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   : از ديوان شمس مو�نا، شروع می کنم972با س�م و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز را، با غزل شماره 

 ٩٧٢مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

  رندعاشقانی که باخبر مي

  پيش معشوِق چون شکر ميرند

   :برای اينکه. می بينيم که مو�نا، ھمۀ انسان ھا را در جرگۀ عاشقان می آورد

ھشياری ايزدی، شعاع نوری ست که از خورشيد ايزدی، از خدا صادر می شود و بصورت انسان، وارد فرم می . ھمۀ انسان ھا از جنس ھشياری ھستند

   :بارھا گفتيم. شود

  .  می شودزاييدهمان، برای بار اول، شکم مادر ما، از فرم پس از ساختن ریھشيااين 

اين . ، می سازدمن ذھنی، از خود، يک من کاذب، يک مقو%ت جھانی شدن و چسبيدن به ھم ھويت، با يک فکر می شود و بصورت وارد ذھنسپس 

  .ھشياری وارد فرم شده، ابتدا خود را به عنوان ھمان من ذھنی می شناسد

  : ھمۀ انسان ھا، که از جنس اين شعاع نوری ھستند و ھمه بالقوه عاشقان اند، بايد:امروز مو�نا می گويد

  .  کاذب و ذھنی ابداع شده، ھشيارانه و باخبر بميرندمنِ  از آن، - 

  .  مھم استمردن،، باخبر، عاشق :پس، کلمۀ

  . خداييت داريم. عاشق، يعنی ما از جنس خدا ھستيم

  . شويم* يکی اوھشيارانه، می توانيم و بايد، با  بالقوه، - 

  . ھمينطور که می بينيد، لحن غزل طوری ست، که مردن را مو�نا مسجل معرفی می کند

  .  ھمه بايد بميرند:يعنی

   :ما می دانيم

  .  ماستمرِگ من ذھنی :منظور. منظور از مردن، مرِگ اين جسم نيست - 

  .  استمردن معادل زنده شدناين 

   :ه شدن به چه؟ بهزند

  .، با خبر و ھشيارانه ستآگاھانه و زاييده شدن، اينبار، زنده شدناما، .  ھمان ھشياری اوليه، که محصور در فرم وارد اين جھان شد- 

   :پس، اصل مطلب اين است که

  آيا ما می توانيم ھشيار شويم و آگاھانه نسبت به مِن توھمی و مِن کاذِب و منيت مان بميريم؟ 

  . استبيدار شدنبته، اسم ديگر آن ال

  . صحبت خواھيم کردبيدار شدن از خواب ذھنامروز راجع به 

ذھنی، بيدار شدن از خواِب ذھن، مرِگ من  يا چيزھای اين جھانی، و ھم ھويت شدن با فکرھا، در فکرھا گم شدن، خواب فکر فرو رفتنبه  :اصط�حات

  . از کردن اين موضوع بکار می روند، برای توضيح و تشريح و بزنده شدن به حضور

   : ، به اين معنی ست کهھشيارانه يا با خبرعبارت، 

  . ما بعنوان ناظر، ھمين لحظه، فکرھايمان را می بينيم و آگاھيم که ذھن مان چه؟ می کند

  . اين نظارت بر فکر و بر ذھن، مستلزم داشتن يک مقدار سرمايۀ ھشياری ناظر است

  .ت آسمان و ستاره ھا ستوضعيت ما، شبيه وضعي

وضعيت درون ما ھم، . با کمی دقت، متوجه فضای در بر گيرندۀ ستاره ھا می شويد.  شب به آسمان نگاه کنيد، ابتدا، ستاره ھا را می بينيد  که می درخشند

   :مشابه ھمين وضعيت است

  .ھستندفضای درون ما، ھمان فضای آسمان �يتناھی ست و ستاره گان اين آسمان، فکرھا 

از يک ستاره به ستارۀ ديگر، از يک ستاره به .  فضای در برگيرندۀ ستاره ھا و اجرام سماوی، تمام حواس اش را به ستاره گانش معطوف دارد:فرض کنيد

  . فضا بودن خودش را از دست می دھد،در اينصورت... . ستاره ای ديگر و بعد باز متمرکز روی ستاره ای ديگر، و به ھمين ترتيب

  :و ما نيز

  . فضا را بسته و تما م تمرکزمان روی اق�می ست که در ما قرار دارند، در ما اتفاق می افتند
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  .  شما دارای چنين فضايی زير فکرھايتان ھستيد:مو�نا بارھا گفته

فکر، در ما قرار گرفته اند و ما فکر می کنيم، ، به شکل " ما، فضای بی کران زير فکرھايمان ھستيم و ستاره گان، آن کميت ھای مھمی ھستند که ذھنا:يعنی

  . خوِد آنھا، آن کميت ھا ھستيم

 با بيدار شدن، ھشيارانه متوجه می شويم که  فضای درون ما شبيه ھمين فضای �يتناھی با�ی سرمان است و ستاره ھا ھم، ھمان فکرھا و :به عبارت ديگر

  .  ما اتفاق می افتند و در ما جای می گيرنداتفاقات و وضعيت ھا و ھيجانات مھمی ھستند که در

چون ما فضای در برگيرندۀ اين فکرھا و اين اتفاقات و اين وضعيت ھا و اين ھيجانات، ھستيم، اين . اين مجموعه، بوجود می آيند و از بين می روند

  . ،ھم ھويت نمی شويم"چکدام از اين مجموعه، اصط�حامجموعه بوجود آمده و از بين می روند، ما گستردگی و فضا بودن مان را حفظ کرده و با ھي

چرا؟ اينکار . اما، اگر کسی بخواھد از جذب شدن به ستاره ھا، يعنی مجموعه فکرھا و مشتقاتش، کنده شود، ساده نيست، زيرا من ذھنی او را می ترساند

  .ساده نيست

   :فرض بفرماييد

  .  وارد ذھن، سوار اتومبيل فکرھا شدهھشياری در اين جھان. ذھن، مانند يک اتومبيل است

  

فکرھای ھم ھويت شده با اق�م جھانی، که ھر يک برای ما جدی و مھم اند و از آنھا زندگی و حس امنيت و خوشبختی می خواھيم، يکی پس از ديگری به 

  .ذھن می رسند و ھر فکر قادر است، در ما عکس العمل ايجاد کند

بنابراين در ما . که برايمان مھم ھستند، باشد... ن، مربوط به فرزندمان، مربوط به اموال مان مربوط به دردھا يمان و فکر ممکن است مربوط به ھمسرما

  .عکس العمل ايجاد می کنند

ومبيل ذھن با حال، ھشياری، سوار بر اتومبيل ذھن، که با سرعت ھفتاد کيلومتر حرکت می کند، با ھشياری سوار بر ات. جدی اند، ما را تکان می دھند

  . سرعت پنج متر، که با تأمل و توقف و تأمل و توقف، حرکت می کند، متفاوت است

 بعد اگر بخواھيم و ھر وقت که بخواھيم ...پس، در يک حالت، ما به دلخواه، ھر وقت بخواھيم فکر می کنيم و ده متر، ده کيلو متر، فرق نمی کند، چقدر 

  . فکر را متوقف می کنيم

  .يگر، سوار اتومبيل ذھن شده، با سرعت ھفتاد کيلومتر و نوسان بين پنجاه و ھفتاد کيلومتر حرکت می کنيم اما نمی ايستيمدر حالت د

  چرا اتومبيل نوسانی و ھفتاد کيلومتری ذھن نمی ايستد؟ 

  . اند و می بيندخود را ھمان من ذھنی می د" و اشتباھا. چون دائم در حال فکر کردن و ساختن خود، بعنوان من ذھنی ست

به غلط تصور می . (و اين معادل ھشياری جسمی ست. شما اگر ناظر ذھن تان باشيد، خواھيد ديد که خودتان من ذھنی خودتان را ھر لحظه بوجود می آوريد

  ).کنيم، من ذھنی، ما ھستيم

اين اتومبيل، اين ذھن را نمی شود . مقدار حرکت داريم" نتومموم"می گوييم " اتومبيل فکر با سرعت شصت کيلومتر می رود و شما سوارش ھستيد اصط�حا

  چرا؟. متوقف کرد

  .  ھستيمما من ذھنی،به غلط تصور می کنيم، . چون اتومبيل ذھن بايستد، فکر می کنيم ُمرديم

ين می آيد اما بعد، اخبار گوش می کنيم، بعضی موقع ھا مراقبه می کنيم، به گنج حضور گوش می دھيم، مو�نا می خوانيم، مقداری سرعت اتومبيل ذھن پاي

در نوسان، با� و پايين می رود، امان نمی دھد . کسی خبر بد می آورد، به ياد مسائل مان می افتيم، باز يکدفعه سرعتش با� می رود و تند تند فکر می کنيم

  . و نمی ايستد

  .  را می شناسدمِن ذھنی کاراکتر و مشخصات : کسی ست کهبا خبر

  .  را بوجود می آوردمن ذھنی، فکر کردنداند که با می 

   :من ذھنی، می داند با خبر

  . ستھشياری جسمی و فکر از جنس - 

  . است خواستنوخواستن نام ديگرش، 

  . ديگران ع�قه مند استعوض کردن و نصيحت و کنترل به - 

  . استتوھم و در نفس تابع - 

  . استپنھان کار و  دروغين- 
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  .رنجاندمی  و می رنجد - 

  . می کنددخالت در ھمه کار و ھمه جا و در ھمه موارد - 

  . استگستاخ می فروشد و  فخر- 

  .، جان می گيردعدم آزادی و عدم صلح و عدم امنيت در - 

  . زدن به ديگران را دوست دارد و لذت می بردضربه و شکست - 

  . دارددرندگی و خوی جسمی روح - 

  .  بسر می برددويی در - 

  . استفرم قائم به - 

  . ستدزد کيفيت زندگی و دزد لحظه و توجه دزد - 

  .ی غوطه ور استنااميد و در خيال در - 

  . لحظه را نمی پذيرداتفاق - 

  .، آويزان استخدا و يکی من به يکی - 

  .، زندگی خام را به گذشته و آينده می ِکشدنقاب دارتردست و  - 

  .  استمسائل ع�قه مند يا عاشق - 

  . قوت می دھند و سرعت اش را زياد می کنند به او مسائل - 

  .  به او حس زندگی می دھندمسائل - 

  . را دوست داردستيزه دشمن داشتن و - 

  . نشان می دھد واکنش- 

  . داردکينه و کمبود و نقص حس - 

  . می کندحسادت - 

  . می کندتحريک است و خشم - 

  .می داند ھميشه وھمه وقت و ھمه چيز را - 

  . می کندمقايسه - 

  . می کاردنفاق - 

  .منفعل بی حوصله و - 

  . ايجاد می کنددردبرای خود و ديگران  - 

  .ھا ھم ھويت می شودباور با غم و درد و - 

  . کار می کند، به گذشته و آينده می رودزمان با - 

  . را می بنددفضا - 

  . و ناسپاس استحريص - 

  . نداردصبر - 

  .  داردتوقع - 

  . دنبال اوقات تلخی ست- 

  . را جاودانه می بيندميرا و گذرا - 

  .می ترسد نگران و - 

  . تبديل می کندمسئله چالش را به - 

  . می شود القاء- 

  . می رسدارث به - 

   . زندگی ستفاقد ِخرد کر و کور، - 
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  . زندگی را زير پا می گذاردقوانين - 

  . می اندازدتأخير را به حضورزنده شدن به  - 

  ... و - 

  .اقی ست که ما کاری برايش نمی توانيم يا نمی خواھيم انجام دھيم اتف:مسئله را تعريف کرديم

  . اين تأسف خوردن کار من ذھنی ست. ، در گذشته اتفاقی افتاده و اLن من يادم می آيد، ناراحت می شوم"مث�

  .م دھم، پيش می کشد و مرا نگران آينده می کند مسائلی را از گذشته که نمی توانم يا نمی خواھم کاری در موردش انجامن ذھنی :کسی ھشيار باشد می گويد

" آن سرعت شصت کيلومتر نشانه اين است که من اص�. از جنس جسم و ھشياری جسمی و از جنس فکر است.  با زمان کار می کندمن ذھنی، "اساسا

  . ھشياری ديگری جز ھمان ھشياری فرمی، ندارم

  وقتی ُمردم، چه می شود؟ . می کنمھشياری بی فرم را وقتی از من ذھنی ُمردم، پيدا 

   :دو ھشياری پيدا می کنم

  .ذھنی ھشياری من دار - 

  .حضور ھشياری - 

  . با اختيار، ھر وقت خواستم فکر کنم، يا فکر نکنم. ھشياری حضور باشم" پس از مدتی ھشياری من دار ذھنی پايين می آيد و من می توانم تماما

  .  خود می شويدمن دار فکرھای متوجه" در بعضی از مواقع، شما فورا

اگر ذھن، شما را به گذشته يا به آينده ، ببرد و احساس نگرانی کنيد، چون با نگاه ناظِرھشياری حضور، موضوع را می بينيد، يک لحظه عقب بکشيد و 

�   :می بينيد" فکرتان را نگاه کنيد، احتما

د، نگاه می کنيد می بينيد دوباره جذب ذھن شده ايد، برای اينکه با سرعت زياد به گذشته و آينده می لحظه بع. ذھن تان در حال دويدن به گذشته و يا آينده ست

  . َدَود

  .مثل اتومبيلی ست که عليرغم ترمز گرفتن باز نمی ايستد و به حرکت ادامه می دھد

  . پای تان را از روی ترمز برداريد، باز ھم می رود، مقدار حرکت دارد

   :، می دانمبربا خپس، بعنوان 

  . اين من ذھنی از جنس فکر است - 

  . اين فکرھا برای من جدی و با آنھا ھم ھويت شده ام - 

  . شده اندتنيده که تصور می کنم خوِد من است، به ھم چسبيده و حوش اسمم، جمع، و حول و فکر ھا، بصورت ھم ھويت شدگی اين - 

  . ام را می سازمن ذھنیم، خودم را يعنی با تکرار اين فکرھا اين لحظه، - 

  .  و کيفيتی خدايی ست و من نمی توانم درستش کنمنه چيزبر خ�ف آن يکی خود، که از جنس ھشياری و 

  .  و عاشق دشمن استمسئله سازی من عاشق من ذھنیمی دانم که 

  . ھستممن گويد، من ذھنی من بايد با کسی يا چيزی بجنگد که بتواند خودش را معتبر، و ب. حال، حواس ام جمع است

  ). با خبر بودن يعنی مطلع بودن و شناختن اين خصوصيات و اين کاراکترھا. (می دانم دنبال اوقات تلخی ست

  .اگر شما، من ذھنی را نشناسيد، نمی توانيد از شرش راحت شويد

از طريق اعماِل واکنش، زنده بودن خود را ابراز می . رد نشان دھد و واکنش ھايش را از جنس زندگی می پنداواکنشمی دانيد که اين من ذھنی دوست دارد 

  . کند

من  :شما می توانيد بگوييد. وقتی ما حاضر ھستيم، بيداريم،  بودن را حس می کنيم. ھشياری حضور زنده و قائم به خود است و زندگی را حس می کند

  .ھستم

   :) کنيمبه زبان ذھن گفتگو( شما چه؟ کی؟ ھستيد، :اگر از من ذھنی بپرسيم

  اسم تان چيست؟ 

  شغل تان چيست؟ 

  . ھويت تان چيست؟ بله من معلم ھستم

  . ما از جنس بودن ايم از جنس شدن نيستيم. بودن احتياج به شدن ندارد.  امھست من :در حالی که خدا در تعريف خود  می گويد
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  . من ذھنی اين را نمی فھمد و اين نفھمی اش ھم مقدار حرکت دارد 

  : حا%

ما کوچک شدن را دوست . گويی، کوچک می شويم.  زيرا، ھمينکه بخواھيم سرعت اتومبيل فکر را کمی آھسته کنيم، می ترسيم.ين مردن سخت استا

  . نداريم

ھزار زياد منظورم از . می خواھيم واکنش نشان دھيم، ھزار نوع واکنش من ذھنی ھم داريم. کسی به ما توھين کند، چه می شود؟ من ذھنی کوچک می شود

  . است

با خبر . ( ، فايده می برد، زيرا به اين بھانه می تواند واکنش نشان دھد و بزرگ شودبرخوردناز اين . بربخورد بيايد و به او بدشاز ھر چيزی ممکن است 

  .  کندقضاوتدوست دارد ). اينھا ھستند

  با چه قضاوت می کند؟ . قضاوت می کند. قضاوت اش من دار است

من ذھنی فقط می خواھد باورھا و فکرھای خودش . ت کيلو متر ھشياری جسمی، با ذھن ھا و باورھايی که با آنھا ھم ھويت است، قضاوت می کندبا آن شص

  . را ببيند

 کنيم کوچک حس نقص می کند، بنابراين وقتی به ما توھين می کنند، ما حس می. خودش را معتبر کند، می ترسد، ريشه ندارد. عاشق فکرھای خودش است

  .می شويم

  .چه می شود؟اگر با خبر باشيم می گوييم بگذار کوچک شوم، واکنش نشان نمی دھم ببينم کوچک شوم، 

  .، به پيش معشوق چون ِشکر می رويديک ذره بميريد اگر کوچک شويد و 

  . معشوق چون ِشکر، خداست. معشوق چون ِشکر، با اصل ما يکی ست

  .من ذھنی بميريم، از جنس زندگی، خدا می شويمبمحض اينکه بتوانيم از اين 

  .بتدريج، ھويت ھای کاذب را بيندازيم. ترس نمی گذارد بميريم، مگر اينکه يواش يواش بميريم

   :اما ما می بينيم

  .اين چيز برايم خيلی مھم است

  . اين نباشد من می ميرم

زندگی ام تغيير .  ھنوز ھستم، نمردم:يکی ديگر را ھم می اندازم، باز می بينم. نمردمتصميم می گيرم اين دو ھويت کاذب را بيندازم، باز می بينم ھنوز

  دقت می کنم، ببينم که ذھن ام چکار می کند؟. به آن دردھايی که ھر روز سراغم می آيند، ھشيارم. نکرد

  . م ھويت اممسائلی که با آنھا ھ. ذھن ام مثل قطار مسائل ام را برايم زنده و روبه رويم قرار می دھد

  .ھر مسئله ای که می آيد، غمگين و ناراحتم می کند، من ذھنی کيف می کند

  .اما چون با خبرم و ھشيارم، تصميم می گيرم که ديگر به گذشته و آينده نروم

  :متوجه می شوم. با اين لحظه، که زندگی ست باشم، آرام آرام به گذشته و به آينده نمی روم

  .  کرده بودم در آينده اتفاق خواھند افتاد و به من زندگی خواھند داد، انداخته امموضوعاتی را ھم که تصور

   :اLن با اين ھشياری می دانم

  .ھيچ چيزی در جھان بيرون اتفاق نخواھد افتاد که زندگی مرا بيشتر کند

  .بعيت از من ذھنی، اجازه نمی دھم، زندگی از من بيان شود با رفتن به ذھن و ت:در حاليکه. از جنس زندگی ام. زندگی ام اBن تام و تمام و کامل است

  . اممن در حال تجربۀ بودن ھست ھم که ھست و جنس خداست، . بتدريج می بينم که من می باشم وھستم

  چکاره ھستی؟ اسم ات چيست؟ چرا نمی گويی؟ . آدم ھا، ھمه به زبان دويی حرف می زنند

  . وجود دارم و لزومی ندارد به جھان نگاه کنم و از آنھا بپرسم که من کی؟ ھستمروی پای زندگی . زندگی ام.  من ھستم- 

  . َمرُدم، شما بگوييد من کی؟ ھستم

من ذھنی . می دانم دردھا فقط به درد من ذھنی می خورند. پس، وقتی اين من ذھنی و کاراکتر و خصوصياتش را می شناسم، ديگر نمی تواند مرا فريب دھد

  . دردھايش، واکنش نشان می دھدبا استفاده از 

  .تمام آن رنجش ھا و کينه ھا و حسادت ھا به درد من نمی خورند

  .  می گويمنهبه حسادت . چون می دانم من ذھنی خودش را مقايسه می کند، حسادت را ھم می شناسم، ھر وقت سراغم می آيد  خودم را عقب می کشم
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  . ب، صحبت خواھيم کردامروز، در قصه ھای مثنوی، در مورد اين مطال

منتھی من ذھنی با آن اتومبيل اش که شصت . پس، ما فھميديم که ھمۀ ما از جنس عاشقان ھستيم، در واقع ھمين اLن ھم با خدا، با زندگی، يکی ھستيم

   .کيلومتر سرعت دارد، ما را سوارکرده و به ما گفته تو من ھستی و، اين اتومبيل را بايد با سرعت زياد، برانی

  . ما با سرعت زياد اين اتومبيل را می رانيم ولی مرتب ھم صدمه و لطمه می خوريم

  . چرا؟ برای اينکه سرعت ذھن خيلی زياد است و تأمل نداريم. راه می رويم، برای خود و برای ديگران درد و مسئله ايجاد می کنيم: برای اينکه می بينيم

  :تأمل معادل اين است که

ولی من ذھنی می . ه صفر رسانده و اجازه دھيد که خرد و آرامش زندگی، در وجود شما دميده شود و در آفرينش فکر خ�ق باشيدشما سرعت ذھن را ب

   :گويد

  .ھر چه تند تند، فکر کنی، بھتر می توانی مسائل ات را حل کنی

حل مسئلۀ  وضعيت بيرونی، از آن . يم و نمی توانيم مسئله را حل کنيمولی ما اLن می فھميم که ھر چه تند تر و بيشتر فکر کنيم، بيشتر مسئله ايجاد می کن

  به چه؟ دسترسی پيدا می کنم؟ .  را فروکش کنم بھتر می توانم مسائل ام را حل کنمفکر من دار،  ھر چه من. طرف می آيد

  از الست آب زندگی خوردند

  %جرم شيوه دگر ميرند

   پروردگار شما ھستم؟ شما از جنس من ھستيد؟  آيا من:خدا از ما پرسيده: قرآن می گويد

  . بله:به زبان ما، يعنی ما از جنس خدا ھستيم؟ ما ھم گفتيم

  . يعنی ما بعنوان ھشياری جنس خودمان را بعنوان خداييت می شناسيم؟

   :خب ھمانطور که ما به اين جھان رسيديم، کلمه ای را به زبان آوردند و به ما گفتند

  ).آن اسم را مساوی خودمان دانسته و شناختيم (. ف�نی: اسم ات- 

  اسم= من .  را ياد گرفتيممن آن اسم را گرفتيم و بعد ھم کلمه - 

 که اين بدن ام ھم جزو آن است منمن، تنيديم و چيزی به نام = بعد چيزھايی را که در پيرامو ن وحول و حوش مان بصورت فکر، ارائه شد، حول اين اسم 

  . بصورت فکر ساختيم

 من آدم بدبختی ھستم، من آدم خوشبختی ھستم، من آدم : بعد انواع داستان ھا... مثل بدن سالم، بدن قوی، بدن خوشگل، بدن مريض، و :قضاوت ھايی کرديم

  . اسم، اضافه کرديم= به من ... باسوادی ھستم، من آدم پول داری ھستم، من آدم حسابی ھستم و 

 بتنيم، اگر از طريق تسليم يعنی پذيرش اتفاق اين لحظه، مقداری ھشياری حضور، درست کنيم حول ھشياری حضور دوباره ھمينطور که ما حول آن توانستيم

  . اين در واقع عاشقی ست:در بيت بعد می گويد. می توانيم ھشياری حضور درست کنيم

  . اسم مان، چيزی ھای ديگر نيز روی آن تنيديم من، و با:ھمانطور که آنجا گفتيم. اLن شما، مايه ای از ھشياری حضور درست کنيد

  .باشنده ای خيلی عجيب و غريب. ما انسان معجره گری ھستيم

  .چطور بعنوان ھشياری توانستيم، بی نھايت را به مقوله ای کوچک کاھش دھيم؟

  . حا� می توانيم از اين چيز کوچولو، ھشياری را بيرون بکشيم و به فضای �يتناھی تبديل کنيم

  ونک در عاشقی َحَشر کردندچ

  نی چو اين مردم َحَشر ميرند

  .در عشق، خودشان را جمع کردند. ، کردند)جمع(در عاشقی َحشر 

از کجا اينھا را می گيرد؟ از . شما به سادگی مقداری ھشياری حضور درست می کنيد، بعد می بينيد که اين ھشياری حضور وسيع و وسيع ترمی شود 

  . که روی چيزھا در بيرون کردهسرمايه گذاری ھايی 

  .   می دھدکاھشپس، ھشياری می آيد، بی نھايت  

ماھيتی بی نھايت را در فکر کوچولويی به نام من ذھنی، جای می دھد و بعد بيدار می شود و تمام اين بی نھايت را از آن فکر کوچک، بيرون می کشد و 

  .دوباره بی نھايت می کند

  . ان را در عشق جمع کردند خودش:در عاشقی حشر کردند

  . َحشر يعنی مردِم من ذھنی. مثل مردم عادی نمی ميرند
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  . ، نيستند، آنھا ھم عاشق اند)مردن من ذھنی( کسانی که ع�قه مند به ُمردن :مو�نا می گويد

  . من ذھنی دارند. منتھی من ذھنی اند

ومتر می رود، تا يک جايی تصادف می کند و می ميرد، بعد ھم نمی فھمد جريان چه کسی که تا آخر عمر سوار فکرھايش شده و با سرعت شصت ھفتاد کيل

  بود؟

  .  من بايد سرعت اين اتومبيل فکر را آھسته  کنم:به حرف عارفان گوش می کند و می گويد. کسی ھم نه

چه انرژی زنده زندگی را می گيرم، تبديل به بنزين می کنم من ھر .  از جھان بيرون، ھويت نگيرم:ترمز به اين معنی که. برای اينکار مرتب بايد ترمز کنم

  . و به اتومبيل ذھن می دھم، که با سرعت می رود

  .می بينيم که دوباره آن بی نھايت ما ھستيم. اين انرژی زنده زندگی را می خواھم نگاه دارم. نه

  .اين تعريف ما ھم ھست.  خدا از جنس بی نھايت و ابديت است:گفتيم

  . نس ابديت ايمما از ج

  . يعنی بی نھايت زنده بودن در اين لحظه، و بی نھايت عمق

 درست می کنيم و بتدريج  در عاشقی سرمايۀ حضور، )تسليم يعنی پذيرش بی قيد و شرط اتفاق اين لحظه قبل از قضاوت(می شويم، تسليم پس ما وقتی 

  .ھشياری را جمع می کنيم

  :گی می خوريم، به شيوۀ ديگری می ميريمچون از ھمان ھشياری ازلی ما آب زند

  .  شيوۀ مردن عاشقان، يعنی شما که به اين برنامه توجه می کنيد، وقتی می ميريد، از اينطرف زنده می شويد- 

يد، پنج سال اينطور نيست که شما اBن می مير. اين مردن و زنده شدن به حضور و به زندگی و به ھشياری يک حرکت است و يک عمل است، دو تا نيست

   .ديگر زنده می شويد

  .  به اندازه ای که می ميريد، زنده می شويد- 

  . خب

  .حا� قصه ای از مثنوی برايتان می خوانم

   :مو�نا بصورت ھای مختلف به ما توصيه کرده. نبايد فرصت را تلف کرد"  اين قصه به ما می گويد که واقعا

  . ده شود، بھتر استھر چه زودتر آدم بميرد، يعنی به زندگی زن

  

  :تيتر اين قصه ھست

  ۵۴٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

 

  کرد ای و پاسبانی می تاجران ُبردند به کلی بعد از آن َھيھ حکايت آن پاسبان که خاموش کرد تا دزدان رخت

در سن ھفتاد سالگی، . ، تا سن ھفتاد سالگی، شصت سالگی، زندگی زنده و با کيفيت ما را بدزدد و بی تفاوت باشيم"يعنی ما اجازه بدھيم من ذھنی مث�

   :يکباره متوجه شويم که

ات خود و گول من ذھنی را خوردن و من ذھنی را بزرگ کردن و زندگی از کنارمان رد شده  و ما زندگی نکرده، در ستيزه با مردم و درد کشيدن و اثب

  .حا� چه کنيم؟.  مشغول بوديم... خودمان را به رخ ديگران کشيدن و 

  !. شروع می کنيم به داد و فرياد راه انداختن

 برای :استخدام می کنند و می گويند، يک شمشير زن، يک مرد قوی ھيکل که سمبل ھشياری در ماست، "در اين قصه، يک کاروان، پاسبانی را مث�

  .محافظت کاروان از حملۀ دزدان ھمراه ما باش

  . در واقع به خواب ذھن فرو می رود. کاروان می خوابد و پاسبان ھم به خواب می رود

   چه شده؟:اروانيان می پرسندکاروان بيدار شده، ک. دزدان با نقاب می آيند و تمام رخت و َپخت و اموال کاروان و شترھا و نقره ھا را می برند

  . دزدان آمدند- 

  !. خب داد و بيداد می کردی
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ولی اLن اگر بخواھيد سه چھار برابر داد و فرياد راه می . ترسيدم. شمشير را به روی گردنم گذاشتند و تھديدم کردند که اگر سرو صدا کنم، مرا می کشند -

  !. اندازم

  !.فرياد سه چھار برابری تو به چه درد ما می خورد؟اLن که دزدان به کاروان زدند، داد و 

  :از طريق اين تمثيل مو�نا می خواھد ھشدارمان دھد

  . داد و فرياد سه چھار برابری در سن شصت سالگی، ھفتاد سالگی، راه نيندازيد- 

  . تان زودتر بيدار شويدمن ذھنیبھتر است در رابطه با  - 

  . ر چه زودتر از آن بميريد تان را بشناسيد و ھمن ذھنی زودتر - 

 ولی اگر ديگر شد و آن را نشناختيد، گر چه بی فايده و بی نمک و بی خاصيت است، اما باز ھم با ھمان من ذھنی به قرآن پناه ببريد و از شيطان دوری - 

  . بپردازيدمن ذھنیکنيد و يا با راندن و تکفيرشيطان، به عبادت با 

  .بيدار شويد اLن وقت آن است که از غفلت - 

  :به عبارت ديگر. از عمق وجود بخواھيد"  دعا کنيد و حقيقتا- 

  ".بميريد "

  اين من ذھنی : از خدا بخواھيد که به انسان ھای درمانده کمک کند. بھترين دعا، تسليم و مردن است - 

  .فريب ام داده حا�، بيدار شدم

  .، تأکيد می کند"در ھر سنی  " :سپس مو�نا، به عبارت

  . ھستمِن ذھنی از بيدار شدندر ھرسنی امکان . پس، نبايد نا اميد شد - 

  .در ھر سنی امکان دارد به حضور زنده شويم حتی بعد از ھفتاد يا ھشتاد سال غفلت. چون ھشياری حضور از بين نمی رود

   :ضی از کلمات يا جم�ت آن ساده نيست، می توانيداگر فھم بع. چندين بار اين قصه ھا را بخوانيدشما بايد . اين قصه ھا بسيار بيدار کننده ست

   :تفسير مثنوی معنوی، به قلم استاد کريم زمانی را مطالعه فرماييد و سپس با تأمل به زندگی خود برگرديد و بگوييد

  . چه کارُبردی در زندگی من دارد؟ و کاربرد عملی آن را بنويسيد و عمل کنيد،اين قصه، بيت به بيت

  . ، ذھن پياده می شويد)ترمز بريده" گاھا(س از مدت کوتاھی، از خواب غفلت ذھن بيدار می شويد و يا از اتومبيل  آن موقع، پ

  .  کمی دست و پايش درد می گيرد اما بلند می شود و روی پای خود می ايستد. مواقعی ھم ھست که انسان بايد خود را از آن اتومبيل پايين بيندازد

  سباب بردپاسبانی خفت و دزد ا

  رختھا را زير ھر خاکی فشرد

  روز شد بيدار شد آن کاروان

  ديد رفته رخت و سيم و اشتران

  .ھشيارِی شما خفت). شما بصورت ھشياری. (پاسبانی خفت

  . کجا؟ خفتيم؟

  .در ذھن - 

  . دزد؟  من ذھنی

  . اسباب؟  کيفيت ھشياری اين لحظه

  . گذاشتدزد اسباب و اثاثيه را برد و ھر يک را زير خاک 

  ).خاک کردن ھشياری لحظه. ( رنجش، به مثابه يک خاک کردن است- 

  . ھم ھويت شدن با ھر چيزی، با ھر باوری، به مثابه يک خاک کردن است- 

  

گی، آفرينندگی من ذھنی، زندگی با کيفيتی را که اين لحظه بايد بوسيله شما زندگی و تجربه شود، و در تمام ذرات وجود شما مرتعش گردد و موازی با زند

  . کنيد، از شما می دزد

  

  .روز شد. انسان خفته است. شما خفته ايد
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  .شب تاريک است و غذای ذھن

  . ھشياری جسمی که در اثر سريع فکر کردن ذھن ايجاد می شود شب است و روز، سمبل ھشياری حضور است

   :عنی، وجود دارد، يجسمی و پنجاه درصد ھشياری حضوروقتی پنجاه درصد ھشياری 

  .  پنجاه در صد ھشياری جسمی و آگاھی از بيرون، ولو با داشتن ھويت و حس وجود- 

  . پنجاه درصد ھشياری حضور، بی فرم و بدون حس وجود- 

  .  را برقرار می کنندتعادلاينھا مثل ترازو 

  .است که اشتباه نکنيمبه اين ترتيب، ما متوجه ھستيم که در ذھن ھم ھويت شدگی و حس وجود داريم پس، حواس مان جمع 

   :تا آنجا که می توانيم

  .  ميزان را برقرار، حس وجود خود را کم، روی خودمان کار می کنيم- 

   :اما اگر فقط ھشياری جسمی داريم

  .نمی فھميم" دزد با خيال راحت زندگی مان را می زند و ما اص�

  ... می کنيم و با صدای بلند صحبت می کنيم و از اين و از آن  تأييديه می طلبيم و با اين و آن درگير می شويم با ھمسرمان ناسازگاری و درد ايجاد

  . بايد بميرنددر خانواده زن و شوھر، ھر دو نسبت به من دھنی، 

  . تا نميرند و ھشياری حضور نداشته باشند، نمی توانند با ھم يکی شوند

   :ممکن است من بگويم. ھشياری حضور يکی بيشتر نيست

 حضوِر خودتان، غلط است، چون :ولی اين عبارت".  وقتی شما حاضر ھستيد و نسبت به من ذھنی تان مرديد، به حضور خودتان زنده خواھيد شد.بله"

  .  بيشتر نيستيکیحضور 

  .  دو انسان مختلف، جلوه می کند، اما ھر دو حس يکی بودن می کنيمطريق و درحضور در من و در شما، از 

  .مثل دو عارف

  شقانی که جان يک دگرندعا

  ھمه در عشق ھمدگر ميرند

ھر دو به ھم کمک می کنند که من ذھنی شان بيشتر بميرد و به ھشياری حضور . من ذھنی را شناخته اند. يک زن و شوھر ھردو از جنس عشق ھستند

  .نزديک تر و زنده و بيدار شوند

می دانند که . از ھم انتظار ندارند. ن کردن خود و محکم کردن پوستۀ من ذھنی، استفاده نمی کننددعوا ندارند، ستيزه نمی کنند، از ھم بعنوان قطب برای معي

در توقع، به خود نھيب می زنند و پرھيز می کنند، ولو اينکه اين تماي�ت به فرد فشار می آورند ولی زير بار اميال . توقع و انتظار متعلق به من ذھنی ست

  .من ذھنی نمی روند

  . بيانيه در مورد بشريت ھم درست است؟ بلهآيا اين

اگر پاسبانان، رھبران عرفانی جھان، بطور کلی رھبران جھان، که مردم از آنھا تبعيت می کنند، بخوابند، حضور انسان به . کاروان بشری پاسبان دارد

  .  تأخير می افتد

منابع زمينی را . دن ھواپيمای جنگی و بمب و تانک، بکار رفت و حيف و ميل شدما تا بحال دو جنگ جھانی داشتيم، اينھمه ھزينه برای تھيه و نابود ش

استخراج و تبديل به پول کرده و صرف ھزينه ھای مھمات جنگی کرده و در ويرانی بکار رفت، در حاليکه می توانست در جھت سازندگی و رفاه و آسايش 

  .م؟ برای اينکه رھبران ما خفته بودندچرا اينکارھا را نکردي. و رشد کيفيت بشر بکار گرفته شود

آن جنگ مثل جنگ دوم نخواھد بود، بسيار پيچيده تر . اگر در خواب ذھن بمانيم، احتمال يک جنگ ديگر نيز، وجود دارد. آدم ھا کشته و خانه ھا ويران شد

  . و با صدمات عميق و گسترده تر

  ...بيم، و يکباره بيدار شويم که چرا؟ اگر ما، انسان ھا بخوا. احتمال جنگ اتمی نيز وجود دارد

  . زندگی مردم دزديده و سرمايه ھای مادی، حيف و ميل می شوند. اگر به خواب رود نتيجه ھمين است. فقط او می داند.  استرھبر ما ھشياری حضور

  .فايده ای نداردآن موقع داد و فرياد سه چھار برابری پاسبانان . اگر بشريت دير بيدار شود، دزد ھمه چيز را زده

  . در حاليکه نمی توانستی دزدھا را مانع شوی، چرا نعره برای بيداری ما نزدی؟ ترسيدم:کاروانيان خواھند گفت
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  پس بدو گفتند ای حارس بگو

  که چه شد اين رخت؟ و اين اسباب کو؟

، ای )شما ھم به خودتان بگوييد و من ھم به خودم می گويم( ما کجاست؟نگھبان، چه ب�يی بر سر اموال ما آمده؟ اسباب و اثاثيه ای : کاروانيان به او گفتند

  . ھشياری، چه شد؟ اين رخت و اسباب کو؟ زندگی ما کو؟ ھشتاد سال در ستيزه بوديم

  دزدان آمدند اندر نقاب: گفت

  رختھا بردند از پيشم شتاب

  . از جلو چشم من برداشتند و رفتند دزدھای نقابدار آمدند و با شتاب اسباب و اثاثيه شما را :نگھبان گفت

  .حق داريم: آن موقع که ما دعوا می کنيم، به نظر می آيد. اگر با نقاب نيايند، شما آنھا را می شناسيد. دزدھای ما ھم با نقاب می آيند. بله

  .نمی دانيم:  می شويمھمينکه بيدار شويم، متوجه. ، مربوط به من ذھنی ستمن می دانم، من حق دارم :ين قضيه حق داشتناما ا

  . نمی دانيمما، . ھر قدرھم که ديگران اصرار دارند که می دانيم، نه

  .، نمی رويم"من می دانم" زير باِر - 

  .مردم نمی رويمنصيحتِ  و راھنمايی و کنترل  : زير بارِ - 

  .  مردم نمی رويمعوض کردنِ  و ميِل تغيير :  زير بارِ - 

  . اگر به مردم نصيحت کنيم به دزد تبديل می شويم،:می دانيم

مطالبی که از مو�نا می خوانيم، نصيحت نيست، تشريح حقايق و قوانين حتمی وقاطع و خدشه ناپذير زندگی ست که اگر در وضعيت ھای زندگی مان بکار 

  .ببريم، رھا می شويم

  . ی سريع می دزدد، با انواع نقاب ھا و با تردستی زندگی مان را خيلمن ذھنیپس، معلوم می شود که اين 

  . تان شويد، ببينيد زندگی تان به چه نوعی؟، چگونه؟ از شما دزديده می شود؟من ذھنیشما عقب بکشيد و ناظر بر 

  .  در شما زندگی شوداBن : است که بايدزندگی خام، توجه خام، لحظهاين  - 

  .اLن در اين لحظه، توجه خام شما، روی چه موردی ست؟

  . ی کنيد؟ نسبت به چيزی نگران ھستيد؟ از چيزی در گذشته ناراحت ايد؟ اين مقو�ت، از شما لحظه و توجه و زندگی خام را می دزدندبا يکی بحث و جدل م

  .دزدھا با نقاب می آيند

  . تمام فکرھای ما، که فعال اند و می توانند توجه زندۀ ما را به سمت خود ِبِکشند، دزدند

   : آنقدر سريع رفت و آمد می کنند که در ھفتاد سالگی از خود می پرسيم.ما متوجه آنھا نمی شويم" اص�

  .دعوا بود" تماما. زندگی نکردم؟" چطور شد که ھفتاد ساله شدم، من که اص�

   :دائم به .  مان بوده و درد ايجاد شدهمنيتکارھايی را ھم که انجام داده ايم، با 

  ما می دانيم که اگر من ذھنی زايل نشود، و با آن زمينه بيآفرينيم، .  مشغول بوده ايمانجام دادن يا به فکر کردن

  . نه!  ھا، بدون ِخرد زندگی، به جايی نمی رسيمانجام دادن ھا و فکر کردنبا اين 

  قوم گفتندش که ای چو َتلL ريگ

  کردی؟ کيی ای ُمرده ريگ؟ پس چه می

  !.کار می کردی؟ ای مرده ريگ،ای ميراثآدم بی خاصيت، پس تو ديشب چای، : کاروانيان به او گفتند

  .مو�نا، در خ�ل قصه ھا، کلماتی کليدی بکار می برد.  به ما می رسدارث بصورت من ذھنیاين 

  . می رسد" به ارث"به ما " به ترتيبی که من و شما، متوجه شويم که اين من ذھنی واقعا

   :از پدر و مادر و از برادران يوسف و از بقيۀ اھل جامعه

  .  می شودالقاء من ذھنی ھر چند با نقاب و با قيافه ای عادی، اما به ما - 

  .  به خود می گيردعادیدر واقع، رنجش و دعوا و قھر در خانواده صورت  

  . اين يک توھين است:بنابراين، بقول مو�نا

ير فکرھايمان نقب بزنيم، وقتی خرد زندگی از ما نجوشد و وقتی در اين لحظه، نتوانيم شکافی بين پاسخ و تحريک باز کنيم و به حضور و به فضای ز

  . نشان از من ذھنی به ارث رسيده، داريم" و خNق نباشيم و فقط فکرھای پوسيده گذشته را تکرار کنيم، دقيقا ابراز نشود
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  .ين شدھر چه جامعه ارزش می دانست، به ما ھم تلق. ھر چه پدر و مادرمان قبول داشتند، به ما ھم منتقل شد

بررسی و باز نگری نکرديم، به آنھا چسبيديم و " ھيچ موقع کيفيت و درستی اين داده ھا و اين الگوھای فکری را که با آنھا ھم ھويت شده ايم،  مجددا

  . بخشی از ھويت ما شدند

  .  امروز می خواھيم به اين داده ھا و الگوھای به ارث رسيده، نگاه و آنھا را بررسی کنيم

  ن يک کس ُبدم ايشان گروه گفت م

  با سNح و با شجاعت با شکوه

  . من يک نفر بودم و آنھا گروه و مسلح و شجاع و با عظمت و با شکوه بودند: نگھبان گفت

  .شکوه دارند... ، تلويزيون ھای مھم، آدم ھای با سواد، و "واقعا

  .مصداق امروزی آن، تلويزيون سی ای ان، که گسترده و با شکوه است

  . مردم تعظيم شان می کنند و محافظ دارند و حرف شان به کرسی می نشيند، مسلح اند. بران بزرگ جھان، شکوه دارندرھ

  .  را دارد و ما آن را دست کم نمی گيريمخداييتولی اين تک بودن، .  ھستيمتکما 

  . شيار شدن را داريمآيا کسی مثل مو�نا، عنصر کوچکی بود؟ ھر يک از ما، قوه و پتانسيل مو�نا شدن و ھ

  .ھمۀ انسان ھا بالقوه عاشق و از جنس ھشياری ھستند. انسان با انسان فرقی ندارد

گروه . ولو اينکه شکوه آنھا، تعداد کثير پيروان آنھا باشد. پس، شما از شکوه و ج�ل کسانی که می خواھند باورھايشان را به شما تحميل کنند، نمی ھراسيد

  .بزرگ باشد

  .  است شکوه اش، ده ميليون پيرو باشدکسی ممکن

  گفت اگر در جنگ کم بودت اميد

  ای زن کای کريمان برجھيد نعره

  .  ای کريمان برخيزيد: اگر در غلبه بر آنھا اميد نداشتی، �اقل فريادی می زدی و می گفتی:کاروانيان گفتند

از . يا از ابراز اَسرارمان می ترسيم؟. ه می توانند کمک مان کنند، ، کمک می خواھيم؟آيا وقتی ما با مشکل مواجه می شويم، از انسان ھايی مثل مو�نا، ک

  .چه؟ می ترسيم؟

  ... با خانواده ام مشکل دارم، با ھمسرم مشکل دارم، از ھمسرم جدا می شوم؟ و : چرا ما از ابراز مسئله و دردمان، می ترسيم؟

  .ت س...نه، من روابط ام با ھمسر و فرزندانم عالی 

  .آبرويم برود می ترسم،

  .آبرو فقط در ھشياری حضور است. چه؟ آبرويی

  .بی اعتبار است. تمام پنھان کاری ھای ما از مردم، دروغين است. من ذھنی دروغين است و آبرو ندارد

  .  کمک بيايند و اوضاع را بد تر کنند، بهمن دارالبته نعره ھم بزنيم، ممکن است آدم ھای . نعره نمی زنيم. از کريمان، به موقع کمک نمی خواھيم

اگر ما ايرانی ھا، از کنترل ديگران دست برداريم، پدر و مادرھا از کنترل بچه ھايشان دست بردارند، زندگی ھا .  بميريممن ذھنیما می خواھيم نسبت به  

  . به ھم نمی خورد و پنجاه درصد ازمسائل ما حل می شود

  اگر دخالت نکنم، پس، کی ھستم؟ من اگر مادر نباشم، پس کی ھستم؟ . بايد دخالت کنم. من مادرم. من پدرم: می گيريمما، ھويت مان را از دخالت مان 

  .چيز ايم، نه، ھست ھستيم، که نه چيزما دنبال آن 

لت ھا و قضاوت ھای ناروا و بی اين وضعيت منجر به دخا. کسی ھفتاد ساله ست و فرزندش چھل ساله، ھويت اش را از پدر بودن يا مادر بودن می گيرد

  . خاصيت و خراب کردن و از بين بردن زندگی ھا می شود

به .  مردم، کمکی نمی کندمن ذھنیحسادت ودخالت ھای .  می گيردمن ھای ذھنیبيچاره آن کسی ھم که نعرۀ کمک خواھی می زند، کمک اش را از 

  . اعتمادی نيستمن ھای ذھنیحسادت و دخالت 

کتاب خواندن به ما .  نزد، مو�نا و حافظ  و فردوسی و عارفان برويم، کتاب بخوانيم:ت وقتی که ريتم زندگی ما، کار نمی کند، می گوييمبرای ھمين اس

  . کمک می کند
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م محصور و مدھوش و با جلوی برنامه ھای تلويزيون نشستن، آد. يکی از دزدھا ھمين تلويزيون است. برنامه و سZ ھای تلويزيونی به ما کمک نمی کنند

  .زندگی دزديده می شود. کوک، به جنون برنامۀ تلويزيونی می شود

  . محصول آن ديوانگی ھا به وجود ما تزريق می شود

  . در کتاب ِخرد و بيداری نھفته ست

  گفت آن دم کارد بنمودند و تيغ

  دريغ که َخُمش ورنه ُکشيمت بی

د و فرياد راه بيندازم ولی کارد و تيغ و خنجر و شمشير را نشانم دادند و تھديدم کردند يعنی خاموش باش و ا�  وقتی دزدھا آمدند، می خواستم دا:نگھبان گفت

  .بی ھيچ م�حظه ای تو را می ُکشيم

  آن زمان از ترس بستم من دھان

  اين زمان ھيھای و فرياد و فغان

  .اد و فرياد راه بيندازماما اLن می توانم د. آنموقع از ترس، دھانم را بستم و چيزی نگفتم

  . آيا من می ترسم؟ از چه؟ می ترسم؟: شما از خود بپرسيد. امروز می خواھيم در مورد ترس صحبت کنيم

  .ھر کاری را که با ترس انجام می دھيم، درد خواھد داشت و فاقد ِخرد زندگی ست

نه اينکه به تبعيت از عقل من . ياط، تأمل، ِخرد، ضروری ست و بايد بکار رودالبته، احت.  دست اندر کار آن استمن ذھنیھر کاری که با ترس توأم است، 

  .ذھنی، بی پروايِی بی مورد بکار بريم

  آن زمان بست آن َدَمم که دم زنم

  اين زمان چندانک خواھی َھی کنم

  چونک عمرت ُبرد ديو فاِضحه

  نمک باشد اَُعوذ و فاتحه بی

  .ھر قدر می خواھيد داد و فرياد راه بيندازمآن زمان از ترس دھانم را بستم، حال، 

 ست که نماينده اش، من انرژی مخربیشيطان، آن حوضۀ . ، برد، پناه بردن به قرآن بيھوده و بی خاصيت است)رسوا کننده(وقتی عمر تو را ديو فاِضحه 

اين ھم يک مقصود و شيوه و وسيله ای ست . اھد ما را رسوا کندمِن ذھن، می خو. تا زمانی که من ذھنی داريم، در قلمرو شيطان کار می کنيم. ذھنی ماست

  .، در خدمت خدا)جھت بيداری ما از درد(

  .چرا درد، برای بيداری؟ چرا به اينصورت؟ :ممکن است بپرسيد

    :زيرا ما فقط دو راه داريم

  . ھشيارانه و با اختياِر خود بميريم- 

چون خودمان آزاد .  ع�قه مند به آزادی و صلح و امنيت ھستيم، عکس آن روی می دھد:می گوييم. ند من ذھنی ما را با معيارھای خود، رسوا می ک- 

  . نيستيم، آزادی را نمی شناسيم، جنگ و عدم امنيت و عدم آزادی بوجود می آيد

ُعوذ ِباِ[ ِمن اَ  بفرستی و سورۀ فاتحه و عمرت را ديو رسوا کننده برده، حا� در ھفتاد سالگی، بی خاصيت و بی نمک است که بخواھی لعنت به شيطان

  .  الشيطاِن الَرجيم، بخوانی و باز دوباره با من ذھنی به قرآن پناه ببری

  نمک اکنون َحنين گرچه باشد بی

  تر زان يقين نمک ھست غفلت بی

ای يأس برای گناھکاران و عاصيان نيست، آيا يا حضرت مو�نا، در مرام و مکتب تو که ج: اين بيت در جواب سوالی ست که از مو�نا پرسيده شد

  منظورت اينست که شخصی که سراسر عمرش را به معصيت به سر آورده از درگاه الھی بايد مأيوس باشد؟ 

ظه از عمر پس، در ھر لح. ادامۀ غفلت از آن توبه بی نمک تر است" درست است که گفتم توبه و انابت او بی نمک است ولی مسلما: مو�نا جواب می دھد

  .توبه و بازگشت صادقانه، بی حاصل نيست گر چه آن شور و جذبۀ سابق را ندارد

گر چه ناله و گريه زاری و اظھار تأسف نسبت به گذشته بی نمک است، اما اگر غافل از من ذھنی باشی و غفلت را ادامه بدھی، اين ادامه از آن ھم بی 

  .نمک تر و بی معنا تر است
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وقتی که ما وقت را تلف کرده و به سن شصت، ھفتاد سالگی می رسيم، اين غفلت از من ذھنی در لحظه، بيھوده تر از آن تأسف بی نمک، به عبارت ديگر، 

  . و بی خاصيت از گذشته ست

  : در اينجا، اميد را از بين نمی برد و می گويد

  نال نيز نمک می چنين ھم بی ھم

  که ذليNن را نظر کن ای عزيز

حتی اگر عمری به . ای خداوند عزيز، افراد خوار و ذليل را نيز مورد عنايت قرار بده: ه کن اگر چه ناله ات بی نمک باشد و در آن ناله بگوھمچنين نال

  .غفلت رفته ام، مرا ببخش

  : حا� که بيدار شديم و به خودمان آمديم، راحت متوجه می شويم

ولو اينکه . ه اگر کسی به اين برنامه يک بار توجه کند، درمی يابد که قضيه چيست و چه اتفاقی می افتدمن فکر می کنم ک. من ذھنی، کيفيت ھا را می دزدد

  .ھفتاد سال اش باشد

  .  ناله کن.می نالدرست است که بی نمک است ولی 

ند و درد ايجاد می کنند و ھنوز مال و ماده پرست ، ای خدا، به ذلي�ن يعنی آنھا که من ذھنی کھنه دارند، ھنوز در ھفتاد سالگی باور پرست ا)شما(ای عزيز 

  .اند، نظر کن

گذشت زمان، تن ما را ضعيف می کند و بتدريج متوجه می شويم که اين نعمات داده شده، از بين می روند، دايرۀ نفوذ مان کوچکتر و به حرف ھايمان 

را نمی کنند، از خانۀ خود نمی توانيم زياد دور شويم و با کمی راه رفتن خسته می توجھی نمی شود و آن ُپست و مقام را نداريم و مردم آن احوال پرسی ھا 

   ...شويم و غذا را نمی توانيم خوب ھضم کنيم و 

  . ام؟آيا حداقل اين فرسايش جسمی ما را بيدار نمی کند؟ متوجه نمی شويم که چيزھای موقتی در اين جھان، آنقدر ارزش نداشته که من با آنھا ھم ھويت شده 

  .  را متوجه نشود، وضعش بسيار تأسف بار استمھماگر کسی در ھفتاد سالگی اين 

دوباره در ھفتاد سالگی چيزھای بيشتری برای ھم ھويت شدن می خواھد و درد ايجاد می کند و يا به دوران جوانی برمی گردد و به بازگو کردن دوران 

  . ردازدجوانی و تحصي�ت و نکات به نظر مثبِت خود، می پ

  !. بميردمن ذھنیگرچه مرگ جسمی فرا می رسد اما نمی خواھد از 

  . خدايا به من و به کسانی که در اين وضعيت اند، نظر کن: ناله کن. بی نمک است اما با اينحال، می نال

  گاه باشد يا به گاه قادری بی

  از تو چيزی فوت کی شد ای اله؟

   ممکن است چيزی از تو فوت شود؟ چگونه. خداوندا، تو در ھمه وقت توانايی

  . زندگی نمی ميرد. از جنس زندگی ھستيم: می دانيم. تو قادر ھستی

، )اگر شده(بدن ما فرسوده شده . آنچه که ھستيم در يک سالگی در ده سالگی در پنجاه سالگی در ھفتاد سالگی ھمان ھشياری حضور است، ھشياری ست

حال، به موقع يا بی موقع، پانزده سال، يا ھفتاد سال، ولی خداييت ھيچگاه .  از بين نرفته، نمی سوزد، آسيب نمی بينداشکالی ندارد اما آن اصل، آن ھشياری

  .از بين نمی رود

  . کھنه و فرسوده نمی شود. اگر ھم دير شده، خداييت و آنچه که تو ھستی از بين نمی رود

  . يمما در ھر سنی می توانيم به ھشياری، بميريم و زنده شو

  شاه % َتاَسوا َعلی ما فاَتُکم

  کی شود از قدرتش مطلوب ُگم؟

  : سوره حديد23: اين آيه قرآن است

  

  

  ٢٣قرآن کريم، سوره الحديد، آيه 

  

� ُيِحبb ُك̀ل ُمْخَتاٍل َفُخورٍ َ ُcَ̀تْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم َو �  ِلَكْيَ� َ� َتأَْسْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َوَ
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   فارسیترجمه

   شادمانى نكنيد و خدا ھيچ خودپسند خيال زده فخرفروش را دوست ندارد آنچه به شما داده است] سبب[شما رفته اندوھگين نشويد و به  تا بر آنچه از دست

  ترجمه انگليسی

so that you will not be saddened for whatever does not come to you, nor be overjoyed in what has come to 

you. allah does not love those who are proud and boastful 

  

خداوند خيال زدگان فخر . ھر چيزی که از شما کنده شد و رفت برايش غمگين نشويد و برای ھر چيز که به شما اضافه می شود، مست نشويد: شاه گفته

  .فروش را دوست ندارد

  .خيال زده؛ من ذھنی ست

  .از جنس خدا نيست اما می تواند بشود" خيال زده ھستيد؟ متکبر و فخر فروش ھستيد؟ اگر يکی اينطور ھست، موقتا: اه کنيدشما به خودتان نگ

  .ما می توانيم خيال زده نباشيد

ه از فکر را دوست خدا �ف زنندگان و فخرفروشان ساخته شد. غمگين نشو برای چيزی که از دست شما رفته و مست نشو برای چيزی که به شما داده شده

  .ندارد

  آيا حس وجودش از فخرفروشی بخاطر باورھايش می آيد؟ . کسی که مسلمان است بايد توجه کند

  .چيزھای از بين رفتنی و گذرا که از ما رد می شوند و فرار می کنند، ما ناراحت می شويم؟ البته که ناراحت می شويم" بخاطر مايملک اش؟ آيا واقعا

خدا در رابطه با از دست . نده از بين می روند و از ما کم می شوند و چيزھايی ھم که به ما اضافه می شوند، آنھا ھم از بين خواھند رفتاق�م از بين رو

  : دادن يا بدست آوردن، می گويد

  . اگر در از دست دادن، ناراحت و با بدست آوردن، مست شوی پس، خيال زده ای

  .  یمن تو ی، جنس منگر چه از فخرت بخاطر از جنس من شدن نيست، 

  ). خدا فقط عاشق خود است. (خيال زده ای و از جنس من نيستی، تو را دوست ندارم" اما فع�

  .  نيستممن  آنگم شدن در فکر و جدی گرفتن من ذھنی و ھر لحظه فکر کردن و و من ذھنی را ترميم کردن، خيال زدگی و مست شدن است، و 

  :  اميد دادبه ما" مو�نا، نھايتا

  . نا اميد نشويد

. با اق�م و باورھای اين جھانی، زياد ھم ھويت نشوند. کسانی که پدر و مادرند به کمک اين مطالب، به فرزندان شان کمک می کنند که بموقع بيدار شوند

. ی دروغ می گوييم، بچه ھايمان ھم دروغ می گويندما وقت. دروغ نگويند. دروغين نباشند،. داشته ھای خود را به رخ ديگران نکِشند. فخر فروشی نکنند

. دروغ می گوييم برای اينکه خيلی بھتر بودن خودمان را نسبت به آنچه که نشان داده می شويم، ثابت کنيم و اين بافت ذھنی را در ديد مردم بھتر جلوه دھيم

  . اين خيال زدگی و دروغين بودن است و نيازی به اين کار نيست

  . رای يک مِن دروغينی که وجود ندارد فخر می فروشيمما بيخود ب

  . اگر دروغ بگوييم در ھر سلول مان يک ترازو نصب شده

  . نهروند زندگی به گونه ای نيست که اگر دروغ بگوييم و دروغين باشيم، مردم نفھمند، مسئله ای نيست، 

  . ، يک ترازو وجود دارد)ما(در ھر ذرۀ اين سيستم، 

  . من ذھنی بوجود نمی آيد. ، اگر اين لحظه ما فکر نکنيم، اين من ذھنی وجود ندارد"�اص: من می گويم

چه می شود؟ نسبت به من ذھنی . ھمينکه تند تند فکر می کنيم، برای اينکه خودمان را بوجود بيآوريم، خب وقتی فکر نکنيم، خودمان را ھم بوجود نمی آوريم

  . از جنس حضور می شويم. می ميريم

  . به زندگیزنده

  

  :برای ھمين است که مو�نا، می گويد

 ٢۴۵١مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 
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  ھيچ کافر را به خواری منگريد

  که مسلمان مردنش باشد اميد

  چه خبر داری ز ختم عمر او

  باره رو تا بگردانی ازو يک

  .ھيچ �مذھبی را به ديدۀ تحقير منگريد، زيرا اميد می رود که مسلمان بميرد

 :اين ھمان ھم ھويت شدگی با باورھا. ، که خيا�ت و مسائل خود را می پرستد، به دشمن و به اوقات تلخی، احتياج دارد)کافر، از نظر مو�نا(ل زده آدم خيا

  .کافری ست

ی که از جنس من  بيايد، اين کار سبب می شود که من دروغينی بوجود. ما برای اينکه بتوانيم ھويت خود را مشخص و تعريف کنيم، بايد با يکی بجنگيم

  . جسم است

  .  ھم، برای خود دست و پا می کندخدايی دروغين، مِن دروغينھمين 

  .  شودتسليمولی به ھمين آدم خيال زده، به خواری منگريد زيرا ممکن است، روزی 

  .مسلمان، انسان تسليم شده و موازی با زندگی ست

. بنابراين، ھمۀ ما اميدواريم. بوده"  شرط و بدو قضاوت می پذيرد و از جنس ھمان ھشياری می شود که قب�پس، انسان تسليم شده، اين لحظه را بدون قيد و

شما ھر کاری در گذشته انجام داده ايد اکنون می توانيد، برگرديد و . عرفان مو�نا انسان ھا را نا اميد نمی کند، م�مت نمی کند و به حس گناه آلوده نمی کند

   :ی شويد و آگاه باشيد کهزنده به زندگ

  .  رسيدن ما می شودحضور و به مردن من ذھنی مانعھای من ذھنی ست که ابزار خود، و ديگران، از مNمت وخبط، احساس  گناهاحساس

  

   :چرا تشريح اين مطلب را انتخاب کرده ام؟ زيرا. قصه ای را در رابطه با ترس، می خوانم

  . دن به اصل خود، ترس استعامل اصلی بازدارنده ما از زنده ش

  . ترس از مرگ ھم، مادر ھمۀ ترس ھاست. ترس، بارزترين و عمده ترين ھيجان من ذھنی ست

   :مو�نا می گويد. ترس از چه مرگی؟ ترس از مرگ من ذھنی

   .مرگی وجود ندارد

ھشياری من و . از جنس يک ھشياری، يک حضورندعده ای، از جمله حضرت رسول و اطرافيانش و عارفان : در ھمين غزل ھم ياد آورمان می شود

  .    پس، از مردن من ذھنی نمی ترسيم.فقط يک ھشياری وجود دارد. ھشياری تو و ھشياری او مطرح نيست

  ١٧٢١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا

  ساحران را نه که فرعون لعين

  کرد تھديد سياست بر زمين؟

  که ببرم دست و پاتان از ِخNف

  پس در آويزم ،ندارْمتان معاف

حرانی را که به حضرت موسی گرويده بودند تھديد به قتل و شکنجه مگر اين فرعون ملعون نبود که ساحران را تھديد به کيفر و عقوبت کرد؟ يعنی او سا

  .دست و پای شما را بر خ�ف ھم خواھم بريد و باز ھم دست از سرتان بر نمی دارم و به دارتان خواھم کشيد: کرد

  . ، در واقع ما ھستيم)جادوگر(ساحر . ساحران، اول نوکر فرعون بودند

  . ساحر، من ذھنی ست

  . ، تقليل داده و گره بوجود آورديممن مان بود و اسم، که مفھومی کوچک را به  نھايتبیما ابتدا، 

  .من ذھنی، ِسحر می کند، می رنجد

  .رنجيدن چيست؟ گره انداختن

اول در .  کردندساحران ھم ھمين کار را می. در زندگی اش گره می اندازد. وقتی کسی می رنجد و خشمگين می شود، بخشی از زندگی را به تله می اندازد

  .خدمت فرعون بودند
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  . ما ھم وقتی بعنوان ھشياری، ابتدا وارد ذھن می شويم، در خدمت فرعون بزرگ، شيطان، من ذھنی بزرگ ھستيم

يم، وقتی متوجه شويم که از جنس ھشياری و تسليم ھست. اگر موسی را ببينيم، موسی اصليت ماست. من ذھنی کوچک، برای من ذھنی بزرگ کار می کند

  . کمی مايۀ ھشياری حضور آزاد کرده و بعنوان ناظر، به دزديدن زندگی مان توسط من ذھنی،آگاه می شويم

  . من ذھنی فرعون است و ما تا بحال ساِحر و در خدمت شيطان

ايه ای بصورت ناظر دست و پا کنيم، ھمينکه در جھت رفتن به سمت بی نھايت، بخواھيم روی خودمان کار کنيم و سرم. حال، يکباره می خواھيم بيدار شويم

  :من ذھنی، مثل فرعون که ساحران را تھديد کرد، جلوی مان را گرفته و مانع ايجاد می کند و ما را می ترساند

  !. کجا می روی؟ بدبخت و بيچاره می شوی

  : فرعون به ساحران اش گفت

  . نمی گذارم. سبت به من بميريد؟ نهمی خواھيد به من پشت کرده و با موسی کار کنيد؟ به حضور برسيد؟ ن

  .دست و پای تان را خ�ف می برم و آويزان تان می کنم

ما تابحال ساحر بوديم و اLن، يک سرمايۀ حضور آزاد کرده و می خواھيم اين سرمايۀ حضور بيشتر شود و نمی خواھيم فرعون، زندگی مان را بدزدد و در 

  . ، ناظر، ايستاده ايمنهمقابل اش، با 

  پنداشت کايشان در ھمان او ھمی

  وھم و تخويفند و وسواس و گمان

  .فرعون گمان می کرد که جادوگران ھمچنان در ورطۀ اوھام و ھراس و خيا�ت واھی و گمان ھای بی اساس غوطه ورند

تصور است که ھنوز در گير مسائل مان و در  مان می گيريم، من ذھنی بزرگ در اين مردن من ذھنیوقتی نور افکن را روی خود می اندازيم و تصميم به  

، و در ھمان اتومبيل فکری با سرعت شصت کيلومتر می رانيم، در حاليکه بعنوان ناظر و ھشياری حضور، از )ترس(وھم و خيا�ت و در ھمان تخويف 

  . ھشياريم. نيستيم من ذھنی آنديگر . نه. من ذھنی و مشتقات اش جدا شده ايم

  و تخويف و ترسکه ُبَودشان لرزه 

  از توّھمھا و تھديدات نفس

  .او می پنداشت که جادوگران بر اثر غلبۀ خيا�ت و وسوسه ھای روانی به لرزه و بيم و ھراس دچار خواھند شد

  . ما، ابتدا در من ذھنی، از توھمات و از تھديدات َنفس، لرزه و ترس داشتيم

  . چرا؟ برای اينکه سوار امواج فکری ھستند. خيلی ھا اضطراب دارند. اLن از آينده ترس داريم

  . اينھا توھمات و تھديدات نفس است. از اين فکر به آن فکر، از اين فکر به آن فکر و با ھمۀ فکرھا و چيزھايی که از آنھا زندگی طلب می کنيم، ھم ھويت

  .، ما را با خبر می کنند عاشقان با خبر ميرند، مطالبی که می خوانيم:ما بيدار شده ايم و طبق بيتی که گفت

  با خبر از چه؟ 

حتی از ترس اين تھديدھا ممکن . ھيچکس، در پشت کردن به فرعون نفس، بدون تھديد نمی ماند. مان يعنی من ذھنی، ما را تھديد خواھد کردنفس از اينکه  

  .است دست از سر فرعون من ذھنی بردارد

  .يا ندای نااميدی و بی عرضه گی، يا بلد نبودن به او نرساند. ، پشيمانش نکندمن ذھنیز مدتی  ھيچکس نيست که بخواھد روی خود کار کند و بعد ا

   .قطره آبی که در ِگل گير افتاده، می خواھد خود را رھا و به دريا برسد، ولی ِگل پای او را گرفته و می ِکشد

  .  پيش رويمصبربايد آرام آرام و با  - 

  .ه آزاد شده بدانيم را کمقدار ھشياریبايد قدر  - 

  . از جمع، رمز موفقيت ھشياری حضور استعدم تقليد - 

  . جمع در چه کاری ست؟ غرق در من ذھنی و ايجاد درد و ستيزه

  .ما بايد روی خودمان تمرکز کنيم

  اند داست کايشان رسته او نمی

  اند بر دريچٔه نور دل بنشسته

  اند سائه خود را ز خود دانسته

  اند ش و بر جستهچابک و ُچست و گَ 
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اما آن نادان نمی دانست که اين جادوگراِن مومن به موسی، از ورطۀ وھم و خيال رھيده و کنار روزنه ھايی نشسته اند که از آن انوار معنوی و قلبی ساطع 

  .می شود

   :من ذھنی نمی داند

ا آينده می برد، در مقابل اتفاقات مقاومت می کند، به از بين رفتنی ھا مثل ستيزه می کند، ما را به گذشته ي(وقتی ما ناظر و باخبريم و او را شناخته ايم 

  . ، می دانيم که منشاء ِخرد زندگی، چيزھای گذرا و ميرا نيست)...متعلقات و باورھا و دردھا و روابط ما، می خواھد خاصيت جاودانگی ببخشد،  

   :ما می فھميم

  : برای چه؟ می گوييم. يداز مقاومت ما بوجود می آ. من ذھنی سايه ست

. اگر مقاومت نکنيم و اتفاق لحظه را بپذيريم، ما را با جريان زندگی موازی و از جنس ھمان ھشياری ای می کند که ابتدا، قبل از آمدن به اين جھان بوديم

  .سايه نمی اندازيم

فقط کافی ست که شما . نه طلوع می کند و نه غروب می کند: فتبعد گ. خدا بصورت آفتاب در ما طلوع می کند: مو�نا، در مطالب ھفتۀ گذشته گفت

  . مقاومت نکنيد

آفتاب حقيقت َنقل . بی آنکه با� و پايين برود. يعنی اگر ما از اتومبيل امواج فکر، که با سرعت زياد حرکت می کند، پياده شويم، آفتاب خدا در ما می درخشد

  . خدا در ذراتش طلوع می کند. ندارد

                        مشرق او نسبت ذرات او         نه برآمد نه فرو شد ذات او       

  .آفتاِب ذاِت او، نه با% می آيد و نه پايين می رود. مشرق و محل طلوع او در ماست

اومت می کنيم، بيشتر سايه می پس، ما بعنوان ناظر، ھشياری حضور،آگاه، سايۀ خودمان را از خود تشخيص می دھيم و متوجه می شويم که وقتی مق

  .اندازيم

  : امروز ھم مو�نا تأکيد می کند

  .از سايۀ من ذھنی و اتومبيل فکر، جسته ايم. ما بصورت ھشياری حضور، چابک، پر حرکت و زيبا و برجسته ايم

  . اتومبيل فکری وجود دارد؟ نه" آيا واقعا

 . ر و ذھن نشويد، پس از مدتی ھمان ناظر، ھمان ھشياری حضور،  روی خودش می ايستداگر شما، بصورت ناظر، ذھن تان را نگاه کنيد و جذب فک

کسی . وقتی جذب فکر ھستيد، در فکرھا گم می شويد. شما وقتی جذب فکر ھستيد فکر را نمی بينيد. ناظر از جنس فکر نيست برای اينکه فکر را می بيند

  :وييمکه در فکرگم شده، پر از درد است، ھر چه به او بگ

  . گيج است.  غلط است، نمی فھمدآن و اين

  ھاوِن گردون اگر صد بارشان

  ُخرد کوبد اندرين ِگلزارشان

  اند اصل اين ترکيب را چون ديده

  اند از فروع وھم کم ترسيده

  ...اگر ھاوِن چرِخ گردون، آنان را در اين دنيای سراسر ِگل صد بار نيز بکوبد و مت�شی کند، 

  . نمی ترسيم، برای اينکه ھاوِن گردون ما را می کوبدما ھم اLن ديگر

  : مطلبی را که مو�نا طی اين چند ھفته سعی دارد و می خواھد به ما بفھماند اين است که

ان پيدا می رويدادھايی که برای ما پيش می آيند، زندگی برايمان تدارک می بيند، گرچه ما آنھا را به ديگران نسبت می دھيم، و علت ھای مادی برايش

  :کنيم

  ھر که گردش ھا از آن دريا نديد              ھر دم آرد رو به محرابی جديد             

  .، ھر لحظه رو به محرابی جديد دارد)ما نمی بينيم(ھر کس، گردش ھا و اتفاقات را از آن دريا نبيند 

  . کنيمما برای ھمۀ رويدادھايی که برايمان رخ می دھد، علت مادی پيدا می 

اگر به . زندگی طرح ھايی را برايمان تدارک ديده و پيش می آورد، تا نسبت به اين من ذھنی بميريم.  من ذھنی ما را به درد سر می اندازد:نمی دانيم که

  .اختيار بميريم، خوشا به حالمان
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، بکوبد، چون اصل مان، اين ھشياری )دنيا(، صد بار در اين ِگلزار )ايم اصل اين ترکيب را چون ديده( گردون، ما را که اينک با خبر می ميريم، اگر ھاونِ 

  :ناظر، زندگی، حضور را ديده ايم، متوجه شده ايم که

  .  نمی گرددپير و فرسوده و کھنه. نمی سوزد. کوبيده نمی شود اصل مان

  .از فروِع َوھم، ھمان قصه ھای من ذھنی، ھم نمی ترسيم

  : من ذھنی می گويد

ه که زندگی به تو داده، احترامی ست که مردم بخاطر مقام و پول و شغل و دوستانت به تو می گذارند بخاطر دردھايی ست که داری، بخاطر ھم تا بحال آنچ

ا مردم ر. تو پدری، تو مادری، انتظار و توقع داشتن حق توست. ھويت شدگی ات با ھمۀ اين مجموعه ست، اين ھمه مردم را کنترل می کنی، خوب نيست؟

  ... ، به خواسته ھايت ِبرس، دنبالشان کن، بدبخت می شوی، بيچاره می شوی، و ... بايد عوض کرد و 

  . به اين اندرزھا و تھديدھا و تحريکات توجه نکنيد

  . نخواھيد

  . ميرداگر نخواھد می . من ذھنی به خواستن زنده ست. اگر ھشيار شويد و ھيچی نخواھيد، نمی تواند تھديد و تحريک تان کند

  . نيازھای روانشناختی را رھا کنيد. تمام گفتگوھای من ذھنی فروِع َوھم است و شما نمی ترسيد

  . نخواھيد

  . نور افکن روی خود، غذای زندگی را که نور و معرفت است بگيريد، با فکرھای خ�ق خود. کاری به کار کسی نداشته باشيد

اگر دنبال شان باشيم يا بايد درد ايجاد کنيم و يا مثل آنھا . من ذھنی دارند" مردم غالبا. شتقات آن، َمردم انديکی از موانع ما در رھا نشدن از من ذھنی و م

  . بايد حرص داشته و ِبدويم

ا اصل اين تا می خواھيم به خودمان بياييم، دوستان مان را می بينيم که ھمه با حرص و ولع می دوند و در صدد اضافه کردن و زياده خواھی اند ولی م

  . نمی کنيمدنباله رویو پيروی و تقليد ترکيب را ديده ايم، از جمع 

  . بعد از مطالعه اين مطالب می خواھيم که ھيچکس نترسد. صحبت ما از ترس است

  ايست اين جھان خوابست اندر ظن َمه

  گر رود درخواب دستی باک نيست

  گر بخواب اندر سرت ُبْبريد گاز

  مرت درازھم سرت بر جاست و ھم ع

  : مو�نا

  ). دنيا بقا ندارد. (اگر در رويا دست کسی قطع شود، باکی نيست. اين دنيا در واقع رويايی بيش نيست و در اين باره دچار گمان مشو

عتش کم و سر. کسی که به خواب ذھن رفته، ھشياری جسمی دارد و سوار اتومبيل فکرھاست که با سرعت زياد در حرکت است. جھان، ذھن، خواب است

  .مورد تھديد است" در خواب فکر، آدمی تصور می کند که واقعا. زياد، ولی صفر نمی شود، در خواب فکرھاست

  ).رد شو. ( اين جھان، خواِب در فکر است، نايست:شما اLن متوجه می شويد که مو�نا می گويد

  . توجه می شويد که خواب ديديداگر در خواب ديديد که دست يا گردن تان را بريدند، وقتی بيدار شديد م

 حتی اگر درد و رنجش و کينه تان را که با آن ھم .ھمينکه ما می خواھيم ھويت کاذبی را بيندازيم، مثل اين است که دست مان را می برندبه عبارت ديگر، 

  . ھويت ھستيد، بخواھيد بيندازيد، من ذھنی با شما مخالفت می کند

  .اما شما آن ھويت ھای کاذب را می اندازيدی از اعضای بدن تان را ببرند، درست مثل اينکه می خواھند يک

درست است که در خواب دست مان را می برند، ھمانطور که مشابه آن را در ذھن می بينيم و به نظر می آيد که اگر اين چيزی را که با آن ھم ھويت ايم، 

متوجه می شويم که آن ھم  اما يکدفعه ...شويم، اگر از مردم تأييديه نگيريم بدبخت می شويم، و اگر از شغل ھويت نگيريم بيچاره می : "بياندازيم، مث�

مثل دستی که در خواب بريد و در بيداری متوجه . پس اين يک خواب بوده. ھويت شدگی را انداخته ايم، مردم تأييد مان نمی کنند ولی بيچاره ھم نمی شويم

  .شديم که فقط خواب بوده

  ی خواب در، خود را دو نيمگر ببين

  درستی چون بخيزی نی سقيم تن

  .وقتی خودت را در خواب دو نيم می بينی، موقع بيداری متوجه می شوی که خواب بوده
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  حاصل اندر خواب ُنقصان بدن

  نيست باک و نه دوصد پاره شدن

  .پاره شوداز ناقص شدن بدن در رويا ھيچگونه بيمی نيست، حتی اگر بدن دويست : خ�صه اينکه

اگر ذھن شما وانمود می کند که جدايی از اين چسبندگی ھا و آويزش ھا برايتان دردسر ساز و مشکل آفرين است، دو صد پاره می شويد و از بين می رويد، 

  . از خواب ذھن که بيرون آييد به ھشياری حضور می رسيد. نترسيد

  

   :طبق گفتۀ مو�نا، ما دو نوع خواب داريم

  .  بصورت ھشياری، به خواب ذھن فرو رفتيموارد اين جھان شديم، وقتی  ذھنخواب در - 

  . ، ھم يک نوع خواب استخواب در شب - 

خواب ترسناک می بينيم، بمحض بيدار شدن، متوجه خواب بودن خود می شويم، در خواب ذھن ھم گاھی به " می خوابيم و احتما�" ھمينطور که شب، جسما

ختن آويزش ھا، بيچاره می شويم، اما در بيداری از خواب ذھن ھم، متوجه می شويم که با انداختن ھم ھويت شدگی ھا و آويزش نظر می آيد که با اندا

  .پس، نمی ترسيم. ھايمان، نه تنھا بيچاره نمی شويم بلکه، تازه به ھشياری حضور بيدار می شويم

  اين جھان را که بصورت قايمست

  گفت پيغامبر که ُحْلِم نايمست

  از ره تقليد تو کردی قبول

  سالکان اين ديده پيدا بی رسول

اشاره به اين معنی را نيز می دھد که . اين جھان که مبتنی بر صورت و ظواھر است، رويای کسی ست که به خواب رفته: پيامبر در مورد اين جھان فرمود

 پايدار و زوال پذير است، وجود حقيقی تنھا ذات الھی ست و اين جھان، سايه ھر چه در اين دنيا واقع می شود، چه در خواب و چه در بيداری، جملگی نا

  .ست

  شما، اين جھان و خودتان را چگونه می بينيد؟ 

  .جھان را ھم صورت می بيند. من ذھنی به فرم قائم است. خودتان و جھان را به صورت و فرم خواھيد ديد

  .مثل کسی که خواب می بيند. ده ستيعنی خواب خوابن. اين ُحلِم نايم است: رسول گفته

ھر کسی که در ذھن است درست مثل اين (ذھن خواب است، ذھن، خواِب خواب بيننده ست : تو، اين صحبتی را که حضرت رسول گفته، اين پيام را که

  . قبول می کنی" ، را می شنوی و اين صحبت و توضيح و پيام را ھم ذھنا)است که خواب می بيند

  ن موضوع برای شما چه پيامی دارد؟ اما شنيدن اي

  اگر اين توضيحات، اين پيام را فقط بصورت سطحی و مفھومی بپذيريد، چه فايده ای دارد؟.  بايد از خواِب ذھن بيدار شويد:می گويد

  . ديده و يافتند) ذھن(انسان ھای بيدار، سالکان، اين موضوع را بدون وسطه 

ن موضوع را که رفتن به ذھن ھمان و خواب ديدن ھمان، با ذھن ھم ھويت شدن ھمان و خواب ديدن در ذھن ھمان، را شما ھم بايد ذھن را کنار بزنيد و اي

  .بصورت فکر دوباره در نياوريد

  !. درست مثل اينکه يک جمله مشکل را به يک جمله ساده تر معنی شود

  آيا اين شنيدن، اين پيام، شما را از اتومبيل ذھن پياده می کند؟ 

می گوييد اين دنيا روياست و اعتباری ندارد، در حاليکه " لفظا. يعنی به حقيقِت اين ک�م، اين پيام، واقف نشده ايد. ر نمی کند، شما از راه  تقليد می شنويداگ

  .سالکان راه حق، حقيقِت اين ک�م، اين پيام را از روی کشف و يقين دريافته اند و نه از طريق تقليد

   :گفته شد که. ق تقليد، و از نگاه جمع، به خود و به جھان مان نگاه می کنيمالبته ما از طري

  ...ما ھم به بچه ھايمان آن را منتقل می کنيم و آنھا ھم بنوبه خود به بچه ھايشان . من ذھنی به ما ارث رسيده

  . نداديان ھم برای ھمين آمده ا. در نقطه ای، اين تسلسل بايد پاره شود و اينک زمان آن است

ھمۀ معبودھا و ھمۀ الھه ھای . کنيد" �"ھر چه که در ذھن شما را می ترساند، . در ذھن خواب ايد. کرد" �"اس�م تأکيد کرده که اول بايد سه، چھار سالی 

من از جنس تو : بگوييد. کنيد" � " ھر چيزی که شما را به خود می کشد، يعنی توجه تان را می دزدد، يا شما را می ترساند،.ذھن را بايد نفی کرد، کنار زد

  .چيزی نمی ماند" نھايتا. خودتان را از آن جدا کنيد. نيستم
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  .زندگیاز جنس . خدااز جنس .  ھستيدھيچی شما ھمان - 

 از آنھا امنيت و ...م و تا بحال، فکر می کرديم، مقام اجتماعی مان ھستيم، موضع سياسی مان ھستيم، اعتبار بچه ھايمان ھستيم، پدرايم، مادرايم، مالک اي

  . آنھا اعتبار و پايۀ وجود ما بودند. زندگی وخوشبختی می خواستيم

  روز در خوابی مگو کين خواب نيست

  سايه فرعست، اصل جز مھتاب نيست

  . نگو که اين خواب نيست. ای کسی که خود را بيدار می پنداری، حتی در روز ھم تو در خوابی

بنابراين، مجموع . بدان که سايه، فرع است و نور ماه، اصل. ی می بينی در حقيقت روياھايی ست که در خواب مشاھده می کنیاين صحنه ھايی که در بيدار

اين ابيات در ارتباط با ساحران فرعون است که از روی يقين، به موسی و . (اين عالم نسبت به حق سايه ای بيش نيست، پس خواھان اصل شو نه طالب سايه

از . در نظر آنان عالَم جسم و جسمانيت سايه ای بيش نيست و سراسر دنيای ظاھر به منزلۀ روياست.  گرويده و به جھان غيب ايمان آورده اندخدای موسی

  ).اينرو از تھديد فرعون در رابطه با قتل و شکنجۀ خود بيمی ندارند زيرا اين ھمه دشواری ھا و رنج ھا، رويايی ست زود گذر

  . مگوييد که خواب نيست. در خوابيد) نه شب که در خوابيد(يد، روز که در ذھن ا

  ، )واضح است که چه در ذھن می بينيم(آنچه را که در ذھن می بينيم . ذھن خواب است. پس، روز ما در ذھن ھستيم

  . آدم ھايی را می بينيم که باورھای ديگری دارند، ما چون با باورھايمان ھم ھويت ايم آنھا را قبول نداريم

ذھن ما، مقاومت می کند، ذھن ما، قضاوت و بد وخوب می کند، اسم می گذارد، برچسب می زند، اينھا ھمه در خواب انجام می شود و فکر می کنيم که ااين 

  . استسايه که من ذھنی ست، فرع، و اصل مھتاب . اعمال درست و خوب است، وقتی از خواب ذھن بيدار شويم، اين کارھا را انجام نمی دھيم

  . سايۀ ما ھم بخاطر مقاومت مان فرع است. مھتاب ھشياری تابيده از زندگی ست، ماه ھم اوست

  خواب و بيداريت آن دان ای َعُضد

  که ببيند خفته کو در خواب شد

  :جواب سوالی ست که کسی می پرسد" اين بيت ظاھرا

  ن دنيا چيست و چه عنوانی دارد؟ حال که بيداری در اين دنيا عيِن خواب است، پس بگو ببينم خواِب اي

  .، خواب و بيدارِی تو مانند اينست که شخصی در خواب، خواب ببيند که به خواب رفته)ای دوست، ياور(ای َعُضد : مو�نا در جواب، مثالی می زند

  ام او گمان برده که اين َدم خفته

  خبر زان کوست درخواب دوم بی

يعنی خواب اندر . غافل از اينکه او ھم اينک درخواِب دوم است". من ھمين اLن خوابم برده است ":می گويدآن خفته دچار گمان می شود و پيش خود 

  .خواب

  .خواِب اول، خوابی ست که آن شخص، نخستين بار به خواب رفته و خواب دوم ھمان است که در ميان خواب، خواب می بيند که خوابيده

  . خواب معمولی جسمیدر واقع دو نوع خواب است، خواب ذھن و 

اين شبيه ھمان است که کسی بخوابد و حيِن خواب، خواب ببيند که خوابيده و . وقتی در خواب ذھن ايم، در روز فکرمی کنيم که بيداريم و شب می خوابيم

  .خواب اندر خواب.  دو خواب است:واضح است. خواب می بيند

  . شب، فرقی نمی کند، در ھر دو موقع، ما خواب ايموقتی در خواب ذھن ايم، چه روز و چه: به عبارت ديگر

  ای را بشکند گر گر کوزه کوزه

  چون بخواھد باز خود قايم کند

  . برای مثال، ھر گاه کوزه گر، کوزه ای رابشکند، ھر وقت که اراده کند باز می تواند آن را بسازد

  .ان را در ھم شکند، ھر گاه اراده کند می تواند آن را احياء و سامان دھدبنابراين، کوزه گر حقيقی جھان، ھر گاه کوزۀ تن و کالبد عنصری انس

  .  بعنوان ھشياری رسيديد:شما می دانيد. من ذھنی را ما درست کرديم. کوزه گر ما ھستيم و سايه را ھم ما انداختيم: توجه کنيد

  .در آغاز، بی نھايت را به کميتی کوچک تقليل داديد

. نگران من ذھنی نباشيد. شما بوديد و حتی تن تان را خودتان بافتيد، اLن بعنوان ھشياری روی پای خود قائم و کوزه گر می شويد کوزه گر :شما می دانيد

  . ھميشه می توانيد ببافيد
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خرد او از . اد با او خ�ق ھستيمما و خدا يکی ھستيم در اتح. کوزه گر اگر کوزه ای را بشکند اگر بخواھد دوباره می تواند، آن را جانشين سازی و بر پا کند

  .ما کوزه گريم و خدا ھم کوزه گر است. طريق ما بيان می شود

  .با اين توضيحات نمی ترسيم.  نيستاصلسايه .  اصل نيستفرم

  کور را ھر گام باشد ترس چاه

  آيد براه با ھزاران ترس می

  مرد بينا ديد عرض راه را

  پس بداند او َمغاک و چاه را

  .  ھمواره با ھزاران ترس و بيم راه می رود.  نابينا، ھر قدمی که بر می دارد بيم آن دارد که مبادا درون چاھی افتد، آدم"مث�

 را از من ذھنی که در ھشياریاين . ، ھشياری حضورمان را دوباره برقرار کنيمتسليماگر قرار باشد که نترسيم، بايد با . کسی که در خواب است، می ترسد

  . بينا شويم. پس بگيريمه دوباره آن جذب شد

  . از مريض شدن می ترسيم. از اتفاق بد می ترسيم. اگر در من ذھنی باقی بمانيم، ھميشه خواھيم ترسيد

  چرا بايد مريض شويم؟ چرا بايد اتفاق بدی بيفتد؟ مگر خدا توطئه کرده؟ 

  . يک است و برای ما نيکی می خواھدذات زندگی ن. مانع خودتان نشويد و با من ذھنی به خودتان لطمه نزنيد

  . اگر، من ذھنی در کارھا اخ�ل نکند

  . شما ھم بعنوان ناظر، نور افکن روی خود، نمی گذاريد اخ�ل کند

  گودال و چاه کچاست؟. طول و عرض راه را می بيند و می داند که گودال و چاه کجاست. کسی که به ھشياری حضور زنده شده، بيناست

. ھر اتفاقی در بيرون، که با حرص و َمنيت به سمت اش حرکت کنيم، چاه است. می دانيم که به ھر چه که حرص می ورزيم چاه و گودال استبعنوان ناظر

  . است) چاه(ھر توقعی که از جنس نياِز روانشناختی ست، َمغاک 

  .دال استھر چه که بدون خرد ايزدی در اين لحظه بوجود می آوريم، مسئله ساز خواھد بود و گو

  پا و زانواَش نلرزد ھر دمی

  رو ُتُرش کی دارد او از ھر غمی؟

  خيز فرعونا که ما آن نيستيم

  که بھر بانگّی و غولی بيستيم

اوھام چنين آدمی ِکی ممکن است که از ھر اندوھی غمگين شود؟ آنانی که چشم بصيرت دارند ھرگز دچار خيا�ت و . پا و زانوی آدم بينا َدم به َدم نمی لرزد

  . نمی شوند و ترِس بی اساس بر آنھا غالب نمی شود

  .ھر کسی که به ھشياری حضور، ھشياری ناظر در اين لحظه زنده شده باشد، پا و زانويش نمی لرزد

 مان را از آنھا ِبکنيم، پا و اگر ھويت. ھمان اق�می که با آنھا ھم ھويت شده ايم و از آنھا زندگی و خوشبختی می خواھيم. پا و زانوی ما را چه می لرزاند؟

  . زانويمان نمی لرزد و روی مان ھر لحظه و از ھر غمی ُتُرش نمی شود

ھر لحظه اتفاقی می افتد و ما در مقابل اش مقاومت می کنيم برای اينکه آنچه را که توقع داشتيم به ما نمی دھد، در جھت و سمت آن چيزی نيست که ما 

  . بنابراين، غمناک می شويم.بتوانيم از آن زندگی بگيريم

  . بايد گونه ای شويم که غم را نشناسيم" اص�

ای فرعون، بلند شو و ما را بکش که ما از آن کسانی نيستيم که با ھر صدا و فرياد غول بيابانی از راه درست و حق : ساحران پس از تھديدھای فرعون گفتند

  .خارج شويم

  . ما آن نيستيم که به ھر بانگی که می زنی گوش فرا دھيم و بايستيم. بلند شو برو: )من ذھنی(خطاب به فرعون 

  

  خرقٔه ما را بدر دوزنده ھست

  تر به است ورنه خود ما را برھنه

و اگر کسی خرقۀ ما را پاره کن، يعنی جسم ما را نابود کن، ولی بدان که اين خرقۀ دريده شده و جسِم زوال يافتۀ ما را کسی ديگر می دوزد و احياء می کند 

  .ھم خرقۀ تن ما را ندوزد، ھر چه برھنه تر باشيم برای ما مطلوب تر است
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اLن . برای اينکه ھر چه آويزش ھا يمان را می اندازيم و برھنه تر می شويم، بھتريم. پس بيا خرقۀ ما را ِبَدر، ولی دوزنده وجود دارد، و ما برھنه تر بھتريم

حتی فرعوِن من ذھنی ما را تھديد می کند که اگر .  ای ست که از ھم ھويت شدگی ھا و دردھا دور خود تنيديمچيزی که اطراف مان ھست، ھمين پرده

  .دردھايت را بيندازی، از بين می روی، مبادا کينه ھا و دردھايت را بيندازی، مبادا حسودی نکنی، حسادت نکنی من ضعيف می شوم

  .برھنه تر، بھتريم: ولی ما می گوييم

   اين خوب را اندر کناربی لباس

  خوش در آريم ای عدوL نابکار

ای دشمِن نابکار ، بدون لباس، بدون ھم ھويت شدگی ھا و دردھا، بی فرم، و بی کثرت ھا، محبوِب حقيقی، خدا را  بھتر : ساحران دوباره به فرعون گفتند

  .با او يکی می شويم و به لقای او می رسيم. در آغوش می ِکشيم

  جريد از تن وز مزاجخوشتر از ت

  نيست ای فرعون بی الھام گيج

 ای فرعوِن فاقد معرفِت باطنی، بی الھام و گيج، ھيچ چيز بھتر و خوش تر از مجرد شدن و رھيدن از بدن مادی و مزاِج :باز ساحران به فرعون گفتند

   .بھتر از جدا شدن از تو و من ذھنی و خوی و طبع او ھيچی نيست. طبيعی و بشری نيست

زندگی زنده را گرفته، تبديل به مفرغ می کند، تبديل به مسئله و دشمن می کند و تبديل به افکار . من ذھنی، نه بصيرت و نه بھره ای از خرد زندگی دارد

، اسير فرعوِن ر سالک نيز �زم است که روح خود راب.(ھمه کارھايش، درد آفرين است. ھيچ بھره ای از عقل ايزدی ندارد. بيھوده و حرص می کند

  ).شھوات و نفسانيات و جنبه ھای مادی حيات نکند، در فضای بی ھويتی جو�ن و به ساحِت َسُبک روحاِن قدسی رو آورد

  . ھيچيک از ما نمی ترسيم. پس، اينک، من ذھنی را شناختيم، فھميديم که ترس ايجاد می کند

  .دازيم، خدا، بھتر ما را در کنار خود می گيرد و از خرد زندگی بھتر برخوردار می شويم ھر چه ما آويز ش ھا و متعلقات مان را می ان:مو�نا گفت

  اند به لطف از فرشته گذشته

  دور از ايشان که چون بشر ميرند

  .  جلو می روندصبر و شکر آغاز می کنند و با تمکين و تسليمعاشقانی که با خبر می ميرند، از 

تاباندن ھشياری عشقی و نورشان روی من ذھنی د، بتدريج با استفاده از آن فضا، نه تنھا بی نھايت می شوند، بلکه با  می کننفضای زير فکرھايشان را باز

. خود، دردھا و ھم ھويت شدگی و مسائل خود، بی ثمر بودن و توھمی و خيالی بودن آنھا را متوجه می شوند و بلحاظ لطف و لطافت از فرشته گذشته اند

  .مثل بشر که در عرف و عادت ھا گير کرده اند نمی ميرند. ه چيز را در خود جا می دھندفضادار شده و ھم

  .آنقدر ضربه می خورند که در درون من ذھنی خود می ميرند. افراد عادی با مقاومت و ستيزه در آتِش دردھای خود می ميرند

  بری که شيران نيز تو گمان می

  چون سگان از برون در ميرند

سگان من ھای ذھنی ھستند که بيرون درب خدا مانده اند، زيرا تا وقتی که  .  ھستند که وارد فضای شگفتِی يکتايی شده و از ذھن زاييده شده اندشيران کسانی

  . ، ما را در خود نمی پذيردفضای يکتايیداريم،  من

  . شيران مِن ذھنِی خود را ميرانده  و به فضای يکتايی رفته اند

  .نهعارفان مثل کسانی که با ذھن و با درد ھم ھويت شده اند، می ميرند؟ تو فکر می کنی که 

  . ھم ھويت شده ھا و درد دار ھا را گردِش زندگی آنقدر می کوبد، که در اثر ضرباِت ھمان توھم فرعوِن ذھن شان می ميرند

  . بايد به خودمان برگرديم

پس از گذشت . من ذھنی بايد به ما ضربه بزند که بميريم و يا حاضر به مرگ من ذھنی مان شويم می خواھيم بميريم؟ يا آنقدر مختارداوطلب و " آيا واقعا

زمان، اگر متوجه نشويم و فکر و جسم مان فرسوده شود، ديگر اين استعداد زايندگی و پويايی و آفرينش ذھن از بين می رود و مثل سگان در بيرون درب 

  .می ميريم

در معرض اتفاقاتی قرار خواھد گرفت که قسمتی از من ذھنی " ه ظاھر منفی بوجود می آورد، کسی که من ذھنی دارد حتمازندگی حوادث و رويدادھايی ب

  :اختيار با شماست. ، چيزی را که خيلی به آن چسبيده از دست خواھد داد"اش به خطر می افتد، مث�

يدادھای به ظاھر منفی زندگی، مقاومت می کنيد و در فکرھای توھمی، زاری و ضديت خود را به مظلوميت زده، بعنوان احجاف در مقابل حوادث و رويا  - 

  . می پيچيدمِن ذھنی پيچ وخمِ و سرسختی نشان داده و بيشتر در 



483برنامه . گنج حضور  2013 

 

23 

 

ھمبستگی ھا و جدايی و ريزِش يک چسبندگِی گذرا و توھمی را متوجه خواھيد شد و از بقيه چسبندگی ھا و پيوستگی ھا و رويداد را استقبال کرده و يا  - 

  .  تشخيص و ترجيح و انتخاب با شماست.ھم ھويت شدگی ھا دست بر می داريد

  اگر مقاومت کنيد و بيشتر در دردھاِی مِن ذھنی غوطه ور شويد، بقول مو�نا، مثل سگان، در بيروِن درب می 

  .ميريد

  

  بدود شاه جان به استقبال

  چونک عشاق در سفر ميرند

 کرديم، خداييِت سفر کرده، از شکِم مادر زاده شده و در اين سفر وارد ذھن شده، از ذھن بميرد و دوباره به ھمان ھشياری زنده اگر ما که ھشياريم، سفر

  . شود، شاه جان، که خدا، زندگی ست، به استقبال او می رود و معلوم می شود که اين مردن با روند و ضربان تحولی و تکاملی زندگی ھم ھمآھنگ است

تمام قصد و طرح زندگی به اين شکل پيش می رود که انسانی که در ذھن . ت به من ذھنی رو به مردن می رويم در حاليکه ھنوز در اين تن زنده ايمما نسب

  . زندگی می کند، نسبت به آن بميرد

، ) نيامده و مثل سگان در بيرون درب خدا مانده ايمھمۀ ما در زمرۀ عاشقان ھستيم ولی در رابطه با عده ای، عشق از قوه به فعل در(پس، اگر، عاشقان، ما 

  . در اين سفر با اختيار بميريم، خدا به استقبال مان خواھد آمد

  : جايی ديگر از زبان زندگی گفته

  صبح نزديک است َخُمش کم خروش             من ھمی کوشم پی تو، تو مکوش

  .حرف نزن.  حرکِت اتومبيل فکر را به صفر، به عدم، به ھيچ  برسانشتابِ . فکرت را آسوده و ساکن و آرام کن. تو خاموش باش

  : زندگی می گويد. برای اينکه ما بوسيله فکر و اعمال من ذھنی می خواھيم به حضور برسيم

  .من در پی تو می کوشم، تو با من ذھنی ات به تکاپو و تق� نکوش

  ھمه روشن شوند چون خورشيد

  چونک در پای آن قمر ميرند

   :ھمينکه شما، در پای قمر، ماه شب چھارده، که سمبل زندگی، خداست، بميريد و در اين لحظه بگوييد. دا خورشيد را در ذره، به نور افکنی وا می داردخ

  . روشن می شويم.  و عقل جزيی مِن ذھنی را زير پا بگذاريد، خورشيِد زندگی در ذرۀ وجود ما طلوع می کندنمی دانممن 

  ت ذرات او          نه برآمد نه فرو شد ذات او مشرق او نسب

  . بميريممِن ذھنی مانما اراده ای آزاد داريم، می توانيم تصميم بگيريم که در پای آن قمر، نسبت به 

  عاشقانی که جان يک دگرند

  ھمه در عشق ھمدگر ميرند

  . حضوِرمن، حضوِرشما: نمی توان گفت. وقتی از ذھن زاييده می شويم، ھشياری مشترک پيدا می کنيم

  . درست است جسم و پيکر ما از ھم جداست اما حضور، يک حضور بيشتر نيست

نمی توانند فصل مشترک واحدی که ھمان حضور است، . يکديگر را ھم فقط جسم می بينند.  دو من ذھنی ھستند:اخت�ف انسان ھا نيز از اين بابت است که

  . داشته باشند

در آن ھشيارِی مشترک می زی اند و . يکديگر را حيات، جان، زندگی می دانند و می بينند. ضور زنده اند اخت�فی با ھم ندارنددو عارف که به ھشياری ح

  .با ھم اخت�فی ندارند

فريبندگی ند در  ھم می توانھای ذھنی منبه ھمان ترتيبی که ما در ھشيارِی حضوِر مشترک، می توانيم به ھم کمک کنيم و بيشتر به حضور زنده شويم، 

  . يکديگر را تقويت کنندھای من ذھنی،

  .اگر در خانواده اخت�ف داريم، بايد علت آن را متوجه شويم

  . ستمِن ذھنیاگر ھشيارِی مشترِک حضور نداريم، ھر دو يا يکی از دو، در 

  

  :مطلبی را از مثنوی برايتان می خوانم که بسيار مھم است و توضيح ھمين بيت است

  ۴١١بيت مولوی، مثنوی، دفتر چھارم، 
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  جان حيوانی ندارد اّتحاد

  تو مجو اين اّتحاد از روح باد

  .روح حيوانی اتحاد ندارد و مبادا تو اين اتحاد را از روِح باد بجويی

ی روح جسم. ترکيب و آميختگی فکر و ھيجانات ما روح باد است. آب و آتش و باد و خاک ترکيب جسم اند و بدن. َرَمق و روح باد، روح من ذھنی ست

  .ست

  . من ذھنی را، روح  و جان حيوانی می نامد

  .اين يگانگی و اتحاد را از روح جسمی مطلب. جان ھای حيوانی نمی توانند با ھم يکی شوند

 به جوھر ايمان "آنان که حقيقتا. منظور مو�نا در اين ابيات اينست که روِح اھل ايمان و عرفان دارای کثرت و تعدد نيست بلکه ميان آنھا وحدت برقرار است

  .نزاع و کثرت در روح ھايی ست که در مرتبۀ حيوانی در جا زده اند. رسيده اند ھر چند که از حيث ظاھری متعددند اما از حيث باطن متحدند

  گر خورد اين نان نگردد سير آن

  ور کشد بار اين نگردد او گران

  . ،  را درک کنند"دبنی آدم اعضای يکديگرن"عده ای نمی توانند : سعدی ھم می گويد

يعنی دردھای ھم را حس نمی کنند . اگر يکی نان و غذا بخورد، آن يکی سير نمی شود و اگر يکی بار بکشد، ديگرروح حيوانی، احساس سنگينی نمی کند

  .در حاليکه  دو زندگی کنار ھم، درون يکديگر را احساس می کنند

  . قايسه و مقابله از ابزار من ذھنی ستم. اگر من ذھنی داشته باشيم، مجبوريم حسادت کنيم

  . مقايسه يک جسم، با جسمی ديگر

 آنخودم را با مشخصاتی که برای خودم قائلم، تعريف و معين کرده و ھر لحظه با فکر، . خودم را يک تصوير ذھنی می بينم و او را ھم يک تصوير ذھنی

  .اين دو تصوير ذھنی با ھم مقايسه می شوند. يين و تعريف اش کرده امبرای طرف مقابلم، ھمسرم، ھم يک سری مشخصات تع. را می سازم

  بلکه اين شادی کند از مرِگ او 

  از حسد ميرد، چو بيند برِگ او

 و نيز. اين روح حيوانی، مرگ آن روح حيوانی ديگر را می بيند شادمان می شود" کثرت و تفرقه به قدری در روح ھای حيوانی وجود دارد که وقتی مث�

  . اگر آن روح حيوانِی ديگر را بسامان و سرخوش بيند از شدِت حسادت می ميرد

اينست که انسان ھايی که در مرتبۀ حيوانی فرو مانده اند، کوتاه بين و تنگ نظرند و ھيچگونه وحدت و تعاملی با ديگر انسان ھا  منظور کلی دو بيت اخير

اعتقادی ندارند، از اينرو از غم و شکست ديگران شادمان و از موفقيت و پيروزی آنھا ملول " عضای يکديگرندبنی آدم ا"احساس نمی کنند و و به پياِم وا�ِی 

  .می شوند

  . اگر برگ و نوا و شادی او را ببينيم، از حسد، رنج می بريم. بر اساس مِن ذھنی، از مرگ ديگری شاد می شويم

  جان گرگان و سگان ھر يک جداست

  خداستمّتحد جانھای شيران 

اما روح ھاِی شيرمرداِن . انسان ھای گرگ صفت و سگ سيرت در تفرقه و جدايی بسر می برند. روح ھر يک از گرگ ھا و سگ ھا از يکديگر جداست

  .الھی، متحد است

ما کسانی که من ذھنی دارند، تند ا. شيران خدا، انسان ھايی ھستند که از لباس َمنيت، لخت شده اند و بصورت ھشياری بدون فرم به فضای يکتايی رفته اند

، من ذھنی داريم و نمی توانيم با کسی ديگر متحد )سگی و گرگی(وقتی حسود و راضی به مرگ ديگری باشيم، در اينصورت روح . خو و َدَرنده ھم ھستند

  . شويم، سوء ظن داريم

  . اخت�ف داريم. نمی توانيم اعتماد کنيم

بی : اگر ھم ھر چه را که ما بگوييم قبول داشته باشد، می گوييم. قدر ھم شبيه و مثل ما باشد، با�خره تفاوت ھايی داريمديگری نمی تواند مثل ما باشد، ھر 

به ھمين دليل برای تضمين صلح و امنيت جھانی، بسيار اھميت دارد که خانواده ھا، پدر، مادرھا، بچه ھا، زودتر به . نمی توانيم يکی شويم. ُعرضه ست

  . ندحضور برس

اگر پدر، مادرھا، زنده به عشق و حضور نشوند، انرژی منفی اخت�فات خانوادگی روی بچه ھا تأثير بد می گذارد، به حضور رسيدن آنھا را به تآخير می 

  .اندازد، ُحوِل درِد دريافت کرده، درد بيشتر می تنند، و بتدريج دردھا بزرگ تر و نمی توانند خود را خ�صی دھند
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  . پر از ھم ھويت شدگی و اعتراض و نافرمانی و ستيزه اند. بيست ساله، بيست و پنج ساله ای را می بينيم که پر از درد اندجوان ھای 

  . فاقد عشق ايم. ما پدر، مادرھا، مقصريم

  .ھشياری حضورند" تماما. آنان که از من ذھنی خود زاده شده اند. اما شيران خدا، جان ھايشان متحدند

  نھاشان من به اسمجمع گفتم جا

  کان يکی جان صد بود نسبت به جسم

  چو آن يک نور خورشيد َسما ھم

  ھا صد بود نسبت بصحن خانه

   :کسی از مو�نا می پرسد

  می گويی؟ " جان ھا"اگر روِح اوليای خدا و عارفاِن راستين يکی ست، پس چرا آن را با صيغۀ جمع می آوری و 

يست بلکه از حيث لفظ است، زيرا آن روح واحِد کلی وقتی در جسم ھای آنان تجلی می کند، چندين روح به نظر می  اين جمع بستن از حيث معنا ن:جواب

اينان وحدت روحی . مردان الھی و عارفان حقيقی، متحد ا�جسام اند اما اين تعدد ظاھری دليل بر آن نيست که روح شان نيز کثير و متعدد باشد. (رسد

  ). دارند

در حالی که اگر . اما وقتی به اين اتاق و به اتاقی ديگر می تابد، تصور می شود که اين نور يکی نيست. نور خورشيد، يک نور بيشتر نيست. دتمثيل می زن

  .ديوارھای اتاق ھا را برداريم، متوجه می شويم که نور يکی ست

وقتی خورشيد زندگی در من بصورت . ه ھا می تابد صد نور به نظر می رسدبه عبارت ديگر، با اينکه نور خورشيِد آسمان، يکی ست اما وقتی به حياط خان

  . يک جسم، زنده می شود، در جسمی ديگر نيز ھمان خورشيد زندگی ست که زنده شده

  . اگر ما ديوار من ذھنی را برداريم، نور خدايی در من و در تو و در ديگری يکی ست

، به اديان می توانيم تعميم دھيم، چرا فکر می کنيم که اديان با ھم  فرق دارند؟ "اين موضوع را مث�. ی کنداين ديوار من ذھنی ست که ما را از ھم جدا م

کلمات (يک نور و يک ھشياری و يک مطلب است فرقی ندارند اما مانند ھمان خورشيد که به اتاق ما و به اتاق ديگر تابيده، چون اتاق ھا از ھم جدا ھستند 

  . تصور می کنيم که اين نور يکی نيست، ما )متفاوت اند

  .صد ُبَود نسبت به صحن خانه ھا. ھشياری يکی بيشتر نيست

  ليک يک باشد ھمه انوارشان

  چونک برگيری تو ديوار از ميان

  .اگر ديوارھا و موانع را از ميان اتاق ھا برداری، نور يکی می شود

  . تنوع حاکم بر اديان الھی ظاھری ست و جوھر اصلی آنھا يکی ست: خود می گويدمو�نا با انديشۀ وحدت وجودِی خاص مکتب فکری و ذوقی (

  ھا را قاعده چون نماند خانه

  مؤمنان مانند َنْفِس واحده

  . وقتی پی و بنای خانه ھا فرو ريزد، مومنان به نفسی يگانه مبدل می شوند

اسم و ( ی که ھويت ھای کاذب روی آن سوار شده، برکنده شود من و اسم منر اساس وقتی ديوارھای من ذھنی از بين برود، قاعده يا بنيان من ذھنی که ب

، ھمۀ )چيزھايی که به من چسبيده مھم و جدی نيستند وبيشتر ھم نمی خواھم به اين اسم اضافه کنم و آنچه را ھم که چسبيده می خواھم بکنم و دور بيندازم

  . مومنان نفس واحده، يک ھشياری ھستند

  

  آب عشق بر جگر استھمه را 

  ھمه آيند و در جگر ميرند

  .، حال، سمبليک صحبت می کنيم)ابن سينا در کتاب قانون، نوشته" مث�(قديم فکر می کردند که مرکز عواطف و احساسات انسان، جگر است 

با�خره ھمۀ ما بايد بياييم  و در فضای . ميريمھمۀ ما با آب عشق در جگر می آييم و در جگر، ھمان فضای يکتايی، می . ھمۀ ما، آب عشق در جگر داريم

  . يکتايی بميريم

   :اين غزل مو�نا، بر مردن ُمَسلم و ُمَسَجل ما، تآکيد می کند

  . ھر چه ديرتر شود، داد و فرياد فايده نخواھد داشت. ھر چه زودتر بھتر.  ست و بايد نسبت به آن بميريمموقتی، محل اقامت ذھن و من ذھنی
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  د ھمچو ُدر يتيمھمه ھستن

  نه بر مادر و پدر ميرند

به ھمان بی . فضای زير فکرھايمان را باز و باز می کنيم، اين فضا بی نھايت می شود و تمام کائنات را در بر می گيرد. يتيم، تنھا ھستيم* ھر کدام از ما ُدرِ 

  . تنھا ھستيم* ُدرِ ما . نھايتی که در ابتدا بوديم، تبديل می شويم

ی به تنھايی، يک کائنات است و نمی توانيم بگوييم که من می خواھم نزد دوستانم نزد پدر و مادرم بميرم و يا مقايسه کنيم بگوييم که حا� که اين ھر انسان

  .نمی ميرد من ھم نمی ميريم

 چرا من اينکار را انجام دھم؟ اين برخورد چرا ھمسرم به مو�نا گوش نمی دھد پس من ھم گوش نمی دھم، چرا بقيه مردم من ذھنی شان را نمی ميرانند،

  . درست نيست

ھر يک بی نھايت ھستيم و به ديگران احتياج نداريم که به ما کمک کنند . ھر کس بايد بداند يک گوھر و يک مرواريد درشت در دريای بی کران زندگی ست

شما موظف ايد خودتان روی خودتان کار کنيد و خودتان به تنھايی نسبت به . می کنداين بيت ما را از جمع، فاميل، دوستان، جدا ... تا بميريم، مقايسه کنيم، 

  . ذھن بميريد

  .مسئوليِت تان اين است

  .عوامل بيرونی مانع می شيوند: نگوييد

  عاشقان جانب فلک پرند

  منکران در تک َسَقر ميرند

کميت ھايی که ما را به پايين می کشند، رھا و سبک می شوند و بی وزن، صعود از . ، عاشقان، با� می روند)معنی غزل، با تشريحی که شد، مشخص شده(

وقتی از جھان بيرون ھويت و زندگی .  می رويدآن ورایھر آنچه را که می اندازيد، . شما ھم اگر آويزش ھايتان را رھا کنيد، بی وزن می شويد. می کنند

  . می رويدورای آنھاو کميت ھا برايتان جدی نيستد، وقتی ماديات و اجسام .  می رويدورای آننمی خواھيد، 

  . ھر چه با�تر می رويد، عمق و بی کرانگی تان بيشتر می شود.  می رويدورای ھمۀ جھان ھستیبا�خره، 

  . در جھان ھيچ چيزی شما را به خود نمی ِکشد و جذب نمی کند

  . می خواھيدبه عبارت ديگر، شما از آنچه که ذھن تان نشان می دھد، زندگی ن

  اما منکران چه؟

برای خود در . ھر چه بيشتر مقاومت و قضاوت می کنند و به فرم ھای گذرا جاودانگی می بخشند و درد می کشند. ، می ميرند)دوزخ(منکران در ته َسَقر

  . ذھن جھنم ساخته و دائم به قعر آن سقوط می کنند

  . ما نمی خواھيم به آنجا برويم

  .م ھستيبا خبراناLن 

  عاشقان چشم غيب بگشايند

  باقيان جمله کور و کر ميرند

  .ھمينکه، فضای زير فکرھايمان باز می شود، تسليم می شويم، در آن نقطه، مايۀ حضور پيدا می کنيم

  ھشياری را از ھمۀ آويزش ھا جمع کرده، بی نھايت می شويم و چشم غيب مان، چشم حضورمان، باز می شود

  .حضور ھم چشم دارد

  . ن ذھنی، از پشت عينک باورھا می بيند م- 

  . درست می بيند.  چشم حضور، چشم خداست- 

به حرف ھای شما گوش نمی دھد، می خواھد باورھايش را در شما ببيند، اگر با باورھای او منطبق . من ذھنی فقط به باورھا و مسائل خود ع�قه مند است

  .م غيب باز نمی کنند، با گوش و چشم من ذھنی که کور و کر است می بينند و می شنوندنيستيد، با شما ستيزه می کند، بقيه، آنھا که چش

  اند ز بيم ھا نخفته و آنک شب

  خطر ميرند خوف و بی جمله بی

  .کسانی که شبھا، از ترس نخفته اند، بی ترس و بی خطر می ميرند

  :ب ايم کهممکن است ما در ذھن باشيم، اما مواظ. اين ترس، ھشياری و احتياط است
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  .  مان نگاه کنيم و تسليم حرص نشويمحرص به - 

  .  مان نگاه کنيم و تسليم ترس مان نشويمترس به - 

  .  مان باشيمتوقعات مواظب - 

  .  ما را کی؟ چه؟ می دزدد، اينھا مواظبت و مراقبت اند، ترس به مثابه احتياط اند توجه زندۀ زندگی ببينيم - 

  . احتياط، از ارتکاب اشتباه ست. ندمعادل بکار بردن خرد زندگی ا

  .رانندگی می کنيم، به سه راه می رسيم، بايد بپيچيم، مستقيم برويم، درست نيست

  ھستيد؟ محتاط  و مواظبشما اين توضيحات، تشريحات، يادآوری ھا را از مو�نا شنيديد، آيا در رعايت آنھا 

زيرا دست ھا را باز و چيزھايی را که موقوف و آويزان شان بوديد . سيب روحی به شما نمی رسدھيچ آ. اگر اينچنين است، بدون ترس و بی خطر می ميريد

  . نمی ترسيد و خطری شما را تھديد نمی کند. انداختيد

  . اگر با اختيار خود و ھشيارانه نمی مرديد، خطر در کمين بود

م، ممکن است به جسم مان آسيبی برسد، و ممکن است نتوانيم آن آسيب را احياء و خيلی مواقع اگر در دردھا و ھم ھويت شدگی ھايمان سماجت و اصرار کني

  . اص�ح کنيم

  و آنک اين جا علف پرست بدند

  دگاو بودند و ھمچو خر ميرن

  . آنچه ذھن نشان می دھد علف است

قات و  دردھا، که به مثابه علف اند، شيرۀ مادی علف پرست، کسی ست که می خواھد از جھان مادی، از چيزھايی که برای ذھن جذبه دارند، مثل متعل

  . آيا ما علف پرست ايم؟ از خودمان سوال کنيم. بکشد

  .ھر کسی از خودش سوال کند. شما از خودتان سوال کنيد

  : از چيزی در جھان مادی ھويت و خوشبختی می خواھم؟  آيا در جھان مادی، از چيزھا می خواھم که

  : گويندب؟ مرا تعريف و مشخص کنند

  . من کی ھستم؟

اين ھويت ھا، ده دقيقه، يک ربع ساعت، . بيشتر مردم برای اينکه دور و اطراف شان شلوغ باشد، دوست می خواھند. ما از دوستان مان تأييد می خواھيم

  .خشنودمان می کند و بعد از آن باز تھی و نيازمند می شويم

  . اب و درد و نفھمی می ميرنداينھا مثل گاو نمی فھمند و مثل خر در جھل و خو

  و آنک امروز آن نظر جستند

  شاد و خندان در آن نظر ميرند

  ما، عقايد و باورھای من ذھنی را دنبال می کنيم، يا نظر و نگاِه خدايی را؟

  .  از جنس زندگی ستنظر، - 

  . ، ھمان انرژی ست که اگر مقاومت نکنيم، وارد فکرھا و وجودمان می شودنه چيز ھمان - 

  . در حالت تسليم وارد اين جھان می شود - 

  .  در می آيدصورتبه ھر سو نظر بياندازيد، به . است خNق  نظر- 

  .  ستتوجه زنده - 

  .  می ميريدنظرشما در ذھن سرمايه گذاری نمی کنيد، در اينصورت شاد و خندان در آن 

  . ن چشم نگاه کنيمما بايد، چشم غيبی و چشم زندگی و چشم حضورمان را بگشاييم و با آ

  . بسيار راحت تر است که آنچه را چنگ زده و بدست آورده ايم، رھا کنيم

ھمان ھا که در ذھن به آنھا حس وجود داده و . اين بدان معنی نيست که ھر آنچه را که داريم از پنجره دور بيندازيم، غرض ھمان ھم ھويت شدگی ھاست

  . حال، وجودمان را پس می گيريم.توجه را در آنھا سرمايه گذاری کرده ايم

  . بدون آن نظر، چشِم زندگی و غيب، امکان پذير نيست

  . را انجام دھيم، می ترسيممھماگر با من ذھنی، باورھايمان بخواھيم اين 
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  شاھشان بر کنار لطف نھد

  نی چنين خوار و مختصر ميرند

  . دی و آرامش را شامل حال ما می کندلطف و شا" ھمينکه ما در آن نظر بميريم، شاه، خدا، زندگی، فورا

  . مردن من ذھنی ھمان و زنده شدن به زندگی ھمان

  . مردن ھمان، فوران چشمۀ شادی از ذرات وجودمان، ھمان

  .صاحب نظران، مثل من ذھنی، خوار و مختصر نمی ميرند

  .موقع رفتن از اين جھان، خوار و مختصر است" من ذھنی ھر قدر ھم بزرگ باشد، نھايتا

 مت�شی می شود، ھشياری خود را به ما نشان می دھد، يک دفعه متوجه می شويم که ھر آنچه را من ذھنی بميريم، موقعی که با مرِگ جسم، من ذھنیاگر با 

  . که از ماديات می خواستيم و طلب می کرديم، در ما کامل بوده

  . به غلط و در توھم در بيرون جستجويش می کرديم

  .ما عمقی به اندازه کائنات و فضا داريم: ماLن بيدار شوي

ما ھم مختصر . آنچه با شکوه است، عمق فضايی ست که ستاره ھا در آن جا گرفته اند. وقتی شب به فضا نگاه می کنيم، ستاره ھا و فضا را می بينيم: گفتم

  .، می ميريم)می نماييم(نيستيم  و ھمان عمق را داريم ولی وقتی کوچولو در ذھن جمع شده ايم، خوار و مختصر 

  و انک اخNق مصطفی جويند

  چون ابوبکر و چون عمر ميرند

  : بنابر اين ھمانطور که در قصه گفت. مو�نا، از مناقشات سطحی فرقه ای به دور است

  . می کردند، جمع شده بودند و از آن نور تغذيه)لقب حضرت رسول(ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی، دور مصطفی، نور برگزيده 

  .بنابر اين کسی که اخ�ق نور برگزيده را برگزيند، نور حضور، نور ممتاز و مطلوب را انتخاب کرده

مثل خورشيد که در صحنه ھا و دراتاق ھای مختلف، يکی ست، اينھا، فھميده بودند که يک خورشيد در طرح ھا و فرم ھای مختلف است، بنابراين، 

  . رند، مردندقبل از اينکه بميداوطلبانه، 

  . اخ�ق و سيرت مصطفی اخ�ق و سيرت نور برگزيده، اخ�ق و سيرت نور ھشياری ست

  

  . در صورتيکه با زندگی موازی و تسليم شويم، اين نور در دسترس ماست

  دور از ايشان فنا و مرگ وليک

  اين به تقدير گفتم ار ميرند

  . شوند، نمرده اند، زنده شده اندتبديل بودند، توانستند از من ذھنی به ھشياری حضور منتقل و اينھا و ھمۀ کسانی که ھشيارانه موقعی که در تن زنده

  . اينھا نمرده اند. مرده اند: ، برای اينکه سخن فھميده شود وبه سخن در آيد می گويم)به اندازه در آوردن(به تقدير 

  . زنده شده اند

  : يعنی. نسبت به من ذھنی مردند

   .)تکرار می شويم(ا، وقتی از من ذھنی می ميريم، به يک ھشياری زنده می شويم و نمی ميريم ھمۀ ما انسان ھ

به تخمين و تقدير، به حرف و با زبان می گوييم، می ميريم ولی ھمۀ ما از جنس زندگی جاودان ھستيم و اين جاودانگی را در فرم وصورت جستجو می 

  .کنيم

   :پس بنابراين. م که ھر چيزی که بوجود می آيد، از بين می رود ولی ما از جنس گذرا نبوديماLن ھشيارانه بيدار شديم و می داني

  .آن چيزی که در ما از جنس گذرا نبود، گذرا بودن چيزھا را فھميد و از آنھا دست کشيد و خودش را از آنھا جدا، به جاودانگی خود، زنده شد

  


