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 ۴۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 همه اوصاف خوب اندر دلست چون نظر کردی

 وین همه اوصاف رسوا، معدنش آب و گلست

 از هوا و شهوت ای جان آب و گل می صد شود

 ستا مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل

 بهر ترکش دافع صد علتست (۱) وین تعلل

 چون بشد علت ز تو، پس نقل منزل منزلست

 لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطش نشکنی

 علت باقی و درمانت محو و زایلستور نه 

 چونک طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن

 صد هزاران حاصل جان از درونت حاصلست

 پس تو را آیینه گردد این دل آهن چنانک

 هر دمی رویی نماید روی آن کو کاهلست

 پس تو را مطرب شود در عیش و هم ساقی شود

 آن امانت چونک شد محمول جان را حاملست

 غ آیی بعد از آن از شغل و هم از فارغیفار

 (۲) شهره گردد از تو آن گنجی که آن بس خاملست

 گر چه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو

 ذوق آن برقی بود تا در دهان آکلست

 این طبیعت کور و کر گر نیست پس چون آزمود

 ست کاین حجاب و حائلست آن سوی آن چون مایل

 ست ها بررستهلیک طبع از اصل رنج و غصه

 (۳) طایلستدر پی رنج و بالها عاشق بی

 را نگر (۴) های طبعت سر نخوتدر تواضع

 (۵) حد شاکلستهای بیو اندر آن کبرش تواضع

 هایی بدشهر حدیث طبع را تو پرورش

 (۸) ست حائلاین بی (۷) بکن وادانک (۶) شرح و تأویلی

 هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دانک هست

 مؤید این طریقت ره روان را شاغلستبا 

http://ganjnama.com/View/97/99/3024/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 ور تو را خوف مطالب باشد از اشهادها

 (۹) خواه شیرینی اجل کان آجلستاز خدا می

 هر طرف رنجی دگرگون فرض کن آنگه برو

 حاصلستها کان دگر بیسویجز به سوی بی

 مار آیی از پی ماری دگر (۱۰) تو ُوثاق

 ستغصه ماران ببینی زانک این چون سلسله

 تا نگویی مار را از خویش عذری زهرناک

 دارد که این هم باطلست (۱۱) وان گهت او متهم

 از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا

 .آن مزاجش گرم باید کاین نه کار پلپلست

 

 ۳۶۷۹مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در گذر از نام و بنگر در صفات

 .تا صفاتت ره نماید سوی ذات

 

 ۲۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 ها شمر، کز کوی عشق آمد ضرراین از عنایت

 گذر بر عشق حقست انتها عشق مجازی را

 دهدغازی به دست پور خود شمشیر چوبین می

 تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در غزا

 عشقی که بر انسان بود، شمشیر چوبین آن بود

 .آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال

 

 ۴۲۶۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 در بیان آنک حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهالن

 ایبشنو الفاظ حکیم پرده

 ایسر همانجا نه که باده خورده

 شد (۱۲)مست از میخانه ای چون ضال 

 تَسَخر و بازیچه اطفال شد

http://ganjnama.com/View/97/105/8175/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B0%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85.html
http://ganjnama.com/View/97/99/2651/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/97/104/8048/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 سو هر رهیفتد این سو آن می

 خنددش هر ابلهیدر گل و می

 او چنین و کودکان اندر پی اش

 خبر از مستی و ذوق می اشبی

 خلق اطفالند جز مست خدا

 نیست بالغ جز رهیده از هوا

 گفت: دنیا لعب و لهوست و شما

 کودکیت و راست فرماید خدا

 از لعب بیرون نرفتی کودکی

 بی ذکات روح کی باشی َذکی؟

 

 ۴۳۵۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 مغز و ُمهانمعنی و بیبیجمله 

 جمله با شمشیر چوبین جنگشان

 جمله در الیَْنفَعی آهنگشان

 جمله شان گشته سواره بر نی ای

 پی ای ل دُ لکین بُراق ماست یا دُ 

 حاملند و خود ز جهل افراشته

 محمول ره پنداشته (۱۳) راکب

 باش تا روزی که محموالن حق

 اسب تازان بگذرند از نُه طَبَق

وُح الیِه َو اْلملَک  تَْعُرُج الرُّ

 ِمْن ُعروِج الُّروحِ یَْهتَزُّ اْلفَلَک

 )در آن روز روح انسانها و فرشتگان بسوی پروردگار باال میروند

 از این عروج روح، فلک شادمانه می لرزد.( و

 سوارتان دامنهمچو طفالن جمله

 گوشه دامن گرفته اسب وار

 نی رسیدال یغ نالظ ناز حق اِ 

http://ganjnama.com/View/97/104/8048/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%20.html
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 کی دوید ظن بر فلکها مرکب

  )گمان و وهم بنده را در رسیدن به حقیقت یاری نمیکند

 و از خدا بی نیاز نمی سازد.(

  اَْغلَُب الظَّنَّْیِن في تَرجیِح ذا

 ال تُماری الشَّمَس في تَْوضیحها

 )از دو گمان آن را که قویتر است میتوان ترجیح داد اما در جایی

 ح دیده میشود بحث و جدل نباید کرد.(به وضو که خورشید حقیقت

 آنگهی بینید مرکبهای خویش

 اید از پای خویشمرکبی سازیده

 و فکر و حس و ادراک شما  َوهم

 رکب کودک هالنی دان مَ  همچو

 علمهای اهل دل حمالشان

 علمهای اهل تن اَحمالشان

 علم چون بر دل زند یاری شود

 علم چون بر تن زند باری شود

 )یَْحِمُل اَْسفاَرهُ(گفت ایزد: 

 بار باشد علم کان نَْبَود ز هُو

 علم کان نبود ز هو بی واسطه

 (۱۴) آن نپاید همچو رنگ ماِشطه

 لیک چون این بار را نیکو کشی

 بار بر گیرند و بخشندت خوشی

 ن بار علمآش بهر هوا کِ هین مَ 

 تا شوی راکب تو بر رهوار علم

 تا که بر رهوار علم آیی سوار

 آن افتد ترا از دوش بار بعد از

 از هواها کی رهی بی جام هُو؟

 ای ز هُو قانع شده با نام هُو

 از صفت وز نام چه زاید؟ خیال

 و آن خیالش هست دالل وصال

 ای دالل بی مدلول هیچ؟دیده
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 تا نباشد جاده نبود غول هیچ

 ای؟هیچ نامی بی حقیقت دیده

 ای؟یا ز گاف و الم ُگل، ُگل چیده

 دی رو مسمی را بجواسم خوان

 مه به باال دان نه اندر آب جو

 گر ز نام و حرف خواهی بگذری

 پاک کن خود را ز خود هین یکسری

 همچو آهن ز آهنی بی رنگ شو

 در ریاضت آینه بی زنگ شو

 خویش را صافی کن از اوصاف خود

 تا ببینی ذات پاک صاف خود

 بینی اندر دل علوم انبیا

 و اوستا (۱۵)بی کتاب و بی ُمعید 

 گفت پیغامبر که هست از امتم

 همتم مکو بَُود هم گوهر و ه

 مر مرا ز آن نور بیند جانشان

 بینم از آنکه من ایشان را همی

 و احادیث و ُروات (۱۶)بی َصحیَحین 

 .آب حیات (۱۷) بلک اندر َمشرب

 

 

 ۴، آیه (۷۰قرآن کریم، سوره معارج)

 

وُح إِلَْیِه فِي یَْوٍم َكاَن ِمْقدَ   اُرهُ َخْمِسیَن أَْلَف َسنٍَة.تَْعُرُج اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ

 

 ترجمه فارسی 

 

 روند.است به سوى او باال مىفرشتگان و روح، در روزى كه به اندازه پنجاه هزار سال 

 

 ترجمه انگلیسی

 
The angels and the spirit ascend unto him in a Day the measure whereof is (as) fifty thousand years. 

 

 ۳۶، آیه (۱۰قرآن کریم، سوره یونس)

 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=70#rowno704
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=70#rowno704
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=70#rowno704
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1036
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 إِنَّ الظَّنَّ اَل یُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْیئ ا. ،ۚا یَتَّبُِع أَْكثَُرهُْم إاِلَّ ظَن ًّام وَ 

 

 ترجمه فارسی

 

 همانا گمان، بی نیازی از حق نیارد... بیشترشان جز گمانی را پیروی نکنند و

 

 ترجمه انگلیسی

 
But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail against truth … 

 

 ۵، آیه (۶۲قرآن کریم، سوره جمعه)

 

ا ...  ... َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَار 

 

 ترجمه فارسی

 

 ... چون خری است که کتابهایی را حمل میکند ...

 

 ترجمه انگلیسی

 

…is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not) … 

 

 کردن رنگدِ  تعلل: (۱)

 نام خامل: گم (۲)

 طایل: وسیع، گسترده، فایده و سود (۳)

 تکبر، خودستایینخوت:  (۴)

 شاکله: شکل، هیئت، صورت (۵)

 تأویل: بازگردانیدن، تفسیر کردن (۶)

 وادانستن: بازدانستن، بازشناختن، تشخیص دادن (۷)

 حائل: مانع و حجاب میان دو چیز (۸)

 آجل: تأخیر کننده، ضد عاجل به معنی باشتاب (۹)

 ُوثاق: خانه، اتاق (۱۰)

 زده شدهمتهم: کسی که به او تهمت  (۱۱)

 گمراه ضال: (۱۲)

 راکب: سوار (۱۳)

 ماِشطه: آرایشگر (۱۴)

 ُمعید: تکرار کننده (۱۵)

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1036
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=10#rowno1036
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=62#rowno625
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=62#rowno625
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=62#rowno625
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 یمجازصحیح  قطعی،صحیح  ،ها صحیحصحیَحین:  (۱۶)

 َمشرب: محل خوردن آب (۱۷)

* 

 

 .از دیواِن شمِس موالنا شروع می کنم ۴۰۰شماره با سالم و احوالپرسی، برنامۀ گنِج حضوِرامروز را با غزِل 

 ۴۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دلست

 لستوین همه اوصاف رسوا، معدنش آب و گِ 

ۀ حضور نگاه کنید، در این لحظه، از هشیارِی  :پس موالنا امروز می گوید که اگر نظر کنید، یعنی اگر با چراغ قوًّ

عقب بعنواِن هشیارِی ناظر، با فکر نگاه نکنید، حضور برخوردار باشید، با مِن ذهنی نگاه نکنید، در فکرها گم نشوید، 

 ست.ا خواهید دید که همۀ اوصاِف نیک در دل ،بکشید ذهن را نگاه کنید

جا دل، موقعی ست که ما مرکِز مان به هشیارِی عدم تبدیل شده، یعنی مرکِز مادی مان را انداختیم و همآن در این

 این، در غیر (اآلن توضیح خواهم داد) هشیاری شدیم که از اول بودیم و مرکز ما نور است، مرکز  ما هشیاری عدم است

 مرکِز ما یک مرکز مادی ست. ،صورت

 اوصاِف ُمخرب، که واقعا" مخرب بودنش را همه فهمیده اند، معدنی دارد که آب و ِگل است.اینهمه اوصاف بد، اما 

دِل ما، مِن ذهنِی مان باشد که هشیارِی مادی ست، در اینصورت ما بی  ،پس منظورش این است که اگر مرکِز ما

م و هشیارِی عدم، هشیارِی فضا یا سامانی، بی نظمی و خرابکاری می آفرینیم، در صورتیکه این مرکِز مادی را بیندازی

ما از زمان جمع شویم و بیآییم به این لحظه، در این لحظه  گسترده شود و بی نهایت شود، بعبارت دیگر اگر ندروِن ما

 به فضاِی پذیرش و یکتایِی این لحظه زنده شویم، در اینصورت اوصاِف نیک خواهیم داشت.

وحدت ما با خداست و به این ترتیب  ،می کند، عشقبه کار که عشق شروع  در این حالتی :بارها این صحبت را کردیم

 ِخَرِد زندگی، زیبایی زندگی و برکِت زندگی از طریِق ما به این جهان می آید.

  :بارها صحبت شده که ،اجازه دهید دوباره صورِت مسئله را توضیح دهماما 

بوسیلۀ پنج تا حس و فکر کردن و هشیاری وقتی به صورِت انسان می آید به این جهان، وارِد ذهن می شود و در ذهن، 

چه چیزی مهم است، بستگی به معیارهاِی آن خانواده و  .فورا" متوجه می شود که چه چیزی مهم است قضاوت کردن،

 آن جامعه، مخصوصا" پدر و مادر و خواهر و برادر و اهالِی خانواده دارد.

هشیاری، جذِب آن مفاهیم می شود. ما در ذهن مفهوم درست می کنیم، همانطور که آب جذِب یک اَبر می شود، ما جذِب 

          مفاهیِم ذهنی می شویم. 

کنند و وقتی جذِب آنها می شویم، یواش یواش، یک تصویِر اهیِم ذهنی، چیزهای مهم را در بیرون به ما ارائه می مف

هشیاری از جنِس خداست، از جنِس زندگی ست، نظیری  .ذهنی از خودمان درست می کنیم در حالیکه ما هشیاری هستیم

 مادی درست می کند که از فکر درست شدههنی شد، یک بافِت در این جهان ندارد ولی به این ترتیب وقتی جذِب مفاهیم ذ

http://ganjnama.com/View/97/99/3024/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 و آن را خودش می پندارد. 

این بافِت فکری بر اساِس جدایی و هم هویت شدگی یعنی جذب شدن به چیزهای این جهانی درست می شود و یک ماده 

یک ُکپِی جعلی ست از اصِل  ،یک بافِت ذهنی ست، این بافِت ذهنی خودش را از همه کس و زندگی جدا می پندارد ،ست

 ما که حضور است.

، خوِد زندگی هستیم و همین بافِت ذهنی که اسمش اصِل ما هشیارِی ایزدی ست، ما زندگی نداریم از جنِس زندگی هستیم

میِل ما برای بدست آوردِن زندگی بوسیلۀ این بافت است، این بافت یک چیِز  ،مِن ذهنی ست، می شود مرکِز ما، دِل ما

را رها کند و برگردد دوباره روِی خودش  آنباید ، ولی هشیاری که این بافت را ساخته ؛قتی ست که ما باید رها کنیممو

 ، بقیۀ مردم.جمع :د از جملهنقائم شود و خودش خودش را بشناسد؛ ولی این کار را نمی تواند بکند، عواملی نمی گذار

همه یاد گرفته اند بروند و از بیرون زندگی و هویت و خوشبختی پیدا در آن بافت، ما از دیگران تقلید می کنیم، چون 

کنند، ما هم به آنها نگاه می کنیم. وقتی می خواهیم برگردیم و بشناسیم که ما به کپِی جعل از خودمان چسبیدیم و آن را 

 خودمان می پنداریم، شک ایجاد می شود.

آیا این جسِم مادی من هستم؟؛ یا هشیاری که بوسیلۀ این جسِم ، که پس یکی از خصوصیاِت این بافِت ذهنی، شک است

 مادی نمی توانم بشناسم؟

شک نمی گذارد ما برگردیم، در نتیجه دائما" به بیرون نگاه می کنیم و این جدایی را حفظ می کنیم. این جدایی سبِب حسِ 

زیادتری احتیاج دارد که به خودش  نقص می شود برای اینکه این بافِت ذهنی برای کامل کردن خودش به چیزهای

 یا این تصور را می کند و این پندار غلط است.  ؛اضافه کند

ما یک جاِن کامل هستیم که از " آنطرف " آمدیم، اصال" از جنِس خدا هستیم، بنابراین احتیاج به چیزی نداریم که به 

زندگی طرح اش این است که ما را وارِد محفظه ای کند  ،خودمان اضافه کنیم تا کامل تر شویم یا حِس زندگِی بیشتر کنیم

 ما مقاومت می کنیم.؛ ولی ما را پخته کند و دوباره ما را از آنجا بزایاندآنجا و 

از مفاهیم زندگی خواستن و به بیرون نگاه کردن،  و تمدیِد اقامت در ذهن و بازی با مفاهیم و ؛تقلید از جمعاین شک و 

 می گوید: ۱۱اینکه در بیِت کما  ،سبب درد می شود

 ست ستهها بررُ لیک طبع از اصل رنج و غصه

 (۳) طایلستدر پی رنج و بالها عاشق بی

 . طایل یعنی: فایده و سود

یک عاشقِ  ،و دنباِل رنج و بال می گردد یا طبیعت، از ریشۀ رنج و بال روییده شده است ؛(یعنی: مِن ذهنی)می گوید: طبع 

 .است، هیچ نفعی نمی بیند ولی باز هم عاشِق درد است بی فایده و بی سود

چون )ما می رویم به ذهن، نمی توانیم برگردیم و در آنجا، وقتی این مِن ذهنی شروع می کند به بیرون نگاه کردن  پس

 ، دنباِل انرژِی روانشناختی می گردد.(بافِت ذهنی ست، یک خوِد روانشناختی ست

بصورت توجه می خواهد. در واقع مِن ذهنی هر کاری می کند، برای جلِب توجه است. این این انرژِی روانشناختی را 

 ، توجه برای این است که ما در ذهن می خواهیم بگوییم: ,, ما هم هستیم، من هم وجود دارم ,,
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 چون اصِل مان را فراموش کرده ایم، می خواهیم بگوییم: 

هستم، من دیده می شوم، به من توجه کنید، ... ,,. در نتیجه شروع می کنیم ,, آی مردم بگویید که من هم هستم، من مهم 

 یک انسانِ  ،پس مِن ذهنی دائما" براِی جلِب توجه، نقش بازی می کند. مثال"، به بازی به نقش ها. ُرل بازی می کنیم

 ست.  ,, دو سویه,, مِن ذهنی دارد، منتهی مِن ذهن اش خجالتی که عقب می ِکَشد، 

و آن  از یک طرف می خواهد جلِب توجه کند، از طرفی دیگر می ترسد. می ترسد مورد توجه و تأیید قرار نگیردیعنی 

 در اثِر عدِم توجِه یکی یا دیگران یا هر کسی، از آن هم کوچک تر شود.  ,, من ,, ی را هم که می خواهد بزرگ کند

نقش بازی می کنیم، و  ؛اندازۀ مِن ذهنی کوچک نمی شودپس ما در ذهن چکار می کنیم؟، می خواهیم مطمئن باشیم که 

آدِم خجالتی، بعنواِن مِن گستاِخ پُر رو که: ,, من بهترین هستم ,,، جلو می رویم، یک کسی که می بعنواِن گاهی اوقات، 

 ، واقعا" هم خجالتی ست، عقب می ِکَشد، ,, خجالتی اممن چیزی نمی خواهم، من حقیرم، من کوچک ام، من ,,  :گوید

,, من ,, دارد، هر قدر هم که می گوید: ,, من کوچک ام، من چیزی نمی خواهم ,,؛ ولی ,, من ,, دارد؛ و معموال" چنین  

را منفی می بیند و پشِت این ,, مِن ,, منفی، در واقع عالقۀ شدیدی، خواهِش شدیدی خودش منفی ست، یعنی ,, من ,, ی، 

 ا خواسِت شدیدی برای بزرگ تر کردِن خودش هست، می خواهد خودش را بزرگ ببیند.ی

ن بودند، یک کسی که ,, مِن ,, مثبِت قوی دارد، می گوید: ,, من بهترین ام، من فالن جا زاده شده ام، پدر و مادِر من فال

خودش دارد، این هم ,, من ,, دارد؛ و پشِت سوادم این ... قدر است، من، من، من، ... ,,؛ و یک تصویِر ذهنِی مثبتی از 

                                                            مِن ذهنِی مثبت و قوی اش ترس کوچک دیده شدِن مِن ذهنی اش است.

م: ,, من بهتر از چه بخواهیم بگوییچیزی نیستم ,,، که پس می بینید که چه ما خجالتی باشیم، عقب بِِکشیم و بگوییم: ,, من 

مهم هستم، می زنم و جلو می روم ,,، در هر دو ترس وجود دارد، در هر دو حِس جدایی و یک جور دیگران هستم، 

 :می توانید ببینید که، یا بقیۀ انسان ها بازی می کنند د؛نقش هاِی مهمی بازی می کنیکه و شما  حِس نقص وجود دارد

 کند؛ یا نه، آیا با این نقش ها برای جلب توجه هم هویت شده؛ یا نه؟آیا مِن ذهنِی شما نقش بازی می 

سعی می کند که با کارهاِی مثبت جلِب توجه مثال" ما یک مِن ذهنِی شرور داریم، که کارهاِی منفی می کند، مِن ذهنی 

 کند، گفتم: جلِب توجه یک انرژِی روانشناختی ست که ما در مِن ذهنی الزم داریم.

 ذهنی دِل ماست و ما از بیرون می خواهیم زندگی بگیریم، خوشبختی بگیریم، این حالت هست، می گوییم: وقتی که منِ 

کنم، می توانم کارهاِی خالف کنم. من اگر نقشی نمی توانم بازی کنم که جلِب توجه کنم، می توانم نقش هاِی منفی بازی 

 این کار را می کنند. بچه ها برای جلِب توجه 

ایراد گیری ها، انتقادات و صحبت کردن ها، برای این نیست که ما می خواهیم جهان را درست کنیم یا قصِد بیشتِر 

 سازندگی داریم، برای جلِب توجه ست.

اگر من حرِف منفی می زنم، پشِت سر کسی غیبت می کنم یا از سازمانی که بیرون هست حرف می زنم و حرفم معلوم 

 لِب توجه کنم. است که منفی ست، می خواهم ج

مِن ذهنِی شکایت ، بیشتِر من هاِی عادی این کار را می کنند. وقتی می رود به حد، انسا ن ها کارهاِی منفی می کنند

 کننده، مِن ذهنی قربانی، نقش دیگری ست که ما برای جلِب توجه، بازی می کنیم. بعضی هر دو را بازی می کنند. 
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 برای جلِب توجه نقش بازی ... ,,، ربانی هستم، به من سر نمی زنند، مریض هستم،من ق,, پدر یا مادری که می گوید: 

می کند، داستاِن غم انگیِز زندگی اش را می گوید و اینکه چقدر به او ظلم شده، نقش بازی می کند و خیلی موقع ها با 

 کار جلِب توجه کرد و هویت ؛ و وقتی از ایننقش هایش هم هویت می شود، بنابراین فکر می کند که آن نقش هاست

 همۀ اینها از این می آید که: مِن ذهنِی مرکزِی ما حس نقص، حِس عدِم کفایت می کند. .گرفت، حاضر نیست رها کند 

، این ُرل ها یا نقش ها که ما بعنواِن یک انساِن خجالتی همۀحاال، یک جوِر دیگر این است که ما بخاطر بیآوریم که 

ِی مثبت و قوی، بعنواِن یک قربانی، بعنواِن یک منتقد و در حالت های حدی، حتی کارهاِی خالف بعنواِن یک مِن ذهن

 همه فریاِد این است که:بازی می کنیم،  کردن و گرفتار شدن،

,,؛ و یک سرخوردگِی عظیم که  ,, من هم هستم. من وجود دارم ,,. مِن ذهنی می گوید: ,, به من بگویید من وجود دارم

اول با نقش بازی کردن شروع می شود، عاشِق شدِن دو تا مِن ذهنی، به همدیگر  و ؛آدم ها با آن روبرو شده اند خیلی از

                است.

کسی بیاید و از حِس نقص و حِس بی کفایتی ام رها کند، دنباِل جفت می گردیم و اینکه ما در جستجوِی خوشبختی و 

یک قراردادی با هم بستیم که تو یک جوری رفتار کن که معلوم شود تو آن نیازهاِی وقتی به یکی می رسیم، مثل اینکه 

 بی کفایتی مرا، نقص هاِی مرا، برآورده و کامل خواهی کرد و آن یکی هم همینطور.

ولی روابطی که بوسیلۀ دو تا مِن ذهنی با انتظاِر خوشبختی با یکدیگر که اول با نقش بازی کردن شروع می شود، نمی 

 ما نمی توانیم همیشه نقش بازی کنیم، در نتیجه مِن ذهنی رو می شود. ،، زیاد طول نمی ِکَشدتواند دیر بیانجامد

آن حِس بی کفایتی که ما داشتیم، را به ما عدِم معلوم می شود که طرِف مقابل نمی تواند آن خوشبختی، آن حِس امنیت و 

اصال" نمی تواند بدهد!، برای اینکه آن حِس کفایت، آن حِس خوشبختی، از مرکزی می آید که از جنِس عدم  ؛ وبدهد

ه شوی و دور بیندازی و این مِن ذهنی که اول ساختی و مرکِز خودت کرده ای، آگابه است، موقعی حاصل است که شما 

 رد.اجازه دهی که هشیارِی عدم و هشیارِی حضور، دروِن شما را بگی

به عبارت دیگر، این مِن ذهنی بزرگ می شود، برای اینکه اول که ما وارِد ذهن می شویم، به این کار اشتغال داریم که 

بزرگترش کنیم، پس بنابراین، دِل مادی ما بزرگ تر می تا آنجا که می توانیم، هر چه بزرگ تر، ,, من ,, را قوام بدهیم، 

 شود.  با این کار، درد هم بیشتر میشود و 

قرار است درد به ما بگوید که: بس است، نکن این کار را؛ ولی ما متوجه نمی شویم، دردهاِی حاصل را هم به خودمان 

 اضافه می کنیم و با آنها هم، هم هویت می شویم. 

 . ست ستهها بررُ از اصل رنج و غصه در نتیجه موالنا می گوید: این طبع

 برای چه این حرف ها را می زنیم؟

برای اینکه شما بفهمید که تماِم مسائلی که برای شما پیش می آید، به علِت یک مرکِز مادی ست که شما در دِل تان 

گذاشته اید. آن زن و شوهری که بوسیلۀ من هاِی ذهنی به هم عاشق شدند و انتظاِر خوشبختی از هم داشتند و فکر می 

قِص مرا بر طرف کند، پس از مدتی طرِف مقابل را مالمت خواهند کردند که طرِف مقابل می تواند حِس بی کفایتی و ن

 ن همانی نیست که من می خواستم!.ای ،من اشتباه کرده ام :کرد. خواهند گفت که
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 ـ  بدوِن اینکه متوجه شوند که با هر کی ازدواج می کردند، همینطور می شد. فرق نمی کرد، اول ُرل بازی می کردیم،

 بعدا" دیگر نتوانستیم ادامه دهیم، معلوم شد نقش بازی می کنیم، بعد من ِذهنی رو شد، با دردها و با بی کفایتی اش، 

 شروع کردیم همدیگر را مالمت کردن و اآلن نمی دانیم چکار کنیم؟ 

 می دانیم که اگر جدا شویم نمی شود و با هم زندگی کنیم، نمی شود. 

  .ستبه حرِف بزرگان توجه می کنیم که اصال" ُکِل این قضیه اشتباه بنابراین اینجاست که ما 

اشتباه آنجاست که تو یک مرکِز جدایی پذیر داری، اصال" بر اساِس جدایی و بی کفایتی و نقص درست شده و این برای 

  این مِن ذهنی را بیندازی و زنده شوی به هشیارِی عدم.باید این بوده که هر چه زودتر بفهمی که 

 .چون نظر کردی همه اوصاف خوب اندر دلستپس موالنا، این بیت را می گوید که می شود یک کتاب برایش نوشت. 

هر چه که اوصاِف نیک، یعنی کارهای نیک از ما سر بزند، به این علت است که دِل ما از جنِس خداست، به عبارت 

کوچک تر می کنیم، فضاِی درون که بزرگ شده بود، باید کوچک کنیم، هر چه را آن مِن ذهنی متوجه شدیم که  ،دیگر

 که مثل یک آسماِن بی ابر است، گشوده می شود.

فرض کنیم که مِن ذهنی اندازه اش به صفر برسد و دروِن شما یک آسماِن بی نهایت باشد، از شما چه صادر خواهد شد؟ 

 بی نهایِت خدا، فراوانی. 

، یعنی ِخَرد و برکت از او به ما می بارد و این انتها ندارد و شما " خدا کریم است"  :یادآوری می کند کهمرتب، موالنا 

پس آن ِخَست از این می آمد که یک مِن ذهنِی تنگ نظر در دِل تان  .یکدفعه متوجه می شوید که همه چیز فراوان است

بینید آیا کارهایی که شما انجام می دهید کال" برکت دارد، بشمارید ب ،در واقع، حِس زنده بودن، اوصاف خوب را .بود

 مزد می گیرید، یا نه؟، ما بیشتر با اوصاِف بد آشنا هستیم. 

 ناوصاِف بد مثِل ستیزه با اتفاقات، مقاومت به اتفاِق این لحظه، هم هویت شدن با چیزهاِی گذرا و گذاشتِن آن به مرکِز ما

 و ترسیدن. 

ناِت منفی مثِل ترس، مثِل خشم، مثِل رنجش، مثل ِکینه، ... اوصاِف بد هستند، مرکز و معدن شان علی االصول همۀ هیجا

 مِن ذهنی ست، آب و ِگل است. 

اختیار داریم عقب بِِکشیم و ِگل را نگاه کنیم، یعنی هشیاری و آب و ِگل یعنی هشیاری قاطِی ماده ست و ما در این لحظه 

 .یعنی فکر، ِگل، مخلوِط هم هویت شدگی و هیجاناِت ماست ولی آِب هشیاری هم هست فکر با هم اند. در اینجا، ِگل

 می توانیم بعنوان ناظر بِِکشیم عقب و به ذهن مان نگاه کنیم و رنجش ها و هم هویت شدگی هایمان و آب و ِگل را ببینیم؟

 داریم آن را دِل مان نکنیم؟، بله. اختیار ، بله می توانیم

کردیم از خصوصیِت مقایسۀ مِن ذهنی می آید. مِن ذهنی چون جداست، فقط با مقایسه می تواند بفهمد  اینهمه که صحبت

 .!چه اندازه مهم است، با مقایسه

وقتی مقایسه می کند و خودش را کوچک می بیند، حسادت می کند، حسادت یک هیجاِن منفی ست، از اوصاِف 

جمعی به آن دست می زنیم و میزاِن خرابکاری اش خیلی خیلی زیاد رسواست، جنگ از اوصاِف رسواست که ما بطور 
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نی ما فردا" خودمان با مِن ذهنی مان خرابکاری می کنیم ولی اگر بخواهیم خرابکاری بزرگ انجام دهیم، من است، یع

  هاِی ذهنی را با هم متحد می کنیم.

 می توانم با من,, من ,, با چیزهای مادی این جهانی باشد، حاال، اگر دِل من، مِن ذهنی باشد، یعنی هم هویت با باورها و  

؛ و چون دل ام مادی ست و خرابکار هستم، اگر همه مان جمع هاِی ذهنی دیگر، بر اساِس باورهاِی مشترک، متحد شوم

 شویم، می توانیم یک خرابکاری بزرگ کنیم!، مثال" جنگ راه بیندازیم و مِن ذهنی این کار را می کند.

اوصاِف رسوا هم این است که ما متوجه شویم که این کار دِن این اوصاِف رسوا، دِل مادی ست و منظور از این پس مع

 ترس است.  ،کاری برای آن کنیمنمی توانیم و مهم ترین هیجاِن ُمَخِرب را می شناسید که رسواست ولی ما  ؛درست نیست

 ید. می گوید: بنابراین، ما متوجه شدیم خیلی راحت، موالنا چه می گو

 . موقع انداختِن آن، به مشکل برمی خوریم، چیزها و دردها می شود دِل مان، هم هویت می شویم، ما می رویم

 : !شما این موضوع را خیلی جدی بگیرید و مردم خیلی آسان می گیرند ،شک داریم و جمع نمی گذارد

,, من تمرین معنوی می کنم و بزودی به حضور می رسم ,,، نه، دیگران نمی گذارند. دیگران شک ایجاد می کنند، شک 

می کنید، اصال" یکی از ابزارهاِی مِن نمی گذارد شما جلو بروید. یک قدم جلو می روید، یک قدم عقب می آیید، شک 

نداریم، ما معتقد نیستیم که تکامِل زندگی می خواهد ما را از  ذهنی که ما را در ذهن نگه می دارد، شک است. ما توکل

رحِم ذهن بزایاند، ما نباید با ذهن دست و پا بزنیم، به دیگران نگاه می کنیم و راِه آنها را  می رویم و دیگرانی که دوِر ما 

 .هستند، در یک رابطۀ تنگاتنگ ما را گرفته اند و نمی گذارند تکان بخوریم

بگویید من تمرین معنوی می کنم و به حضور می رسم و این کار خیلی آسان است، اثِر منفِی دیگران را شما اینکه شما 

 .!دست کم اصال" نگیرید

 .                           اجازه دهید پیشرفت کنیم، مطالب دیگری خواهیم خواند، ببینیم موالنا چه می گوید. بله

شما آن موانع را با نگاه  ،رفتیم، وقتی می خواهیم برگردیم، چه موانعی وجود دارد؟ به ذهنفقط می خواهیم ببینیم که 

 کردن به کارهاتان و وصِف خودتان می توانید بشناسید.

 در همین صحبت هایی که همین امروز کردیم، بگویید: 

 آیا من خودم را به قربانی بودن و مظلومیت زدم؟

 کردن برای جلِب توجه نیست؟این کارهایی که می کنم، نقش بازی 

این مخالفتی که می کنم، اسِم یکی را می برم و یا آبرویش را می برم،  آیا این انتقادی که می کنم، این غیبتی که می کنم،

برای این نیست که من هم درد ایجاد کنم و یک حرفی هم زده باشم که: ,, ما هم آدمیم!، ما هم نظر داریم!، ... ,,؟، برای 

 ن کار را می کنم؟چه ای

 آیا این کار سازندگی ست؛ یا می خواهم جلِب توجه کنم؟

 آیا اینکه می گویم عاشِق یک نفرم، مرکزم را از جنِس عدم کردم؟

حالِت درستش این است که این مرد و زن، مِن ذهنی را بِکنَند و دور بیندازند و بی نهایِت درون یا فضاِی درون را باز 

 مِن ذهنی شان را به معرِض نمایش نگذارند. اشِق هم شوند، نقش بازی نکنند. کنند، بعد از آن، ع
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آیا این حرفی که می زنم، رفتاری که می کنم، معنی اش انتظاِر گرفتِن یک چیزی بصورِت یک تصویِر ذهنی از یک 

 اینها آدم را بیدار می کند!. ، تصویِر ذهنِی دیگر نیست؟

 و معنی اش چه هست، در غزل داریم می گوید که: شما باید ببینید که چه می گویید

هر نامی یک مسما هم دارد، امروز در مثنوی می کنی، یک معنِی دیگری دارد!، که آن حرفی که می زنی، رفتاری 

 ُگل اشاره می کند، به لفظ نیست!. خوِد ُگل به لفِظ خواهیم خواند، شما وقتی می گویید: ُگل، این 

معرِض نمایش می گذارید، این حرفی که می زنید، در درون تان به چه اشاره می کند؟، به مِن این رفتاری که شما به 

 ذهنی؛ یا به خدائیت؟

* 

حاال در ذهن که هستیم، می خواهیم برگردیم. رفتیم و هم هویت شدیم بعنواِن یک مثال" بگوییم پسر یا دختِر ده ساله، آنجا 

 از بین می رود، حاال ببینیم تفسیِر شما چیست؟یواش یواش می بینیم که این چیزها دارد 

 ۲۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 ها شمر، کز کوی عشق آمد ضررعنایت این از

 عشق مجازی را گذر بر عشق حقست انتها

می گوید که: ما رفتیم توِی ذهن، ,, من ,, درست کردیم، یک تصویِر ذهنی درست کردیم، این تصویِر ذهنِی ما عاشقِ 

پول، مثِل متعلقات، مثِل  یک تصویِر ذهنی دیگر، یک آدِم دیگر، زن یا مرد شده، عاشِق تصویِر ذهنِی اجسام هم مثلِ 

که از کوِی عشق، از کوِی یکتایی، از طرِف خدا، به تو ضرر می  باورها شده، می گوید این را از عنایاِت ایزدی بشمار

چسبیده بودی، از شما می َکنَند، این را از عنایت ها شمار،  ،آن چیزهایی را که جمع کردهبعضی از آید، یعنی یکدفعه 

          ه ایزدی ست. این عنایت و توج

این عشِق مجازِی تو، یعنی عشِق مِن ذهنِی تو به مِن ذهنِی دیگر، عشِق مِن ذهنِی تو به  :برای اینکه حواس ات باشد

چیزها، برای این بوده که آخر سر به عشق حق برسد. درست است؟، یعنی قرار است که ما برویم و عاشِق مجازی 

می خواهد زندگی، عاشِق خدا شویم.  هشیارانه عاشقِ دوباره برگردیم ما شویم، بعد این عاشِق مجازی، به درد بیاورد و 

     این را بگوید.

 دهدغازی به دست پور خود شمشیر چوبین می

 تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در غزا

غازی یعنی کسی که حرفه اش جنگ است، یک مرِد جنگجو، می خواهد به پسرش جنگ را یاد دهد، اول به دستش 

یک شمشیِر چوبی می گیرد و می گوید بیا با هم بازی کنیم، یا شما دو تا پسر بروید  ؛ یا خودش هممی دهد نشمشیِر چوبی

 یعنی چه؟کنید، با هم تمرین با این شمشیِر چوبی 

شمشیِر چوبین همین عشق هاِی مجازِی ماست. ما رفتیم در ذهن، مِن ذهنی درست کردیم، با مِن ذهنی مان همانطور که 

، می کردیم آن طرف می تواند حس عدم امنیت ما را برطرف کند ولی نکرد دیگر شدیم، فکرگفتم عاشِق مِن ذهنِی یکی 

 .معنی اش این است که این عشِق مجازِی من، یک تمرین بود، به درد ختم شد. این درد معنی اش چه هست؟

http://ganjnama.com/View/97/99/2651/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA.html
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مثِل شمشیِر چوبینی بود که من عشق بازی را تا حدودی یاد بگیرم و بعد بروم عشقبازِی واقعی کنم. اگر هم می خواهم 

 از جنِس عدم باشد، مرکزم هشیاری ایزدی باشد، هشیارِی حضور باشد. عاشِق یک انسان شوم، باید درونم 

یاد می گیریم عشِق مجازی را؛ یا نه در سن هاِی باالتر، استاد هم می شویم؟، دوازده، سیزده، چهارده سالگی، واقعا" 

می کنم که دیگر یک آدم سی ساله، سی و پنج ساله، چهل ساله، دیگر یاد گرفته که عشِق مجازی چیست و نتیجه فکر 

 ، تا شمشیِر واقعی بگیرد، شمشیِر فوالدین بگیرد، شمشیِر فوالدین، سمبُِل حضور است.  نمی دهد

 دوَ د، شمشیر چوبین آن بُ وَ نسان بُ عشقی که بر ا

 .آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال

پس می گوید: عشقی که یک مِن ذهنی به یک مِن ذهنی دیگر دارد، شمشیِر چوبین است و آخر سر ابتالء یعنی رنج و 

و وقتی که رنج و درد حاصل می شود، ما متوجه می شویم که عشِق اصلِی ما و منظور از این  ؛درد، همچنین امتحان

 عشِق مجازی، عشِق با خدا بوده. یعنی چه؟

و عشق به متعلقات را هم  ؛رفتیم، عشق هاِی مجازی را، یعنی عشِق من ذهنی به مِن ذهنییعنی ما بعنواِن هشیارِی 

 ایجاد شد. تجربه کردیم، دیدیم آخر سر درد 

؛ یا بیدار شوید و بدانید که هر لحظه زندگی اضافه کنید هاحاال، اینجا شما تصمیم بگیرید که می خواهید درد را روی درد

 تو متوجه می شوی که این درد معنی اش چه هست؟ ،ببینی :شما را امتحان می کند

نجام نمی شود برای اینکه جامعۀ ما عشقی نیست، این کار می توانست بی درد انجام بشود؛ ولی بی درد ا :یادمان باشد

!، پدر و مادِر ما حضور نداشتند، ما را با عشق بزرگ نکردند، هیچ اِشکالی هم ندارد، حاال ما خودمان متوجه می شویم

 بیداری!. ،همین است

هشیاری  ،ری در انسانهشیارانه در این لحظه بدانی که در اثر تکامِل زندگی یا هشیا :بیداری عبارت از این است که

       .که ما مرتب آب و روغن می کنیم از فکر جدا شده

اگر واکنش نشان ندهیم؛ و این اوصاِف بد را به معرِض نمایش نگذاریم و متوجه شویم که عشق مجازی یعنی آن 

فایده ست، انتظاِر خوشبختی بی فایده ست، انتظاِر امنیت از یکی دیگر بی و یا می کنیم،  یمکارهایی که ما در ذهن کرد

از چیزها و انسان های دیگر بی فایده ست و در واقع این بیش از حد اهمیت دادن به چیزها و انسان هاِی دیگر از طریقِ 

 مِن ذهنی، درست نیست، بیدار می شویم.

  .به فضاِی یکتاییاز ذهن می رود  .می رود به منزِل دیگر هم همینطور که موالنا می گوید: از این منزل بیداری

نمی توانی بکنی، یکدفعه با خواندن این چیزها ما تسلیم می شویم، با اتفاق این لحظه آشتی این کار را بوسیلۀ مِن ذهنی 

 می کنیم، ستیزه نمی کنیم، همینطور که در غزل گفته:

 این طبیعت کور و کر گر نیست پس چون آزمود

 ست یلست آن سوی آن چون ماا ین حجاب و حائلاک
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: مِن ذهنی کور و کر است وقتی آزمود، یعنی اگر شما امتحان کرده اید که نتوانستید از چیزها هویت بگیرید، می گوید

زندگی بگیرید، خوشبختی و حِس امنیت بگیرید و این از بیش از حد اهمیت دادن به چیزهاِی این جهانی بوده، همینطور 

 بله، می گوید: دیگر بیدار نمی شوید!.آدم ها را امتحان کرده اید، پس چرا 

 ؟این طبیعت کور و کر گر نیست پس چون آزمود

 ین، شد پرده!.ا، این پرده ست. با این چیز هم هویت می شوم، ... ست آنا ین حجاب و حائلاک

 حائل هم یعنی: مانع.  .این چیزها که ما به انها چسبیدیم، پرده ست چونچرا ما با خدا حِس یکی بودن نمی کنیم؟، 

 هم هویت شویم، مقاومت هم ایجاد می شود در مقابِل اتفاِق این لحظه.  یا آدم هاِی بیرونی، همینکه ما با چیزهای بیرونی

جهان باشد، بین شما و خدا قرار می مقاومت در مقابل اتفاِق این لحظه، در مقابِل زندگی هم هست. پس همان چیزها که 

 این را می دانید و دیده اید و آزموده اید، پس چرا دوباره می روید به سمِت آن؟گیرد، اگر شما 

 بیِت دهم است: سوِی آن چون مایل است؟!، شما چرا می روید به سمت مقاومت و دوباره هم هویت شدن؟

اآلن برای ما هست. نظر کردیم، ما باید با دید دیگری برویم؛ و آن دید چون  :پس معلوم می شود همینکه بیِت اول گفتیم

ناظر به ذهن تان نگاه کنید، این همآن قسمتی از آِب آب و ِگل است؛ یا آب و ِگل  به صورتِ شما می توانید بِِکشید عقب، 

ۀ حضوِر ما در این لحظهاست.  که ما دو جور  ،درست است؟، آب، یعنی هشیاری، نظر، توجه زندۀ زندگی، چراغ قوًّ

 می بینیم:

 به صورتِ می بینیم، آن دید کور است؛ یا نه، می ِکشیم عقب سیلۀ ایده ها می بینیم، بوسیلۀ الگوها یا در مِن ذهنی بو

  خدائیت می بینیم، این درست است. به صورتِ هشیاری، 

 متوجه شدیم که اگر شما رفته اید توِی ذهن، اآلن شکایت می کنید، حِس قربانی بودن می کنید، می گویید: 

را خدا یا کسی دیگر از من گرفت؛ و یا ما در اثِر زیاد شدِن سن، بعضی قسمت هاِی بدِن مان خراب می  مهم ,, این چیزِ 

شود، برای هر چیزی ... شکایت می کنیم، فرقی نمی کند، شکایت نکنید، بدانید که این شکایت برای این است که 

 این است که بگوید:  هــــمۀ ادا اصول هاِی مِن ذهنی برای بگویید: ,, من هم هستم! ,,،

                                                  ,, من هم هستم، من وجود دارم ,,. 

 بهاین، ,, من وجود دارم ,, را شما دو جور می توانید بگویید؛ یا مِن ذهنی می گوید، که باید نقش بازی کند؛ یا نه، 

 ست؟خدائیت بگوییم: ،، من هم هستم ،،. درست ا صورتِ 

       بگویید.  هر چه زودتراین را ؛ و بگویید طرِح زندگی این است که شما به صورِت خدائیت

 ل می صد شوداز هوا و شهوت ای جان آب و گِ 

 ستا مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل

گفتیم وقتی می رویم ذهن، یک تصویِر ذهنی درست می کنیم بعنواِن مِن ذهنی.  :متوجه شدیم هوا چیست، هوا و شهوت

این مِن ذهنی، چیزهاِی بیرونی را بیش از حد مهم می داند، یعنی مهم تر از خدا، مهم تر از زندگی می داند، مهم تر از 

جعلی که مِن ذهنی ست م، این ُکپِی اصل اش می داند. در واقع ما یک ُکپِی جعلی از خودمان که زندگی هستیم برمی داری

و توهمی ست، به بیرون نگاه می کند و در بیرون آن چیزهاِی مهم را بیش از حد اهمیت می دهد و به سوِی آنها می 
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هر به سوِی آنها رفتن برای گرفتِن زندگی و هویت و حِس عدِم امنیت، با یک َولعی، با یک سرعتی، با یک شتابی،  ،رود

و این در واقع، موتوِر  صورت می گیردمثل اینکه آن نباشد زندگی نمی شود، ، با یک حرصی، ی گذاریدچه اسمش را م

 خواستِن مِن ذهنی ست.

 :مِن ذهنی دو جنبه داردگفتیم بارها، موتوِر مِن ذهنی، مربوط به ساختماِن مِن ذهنی ست، 

 که فکر می کند هر چه بیشتر بخواهد و این را معتاد گونه بخواهد، بهتر است!، این غلط است. یکی خواستن است

ای جاِن من، ای قربانت بروم، آب و ِگل صد می شود، یعنی آب و ِگل، یعنی  به شما می گوید: ،ناز هوا و شهوت ای جا

 .!مِن ذهنی، قوی تر می شود

 ن چرا اینقدر شدید می خواهم!، که چه بشود؟ما به خودمان نگاه می کنیم، می گوییم: م

یعنی در این  ،به خواستناهمیت داده ام، بیش از حد اهمیت دادن به خواستن یکدفعه متوجه می شوم که من بیش از حد 

 ، کدام یکی مهم تر است؟زندگی، خدا مهم است، اصِل من مهم است؛ یا زندگی خواستن از چیزها؟ ۀلحظ

 .ات!، خیلی ساده ست، می گوید: مشکِل کار ترِک هواست، ما معتاد به جهان شدیمُخب اصل  عقل می گوید

 اینکه ما اینقدر معتادگونه و بی اختیار و با وسواس فکر بعد از فکر می کنیم که در غزل هم آورده، می گوید:

تو بعنواِن هشیاری یا اتاِق مار؛ یا خانۀ مار است، یعنی ذهن خانۀ مار است،  ؛تویک فکر می کنی، این سوراخ مار

دستت را می کنی آنجا و مار دستت را می گزد، متوجه نمی شوی!، دوباره دستت را می بری!، دوباره می گزد، دوباره 

 کدام بیت می گوید؟دستت را می بری، دوباره می گزد، 

 دگرمار آیی از پی ماری  تو ُوثاقِ 

 ست ماران ببینی زانک این چون سلسله ۀغص

سلسلۀ فکر!، که هر کدام از فکرها مثل مار است و شما را می گزد، اگر متوجه می شوی که هر دفعه یک فکری در 

  .بله! ،ذهن ات تجسم می کنی و از آن هویت می خواهی تو را می گزد، چرا دیگر این کار را می کنی؟

، این مثِل زنجیر است و ما معتادگونه تو را تو غصۀ مارها را می بینی!، یعنی نیش می زند می گوید که: در اینصورت

 ، برای اینکه موتوِر خواستِن مِن ذهنی مرتب کار ...          ، اختیاری در این کار نداریم!این کار را می کنیم

که: ,, چرا اینقدر می خواهم، چرا بی اختیار می توانید موتور را از کار بیندازید، فقط با نظارت روِی خودتان شما می 

، از مِن ذهنی می آید یا من بعنواِن که من می خواهمی خواهم، چرا بی ِخَردانه می خواهم، اصال" چه می خواهم، این

هشیاری می خواهم؟، این چیزی که می خواهم اصال" به من زندگی می دهد؟، خوشبختی می دهد؟؛ یا زندگی و 

 این لحظه ست!. می گوید:خوشبختی در 

ترِک این وضعیِت مِن ذهنی که معدِن تماِم خصوصیت هاِی رسواست، ، ستا مشکل این ترک هوا و کاشف هر مشکل

 خواستِن مِن ذهنی. :یعنی بسادگی... کاشِف هر مشکلی ست. اگر هوا را ترک کنیم، هوا، 

استن است!، خواستِن بی اختیار و معتادگونه، بر اساِس گاهی اوقات مثال" ما نمی توانیم بفهمیم حرص چیست؟، همین خو

که زندگی در بیرون است، همان استنباطاِت مِن ذهنی که مرکِز ماست، اختیاِر ما را دارد و ما  ،نیازهاِی روانشناختی

 فکر می کنیم آن، هستیم، هواست!.
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توِر خواستِن مِن ذهنی یک کمی پس مشکل، ترِک هواست؛ ولی ترِک هوا کاشِف هر مشکلی ست، بمحض اینکه مو

می بینیم: ،، مشکالت را من می بینم، من اآلن می بینم چه ام هست، چرا همسرم را مالمت می ُکندتر کار کند، یکدفعه 

، در من است!، من دارم این کارها را می کنم، چرا من رئیسم را مالمت می کنم، چرا مردم را مالمت می کنم، ؟کردم

  درست است؟من اشتباه کردم. 

 رکش دافع صد علتستبهر تَ  (۱) وین تعلل

 چون بشد علت ز تو، پس نقل منزل منزلست

 می توانیم بخوانیم: پس نقِل منزل منزلست. 

به نیازهاِی روانشناختی  ،وین تعلل بَهِر تَرَکش، این ُکندِی خواستِن مِن ذهنی، این که شما آگاه شوید که من هشیار شوم

پاسخ ندهم، این شناسایی که زندگی درآینده نیست، زندگی در چیزها نیست، زندگی در انسان هاِی دیگر نیست، زندگی 

 وداستان زندگی ام را مطرح کرده  مدامدر نقش بازی کردن نیست، من تا حاال  ،این زندگیدر رنجش هاِی من نیست، 

این  دررها نمی کنم، زندگی آن را به مردم گفته ام که چه ظلم هایی به من شده و من با این داستان هم هویت شدم و 

نیست، این که من از یک کسی دیگر بعنواِن همسرم زندگی می خواهم، خوشبختی می خواهم، متوجه نیستم که در واقع 

از او می  است کهذهنی من یازهاِی بی کفایتِی مِن ذهنی و نقِص من از ایشان نیازهاِی نفس ام را می خواهم و این نمن 

 خواهم برطرف کند و این کاِر غلطی ست، بیداری بوجود می آورد!. 

، این رنجیدم و خشمگین ام و کینه دارم و حِس جدایی می کنم، اشتباه بوده، بیداری نیست این؟از همسرم اینکه من اینهمه 

آن چیزی ی اختیار و ناآگاهانه، گم شده در فکر، همه را مالمت می کنیم: ,, به من ظلم کردند، که تعلل است. اینکه ما ب

 چه درچه در عشق، ببین دارد می گذرد، هیچی گیرم نیامده،  و به من ندادند و اآلن زندگی گذشتهرا که می خواستم 

  .، نمی بینمرا که در مرکِز من است ممن ا! ,,، در حالیکه بی کفایتی و نقِص نداده ازدواج، طرف هیچی به من

بعنواِن ایراد گیر و منتقد و غیبت کن که اینها را متوجه نبودم، می گویم: ,, به من هم نگاه کنید، چرا نمی گویید من هم 

 ! ,,.هستم

ذهنی و  اینها را من دارم می شناسم. این شناسایی ها سبِب درنگ می شود، درنگ یعنی ُکند کردِن هوا. خواستِن منِ 

 که تا حاال ما از آنها زندگی می خواستیم. ،دیدِن آن محتوای ذهن

وین تعلل بهِر تَرَکش، یعنی ترِک هوا، دافِع صد علت است. علت یعنی مرض، دفع کنندۀ هـــزاران مرض است، هزاران 

 برای چه دروغ می گوییم؟ ما  .مرض: مرض هاِی اخالقی، مثل دروغ گفتن

دوست نداریم، برای اینکه حِس بی کفایتی و نقص می خودمان را برای اینکه از خودمان خوش مان نمی آید، برای اینکه 

، اصل ما ایرادی ندارد!. وقتی از خودمان بدمان می اید، !کنیم، ما متوجه نیستیم که مِن ذهنی مان را نگاه می کنیم

هویت شدیم، ناقص اند در مقایسه با دیگران چیزی به حساب نمی آیند.  ما با آن چیزهایی که هم :منظورمان این است که

هم هویت بشوید یا  ،شما می دانید که هر کی هستید، یک جاِن کامل هستید، از جنِس خدائیت هستید، اینکه شما دارید

 !.رض می شود، شما می بینید که با هر چه که هم هویت می شوید، سبِب م!ندارید، به اصِل تان که اثری ندارد

 حاال، همین مرض هاِی اخالقی مثل دروغ، مثِل خیانت، مثِل غیبت، برای چیست؟
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 برای اینکه مِن ذهنی مان ناقص است، حِس نقص می کند. 

دروغ می گوییم، تا تصویِر ذهنی مان را پیِش مردم یک کمی بهتر کنیم، می گوییم: ,, من این نیستم که شما می بینید، من 

  ی هستم ,,، حاال این ... طوری، همه دروغ است.این ... طور

 رها کردید، پس نقِل منزلنقش ها را چون بُِشد علت ز تو، یعنی وقتی علت افتاد، مِن ذهنی افتاد، شما شناسایی کردید و 

گر که منزلی دییک منزلست. اگر بخوانید نقِل منزل منزلست، یعنی از این منزل که ذهنی ست، پا می شوید می روید به 

 بشود فضاِی یکتایی. 

اگر بگوییم: پس نقل، منزل منزلست، در اینصورت باید صبر کنید که هشیارِی حضور درجه به درجه، بتدریج شما را 

 هم عمیق تر کند و هم وضعیت هاِی بیرون تان را سامان دهد. 

کنید، یعنی فضا را بی نهایت کنید؛ یعنی اگر شما یکدفعه موفق بشوید که مِن ذهنی را بَِکنید بیندازید و درون تان را نور 

به یا مِن ذهنی تان را خیلی کوچک کنید، در اینصورت باید صبر کنید که این فضاِی درون بتواند ِخَردش را، نورش را 

بتدریج آنها را تبدیل کند به اصطالح، به حالِت بهتر. منظم تر کند، سامان بخشد، مثِل بتاباند، وضعیت هاِی زندگی تان 

 روابِط مان، مثِل بیزنِس مان، اوضاِع مادی مان.

فضا باز می شود، این آسمان جدید با یک یک ُخرده قبال" صحبت کردیم، وقتی مِن ذهنی یک ُخرده کوچک می شود، 

اینطوری ست. شما مِن ذهنی دارید، مِن ذهنی تان درون تان را اشغال کرده، هشیارانه همیشه  ،زمیِن جدیدی همراه است

 در بیرون هم درد آفریدید، تمام ساختارهایی را که آفریدید، درد زاست.            نوری حس نمی کنید، تسلیم نیستید، 

دفعه که کوچک می کنید، یک درجه یواش یواش متوجه می شوید: مِن ذهنی را کوچک می کنید، کوچک می کنید، هر 

 فضا باز می شود. آن فضاِی باز شده، مطابق است با سامان خاصی در بیرون. 

، فضا را گسترده تر می کنید، این فضاِی گسترده، یک زمیِن جدید، یک دوباره، هر هفته شما روِی خودتان کار می کنید

 ری ست.فُرِم جدیدی در اطراف تان ایجاد می کند، همیشه اینطو

کنید، شاید به صفر برسانید در اینصورت دیگر درون تان به خدا زنده شده، کوچک  یاگر شما مِن ذهنی را توانستید خیل

ِخَرد خدایی، عشِق خدایی، زیبایِی خدایی، لطافِت خدایی از شما بیرون می تابد و نه تنها وضعیت هاِی شما را سامان می 

 رد و ما داریم به آنجا می رویم و این مسیِر تکاملی زندگی ست.بخشد، روِی دیگران هم اثر می گذا

 لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطش نشکنی

 ور نه علت باقی و درمانت محو و زایلست

 پس شما بیا یک شرطی کن با خودت که: شرِط او را نشکنی، شرِط او یعنی شرِط خدا. بعضی نسخه ها هست:

، هر دو درست است؛ ولی لیک شرطی کن تو با خود، تا که شرطی نشکنیست:  لیک شرطی نشکنی، یعنی اینطوری

 این یکی را من بهتر می پسندم.

شرط، این است که شما می آیید به خودتان می گویید: من از جنِس زندگی هستم. من هشیارِی وفادار هستم. من از جنسِ 

 خواهم.زندگی بودن را همیشه رعایت خواهم کرد. من مرکِز مادی نمی 
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زندگی نخواستی، یک دیگر ، دیگر نگذاری برگردد، یعنی اگر از جهاِن بیرون همین شرط این است که هوا را انداختی

 بار شناسایی کردی، شناسایی را نگه داری، یعنی تو هشیارانه از جنِس زندگی شدی، این را نگه دار، نشکن این را.

به حرف، مثال" شما تصمیم می گیرید، شرط می کنید، از جنسِ  از زوایای مختلف، جورهاِی مختلف دیده می شود

 زندگی باشید، با اتفاِق این لحظه همیشه آشتی باشید؛ یا ستیزه نکنید، درست است؟

  .اولش مشکل است

به جهان، ستیزه می دوباره شما با اتفاق این لحظه، یادتان هست آشتی می کنید، لحظۀ بعد یادتان می رود، می روید 

 تصمیم می گیرید که داستاِن زندگِی خودتان را به دیگران نگویید و جلِب توجه نکنید، و به خودتان هم نگویید:  د،کنی

شرط خوردم، شکستم، ببین چه بالهایی سرم آمده، این داستاِن زندگِی من ...، ببین همسرم چکار ,, وای اینطوری شده، 

دند، ... ,,، یکدفعه متوجه می شوید که شب نشسته اید، داستان را، حاال کرد، ببین بچه هایم چکار کردند، مردم چکار کر

   کسی نیست بگویید، به خودتان دارید می گویید!.

 ُخب شرط این است که شما این کار را نکنید. 

، یکی تو !، یکی تو بگویی، یکی او بگوید!ذهن ات با کسی نجنگی در ،کسی نیست با او ستیزه کنیدر بیرون اگر 

هم از او!، این را تو می  یبگویی، یکی او، ... یعنی یک تصویِر ذهنی در ذهن ات ساخته ای، حاال یک تصویِر ذهن

، شرط اش این است که این کار را !ادامه داردتنهایی  ... ستیزه، بعد همینطوری آن یکی را جواب می دهد وگویی، 

 ی ست.نکنید، این غلط است، این مِن ذهنی ست، بازِی مِن ذهن

 میقضاوِت ,, من ,, دار، اگر دیدم با مِن ذهنی، مثال" از زاویه ای دیگر، این است که بگویید: من قضاوت نمی کنم، 

 می خواهی بگو: من توبه می کنم، هر اصطالحی ... .عقبکنم، درنگ می کنم، می ِکشم 

نمی به آنها یزهاِی گذرا و آفل دست نمی دهم، من یاد گرفته ام، شرط کرده ام، جنِس زندگی را نگه دارم، بنابراین با چ

 شناختم این موضوع را. ،چسبم

از زوایاِی مختلف، جورهاِی دیگر دیده می شود؛ ولی اصل اش این است که شناختی!، پس نچسب دیگر. می بینید که 

آره هستم و این موضوع  تو از جنِس منی؟، من گفتم  می گویی: من وفادار به آن عهِد ازلی هستم که خدا از من پرسیده

   را فهمیدم و به آن بیدارم و این بیداری را حفظ می کنم.       

 لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطش نشکنی

 درمان فایده ندارد!.درمان فایده ندارد،  دیگر، درمانت محو و زایلستیعنی مرض باقی و ور نه علت باقی و 

می گویید من آگاه شده ام که باید همۀ رنجش هایم را بیندازم؛ ولی وقتی می رسد به رنجش از همسِر سابق تان، می شما 

 گویید ,, این را نمی اندازم! ,,. 

کینه ام را می اندازم، وقتی می رسد به آدِم خاصی، نمی توانی بیندازی، همین کافی ست که درمانت، محو و زایل بشود، 

 آن فرصت دهی می تَند. کافی ست که تو پنج دقیقه با خودت بنشینی بگویی: اند. این مِن ذهنی می تند، به علت باقی بم

 ,, حیِف من، ببین چه بالیی سرم آمد!، ... ,,، تمام شد، دوباره رفتی تو ذهن. 
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بیرون می  ،خدائی کافی ست یک دروغ بگویی، کافی ست ببافی و کافی ست غیبت کنی، ... همۀ اینها شما را از جنسِ 

: ،، معذرت می خواهم تندی کردم ،، این معذرت می خواهم آورد، شما واکنش نشان می دهی، فورا" بیدار می شوی

قدرِت خدا زیادتر  فضاِی حضور، قدرِت این لحظه، قدرِت زندگی این لحظه، .تندی کردم را فضاِی حضور می گوید

 ا؟، البته قدرِت خدا، قدرِت این لحظه، قدرت زندگی.است؛ یا واکنِش مِن ذهنِی شما؛ یا خشِم شم

قدرِت زندگی نرم است، فضادار است، خشونِت مِن ذهنی شکننده ست، بی قدرت است. مِن ذهنی فکر می کند که خشم 

 حس نقص خوابیده.  ،یعنی قدرت، خودنمایی یعنی قدرت؛ ولی نمی داند که پشِت خشم و خودنمایی

آن چیزی که ما در به  همآن دروِن خودش است، زیر است. آن چیزی که دنبالش می گردد، زندگیِ مِن ذهنی نمی داند که 

 در دنبالش می گردیم، از مردم می خواهیم بگیریم، در ماست، این را مِن ذهنی نمی داند، اآلن شما می دانید. 

  نید همۀ این حرف هاِی موالنا درست است.شما بعنواِن مِن ذهنی نمی دانید، بعنواِن زندگی می دانید، می شنوید، می بی

 چونک طبعت خو کند با شرط تندش بعد از آن

 جان از درونت حاصلست صد هزاران حاصلِ 

می گوید: اگر هشیار باشی، این ذهن ات خو می کند، عادت می کند با شرِط تُنِد او. یعنی شما بعنوان هشیاری می توانی 

است، ,, من ,, را که به  در آناست، هنوز، هنوز یک مقدار ,, من ,,  در آن, من ,, ، ولو اینکه ,یبه ذهن ات دستور بده

صفر نمی توانیم برسانیم، دیگر هشتاد در صد فرض کن به حضور زنده ایم، بیست در صد هم ,, من ,, داریم، به آن 

  :گفته کهبه ما رد، است، می توانیم بگوییم که: خدا شرِط تند دا در آنذهن که بیست در صد هم ,, من ,, 

   "، او قبول می کند. ودش نمیشی باشی و اگر نااز جنِس من باید ب" 

            ، او نمی تواند بگوید نه.در آن استهشیارانه، بعنواِن هشیارِی حضور، به ذهن ات دستور دهی ولو اینکه: ,, من ,, 

هشیاری حضور. برای اینکه هشیارِی حضور، قدرِت زندگی، به آن نگاه کنی، نمی تواند شما را وسوسه کند، بعنوان 

 قدرِت خدا را دارد، مِن ذهنی فقط یک وسوسه ست آن هم از چیزهاِی بیرونی.

 ت را بگیری، اآلن نشستی اینجا، وسوسه می شوی: خود یشما براحتی می توانید جلو

تو هم باید  ته،ُخب حق,,  :می شویوسه . وس,, بخورمبردارم تکه  کم یویخچال یک کیک شکالتی هست، بر در ,,

نباید بخوری،  ، در این سند، ولی می دانی که این کیک ضرر دار,, زندگی کنی دیگه، چایی با کیک!، اآلن می چسبه

 ,,. می کنی،...محروم فردا می میری می روی، کیک نخورده، چرا خودت را ,,  :ذهن می گوید ولی

می بینی که وسوسه اش خوابید، برای اینکه ، آن چیز باشد، همینکه نگاه می کنی بهتا زار ـاین وسوسه می تواند به ه

 قدرِت شما قدرت خداست، قدرت او یک وسوسۀ بیرونی ست. 

  .طبع شما خو می کند اگر بخواهید

از چیزها هر شخص می تواند هر اعتیادی را با این کار ترک کند، در واقع، ما معتاد به جهان هستیم، ما معتاد هستیم 

ما کنار آمدیم. اگر اینطور باشد می گوید: صد هزاران حاصِل جان از درونت  ،یم؛ ولی با شرِط تنِد خداهزندگی بخوا

در این ِخَرِد زندگی از درون شما بیاید بریزد به این جهان، دیگر هر کار می کنید، حاصِل جان " حاصلست، یعنی اگر 

 ه: ک ، یادتان هست اول گفته" هست ندر آهست، آرامش  در آنهست، شادی  آن
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. اوصاِف خوب، شادِی زندگی ست، شادِی بودن چون نظر کردی همه اوصاِف خوب اندر دل استاوصاِف خوب!، 

و بقیۀ قوانیِن زندگی، مثل  قانون جبراناست، آرامِش زندگی ست، درشما بینشی ست برای رعایت انصاف و عدل و 

 ...و  قانون مزرعهو  قانوِن صبر

. این، معجوِن از درون شما بیرون آمده، معجوِن ِخَرد و عشق و زیبایی و صدهزاران حاصِل جان از درونت حاصلست

انعطاف و دادگری و فًِّر ایزدی، می ریزد به جهان. هر کاری یک زیبایی دارد برای شما، اگر طبعت خو کند با شرِط 

  تنِد او، که می کند.

 دل آهن چنانکْ پس تو را آیینه گردد این 

 هر دمی رویی نماید روی آن کو کاهلست

 در اینجا، روِی کاِهل، به اعتقاِد من، روِی خداست، سکوِن زندگی ست. 

 پس می گوید: اگر تو آمدی این کار را کردی، یعنی آگاهانه آن نقش ها را انداختی، بررسی کردی خودت را، نورافکن

 و هوا را ترک کردی، تعلل کردی، موتوِر خواستِن مِن ذهنی ؛تا توجه بگیریروِی تو بود، دیدی که ُرل بازی می کنی 

من از جهاِن بیرون هیچی نمی ،،  :اگر می توانی، یکی می تواند خاموش کند!، شما می توانید بگویید ،را خاموش کردی

که در واقع انرژِی روانی، من از جهاِن بیرون، م، همی خوان Psychic یعنی انرژِی روانشناختی، انرژیِ  ،، مهخوا

                                     ،...            م ،، اگر این کار را بتوانید بکنیدهیعنی از هیچ کس، هیچی نمی خوا ،مهی خوانمتوجه ست، 

 . اسمش پرهیز است، یک ریاضت است، هر کدام از این نخواستن ها

ت دیگر!، برای اینکه ماده ست، فکر ماده ست، هیجان ماده ست، تنها چیزی مثل سنگ اس ،این دِل آهِن شما، مِن ذهنی

 .که ماده نیست وجِه خداست، حضور است در شما، اصِل شماست

در این جهان ، از جمله نماِز مسلمان ها که: خدا و شما که از جنِس او هستید، می خوانیم مرتب ما در کتاب هاِی دینی

د به این یآ د، خدا خودش مییآ زندگی خودش می ،دیزندگی نمی زا" و زاده نمی شوید و نمی زایید، یعنی  نظیر ندارید

حاال، قاطِی ید "، هستید، نظیرش هم نیست، پس شما خودش هست!، شما خودش رد، یعنی این دیگی، وقتی نمی زاجهان

 . !بیندازید، با نخواستن و تشخیص دهیدرا  اینهافکر شدید و درد شدید، اینها ناخالصی ست، فورا" می توانید 

 می شود محتواِی ذهن که ما چسبیدیم به ست،چی؟، یستببین چی .؟، موتوِر خواستنستموالنا مرتب می گوید، ببین چی

 ، موتورش هم خواستن است:آن

  ،،. !مهم، از هیچکس هیچی نمی خواه،، نمی خوا

 م، برای اینکه این مِن ذهنی میهی نمی خواویکه بگ است اولش سخت ولی، پس تو را آیینه گردد این دل آهن چنانکْ 

 .,, ... !مرا نمی بینند ها!، من دارم می میرم ها، ه: ,, پس من چویدگ

 ند. پایین میکه تو را نبین است شرطش این .م با شرطش خو کنمه، من می خواندم ببینهید نبینند، نمی خواویشما می گ

 گوید: 

 :ویدگ . میودش کردی، در اینصورت، آن عنصِر بینا، بوسیلۀ شما مشهور میاگر این کار را 

 فارغ آیی بعد از آن از شغل و هم از فارغی
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   (۲) شهره گردد از تو آن گنجی که آن بس خاملست

چکار ی از اشتغال به اینکه: ,, حاال وش ... یعنی آسوده میتوجه می کنید، پس تو فارغ می آیی از  نام خامل یعنی گم

  !.یدو، شما باید دیده نش,, مو، من باید دیده شد؟ببینن را کنم، من

م کار ور د، مییآ نم، کاِر مثبت از دستم برنمیانمی تو,, ، رگفتیم دیگامروز  .!مومن باید دیده ش ویدگ مِن ذهنی می

 . ,, موخالف می کنم که دیده ش

 ، یعنی این کار را میودش ، گرفتاری ایجاد میدنوش گرفتار میکه نند ایک کارهایی می کنند، می د ،عمدا"بعضی ها 

بدهند، نمی دانند این موضوع را که چه مکانیسمی از مِن ذهنی، اینها را جلو می  ، مردم به آنها توجهدنودیده ش دکنن 

ی، این همین حتما" می خواهم به یکی نیشی بزنم، یک مخالفتی، یک ایرادگیر :راند، یک نیشی هم هست در این قضیه

  .درد است، مِن ذهنی مثِل عقرب می ماند، زهِر ناحیۀ ُدمش پُر می شود، ُخب باید خالی کند و درد ایجاد کندنیِش 

آن  دیدی که وقتی ما غیبت می کنیم، غیبت می کنیم، یکی را داریم کوچک می کنیم؛ ولی یک دردی هم .نیش بزندباید 

  .دردی هم می خواهیم ایجاد کنیم، دردش آخر سر به ما برمی گردد که می ریزد،تو 

  .ولی باز برود و آن کار را بکند! ؛ست و درد خواهد داشتغلط اآخر می شود که آدم کاری بکند که می داند 

شوم، بعد  می کنم، برای اینکه می خواهم دیده .من این کار را می کنم، ولو اینکه می دانم که گرفتار می شوم,, پس، 

رۀ من می گویند بیچارۀ بدبخت، ببین گرفتار شد، دو دچار گرفتاری می شوم، دوباره جلِب توجه می کنم، مردم در با

، !!، از این بهتر می شود؟، مورِد توجه قرار می گیرم، خودم را بزنم به قربانی بودن. اول، با انتقاد گفتم مرا ببینیدجور

             .,, ، هر دو سود را بردم بعنوان مِن ذهنی!ببینید ،اآلن بعنواِن قربانی

  ، کجا این سازندگی ست؟درست است این، دیوانگی ست!. ما اسِم این کارها را گذاشته ایم سازندگی

 پس تو را آیینه گردد این دل آهن چنانکْ 

کنند؟، آهن را قدیم می سابیدند، صاف آیینه را چگونه درست می ... یعنی وقتی شما این آیینه را، ، هر دمی رویی نماید

ولی اگر آیینه شود، خدا هر لحظه یک رویی  ؛می شد، می شد آیینه. ُخب این مِن ذهنی را وقتی می سابی، دردش می آید

از شما به شما نشان می دهد که اصال" ندیدید، تازه ست، هر دمی رویی نماید، یعنی هر لحظه رویی از شما به شما 

 روِی زندگی. کاهل در اینجا، سکون است، به معنِی تنبِل منفی نیست. نشان می دهد،

 پس تو را مطرب شود در عیش و هم ساقی شود

 آن امانت چونک شد محمول جان را حاملست

می توانستیم بخوانیم: آن امانت چونک شد محمول، جان را حامل است. در هر دو صورت درست در می آید و معنی 

 بنابراین، زندگی هم مطرِب تو می شود، هم زندگِی تو می شود و هم ساقِی تو می شود، کی؟یکی ست. پس 

رفت، واقعا" هم امانت است، این امانت چونک شد، در ,, امانت ,, اگر : اگر بگویید امانت همین مِن ذهنی ست، می گوید

 می شود.بر او سوار اینصورت، چیزی که محمول بود، حامِل جان می شود، یعنی جان 

، بچه ها سواِر اسِب چوبی می شوند و این مِن ذهنی هم شبیه اسِب چوبی )اآلن برایتان خواهم خواند(اشاره می کند به اینکه 

 ست. بچه ها وقتی سواِر اسِب چوبی می شوند، فکر می کنند که اسِب چوبی آنها را می بََرد!.
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ا و فکرهای ماست که زندگی ما را اداره می کند!، پس از یک ما هم فکر می کنیم که مِن ذهنی و این غصه ها و غم ه

، متوجه می شوند که آهان، آن موقع ها که سواِر اسِب چوبی می شدند، در واقع پایشان مدتی که بچه ها بزرگ می شوند

 بوده که اسِب چوبی را می کشیده، آن موقع نمی فهمیدند!. 

پاِی زندگی بوده!، مِن ذهنی همین اسِب چوبی ست. ما ذهنی سواِر  منِ ما هم وقتی بالغ شدیم، متوجه می شویم که 

، امانت را می توانیم مِن ذهنی حساب کنیم برای اینکه ,, امانت برود,, هشیاری هستیم، پس ما اگر مِن ذهنی را رها کنیم 

 یک چیِز موقتی ست، در اینصورت، آن چیزی که محمول بود، حامِل جان می شود.

 ،ه، وقتی که سواِر چوب بود، فکر می کرد خودش سواِر چوب است، یکدفعه بالغ شد، دید نه!، محمولمحمول، آن بچ

 چوب را می برد!. که خودش بود حقیقتا" هایش بود، پا

 .اآلن متوجه می شویم که ما زندگی هستیم و ذهن روِی ماست

در ماست، ما مثِل آسمان هستیم، فکر در ما اتفاق  پس کمی عقب بِِکشیم یا پایین، می بینیم که این فکرها روِی ماست؛ یا

 تیم.می اُفتد، فکر روِی ما سوار است و ما زندگی هس

 بنابراین، فکر اختیاری روِی ما ندارد، ما اختیار روِی آن داریم!. 

 قبال" فکر بعد از فکر بعد از فکر؛ و ذهن بر ما مسلط بود، ما را گول زده بود، ما فکر می کردیم مِن ذهنی مان هستیم، 

  .، ابزاِر ماست، برای اینکه در ذهن دیگر ,, من ,, نیستاآلن متوجه می شویم که نه، ما زندگی هستیم و ذهن

قبال" فریب خورده بودیم که مِن ذهنی ما هستیم؛ ولی اآلن بیدار شدیم، می بینیم که نه، پاِی ما، پاِی زندگی ست و آن 

 که بچه ها سوار می شوند، واضح است.موقع هم واقعا" مِن ذهنی سوار ما بود. این مِن ذهنی، چوبی ست 

* 

 ." قبال" اینها را خوانده ایماجازه بدهید چند بیت از مثنوی بخوانیم، سریع، احتماال

 

 ۴۲۶۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 در بیان آنک حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهالن

 ایبشنو الفاظ حکیم پرده

 ایهمانجا نه که باده خورده رسَ 

سخناِن حکیم سنایی، سخنان زندگی هم هست، یعنی سخنانی ست که ما اآلن  ،می گوید که: سخناِن حکیم سنایی را بشنو

 در آنجا باده خورده ای. داریم می خوانیم و َسر همانجا بِنِه که 

جا نباید بیرون بیاییم. رفتیم به جهان، از جهان باید ما در کجا باده خورده ایم؟، در فضاِی یکتایی. پس بنابراین، از آن

 پس به این ترتیب می شود که: ییم.ابیرون، نی " آنجا" همآنجا باشیم و از باید برگردیم و 

برمی گردد به ، بیدار می شود، آن بالها سرش می آید، به ذهن می رودما انسان ها می آید،  به صورتِ هشیاری 

 .از " آنجا " بیرون، نمی رود؛ ولی از آنجا، روِی جهان اثر می گذارد، آنجا هست؛ و یکتاییفضاِی ، یعنی میخانه

http://ganjnama.com/View/97/104/8048/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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به ِگل که پس اگر شما بیدار شدید، نباید بروید بیرون با آدم ها یا به سوها، به جهت ها، جهت ها همان سوها هستند، 

 را می زند.آن موقع، بچه ها به شما می خندند. در این قصه تمثیِل مست بیفتید، 

قدیم آدم ها می رفتند میخانه شراب می خوردند، مست می شدند. در میخانه دوستان شان بودند، آنها به هم احترام می 

گذاشتند؛ ولی به محض اینکه مستی بیرون می آمد و در کوچه تلوتلو می خورد، بچه ها دنبالش می کردند، مسخره اش 

 می کردند و به او می خندیدند. 

حاال ما هم همان انسان هستیم، توجه کنید که به ما هم می هم که به حضور رسیده، نباید از " آنجا " بیرون بیاید،  انسانی

گوید که ما اگر فکر می کنیم هنوز آنجا نیستیم، آنجا هستیم، شما که اآلن به صحبت گوش می کنید، باید برویم به فضاِی 

آنجا بیرون نیاییم، اگر بیاییم، اقالِم بیرونی ما را مسخره می کنند و این اقالِم  یکتایی، آنجا شراِب ایزدی را بخوریم و از

بیرونی، فقط انسان ها نیستند، متعلقات هم ما را مسخره می کنند، هر چیزی در این جهان می تواند ما را مسخره کند و 

 ؟گیریم، مسخره شدن نیستکرده!. ما بعنواِن هشیارِی ایزدی مورد مسخرۀ پول، مقام، متعلقات، قرار ب

اینکه ما خشمگین می شویم، پُر از استرس می شویم، شب خواب مان نمی بََرد، بخاطر ماِل دنیا!، این مسخره شدن 

 نیست؟

 مسخره شدِن هشیارِی ایزدی درست نیست!. 

  پی.بر مدار از مقاِم مستی،        َسر همانجا بِنه که خوردی می: بله، این بیِت حکیم سنایی ست

 مشخص است که معنِی آن چیست، موالنا به این بیت اشاره می کند.

 مست از میخانه ای چون ضال شد

 تَسَخر و بازیچه اطفال شد

کسی در فضاِی یکتایی شراب خورده، مثِل آن مردی که در میخانه شراب خورده، منتهی رفقایش را رها کرده، آمده 

ما هم همینطور شدیم، ضال شد یعنی گمراه  ،از میخانه ای چون ضال شد مستبیرون، توی کوچه می خواهد راه برود، 

      شد، ما از فضاِی یکتایی بیرون آمدیم، توی کوچه و خیابان راه افتادیم، برای اینکه منگ و گیِج این دنیا هستیم.

آن را تمثیل می زند، ببینیم ما مورِد مسخرۀ چه  ، مورِد مسخره و بازیچۀ اطفال می شویم.تَسَخر و بازیچه اطفال شد

 اطفالی هستیم؟ 

 فتد این سو آن سو هر رهیمی

 خنددش هر ابلهیل و میدر گِ 

  .که در روِز بارانی همه جاِگل است، بیرون آمده ایم ما که از فضاِ یکتایی بیرون آمدیم، مثِل آن مست

ر به فضاِی یکتایی زنده شدید، مواظب باشید که بیرون آب و ِگل ست، پس شما اگهبیرون، ِگل هست، بیرون فکر و درد 

 یعنی هر جهت می رود.  ،است، هر فکری یک جهت است، این سو و آن سو

اگر شما به زندگی، خورشیِد زندگی زنده شدید، آیا احتیاج به بحث و جدل دارید، نه، اگر بحث و جدل کنید، ستیزه کنید، 

یا هر  ؛بگیر من هاِی ذهنیرا ِگل. اگر به ِگل بیفتید، هر ابلهی به شما می خندد، این اَبله مقاومت کنید، می افتید در 

 چیزی در این جهان!.
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شما از استرس اینکه کسی پول شما را پس نمی دهد، از خشم و نگرانی شب خواب تان نمی بََرد، آن پول به شما اگر 

خوِد آرامش هستید، اصال" نیازی به این جهان ندارید، برای اینقدر نمی خندد که بگوید: شما از جنِس زندگی هستید، 

دالر، شب خوابت نمی بََرد، آسایش از تو رفته، اینقدر خشمگین هستی، شبانه بلند می شوی و در خانه ات راه می 

 ، آخر این درست است، می خندند، ابلهان می خندند.!روی

 او چنین و کودکان اندر پی اش

 ی و ذوق می اشخبر از مستبی

  .حقیقتا" ما مسِت خدا هستیم. ما اصال" ذاِت مان شادِی بودن است، ما از جنِس بودن، از جنِس خدا هستیم

در فضاِی یکتایی باشیم ولی آمدیم در خیابان راه افتاده و تلوتلو می خوریم، کودکان دنباِل مان هستند و از ذوقِ باید 

در آن فضا ماست که ما را اسیر کند و ما قدِر ذوِق مستِی خودمان را نمی دانیم. اگر هر چیزی دنباِل  مستِی ما بی خبر!.

 مانده بودیم، اینطوری نمی شد.

 خلق اطفالند جز مست خدا

 نیست بالغ جز رهیده از هوا

همۀ مردم طفل اند، غیر از کسی که مسِت خداست. کی مسِت خداست؟، کسی یا هشیاری که رفته به ذهن، آنجا هر بالیی 

 سرش آمده، همه را رها کرده، برگشته به فضاِی یکتایی، شده مسِت خدا، دیگر به جهان نگاه نمی کند برای اینکه هویت 

پُر  دست اول از همآن فضا می گیرد، برای اینکه دیگر زندگی ست،بگیرد، این قدر بیدار شده، هویت و خوشبختی را 

اگر انسانی از هوا نرهیده باشد، بالغ نیست ولو ، نیست بالغ جز رهیده از هوا از شادی و پُر از آرامش است، مسِت خدا.

 اینکه هشتاد سال اش باشد.

 ، خواستن هاِی مِن ذهنی.هامان را ُکند کردیم؟، هواحاال، موالنا این سوال را از ما می کند: آیا ما موتوِر خواستن 

 هوست و شماعب و لَ گفت: دنیا لَ 

 کودکیت و راست فرماید خدا

هوست و شما به خیلی از آیاِت قرآن اشاره می کند که می گوید: دنیا بازیچه و مشغولیت است، بازی ست، لعب و ل

        بازی؛ و خدا راست می گوید.  کودک اید، مثِل اسبابِ 

صحبت َسِر ماست که به خودمان نگاه کنیم، ببینیم که ما به بازِی کودکانه مشغولیم؟، یعنی در ذهن مان با مفاهیم 

  مشغولیم؟، مفاهیم را به همدیگر می دهیم، َسِر مفاهیم با هم ستیزه می کنیم؟ 

 از لعب بیرون نرفتی کودکی

 بی ذکات روح کی باشی َذکی؟

از اسباب بازی بیرون نرفتی، ... اسباب بازی هاِی ما تمام آن چیزهایی ست که ذهن مان نشان می می گوید: از بازیچه، 

دهد، هر چه که محتواِی ذهن است، هر چه که با موتوِر خواستن ما می خواهیم و مربوط به ذهن است، اسباِب بازی اند. 

ین روحِ قربانی کردِن ابدوِن زکاِت روح یعنی از لعب بیرون نرفتی، اسمش را لعب می گذارد، هنوز کودک هستی. بی 
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 همین انداختِن مِن ذهنی ست، ،قربانیقربانی چیست؟، ... حیوانی یا می توانیم بگوییم بدوِن قربانی دادن به روِح اصلی، 

 ؟، زکی یعنی زرنگی.کی هشیار می شوی، کی زرنگ می شوی، کی ِخَردمند می شوی!، زکی

 ۴۳۵۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 مغز و ُمهانمعنی و بیجمله بی

 .گوید: مردم با هم َسِر مفاهیم، َسِر باورها ستیزه می کنند: ,, باور من درست است، باوِر تو غلط است ,, می

تماِم فکر و ادراک و فهم و حس و همۀ اینها، مثِل آن چوبی ست که هــــر ستیزه ای، موالنا امروز می خواهد بگوید که: 

 بچه ها سوار می شوند.

 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 . مغز و ُمهانمعنی و بیجمله بی

 .اگر خوب نگاه کنید، خواهید دید که مردم جهان به جنگ مشغولند، به ستیزه مشغولند ،خوار، ذلیل ُمهان یعنی

به بحث و جدل مشغولند، کارهایی که مردم جهان می کنند از روی این نیست که این لحظه مرکزشان به یک هشیاری 

 موالنا چه می خواهد بگوید؟ ،خرد را به این جهان می آورند فضا و عدم زنده شده و آن

می خواهد بگوید، هزار بار هم تا حاال گفته ایم: ما در این لحظه، شما با مِن ذهنی که مرکزت است، ستیزه می کنی، درد 

 دی شده، از ذهن ؛ یا نه، مرکزت عدم شده، روشنایِی ایزایجاد می کنی، بی سامانی ایجاد می کنی، خراب کاری می کنی

 زاده شده ای، آن موقع داری واقعا" کار می کنی. می گوید:

  . !شبیه جنگ کودکان است ،اگر دل ات هنوز مِن ذهنی ست، هر کاری می کنی، ستیزه ست

 جمله با شمشیر چوبین جنگشان

 جمله در الیَْنفَعی آهنگشان

، می گوید که: همه شان با شمشیِر چوبین دارند جنگ می جمله در الیَْنفَعی آهنگشان، جمله با شمشیر چوبین جنگشان

کنند، شمشیِر چوبین قبال" هم خواندیم گفت: غازی به دست بچه اش، شمشیِر چوبین می دهد، می گوید با این بازی کن، 

 تا یک روزی در پانزده، شانزده سالگی، بیست سالگ، شمشیِر واقعی بگیری.

ِخَرد شما به این جهان  است و جنگ شما هم در واقع تاباندِن هشیارِی حضور وهمین شمشیِر حضور شمشیِر واقعی، 

 است تا نابسامانی ها را حل کنی، ذوب کنی، سامان ببخشی. 

ولی ما در ذهن تغییر کردیم، ماندیم و هنوز با شمشیر چوبین می جنگیم، فرض کنید که بچۀ جنگجو، پنجاه سال اش 

      می کند، این دیگر درست نیست!.  شده، هنوز با شمشیِر چوبین جنگ

، یعنی هیچ سودی برای من نیست، می خواهد بگوید که هیچ سودی برای هیچکس در اعماِل مِن ذهنی جمله در الیَْنفَعی

ستیزه می کنم، نیست، پس اینکه من در یک وسیلۀ ارتباط جمعی، در کتابم، در نوشته ام، در روزنامه ام، در گفتارم، 

این شمشیِر چوبین است، شمشیِر چوبین  ،من و نه برای دیگرانفعی ست، هیچ سودی در آن نیست، نه برای این الیَنْ 
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از ذهن متولد نشدیم، ما با شمشیِر چوبین می مین کارهاِی مجازی ست که ما در ذهن، انجام می دهیم. تا زمانیکه ه

  جنگیم، در الیَْنفَعی هستیم.

 بر نی ای جمله شان گشته سواره

 ی ایپِ   لدُ لدُ ا بکین براق ماست 

پس بنابراین، همۀ انسان ها که در ذهن هستند و ستیزه می کنند و از میخانه ضال شده اند، یعنی از فضاِی یکتایی خارج 

شده اند یا نمی دانند که باید به فضاِی یکتایی برگردند و زنده شوند، از آنجا عمل کنند، اینها همه سوار بر نِی چوبی 

راِق ماست. بُراق اسِب هستند، اسب شان نِی چوبی ست، شمشیرشان هم چوبی ست؛ ولی می گویند این نِی چوبین بُ 

 مان که همه اش هایعنی می گویند: ما با فکراست،  استرش، ُدلُدل هم که با آن به معراج رفته حضرت رسول است

 .ی ما با این بازِی کودکانه، داریم به فضاِی یکتایی می رویم,, من ,, دارد، به سوِی خدا، به فضاِی یکتایی می رویم، یعن

امروز موالنا می خواهد بگوید که: با فکر نمی شود رفت، با فکر نمی شود سازندگی کرد، فکر آن موقعی سازنده می 

در ذهن ,, من ,, نباشد یا بسیار ضعیف در این لحظه، عالوه بر فکر، هشیارِی عمیقی در حضور باشد،  ،مادر شود که 

 بعد از آن ما بتوانیم از ذهن مان استفاده کنیم. باشد، 

 ُدلُدل یا بُراق است، مردم سواِر مِن ذهنی شان شده اند. نسلِ پس این 

 حاملند و خود ز جهل افراشته

 ره پنداشته محمولِ  (۱۲) راکب

 سواِر نی چوبین است، چوب را حمل می کند!. ، بچه ای که)توضیح دادم(یعنی اینها حمل می کنند 

 ما هم بعنواِن زندگی، مِن ذهنی را حمل می کنیم؛ ولی چون موضوع و وضعیت را نمی شناسیم، فکر می کنیم مِن ذهنی

 زندگی ما را اداره می کند، اگر ما آن غصه ها را نخوریم، اگر استرس ها را نداشته باشیم، اگر نگران آینده نباشیم، اگر

با این و آن، ستیزه نکنیم، اگر با اتفاِق این لحظه مقاومت نکنیم وآن چیزی که می خواهیم، بوجود نیآوریم، با این عقِل 

 .دگی سواِر این چوب است!ـــمان، اصال" زندگی از بین می رود، فکر می کنیم که سواِر این چوب هستیم، زن

ب را حمل می کند و ما هم اآلن، پاِی زندگی را داریم، مِن ذهنی بر ما که پاِی بچه ست که چو نمی دانیممثِل آن بچه ولی 

 سوار است، نه اینکه ما سواِر مِن ذهنی!، مِن ذهنی یک چیِز توهمی ست. 

، اسب نیست، آن را می اندازد، می گوید: ،، این که اسب نیست، بجای اینکه این چوب حاال، اگر بچه متوجه شود که این

  .! ،،با پاِی خودم می َدَومچوب را حمل کنم، 

 باش تا روزی که محموالن حق

 اسب تازان بگذرند از نُه طَبَق

بگذار کسانی که سواِر حق شده اند، سواِر آسمان شده اند، سواِر هشیاری شده اند، یعنی بیدار شده و آن چوب را انداخته 

                      وارد دریا می شود و شنا می کند.اند، ... ما اگر مِن ذهنی را بیندازیم، مثِل ماهی می شویم که 

ما بعنواِن هشیاری، بمحض اینکه مِن ذهنی را بیندازیم، سواِر زندگی هستیم. محموالِن حق، یعنی کسانی که سوار بر 

 هشیارِی ایزدی هستند. سوار بر زندگی هستند. 
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ما چکار کردیم؟، فرض کنید زیر دریاست و ما کف هستیم؛ ولی ما می گوییم: ,, ما کف هستیم ,,، کف، ,, مِن ,, ماست، 

ست، بعد متوجه می شویم که ,, کف ,, ها " دریا" یکدفعه متوجه شویم که ,, کف ,, ما نیستیم، آن زیر می رویم، زیر 

موج هر چه شد،  ،هر چه شد، شد ,, کف,, حاال  ،یکی می شویم " دریا" روِی ماست!، ما بعنواِن هشیاری می رویم و با 

یعنی اسب تازان، از نُه طَبَق بگذرند، یعنی بروند به اوِج آسمان. عمرشان بی نهایت شود، یعنی واقعا" هشیارانه از شد. 

  جنِس خدا شوند.

هم که ترجمه اش را  نها همین است، اجازه بدهیدچند جملۀ عربی هست که واقعا" معنِی بیدار کننده ای دارند. یکی از آ

وُح الیِه َو اْلملَک برایتان بخوانم، می گوید:  .ِمْن ُعروِج الُّروحِ یَْهتَزُّ اْلفَلَک تَْعُرُج الرُّ

 .از این عروج روح، فلک شادمانه می لرزد.( و )در آن روز روح انسانها و فرشتگان بسوی پروردگار باال میروند

 این روِح ما، این هشیاری که اآلن با ذهن آغشته ست، بیدار می شود و تعالی می کند، به آسمان می رود، یعنی از این 

,, من ,, بلند می شود، یعنی چه؟، یعنی شما بعنوان هشیاری که به چیزها چسبیده بودید، از روِی آنها بلند می شوید، 

 ارند و رهایشان می کنید. بیدارگونه متوجه می شوید که آنها زندگی ند

 یعنی چه؟

بیدارگونه، هشیارانه رها کنیم و از این خاک برخیزیم و به فضاِی  به صورتِ یعنی بمحض اینکه ما این اقالِم ذهنی را 

  .اگر برخیزیم " آنجا " هستیم... یکتایی برویم، 

این خاک، از این فُرم ها بلند شویم، فلک یعنی از از این عروج، منظور بمحض اینکه رها کنیم، با خدا یکی هستیم و 

 شادمانه می لرزد، یعنی فضاِی یکتایی شروع می کند به لرزش تا شادی و آرامش اش را بوسیلۀ ما به این جهان بیآورد. 

از این  " عروج یا تعالی یا باالتر رفتن" درست مثل اینکه فضاِی یکتایی منتظر است که ما قدرِت پخش کنندگی را با 

 شادی و آرامش و ِخَرَدش را ازبمحض اینکه متوجه شویم کی هستیم، ، شروع کنیم. بعبارتی خدا منتظر است که رمفُ 

 درست است؟آسمان شادمانه می بارد. به این جهان بفرستد. فلک شادمانه می لرزد،  و دمطریِق ما، به ما بد 

فورا" پس اینکه ما واقعا" زندگی را بیکار گذاشتیم تمثیل است، بمحض اینکه روِح ما، هشیارِی ما از این فرم برخیزد، 

. زندگی از جنِس بی نهایت است، از نداز طریِق ما مائده هاِی آسمانی، مثل شادی، مثِل آرامش، مثِل ِخَرد، هم شادمان

                                         ، از ما فوران می کند به این دنیا.جنِس فراوانی ست، می لرزد به جوش می آید

 بله، این مربوط به آیه ای از قرآن است، می گوید: 

 ۴(، آیه ۷۰) قرآن کریم، سوره معارج

 

وُح إِلَْیهِ َمالتَْعُرُج الْ    َف َسنٍَة.ِمْقَداُرهُ َخْمِسیَن أَلْ َكاَن فِي یَْوٍم  ئَِكةُ َوالرُّ

 

 ترجمه فارسی 

 

 روند.سال است به سوى او باال مى فرشتگان و روح، در روزى كه به اندازه پنجاه هزار

 

 ترجمه انگلیسی

 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=70#rowno704
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=70#rowno704
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=70#rowno704
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The angels and the spirit ascend unto him in a Day the measure whereof is (as) fifty thousand years. 

 

 آن جملۀ عربِی قبل، اشاره ای ست به آیۀ قرآن و می گوید: با توجه به پس بنابراین

شویم و این انرژی را از ، خدا منتظر است که ما این فرم را رها کنیم و با او یکی !، اگر آسمان منتظراگر چنین هست

  ... طریِق ما به جهان بَِدَمد

 سوار تان دامن همچو طفالن جمله

 گوشه دامن گرفته اسب وار

مِن ذهنی را سوار شدیم، مثل آن بچه ها که اگر چوب هم نداشتند، دامن شان را سوار می شدند و می گفتند حاال آمدیم، ما 

این اسب است. ما مِن ذهنی مان را سوار شدیم، ما دردها را رها نمی کنیم، هم هویت شدگی ها را رها نمی کنیم، 

خواستِن مِن ذهنی را رها نمی کنیم، دست مان را باز نمی کنیم از آن محتوای ذهن خودمان را بِکنیم و رها کنیم، ولو 

 اینکه دردمان می آید، باز هم معنِی درد را نمی فهمیم، سوار بر دامن هستیم، سوار بر اسِب چوبی هستیم!. 

 نی رسیدغال یَ  الظَن از حق ان

 ددوی بر فلکها کی ظن مرکبِ 

خدا گفته است که: فکر برای رسیدن به " من " کافی نیست، در حالیکه ما همه اش از فکر استفاده می کنیم، می گوید 

 فکر شما را از " من "، مستغنی نمی کند. یعنی مرا رها نکنید به فکر بچسبید!. 

 این جمالت درست است که عربی هستند ولی معانی بسیار بزرگ و لطیفی در آنهاست. ،می بینید

بیدار و هشیارانه  به صورتآنجا گفت که: آسمان منتظر است، خدا منتظر است، زندگی منتظر است که شما بیدار شوید، 

 کند. شادمانه می لرزد از اینکه خودش را از شما بیانبه سوی او بروید وبا او یکی شوید، 

فکر  اینجا می گوید: اگر می خواهی از این مخمصه و این ذهن و این گرفتاری که برای تو پیش آمده به سوِی او بروی،

ماست، آن  مرکِب فکر، بر آسمان ها کی دوید!، آن آسمانی که منتظرِ  یعنید، بر فلکها کی دوی ظن مرکبِ کافی نیست، 

 فضاِی یکتایی. این هم ترجمۀ آن است:

و از خدا بی در اینجا حقیقت خدا هست، فضاِی یکتایی هست؛ ، گمان و وهم بنده را در رسیدن به حقیقت یاری نمیکند )

 که: همآن مطلب است، راجع به چند چیز گفته. نیاز نمی سازد.(

در خودش را انسان از فضای یکتایی، از میخانه رفته، مورِد تمسخِر من های ذهنی و اقالِم این جهان قرار گرفته و ق

عروج کنیم از آن چیزهایی که فهمیدیم و در توهم از آنها زندگی می ما شادمانه نمی داند، آسمان منتظر است که 

 خواهیم، بعد می گوید: 

 اگر می خواهی رها شوی، فکر کافی نیست، به تو کمک نمی کند، چه کمک می کند؟ 

  .، وفا را رعایت کنحضور. تسلیم. قبال" صحبت کردیم، گفت: از جنِس من شو

، شما را از جنِس حقیقت می کند و آشتی با اتفاِق این لحظه، پذیرِش اتفاِق این لحظه قبل از قضاوت، اسمش تسلیم است

 این، چراغ است که شما را به " آنجا " می برد نه فکر و استدالل و بحث و جدل. 
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,, تو بلد نیستی، من بلدم، باورهاِی من بهتر از باورهای توست، ...  : ,,مردم به چه مشغولند، مردم به انتقاد، به اینکه

 .اینها کمک نمی کنند

 ،ست که بسنجند ید ببینند، اینها معیارهایید، بااشاره می کن ، به کسانی که از راه دین می روند،بله. این هم آیۀ قرآن است

 آیا راِه درستی می روند یا نه؟

 ۳۶، آیه (۱۰قرآن کریم، سوره یونس)  

 

 .ْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْیئ اَما یَتَّبُِع أَْكثَُرهُْم إاِلَّ ظَن ًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ اَل یُ  وَ 

 

 ترجمه فارسی

 

 نیازی از حق نیارد.بیشترشان جز گمانی را پیروی نکنند و همانا گمان، بی 

 ترجمه انگلیسی

 
       But most of them follow nothing but fancy: truly fancy can be of no avail against truth    ...  

 

         بله، یک عبارِت دیگِر عربی هست، ترجمه اش را می خوانم، ببینید که این هم چقدر مهم است، می گوید:

  .از دو گمان آن را که قویتر است میتوان ترجیح داد، اَْغلَُب الظَّنَّْیِن في تَرجیِح ذا

گرفتارِی ما همین است، ما رفتیم ذهن، فقط فکر کردن بلدیم، فکرها ,, من ,, دار هستند، این مِن ذهنی یک ُکپِی جعلی از 

اینکه ما در فکرها گم شدیم و می خواهیم به سوِی زندگی برگردیم و ماست!، اصِل ما هشیاری ست، خدائیت است، 

رد هستیم، می خواهیم برگردیم، از فکر استفاده می کنیم، فکر به ما می متوجه هم هستیم که این راه غلط است، گرفتاِر د

 گوید:

گمان و دو تا فکر را با هم می و دو تا  الگو,, این ... باور غلط است، این ... باور درست است ,,، دو تا باور و دو تا 

 گوید که: سنجیم، هر کدام که بهتر است، آن را انتخاب می کنیم، این ,, دویی ,, ست. می 

 این دو تا را با هم مقایسه کرد؛ ولی را کرد،  هااین ذهن است، نگاه کن، درست است که اینجا می شود این کار

به وضوح دیده  که خورشید حقیقت اما در جایی ،ال تُماری الشَّمَس في تَْوضیحهاخورشیدی از این طرف می درخشد، 

در این لحظه، شما می توانید از جنِس خورشید باشید و متوجه باشید که ، یعنی یعنی چه؟ ،میشود بحث و جدل نباید کرد

 .انسانی نمی تواند به خدا برسد! ،در ذهن می شود دو تا فکر را با هم مقایسه کرد؛ ولی از مقایسۀ دو تا فکر، واقعا"

 کتایی ست و آن، اصل استآن چیزی که از جنِس فکر نیست و فکر را می تواند ببیند، شما هستید و آن، خداست و آن، ی

 و آن، حقیقت است، نه دو تا گمان!. آن، تماشاگر است و

مردم هنوز دچاِر گمان هستند، یعنی چه؟، یعنی سوار اسِب چوبی هستند، یعنی با شمشیِر چوبی جنگ می کنند، شمشیِر 

فکر با هم مقایسه می شوند، چوبی یعنی ابزاِر فکر، فکر با فکر می جنگد، ذهن با ذهن، می جنگد و در ذهن دو تا 

اینطور نیست که شما بگویید: ,,  باوِر من، بهتر از باوِر توست ,,، حاال این باور دینی یا معنوی یا اجتماعی باشد، هر 

چه باشد، این باور یک جسم است، تو به آن چسبیده ای، این تو را به جایی نمی رساند، این ماده ست، این ذهن است، این 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1036
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1036
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=10#rowno1036
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باید همه را رها کنی، عقب بِِکشی، خورشید این را می توانی با یک باوِر دیگر مقایسه کنی ولی توجه کن  فکر است و

 دیده می شود و موالنا مرتب می گوید که: در حالیکه خورشید می درخشد، تو پرده ها را نَِکش، تاریک نکن.

شا کنیم ذهن مان را فکرمان را، ببینیم که چه فکری یعنی در این لحظه ما بعنوان هشیاری، می توانیم عقب بِِکشیم و تما

از جنِس می کنیم، چه هیجانی داریم، آن که نگاه می کند، آن، هشیاری ست، آن، خورشید است، آن، زندگی ست، آن، 

 خداست، شما هم همآن هستید، اصِل خودتان.

بنابراین، در ما هم خورشید از فکر جدا شده، این را زندگی کرده، همین اآلن، در همۀ شما که به این برنامه گوش می 

کنید، آب از روغن جدا شده. اگر شما آن کارهایی که امروز گفتیم، مثِل نقش بازی کردن، من خجالتی ام، من باید مِن 

 دیده شوم، ... قوی داشته باشم، خودم را نشان دهم، من باید 

 ـ  اگر شما ببینید که مِن ذهنی تان حِس نقص می کند، این حِس نقص گاهی شما را بصورت یک ,, من ,, بزرگ جلو می

گاهی حِس بزرگی می کنی، گاهی ایراد می گیری، گاهی برد، گاهی خجالتی می کند، گاهی حِس کوچکی می کنی، 

همه نقش است، از جنِس فکرند، گمانند، این کارها شما را به جایی  مظلوم می شوی، گاهی عاشق می شوی، ... اینها

   نمی رساند در حالیکه همه اش ما به این کار مشغولیم!.   

 آنگهی بینید مرکبهای خویش

 اید از پای خویشمرکبی سازیده

 :شود کهیست سال اش شود، متوجه می می گوید که: اگر به خورشید زنده شوید، اگر آن بچه بالغ شود، ب

 .!می شده، پایش َمرکب بودهدر بچگی سواِر نِی چوبی 

 و ادراک شما و فکر و حس  هموَ 

 کودک هال رکبِ همچو نی دان مَ 

برای رسیدن به زندگی، زنده شدن به زندگی، برای حل استفاده می کنیم پس می بینید که همۀ آن چیزهایی که ما از آنها 

 امان با بیرون، مثِل وهم و حِس و ادراِک ما، همه نِی چوبی ست. و فصِل کاره

 سوار شدی.مثِل مرکب کودک، این شمشیر چوبی ست، این نی چوبی ست هال، آگاه باش، بیدار باش، 

 می گیریم؟ ای حاال، چه نتیجه 

مرکِب کودک است، خورشید در ما زنده  ،مِن ذهنی مانتیجه می گیریم که: همۀ ما ممکن است مِن ذهنی داشته باشیم، 

ست، شما می توانید به خورشیِد وجودتان، خورشیِد خدا زنده شوید، ذهن تان را تماشا کنید، واکنش نشان ندهید، مرتب 

نیازهاِی روانشناختی را در این لحظه ، از جهان نخواهید، خواستن را پایین بیاورید، ساکت باشیدآب و روغن!، 

ید: ،، من این را برای چه می خواهم؟، آیا برای جلِب توجه می خواهم؟، برای جذِب یک انرژِی ، بگویبشناسید

psychic  .روانشناختی می خواهم؟، نیاِز اصلِی من از این راه برآورده می شود؟ ... ،، خواهید دید نه 

 .ست، می اندازید پس یواش یواش، به حضور زنده می شوید، وهم و فکر و حس و ادراک که همان نِی چوبی
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در حالیکه متوجه  ،هشیاری سواِر آن شدیم به صورتِ موالنا در تمثیِل اینکه مِن ذهنی ما یک اسِب چوبی ست و ما 

انسان ها بالغ نمی شوند، مگر موتوِر خواستن نیستیم که اسِب چوبی سوار شدیم و مثِل آن بچه هنوز بالغ نشدیم، گفت: 

 .را خاموش کنند، این، رهیدن از هواست بر اساِس نیازهاِی روانشناختی

یعنی یک جایی ما باید متوجه شویم که از جهاِن بیرون و از فکرها هویت نخواهیم، اصال" چیزی نخواهیم، آن چیزی که 

ما می خواهیم و مِن ذهنی نمی فهمد، در نقش بازی کردن ها برای جلِب توجه نیست، بلکه از دروِن ماست و امروز به 

 :کهما گفت 

متوجه می شویم آن چیزی که از بیرون می  که، (این کار مستلزِم کوچک شدِن مِن ذهنی ست)دروِن ما وقتی فضادار می شود 

ست که ما همیشه یک  در صورتیو این  ؛خواستیم و می خواهیم در دروِن ماست و آن، شادِی بودن و آرامِش خدایی ست

ما همیشه از جنِس خدا بوده ایم و موقتا" رفتیم به ذهن و از جنِس جسم  ،شرط را به یاد نگه داریم و آن، شرِط وفاست

  .جدایی را یاد بگیریم کهالزم بوده برای بقاِی ما در این جهان،  ،شدیم و این کاِر موقتی هم

    ند.زندگی در آنجا پرورش می دهد و می رساند و پخته می کند و از آنجا می زایا همینطور ذهن، فضایی ست که ما را

 علمهای اهل دل حمالشان

 علمهای اهل تن اَحمالشان

 می گوید: کسانی که درون شان باز شده و به آن علم، علِم خدایی زنده شده اند، علم هست که حماِل آنهاست.     

در یم که در اینصورت، هم فضادار هستیم، دپس، ما بعنواِن هشیاری، سوار مِن ذهنی نباید بشویم، بلکه سواِر زندگی ش

کسانی که اما علمهاِی اهِل تن، علم هاِی ، دلبِر بردبار من آمده برده بار منو هم  این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

 مرکِز شان مِن ذهنی ست و سواِر اسِب چوبین هستند، سوار بر آنهاست، یعنی بار بر آنهاست.

 ما بارتان است یا علم شما اسب تان است؟پس شما ببینید که علِم ش

 علم چون بر دل زند یاری شود

 علم چون بر تن زند باری شود

 اما علم پس علم اگر در دِل ما زنده شود، یاِر ما می شود و حتی ما از دانش های ذهنی می توانیم درست استفاده کنیم، 

سبب شود ما بر اساِس آن یعنی اگر اگر بر تن بزند، یعنی ما با آن هم هویت شویم، سواِر دانش شویم که چیِز مادی ست، 

 تن درست کنیم، با دانش مان هم هویت شویم، با باورهامان هم هویت شویم، با علم مان هم هویت شویم، بار می شود.

 گفت ایزد: )یَْحِمُل اَْسفاَرهُ(

 علم کان نَْبَود ز هُوبار باشد 

، که اینها شبیه االغ هستند که کتاب حمل می کنند و علمی که از هُو، یعنی از خدا نباشد، قرآن است(آیۀ )می گوید خدا گفته 

 بار است و ترجمۀ آن می گوید: 

 ۵، آیه (۶۲) قرآن کریم، سوره جمعه 

 

ا ...  ... َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَار 

 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=62#rowno625
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 ترجمه فارسی

 

 ... چون خری است که کتابهایی را حمل میکند ...

 

 ترجمه انگلیسی

 
…is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not) … 

 

 

از آن منیًّت یا هویت پس کسی که با دانش اش، با علم اش، با هر چیزی در این جهان هم هویت است و سواِر آن شده و 

 خری ست که کتاب هایی را حمل می کند. ن، چوستشده مرکزش، سواِر اسب چوبی  هاو آن می گیرد

 و بی واسطهد ز هُ وَ بْ علم کان نَ 

 آن نپاید همچو رنگ ماِشطه

ما می آییم  ،و این کار، اینقدر هم مشکل نیست... ؛ ماشطه یعنی: آرایشگر. می گوید: علمی که از هو، بی واسطه نباشد

در این لحظه، در این لحظه با اتفاِق این لحظه آشتی می کنیم، بجای اینکه با آن بستیزیم، این کار ما را از جنِس همآن 

هشیاری می کند که از اول از جنس اش بودیم و بنابراین، بجای اینکه یک مسیر و یک خط داگماتیک و جامد و ساخته 

 گوییم: باجرا کنیم و که با آن هم هویت ایم، را ه پیش ساخت از شده از ذهن و الگوی

 . به نیاِز این لحظه یا نیاِز وضعیِت این لحظه پاسخ می دهیم,, کار را باید این ... جوری انجام داد ,,، 

  .می آییم به این لحظهپس، 

 . د، ما اقدام می کنیمبوسیلۀ تسلیم آشتی می کنیم با اتفاِق این لحظه، نیاِز وضعیت خودش را به ما نشان می ده

 . دوباره نیاِز این لحظه خودش را به ما نشان می دهد، ما اقدام می کنیم

  .الگویی از پیش ساخته شدهبا ما نمی رویم  نیاِز این لحظه خودش را به ما نشان می دهد،

، با ستیزه اقدام کنیم ،با آن ستیزه کنیم؛ و این لحظه چیست، لحظه چیست، وضعیت چیست اصال" معلوم نیست نیازِ که 

 .           اقدام نمی کنیم

وارد این جهان بوسیلۀ ما،  ، ِخَرِد عقِل ُکل،به نیاِز این لحظه پاسخ می دهیم، ِخَرِد زندگیعمال" با این کاری که می کنیم، 

 و این از هُو، از خدا بی واسطه می آید.  می شود

  برای ما جلوه می کند و در زندگی ما جاری ست!. ،یک حقیقِت عملی در این لحظه ،در واقع، خدا یا زندگی

ولی هر چه هم که باشد، مثِل رنگِ ماشطه ست، رنگِ آرایشگر است، خانم  ؛اگر نباشد، و بی واسطهد ز هُ وَ بْ علم کان نَ 

دتی شسته می شود و از بین مز ها روِی صورت شان مواِد آرایشی می مالند و خودشان را خوشگل می کنند ولی بعد ا

 خوشگلی خدادادی از بین نمی رود.  می رود؛ ولی یک

آن برکتی که در اثر تسلیم شما و یکی شدن با وضعیت و عدم ستیزه و مقاومت به وضعیت و پاسخ دادن به نیاِز این 

یکی درد است، آن یکی  ت است؛ ولی آن یکی چیست؟، آنلحظه، وارِد این جهان می شود، این ِخرَد است، این برک

انرزِی بد است، حتما" اتفاق بد خواهد افتاد اگر آن کار را بکنید، یعنی هم ستیزه کنید، هم فکر کنید، هم عمل کنید، این، 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=62#rowno625
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=62#rowno625
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چون در غزل داریم  ،نمی شود، این مثِل رنگِ آرایشگر است ولو اینکه ظاهرش خوب باشد و این لحظه هم خوب باشد

  گوید:می 

 حلواها خوری شیرین نگردد جان توگر چه   

 ذوق آن برقی بود تا در دهان آکلست

گوید که: مدام حلوا می خوری، چیزهای خوب می خوری ازاین جهان؛ ولی جاِن تو شیرین نمی آِکل یعنی خورنده. می 

برای اینکه  .شود، شیرینی این حلوا، تا زمانیکه در جاِن خورنده ست، حس می شود، وقتی قورتش می دهی، تمام شد!

پایا نیست، شادِی بودن وحضور در شما پایاست، می ماند؛ ولی مزۀ چیزهاِی بیرونی و مزۀ ذهن نمی ماند، آن موقعی 

     که تجربه می کنی، یک خوشی به شما دست می دهد، تمام شد، رفت.

 لیک چون این بار را نیکو کشی

 بار بر گیرند و بخشندت خوشی

و به حرف های بزرگان گوش دهیم و  ؛متوجه شدیمولی اگر ما مِن ذهنی داریم، سواِر اسِب چوبی شدیم، گرفتار هستیم، 

شیم، به طرزی که زندگی به ما می گوید کِ روی خودمان کار کنیم و پرهیز و صبر و شکر کنیم، یعنی این بار را نیکو بِ 

شما متوجه شدید که چگونه جلو بروید، بنابراین این  ،دیگر با این برنامه ها اآلن... بِِکش، یعنی در حاِل تسلیم بِِکشیم، 

بار را نیکو ِکشی، بار را از شما می گیرند و خوشی به آنها می بخشند، یعنی این بار را زندگی از شما می گیرد و به 

 شما شادی می بخشد.

 بار علم آنش بهر هوا کِ هین مَ 

 تا شوی راکب تو بر رهوار علم

هوار یعنی اسِب خوش عنان، که قشنگ راه می رود. می گوید: تو بخاطِر هویت طلبی، بخاطِر نشان دادِن خودت، ِکبر ر

  :، آن بچه ای که سواِر اسِب چوبی ست، می گوید!بر ,, من ,,و غرورت، این باِر علم را نِکش، سوار نشو 

این اسب است، من این را نمی اندازم، شما هم به مِن ذهنی تان بصورِت اسِب واقعی نگاه نکنید، بصورِت اسِب چوبی به 

آن نگاه کنید و کارهایی را هم که با آن می کنید، جنگ با شمشیِر چوبین بدانید، اثری ندارد. با منیًّت نمی توانید منیًّت را 

 نا می گوید چاقو دستۀ خودش را نمی بََرد: کی بِبَُرد تیغ دستۀ خویش را!.             بشناسید، منیًّت را ذوب کنید و موال

 سوار بر اسِب خوش ِعنان و با بالنس، این اسب با همآهنگی راه می رود. راِکب یعنی: .تا شوی راکب تو

ه ما را راه بِبَرد، با مِن ذهنی یعنی ما وقتی سواِر علِم حضور می شویم و هشیار به او می شویم، او می داند که چگون

یک لحظه می رویم باال، یک لحظه می افتیم پایین. عیِن معتاد هستیم، یک لحظه حال مان بنظر می آید خوش است، بعد 

یکدفعه می اُفتیم پایین، باال، پایین، باال، پایین، مثِل اینکه یک اسب چموش راه می رود؛ ولی این، خیلی با نرمش، شما 

 .می برد یعنی زندگی شما آرامش دارد، تعادل دارد، از هر چیزی می دانید چقدررا جلو 

برای اینکه دیگر بر اساِس نیازهای روانشناختی جلو نمی روید، شما نمی روید که شصت سالگی ببینید که پوِل زیاد 

همه را نفهم می دانید، با  دارید، بدن تان خراب شده، روابط تان خراب شده، تنها هستید، یک مِن ذهنی بزرگ دارید،

ولی هیچکدام شما را  ؛همه ستیزه دارید ولی پول دارید، حاال بخاطِر پول تان، چند نفری به حرف تان گوش می کنند
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دوست ندارند و شما هم فکر می کنید که همه می خواهند آنها را از شما بدزدند، بِبَرند، وقتی که مِن ذهنی مرکِز مان 

        م زندگی مان را درست کنیم، مدام مثل آشپزی می شویم که هیچ تجربه ای در غذا پختن ندارد.است، ما نمی توانی

 تا که بر رهوار علم آیی سوار

 بعد از آن افتد ترا از دوش بار

بیفتد. در غزل داشتیم، دوباره اینها را  توکه قشنگ راه می رود و بار از دوش  ،سوار شوی یکه تو بیآیی به اسِب علم

 می خوانم:

 فارغ آیی بعد از آن از شغل و هم از فارغی

   (۲) شهره گردد از تو آن گنجی که آن بس خاملست

این لحظه را ) :بله، از دوش ات بار می افتد، نمی گویی: چکار کنم آسوده شوم؟!. در ذهن، ما اینطوری هستیم، می گوییم

، به موفقیت برسم، به زندگی من از این وضعیت چگونه استفاده کنم که به شادی برسم (بیند، وضعیت می بیندزندگی نمی 

برسم، در حالیکه به سوِی یک وضعیِت دیگر می رود که با آن وضعیت هم ستیزه خواهد کرد برای اینکه آن وضعیت 

 . ندوضعیت ها زندگی ندار. گفتیم آن زندگی را نخواهد داد ،هم به او

چرا من به آسودگی ,, این تفحص، اینکه فارغی چگونه بدست می آید، آسودگی چگونه بدست می آید و فشاِر زندگی، 

 ، از بین می رود.,, نمی رسم؟

 از هواها کی رهی بی جام هُو؟

 ای ز هُو قانع شده با نام هُو

 . !این ابیات خیلی مهم اند. می خواهیم ما

کامال" روشن است، ما از آن محتواهایی که ذهن مان دارد، شدیدا" می خواهیم، اینها هواها موتوِر خواستن با حرص، 

 هستند، یکی دو تا چیز هم نیست!، ما به هر چه که نگاه می کنیم، از آن، زیاد می خواهیم، هر چه بیشتر، بهتر.

یعنی نمی َرهی!. شراِب زندگی با آشتی با می گوید: از این هواها بدوِن شراِب زندگی، بدوِن شراِب هُو، کی می َرهی؟، 

 اتفاِق این لحظه می آید. همینکه با وضعیِت این لحظه، اتفاِق این لحظه آشتی کردی، یک ُجرعه خورده ای.         

بلکه  یعنی تو از خدا فقط به لفِظ خدا قانع شده ای، تو نمی دانی فقط لفِظ خدا، کافی نیست،، ای ز هُو قانع شده با نام هُو 

  یک لفظ  خدا حقیقتی ست که اآلن می تواند به فکر و عمل ات جاری شود!، آنکه تو فکر می کنی خداست، خدا نیست،

شما تجربه کنید، آیا اآلن خدا، به فکر و عمِل شما جاری ست، می گویید نه، اگر بگویید آری، در اینصورت باید است. 

د، در اینصورت باید هیچ مسئله ای نداشته باشید، هیچ دردی نباید داشته خالق باشید، باید برکت به این جهان بیآوری

در زندگِی شما نیست، شما فقط به اسمش قانعید، به اسمش باشید، اگر درد دارید، پس خدا بصورت یک حقیقِت جاری 

 .تان تماشا می کنیدجاری شوی، شما در این لحظه می نشینید، جاری شدن ِخدا را به فکرتان و عمل باید قانع نشو!، 

 هیچ دخالتی هم نمی کنید، می بینید که می شود. 

با من هم هویت شو، حواس ات  ،با من ستیزه کن ،اگر کسی یا چیزی حواس تان را پرت کرد و گفت: ,, به من نگاه کن

جاری ست، من همینکه بگو نه، این دارد جاری می شود، من حواس ام را نمی توانم بدهم، ... ,,، را از " آنجا " بردار 



                 # program  556      ۱۳۹۴اردیبهشت  ۲۹ـ  ۲۰۱۵می  ۱۸تاریخ اجرا:        گنج حضور ۵۵۶برنامه شماره 

37 

 

هم اعتراضی ندارم، نمی گویم زیاد و کم است، ُشکر می کنم و صبر می کنم، مرتب زیاد می شود، زیاد می شود، از 

     .!من جاری ست، دیگر به اسمش قانع نیستم

 از صفت وز نام چه زاید؟ خیال

 و آن خیالش هست دالل وصال

  می گوییم کریم و بخشنده ست و بنابراین عمال" به جسم توجه نمی کنیم، چه می گوید: اینکه ما اسِم خدا را می بریم و 

چه زاده می شود؟، یک حضور. این خیال حضور است، این حضور ما را به سوِی او می بََرد، به سوِی وصال، شما 

 گوید: ، داریم می گوییم چکار کنیم، یعنی موالنا می,, ما گیر کردیم، حاال چکار کنیم؟,, : می گویید

ه تا حاال خودش را یکدفعه متوجه می شوی که یک هشیاری دیگری در شما پدید آمد کتو با اتفاِق این لحظه آشتی کن، 

او نرم است، او فضادار است، او راِه صفِت خداست. می بینی که او راِه حل دارد، او ستیزه نمی کند،  ،نشان نمی داد این

  را به وصال خدا می ِکَشد.حل به شما می دهد و این خیال شما 

 دلول هیچ؟ای دالل بی مَ دیده

 تا نباشد جاده نبود غول هیچ

 .می رساند. هشیاری این وسط، یک دالل استبه خدا  را ،دالل یعنی: واسطه. واسطه ای که شما هشیاری

اگر بشناسی که اسِب چوبین است، با شمشیِر چوبی بازی می کنی، نقش  .دالِل اصلی در این وسط، باز هم حضور است

 بازی می کنی، گدای توجه هستی، با ُرل بازی کردن توجه مردم را جذب می کنی، این توجه برای شما خیلی مهم است،

، قدیم فکر !اده ستجاینها را بدانی، متوجه می شوی که ُخب حاال همین غول، همین مِن ذهنی، اگر هست، نشانۀ اگر  ...

می کردند که در جاده ها غوِل بیابانی هست و انسان را فریب می دهد که راهش را گم کند، دارد از آن تمثیل استفاده می 

کند. شما اآلن به من ذهنی نگاه می کنی، می گویی: خیلی ُخب این دروغ است، این دروغ بخاطِر یک راستی ست!، 

  مجازی ست، پس درستش کدام است، عشِق مجازی نشانگِر یک عشِق حقیقی ست. عشق :می گوید همین عشِق مجازی

دیدی، دالل می تواند واسطه باشد. فرض کن که کسی می گوید من شغلم این است که به  داللمی گوید: تو حاال 

هست که   خواستگار هست، نشانگِر این است که اینجا یک دختر هست و یک پسر همیک جایی خواستگاری بروم، اگر 

 باید به هم برسند. خوِد مِن ذهنی و مجاز و توهم، نشانگِر یک راست است، راست کدام است؟، خودش می گوید:

 ای؟هیچ نامی بی حقیقت دیده

 ای؟یا ز گاف و الم ُگل، ُگل چیده

حاال ما می گوییم، فرض کن، خودش می حقیقتی در آن نباشد؟، می گوید: شما تا حاال دیده ای که یک نام باشد؛ ولی 

ُگل نمی شود، باید اما خوِد لفِظ ُگل نماینده این است، شما لفظ را بشنوید،  خوِد ُگل نمی شود، که ،ُگللفِظ گوید ُگل، 

 لفِظ آن است.که ُگل کو؟، اصل اش کو؟، این  بگویی:

 به می شود؟ُخب خودش کو؟، چطوری حس می شود، چطوری تجرپس ما می گوییم: خدا، 

لفظ است، اینکه شما از جنِس زندگی هستید، تجربۀ عملِی آن کو؟، درست زندگی زندگی، من از جنِس زندگی هستم، 

 است؟
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که باید به ، مثِل لفِظ ُگل می گوییم، نمایندۀ یک چیِز واقعی هستندبصورِت مفهوم پس بنابراین، تماِم اسم هایی که ما 

 بله آن ُگل است، این اسم است، آن، خودش است.و این هم  ُگللفِظ ببینی: ُخب این و خوِد گل را  باغچه بروی

 این خداست، اسم است؛ ولی ورودش به زندگی ما و زنده شدن ما به او، هم حقیقت اش است.

 سمی را بجواسم خواندی رو مُ 

 ه به باال دان نه اندر آب جومَ 

با مفاهیم ُمرده کار می کنیم و همیشه هم حسِ ما در ذهن، ما به اسامی و مفاهیم مشغولیم، آنجا یک فضایی ست که 

ولی باید به مسمای آن هم زنده باشی، اسم خواندی  ؛مردگی می کنیم، می گوید: تو اسم می گویی، می توانی اسم ببری

 ُگل است، یکی هم ُگِل باغچه ست.اسم و لفِظ : یکی ندمسمی آن است که رویش اسم گذاشته ارو مسمی را ... 

 . " بیا در باغچه ُگل را ببین" ُگل چیست؟، به من ُگل را نشان بده.  خودِ ، ، اسِم ُگلـ آقا این لفِظ ُگل

 وید: خدا چیست، ببین، اآلن از تو جاری ست. تماشایش کن. می گ

افتاده، ُخب می گویی: عکِس ماه افتاده، یعنی عکسِ در آن حاال، تو در جوِی آب نگاه می کنی، می بینی که عکِس ماه 

 اول هم گفتیم: زندگی افتاده، همین مِن ذهنی عکِس ماه است، عکِس اصِل توست، 

را به ما داده اند، گفتند حاال  ما یک کپی از عکس مان گرفتیم؛ یا انعکاِس اصِل مان است، اصِل مان زندگی ست، این

 این را بپرست، این تو هستی. 

آب افتاده، ُخب اصل اش کو؟، می گوید به باال دان، در باالست، عکس اش در  ما می گوییم: ،، این عکس است ،،حاال 

 است.  آن در جوی اه می کنیم، ماه باالست، عکسِ وقتی ماه را در آب می بینیم، یکدفعه به باال نگ

 هم همینطوری که نگاه می کنید، می گویید: این کپی ست، اصل اش کو؟را پس این عشِق مجازی و این اسِب چوبین 

 دنباِل اصل اش بگرد.

 گر ز نام و حرف خواهی بگذری

 پاک کن خود را ز خود هین یکسری

 اگر بخواهی از مفاهیِم مرده خالص شوی، نام و حرف!.

ف و تفسیر و معنی و جدل و ستیزه و شمشیر چوبین و اسب چوبی، در ذهن مشغولیم. برای اینکه ما مدام به نام و حر

اگر بخواهی از اینها بگذری، در این صورت خودت را که اصل است، زندگی ست، از خودت بکلی پاک کن، تو بیا 

                                                                     : که بازی می کنی، بیندازرا تماِم نقش هایی 

 نقِش مِن ذهنِی خجالتی و عقب ِکش، ,, من چیزی نمی خواهم ,,؛ ولی می خواهم.

مِن ذهنی معنوی هم داریم؟، بله. یک کسی از یک طرف می خواهد ,, من ,, اش مورد توجه قرار بگیرد، از طرِف 

  .خودش را بزرگ کند یک موقعی بگویند معنوی نیست، اگر می ترسد کههم دیگر 

ولی من ذهنی مدام کوچک می شود، بعد می خواهد بزرگ شود، دو سوست، یک میل دارد بزرگ شود، یک میل دارد 

  .؛ ولی ,, من ,, استکوچک شود
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، ممکن بزرگ است دارم، ذهنیکوچک می شود و بزرگ می شود، اگر بفهمم مِن بنا بر موقعیت، مدام اینکه مِن ذهنی 

مِن ذهنی خیـــلی زرنگ تر از این ... که مورد تأیید قرار نگیرم، از طرف دیگر هم میل دارم بزرگ شوم،  است

 !.چیزهاست که بعضی از ما فکر می کنیم

 گر ز نام و حرف خواهی بگذری

 پاک کن خود را ز خود هین یکسری

بگذار من بکنم، بگذار من خودت را  مِن ذهنی بشنود می گوید ،پاک کند. حاالمِن ذهنی، نمی تواند خودش را از خودش 

از تو پاک کنم، من بلدم؛ و شما می دانید که بلد نیست و فقط هشیارِی ایزدی ست که می تواند شما را از خودتان، از این 

ری هستم، هشیاری از جنِس زندگی ، می گویید: من می دانم که اآلن یک هشیاخوِد تقلبی پاک کند، و این هم آسان است

از باصطالح آهن، آهنی را پاک کن، در باید شسته شود، قبال" گفت  ،ست، بی فُرم است، پس هر فرمی که به آن جسبیده

    غزل داشتیم، اینجا هم می گوید:

 همچو آهن ز آهنی بی رنگ شو

 در ریاضت آینه بی زنگ شو

  ـو آهنی اش برود و بی رنگ شود، یعنی تماِم آن چیزهایی که بصورت باور شما می توانید آهن را بسابید و صاف کنید

به ما چسبیده، بصورِت درد به ما چسبیده، بصورِت تعلقاِت جسمی چسبیده، هر هیجاِن منفی که به ما چسبیده، همه را 

 می میریم. بشوییم، این کار ریاضت است و درد دارد، هر موقعی که می اندازیم، فکر می کنیم که داریم

 ؟می گیرد، پیغامش چیستوقتی زندگی می آید یک چیزی را از شما خواندیم، هم غزل ی که درپس، همانطور

؛ و شما وقتی دردتان می آید، جیغ تان در می آید، باید پیغامش این است که چسبیده بودی، من این را از تو گرفتم

ردم می آید، زندگی به من می گوید که: به این و به چیزهاِی نظیِر بگویید: ،، من به این ... چسبیده بودم، برای همین د

این، نچسب. پیغامش این است. پیغامش این نیست که من خودم را به قربانی بودن و مظلومیت بزنم و از این یک داستان 

چسبیدم، دیگر رهایش  برای خودم درست کنم و راه بیفتم به همه بگویم و توجه همه را جلب کنم، وقتی هم به این داستان

 نمی کنم!، من فقط این ... را دارم، دیگر راجع به چه صحبت کنم؟

یادمان باشد: مِن ذهنی اگر چیزهایی پیدا کرد، مثِل همین ,, داستاِن مظلومیِت من، داستاِن ظلم هایی که به من شده، 

ودم، آی مردم بیایید گوش دهید، به حال من برای آنها زحمت کشیده ب کهداستان اینکه من چه چیزهایی را از دست دادم 

 ، بچسبم، رها نخواهم کرد.هادلسوزی کنید، توجهی به من بدهید، ... ,,، اگر به این

من ذهنِی منفی باشد، مثبت باشد، قوی باشد، ضعیف باشد، خجالتی باشد، چه  برای من ذهنی اصال" فرق نمی کند که

خواهی  ... می,, به من بگویید من هم هستم، من راضی ام، حاال این منفی ست، : باشد، فقط یک هویت می خواهد، فقط 

من بگو من  می شوم، می خواهی به تو ظلم کنم، باشد، فقط به درحم کنی، رحم کن، می خواهی من رئیس ات باشم، باش

      !، مبادا بگویی من نیستم! ,,.هستم

 :ید، می تواند بچسبد. به درد می تواند بچسبدبنابراین، مِن ذهنی به هر چه که شما فکر می کن
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می تواند برود خالف کند، اسمش را در روزنامه می نویسند،  .برای اینکه دردمند می شود، توجه شما را جذب می کند

کی اصال" تو احوالش را نمی پرسید، تو هستی، نیستی، به مالقاتش می آید، تا حاال کسی  یکیمی رود، زندان وقتی 

ُخب دستگیرش می کنند، یک عده ای به او توجه می کنند، می گویند تو آدمی!، ما تو را دستگیر کردیم، قبال" که هستی، 

 دستگیر نمی کردیم. توجه می کنید؟

شاید یکی از راههاِی اصالِح جامعه، پخِش همین آموزش هاِی موالناست که مردم بفهمند به چه کارهایی دست می زنند 

    ,,.  ، فقط شما نیستید، ما هم هستیم!,, ما هم هستیم! برای اینکه بگویند

 خویش را صافی کن از اوصاف خود

 تا ببینی ذات پاک صاف خود

یُن دهد، خودت را از آن صاف کن، بشوی، عَ تَ به شما می گوید: هــــرچیزی که شما را می تواند توصیف کند، معین کند، 

شما را نباید بشود وصف کرد، توصیف کرد، اگر بتوانی خودت را توصیف  خویش را صافی کن از اوصاِف خود، یعنی

 ما چگونه خودمان را توصیف می کنیم، همانطور که گفتم: ... کنی، 

,, من مظلوم هستم، من قربانی هستم، من تنها هستم، من درد کشیده هستم، من سازنده هستم، من معلم هستم، من 

من مادِر خوبی ,, دیگر!،  اوصاف است ه، اینها هم,, عاقل هستم، من دانشمند هستمپروفسور هستم، من دکتر هستم، من 

، دوست دارد برای مِن ذهنی فرق نمی کند,,، هستم، من پدِر خوبی هستم، من مادِر بدی هستم، من پدِر بدی هستم، ... 

وصفی از ما از این است که اصال" مردم نمی گویند؟، پس بگویند پدِر بدی هستم، بهتر ُخب د پدِر خوبی هستم، نبگوی

 نگویند!، ... توجه می کنید؟

ولش نمی کند، می خواهد منفی باشد، می خواهد مثبت  هویت بگیرد، ، از بیرون،گفتم، مِن ذهنی اگر توانست از چیزی

  باشد، اصال" برایش فرقی نمی کند.

 خویش را صافی کن از اوصاف خود 

 ببینی حضور چیست، تا ببینی از چه جنسی بودی تو، از جنِس خدا بودی، ببین.، تا تا ببینی ذات پاک صاف خود

هیچ موقع نبینی، چه می شود؟، کارت درست نمی شود، آن چیزی که می  ،نکنی چه می شود؟، هیچ موقع نمی بینی

 خواهی با ذهن ات، به آن نمیرسی. 

چیز، از فالن چیز، من زیاد گیرم بیاید، زندگی من اینطوری نیست که ما فکر می کنیم، اگر از فالن چیز، از فالن 

 متوجه نباشد. زندگی می شود!، اینطوری نیست اصال". بعدها آدم می فهمد، ممکن است جوان

هر نقشی هم یک تعریفی دارد که به ما یاد داده اند، مثال" نقِش مردی چیست، عالمِت مردی چیست، شما نشسته اید یک 

 .!واقعا" آنها هستند، نه نیستند نشستید نوشتید،، نقش زنی چیست، به کی می گویند زِن خوبِسری توصیفات می کنید، 

انجام دهم، زیاد این کارها را می گوید: از اینها پاک کن، هر چیزی که تو فکرمی کنی اگر از اینها زیاد گیرم بیاید یا 

حتما" اشتباه بوده!،  تا ثانیۀ مرگ، من زندگی کردم، حاال هر چه می خواهد باشد، واقعا" دراین گذر، یعنی از ثانیۀ صفر

 شیارانه ذاِت پاِک خودت را ببینی و از آن، آگاهموقعی زندگی خواهی کرد که: خویش را صافی کن از اوصاِف خود، ه

 !.شوی، خیلی مهم است، دیگر چگونه بگوید موالنا
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 بینی اندر دل علوم انبیا

 بی کتاب و بی ُمعید و اوستا

گوید: اگر این کار را بکنی، اگر شما کوشش کنی این ,, من ,, کوچک شود، فضا در درون باز شود، همآن علومی می 

، کسی که می آمد و اِشکال رفع می ُمعید یعنی تکرار کننده) که اولیاء داشتند، پیغمبران داشتند، بدون کتاب و بدوِن تکرار کننده

    .استاد به آن علم، زنده می شوی، (حل می کردیا اشکاالت را تیم، یکی هم می آمد و مسئله در دانشگاه هم بود، یک استادی داش ،کرد

 گفت پیغامبر که هست از امتم

 ما همت م گوهر و هَمکو بود ه

می گوید رسول فرموده: کسی که از جنِس من است، هم گوهِر من است، از جنِس حضور است و خواسِت زندگی را 

، دوسِت من است. توجه می کنید، پس معلوم می شود که بزرگان همه شان یک جور حرف اُمِت من استدارد، حتما" از 

  آنها می شویم و ...خواسِت  مْ زندگی هستیم، می رویم به ذهن، برمی گردیم، هَْم گوهِر پیغمبران و بزرگان و هَ  .زدند

 مر مرا ز آن نور بیند جانشان

 بینم از آنکه من ایشان را همی

با مرا با همآن نور می بیند که من آنها را با همآن نور می بینم، با نوِر مِن ذهنی، نه،  ،می گوید که: برای اینکه جاِن آنها

 .نوِر حضور. فرق نمی کند که چه دینی دارد، چه باورهایی دارد

ول می فرماید از جنِس هشیاری که رفته به ذهن، برگشته روی خودش قائم شده، دین اش هر چه باشد، ... حضرِت رس

 من است. 

، شما چشم به ذهن ، باید بروندۀ آدم ها باید بروندـــپس معلوم می شود که هیچ فرقی نمی کند که دین آدم ها چه باشد، هم

تان را باز می کنید، در ذهن هستید، ما تا چشم مان را باز می کنیم، مِن ذهنی داریم، باید برگردیم، اینکه ما به یک باور 

نمی گوید هم باورهاِی من، می گوید هم جنِس من، هم حضوِر من، از  .می مانیم با نسبت هادر سطح خاصی بچسبیم، 

   .جنِس هشیاری

 احادیث و ُرواتبی َصحیَحین و 

 .بلک اندر َمشرب آب حیات

 َمشرب یعنی: جاِی آب خوردن. َمشرِب آِب حیات یعنی: آِب زندگی، یعنی محِل خوردن آِب زندگی، فضاِی یکتایی.

پس می بینید یک کسی که از راه دین هم که برود، باید وارِد فضاِی یکتایی شود، از راه علم هم برود، از راِه بی دینی 

 ".  آنجا... از هر راهی برود، باید برود " د، از راِه هم برو

کسی که حدیث می خواند، بدون باور، بدوِن الگوهاِی  تاوات، رُ ورُ بدوِن بدوِن احادیث، می گوید:  اگر آنجا برود،

فضاِی همۀ این هشیاری ها از هر راهی، به . بلکه با چه؟، با هشیارِی حضور، بلکه اندر َمشرِب آِب حیاتذهنی، 

اینها از دوستاِن من  :یکتایی رفته اند. پس بنابراین، هر کسی در فضاِی یکتایی ست، می گوید، حضرت رسول فرموده

 ، اینها هم جنِس من هستند، هر جا باشند.هستند

* 
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 اجازه بدهید چند بیت مانده از غزل مان را بخوانیم، تک و توک قبال" اشاره هایی کردم.

 از شغل و هم از فارغیفارغ آیی بعد از آن 

 (۲) شهره گردد از تو آن گنجی که آن بس خاملست

بسیار گم نام است، شناخته نشده؛ ولی چه  که در ما گنجی وجود دارد، در این جهان گنجی وجود دارد ،گم نام خاِمل یعنی

که هر کسی ,, من ,, اش  ، مِن ذهنی، آن هم شناخته نشده، فقط خودش را ارائه کرده، مردم فکر می کنند؟شناخته شده

       بزرگ تر، او قوی تر، او خوشبخت تر، " چنین چیزی نیست ".

این در دل ات نباشد، مرکزت نباشد، ِن ذهنی را بِکنی و دور بیندازی و می گوید: اگر دل تو از جنِس عدم باشد، اگر م

 ما همیشه مشغول چه هستیم؟، که:  تو فارغ می آیی از شغِل خودت که همیشه مشغولی!. صورت

به خوشبختی برسم؟، چه جوری بیشتر زندگی کنم؟، چه جوری به آسودگی برسم؟، چه جوری به  ,, من چه جوری

 آرامِش خدایی برسم؟، ... ,,. 

باید ما  ما نمی دانیم که آرامِش خدایی هستیم، فقط کافی ست که دِل ما از جنِس هشیارِی فضا باشد، فضای خالی باشد، دلِ 

هر چه مِن ذهنی د، شو ؛ یا خیلی کوچکو بی نهایت نمی شود مگر مِن ذهنِی ما صفر ؛باشدبی نهایت مثِل آسمان 

کوچک می شود، فضاِی دروِن ما بیشتر می شود، آن موقع ما فارغ می آییم، برای اینکه می فهمیم فارغی چیست!، 

آن اشتغال را بطور کلی ترک می کنیم، بنابراین وقتی فضاِی دروِن ما قبال" با مِن ذهنی می خواستیم به آسودگی برسیم، 

آن برکت، آن ِخَرد، آن خالقیت می آید به این جهان و ایندفعه مشهور می شود، تا حاال مشهور نبوده، البته بی نهایت شد، 

 تا حدودی هم شناخته شده، ما بزرگان مان را شناختیم، مثل موالنا.

دِل انسان می تواند بی نهایت باشد، گم نام است، نساِن خداگونه که دل اش دریا شده. ا دِل انسان، عنیآنکه گم نام است، ی

شود، شهره گردد از تو؛ یا مشهور گردد از تو، آن گنجی که فعال" دیده می تواند زیاد دیده نشده؛ ولی از طریِق شما 

  پنهان است.

 گر چه حلواها خوری شیرین نگردد جان تو

 آن برقی بود تا در دهان آکلستذوق 

,, در بانک اینقدر ... پول  من اآلن نگاه می کنم می بینم که:های مختلف می خوری، اآِکل یعنی خورنده. می گوید: حلو

دارم ,,، این یک حلوا!، نگاه می کنم می بینم که: ,, مقاِم من این ... است ,,، این یک حلوا!، ,, تحصیالِت من این ... 

فقط در آن چند ثانیه ای که یادم هست، به من یک شیرینی  ،هر کدام از اینها که هم هویت امبا این یک حلوا!،  است ,,،

 می دهد، فورا" مثل آن آرایِش آرایشگر، شسته می شود می رود.

 توجه و تأیید، درست است که ما خودمان را به مظلومیت و قربانی بودن می زنیم، یکی می گوید: 

این توجه چند  لیو ؛. آن موقع، ما یک توجهی می گیریمبرای تو حس تأسف می کنم، چقدر به تو ظلم شدهواقعا" من 

داریم، این، دوستت دارم، چند  یثانیه بیشتر نیست، کسی به ما می گوید دوستت دارم، او مِن ذهنی دارد و ما هم مِن ذهن

 ثانیه دوام دارد، بعد از بیست دقیقه دوباره باید یکی به ما بگوید دوستت دارم، بیست دقیقه می گذرد، ... نمی شود که!.

 بنابراین، جاِن تو شیرین نمی شود، جان تو کی شیرین می شود؟، وقتی که این حلواها را بیندازی، برای اینکه ذوِق آن
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 د و برق است.مثِل رع

ی!، با این ذوق هم زندگی نمی می گوید: در روشنایِی رعد و برق نمی توانی کتاب بخوانی، نمی توانی منطقه را بشناس

شود. تا زمانیکه حلوا در دهاِن خورنده ست، ذوق اش هم هست، همینکه قورت دادی، تمام شد، حلوایی دیگر الزم 

 داریم.

عدم می شود، یک شادی همیشگی، یک آرامِش همیشگی می آید، وقتی می خواهیم از  پس بنابراین وقتی دِل ما از جنسِ 

نمی توانیم بگیریم، خوشی می گیریم و ذوق اش که جهان، مخصوصا" از انسان هاِی دیگر این شادی را بگیریم، شادی 

 تا زمانی تجربه می شود که ,, دارند می گویند ,,، دیگر که گذشت، تمام شد!.

می خواهیم برویم اتومبیل جدید  ،شوق دارد یده روز آدم، خواهیممی  ی کهچیزهاِی جدیدمثال" برای اید، شما دیده 

بخریم، اتومبیل را می خریم، بعد از دو، سه روز، به مردم هم که نشان دادیم، دیگر ذوق اش می رود، عادت می کنیم، 

  در آن چیزها نیست.شادی زندگی مانیکه بفهمیم یک چیز دیگر، یک چیِز دیگر، یک چیِز دیگر می خواهیم، تا ز

مردم چقدر چیز گران گران می خرند و بعد هم دور می اندازند، به آنها دیگر هویت نمی دهد یا چند ثانیه، چند دقیقه، 

        چند روز، ...

 این طبیعت کور و کر گر نیست پس چون آزمود

 ست ین حجاب و حائلست آن سوی آن چون مایله اک

پس معتقدید کور و کر است، ما شاگر کور و کر است، واقعا" ُخب می گوید: این مِن ذهنی اگر کور و کر نیست، ... 

اگر ما مطمئنیم کور و کر است، چرا به حرفش گوش می کنیم، چرا می گوییم این درست می  نمی شنود، نمی بیند،

رعد و برق، شب باران می آید، تاریک است، جایی گم نمی شناسد، درست مثِل آن . راه درست را !شنود؟، نمی شنود

شدی، یکدفعه هوا روشن می شود، تو فکر می کنی راه را دیدی و شناختی، حاال راه این طرفی ست، بعد، از نیم ساعت 

که می روی، برق دیگری می زند، روشن می شود، می بینی که همه اش اشتباه بوده، درست ندیدی، بدتر گم می شوی، 

 یِد مِن ذهنی، دیِد درستی نیست.پس د

 کی حجاب است؟... و دیدیم که این حجاب و حائل است،  امتحان کردیمبعنواِن مِن ذهنی می گوید: وقتی ما 

با هر با هر چیزی که هم هویت می شویم، حجاب خداست، یعنی پرده ای ست بین ما و او و این سبِب مقاومت می شود، 

 .بب مقاومت می شود و این مقاومت، فاصله بین ما و خداستچیزی که هم هویت می شویم، س

شما اآلن می خواهید ببینید چقدر با خدا فاصله دارید، ببینید چقدر مقاومت دارید، مقاومت یک مقدار حرکت دارد، به 

 یعنی یک عده ای معتاد شده اند به مقاومت، به این ... به این ... به آن ...  نتُم دارد،مِ اصطالح یک مُ 

کال" اینها مقاومت دارند، یک مایه ای از مقاومت دارند، اینطوری نیست که پذیرا باشند، همین مقاومت حائل بین شما و 

 خداست.

روی؟، سوِی او چون مایل است؟، سوالی  حاال که شما می بینید این حجاب و حائل است، چه جوری دوباره سوی او می

  ست.

 ست ها بررستهلیک طبع از اصل رنج و غصه
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 (۳) طایلستدر پی رنج و بالها عاشق بی

 این بیت باید درسی باشد برای ما، طبع یعنی مِن ذهنی، اصل یعنی ریشه، از ریشۀ رنج و غصه ها روئیده است.

 :سته است، یعنی روئیده است، ببینیدبررُ 

روِی زندگی یک چیزی روئیده که ریشۀ فرعی دارد و ریشه از درد و غم و غصه و کینه و رنجش و حسادت و از 

عاشِق رنج و بالهاست؛ و یک عاشِق بی رنج و بالست، دنباِل رنج و بالهاست و  ،ریشه اش ،همه اشچون اینهاست و 

 بی سود. ،)طایل یعنی فایده، سود(فایده ست 

می بینید که مقاومت دارد، درد دارد، برگردید به خودتان نگاه کنید بگویید: ،، من هم دارم، آیا من هم شما وقتی یکی را 

 .،، ... به سوِی آدمی که درد دارد جذب می شوم؟، من چرا به سوِی این آدم جذب می شوم، نکند من هم ریشۀ درد دارم

 است.همۀ من هاِی ذهنی روی ریشۀ رنج و غصه ها روئیده می گوید 

 را نگر (۴) های طبعت سر نخوتدر تواضع

 (۵) حد شاکلستهای بیو اندر آن کبرش تواضع

ولی متواضع  ؛مِن ذهنِی خجالتی داریم، ما فکر می کنیم متواضع هستیم :مِن ذهنی تواضع دارد، امروز توضیح دادیم

 عمل می کنند.                                               هستیم، احترام می گذاریم، تا زمانی که مطابِق میِل ما 

 تواضِع ما خیلی ناپایدار است، می گوید: !.به یکی می گوییم استاد، تا زمانیکه مطابِق میِل ما عمل کند

در تواضع هاِی مِن ذهنی َسِر خودبینی و خودخواهی را بنگر، در تواضع هاِی طبعت، ... هر الگویی که ما داریم 

مثِل دوست داشتن، مثِل عاشق بودن، بعنواِن مِن ذهنی، ولو اینکه حِس احترام و تواضع و بقیه چیزهای خوِب زندگی، 

دوستت دارم، می پرستم ات، یکدفعه که یک چیزی ،   I love you، مدام: عشِق مِن ذهنی، ... مِن ذهنی عاشق می شود

 ، واکنش نشان می دهد، یک خشمی، یک رنجشی، عجیب و غریب، ... شما می گویید که: آن گیردنمی  ،می خواهد

I love you  دوستت دارم و می پرستم ات چه شد پس، این خشم از کجا آمد، پس تو چیزی می خواستی، تو نقش و

می کنیم و تواضع بازی  ، متوجه نیستیم نقشکنی متوجه نیستی، توجه می کنیم که ما وقتی نقش هامان هستیم بازی می

 هاِی طبعت.

 ،ما باید این موضوع را در خودمان ببینیم که آیا واقعا" اصیل هستیم، احتراِم ما اصیل است؟، اگر احترام می گذاریم

 ، آخر این درست است پشِت سرش برویم حرف بزنیمذا می خوریم، غ و در مجلسی تواضع داریم، با یکی می رویم

 .!ین چه دوستی ست، این دو رویی ستکوچک کنیم، این چه تواضعی ست، این چه عشقی ست، ا

 امروز موالنا به شما گفت: 

 لیک شرطی کن تو با خود تا که شرطش نشکنی

 ور نه علت باقی و درمانت محو و زایلست

ِکبِر تو شاکله اش، ذات اش همین هشیاری حضور است، یعنی اگر ما متوجه شویم که داریم نقش بازی ولی بدان: این 

  .می کنیم، داریم تواضِع مِن ذهنی را نشان می دهیم، یکدفعه آن الگوها فرو می ریزند، نمی کنیم دیگر
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اگر شناسایی کنیم، دیگر این کار را نمی کنیم. پس ما می بینیم درست است که در تواضع هاِی مِن ذهنی، سر خودبینی، 

تکبر وجود دارد، ولی اگر هشیار شویم، این هشیاری را از آنها بِکنیم، اصیل شویم، کبر می رود، شما می توانید تصمیم 

 فروتنی زندگی شود، نه اینکه بگویید:  بگیرید که تواضع هاتان، فروتنی تان واقعا"

فقط کافی ست آن شخص چیزی بگوید که یکی از الگوهای تو را ولی  ؛من به تو احترام می گذارم و هزار تعارف دیگر

    نبینیم، نمی توانیم درمان کنیم.در خودمان . تا !دیگر تمام شدتأیید نکند، 

 شدَ هایی بُ هر حدیث طبع را تو پرورش

 (۸) ست حائلاین بی (۷) بکن وادانک (۶) تأویلیشرح و 

هر حدیِث طبِع تو را تو پرورش هایی، حتی می توانستیم تُو بخوانیم، هر حدیِث طبع را، یا طبِع تو را پرورش هایی 

 بَُدست، شرح و تأویلی بکن وادانک این بی حائل ست.

هر حرفی که این یز. به هر حال می گوید که: هر کاری، ی همین شناسایی کردن، حائل یعنی مانِع بین دو چوادانستن یعن

باید ببینی چه می خواهد، چرا  ،، شما از حرفش)امروز این را خواندید گفت: اسم خواندی برو مسمی را بجو(مِن ذهنی می زند 

       این نقش را بازی می کند؟

,, دار می آید، از فالن َسر کبر می  من,, بریزی، اگر بدانی این، از مِن ذهنی می آید، از فالن الگوِی از آن اگر نقش را 

 فورا" فرو می ریزد.  ،شناسایی تواین آید، با 

  :چه معنی می دهد... حرف و رفتاِر خودت را شرح و تفسیر کن که این  .می گوید تو بیا شرح و تفسیر کن

,,؛ و هر چیزی که بیان می شود و  را می گیرم، تبدیل به سر خودبینی می کنم، پُز می دهم، چرا؟ زندگیمن اآلن چرا ,, 

چیزی در درون است، شما چه جوری مرکِز مِن ذهنی را می توانید بشناسید، چه جوری می یک نمایندۀ  می آید،باال 

یم: دیگران چه می گویند؟، دیگران آیینۀ شما هستند، توانید بشناسید که با چه هم هویت شدید؟، بارها این را هم گفتیم، گفت

               اگر نورافکن روِی شما باشد، بله.اگر در دیگران ایرادی می گیرید، آن ایراد در شما هست، می توانید بشناسید؟، 

 هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دانک هست

 با مؤید این طریقت ره روان را شاغلست

و یک  ؛می آید، نمایندۀ چیزی در دروِن توستباال ل می گوید که: اگر شما، ندانید که یک چیزی که بقیۀ غزدر تقریبا" 

روِش بیت  :و می گوید ؛مسمای آن چیست یببین ،آن درون یاز تو بیرون می آید، بروکه  می گویی، وصفیکه اسمی 

 .باقی بمانی، مانعِ به حضور رسیدِن شماستدر ذهن همچنان و  پیدا کنیبعد از بیت، فکر بعد از فکر، بدون اینکه 

پایین  دریعنی رهروان را مانع فقط این است که یک فکر ,, من ,, دار و اذیت کن می آید، شاغل در اینجا، مانع ست، 

 .می گزد و بازهم هیچی نمی گویی، دستت را می بری النۀ مار، دوباره یک ماِر دیگر می گزدتو را می گوید: مار 

یچی نمی گویی، این که فکر بعد از فکر و درد بعد از درد می آید و ما متوجه نمی شویم، به اینها عادت کرده باز هم ه

 ایم و معتاد شده ایم، مانع است، مانِع به حضور رسیدن است.

 شهادهاور تو را خوف مطالب باشد از اِ 

 (۹) خواه شیرینی اجل کان آجلستاز خدا می
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شهادت می دهد، اگر شما می ترسید به خودتان نگاه صحبت را موالنا برای ما کرده که: اِشهاد یعنی چیزی که این بارها 

 چه دارد می گوید؟، می گوید:  کنید، می ترسید چیِز عوضی ببینید، ناجور ببینید، نترسید.

  :شما می گویید که هر رفتاری می کنید، حاال

  .دارم که در بیرون درد ایجاد می کنندمن الگوهای واکنشی دارم، الگوهایی 

را ایجاد می کند، نگاه نمی توانی بکنی، می گویی درد ُخب شما درد را که می بینید، ببینید چه چیزی در دروِن شما این 

  .آن نیستی ،من وحشت دارم که ببینم این ... جوری هستم، می گوید نترس، تو

روغگو هستم، خودم را ه خودمان نگاه کنیم، می گوییم: اگر نگاه کنم می بینم دمِن ذهنی ما نیستیم، همیشه ما می ترسیم ب

اینها تو نیستی، اینها  !.غیبت می کنم، به مردم لطمه می زنم، حسودم، نمی خواهم اینها را ببینمدوست ندارم، 

از آن چیزهایی که  خصوصیاِت مِن ذهنی ست، اینها برای این است که دل ات مِن ذهنی ست، نترس، از اِشهاد ها،

ولی شهادت می دهند که تو  ؛شهادت می کنند تو کی هستی، نترس، برای اینکه تو آنها نیستی، اینها هم شهادت می دهند

 چه جوری هستی در درون، ولی تو اختیار داری که اینها را بکنی و دور بیندازی.

 ، آجل یعنی پایا.        کان آجل استه، ، تو شیرینِی مرگِ مِن ذهنی را بخوااز خدا می خواه شیرینی اجل

دهنت است، شیرینی اش را  در آجل، مثل آن مزۀ برق نیست که زود از بین برود، گفت: حلوا می خوری تا زمانی که

جل یعنی مرگِ مِن ذهنی، همیشه می ماند، می ترسی از دادی، دیگر تمام شد؛ ولی شیرینی اَ که حس می کنی، قورت 

 ،بگذارنددر دستت ر، چه جوری بیاندازی؟، مثل یک آهن داغ که بد است؟، اصال" کل اش را بینداز دو اینکه این چیزها

، می اندازی زمین. بینداز زمین. همۀ اینها را بینداز زمین، ببین که وقتی ُمردی به مِن ذهنی، آن چیزی ؟چکار می کنی

 که زنده می شود یک شادِی پایاست. 

برعکس آن یکی که  ،و این شیرینِی اجل از بین رفتنی نیست ؛پایا هم هست، اجل یعنی مرگبه معنِی  ،آجل در اینجا

عاجل با عین است، این آجل، عکِس آن عاجِل با عین است. در ضمن این به معنِی پایا و حضور است و آن یکی به 

   اند. ، با عاجل با عین، ضد هممعنِی گذرا و عمِر این جهانی هم هست. اینها برعکِس هم معنی می دهند، آجل با الف

 هر طرف رنجی دگرگون فرض کن آنگه برو

 حاصلستها کان دگر بیسویجز به سوی بی

 حاال، همینطور که گفتم، از اینجا به بعد موالنا می گوید: 

نرو، ما علی االصول باید فضاِی یکتایی باشیم، یعنی مرکِز ما از عدم باشد، از فضاِی بی نهایت ,, سو ,, تو به سوِی 

 خواهیباشد، به محض اینکه با یک باور، با یک فکر هم هویت شویم، آن فکر ,, سو ,, ست، یک رنگ است و اگر می 

 ، همیشه بدان که آنجا یک رنج هست،به سوِی فکر بروی با آن هم هویت شویمی خواهی به سوِی ,, سو ,, بروی، 

 .رنجی دگرگونه

بعضی نسخه در هم هویت می شویم آن فکر، یک رنِج دگرگونه دارد، می گوید: فرض کن؛ یا که پس ما با هر فکری 

 ها: قرض کن، هر طرف رنجی دگرگون قرض کن آنگه برو، هر دو جور آن هست، نسخه هاِی مختلف، می گوید: 
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یعنی به سوِی فضاِی یکتایی، به سوِی خدا، این خوب است ولی اگر  " بی سویی" رفتید،  " بی سویی" اگر شما به سوِی 

 . !و جهت بعنوان هشیاری، بدان که هر کدام از آنها یک رنجی دارد، اول این را بدان، برو,, سو ,, رفتی سوِی 

از حرکت فکر هویت بگیری، اینطوری نمی خواهی شما دیگر  ،نمی رویدیگر ، ؟می خواهی بروی ،شما حال می دانید

  ها ,,.سو,, ، نمی روی به سوِی نیست که مدام فکر کنی، کوچک و بزرگ شوی، فکر کنی، مدام به درد بیفتی، نه

 مار آیی از پی ماری دگر (۱۰) تو ُوثاق

 ست غصه ماران ببینی زانک این چون سلسله

 ، خانۀ مار کجاست؟، خانۀ مار ذهن است.هاتو می آیی خانۀ مار، خانۀ مار النه، اتاق، خانه. می گوید:ُوثاق یعنی: 

مار هم، فکری ست که شما با آن هم هویت اید. می گوید: هــــر لحظه تو دستت را می کنی به سوِی النۀ مار، به سوِی 

ت، این فکر می آید، می و این مثِل یک زنجیر اس ؛اتاِق مار و ماری تو را می گزد، درست است؟، غصۀ ماران ببینی

فکری دیگر می دوباره می گزد. دوباره می روی فکری دیگر می گزد، دوباره فکری دیگر می گزد، رود النۀ مار، 

       گزد، برای اینکه شما با این ,, فکر ,, هم هویت هستید. درست است؟

 تا نگویی مار را از خویش عذری زهرناک

 این هم باطلستدارد که  (۱۱) وان گهت او متهم

  یک عذِر دردناک می گویم؛ ولی به یک النۀ مار، به خانۀ مار نمی روم ،،.شما این لحظه می گویید: ،، 

یک عذر یعنی اینکه شما این لحظه می گویید که: معذرت می خواهم من دیگر دستم را النۀ مار نمی برم؛ ولی این یعنی 

  .داردپرهیز، یعنی این درد دارد، درِد هشیارانه 

ولی اآلن می گویید: معذرت  ؛شما می گفتید که من این لحظه می خواهم بروم این مار را بگیرم و مار دستت را می گزید

  .می خواهم دیگر نمی آیم

یعنی معذورم، دیگر ای پول ام، فهمیدم از تو نمی خواهم هویت بگیرم،  ،نروی، نمی گزد و شما عذِر زهرناک می گویید

 ...فکِر پول، مرا دیگر ناراحت نخواهد کرد، بعد می روید سر مقام تان، بعد می روید سر باورهاتان،  بنابراین، هر

 نسِ تا حاال وقتی به باورهای من توهین می شد، گزیده می شدم، از حاال به بعد می فهمم که این باورها جسم اند، من از ج

 بگزد. مار حضور هستم و دست ام را نمی برم

شما اگر  این است دیگر!،ز کلی می گویم: برای هیچ فکری که از ذهن ام می گذرد خشمگین نخواهم شد، حاال، یک چی

 ؛عمل کنید، یعنی دیگر دست تان را النۀ مار نمی برید؛ ولی اگر بردید و مار گزید، در آنصورت آن مار به تو می گوید

 و تو را متهم می کند و همیشه دنیا این را ثابت می کند. 

می گوییم: من به حضور رسیدم، هیـــچ طمعی ندارم هیچ حرصی ندارم، دنیا نمی روم، فورا" دنیا، یکی از آن ما 

 مارها، ما را می گزد، به ما ثابت می کند که اینطوری نیست.

 .می بری در النۀ مارممکن است یک مار بگزد، در واقع تو دستت را  بعد، ۀاگر ادعا کردی، یک لحظ

دیدی این هم باطل شد!، چه باطل شد، کی منتظِر ماست، می گوید  :ری تو را گزید، ماِر فکر، می گویدولی اگر یک ما

یک ماِر فکر می گزد،  بری،خدا، زندگی منتظِر ماست که ما این لحظه را باطل  نکنیم، شما این لحظه دستت را می 
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اصلِی ما بیدار شدن از خواِب فکر و هشیار شدن  زندگی به تو می گوید که باطل کردی کار ما را، برای اینکه مقصودِ 

به پاِی زندگی و آوردِن عشق و ِخَرد و زیبایی به این جهان است ولی ما هر لحظه دست مان را می بریم النۀ مار که در 

این یکی، باطل شد، هر لحظه زندگی ما را آنجا فکر است، مار هم می گزد و آن فکر به ما می گوید که باطل شد!، 

زندگی را باطل کردی،  :تو را متهم می کند که ،امتحان می کند ببیند ما بیدار شدیم یا نشدیم؟؛ و این مار به ما می گوید

 مستی را که گمراه شده بود، از میخانه بیرون رفته بود.آن مثِل آن مسخره کردن طفالن، 

 از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا

 .لستلپِ پِ آن مزاجش گرم باید کاین نه کار 

می گوید که: از حدیِث شمِس دین، از گفتار، کردار و انرژی و عشقی که شمس دین می َدَمد، شمِس دین  ،پِلپِل یعنی فلفل

حدیِث شمِس دین، یعنی وقتی  همین فضاِی حضور است یا شمِس تبریزی ست، شمِس تبریزی از جنِس حضور بود، از

 افتخار است، تبریِز از شمِس دین حرف می زنیم که فخر است، باعِث  .شمِس دین حرف می زند، ما به حضور می رسیم

 صفاست، صفا یعنی نابی، تبریز در اینجا، فضاِی یکتایی ست، یعنی آن چیزی که مایۀ افتخاِر فضاِی یکتایی ست، انسانِ 

  کامل است، با مِن ذهنِی صفر و با عمِق بی نهایت یا دِل بی نهایت، این انسان، فخِر تبریزِ  به حضور رسیده بطور

          صفاست. 

فکِر شما، ُکِل سیستِم شما،  شمِس دین آن فخِر تبریز صفا، مزاِج انسان باید گرم شود، یعنی بدنمی گوید که: از حدیِث 

د از آن، گرم شود!، این کاِر فلفل نیست، فلفل را بعضی می خورند برای بایهمآن چهار بُعِد شما، زندگی شما، شما، 

 .پس سیستِم انسان را آن چیزهایی که از بیرون می آید، نمی تواند گرم کند اینکه مزاج شان گرم شود،

نها مزاج فلفل در اینجا، تماِم خوشی هایی ست، هویت هایی ست، انرژی هاِی روانی ست که ما از بیرون می گیرم، با آ

 :ما گرم نمی شود، بلکه

گرم می شویم، حاِل مان خوب می شود، نه  ،تابش می کندو  آن زنده شدهیا از انسانی که به  ؛فضاِی یکتایی آن انرژیِ از 

     با فلفل.

*                                     

 

  رنگدِ تأمل و  تعلل: (۱)

 نام خامل: گم (۲)

 گسترده، فایده و سودطایل: وسیع،  (۳)

 نخوت: تکبر، خودستایی (۴)

 شاکله: شکل، هیئت، صورت (۵)

 تأویل: بازگردانیدن، تفسیر کردن (۶)

 وادانستن: بازدانستن، بازشناختن، تشخیص دادن (۷)

 حائل: مانع و حجاب میان دو چیز (۸)
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 آجل: تأخیر کننده، ضد عاجل به معنی باشتاب (۹)

 ُوثاق: خانه، اتاق (۱۰)

 متهم: کسی که به او تهمت زده شده (۱۱)

 گمراه ضال: (۱۲)

 راکب: سوار (۱۳)

 ماِشطه: آرایشگر (۱۴)

 ُمعید: تکرار کننده (۱۵)

 یح مجازصحی قطعی،صحیح  ،ها صحیحصحیَحین:  (۱۶)

 َمشرب: محل خوردن آب (۱۷)

 

 


