشود از جنس اومیزیبا

زندگی پایین آوردید به سطح جسم رساندید، حاال اگر این مرکز را بکنید شما من ذهنی دارید خودتان را از

شناسایی کنید حاال در طول زمان یک سال دو سال اینها را بیندازید دور و این بینهایت خدا را در اینجا برقرار 

.کنید به مقام عشق و یکی شدن با خدامیکنید شما از مقام پست من ذهنی ارتقاء پیدا

سرمایه . کندمیحاال دارد زشتی را انتخاب،کندنمیکند و کارينمیاعمالوکسی که این اختیار را داردحاال یک

خواهد خانواده را اداره کند؟ چه جوريمیخواهد بچه بزرگ کند؟ چه جوريمیندارد، عشق ندارد، چه جوري

. فقط براي گنگلخواهد به جامعه خدمت کند با من ذهنی؟می

دانید براي چی آمدید؟ حافظ میاصالًخودتان را مسخره کردید در این جهان، ببینیدگوید شمامیوالنایعنی م

اش ، دومیمنظور اصلی زنده شدن به او و بینهایت کردن مرکز ماست.امروز یاد آوري کرد براي چی آمدیم

نظور درونی شریک هستند، همه در آن شریک هستیم، همه انسانها در میکی درونی است که همه. بیرونی است

خواهیم، ولی انرژي این به چیز بیرونیمیما اول باید به حضور زنده بشویم بعداً در بیرون چیزهاي مختلفی

.هاي مختلف دارند خواستهاي مختلف دارندآدمها حرفه. ریزدمی

مایه آنجا عشق و دو چشم تر است****مایه در بازار این دنیا زر است

د سرمایه و آن چیزي که الزم است در بازار این دنیا پول است که بروي پیراهن بخري، اما مایه یا سرمایه می گوی

بطوري که زندگی ،لطیف بودن است،دو چشم تر است،در کار زندگی یکی شدن با زندگی و بیان زندگی است

ه؟ مایه پول نیست، عشق و دو چشم تر پس در محیط خانواده و زندگی مایه چی. خودش را از شما بتواند بیان کند

. است
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شما باید اول در درون با زندگی یکی شوید تا قابل زندگی بشوید با یکی دیگر، آن هم همینطور و ما اینها را جدا 

گوید که شما حاال که شوهر نمیدهیم، وظیفه هر شخصی است هیچ همسري به همسريمیجدا و شخصاً انجام

به حضور برسانی، خوب من چه جوري تو را به حضور برسانم؟ هر کسی باید خودش بکند، دو منی وظیفه داري مرا 

دو چشم تر یعنی شما در درون با او یکی هستید همانطور که گریه.چشم تر و عشق را باید در درون ایجاد کنی

. شودمیساطعآید، برکات زندگی هم هزار جور از شما میکنیم و اشکمی

عمر رفت و، بازگشت او خام تَفت***مایه یی بازار رفتهر که او بی

اگر . گرددمیرود و هنوز خام سریع برمیتفت یعنی تند، زود، هر کسی بی مایه و بدون پول برود به بازار عمرش

؟ کار کندمیکسی هر روز برود به بازار و پول نگذارد به جیبش برود کاالها را قیمت کند برگردد خانه چه کار دارد

هر کسی هم از آنور وارد این جهان شد و مایه را درست نکرد به حضور نرسید و رفت رفت یک . کندنمیدرستی

گویند چه کار میبه او. یعنی آمد به بازار به حضور نرسید برگشت رفت. دفعه فوت شد، چی بدست آورده؟ هیچی

:گویدمیکردي؟ هیچی، همین طور دارد

هی چه پختی بهر خوردن؟ هیچ با****هیچ جاهی کجا بودي برادر؟ 

گویند خوب حاال چی پختی اینجا؟ آمدي چی شد؟ هیچی میمیرد بهشمیهیچ، داره کسی االناش هیچ با یعنی

رویم، غیر از آن چه کار کردید؟ میمیریم براي بچه هایمان گذاشتیم داریممییک سري پول را جمع کردیم داریم

.کنیممیما به خودمان نگاه. هیچش آبراي خوردن چی پختی؟. بودي؟ هیچ جابرادر کجا . هیچی

لعل زاید معدن آبست من*****مشتري شو تا بجنبد دست من

تا دستم بجنبد، تا این معدن آبستن من، حامله من لعل تواند از زبان خدا باشد، میمی گوید تو مشتري شو، این

را ها ر است که ما به حضور برسیم، اگر هم نرسیدیم موازي با آن بشویم تا این لعلهر لحظه منتظیعنی خدا . بزاید

از طریق ما بیرون بریزد، ما هم چسبیدیم به چیزي در بیرون آن را کردیم دلمان، مثل مورچه لنگ داریم با حرص 

لو از بین رفته ما به همین چیز کوچوها ، خیلی موقعرویم، همه فکرمان هم یک چیز کوچولو استمیو لرز راه

. ، خیلی بد است ایناش چسبیدیمخاطره
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دعوت دین کن، که دعوت وارد است*****مشتري گرچه که سست و بارِد است

گوید مشتري می.خواهد داستان سحوري را بگویدمیگوید، یواش یواشمیبلی موالنا به نظرم اینجاها به خودش

ص است آنموقع هم کسی نبوده که حرف موالنا را بفهمد و بگیرد این یعنی مشخ،گرچه که بی حال و سرد است

گوید تو دعوت دین کن که دعوت به دین، دین واقعی که زنده شدن به خداست میآموزشها را نهادینه کند، ولی

).وارد است(ضروري است 

در ره دعوت طریق نوح گیر****باز پرّان کن حمامِ روح گیر

همین طور که گنج ،پران کن و کبوتر روح بگیر، یعنی این ابیات را بفرست به جهانعنی عقاب را می گوید تو باز ی

توانند جذب میاند وکه آمادههایی بریم تا روحمیاین ابیات راها به تمام خانه. کندمیحضور هم همین کار را

اند فهمیدند که چسبیدن به یک دانه بی شیدهخواهند به یکتایی برسند، احیاناً به اندازه کافی درد کمیبشوند و

ها را گوید تو بازت را پران کن و کبوتر روحمیاند،آنها آمادهارزش و آن را مرکز کردن چه مسائلی پیش بیآورد

کرد به میکرد و دعوتمیسال مردم را موعظه950نوح .بگیر و در ره دعوت تو روش نوح را انتخاب کن

به من مربوط نیست من ولی آن کار خودش را ادامه داد .هم حاضر نبودند قبول کنندخداشناسی ولی مردم

. زنممیحرفهایم را

با قبول و ردّ خَلقانت چه کار؟****کن براي کردگارخدمتی می

کنید می، و اگر شما هم کاريشود که انسانهایی مثل موالنامیبلی تو یک خدمتی براي خدا انجام بده، پس معلوم

خدا به او ماموریتی،کنید، هر کسی که به حضور برسد زندگی به اومیدر زمینه اشاعه هوشیاري براي خدا

آید نمیدهد،نمیبراي مردم انجام،دهدمیکه او براي پخش این هوشیاري در جهان براي خدا انجامدهد می

ز صحبتهاي من استفاده کردند، اگر استفاده کردند بگوید که خیلی خوب امروز بیایم آمار بگیرم ببینم چند نفر ا

با قبول و ردّ خَلقانت چه کار؟/کن براي کردگارخدمتی می.کندنمینه این کار را. نگویمبگویم، اگر نکردند

:جازه بدهید داستان سحوري را شروع کنیم، تیترشا.کنندمییا ردکنندمیتو چه کار داري که مردم قبول
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846مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

شب است سحر زد همسایه او را گفت که آخر نیمشب سحوري میاستان آن شخص که بر در سرایی نیم د

زنی؟ و جواب گفتن مطرب، او رانیست و دیگر آنکه در این سراي کسی نیست، بهر که می

در خانه ثروتمندان که در ماه رمضان هنگام سحر صورتسحوري یعنی با آواز بلند یا صداي بلند آواز خواندن در

زدند آدم مهمی بوده و هم گرفتن طعام یا میهم منظور بیدار کردن مردم بود و آن که بر درش سحوري. گرفتمی

و آن . برد و مثالش هم خودش استمیپول به عنوان مزد، و در اینجا موالنا سحوري زدن را به یک مرتبه دیگري

که در انسان به خودش آگاه شده و بیان خودش را به عنوان هوشیاري ،کندمیرگ را خداي جهان فرضشخص بز

.کندمییا سحوري زدن تشبیهزنسحوريبه پیغام زندگی در هر لحظه که صبح است 

لحظه کند، ولی براي او صبح این میبراي اینکه مردم از خواب ذهن دارد بیدار،استزنسحوريپس موالنا یک 

گوید که االن میپس همسایه به او.دهدمی، آن را هم توضیحزنسحوريکند به میکه یک کسی اعتراض،هست

زنی؟ و یکی دیگر اینکه اول باید بفهمی که در این خانه آدم است میوقت سحر نیست، چرا االنو نیمه شب است 

.زنتو چیزي بدهد یا نه، بنابراین اگر کسی نیست نکه بیاد به

دهد نمیگوید سحوري تو را کسی گوشمییکی اینکه آن شخص: بردمیو کسی نیست را در دو تا سطح بکار

براي این که این خانه خالی است و تویش غیر از جن و پري نیست، منظورش این است که این جهان خالی است و 

در این جهان مثل جن و پري هستند و به و این مردم . همه به من ذهنی مشغولند و کسی به تو گوش نخواهد کرد

.دهندنمیاین چیزها گوش

گوید که میزند ومینیست5یعنی صبح ساعت ، سحرخیلی جدي در حالی که سحر نیستزنسحوريولی این 

پس این . بینی این دیگر تقصیر توستنمیزنم، و اگر تو او رامیسحر من یک سحر دیگریست و من براي خدا

بینی براي اینکه چشم نمیزنم در خداست و صاحب خانه هم این تو هست، اگر تومیاین دري که منجهان یا 

.زنمنمیکس دیگررايزنم بمیدیدن خدا یا زندگی را نداري، و این سحوري را من براي او

این که مردم پس از اینکه بیان کرد،کندمیداستان سحوري موالنا یک مطلب مهمی را بیانبینید که درمی

و توضیحاتی که داد براي این که اند مثل آن مورچه و آن را مرکز خودشان قرار داده،چسبیدند به یک چیز کوچک

کند و میو حاال اگر مرکزش من ذهنی باشد دید آن را پیدا. این کار دید آنها را عوض کرده و انسان فقط دید است

.تر مردم ممکن است اینطوري باشندشود و بیشنمیاصالً این چیزها را متوجه
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خرند یامیو مثال زد تماشاچیان را که اینها خریدار نیستند، همین طور آخر سر تصمیم گرفت که اصالً مردم

کنیم و تمام نخواهد شد تا هر جا میگیرم و حاال البته این داستان را شروعمیمن روش نوح را در پیش. خرندنمی

و امیدوارم که شما هم داستان را بخوانید بدقت بخوانید و موقع تلفنها تشریف بیاورید .خوانیممیکه رسیدیم

. پیغامهایش را بدهید

درگهی بود و رواقِ مهتري****بر دريزد سحوريآن یکی می

شود که میزدند آن موقع، پس معلوممیگوید دف هممیزد حاال پایینمیخواند و سازمییکی پس با آواز بلند

و . زدند، تا مردم بیدار بشوندمیاي در آن زمان معمول بوده که صبح بر در مردمسازهاي زهی و به اصطالح کوبه

ولی در اینجا تمثیل،استآدم مهمرِبینید که تمثیل دمی.آنجا یک درگاهی بود و ایوان یک آدم مهمی بود

کسی است که به زندگی زنسحوريو شود این جهانمینشود خدا و ایوامیرود یک خرده باالتر آدم مهممی

.خیلی شبیه خودش است این قصهزنده شده، مثل موالنا،

گفت او را قایِلی کاي مستَمد***زد سحوري را به جِدشب مینیم

هنده، اي به او گفت اي یاري خوازد، قایل یعنی گوینده، یک گویندهمیپس سحوري را وسط شب به طور جدي

. زند گفت تو آمدي یاري بگیري، یعنی غذا بگیري یا پول بگیريمییعنی یک کسی دید که بر دري سحوري

نیمشب نَبود گَه این شر و شور******اوال وقت سحر زن این سحور

. نیستموقع این سر و صداها،می گوید موقع صبح بزن این سحوري را و االن که وسط شب است مردم خوابیدند

پس براي من ذهنی که این گوینده است صبح همان صبحی است که قبل از طلوع آفتاب است، براي این 

براي کسانی که در خواب فکر هستند یک وقتی باید موقع بیداري باشد به نظر . هر لحظه صبح استزنسحوري

. لحظهخودشان، براي موالنا و اشخاصی مثل ایشان این لحظه موقع بیداري است این

خواهی میتو. گوید من سی سالم است خوابیدم، حاال وقت دارم حاال چه موقع این صحبتها استمیپس کسی

خواهم بیشتر در خواب فکر باشم بیشتر در خواب درد باشم، می.االن مرا بیدار کنی، سر و صدا نکن بگذار بخوابم

.جوابش را خواهد دادزنسحوريو البته 



Program # 658گنج حضور658برنامه شماره 

43: صفحه

که درین خانه درون، خود هست کس؟**کن اي بوالْهوسدیگر آنکه فهم

بینید که میکند یعنی پر از هوس، ومیکه عارف است زنده شده به زندگی است بوالهوس خطابزنسحورياین 

موالنا .زنممیگوید که نه من سحوري را براي خدامیزند و آخر سر موالنامیکند سحوري را به پول و غذامیفکر

دارد به حضورمیهم یا انسانهایی مثل ایشان عرض کردم ماموریتشان را انجام دادند، یک انسانی را زندگی بر

کند االن به هر زبانی در هر جاي دنیا آن مال همۀ انسانهاست، و همه میرساند و خودش را بوسیلۀ او بیانمی

.توانند از آن بهره مند شوندمیانسانها

گوید پر از هوس، که اول ببین که درون خانه کسی هست که بیاید بیرون به تو چیزي بدهد میوولی من ذهنی به ا

گوید میبراي این که من ذهنی. زند پر از هوس استمیاز نظر من ذهنی شخصی مثل موالنا که سحوريویا نه؟

رگ کسی نیست که، یعنی خدا رادهم ثانیا در آن خانه یعنی خانه بزنمیدهم به تو هم چیزينمیکه من که گوش

کند، و آخر قصه قبل گفت میگوید زندگی است که خودش را از من دارد بیانمیبیند در حالی که براي موالنانمی

که تو خدمتی براي کردگار کن، با قبول و رد خلقان چه کار داري؟

م در این دوران من ذهنی دارند و در این مطالب بسیار بسیار مهم است، براي این که انسانهاي بسیار زیادي ه

قایل ،کاي مستَمدگفت او را قایِلیگوید قایل میبیت قبل صحبت قایل است، قایل یعنی گوینده، امروزه که

کند فراهم بکند، و من ذهنی میفقط گوینده نیست، ممکن است مسائلی هم براي انسان که هوشیاري را پخش

ی معایب او را بگوید مخصوصاً انسانی که مدعی است و هنوز مرکزش عدم نیست تحمل شنیدن این را ندارد کس

کند که هست تاب و تحمل معیارهایی که بتواند تشخیص بدهد کی هست و کی میبینهایت خدا نیست ولی تظاهر

. نیست را ندارد

وس، در حالی که پر از کند یعنی پر از همیخطابزند بوالهوسمیبنابراین شخصی مثل موالنا را که سحوري

در 99/99هوس خودش است و چشم بینا هم ندارد که بداند که این جهان به هر صورت از جنس ماده هست، ماده 

و . اش اوستاي و تقریباً همهزندگی یا خدا خودش را نفوذ داده در هر باشنده. صدش خالی است و همین خداست

ی باشد، آن هوشیاري را آن هوشیاري بزرگ را آن خرد بزرگ راکسی که با چشم هوس نبیند و هوشیار به زندگ

و همه اینها توي این ابیات هست شما دقت خواهید کرد،. بیندمی
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بري؟روزگار خود چه یاوه می****کس درینجا نیست جز دیو و پري

تلویزیون گنج حضور کنی؟ البته شما توجه کنید که مییعنی در اینجا جز دیو و پري کسی نیست، چرا وقت تلف

گوید که به این حرفها کی مییک من ذهنی که پر از درد است. هم یک نوع سحوري زدن زمان تکنولوژي است

آماده مجذوب شدن به زندگی ها یعنی خیلی از روحباز پرّان کن حمامِ روح گیردهد ولی موالنا گفت میگوش

.کنندمیهستند و اگر این مطالب را بشنوند جذب

طرح زندگی را اجرا بکنند، همین طور نجات ما . خیلی از انسانها در این زمان آماده هستند که به حضور برسند

انسانها و بقایش بستگی دارد به چه سرعتی و به چه تعدادي انسانها به حضور زنده بشوند و گرنه من ذهنی 

. بردمیتواند خودش را از بینیمزند به طور دسته جمعی هممیدردمند همینطور که به خودش ضرر

دانید در این خانه میکنی ولی شمامیگوید در این خانه کسی نیست، بیخودي وقت تلفمیبه هر حال آن شخص

دهند، هم خدا هست، پس استنباط این گوینده میهم انسانهایی هستند که به این حرفها گوش. کسی هست

کامالً غلط است،

هوش باید تا بداند، هوش کو؟*****، گوش کو؟زنی دفبهر گوشی می

باید گوش بدهد و یک صاحب هوشی باید کسیزنی، یکمیزنی براي گوشمیتو که این دف را: می گوید

. پس وقتت را تلف مکن. بشناسد این موسیقی تو را، آن صاحب هوش کو؟ نیست

کار مشکل است و زنسحوريت هم براي می خواهم خدمتتان عرض کنم که در زمانی که من ذهنی مسلط اس

بالفاصله این داستان را بعد از این( داستان بعدي که داستان بالل است، هم براي کسی که تصمیم بگیرد که 

گیرد که به حضور برسد، براي اینکه ترتیب داستانها چه میبالل تصمیم. به حضور زنده بشود)آورد موالنامی

بالل یک بنده ( گوید میزند که ما بیدار بشویم، وقتی احد احدمییک جوري حرفجوري هست و این که موالنا

.زندمیصاحبش) است، یعنی مال یک نفر است 

یعنی هی یکتایی کنی؟میتو که بندة من هستی چرا دین اجداد من را گذاشتی احد احد: گویدمیزندمیسخت

کند به شالق زدن، و میمن ذهنی شروع.رد امروز آزاد بشودگویی؟ یعنی اگر هوشیاري تصمیم بگیمییکتایی

چرا دین آبا و هم هویت شدگی است، ودین من همان دردهاست، ایجاد درد! گوید که من دین دارممیبهش

. کندمیو او درد را هوشیارانه تحمل. زندمیگذاردنمیگویی یکتایی یکتایی،میاجدادي من را گذاشتی رفتی هی



Program # 658گنج حضور658برنامه شماره 

45: صفحه

کنم، میاین هم خدمتتان عرض کنم ممکن است که شما تعجب کنید که من اینقدر صفات من ذهنی را اینجا بیان

وقتی یک من ذهنی انکار. اش بکنیدبراي اینکه تنها راه آزاد شدن از من ذهنی این است که شما شناسایی

خواهد نگاه کند، اگر نمیآیدمیه کن، بدشکند که رنجش دارد و به او بگویند که به قسمت رنجشهایت نگامی

این است که ما مرتب اینجا . خواهد تحمل بکند، براي این که تصویر ذهنی دارد که کامل استنمینگاه کند ببیند

چون همین طور بنده و دوستان، دوستان یعنی شما، این کار مفید و خوب است ،کنیممیمشخصات من را بیان

.دکنیمیشما شناسایی

هست، پس اشکالی ندارد که من هم به خودم ها کنید که فقط در من نیست در خیلیمیو همین طور شناسایی

اگر ازش فرار کنید نخواهید ببینید . توانید آزاد بشویدنمینگاه کنم ببینم و خودم را آزاد کنم، تا شما نشناسید

دهد که کامل نیستید، یعنی من میکند، و به شما نشانیمبراي این که شما را از کامل بودن تصویر ذهنیتان بیدار

تواند این کار را تحمل کند به خود بیاییدنمیکند و من ذهنیمیرا یا کمال او را خدشه دارتان ذهنی

تا نمانی در تَحیّر و اضطراب****گفتی بشنو از چاکر جواب: گفت

یعنی خدایی در کار نیست اینها را ،ست و غیر از جن و پرياینها را گفتی که در خانه کسی نی: گفتزنسحوري

گوید میزنسحوري. یعنی تمام مردم جهان، خودش هم از آن جنس است.بینی جن و پري هستندمیهم که

. تا در اضطراب و گیجی نمانیاجازه بده چاکر تو جواب بدهد، 

صبحِ طربنزد من نزدیک شد *****شبگرچه هست این دم برِ تو نیم

کنی که هنوز صبح میگرچه که تو در خواب ذهن هستی و براي تو نیمه شب است یعنی میل بیداري نداري و فکر

.توانی بیدار بشويمییعنی اگر بخواهی. بینم صبح شما این لحظه هستمیشما نرسیده، ولی آن طور که من

گوید که چرا من میو این را هم. زنسحوريزبان دهد ازمیخوب این خبر خوبی است براي انسانها که موالنا

و آرامشش را در جان شما برقرار کند اش رااي که زندگی شادي بی سببپس لحظه شادي، لحظه. زنممیسحوري

بلی این آیه هم از . همین لحظه هست نزدیک است

81، آیه )11(کریم، سوره هودقرآن

پیده دمان نزدیک نیست؟آیا س.أَلَْیَس الصُّْبُح بَِقِريبٍ …
یعنی صبح شخص شما نزدیک . دهدمیبه ماقرآنهست که ها بینید خیلی از راهنماییمییعنی چی؟ پس

. نیست؟ یعنی هست
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من همی کوشم پی تو تو مکوش***صبح نزدیک است خامش کم خروش

کارها ،کوشممیگوید منمیصبح خیلی نزدیک است، براي تو نیمه شب است، اینهمه با من ذهنی مخروش، خدا

.کنم، تو با من ذهنی مکوشمیرا من

جمله شبها پیش چشمم روز شد*****هر شکستی پیش من پیروز شد

یعنی هر انسانی در هر ،به عنوان موالنا پیروزي استزنسحوريبینم به عنوان میمی گوید هر شکستی که من

افتد در این لحظه هر انسانی به حضور برسد، خوبمیاتفاقاتکند به حضور برسد، تماممیلحظه دارد سعی

بچه شما یک دفعه میز ،کنممیمن از شما سئوال. ولی این شکست راه پیروزي است،خوردمیشکست،رسدنمی

افتد خوب شکست است ولی از نظر شما پیروزي میشود و بالفاصلهمیگیرد هنوز راه رفتن یاد نگرفته، بلندمیرا

. است

افتد پیروزي هست یا نیست؟ میدارد دوبارهمیشود یک قدم برمیگیرد بلندمیدوباره چند روز دیگر میز را

کند یک میزبان باز. مطمئن مطمئن هستید که راه خواهد افتاد. افتدمیام راهگویید بچهمیپیروزي است شما

تواند بزند، میکند، حرفمیپرید باال، چرا؟ زبان دارد بازمیشما از شاديگویدنمیو بابا هما،ب:گویدمیدفعه

شما یاد دادید میز را بگیرد بلند شود و یک قدم بردارد؟ . کندمیدهید؟ نه خودش دارد زبان بازمیشما دارید یاد

ي این برا. شکستش پیروزي است،افتدمیشودمیهر انسانی بلند. خودش برداشت یک استعداد طبیعی بود. نه

زن است امروز که راه را زندگی هموار کرده مقصودش هم گفته بوسیله بزرگان هم اعالم کرده، حافظ یک سحوري

. به ما گفت که مقصود عشق است

نا خوانده نقش مقصود از کارگاه هستی ***عاشق شو ورنه روزي کار جهان سر آید

در ها ه انسانها استعداد روز شدن را دارند، همه بچههمه شبها هم:گویدمیزنسحوري،می گوید از نظر من

در اینجا شبها انسانهایی که .صورتی که سالم باشند استعداد زبان باز کردن را دارند، همین طور راه رفتن را دارند

کند کی قبولمیدهد که کی ردنمیزند، گوشمیزن که به جد داردپس بنابراین این سحوري.در ذهن هستند

کند نیمه شب است ممکن است که رد کند حرفش را، ولی او میکند، از نظر او هر که در شب است و فکرمی

.زندمیاش راسحوري
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نزد من خون نیست، آب است اي نَبیل****پیش تو خون است آبِ رود نیل

ی است، جریان بینی، مرکزت هم هویت شدگی هاست ولی مرکز من زندگمیمی گوید تو با چشمان من ذهنی

آرامش است، ،خرد است،شود این شادي بی سبب استمیموازي هستم از من ردمن آید و میزندگی که از آنور

کند که آب نیل میاشارهقرآنکند به داستان موسی و قومش و فرعونیان و آیه میاشاره. اما براي تو خون است

داشتند از رود نیل بخورند به خون تبدیلمیفرعونیان آب را بربراي قوم موسی آب بود وقتی انکار را زیاد کردند

. شدمی

آید آنهایی که تسلیم هستند مرکزشان از جنس زندگی است میجریان شادي و خرد از طرف خدا این لحظهو 

حیات کنند این آبمیآنهایی که ستیزه. کنندمیگیرند، استفادهمیگیرند، خرد زندگی رامیشادي بی سبب را

. شودمیتبدیل به خون

مال شما که خون(شما بیایید آب را بر دارید :بودند گفتندو فرعونیان تشنه شدند رفتند به دوستانشان که قبالً

. آنها آب را برداشتند وقتی دادند به فرعونیان بخورند دوباره تبدیل به خون شد. بدهید به ما بخوریم) شودنمی

تواند کاري بکند، اگر کسی موازي با زندگی است و شادي بی سبب از او نمیاي کسیدهد که کسی برمینشان

تواند به همسرش بدهد به پدر و مادرش بدهد، تا بدهد چون دل آنها از جنس نمیشود او از این شاديمیبیان

.کنندمیماده هست تبدیل به خونش

،)قایل(گوید به آن گوینده میسحوري زنت اي نَبیلنزد من خون نیست، آب اس: گویدمیهمین جا هم این را

توانی این طوري بشوي و تمام مردم جهانمیام حاال که من این طوري هستم تو همگوید من تجربه کردهمی

. توانند این طوري بشوندمی

. کندمیت اشارهشود به همان حکایمیدر اینجا بیانمربوط به3785اي بکنم به دفتر سوم بیت بلی یک اشاره

3785مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

شودمیچونکه فرعونیم، چون خون***رودمیاین چنین لطفی چو نیلی

چون ما فرعون خواهد وارد چهار بعد همه انسانها بشود مییعنی این لطف خدا مانند رود نیل از آنور جاري است و

کنیم و بلندمیهمه چیز را بر اساس آن سازماندهیویمچرخمیحول محور من ذهنی،هستیم، من داریم

.شودمیکنیم خونمیکنیم، با اتفاق این لحظه ستیزهمیهر لحظه مقاومتگوییم من،میشویم هر لحظهمی
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یوسفم، گرگ از توام اي پر ستیز****من آبم، هین مریز: گویدخون همی

گوید من آب میگوید؟میکنند کیفیت ندارد زندگیشان، به آنها چینمین زندگیکه االها خون همان حالت خیلی

چون تو آنجوري هستی ،یوسفم. یعنی چی؟ یعنی نستیز، مقاومت نکن، مرکزت را ببین.این را تلف نکن،هستم

در مرکز ما ،شود من ذهنی یعنی در حالی که ما مرکز مادي داریممیپس معلوم. من گرگ شدم، اي ستیزه کننده

یوسف را گرگآن باورها هستند و آن هم هویت شدگیهاي فیزیکی هستند و دردها هستند، ما با آن دید

. بینیممیبینیم، خدا را ظالممیزندگی را گرگ. بینیممی

ه گوییم به خشمتان توجه کنید به ترستان توجمیباید شناسایی کنیم، وقتی. پس ما باید مرکزمان را عوض کنیم

اگر رنجش و کینه . کنید به رنجشتان توجه کنید شما نگویید اینها تکرار است اینها را درخودتان شناسایی کنید

. بینیدمیدر مرکز شما باشد شما یوسف را گرگ

چونکه با او ضد شدي، گردد چو مار*****بینی که یار بردبارتو نمی

توبینی، میینجا یار صبور خداست، اگر با او ضد شدي آن را مارتوانی ببینی که یار صبور، در انمیمی گوید تو

گذارد، دید من نمیدید من ذهنی،خواهد شادیش را در جان ما بریزدمییعنی لحظه به لحظه زندگی! بینیمی

. در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت در مقابل خدا هم هستمقاومت. ذهنی دید مخالفت، ستیزه، مقاومت است

کند براي میشود در این لحظه در اثر تسلیم و اتفاق این لحظه را حتی پلهنمین که یک نفر از جنس هوشیاريای

. مشمول همین بیت است و بیت قبل،رسیدن به اتفاق دیگر که در آن زندگی است

شود، او میرزند یک یار صبور، بردبار یک دوستی دارید خیلی صبور است اگر ضد او شدي او مثل مامیتمثیل

.کندمیهمان آدم است ولی دید شما عوض شده و در بیت بعدي همین را مطرح

او چنان بد، جز که از منظَر نشد*****لَحمِ او و شَحمِ او دیگر نشد

می گوید این یار بردبار شما بلحاظ گوشت و پی یعنی فیزیکی همان آدم است پس چطور االن بد شد، چون دید تو 

.مرکزت چی هست؟ کینه است رنجش است. آید؟ از مرکزتمیدید تو از کجابد است،

آید آب میزنم براي من آبی که از آنورمیگوید که من االن سحوريمیکند به این موضوعمیسحوري زن اشاره

تو هم بینی اگر توجه کنی به این سحوري من آب نیل آب حیات براي میتو خون. حیات است براي تو خون است
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ما . شود که کارش بخشش و رحمت و کمک به ماستمیشود، خدا هم خدامییوسف یوسف. شودمیآب حیات

خواهد به خودش که ما باشیم کمک کند، ما را در پیچیدگی در دردها و فکرها آزاد بکند،میامتداد او هستیم او

:زند آن سحوري زنمیمثال دیگري

امپیش داود نبی موم است و ر****و رخامدر حق تو آهن است آن 

زنی؟ دید تو غلط است براي این که این فضاي یکتایی براي تو میگویی که چرا سحوريمیتو به من: می گوید

سفت شده، فضاي یکتایی که محل همه امکانات است از دسترس تو خارج است، خرد زندگی و شادي زندگی از 

یعنی . ماندمیاست ولی پیش داود نبی این مثل موم)رخام یعنی سنگ(سنگ دسترس تو خارج است و آهن و 

. بافتمیدانید زرهمیتوانست از فضاي یکتایی انرژي و برکت را بیاورد و همین طور کهمیداود نبی

راپس دو تا چیز . کند رام نیستمیبراي کسی که ستیزه. زره همین زره حضور است و آن فضا براي آن رام بود

گیرد، خردش میخواهد االن مطرح کند در مورد انسان، یکی این که اگر موازي باشد آن فضا در اختیار ما قرارمی

این خمیر مایه این توجه زنده پس آنجا. ذهن برویم آنجا و در ذهن نمانیمازگیرد، کی؟ اگر ما میدر اختیار ما قرار

توانی میخواهیمیو هر چه. توانی درست کنیمیتوانی،میچیگیرد با این خمیر هر میدر اختیار ما قرار

. ر ذهن است که در بیت بعد استگیکی دی. گویدمیدارد این را. درست کنی

مطرب است او پیش داود، اوستاد****پیش تو کُه بس گران است و جماد

شود و به حرف زندگی گوشمیندر کوه یعنی در ذهن اگر حس وجود باشد گرا،هستندها سمبل ذهنها کوه

یعنی باید این طوري باشد، ما به عنوان زندگی هوشیاري از ذهن پا شویم برویم به فضاي یکتایی آنجا .دهدنمی

.کندمیشود و با ما همکاريمیگیرد، هم ذهن سادهمیهم آن خمیر فضاي یکتایی در اختیار ما قرار

ولی اگر تو ذهن باشیم و با ذهن هم هویت باشیم و آن هم .نیا بیان کُنی و چیزي رخواهی خالقیت کُمیوقتی

که امروز دیدیم همه اینها را، در اینصورت ذهن ما کار کرد اصلیش را از دست،هویت شدگی با ذهن دل ما باشد

! بدهمن خوشبختیهخواهید به من بگو که من کی هستم؟ به من هویت بده، بمییعنی شما از ذهنتان. دهدمی

شود، کلمه میآید، در نتیجه ذهن نااصل کارمیچون خوشبختی و هویت از آنور. تواند این کار را بکندنمیذهن

تواند انجام بدهد، درست است؟ نمیرااش است یعنی آن وظیفه اصلیDysfunctionalاش انگلیسی
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براي این که هر .د نبی مطرب استاما براي داو.براي آدم من ذهنی، ذهنش کوهش گران است و جامد است

اش هم همینطور، نه تنها ذهنش تن.کندمیخواهد اجرا کند ذهنش اجرامیآهنگی را در فضاي یکتایی او

هی به یکی،اگر ذهن ما استاد است.اش هم همینطور، جانش هم همینطور، هر چهار بعدش همینطوراحساس

. اد نیست هیچ کس استاد نیست، استاد یک نفر است آنهم زندگی است، ذهن ما که است.استاد استاد: گوییممی

.آن شخص هم رفته توي فضاي یکتایی،منتها در آن شخص ذهن بی من شده

امکان این وجود دارد که یک نفر مثل داود نبی بشوند که:گویدمیپس سحوري زن این دو تا مطلب را به او

فضاي یکتایی و فضاي یکتایی هم مثل موم دستشان مثل خمیر خودشان در ،ذهنشان در اختیارشان باشد

و همان موقع است که ما تماماً در اختیار خدا هستیم و ما . دستشان باشد که هر چیزي را که بخواهند خلق کنند

.کمان هستیم و تیراندازش خداست، پس همه ما باید پا شویم برویم آنجا

من،بینیمیکاري ندارم تو چه جوري. زنممیدانم براي اینمینها راگوید من ایمیداردو سحوري زن تلویحاً

شود و براي تو فضاي یکتایی میگویی مگرمیدانم که در پیش چشمان تو ذهن تو گران است و جامد است ومی

ب آید براي من آب است و براي تو خون است، زندگی تو خرامیقابل دسترس نیست و آب نیل آبی که از آنور

. دانممیاست همه اینها را من

703مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بودمیموم، در دستت چو آهن****شودمیآهن از داود، مومی

آن چیزي . یعنی همین قضیه که توضیح دادم. شودمیموم در دست ما آهن.شودمیپس آهن در دست داود موم

خمیر فضاي ،براي داود قابل دسترس است. قابل دسترس نیستوکه به نظر ما و به نظر من ذهنی سفت است

اما . آیدمیشود درست کرد، آن خمیر همه امکانات است، همه چیز از آنجامییکتایی که از آن خمیر همه چیز

تواند میاش رااش را کاريمن ذهنی نه نفوذ به این ور دارد نه وضعیت جسمی. موم در دست من ذهنی آهن است

. اشو در نتیجه کیفیت ندارد زندگیست کند، نه به آن ور دسترسی دارددر

کنید و دسترسی به میدستها زندگینویسم شما اگر در دورمیآید، اینها رامیو این مطالب از دو تا آیه قرآن

تر مردمی که موالنا زند، بیشمیتوانید که بدانید که اینها نوشته شده و موالنا اینها را مثالمیکتابها ندارید
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کند که خوب مسلمان باید به میآورد فکرمیمسلمان هستند و البته از قرآن مثال،کندمیبرایشان صحبت

: گویدمی.و درستش هم همین است.حرفهاي قرآن توجه بکند

11و10، آیه )34(قرآن کریم، سوره سبأ

)10(وأَلَنَّا لَه الْحدید ۖ◌ الُ أَوِّبِی معه والطَّیرَ یا جِبۖ◌ ولَقَد آتَینَا داوود منَّا فَضْلًا 

و اي پرندگان، شما نیز با نیایش داود، همنوا شوید و ها اي کوه: و ما از فضل خود به داود بخشیدیم و گفتیم

.آهن را براي او نرم کردیم

 ّرْدی السف ّرقَدو ابِغَاتلْ سمأَنِ اع ◌ۖلُوا صماعا وحیرٌ ۖ◌ الصلُونَ بما تَعّی بِم11(إِن(

زره بساز و در بافتن آن، اندازه نگه دار و نکو کاري کنید که من آنچه کنید بینا و بصیرم: و گفتیم

پس زره ساختن داود از آهن فضاي یکتایی است که زره همان لباسی است که ما. منظور آهن بیرونی نیست

گذارد، نمیهمین زره هست که. کندنمیر چیزهاي بیرونی تیرهاي بیرونی به ما اثرپوشیم از حضور و دیگمی

تواند غیرت داشته باشد و چیزهاي غریبه را راه میزره حضور،را راه ندهها به مژگانم گفتم که غریبه: گفت

. ندهد

توهین مردم کارگر نیست، یعنی . پوشد تیر کارگر نیست، شمشیر کارگر نیست به اومیچی؟ کسی که زرهیعنی 

مردم گوش بدهم و روي من اثر گوید من از یک حدي گذشتم که به حرف مردم یا قبول و ردمیاینها را موالنا

. زند داود را مشخص استمیمثال..بگذارد

پیش احمد او فَصیح و قانت است****ریزه ساکت استپیش تو آن سنگ

باشد او گوینده و نیاشگر است سخنور ش حضرت احمد که حضرت رسول می گوید سنگ ریزه ساکت است اما پی

تمثیلیورسولحضرتوابوجهلۀ قصبهدوبارهاستمربوطهمبیتاین،گفتنکند به سخنمیشروع،است

.شودمیآزادوجودشانهاي ریزهسنگازقسمتهاییاینکهوجودباانسانهاازبرخیاینکهبراست

آنها،آنهاتماشايباوباشدشماهاي ریزهسنگتواندمیاینها،داریدرنجشجورپنجشماکهکنیدفرضمثالً

جنسازوشوندمیآزادشماوجودازقسمتهاییآنوشوندمیبخشیدهآنهاشناساییباوشوندمیشناسایی

دادنشهادتودهندیمشهادتهستندزندگیجنسازاینکهبهوشوندمیمسلمانیعنی،شوندمیزندگی

.شویممیمسلمانواقعدر،شویممیاًتماماوجنسازکهموقعیما.شدنزندگیجنسازیعنی

.کندمیاشارهچیبهموالناکهبدانیدکهخوانممیبرایتاناآلنکهاستترتیباینبههمداستانش،بله
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.نیستبیشتربیتچند.ستهاینتیترش

2154تر اول، بیت مولوي، مثنوي، دف

ریزه در دست ابوجهل پیغمبر، به سخن آمدن سنگةاظهار معجز

ریزه بر حقیت محمد به رسالت اوو گواهی دادن سنگ

اي احمد بگو این چیست زود؟: گفت****اندر کف بوجهل بودها سنگ

،خالصهکردمیانکارودبوپیغمبردشمن،بودپیغمبرعمويابوجهلکهدانیدمی.بودابوجهلکفدرسنگها

اشارهتمثیلاینبه؟چیهمشتمتويکهببینمبگو،رسولبهگویدمی.استدردمندذهنیمنهمینابوجهل

.کندمی

چون خبر داري ز راز آسمان******گر رسولی، چیست در مشتم نهان؟

یعنیآیدمیجهاناینبهتوطریقازیزندگپیغامهاياگروهستیخدارسولاگرودانیمیرازندگیرازکهتو

باشدشماهاي شدگیهویتهمازمشتیکتمثیلتواندمی؟چیهمشتمتويببینمبگو،هستیزنسحوريیک

چکارخواهدمیابوجهلببینیدحاال.شویدمیآزادآنهاشرازشما،عارفیکیاشماخودشناساییۀ بوسیلکه

.کند

یا بگویند آنکه ما حقّیم و راست؟*هاست؟م آن چهچون خواهی؟ بگوی: گفت

مشتتدرکهچیزيآنیاهستچیمشتتتويبگویممن.کرديگرهرامشتت؟بکنیخواهیمیچکارتوگفت

زنده،زندگینهایتبیبهوزندگیبهمنیعنی.آوریمپیغاماًواقعماکهبگویدوبدهدگواهیماحقیقتبههست

.شدمزندهزندگینهایتبیوابدیتبهمنبگوید،هستمشتتدرکهچیزيآنمخواهمی.هستم

ازمشتییکاولوداردوجودذهنیمنازشدنخالصامکانکه،شماستیادگیريبرايتمثیلاینباشدیادمان

.کنیدمیزندهاصطالحبهشماراآن

قادرترستآري حق از آن : گفت*****این دوم نادرترست: گفت بوجهل

وبیفتندحرفبهوبگوینداینها،استدستتکهچیزياینیعنیدومییویگمیتوکهاینآرهکهگفتبوجهل

راخداداريذهنتباتوبلهگفت.خواهممیرااین.بله،استنادرومهمهخیلیاین،هستیپیغمبرتوکهبگویند

همآناز،کنیمیتجسمذهنیتمنیعنیذهنتباتوکهیچیزهایآنازبیشترخیلیبهخدا.کنیمیتجسم
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بلکهشدگیهویتهمورنجشتاسهدوتنهانه.مشتیکنه،بکندزندهراتوکلتواندمییعنی.استقادرتر

.شودمی،شودنمیکهکنیمیفکرراوجودتۀ هم

گدر شهادت گفتن آمد، بی درن******از میان مشت او، هر پاره سنگ

یعنیگفتنشهادت.گفتنشهادتبهکردندشروعسنگپارههرابوجهلمشتمیانازویدگمیبالفاصله

.هستیمزندگیجنسازماگفتنیعنی،شدنمسلمان

گوهر احمد، رسول اهللا سفت******ال اله گفت، اال اهللا گفت

ازنیستیمجسمجنسازماگفتندیعنیندکردال،نیستخداییکهدگفتنیعنیالالهدگفتنهیکهویدگمی

بیبهجاستهمینکهاحمدحضرتطورهمینونداردوجوديردیگچیززندگیازغیروهستیمخداجنس

تويکهراشماهاي شدگیهویتهمازتاسهدوبیایدعارفنفریکیعنی؟ چییعنی.استشدهزندهاونهایت

.برگرداندزندگیبهاستمشتتان

گرفتهسفتوبودهمشتتاندرکهراها ریزهسنگازتعداديموالناآموزشهاياثردر.کردیدراکاراینشما

،رسندنمیزندگیبهیعنی،شوندنمیمسلماناینها،دانندنمیدیگرانکردیدمیفکرودانستیدنمیوبودید

بخشیدهحاالتارارنجشتاچندشما.آوردندنایماشماشدگیهايهویتهمازقسمتهایییعنیرسیدندزندگی

. کندمیچکارابوجهلببینیدحاال؟بدانیدوبگیریدزندگیبهشدنزندهۀ مقدمتوانیممیراهانایببینیمحاالاید

زد ز خشم، آن سنگها را بر زمین*****بوجهل اینها چون شنید از سنگ

بااگر؟ کنیدمیچکارشما.زمینکوبیدراسنگها،خشمشدتازنیدشسنگهاازراحرفهااینابوجهلکههمین

شدهجداذهنیمناز،شماهشیاريشمااصلیوجودازمقداري،کردنصبروکردنعملودادنگوشباوتعهد

نقدرایابوجهلمثلشماذهنیمنیعنی؟رویدمیزمینکوبیدمیوکنیدمیرهاجاهمین،شویدمیآزادداریدو

؟نیسترسول،رسولکهکنیدثابتخواهیدمیکه،استمسلط

.دانممیرارسولحضرتوابوجهلداستانمن.دانممیرااینهامنویدگمی.آوردمیزنسحوريبرايراهااین

همردیگچیزهايخیلیو.دانممیآوردندنمیایمانآنهاهنوز،شدمیخونفرعونیانبراينیلآباینکهمن

فرعونیانبرايزنمنمیابوجهلبرايمن.نیستمندستهمزدنسحورياینوزنممیراسحوریمولی.دانممی

کندردیاکندقبولکسیزنمنمیاینبراي.زنمنمی
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.زندمیردیگمثالیکدوباره. زنممیراماموریتممن، کارچهتخلقانردوقبولباگفت

اي استپیش احمد عاشقی دل برده**اي استمردهپیش تو اُستونِ مسجد

اما.استمردهحنانهستناُ،بینیمیودانیمیمردهنستو،راستونواستجامدمرکزتکهتوپیشگویدمی

دانید قبل از اینکه منبر براي حضرت رسول می،ستااي دلباختهعاشقرسولحضرتیعنیاحمدحضرتپیش

به یک ستونی اسم آن ستون حنانه بود و وقتی که منبر ساخته بودند دیگر به آن ستون تکیهدادمیتکیهبسازند 

حاال شما نگویید که این نالیدنش را کی شنیده و، این تمثیل است و نشان دهنده . نالیدمیکرد و آن ستوننمی

. ي جامدات هم اثر بگذاردتواند رومیاین است که کسی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشود این انسان

دانیم چه نمیاند و از این صد هزاران ترجمان خیزد ز دل هنوز ماگوید، همه عارفان گفتهنمیاین را فقط موالنا

شود از این بینهایت میکند بیرون، وقتی که دل انسان یک فضاي بینهایتمیچیزهایی از دل انسان تشعشعجور

تواند مرتعش بشود براي این که توي ستون و یا هر چیز دیگري از میک ستون همتواند بیرون برود که یمیچی

تواند به بینهایت و ابدیت خدا زنده نمیمنتهی ستون این لحظه مثل ما. چی هست؟ از همان فضاي خالی هست

. توانیممیولی ما. کندو زندگی بتواند خودش را از طریق او بیانبشود و همین لحظه از جنس این لحظه بشود 

. فرق ما با ستون این است

: گویدمیخوانممیاي دارد که من هم باز برایتان براي این که در جریان قرار بگیریدبلی این هم یک قصه

2113مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

زد همچو اربابِ عقولناله می****اُستُنِ حنّانه از هجرِ رسول

. زد درست مثل کسی که صاحب عقل باشدمیحضرت رسول نالهیعنی ستون حنانه از دوري

جانم از فراقت گشت خون: گفت**چه خواهی اي ستون؟: گفت پیغمبر

کردي و من از این ارتعاش میتو به من تکیه. خواهی اي ستون؟ گفت جانم از دوري تو خون شدهمیگفت که چی

. نیستبینهایت و ابدیت تو برخوردار بودم و االن دیگر

بر سر منبر، تو مسنَد ساختی******من بودم، از من تاختیمسنَدت

. کردي از من دور شدي رفتی نشستی بر سر منبر و آن را تکیه گاه کرديمیبه من تکیه
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شرقی و غربی ز تو میوه چِنَند؟*****خواهی تو را نخلی کنندمی:گفت

. ی تو را خرمایی بکنم که شرقی و غربی از تو میوه بچینندخواهی که خرمایی بشوي که یعنمیگفت تو

تا تر و تازه بمانی در ابد؟******یا در آن عالم حقت سروي کند

االن. تواند این کار را بکندنمیمی خواهد بگوید ستون هم، همچو استعدادي دارد ولی آخر سر یک ستون االن

. د که تا ابد تر و تازه بمانییا در آن عالم خدا تو را سروي بکن. شودنمی

بشنو اي غافل، کم از چوبی مباش***آن خواهم که دایم شد بقاش: گفت

االن به ما. خواهم مثل تو باشم تو چطور به زندگی جاودانی تبدیل شدي االنمیخواهم منمیگفت من جاودانگی

موالنا تلویحاً . نو و کمتر از چوب مباشدهد، اي غافل من ذهنی تو این را بشمیگوید چوب این را تشخیصمی

. گوید که مردم کمتر از چوب هستندمیدارد

شود باشد که ما هر لحظه تکیه گاه میکرد معادل این هممییادمان باشد تمثیل حضرت رسول و ستون که تکیه

یه ماست؟ خود خداوند هستیم یعنی ما به عنوان این ستون، فرم چه کسی به ما تکیه داده؟ چه کسی همسا

یک معنیش این .گوید کمتر از جامدات مباشمیو به ما؟فهمیدمیفهمیم؟ چطور آن ستوننمیزندگی، چطور ما

. توانیم متوجه این قضیه بشویممیاست که ما فوراً

تند، زنم، مردم که کمتر از چوب که نیسنمیگوید من بیهوده سحوريمیگردیم به سحوري زدن،میپس دوباره بر

گوشمنحرفاینبهواقعاشمااگروخوانیممیبینید که ما این ابیات موالنا رامیاین سحوري من اثر دارد، شما

تکرارراابیاتایناگر،کنیدنمییاکنیدمیگوشندارمکاريمنحاال،کنیدمیتونها بعضیکهکردیدمی

خانهبخوانید،بخوانیدناخودتبرايهیبشویدحفظطورینهمشماخواندمبرنامهاولکهغزلیآن،کردیدمی

باشدیادتانهمیشه،کنیدزمزمهزنیدمیقدمرویدمیهرجا،بخوانیدرویدمیحمامبخوانیدهمآوازبابخوانید

.گذاردمیخوبیاثراتیکشمارويکهبینیدمیمدتییکازپس

اثرشماروياستکلیدها تکراراینو،تکرار،...،تکرارتکرارکنیدارتکربنویسیدچسبدمیشمابهکهراابیاتی

.بردندسودواقعاکردندعملکهآنهایی.گذاردمیخوب

مثالراحنانهستونچرا،گذاردمیاثرچوبرويتکرار،بودهشدهاینطوريتکراراثردرهمچوباینبله

اتممامثلهمچوب،استمردهچوبداریمذهنیمنکهمانظراز،مانظرازاستجامدچیزاینکهبراي؟زندمی
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یکوخالءفضايیک.هستهممادرهستچوبدرکهخالءفضايآن،داردخالءفضاي،داردمولکولدارد

بینهایتکهانساندرونفضايازچوبداخلفضايآنکهنیستبعیدبنابراینپس.نیستبیشترخدایکتایی

بینهایتبهیعنیبرسیدحضوربهاگرشماکهنیستبعید.بیایددرارتعاشبهرسیده،پایاییبه،شدهابديوشده

اثردیگرانسانهاي،نباتات،حیوانات،جامداترويکنیدمیحرکتکهآنورواینوربشویدزندهخداابدیتو

.هستالشمسمناظهردیگرانسانهايروياثرش،بگذارید

مرده و پیش خدا دانا و رام*****زاي جهان پیش عوامجمله اج

ودانا،شدهزندهخدابهکهکسیوخداپیشاما،اندمردههمه،جهانایناجزايهمه،ذهنیهاي منپیشیعنی

مطابقلحظهایندرجهاناجزايهمه،هستنداوراموشناسندمیراخداجهاناجزايهمهیعنی،هستندرام

بیشرالبته،کنندمیمقاومتکههستندذهنیهاي منفقطهممابینما،ازغیرنداتسلیمکنندمیرفتاروامیل

.هستیمذهنیمنانسانهاما

زنی این طبل را؟نیست کس، چون می***آنچه گفتی کاندرین خانه و سرا

؟زنیمیراطبلاینچیبرايوکیبراي،نیستکسیسراوخانهایندرگفتیکهاین

نهندصد اساس خیر و مسجد می*****دهندبهر حق این خلق زرها می

یادمان،کنندمیبنامسجداساسوکنندمیبناخیراساسوکنندمیخرجپولخداخاطربهمردماینگویدمی

درونتواندمیمسجدوکعبه،راکعبهطورهمین،انساندرونیکیبردمیبکارمعنیدودرموالنارامسجدباشد

بکارقصهایندرمعنیدوهردراالنوشناسیدمیشماکهباشدهمبیرونیکعبهومسجدطورهمینباشدانسان

.بردمی

بازند چون عشّاقِ مستخوش همی*****مال و تن در راه حجِّ دوردست

سختیبهراتنشانهم،کنندمیخرجارپولشانهممردم،دستدورحجراهدر،راتنشانومالگویدمی

زحمتبهراتنشان،کنندمیخرجرامالشانمردمدوباره،ببینندراخداخانهتا،حجبهکجا؟بروندتااندازندمی

مستعشاقمانند،بشوندزندهآنبهکنندزیارت،هستمرکزشانکهخداخانهیعنی،حجبهبرسنداندازندمی

.بازندمی
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خانه، جان مختَبی ستبلکه صاحب***گویند کان خانه تهی ست؟هیچ می

ماچیبراياستتهیتوشخانهآنگویندمیاینهابگوییدرابیرونیحجشماحاال،حجروندمیکهاینهاییآیا

مینهکنندمیکارخودشانرويکهآدمهایی.استشدهپنهانجانخانهصاحببلکه.گویندنمیآنجا؟رویممی

نه؟ببینمخواهممیمن؟نیستکسیخانهاینتويپرسندمیهیچ،کنندتبدیلخداخانهبهرادلشانکهشما،

.هستندجانآندنبال،شودنمیدیدهچشمبوسیلهکهجانی،پنهانجانبلکه،گویندنمی

وهستایشانمثلاشخاصوموالناستزنسحوري،راچیزهااینداندمیزنسحورياینکهبهآیدمیدوباره

راجوابشگویدمی.دهدمیتوضیحداردوشناسندنمیرایبمختجانمردمکهداندمی.داندمیراچیزهااین

جانکهدانندمیمردمبلکهحج؟روندمیچیبرايمردمپسنیستکسیخانهایندرگوییمیکهتوکهدهدمی

.هستنددنبالشکههستپنهان

آنکه از نور اله استش ضیا*****بیند سراي دوست رای پر هم

کهدایخواندهامروز.استشدهزندهخدانوربهکهکسیآن،خدایعنیدوستاینجادر،راخداسرايگویدمی

هستزندگینورکههممرکزآننوربا،مادلباشدفضادار،باشدشدهبازباشدخدابینهایتمادلدراگر

درك،شوندمیدیدهآیدمیوجودبهایندرمافکرهايکهاستنوريهمینزندگینوراینگفتیم.بینیممی

کهچیزيآنپس،حضورروشنایییایکتایینورفضايآنازشنویممی،بینیممیمامثل،ماحسهايوشوندمی

ببینیمنورآنبوسیلهاگر.ببینیمتوانیممیآنبوسیلهماکههستهوشیارينوربلکه.نیستگوید،میمابهفکر

بایدولیبگویدرااینخواهدمی،نیستخداازخالیجهاناینپسگرفته،نوراینراجاهمهشویممیمتوجه

.ببیندکهباشدنوريیکباشدچشمی

بینان تُهیپیش چشم عاقبت*****بس سراي پر ز جمع و اَنبهی

یعنی،هستتهیبینندمیخدانورباکهآنهایی،شیاريوهچشمنظرازاما،آدمندازپرکههستندها خانهازخیلی

.نیستآنهادرنورفعالبنابراینو،رازندگیکنندمیانکارآدمهااین

تا بروید در زمان او پیش رو*****هر که را خواهی تو در کعبه بجو

،ببینیراهرکسیدروننورتوانیمینوراینباتو،بشودنهایتبیتودلاگرخواهیمیکهراکههرخواهدمی

راحساینتواندمیشخصآنوببیندتواندمیشیاريوهبصورتراکسیهرباشدزندگیتومرکزاگریعنی
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،ببینیخواهیمیکههر،بجوکعبهدرتوخواهیراکههر،استانساندلکعبهکعبه،اینجادربنابراین.بکند

اویاکردياویاداینکهمحضبهبشوبینهایتتو،توستجنسازهماواینکهبرايبجوخودتدلدرتوبجویی،

.بشودظاهرجلوتهشیاريبصورتاوتا،بله،شودمیزندهزندگیبههماوبودتوپیشدر

او ز بیت اهللا کی خالی بود؟*****صورتی کو فاخر و عالی بود

صورتشکهکسیهریعنیخالیه،کیخداخانهازاوصورتایندر،ارزشهبا،فاخره،عالیهکهتیصورگویدمی

دروشدهبینهایتآنبهآن هستدلکهخداستخانهآنبرکتحتماکهبدان،زیباستبعدشچهار،زیباست

.شدهبینهایترکزشمکهبدانیدبعد،چهاردر ایندیدیدزیباظاهراگر،شودمیظاهربعدچهاراین

باقی مردم براي احتیاج******او بود حاضر، منَزَّه از رِتاج

راتمثیلآندارد،کعبهدرطورهمینبزرگ،دریعنیرتاج،فرمبهاحتیاجبدوناستحاضرهمیشهاوگویدمی

زندمیراخودشمثال؟زنممیسحوريمنچرااینکهگرددبرمیدوباره.دارنداحتیاجاوبهمردمبقیهامازندمی

وتوجهمردمازرامشخصاتایناینکهوصفبابکندرابیاناینبایدشدزندهزندگیبهکهنفریکچرایا،موالنا

.دادکنندگان

ندهستگیرتومردمبقیه،استحاضرهمیشهاوستایکتاییفضايدردائمااوندارداحتیاجدربهاوکهگویدمی

کسیآنولی،دارداحتیاجدربهاوبشودخداخانهواردبخواهدبرودیکیاینکهمثلدرست.گردندمیرددنبال

استحاضروقتیاستحاضرهمیشهاوبنابراین،حاضربوداوگویدمی.ندارداحتیاجدربهدیگرهستتوآنکه

رادرتاهستنداومحتاج،مردمبقیهولیداردنفرمبهاحتیاجندارددرکردنبازبهاحتیاجدیگرستیکیاوبا

.بشوندواردوکنندپیدا

انشااهللارااش بقیه،بشودتمامکهبوداینطرح،قصهایننشدتماموکنیمتمامرامطلبجاهمیندربدهیداجازه

،بیاوریددررایشپیغامهابفرماییدمطالعهراقصههمشماکنممیخواهشخواند،خواهمنیتابراردیگهفته

.بگوییدبیاییدراپیغامهاتلفنهاموقعوبپردازیدجزئیاتشبهداردشمابهربطیچهببینید
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