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 ۱۴۷۳هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 

 بیایید بیایید به گلزار بگردیم

بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم 

بیایید که امروز به اقبال و به پیروز 

چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیم 

بسی تخم ِبکشتیم بر این شوره ِبگشتیم 

بر آن َحب که نگنجید در انبار بگردیم 

هر آن روی که پشت است به آخر همه زشت است 

بر آن یار نکوروی وفادار بگردیم 

چو از خویش ِبرنجیم زبون شش و پنجیم 

یکی جانب ُخمخانه خمار بگردیم 

در این ؼم چو َنزاریم در آن دام شکاریم 

دگر کار نداریم در این کار بگردیم 

چو ما بی َسر و پاییم چو ذرات هواییم 

بر آن نادره خورشید َقمروار بگردیم 

چو دوالب چه گردیم پر از ناله و افؽان 

چو اندیشه بی ِشکوت و گفتار بگردیم 
 

 ۳۶۱۱هْلْی، هثٌْی، دفتر چِارم، بیت 

 

که تو آن هوشی و باقی هوش پوش 

خویشتن را گم مکن یاوه مکوش 

دانک هر شهوت چو َخمرست و چو َبنگ 

پردٔه هوشست وعاقل زوست َدنگ 

َخمر تنها نیست سرمستی هوش 

 هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش

 

 ۱۶۷۰هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 

 ما به خرمنگاه جان بازآمدیم

جانب شه همچو شهباز آمدیم 

سیر گشتیم از ؼریبی و فراق 

 سوی اصل و سوی آؼاز آمدیم

 

http://ganjnama.com/View/97/99/4097/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8541/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%88%20%D8%A2%D9%86%20%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/99/4294/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86.html
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وارهیدیم از گدایی و نیاز 

پای کوبان جانب ناز آمدیم 
 

 ۶۰۹هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 

 بر هر چه همی لرزی می دان که همان اَرزی

 زین روی دل عاشق از َعرش فزون باشد

 

 ۸۱هْلْی، هثٌْی، دفتر دّم، بیت 

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 

گرم گرمی را کشید و سرد سرد 

قسم باطل باطالن را می ِکشند 

باقیان از باقیان هم َسرخوشند 

ناریان مر ناریان را جاذب اند 

نوریان مر نوریان را طالب اند 

چشم چون بستی ترا تاسه گرفت 

نور چشم از نور روزن کی شکِفت؟ 

تاسٔه تو جذب نور چشم بود 

تا بپیوندد به نور روز زود 

چشم باز ار تاسه گیرد مر ترا 

دانک چشم دل ببستی بر گشا 
 

 ۸۸۸هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 

 پنبه برون کن ز گوش عقل و َبصر را مپوش

کان َصنم ُحله پوش سوی َبصر می رود 

نای و َدؾ و چنگ را از پی گوشی زنند 

نقش جهان جانب نقش ِنگر می رود 

آن نظری جو که آن هست ز نور قدیم 

کاین نظر ناریت همچو َشرر می رود 

جنس رود سوی جنس بس بود این امتحان 

شه سوی شه می رود خر سوی خر می رود 

هر چه نهال َترست جانب بستان برند 

 خشک چو هیزم شود زیر َتبر می رود

 

http://ganjnama.com/View/97/99/3233/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8065/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/99/3512/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%86%20%D8%B2%20%DA%AF%D9%88%D8%B4.html
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آب معانی بخور هر دم چون شاخ تر 

ُشکر که در باغ عشق جوی ِشکر می رود 

بس کن از این امر و نهی بین که تو نفس حرون 

 چونش بگویی مرو لنگ َبتر میرود

 

 ۱۹۷۹هْلْی، هثٌْی، دفتر سْم، بیت 

 

تو سفرکردی ز نطفه تا بعقل 

نه بگامی بود نه منزل نه نقل 

سیر جان بی چون بود در َدور و َدیر 

جسم ما از جان بیاموزید َسیر 

سیر جسمانه رها کرد او کنون 

می رود بی چون نهان در شکل چون 

گفت روزی می شدم مشتاق وار 

تا ببینم در بشر انوار یار 

تا ببینم قُلُزمی در قطره ای 

 آفتابی َدرج اندر ذره ای

 

 ۶۷۸هْلْی، هثٌْی، دفتر اّل، بیت 

 

ده چراغ ار حاضر آید در مکان 

هر یکی باشد بصورت ؼیر آن 

فرق نتوان کرد نور هر یکی 

 چون به نورش روی آری بی شکی

 

 ۶۸۳هْلْی، هثٌْی، دفتر اّل، بیت 

 

صورت سرکش گدازان کن به رنج 

تا ببینی زیر او وحدت چو گنج 

ور تو نگدازی عنایتهای او 

خود گدازد ای دلم موالی او 

او نماید هم به دلها خویش را 

 او بدوزد خرقٔه درویش را

 

 
 

http://ganjnama.com/View/97/106/8267/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D9%88%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%20%D9%86%D8%B7%D9%81%D9%87.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7925/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%20%D8%A2%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7925/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%20%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86.html
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 ۳۱۰۶هْلْی، هثٌْی، دفتر دّم، بیت 

 

دوزخ و جنت همه اجزای اوست 

هرچه اندیشی تو او باالی اوست 

هرچه اندیشی پذیرای فناست 

آنک در اندیشه ناید آن خداست 

بر در این خانه گستاخی ز چیست 

گر همی دانند کاندر خانه کیست؟ 

ابلهان تعظیم مسجد می کنند 

در خرابی اهل دل جد می کنند 

آن مجازست این حقیقت ای خران 

نیست مسجد جز درون سروران 

مسجدی کان اندرون اولیاست 

سجده گاه جمله است آنجا خداست 
 

 ۴۰۹هْلْی، هثٌْی، دفتر سْم، بیت 

 

حال او اینست کو خود زان سو است 

چون بود بی تو کسی کان تو است؟ 

حق همی گوید که آری ای َنِزه 

لیک بشنو صبر آر و صبر ِبه 

صبح نزدیکست خامش کم خروش 

من همی کوشم پِی تو تو مکوش 
 

 ۳۰۸۵هْلْی، هثٌْی، دفتر دّم، بیت 

 

آنچ می گوید درین اندیشه ام 

آن هم از دستان آن نفسست هم 

وآنچ می گوید َؼفورست و رحیم 

نیست آن جز حیلٔه نفِس لئیم 

ای ز ؼم مرده که دست از نان تهیست 

چون ؼفورست و رحیم این ترس چیست؟ 
 

 ۲۸۶۲هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 

 همچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر

همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی 

http://ganjnama.com/View/97/105/8152/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%20%D9%88%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/106/8190/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8151/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%DA%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5486/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B4.html
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هٌسْب بَ هْالًا 

دیده ای خواهم که باشد شه شناس  

تا شناسد شاه را در هر لباس 
 

  عطار، هٌطق الطیر
 

مرد می باید که باشد شه شناس 

گر ببیند شاه را در صد لباس 
 

* 

 

، از دیواِن شمِس موالنا شروع ۱۴۷۳با سالم و احوالپرسی، پانصدمین برنامۀ گنج حضور را امروز با ؼزِل شمارۀ 

 :می کنم

 ۱۴۷۳هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 بیایید بیایید به گلزار بگردیم

بر این نقطه اقبال چو پرگار بگردیم 

این دعوت برای بقای بشریت ضروری ست و . موالنا همۀ انسان ها را به گشت و سیاحت در گلزار دعوت می کند

 . به این دعوت، پاسخ مثبت دهیم" تک تک ما باید، برای زنده شدن، بدون توجه به دیگران، فردا

 . گلزار َسمُبِل فضاِی حقیقت، َسمُبِل یکتایِی فضاِی این لحظه ست، عملی انفرادی ست:بارها گفتیم

 . انسان هشیارانه می تواند در آن به گشت و گزار و سیاحت بپردازد

 . روی خود تمرکز می کنیم" در این امر مهم و ضروری که همۀ انسان ها دعوت شده اند، هر یک از ما شخصا

 . ما که هشیاری و امتداِد خدا هستیم. سخن از نقطۀ اقبال و از پرگار آؼاِز شد، که اشاره به بخت، اشاره به خوِد ماست

 .  ما در مقاِم هشیاری، وارد این جهان شدیمـ

 بمحِض ورودمان، به کمک و از طریِق پدر و مادر و خانواده و سایر اطرافیان و مردم، بتدریج، انبوهی از مفاهیم از ـ

 . جنِس فکر، از جنِس ذهن، به ما تحمیل شد

 . مان بود سو  تحمیلی اما الزم، ـ  اولی  مفاوِ 

 .خاد ر  با آی  ساای د نستلوهمینکه فهمیدیم که یک اسم مفهومی و فکری داریم، ـ 

 .  کردیمد ده های دلگری ر   ضافه حول و حوِش این اسم، مفاهیم و ـ

 .  ِی ذهنی، شکل گرفت، با فکر و مفاهیم بافته شد و  ِی جدلِد  ا با کمکِ هشیاری، یک تصویِر ذهنی از خود، ـ

، با جذب شدن به پدیده ها و وضعیت ها و با کسب مالکیت  ِی ذهنی با جذب شدی به فکرها ا  ماهلو در واقع این ـ

  : شد، به عبارتیهو هالتاجسام، با چسبیدن به فُرم ها و دنیاِی مادی، به اصطالح، 

 . هشلاری در ذهی، به خا ب رفت

 . و قرار است که ما از این هم هویت شدگی و از خواِب ذهن بیدار شویم لی اضعلت  اقتی ست البته ـ

 . بی شک، بازی با مفاهیم و خواِب در ذهن، در چند سال اول زندگی ضروری و تا حدی طنز آمیز است

http://ganjnama.com/View/151/157/11860/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_Attar/%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.html
http://ganjnama.com/View/151/157/11860/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_Attar/%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.html
http://ganjnama.com/View/97/99/4097/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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، بچه هاِی چهار، پنج ساله، با همبازی خود، حیِن شکل گیری و تقویِت مِن ذهنی خود، برای نشان دادن برتری "مثال

  :متعلقات خود نسبت به دیگری، به مقایسه می پردازند

 . ،، پدِر من از پدِر تو قوی تر است، خانۀ ما بزرگتر از خانۀ شماست، اسباب بازی من بیشتراز اسباب بازی توست ،،

 : داریم یدر واقع ما می توانیم بگوییم که ما دو نوع 

 .، همان هشیاری اولیه ای ست که بودیم و به اینجا رسیدیم ِی  صلی

 .        ، تصویری ست که از خود داریم و ساخته و پرداختۀ فکر است و مفهوم ِی ذهنی

 . استد شتیاست و خصیصه و مشخصۀ مِن ذهنِی ما   " بادی" خصیصه و مشخصۀ مِن اصلِی ما 

 ِی  صلِی به خا ب ذهی رفتۀ  ا، پس  ز طی پراسه  ی بلد ر شده ا به ه ای هشلاری  اوله  ای   ا  قر ر  ست که

  . لنبار آگاهانه، زنده شاد ا راِی پاِی خاد بالستلو ا  لی به  عنای بلد ر شدِی  است

 . حال، وقتی بیدار شدیم، یک نقطۀ اقبال، بخت، خدا، زندگی را پیدا کرده ایم

 . اقبال یا بخت، خدا، زندگی، برعکس آنچه مِن ذهنی تصور می کند، داشتنی نیست

، خوشبخت می شودبنظِر مِن ذهنی بخت، اقبال، زندگی، خدا، داشتنی ست و اگر کسی بخت و اقبال را داشته باشد، 

ما نمی توانیم بخت را .  در حالیکه ما خوِد بخت، خوِد اقبال، خوِد زندگی هستیمرویدادهای خوب برایش ُرخ می دهد،

 . ، بخت و نقطه اقباِل ماستبلد ریداشته باشیم، 

  :ولی ِاشکال اینجاست

 . اگر در مِن ذهنی باقی بمانیم، این نقطۀ اقبال که در مرکِزدایرۀ دل و دید ماست، بدست نمی آید

 . ، پس می توانیم آن را هم گم کنیم، می توانند آن را از ما بگیرندبخت را داشته باشیم، نظِر مِن ذهنیاگر طبِق 

 .,,... زندگی ام خراب شد، اگر من هم بخت و اقبالی داشتم، و ,,  :مردم می گویند

 .این طرز تفکر و استدالل ها ؼلط است مگر اینکه یک قرار داِد سطحی و زبانی باشد

پس، اگر کسی من ذهنی اش را جدی بگیرد و خوِد اصلی اش را مساوِی این مفاهیِم سطحی بداند و موضوعاتی را که 

ذهن اش معرفی می کند حقیقی و مهم دانسته و پایه و مواضِع زندگی خود را بر اساِس آنها برقرار و تنظیم کند و بخت 

 تلقی کند، این بخت و زندگی را می شود از او گرفت، آنموقع دنیا محل تهدید آمیزی می شود و داشتنیو زندگی را 

 . هالۀ ترس بر همه جا سایه می افکند

همۀ انسان هاِی مِن ذهنی در تسلسلی از ترس بسر . همانطور که می دانید، اساسی ترین هیجاِن مِن ذهنی ترس است

اگر شما می خواهید بدانید مِن ذهنی دارید یا نه، با تصویر ذهنی تان زندگی می کنید یا نه، دقت کنید که آیا . می برند

 ابعادی از ترس در وجودتان رخنه کرده یا نه؟

آیا می ترسید و فکر می کنید که یکدفعه با از دست دادِن بخت، اقبال، زندگی، بد بخت و بی خدا می شوید؟ زندگی را 

 از دست می دهید؟ می میرید؟ نابود می شوید؟ 

 . این برداشت های ؼلِط مِن ذهنی ست

 . ما در حال بیدار شدن هستیم.  شودبلد ر خوابما خوِد زندگی و نامیرا هستیم و مِن اصلِی مان قرار است از 
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 .زندگی را نمی توان داشت، زندگی را نمی توان گم کرد

 هستم، آنچه می   تد ِد خد ، زندگی، بختمن، .  اصِل خودم را گم کنم ی است و ؼیِر ممکن است که  یزندگی اصِل 

 . را پوشانده ی میرد، پوسته ای ست که روِی اصِل 

 . هشیاری النه و پوسته ای می سازد و به درون آن می رود، اما بتدریج بیدار می شود

  :اگر بچۀ چهارساله بگوید

؛؛ من از تو باالتر می توانم بپرم ؛؛، نمکین است و سبب خندۀ بزرگتر هاست، ولی اگر یک آدِم شصت ساله، بخواهد 

 . ست، مضحک و بی نمک است ,, بیشتر و باالتر از دیگری,, ثابت کند که 

 ,,این را دارم، آن را دارم ,,  :تا ده، دوازده سالگی، پوسته بافی با مِن ذهنی ست، ُپز می دهد، خود را نمایش می دهد

 .  بود و باید تمام شود دتی  حداداما این برتری بینی ها برای 

اما اگر به این برتری بینی و توهم و بافتن .  بافتن هاِی مِن ذهنی، تا چهل، پنجاه سالگی ادامه پیدا نکند:بارها گفته ایم

 !. ها ادامه دهیم، می دانید چه می شود؟

 که بر اساِس پدیده ها و وضعیت های بیرونی درست شده می مِن تصویری، به این مِن ذهنی را به خاِد  صلِی  ای

 . بازیم

 !. ، شاخۀ ثابِت پرگاِر ما می شودآراسته و مصنوعی و مایِ ساختگی، مایِ توهمی، مایِ مفهومییعنی 

دایره  این شاخۀ ثابت پرگار، روی شرایط و وضعیت ها و مفاهیم، که دائم در حال تؽییرند قرار می گیرد، در نتیجه،

 !. زیرا آن پایه ای که باید ثابت باشد مدام تؽییر می کند. ای که رسم می کنیم، کج و معوج می شود

مرکِز دایره، نقطۀ اقبال، خداست، زندگی . اما، همانطور که موالنا در این بیت تکرار می کند، نقطۀ اقبال ثابت است

ست و شما موقعی آن را می یابید که از این مِن ذهنی بیدار شوید و روِی آن مِن اصلی تان، روی آن هشیاری، برقرار 

 .و بنا شوید و بایستید و حول محوِر خودتان و این لحظه، یا هشیاری بگردید

نقطه اتکای .  شود، شاخۀ ثابِت پرگار و مرکِز دایره را هم پیدا می کندبلد رپس هر انسانی، وقتی به هشیارِی خود 

 . پرگارش مکاِن ثابتی ست

در واقع انسان هایی که نقطه اتکاِی پرگاِرشان را روی وضعیت ها و شرایط و آدم ها و حوادث و دست آوردها و 

به نتیجه نخواهند . درد ایجاد خواهند کرد" نمودهاِی بیرونی می گذارند، بر اساس واکنش فکر و عمل می کنند، حتما

 . رسید

پس شما اگر شاخۀ ثابِت پرگارتان را هنوز روِی نقطۀ ثابت نگذاشته اید، حداقل نقاط و نکاِت متؽیر را می دانید، می 

 .شناسید

می دانید که اؼلِب انسان ها، مثل بیماران اسکیزوفرنی دو شخصیت دارند، وقتی شخصیت کاِذب شان ؼالب است، 

 !.عیِن رفتاِر مِن ذهنی. رفتارشان ؼیر اصیل و عاریه و تصنعی می شود

  :شما رفتار مِن ذهنی را می شناسید

 . رفتاری ست که از ریشه و عمِق زندگی نشأت نمی گیرد، از زمینه و بستر و ماهیِت زندگی بلند نمی شود
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فرِد بخواب رفته در مِن ذهنی، خود، همسر، فرزندش و دیگران را مفهوم و تصویِر ذهنی می بیند، در مقایسه ست، 

ترس و کنترل مبناِی زندگی او می شود، کنترل و اداره کردن و به زیر سلطه گرفتن را معادِل قدرت و عقل می داند، 

ترس و کنترل سبب و محرک و انگیزۀ فکرها و اعمال او می شود، از جهاِن بیرون متوقع است و از هر کسی چیزی 

 !.برای رسیدن به زندگی و یا افزودن زندگی به خود، طلب می کند

 در توهِم بدست آوردن بخت و اقبال، از دیگران است و چون دیگران قادر به دادن بخت و اقبال به آن نیستند، رنجیده 

 . و خشمگین می شود، خشم کوبیده شده، تبدیل به کینه می گردد

تمام آدم هایی که به این رهنمودها و آموزش ها توجه نمی کنند و من ذهنی دارند و بیدار نشده اند، کینه و خشم و ترس 

 .(امروز قانون جذب را خواهیم خواند)و درد دارند و این خصیصه ها را در فضاِی پیراموِن خود پخش می کنند 

بدیهی ست که انسان ها ازهر جنس و کیفیتی باشند، همان جنس و کیفیت را در جهان پخش می کنند و بسوی آن هم 

 !.ِکشیده و جذب می شوند

 . کسی که از جنِس درد است، بسوی درد جذب می شود و در جهان درد ایجاد می کند

  :هیجانات منفِی دیگِر مِن ذهنی مثل

ولی کسی که به هشیاری حضور . حسادت و عداوت و نفرت و ضدیت، به سمِت هیجاناِت شبیه خود جذب می شوند

 .  گردیدلارفقط هم با زنده شدن به هشیاری حضور، می توان حوِل .  زندگی ستلارزنده شده 

گلزار فضاِی یکتایی ست، شخص باید به اندازۀ کافی عالئقش را از هم هویت شدگی ها و چسبیدن به جهان بیرون 

بریده و از مِن ذهنی زاییده شده باشد تا بتواند وارد فضاِی یکتایی شود و در اثر تحریکات جهان بیرون و واکنش ها، 

 .بیرون نیایدفضا قضاوت ها، مقاومت ها، از آن 

 . زنده شدن به هشیارِی حضور، مقوله ای ذهنی نیست

" با ماندن در چارچوِب ذهن نمی توانیم حضور را تجسم کنیم و ادای به حضور زنده شدن را در بیاوریم، باید واقعا

 .هشیارِی جسمِی ما، به آن هشیارِی ناب خدایی تبدیل شود

 .آن هشیارِی ناب خدایی، خود، دوِر خدا می گردد

 به گلزاِر حقیقت، فضای یکتایی، این لحظه برویم، اگر" ، شما شخصا"پس بیایید، بیایید، همه بیایید، من شخصا

 هستیم، با  یاین فضا دور نیست، زیِر فکرهاِی ماست، ولی تا زمانی که در . برویم، فضا گشا می شویم ) آنجا (

 . وضعیِت این لحظه می جنگیم، به فضاِی زیِر فکرهاِی مان متصل نمی شویم

 . امروز خواهیم دید که ما نوک ثابِت پرگارمان را روی وضعیت هاِی متؽیِر این لحظه گذاشته ایم

. وضعیت این لحظه را قبول ندارند و با وضعیت این لحظه که مرکز دایرۀ زندگی شان است می ستیزند "مردم معموال

 . این دایرۀ زندگی، نتیجۀ تصمیمات و فکر و عمل شماست

ولی حال، شما حاضر هستید و نقطۀ اقبال را پیدا کرده اید و شاخۀ ثابِت پرگارتان را در مرکز دایره و در زیر فضاِی 

 . روی وضعیِت متؽیِر این لحظهنهوضعیت های لحظه، قرار داده اید، 

 . حاضرید، شادید و آرامش دارید و پرگاِرتان، حالت و شرایط و وضعیت هاِی زندگی بیرونی تان را ترسیم می کند
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  :مصداِق عینِی عبارتِ 

 ".رفته َرِه درشِت  ی، باِر گر ی ِز ُپشِت  ی، دوبر بردباِر  ی، آ ده برده باِر  ی " 

 .در واقع دایرۀ زندگی شما را، خودتان ترسیم می کنید

در واقع شما می توانید پایۀ متحرِک پرگار را عقب و جلو کنید و هر طرحی که می خواهید، در زندگی تان، رسم 

 .  عقِل مِن ذهنینه مِن ذهنی و نه در حاِل کشیدِن طرِح زندگِی شماست، زندگیبراستی، . کنید

کارهاِی بیشتر مردم، بر اساِس تصمیماِت مِن ذهنی ست و آن، واکنش به وضعیِت این لحظه ست، از وضعیت " فعال

 . این لحظه هم چون هویت و زندگی می خواهیم و به ما نمی دهند، دائم با وضعیت ها َسِر ستیزه داریم

 .با وضعیِت این لحظه هم که دعوا داشته باشیم یعنی با خدا دعوا و ستیزه داریم

زیرا، این لحظه خداست، وضعیت این لحظه هم قیافه و کاله آن است و چون از وضعیت و کالِه لحظه، خوشمان نمی 

در واقع ستیزه و قهر با این لحظه، یا ستیزه و قهر با وضعیِت این لحظه، ستیزه و قهر با . آید، با او ستیزه می کنیم

 .خداست

 . خدا قهر می کنیم بعالوه، با هر کس که ترشرویی و اوقات تلخی و قهر و ؼضب می کنیم، با

   :امروز در مثنوی خواهیم خواند

 هٌسْب بَ هْالًا

دیده ای خواهم که باشد شه شناس  

تا شناسد شاه را در هر لباس 

من چشمی می خواهم که شه شناس، زندگی شناس باشد، یعنی بداند این لحظه از زندگی می آید و همیشه این لحظه 

 .ست، ولی کاله و قیافه اش عوض می شود

پس شما با قیافۀ این لحظه، با وضعیت و شرایِط این لحظه مخالفت و ستیزه و دعوا نمی کنید تا با شاه آشتی کنید، شاه 

 . را می شناسید، شاه زیِر این قیافه، زیِر این شرایط و زیِر این وضعیت است

 . شاه، خدا، زندگی، زیِر این پوشش است و ما از پوشش خوشمان نمی آید

بیایید که امروز به اقبال و به پیروز 

چو عشاق نوآموز بر آن یار بگردیم 

 :تکرار می کندباز 

بخت خداست، بخت زندگی ست، مگر می .  بیایید که امروز، این لحظه و هر لحظه، بخِت ما در حاِل باز شدن است

شود که بخت، اقبال، زندگی، با ما باشد اما اتفاقات بد برایمان ُرخ دهد؟ البته که رویدادها و اتفاقات خوب و پیروز 

 اآلن شما مطمئن هستید که پیروز خواهید شد، . برایمان ُرخ خواهد داد

در مجموع می خواهد بگوید که همۀ انسان ها یک هشیاری . موالنا در سطح فردی و در سطِح جمعی صحبت می کند

 . بیشتر نیستند

 همۀ ادیان، بیش از یک دین نیستند، طبِق این صحبت، آبشخور همۀ ادیان یکی ست اما می دانید مشکل چیست؟ 
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 مشکل این است که مِن ذهنی بر اساِس هم هویت شدگی درست شده است، هم هویت شدگی با باورها، اختیار آدم ها ـ

 . را بدست می گیرد

 . مشکل این است که هر کسی با هر باوری که هم هویت می شود، آن را حقیقِت محض می داندـ

در نتیجۀ هم هویت شدگی با باورها، بیشتر اوقات ادیان، بجای اینکه انسان ها را به . ما نباید با باور هم هویت شویم

 . می شونددرد و تفرقهوحدت و یگانگی برسانند، باعث ایجاد 

اگر قرار باشد که انسان ها به وحدت برسند باید همۀ ادیان از ذهن زاییده شوند و در فضای یکتایی حِس یکی بودن و 

هدؾ و مقصِد همۀ ادیان، ایجاِد حِس وحدت و . حِس وحدت کنند و متوجه شوند که ریشه و زیِر همۀ دین ها یکی ست

 . یگانگِی انسان ها بوده، ولی چون من ذهنی آنها را مورد سوء استفاده قرار داده، بیشتر سبِب جدایی شده

 :اینجا به دو مطلب مهم باید توجه کرد

 . یکی اینکه ما بفهمیم مِن ذهنی بر اساِس هم هویت شدگی با باورها و جدایی از اصِل زندگی بوجود آمده

مِن ذهنی، بر پایۀ جدایی برقرار " اصال. هر باوری را دست مِن ذهنی بدهید، با آن هم هویت و باعِث جدایی  می شود

. از باورهاِی دینی" مِن ذهنی جسم است و از هر چه که در اختیارش بگذارند، سوء استفاده می کند مثال. و برجاست

 . حتی در یک دین بجای وحدت تفرقه ایجاد می کند

.  ما می توانیم پیروز شویم و پیروزِی انسان ها را بر مِن ذهنی، در جهاِن امروز ثابت کنیم:امروز موالنا تأکید می کند

، و ُ َبلِغاِی  دلای،  ز هشلار ی ا زنده گاِی به حضار باده  ند. مقصوِد همۀ ادیان رساندن آدم ها به فضاِی یکتایی ست

البته ثابت کردن آن کار بسیار مشکلی ست زیرا حتی در یک دین شاخه هاِی مختلِؾ . هیچ اختالفی با هم نداشته اند

 بوجود آمده از آن دین، با هم ستیزه می کنند و همدیگر را کافر می دانند و می ُکشند، چرا؟

 . برای اینکه با باورهاِی خاِص خود هم هویت اند

  .    در صورتیکه پایۀ ثابِت پرگار را روی نقطۀ اقبال بگذاریم، می توانیم پیروز شویم:موالنا می گوید

بجاِی مِن ذهنی که تا بحال دایره هاِی فکر و اعمال ما را رسم کرده، هشیارِی حضور، : راه سومی هم پیشنهاد می کند

 . مرکِز اقبال و اتکاِی ثابِت ما شود

زیرا انسان ها از هم جدا . بیایید که امروز بوسیلۀ بخت، و پیروزی، در رفِع تفرقه و جدایِی انسان ها پیروز خواهیم شد

 .انسان ها را ثابت می کند" دی ِان آی " نیستند، حتی علم یکی بودن 

 .تفاوت و اختالفاِت انسان ها بسیار سطحی و مربوط به محیط است که البته آن هم حائِز اهمیت است

 . اگر علم ثابت می کند که انسان ها بلحاِظ دی ان ای یکی هستند، پس ما همه یکی هستیم

آیا اگر از مِن ذهنی زاییده شویم و بر این موضوع مهم اشراؾ پیدا کنیم که همه در اصل یکی هستیم همدیگر را از 

 !.بین نبریم وَنکُشیم، جنگِ جهانی مخوؾ دیگری راه نیندازیم، پیروزی نیست؟

 . البته که این آگاهی و شناخت، بزرگترین و زیباترین پیروزِی انسان است

 . اینوع آموزش ها برای نیل به این مهم ما را کمک می کند

 . تک تکِ ما، مثِل ُعشاِق نوآموز، تازه کار، بتازگی عشِق حقیقی را تجربه می کنیم:موالنا اعالم می کند
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طعِم هشیاری حضور و حس وحدت را می چشیم و . دائم تسلیم می شویم. لحظه به لحظه ما در حاِل یادگیری هستیم

 به اندازه ای که به هشیاری حضور زنده می شویم، در بیرون ابداع و نوآوری می کنیم و آن افکار . تجربه می کنیم

 .پوسیدۀ هم هویت شده را دور می اندازیم

 . در اینجا موالنا بر اهمیت نوآورِی عاشق اشاره می کند

، با استفاده از علم، برای کشتِن انبوه آدم ها !نور آور هم هست. البته از آنطرؾ هم من ذهنی، ادعای نوآوری می کند

 . بمِب اتمی می سازد، این نوآورِی مِن ذهنی ست

آیا نباید نوآورِی علمی، تکنولوژی را به فضای وحدت و معنویت و حضور پیوند بزنیم؟ هم متجدد باشیم و هم زیر 

 .بناِی معنوی داشته باشیم؟ در واقع شعور احمقانه نداشته باشیم؟

 .برای اینکه مِن ذهنی شعوِر احمقانه دارد، کارهاِی مهمی انجام می دهد ولی در آن عقل و برکت و آبادانی نیست

پس، موالنا می گوید ما دو راه داریم، یکی اینکه ما به اقبال پیروز خواهیم شد و بجای ستیزۀ ادیان یا مکاتب، و جدایی 

عشق یعنی فضای وحدت، فضای . که مِن ذهنی دامن می زند، آخر جنگ و نابودی، مردم را به عشق دعوت کند

 . حضور و یکی شدن با خدا

 .نگاه کنیم، تا جهان طور دیگری دیده شودفضا از آن فضا حرؾ بزنیم، از آن 

 . مشخص می شود که انسان ها صرفنظر از آنچه که می گویند و رفتار می کنند، از جنس زندگی هستند

در همین رابطه ست که می گوید بیایید در . ما فقط حرؾ و عمل آنها را نمی بینیم، بلکه زندگی را در آنها می بینیم

 .   گلزار است، بلکه بیرون هم گلزار دیده می شود ) آنجا (گلزار بگردیم، نه تنها 

 . باید روی خودمان کار کنیم" شخصا. اما هم اکنون بشر در کودکستان عشق است

شما مأیوس نشوید، ما اُفتان و خیزان و به آرامی این مسیر را شروع کرده ایم، همینطور که امروز خواهیم دید باید 

 . صبـــــــر کنیم، نوآموز هستیم

دائم با زندگی موازی می شویم، یعنی اتفاق این لحظه را می پذیریم، از جنِس فضای زیر اتفاق می شویم و متوجه می 

شویم که از جنس اتفاق نیستیم، پایۀ ثابِت پرگارمان را روی اتفاق نمی گذاریم بلکه زیر آن است که تعیین می کند، چه 

 .باید بکنیم

ما می دانیم نوآموز هستیم، اما بتدریج از جنس عشق می شویم، بتدریج در بیرون نوآوری می کنیم، این نوآورِی 

نوک . روحانی با فضاِی زیر وضعیت ها، زیر فضاِی فکرها و هم هویت شدگی ها و زیِر دردهایمان پیوند خورده

 .ثابِت پرگار روی دردهایمان نیست، اگر باشد بیشتر گرفتار خواهیم شد، بیشتر گرفتاری ایجاد خواهیم کرد

پس هم پیروز هستیم هم بخت و اقبال خوِد ما هستیم، بخت را نمی توانیم گم کنیم، اقبال اصِل ماست، آدم نمی تواند 

 .آدم نمی تواند خدا را گم کند. اصل خود را گم کند

برای همین است که ادیان مختلؾ .  من خدا دارم، می فهمیم که این مِن ذهنی ست که حرؾ می زند:وقتی می گوییم

 ". اینکار درست نیست . " خداهای مختلؾ دارند، خصوصیات مختلؾ دارند

 . همۀ انسان ها امتداد خدا، هشیاری هستند، اما به خواِب ذهن رفته اند
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 .  حال لار  ی گردندبا آموزش هاِی موالنا بیدار می شوند و روی پای خود قائم می ایستند، 

 . کدام یار؟ یار زندگی ست، یار اصل است. بر آن یار بگردیم

 .بالد تبدلل شالو.  شویم، نه اینکه در ذهن باشیم و ادای حضور را در بیاوریمتبدللولی باید 

. از مردم نپرسید.  شوید، خودتان خواهید فهمیدتبدللبارها من به این موضوع اشاره کرده ام و تکرار می کنم، اگرشما 

آرامش دارید، در بیرون اتفاقات خوب برای شما ُرخ می دهد، برکت زندگی از دروِن تان به . خودتان خواهید فهمید

از دیگران . فکرها و به عمل تان جاری می شود و آنها را ُپر ثمر می کند و خود شما متوجه این موضوع می شوید

 .نمی پرسید

اگر دور یار بگردید اگر زنده به هشیاری حضور شوید، .  کنیدصبراگر متوجه این حالت ها نشدید، اصرار نکنید، 

 .صبر کنلد. اولین کسی که متوجه این امر خواهد شد، خود شما هستید، اگر متوجه نیستید پس نشده اید

 . همۀ انسان ها اقبال هستند. موالنا تأکید می کند که همۀ انسان ها پیروز می شوند

اگر به این حرؾ ها گوش دهید، خودتان بخِت خودتان می شوید و چون خودتان بخت هستید، نمی توانید بخت را گم 

، در پول، در مقام، "آنکه بخت را گم می کند، کسی ست که در ذهن است و در مِن ذهنی و در اقالِم بیرونی مثال. کنید

هفتۀ ) ...،!بخت رفت. آنها فردا نیستند و از بین خواهند رفت" طبیعتا. در تأیید گرفتن ازمردم، بخت را جستجو می کند

 .(قبل این موضوع را به تفسیر شرح دادیم

 .جهِت یادآوری، اجازه بدهید سریع، چند مطلب از مثنوی برایتان بخوانم، بعد به ؼزِل مان برمی گردیم

 

 ۳۶۱۱هْلْی، هثٌْی، دفتر چِارم، بیت 

که تو آن هوشی و باقی هوش پوش 

خویشتن را گم مکن یاوه َمکوش 

دانک هر شهوت چو َخمرست و چو َبنگ 

پردٔه هوشست وعاقل زوست َدنگ 

َخمر تنها نیست سرمستی هوش 

هر چه شهوانیست َبندد چشم و گوش 

پس، خویشتِن حقیقی خود . تو ای انسان، همان هوش و اندیشه ای و بقیۀ هستی تو، حجابی ست بر آن هوش و اندیشه

 . را گم مکن و بیهوده در تالش و تکاپو مباش

 . آمدی) آنطرؾ (تو همان هوشی، که از

ابعادی که هر روز و پیوسته باید روی آنها کار کنیم زیرا متضمن رها شدن از . بقیه چیست؟ بقیه آن چهار ُبعِد شماست

 : هم هویت شدگی هاِی ذهنی و دنیایی ست

 .فکری، باورهایی ست که با آنها هم هویت شده اید ُبعدِ ـ 

 .(توجه به ورزش روزانه). ـ ُبعِد فیزیکی، بدِن تان است که اینهم بصورت فکردر می آید و به شما ارائه می شود

 .(اینها روپوش هستند و روی هوش را پوشانده اند). ـ ُبعِد هیجانی، مثل دردها و خشم ها و کینه هاِی تان

http://ganjnama.com/View/97/107/8541/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%D9%87%20%D8%AA%D9%88%20%D8%A2%D9%86%20%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C.html
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 کنم، توجه کنم که "ال"هر روز دنیاِی بیرون را ). جاِن حیوانِی ما هم روِح ما نیست، هوِش ما نیست. ـ ُبعِد جانی و حیوانِی ما

 . (هر روز تا چه حد به جاِن واقعِی من اضافه می شود؟ چقدر به خدا زنده می شوم؟ من مسئول کشیدِن هویِت اصلی ام از اقالم ذهنی هستم

 .ما بعنواِن هشیارِی ناظر، می توانیم عقب ِبکِشیم و کل چهار ُبعِد خود را تماشا کنیم

 . استپاش هاشپس، حاال ما می دانیم که همان هوشیم و هر چه که در این جهان بوسیلۀ ذهن به ما ارائه می شود، 

 .  را از هوش پوش ها نمی خواهیمجاهِر زندگی

 !. علت هوش پوشِی این چهار ُبعد، در این است که به آنها چسبیده ایم

با عقِل مِن ذهنی خود، که به پدیده ها و وضعیت ها و شرایط و نمود هاِی مادِی .  خودت را در این مقوالت گم نکن"

 بْسیلۀ هِي ذٌُی، برکت بَ ایي ، زیرا! اش را بزرگ کرده، بیهوده و یاوه َمکوش یبیرونی چسبیده و بر اساِس آنها 

 . "جِاى ًوی ریسد 

 .بدان که هر نوع شهوتی مانند شراب و افیون، حجاِب عقل است و عاقل بر اثر آن دچار سرگشتگی می شود

سپردن دائِم حواس، به مال دنیا یا جنس مخالؾ یا مقام شهوت، . مِن ذهنی و تجسمات آن استشهوت چیست؟ شهوت، 

  .جستجویِ شراِب زندگی کردن، از آنهاستو احساس نقص و بیچارگی کردن، بدون آنها .   ست...یا پول و 

هر شهوتی، از . شهوِت جنسی هم یکی از آنهاست. حرص زدن و دائم به فکر مقوالِت دنیوی بودن، عیِن شهوت است

 .  َبنگ است و پرده ای هوش پوش...جمله، اعتیاد به شراب و به مواد مخدر مانند حشیش و تریاک و 

 .، را گیج و منگ و َدنگ می کند(مِن ذهنی)هوش را می پوشاند و عاقل 

 !.  مان را می دانیدگیجیشده ایم و حاال شما علت گیج ما 

تماِم هوِش مان را بر پدیده های گذرای جهاِن بیرون متمرکز کرده ایم و از آنها . آدم، در وادِی شهواِت مختلؾ گم شده

 !.  استذهن در گم شدگی فعلِی بشر، وضعیتِ !. زندگی می خواهیم

  :موالنا به شما می گوید

تو خیال نکن که فقط نوشیدِن ویسکی، موجب مستی عقل می شود، شراب فقط زائل کنندۀ عقل نیست، بلکه هر پدیدۀ 

شهوانی که بر آدمی ؼالب شود، چشم و گوش آدمی را می پوشاند و عقل را دچار زوال می کند، شهوِت شهرت طلبی، 

 عقل را به ورطۀ ...شهوت فضل و ُزهد فروشی، شهوِت خودنمایی، شهوت مال اندوزی، شهوت برتری طلبی، 

 . نابودی می ِکَشد

 :در واقع وقتی شما، نوِک ثابِت پرگار را روی حضور گذاشته اید، دو نوع هشیاری دارید. ما دو من داریم

 .ذهنی و هشیاری حضارهشیاری 

یعنی در آِن واحد، آگاه به دنیا هستید و همزمان، هشیار و آگاه به . همزمان، یک ُبعِد حضور دارید و یک ُبعِد ذهنی

 .حضور

همۀ حواِس مان به داده هاِی بیرونی . اگر ُبعِد حضور از بین برود، نوک پرگار از مرکِز حضور برداشته می شود

 .جلب و متمرکز می گردد، چشم و گوِش هشیارِی اصلِی ما بسته و چشم و گوِش مِن ذهنی باز می شود

 .اآلن وضعیت قریب به اتفاق مردم به همین صورت است
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.   اگر دایرۀ زندگی و مجموعه روابط خود را خوب رسم می کنیم، به این علت است که ناظر به دو ُبعِد خود هستیم:پس

 . ُبعد حضور حاضر است و به ذهِن مان و به امور دنیوی نیز آگاه هستیم

ولی بمحض اینکه فقط هشیاری جسمی خود را فعال کنیم، این لحظه از جسم آگاه باشیم، لحظه بعد هم از جسم آگاه 

و باالخره، حوِل یار نمی کمرنگ تر و کمرنگ تر ُبعِد حضور ضعیؾ تر و ، ...باشیم، لحظۀ بعد هم از جسم آگاه باشیم و 

پایۀ ثابت پرگار روی جسم تمرکز یافته، جسمی که کم و . زیرا هر لحظه، جسمی ما را به سمت خود می ِکشد!. گردیم

 . زیاد می شود، جا بجا می شود و از بین می رود

 .  به این ترتیب نمی توان دایره ای درست و متوازن و زیبا رسم کرد

 

 ۱۶۷۰هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 ما به خرمنگاه جان بازآمدیم

جانب شه همچو شهباز آمدیم 

سیر گشتیم از َؼریبی و َفراق 

سوی اصل و سوی آؼاز آمدیم 

واَرهیدیم از گدایی و نیاز 

پای کوبان جانب ناز آمدیم 

 "!.آنچه را که می خواستم بگویم، بهتر از این نمی توان گفت " 

 . خر نگاِه جای، فضاِی لکتالی ست

 .ـ هشلاری  ی آلد

 .ـ به ذهی  ادی  ی راد

 .ـ هو هالت  ی شاد

 .درست  ی کند ـ ی

 . داباره به خر نگاِه جای، فضاِی لکتالی، بر ی گردد

 .هستند) آنجا (همۀ ما می دانیم که انسان ها پس از مدتی در

اگر آموزش ببینیم، آگاه می . چسبندگی و هم هویت شدگِی ما با فضاِی مادِی این دنیا، بسیار ضعیؾ، ُشل و ُسست است

 . شویم، حرص و شهوت ها از بین می روند، چشِم مان باز می شود و جهاِن مادی را به راحتی رها می کنیم

 .علِت باز نشدِن چشِم ِسِر ما این است که آموزش ندیده ایم

  :به نظِر موالنا

کسی که به ذهن رفت و با دنیاِی مادی هم هویت شد، پس از کنده شدن از هم هویت شدگی ها و بیدار شدن، دیگر آن 

 !. هشیارِی اولیه نیست، هشیارِی دوم، نوع دیگری از هشیاری ست، آگاهانه ست

 . خیلی از انسان ها علیرؼم اینکه اآلن پخته شده اند ولی هنوز باز به جهان مادی نگاه می کنند

http://ganjnama.com/View/97/99/4294/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86.html
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  :اما از جهاِن مادی هم چیزی یا آرامشی را که می خواهند نمی گیرند، حوصله شان سر رفته

تحصیل کردیم، پولدار شدیم، ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، بچه هایمان را بزرگ کردیم، موفق هم شدند، ُپز هم ,, 

 ،!دادیم، مسافرت رفتیم، خانۀ بزرگ خریدیم، همه در جریاِن موفقیت ما قرار گرفتند، اآلن پنجاه ساله شده ایم

 !.زندگی اینها نبودند.  این نیستنهآیا زندگی همین بود؟ 

 . جانب شه همچو شهباز آمدیم             ما به خرمنگاه جان بازآمدیم

 !.می توانید مثِل شهباز، از این فضاِی ذهنی َپر بزنید و نزِد خدا بروید؟" آیا شما واقعا

 . "روز به روز از جنِس زندگی می شوید . " می توانید" حتما. می توانید" حتما

 .ـ به جفای نگاه نکنلد

 .تسللو شالد ـ

 .اضعلِت فعلی تای ر  قبل  ز قضاات قبال کنلد ـ

متوجه نبودیم، اما حال، " قبال. حال خیلی مشتاِق زنده شدن به حضورهستیم. سرخوردگی از ذهن را دیده ایم" ما قبال

 !. سیر گشتیم از َؼریبی و َفراق

 ". مردم از زندگی دور از اصِل خود، جدا از منشأ و حقیقِت خود، خسته و سیر و کوفته شده اند " 

دو مِن ذهنی در خانواده مدت سی سال به هم پرخاش و با هم مجادله می کنند، این َتِنش و کشمکش و مشاجره و بحران 

 و تقال و قدرت نمایی، کلی صدمه زده و درد ایجاد کرده، آیا کافی نبوده؟ 

 . حِس جدایی آدم ها از هم، به معنی حس جدایی از خداست

 . ترس بر هردو من ذهنی، چیره ست" در فضاِی زندگی خانوادگی، ؼالبا

فضاِی خانواده های ُپر از رنجش هاِی کهنه، ُپر از کینه و اندوه و آزردگی و کدروت و توهین و اذیت و زحمت و 

  :آسیب، را کسی نمی تواند آرام کند مگر اینکه تک تک افراد به خود آیند و بگویند

قرار نبود به این صورت جلو برویم، قرار بود چندی در مِن ذهنی، درؼریبی و فراق زندگی کنیم و بعد به فضاِی " 

هر دو با خدا یکی هستیم، قرار . یکتایی برگردیم، با عشق و صمیمیت و ُحرمت و احترام و تواضع، با هم مراوده کنیم

بود یکدیگر را تصویر ذهنی نبینیم، جان و جوهِر زندگی را در یکدیگر ببینیم، قرار بر مسابقۀ عقِل مِن ذهنی نبود، 

 "!.  از تو هستم، نبود بهتر و بیشتر منقرار بر برتری جویی و کنترل نبود، قراِر تأکید بر 

 !.؟، ؼریبی و فراق بین خود و زندگی، ؼریبی و فراق بین خودمان، برقرار کردیم!ولی ما چه کردیم

. آن هشیارِی خاِم بی فُرِم اولیه بودیم، اآلن همان هشیاری اما بیدار و آگاهیم. سوی اصل و سوی آؼاز آمدیم، حال

ارتباطاِت مهِم ذهنی را که با پدیده ها و وضعیت ها داشتیم و از توقعاِت مان بر می خاست، ُبریدیم، آرامش را حس 

 . ازهیچکس هیچـــــــی نمی خواهیم. ازهیچـــــــکس و هیچ چیز توقعی نداریم. می کنیم

 . قضاوِت تان کم می شود! ". یکدفعه می بینید که اوضاع عوض شد. تصمیم بگیرید" 

 چرا ما دائم قضاوت می کنیم؟ 

 :زیرا به  هر جا که وارد می شویم، چیزی را برای افزودن به خود جستجو می کنیم
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، یا حداقل دنبال کسی ,,اینجا چیزی هست که باید به من اضافه شود، نمی دانم چیست اما ممکن است که اضافه شود ,, 

  :می گردیم که بگوییم

به میزاِن کمی هم شده، مِن ذهنِی خود . بهترمپس، من از آن یکی . ,,اینجای این مورد کج است و ماِل من کج نیست ,, 

 . را تقویت کنیم

 . اما اگر بیدار و آگاه شویم و توقعاِت مِن ذهنی را بشناسیم، پی خواهیم برد که توقعات، سبب رنجش می شوند

  :توقعات، یک َسِر خود را به زندگی وصل کرده و وسوسه می کنند

  .,,تو می توانی از همسر، بچه، متعلقات، زندگی و هویت بگیری ,, 

 .  ز آفللی ن ی تا نو زندگی ا آر  ِش حقلقی بگلرو،  زهلچکس هلچی ن ی خا هو"  اینطور نیست، :یکدفعه بگویید

، قضاوت را بطور کلی کنار هلچ جا، هلچـــــــی ن ی تا ند به  ی  ضافه کندچرا باید هر جا می روم، قضاوت کنم؟ 

 ".می گذارم 

  .,,باید برای اصالح مردم انتقاد کنم . من قضاوت می کنم، انتقاد می کنم، تا مردم را عوض کنم,,  : می گویندبعضی

ما نمی گوییم که نمی توانیم بچه هاِی مان را اصالح کنیم، اسمش را انتقاد نگذارید، اصالح کردن از فضاِی عشق و " 

 "!.حضور، با اصالح کردن از موضع و محدودۀ مِن ذهنی فرق دارد 

مِن ذهنی می خواهد با اهانت و پرخاش و بی ُحرمتی و امر و نهی و توبیخ و تهدید و توسری زدن، خود را بزرگ 

 !. مسئله اصالح و تهذیب و تؽییر نیست" اصال. کند

مالمت و توهین نمی کند، کاهش نمی . عشق، زندگی را می شناسد. اما اثِر کالم و رفتاِرعشق، به گونۀ دیگری ست

 !. دهد

انسان زنده شده به زندگی، به حضور، از طریِق هیجاناِت منفی، نمی خواهد انسان های دیگر را عوض کند، اگر 

 . دوست داشته باشد اصالحاتی در دیگران بوجود آید، به زبانی که به طرؾ برَنخوَرد، پیشنهاد می کند

 . وقتی شما مِن ذهنی را از کاری نهی می کنید، به سراغ همان کار می رود:امروز خواهیم دید موالنا می گوید

 . فقط منتظر بهانه ست که کسی به او بگوید اینکار را نکن، بدتر می کند

متوجه می شود و به اصالح خود " ولی اگر به زندۀ حضور، فقط یادآوری و اشاره کنید که جایی، اشتباه می کند، فورا

 . می پردازد

  :امروز در مثنوی خواهیم دید. این موضوع بسیار مهم است و موالنا روی آن تأکید دارد

  .پای کوبان جانب ناز آمدیم       واَرهیدیم از گدایی و نیاز

  :ما در مِن ذهنی از جهان مادی توقع بسیار داریم و گدا هستیم

گدای تأیید هستیم، گداِی جلب توجه و احترام هستیم، گدای دعوت شدن به خانۀ مردم هستیم، گدای اتیکت با سواد بودن 

و آدم حسابی بودن هستیم، گدای ابراز وجود هستیم، گدای پول بیشتر داشتن و ثروتمند تر شدن هستیم، گدای تشکر و 

 !.کدام نیاز؟ نیازهاِی کاذِب مِن ذهنی!. گدا و نیازمندیم" تمجید هستیم، کال

  :شما بنشینید بگویید" اصال
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 ؟ "من از مردم چه می خواهم " 

نوع نیاز و نوع گدایی خود را مشخص کنید و به کمک این آموزش ها با نیازهاِی کاذب و گدا وارانۀ خود برخورد 

 .کنید

 . نیازهاِی روانشناختی، نیازهاِی اساسی نیستند

  ما به ؼذا نیاز داریم اما آیا به تأیید مردم هم نیاز داریم؟ ـ

  به تن پوش نیاز داریم اما آیا به مقایسه و به ُپز دادن هم نیاز داریم؟ ـ

 به َمسکن نیاز داریم اما به بحث و جدل و پیروز در آمدن از آن نیاز داریم؟ ـ 

 نیاِز به مسکن، نیاز به سر پناه، نیاِز اصیل ماست، اما آیا به خانه ای. نیاز حقیقِی ما نیستند. نیازهاِی مِن ذهنی، کاذبند

 .؟!با سی اتاق خواب نیاز داریم؟ که بابت آن خود را گرفتار و قرض کنیم، تا ُپِز خانۀ سی اتاق خوابه را بدهیم

 . نیازهاِی مصنوعی ست. این نیازهای روانشناختی، نیاِز مِن ذهنی ست. نه

 . اینک، ما از گدایی و نیاز وار َرهیدیم

 آیا شما از گدایی و نیاز، واَرهیده اید؟ 

 !.جانِب شادِی اصیل، فضاِی یکتایی. حاال، با ناز و رقصان و شادی کنان جانِب فراوانی آمدیم

  :نگویید. فراموش نکنیم که با عزا و ناله نمی توانیم بسوی خدا برویم

هر چه بیشتر اظهار بدبختی و بیچارگی کنید، زندگی به شما بدبختی بیشتری می .  ,,...گرفتارم، بدبختم، بیچاره ام، ,, 

  ...باید برقصید، شاد باشید، ُشکر کنید، . دهد

امروز خواهیم دید، از اینکه خدا ما را به این جهان آورده و وارد مِن ذهنی می کند و بعد از مِن ذهنی آزاد می کند، 

 . بالد هر وحظه ُخرسند ا ر ضی باشلو ا ُشکر کنلو

اگر هم زندگی ؼمی به شما می دهد، طرح او برای . در نتیجه، پایکوبان به فضاِی یکتایی می رویم و نه گریه کنان

 . رها ساختِن شما از موانع است

 . می دانید، وقتی هویت هاِی تان از جهاِن مادی کنده می شوند، مِن ذهنی، درد می ِکشد

اما با کنده شدِن هویت هاِی تان از جهاِن بیرون و با انداختن دردهاِی تان، زندگی به شما شادی و . ناراحت می شوید

یعنی شما پوسته ای تقلبی و مصنوعی و دردناکی را می اندازید، اما بالفاصله، ماهیتی اصیل و . آرامش بیشتر می دهد

 . آرام شما را در َبر می گیرد

پس بنابراین، اگر شما چیزی را در جهاِن مادی از دست می دهید، باز هم باید پا بکوبید که خدا چیزی را از شما 

 . می خواهد کیفیتی برتر نصیِب تان کند" گرفت، حتما

 . خدا رحمت اش بیشتر از قهر اوست:امروز خواهیم خواند

جایی دیگر می توانید همان کار . درست مثل اینکه شما، یک جایی کار می کنید، ساعتی بیست دالر دستمزد می گیرید

 .... اتفاقی می اُفتد. را به ازاِی ساعتی چهل دالر انجام دهید

 . این طرح و برنامۀ زندگی ست، که شما این کار را از دست بدهید و روزی دیگر آن کار را پیدا کنید
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وقتی کار اول را از دست می دهید، ناراحت و بی قرار هستید ولی فردا وقتی آن کاِر بهتر گیرتان می آید، آن اتفاق را 

  :خوشایند می بینید

 !.،،عجب اتفاق خوبی بود، حقوقم دو برابر شد ،،

 .جنبۀ ؼیر مادی آن نیز به همین صورت است. این یک مثاِل مادی ست

 . وقتی چیزی را از شما می گیرند، جیػ و دادتان باال نیاید

این ذهِن محدود نمی تواند اهمیت و چیستِی آن را درک . بدانید که طرح و برنامه و فلسفۀ زندگی پشت آن قرار دارد

 .با این ذهِن محدود نباید قضاوت کنیم وبه ُشکر و رضا و پایکوبی ادامه دهیم. کند

 

 ۶۰۹هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

لرزی می دان که همان اَرزی  بر هر چه همی 

زین روی دل عاشق از َعرش فزون باشد 

  می کنیم؟چه ما در ذهن به اصطالح :این یک یادآوری ست

 . بر هر چه که می لرزی، بدان که همانقدر می ارزی

 شما به چه واکنش نشان می دهید؟         

البته ممکن است که در مدرسۀ عشق . عاشق که تمام هویتش را از جهاِن مادی کنده، چیزی و هیچی او را نمی لرزاند

حرکت ما افتان و خیزان و در سطِح نوآموِز دبستانی باشیم، ما در حاِل آموختن هستیم، عجله نکنید، حرکِت افتان و 

 . خیزان هم خیلی خوب است و مرحله ای ست که باید طی شود

عاشقی که ایشان از آن صحبت می کند، انسانی ست که از تمام هم هویت شدگی ها کنده شده، از گذشته و آینده جمع، 

از مرگ نمی ترسد، می داند از جنِس . تسلیم و آرام، با عمِق بی نهایت، از جنِس این لحظه، از جنس ابدیت است

 .زندگی و باقی ست

. حِس مرگ و میرایی که از آن می ترسیم، به دلیِل چسبیدِن مِن ذهنی مان به مقوالِت از بین روندۀ این جهانی ست

هنگامی که پدیده ها یا وضعیت ها یا صورت هایی که با جان مان عجین شده اند، با آنها یکی شده ایم، از بین می 

 .  روند، احساس مردن و از بین رفتن می کنیم

 شود، دیگر واکنش نشان نمی دهید و صفراز ذهن، از مِن ذهنی زاده شوید، مِن ذهنی تان " شما اگر کــــــــامـــــــال

 . حس ابدیت می کنید. عمق بی نهایت پیدا می کنید

!. متأسفانه چون هر چه را که کسب کرده ایم، شبیه جاِن مان شده، وقتی گرفته می شود، گویی از ریشه َکنده می شویم

 !. حواِس تان به دردهاِی تان باشد. دردهاِی ما، بزرگترین مانع، در مسیر زنده شدن به هشیارِی حضور ما هستند" مثال

 "!. وقتی درد جزو وجوِد شما شد، باید حواِس تان جمع باشد " 

 . (پس با درد هم هویت شده ایم) آیا میل به ایجاِد درد داریم؟ آیا درد ایجاد می کنیم؟ :صبح بمحض حرکت، باید متوجه باشیم

  :باید به خودمان بیاییم. اما هر چه بیشتر همجنس آنها شویم، وضِع مان خراب تر می شود

http://ganjnama.com/View/97/99/3233/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html
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 !.،، چرا دوسِت من، آدمی ظالم است و درد ایجاد می کند؟ آیا به این معنی نیست که خوِد من از جنس عشق نیستم ،،؟

در مورد آن، فکر هم نکنید، " اصال. بیندازید" پس، درد را مانند آهِن داؼی در دست، هرجا که با آن مواجه شدید، فورا

 درد چلست؟!. چون این درد برای مِن ذهنی سرمایه ست

کینه رنجش هاِی کوبیده شده ست، کسی که کینه دارد، . ، رنجش، کینه، حِس حسادت و حِس دشمنی است خشو=درد 

اما کسی که همۀ دردها را انداخته، دلی عاشق، با عمقی بی نهایت . هر کاری که انجام دهد، آن کار را آلوده می کند

 . بی نهایت یعنی گستره و وسعت اش معلوم نیست، از ًعرش، فزون است. دارد

 فضایی که کائنات را در َبر گرفته، چه وسعتی دارد؟ . یی ست که کائنات را در َبر گرفتهفضا مثِل 

باز و فضا زیرا اگر کسی بخواهد سوار یک وسیلۀ نقلیه شود، هر چه جلو و جلوتر برود، !.  ند زه ند رد. ن ی د نلو

 !!!. باز تر می شود

 .در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، مترسید مترسید، گریبان مدرانید. باز و باز تر می شودفضا درون شما هم 

. هر چه که شما به اصطالح مستقل و آزاد منش می شوید، فضاِی زیِر فکرها و وضعیت هاِی تان باز تر می شود

را باز می کند و همه چیز در آن فضا  دائم درایانسان، موجودی ست که در . تعریؾ انسان، فضاگشایی ست" اصال

  :پس بنابراین. جا می گیرد

 ".        اگر فضاِی دِل من باز شود همۀ باورها، همۀ ادیان، همۀ رنگ ها، همۀ رفتارها در آن جا می شود " 

مِن ذهنی اتاِق کوچکی ست که جز باورهاِی محدود، که حقیقت محض هم برایمان محسوب می شوند، هیچی در آن جا 

 . نمی گیرد

 .  استقاناِی جذبدر رابطه با آنها صحبت کرده ایم، " یکی از قوانین مهمی که قبال

هنگامی که برای زاییده شدن از ذهن و از جنِس زندگی شدن، تمرین می کنید، خود را ارزیابی می کنید، بی آنکه با 

 .؟" هستم چه جنسیمن از  " :کسی در میان بگذارید، از خود بپرسید

 دقت کنید که به چه مقوالتی جذب می شوید؟ 

 ". فوری جواب ندهید " آیا به ایجاد درد و اوقات تلخی و گرفتاری در زندگی خود و دیگران، تمایل دارید ؟ 

  :طی شش ماه گذشته" مثال. سابقۀ خود را نگاه و بررسی کنید

  چه دعواهایی راه انداخته اید؟ ـ

  کجا در خصومت ها شرکت داشته اید؟ ـ

  چه کسانی را خواسته اید عوض کنید، تؽییر نکرده و رابطه به دعوا و رنجش و خشم ختم شده؟ ـ

  از چه کسانی انتقاد کرده اید و منجر به کدورت شده؟  ـ

  پشت َسِر چه کسانی و برای چه حرؾ زده اید؟ ـ

  آیا رفتارتان به کسی لطمه می زند؟ ـ

  آیا به شما پیشنهاد آشتی می کنند و شما َرد می کنید و نمی پذیرید؟ـ

 . مشخص می کند شما از چه جنسی هستید. این موارد را یادداشت کنید



  Apr 09 2014    ٥٠٠برنامه گنج حضور شماره 

21 
 

 . اگر تشخیص دادید که از جنِس درد هستید، باید عقب بکشید و ببینید که در کدام جنبه ها ُسستی و ضعؾ دارید

 . هستید و زندگی و نشاط از شما فوران کرده، دوباره سابقۀ شش ماهه تان را نگاه و بررسی کنیدجنس زندگیاگر از 

  در چه نقاطی جریان زندگی راه انداخته اید؟ ـ

 چه تعهدی به زندگی دارید؟ ـ 

 به بیدارِی خود تعهد دارید؟"  آیا واقعاـ

 آیا هر روزه و پیوسته به چهار ُبعِد خود ناظر هستید؟ ـ 

  دارید؟ (در حضار و ذهی برناظر ) آیا هشیارِی دو گانه ـ

اگر به بیدارِی خود و به زندگی تعهد داشته باشید، در اینصورت کالم و رفتارتان در بیرون باید با این تصمیم هماهنگ 

 . و موافق در هارمونی باشد

 .نگاه ا کالو ا برخاردها ا رفتار ش ا نشای  ی دهد که  ز چه جنسی هستلد

 .   شما می توانید قانون جذب را هر روز در خودتان بازبینی کنید. قانون جذب را برایتان تشریح می کنم

   

 ۸۱هْلْی، هثٌْی، دفتر دّم، بیت  

در جهان هر چیز چیزی َجذب کرد 

گرم گرمی را کشید و َسرد َسرد 

اگر به پدیده هاِی جهاِن هستی خوب و با دقت نگاه کنی، متوجه می شوی که هر پدیده ای، پدیدۀ همجنِس و هماننِد خود 

 .گرمی، گرمی را به سوی خود می ِکَشد و سردی، سردی را" مثال. را جذب می کند

بسوی آدم هایی که برای ضعیؾ کردن مِن ذهنی شان، مستمر "  شما اگر از جنِس گرمی، از جنس زندگی باشید، حتماـ

 . روی خود کار می کنند یا به هشیارِی حضور زنده شده اند، جذب می شوید

ارتعاش درد، ارتعاِش مِن ذهنی ست، سرد و َزمَهریر .  اگر انرژِی َسرِد مِن ذهنی را دارید، ارتعاِش درد می کنیدـ

 .است و بسوِی من هاِی ذهنی بزرگتر جذب می شوید، خودتان حس می کنید

ِقسم باطل باطالن را می ِکشند 

باقیان از باقیان هم َسرخوشند 

 دارند و به جهان نگاه می کنند، به سوی خود  یاهِل باطل، باطالن را که همان من هاِی ذهنِی مقیم در ذهن هستند و 

چه کسی پوِل بیشتری دارد، بیشتر ,,  :اهِل باطل، به سمت بزرگترهاِی شان، مِن هاِی ذهنِی بزرگتر. جذب می کنند

 کشیده ,,...  اش، بزرگتر و فرعون تر است و  یمی تواند خودش را بگیرد، در جهاِن بیرون قدرت بیشتری دارد، 

 . می شوند

اهل حق نیز، آنها که از جنِس هشیارِی باقی، هشیاری که نمی میرد، از جنِس هشیارِی حضور هستند، از وجود حق 

 .باوران و طالبان حق که ماندگارند، سرحال و خوشنود می شوند

 !.مرگ رفت. ما که از جنِس هشیاری هستیم اگر هشیارانه به حضور زنده شویم، دیگر نمی میریم

http://ganjnama.com/View/97/105/8065/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8065/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C.html
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 . ذهن مرگ را نشان می دهد. مرگ فقط در ذهن است

 این ذهن است که مرگ را بصورت حقیقت در آورده و ما را می :کسی که از ذهن زاییده شده، متوجه می شود 

 . ترساند

ما که از جنِس دریاِی بیکراِن زندگی هستیم، همان قطره ایم که دریا را در دل داریم و همان دریاییم که خانۀ قطره 

 !. پس، چگونه می توانیم مرگ و نابودی را تجربه کنیم؟. ست

 .   به سمت مِن ذهنینهکسی که به حضور زنده شده به سمت حضور می رود و . باقیان، از باقیان سرخوشند

ناریان مر ناریان را جاذب اند 

نوریان مر نوریان را طالب اند 

 .اهل آتش و دوزخیان، دوزخیان را به خود جلب می کنند و اهل نور و هدایت نیز طالب اهل نوراند

. ناری هستند، آتش و درد را دوست دارند. ناریان، آنهایی هستند که در جهنِم ذهن زندگی می کنند و درد ایجاد می کنند

 .؟!شما باورتان نمی شود که یکی عاشق درد باشد

زن و شوهرها طی ماه، چند بار با هم  . اگر ما عاشق درد نبودیم، اوقات تلخی نمی کردیم. دوباره به خودتان نگاه کنید

دعوا می کنند؟ مگر تصمیم نمی گیرند دعوا نکنند؟ اما برای اینکه ناری هستند، برای اینکه درد دارند، درد را رواج 

 ... نیِش عقرب که از َرِه کین نیست، . هر کسی که درد دارد باید درد ایجاد کند. می دهند

 !.طبیعِت عقرب نیش زدن و درد ایجاد کردن است، مثل ما، وقتی دردحمل می کنیم

  حمل می کنیم؟دردچرا ما 

من بیشتر از تو می َپَرم، من  ,, : مان را به هم نشان می دادیم یِ در واقع، اگر هفت، هشت ساله و کودک می ماندیم و 

 !.، با نمک بود,,بهتر از تو هستم، پدِر من قوی تر از پدِر توست 

 !. لی  قالسه،  اقت  ستاما به ما نگفتند که 

 . ,,همیشه و تا وقِت مردن، باید از دیگران یک سر و گردن بلندتر باشی ,,  :به ما گفتند

 ".این برداشِت ؼلطی ست " 

 !. برای همین است که ما در فضایی افتاده ایم که همواره هم هویت می شویم، مقایسه می کنیم، حرص می زنیم

 . حتی با دردهاِی مان هم هویت می شویم. با هر چه هم که هم هویت شویم، درد ایجاد می شود

حاصل این هم هویت شدگی دردی ست که حمل . یعنی جسِم ما، تصویر ذهنی مان هم، مقداری هم هویت شدگی  دارد

 . می کند

وقتی ما با پوِل مان هم هویتیم، آیا اگر آن پول را از ما بگیرند یا بدزدند، ناراحت نمی شویم؟ البته که ناراحت می 

 !.شویم

 نمی رنجیم؟. این ناراحتی کجا می رود؟ این ناراحتی نوسان می کند و به ناراحتی هاِی قبلی اضافه می شود، می چسبد

 خشمگین نمی شویم؟ این خشم کجا می رود؟ . البته که می رنجیم

 .  آدم خشمگینی می شوم یبه خشم هاِی قبلی می چسبد و رفته رفته 
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تا بخواهی کمی حرکت ؼیر موافق با میِل . مِن ذهنِی دردمند، از چشم هاِی بعضی از مردم، به بیرون نگاه می کند

 . داد و بیداد راه می اندازند. شان انجام دهی، خشمگین می شوند

البته . هر چه بیشتر و عمیق تر با درد و کینه و رنجش و پدیده هاِی بیرونی هم هویت شوید، هشیاری کمتر می شود

 . در چنین اشخاصی، مرض هاِی جسمی هم بوجود می آید

هم هویت شدگی، با . مرض هاِی جسمی، درد جسمی بوجود می آورند، درد جسمی، درِد روحی ایجاد می کند

 . مشکالت جسمی و روحی، باشنده ای بسیار دردمند خلق می کند

 .!.بعلت پایین بودن هشیاری، این باشنده، گوِش شنوا هم ندارد

  .گم شدن در فکر و درد، َدنگی و گیجی همین است

 . ، هر چه شهوانی ست بندد چشم و گوشَخمر تنها نیست سرمستی هوش

، مگر می ! چقدر هشیارِی شان پایین استبعضیشما ببینید که . وقتی چشم و گوش بسته شود، صحبت هم فایده ندارد

  :، فقط حرؾ خود را می زنند!شنوند

    ,,                ...این را از دست دادم، آن را از دست دادم، به من ظلم شده،,, 

  ". گر بخا هند. " آیا ناریان می توانند روِی خودشان کار کنند؟ البته. اینها ناریان هستند

  :هر کسی که می خواهد به گنج حضور گوش کند و می خواهد دردهاِی خود را بیندازد، ابتدا باید از خود بپرسد

 .؟"می خواهم دردهایم را بیندازم " آیا واقعا" 

 مقاومت  ست، دردخرده شیشه، نه را بشنوید و بدانید که آن  ,,نه,,  می آید، باید آن صدای نهاگر از درون صدای 

 .  نمی خواهد بیفتدمی کند و

  :ولی شما که هشیاری هستید، باید عقب بکشید و باز از خود بپرسید

 ،، آیا می خواهم دردهایم را بیندازم ،،؟ 

و آنقدر نور خدا و  " بله " :باید بگویم. ، صداِی مِن ذهنی ستنهبدانید که این . ,,نه,, : ضجه ای پاسخ می دهد

شوند و هر جا هم متوجه شدم که خصیصۀ درد دارم کم تر حضور و هشیاری ام را روی یِخ دردهایم بیندازم که کم و 

  .و درد ایجاد می کنم، این خصوصیات را از خود ِبکنم و بیندازم

 .    یانندنارکسانی که از جنِس هشیاری و حضور هستند، دنباِل . نوریان مر نوریان را طالب اند

چشم چون بستی ترا تاسه گرفت 

نور چشم از نور روزن کی شکِفت؟ 

، زیرا نور چشم، ,,دلت می گیرد ,,  هر گاه چشمت را ببندی، دچار اندوه می شوی و به اصطالح :به عنواِن مثال

 .طاقِت جدایی از نوِر روِز جهان افروز، یعنی همان نوری که از روزنه ها و پنجره ها به خانه ها می تابد، را ندارد

اما نمی . به شما می گویند چشمانت را ببند. به عبارتی دیگر، روِز روشن شما بیرون می روید، آفتاب می درخشد

 .توانید بیش از مدتی چشِم تان را ببندید، حوصله تان سر می رود، خسته می شوید

 .نمی توانید صبر کنید. چون با بستِن چشم در روشنی روز، دِل تان می گیرد، می خواهید چشِم تان را باز کنید
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تاسٔه تو جذب نور چشم بود 

تا بپیوندد به نور روز زود 

همانطور که گفته شد، چشماِن جسم تو نیز نمی تواند جدایی از نور و روشنی را تحمل کند، پس بی تاب و مضطرب و 

این بی تابی و بی قراری و اضطراب سبب می شود که چشماِنت به سوی نور جذب و چشمانت را  .کالفه می شوی

 . می گشایی

چشِم دِل آدم هم اگر به روی خورشید عالم تاِب حقیقت و انوار الهی بسته باشد، دچار انواِع تاریکی ها و گرفتگی ها و 

زیرا قلب و جان انسان از جنِس جهاِن مادی نیست بلکه همطراز جهان رفیع و باالِی . آالم و رنج هاِی روحی می شود

 . معنوی ست

از اینرو کسی که بخواهد قلب و روح خود را از تاریکی ها و اندوه ها و ؼصه ها و گرفتاری های صفات َپست و 

 .به سمِت شمِس حقیقت و عالم معنا بگشاید" فرومایه پاک کند، باید چشم دل خود را فورا

چشم باز اَر تاسه گیرد َمر ترا 

دانک چشم دل ِببستی بر گشا 

اگر چشم هایت باز است و همه جا را می بینی اما دلت گرفته و بی تابی و بی قراری سراؼت آمد، بدان که چشم دلت 

 .آن را بگشا تا از این بی تابی و پریشانی رها شوی" را فرو بسته ای پس فورا

بیشتر مردم علیرؼم اینکه چشم شان باز است و می توانند همه جا را ببینند اما بعلت اینکه مرکز و دِل شان مِن ذهنِی 

ُپر از درد و هم هویت شدگی ست، وقتی به جهاِن در حاِل تؽییر و در نتیجه به آنچه که در دل دارند و در حاِل تؽییر 

زیرا توقع آنها را جهاِن متؽیر برآورده نمی کند، می رنجند، دِل شان می . است نگاه می کنند، می ترسند و ناراحت اند

 !. اما در چنین احوالی، بدانید که چشم دل بسته ست. گیرد

چشِو دل ر  باز کی، چشِو هشلاری ر  باز کی، دِل ا قعی  ا جفاِی  تغلر نلست، دل ا قعی  ا حقلقتی فر ساِی حا ِس 

 . پنجگانه ست، دِل ا قعی، زندگی، خد ست

 . امروز صحبت بر این است که شما این مِن ذهنی را از دِل تان ِبکنید

نپرسید دِل واقعی را از کجا بیاورم؟ شما هویت هاِی کاذِب . بمحض اینکه دِل مِن ذهنی را ِبکَنید، دِل واقعی را می یابید

تان را بیندازید، دِل واقعِی آنجاست، جایی که بر حواس و بر شک و تردید مادی خود فائق آمده باشید، شما ابتدا هم از 

 . جنِس همان دل بوده اید، از قدیم آن را می شناسید

  :اما شما این لحظه می گویید. ,,من، همین مِن ذهنی هستم ,,  :می گوید" چشِم هشیاری، اشتباها

ریشۀ بسیارعمیق ام در ُکنِه زندگی ست، ذاِت من آرامش و شادی و عشقی . من هشیاری هستم، مِن ذهنی نیستم. نه" 

    .         ست که از اعماق درونم می جوشد و باال می آید، منشأء آن، جهاِن بیرون نیست

. در جهاِن بیرون، نباتات و حیوانات به برکت این هشیاری که از اعماق وجود من می جوشد و باال می آید، نیازمندند

من اآلن تصمیم می گیرم که چشِم دلم را که بسته بود، باز کنم، دیگر از پدیده هاِی بیرونی زندگی نمی خواهم، زندگی 

 .حس می کنم" از اعماِق وجودم می جوشد و در تماِم ذرات وجودم ارتعاش می یابد و من ارتعاش آن را کامال
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 .  می خوانمجذب قانای در رابطه با  طلبی دلگر

 . بازبینِی هر روِز این قوانین، بسیار مهم هستند

 . وقتی بعنوان هشیارِی ناظر، به مِن ذهنی نگاه می کنید، شناخِت این قوانین به شما کمک می کنند

  : می گویدقانای جبر ی" مثال

 .اگر شما دردتان را نیندازید، زندگی، اصِل شما را به شماِی کاذب، نشان نمی دهد

شما زندگی هستید، یک هم هویت شدگی را می اندازید، خود را از دردی رها می کنید، در مقابل زندگی هم چهره ای 

 . قانون جبران است لی، عامل اجرا کننده و ش ا،. از شگفتی هاِی اعجاز انگیِز خود را هشیارانه به شما تقدیم می کند

 . قانای جبر ی، هو در جفای  ادی ا بلرای ا هو در جفای  عنای  عتبار د رد

 .؟"در مقابِل آن چه می خواهی  " :هر کسی به شما گفت می خواهم چیزی را به شما بدهم، بپرسید

اصرار می کنند که خدمتی یا مساعدتی را بپذیرید، شما نیز اصرار کنید و بدانید که در مقابل، چه چیزی را ازشما 

 .باید پاسخ داده و توازن را برقرار کنید. طلب می کنند؟

  :هی گْیین" هثال. شوا از جٌِس  زًدگی ُستید، اها بَ زباِى دّیی ّ قراردادی صحبت هی کٌین

 ّ شماایي عبارت غلط است اها طبق قرار دادی کَ با ُن دارین، هی داًید کَ . زًدگی بَ شوا شادی ّ برکت هی دُد

 .دردُاِی تاى را هی اًدازید، زًدٍ هی شْید.  ُستیدیکی، زندگی

 !. کسی دیگر ًیست". با خْدتاى " ّقتی هی گْیین، با ایي لحظَ آشتی هی کٌید، در حقیقت با کی آشتی هی کٌید؟ 

  :غسل هاى هی گْید. با خْدتاى آشتی هی کٌید

اگر از خودمان برنجیم، تحِت تسلط و زبوِن جهاِن مادی یعنی شش جهت و . چو از خویش برنجیم زبون شش و پنجیم

  .پنج حس هستیم

فرض کنید که با .  وقتی با خودمان آشتی می کنیم، در واقع با خدا آشتی می کنیم.یکی جانب خمخانه خمار بگردیم

 . کسی قهر هستید، وظیفۀ شماست که اول دسِت دوستی را دراز کنید

 ".شما " حال که شما می خواهید با خودتان آشتی کنید، کی دستش را اول دراز می کند؟ 

 ".شما " کی دستش را می گیرد؟ 

 ".شما " حاال، شما با خدا آشتی می کنید، کی اول دستش را دراز می کند؟  

  :البته این را هم بگوییم. شما هستید که کار را انجام می دهید

 . ,,من می دانم  ,, :شما با مِن ذهنی گام پیش نمی گذارید، در تمام این موارد، مِن ذهنی خودش را جلو می اندازد

 .       تسلیم یعنی، پذیرش اتفاِق این لحظه قبل از قضاوت.  قرار داردتسللو ا سکاتدر مرکِز این آزموزش 

هر چه ما کمتر با خودمان حرؾ بزنیم، کمتر بگوییم، کمتر سوال کنیم، بهتر است و به اصل و جنِس خود، نزدیکتر 

 . اگر سکوت می کردیم یعنی ذهِن مان حرؾ نمی زد، از جنِس زندگی بودیم" اصال. می شویم

ما نمی توانیم جلوی آن . علت اینکه از جنس زندگی نمی توانیم بشویم این است که ذهِن مان دائم در حاِل ُپرحرفی ست

 !. جلوی این ُپرحرفی را بگیرد، خودش، قوی ترمی شودمِن ذهنی بخواهدحال اگر خوِد . ُپرحرفِی مِن ذهنی را بگیریم
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 .  است که شما سرمایۀ حضورتان را زیاد می کنیدفقط با تسللو

 . بتدریج آرام می شودمِن ذهنیسرمایۀ حضور که زیاد شود، .  شویدتبدللباید 

 

 ۸۸۸هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 پنبه برون کن ز گوش عقل و َبَصر را مپوش

کان َصنم ُحله پوش سوی َبَصر می رود 

 . با شما که هشیاری هستید، صحبت می کند

 پنبۀ اصلِی ما در گوِش هشیاری، چیست؟ . پنبۀ ما چیست؟ پنبۀ ما مِن ذهنی ست

 "!. مطالبی ست که مِن ذهنی توجه می کند و می شنود . موضوعاِت خوشاینِد مِن ذهنی ست" 

 ". ِخَرد و بینِش هشیاری ات را با آموخته هاِی کاذِب مِن ذهنی، َمپوش و پنبه را از گوِش هشیاری ات بیرون کن " 

، (علت اینکه اینهمه می شنویم، توقعات ما از دنیاست)اگر گوِش َسِر ما نشنود، نخواهد بشنود . پنبۀ جاِن ما، پنبۀ َسِر ماست

  :اگر کسی می گفت

  ".  ی  ز دنلا چلزی ن ی خا هو" 

، ما این حرؾ را نمی زنیم، ولی چرا اینهمه به حرِؾ مردم گوش می نهنه اینکه کار نکنیم، پول در نیاوریم، زندگی مان را نگذرانیم، )

 اگر شما میل .( فکر می کنیم چیزی به ما اضافه می شود...دهیم، که چه خبر است؟ اخبار چه می گوید؟ اینجا و آنجا چه اتفاقی افتاده، 

  : و بگوییدکم کنید، کم کنید، کم کنیدو توقعاِت خود را از جهان مادی کم کنید، 

حاال متوجه شدم که از دیگران به من زندگی نمی رسد، پس با آدم ها کاری ندارم، هر کاری که می خواهند بکنند، با " 

 . ، به ِخَرِد درون می رسید"رویدادها هم کاری ندارم، رویدادها به من زندگی نمی دهند 

 ببینیم که چگونه می توانیم جهان را آبادان کنیم؟ 

 . با بحث و جدل و مسابقه و جنگ آبادان نمی شود. جهان با دعواِی مِن ذهنی، آبادان نمی شود

بوسیلۀ فکرو عمِل مان به این جهان بریزد، تا جهان آبادان شود، روابط سامان و تعادل و توازن ) آنطرؾ (باید ِخَرد از

 .یابند

 . پنبه برون کن ز گوش عقل و َبَصر را مپوش

آن زیبا روِی حریر پوش، زندگی، خدا، . کان َصنم ُحله پوش سوی َبَصر می رودعقل و َبَصِر هشیاری ات را نپوشان، 

 !.بسوِی دیِد باِز هشیاری می رود و نه بسوِی مِن ذهنی

 !. فکر کردیم که برای همیشه باید در آن بمانیم" مِن ذهنی ِقدمت و اصالت ندارد، پوسته و قالبی چند روزه بود، اشتباها

نای و َدؾ و چنگ را از پی گوشی زنند 

نقش جهان جانب نقش ِنگر می رود 

 .نی و َدؾ و چنگ را برای گوشی که می شنود می زنند

در جایی که چند نفر نشسته اند و گوِش موسیقی ندارند، برای چه موسیقی را بنوازند؟ کسی دائم به فکر زیاد کردِن 

 .         (تمثیل است)به موسیقی کاری ندارد، برای چه برای او بنوازند؟ " پول خود است، اصال

http://ganjnama.com/View/97/99/3512/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%86%20%D8%B2%20%DA%AF%D9%88%D8%B4.html
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برای گوِش مِن . این ِخَرِد کیهانی، این موسیقِی آسمانی، موسیقِی خدایی، برای گوشی صحبت می کند که می شنود

 . ذهنی که نمی تواند بشنود، صحبت نمی کند

 . !بر ی  لنکه گاِش شنلدی ند رلوچرا خدا با ما صحبت نمی کند؟ 

هیاهو و ؼلؽله و جنجاِل بیرون را !. چرا گوِش شنیدن نداریم؟ برای اینکه گوش بزنگِ خبرها و حوادِث بیرون هستیم

گوش ها به بیرون کوک شده اند، چون بدنباِل افزودن به خود از دنیای بیرون هستند و می ترسند دست !. می شنویم

  ".نقش جهان جانب نقش ِنگر می رود"  .آوردهاِی شان از دست برود

. زیرا مِن ذهنی، هشیارِی جسمی ست و هشیاری جسمی جسم را می بیند و نقش همان جسم است. ما نقش نِگریم

 . هم بسوی نقش می رود، این قانون جذب است ا و  انقش بسوی . هشیاری جسمی مِن ذهنی، فقط نقش ها را می بیند

 شما ببینید بیشتر بسوِی چه می روید؟ نقش هاِی این جهان؟ 

 .  نمی روید ااگر بسوِی نقش هاِی این جهان می روید، پس بسوی 

  ست یا روی نقش هاِی این جهان؟زندگیآیا پایۀ ثابِت پرگاِرتان روِی 

 . در حال تؽییرند، آفل اند، از بین رونده اند" نقش ها و وضعیت هاِی این جهان دائما

 آیا شما وضعیت ها را می بینید و به آنها واکنش نشان می دهید؟ 

 چرا فضاِی زیِر وضعیت ها را نمی بینید؟ 

  ".نقش جهان جانب نقش ِنگر می رود"  !.برای اینکه از آن جنس نیستید

 از این اشعار یاد می گیریم، ببینیم از چه جنسی هستیم؟ 

 !. شما باید جنِس تان را شناسایی و سپس به احتماِل زیاد، عوض کنید

اگر این لحظه من از نقشی آگاهم و لحظۀ بعد از نقشی دیگر با خبرم و لحظۀ بعد از نقشی دیگر خبر دارم، پس از خدا 

 !.آگاه نیستم

در ؼیاِب هشیارِی حضور و آن ُبعِد آگاهم، این نقش . وجود دارد ی این نقش ها، در همۀ حاال ِاشکاِل کار این است که 

 . ، مرا به واکنش وا می دارند و یکی از آن واکنش ها ترس است، پس من می ترسم ی د رهاِی 

 !.، دیِد مرا خراب می کند، جهان را کج و معوج و جاِی خطرناکی می بینمترس

ولی اآلن متوجه می شوم که تماِم این نقش ها در حاِل از بین رفتن هستند و من می توانم نقش هاِی از بین رونده و آفل 

  .در ی لک هشلارِی  ز بلی نرانده اجاد د رد که  ی تا نو ناپالد رها ر  تشخلص دهومعنی اش این است که . را ببینم

در  ی لک هشلارِی پالا ا  ز بلی پس . اگر بیرنگی نبود، ما رنگ هاِی مختلؾ را تشخیص نمی دادیم. مثل نور

 . وبه همین دلیل است که می توانم نقش هاِی از بین رونده را تشخیص دهمنرانده ا غلر آفل اجاد د رد

 حاال، من از آن نقش هاِی از بین رونده چه درسی می گیرم؟

ما " از اول در ما بوده، اصال.  است شومهشلارِی حضار و پایداری، که اسمش پالالیاینکه متوجه آن برکت و آن 

 . هستیم اخوِد 

 .فقط متوجه نقش ها هستم ،،.  ،، نقش ها نمی گذارند من متوجه خودم شوم:پس درست می گوییم
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بطور قطع . من، نقش نیستم، عالقه به نقش هم ندارم، از نقش ها زندگی نمی خواهم. نه " :اما یکباره متوجه می شوید

 !.و یقین می دانم که از این نقش ها، یعنی هر آنچه که ذهن ام نشان می دهد، زندگی بر نمی خیزد

 نقش ها چه هستند؟ 

 .          استنقش نشان دهد، ذهنهر چه که 

     .هر چه که به ذهِی تای  ی رسد، پذلر ِی فناست، آنکه در فکِر ش ا ن ی آلد، خد ستپس، 

آن نظری جو که آن هست ز نور قدیم 

کاین نظر ناریت همچو شرر می رود 

 .  ستهشلارِی  اوله، یعنی نار قدلوآن نظری را بجو که از !. مواظب باش

نور و هشیاری که وارد ذهن می . ما امتداِد نوِر خدا هستیم" اصال. نوِر قدیم، نوِر خداست، ما همه امتداِد آن هستیم

 .شود، خودش را عقب می ِکشد، روی خود قائم می گردد

. چوب الِی چرِخ خدا گذاشتن، ستیزه با این لحظه ست.  کاری که ما با مِن ذهنی انجام می دهیم، ایجاِد مزاحمت است

این نظِر ،  کاین نظر ناریت.برای همین است که تسلیم بسیار مهم است. ستیزه با وضعیِت این لحظه، ستیزه با خداست

 .  می رود، مانند آتش،همچو شررمِن ذهنی، 

 .درد هم داریم، نظر آتشین داریم، با خود همه جا آن را حمل می کنیم" تا زمانی که مِن ذهنی داریم، حتما

 .هر کسی بهتر است که خودش را زیر سوال ببرد

 .,,من آثاِر موالنا را مطالعه کرده ام، آن آقا، آن خانم، نظِر ناری دارد و من نظِر نوِر قدیم را دارم  ,, :نگویید

 !.در اینصورت، کی صحبت می کند؟ مِن ذهنی

اگر درد . هر کسی درخت سیبی ست. هر کسی که با دیگران کار دارد، درد دارد وگرنه ما با دیگران کاری نداریم

 . نداشته باشیم، با دیگران کاری نداریم

جنس َرَود سوی جنس َبس ُبَود این امتحان 

َشه سوی شه می رود َخر سوی خر می رود 

 .کافی ست چقدر باید امتحان کرد؟ شما یاد بگیرید. هر جنسی سوِی جنِس خود می رود

هر کسی از جنِس مِن . هر کسی از جنِس شاه است، سوِی شاه می رود، هر کسی از جنِس خداست، سوی خدا می رود

 .(یاد می گیریم)ذهنی ست، سوِی مِن ذهنی می رود، چقدر امتحان کنیم؟ 

هر چه َنهال ترست جانب ُبستان َبرند 

ُخشک چو هیزم شود زیر َتَبر می َرَود 

شما که از جنِس زندگی هستید، انعطاؾ دارید، آِب حیات و زندگی از شما . نهاِل َتر را برای کاشتن به ُبستان می برند

 .عبور می کند، شما را به کجا می برند؟ به گلستان

اگر کسی هم هویت شده و ُدگم باشد، جامد و جدی و خشن باشد، به باورها چسبیده باشد، در اثر چسبیدن به این باورها 

 !.مقداِر زیادی درد ایجاد کرده باشد، به این دردها ومشتقاِت آنها چسبیده باشد، مثِل هیزِم خشک است
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 .َتَبرآن را کجا می برند؟ زیِر 

 . اینها به جهنِم ذهن، می روند، تلؾ و هالک می شوند، می سوزند!. برای سوزاندن در شومینه

 حاال شما می خواهید نهاِل َتر باشید یا هیزِم ُخشک؟

آب معانی بخور هر َدم چون شاِخ َتر 

ُشکر که در باغ عشق جوی ِشکر می َرَود 

خدا، زندگی، تمام َهم وَؼم اش این است که ما را از مخمصۀ مِن ذهنی خالص " ما ُشکر می کنیم، برای اینکه اوال

اگر بخواهید چوب الِی چرخش نگذارید، با این لحظه ستیزه . کند، فقط کافی ست که شما چوب الِی چرِخش نگذارید

 ". تو آِب معانی بخور . " با این لحظه آشتی و تسلیم باشید. نمی کنید

 آِب معانی از کجا می آید؟

وقتی شما تسلیم هستید، یعنی اتفاق این لحظه را قبل از قضاوت می پذیرید، آب و روِح زندگی و جوهر و آِب حیات، 

ِخَرد، از شما عبور می کند واین شعوِر زندگی، آِب معانی شما را َتر و تازه نگه می دارد، مثل نهال َتری که دائم آب 

     .              و کود می طلبد و نیازش را ادا می کنند

 . ز طرلِق تسللو. ، هر َدم چون شاِخ َترآِب  عانی بناشآِب زندگی بی نهایت است از طرؾ خدا می آید، 

در باِغ عشق، در باِغ یکتایی، بمحض تسلیم شدن، جوِی ِشکَر، شیرینی . جاری ست جوی ِشکر ،ُشکر که در باغ عشق

هاِی زندگی، ِخَرد، زیبایی، عشق، اشتیاق، نیکی، بخشش، بصیرت، آگاهی، خالقیت، شادی، آرامش، خوشبختی، 

 .نشاط، چاُبک، روان و جاری می شود

شما . وضعیت، سواِر تندروِی این لحظه ست، وضعیِت این لحظه، در شما اتفاق می اُفتد. باِغ عشق، زیِر وضعیت است

 !. اتفاق نیفتید:، یاد می گیریدحالتا حاال اتفاق افتاده اید، . فضاِی در َبر گیرندۀ اتفاقات هستید ولی اتفاق نیستید

 شده اید و هم هویتهر موقع اتفاق می اُفتید، واکنش نشان می دهید، موقعی ست که با اتفاق و پدیده هاِی این جهانی 

 . می ترسید

ما این لحظه ُشکر می کنیم، نه فقط برای اینکه خدا به ما نعمت هاِی خوب داده و نعمت های خوب را می بینیم، بلکه 

  :ُشکر می کنیم

 .  در باِغ عشق، جوِی ِشکَر، جاری و در حاِل عبور است: برای اینکهـ

 .  زندگی در تالش و در حاِل آزاد کردِن ما از ذهن است: برای اینکهـ

خالق باشیم، فکرهاِی جدید به این .  روِی پاِی زندگی، روِی پاِی خود قائم می شویم تا دوِر یار ِبگردیم: بخاطر اینکهـ

 .جهان بیاوریم

بقول موالنا، مثِل عشاِق نو آموز بتدریج یاد می گیریم و می دانیم که توجه و عنایت و عشِق ضرباِن تکاملی زندگی بر 

 !.این مبناست که در بیداری و زنده شدن به حضور یارِی مان کند، نه آنکه فلج مان سازد

تکاپو و تالش و همِت این آتلیه، خدا، زندگی، یار، به سمتی ست که انسان را، شما را، عصارۀ تکامل را، از این هم 

 .هویت شدگی و دردها آزاد کند و شما برگزیده نیز، بر این مقصِد عالی و کبیر و برجسته همکاری می کنید
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همۀ ما با هم همکاری می کنیم، همۀ ما در یک منظوِر ضروری و حتمی، یعنی . موالنا امروز همه را دعوت کرد

 . همه می خواهیم به هشیارِی حضور زنده شویم. دست یافتن به گنج حضور مشترک هستیم

  :اما در دو منظور بزرِگ زندگی

زندگی در صدد است که ما . ، همه سهیم و مشترکندتاوِد ه ه  ز ذهی ا زنده شدی به گنِج حضار، یعنی درانیبلحاِظ 

ُشکر بخاطِر اینکه می .  را سپاسگزاریم و ُشکر می کنیم فورا از مخمصۀ ذهن نجات دهد و ما این ضرورت و این 

 .(نه اینکه به ما پول داده). توانیم حوِل یار ِبگردیم

، هر کسی می تواند انتخاب کند که چه کار و حرفه ای می خواهد یاد بگیرد؟ چه می خواهد در این بلرانیبلحاِظ 

 جهان خلق کند؟ به چه هدفی می خواهد برسد؟ 

تواِن مشاهدۀ این آثار، در َرِد وسوسه ها و تحریکاِت مِن " اتفاقا!. آثاِر مادِی این دوِر یار گشتن هم جالب و دیدنی است

 . ذهنی، به ما کمک می کند

اگر مِن ذهنی، نمی تواند عبوِر جوِی ِشکَر در باِغ عشق را ببیند، اگر نمی تواند کمکِ زندگی به شما را برای گردیدن 

حوِل یار، ببیند، اگر نمی تواند ُشکِر شادی را که زندگی هر لحظه در وجود شما می َدمد، بجا آورد، اما می تواند ُشکِر 

 سالمتی، مثِل دانشی که از قبل بوجود آمده و به ما رسیده و از آن استفاده می کنیم، :آن چیزهایی که به شما داده، مثلِ 

 !. مثِل برخورداری از وجوِد موالنا و دیگر عارفانی که برای بیداری ما بپا خاستند، ُشکر کنیم

  ...همین موالنا اگر نبود؟ 

 .        ُشکر  ستلزِو شناخت  ست. این ُشکرو قدرشناسی بخشی از قانوِن جبران است. ُشکر کنید، قدرش را بدانید

چه بسا شما اآلن، نعمت هاِی زیادی در اختیار دارید ولی آنها را . کسانی که شناخت ندارند، نمی توانند قدردانی کنند

حواسش نیست که بخاطر هر آنچه دارد ُشکر کند و !.  استاضافه کردن و بیشترزیرا مِن ذهنی حواسش به !. نمی بینید

 رعایت "حت ا اینها از جمله قوانینی ست که اگر قرار باشد شما از مِن ذهنی رها شوید، باید اویراضی باشد، ولی، 

 . نباید شکایت کرد. ُشکر کنید، راضی باشید. کنید

 شکایت از توقعات می آید و قراِرمان این شد که شما توقعاِت تان را از همه، از جمله آدم ها و وضعیت ها و کِل :گفتیم

 .  برسانیدصفرپدیده هاِی این جهانی که همگی فنا شونده اند، به 

برگردید و ُشکر کنید " شکایت نکنید، نرنجید، خشمگین نشوید و اگر پیش آمد بدانید که منشأء آن مِن ذهنی ست و فورا

و راضی باشید و چون ما از ُعشاِق نو آموزیم، هر چه را که زندگی پیِش روی ما می گذارد، خرسند و ؼیر معترض 

 . قانون مزرعه ست.  مان را می گذاریم، حداکثر سعی مان را می کنیمتسلیمآخرین تواِن . و شاد هستیم

 . صبر می کنیم. درخت کاشته ایم، با حداکثر سعی از این درخت مواظبت و مراقبت می کنیم

 .قانای جبر ی  ست ا صبر ، قانای  زرعه

نور و آب و کود و . باید حواسم به درختی باشد که می کارم. من باید حداکثر کوشش ام را در تسلیم و صبر بگذارم

متوجه هم باشم که بعد از سه ماه به من میوه نمی دهد، ممکن است سال اول هیچ میوه ای . نیازهایش برآورده شود

 .  تنظیم نیستعجلۀ منبا . ندهد و سال دوم سه عدد، سال سوم پنجاه عدد و سال پنجم هزار عدد میوه دهد



  Apr 09 2014    ٥٠٠برنامه گنج حضور شماره 

31 
 

 .  تنظیم استتسللو و سکات و عدو ستلزه و صبر و ُشکرقضیۀ افتان و خیزان ما هم بر اساس 

 . همۀ این موارد را یادداشت و به خود یاد آوری می کنیم، ارزیاب و نظاره گر و ناظِر خودمان هستیم

مِن ذهنی ممکن است دوباره خودش را با دیگری مقایسه کند، ممکن است حسادت کند، ممکن است خشم های قدیمی 

اش ظاهر شود و باال بیاید، ممکن است دردهاِی باقیمانده عود کنند، درد برای تؽذیه درد می خواهد، اگر دیدیم در 

  ". آر و باش " :خانواده می خواهد با یکی اوقات تلخی راه بیندازد، عقب می کشیم و می گوییم

چون می دانیم که مِن ذهنی دنبال !. از کناِر مِن ذهنی روبرویمان به آهستگی رد می شویم، یا مسیرمان را کج می کنیم

 . مواظِب مِن ذهنی خودمان هم هستیم. راه انداختن اوقات تلخی و دعواست

عده ای هم می خواهند ما را بهانه قرار داده و مِن ذهنی شان را در ایجاد درد و دعوا، اشباع و ارضاء کنند، مواظب 

 .    را به آنها نمی دهیمفرصتآنها هم هستیم و این 

بس کن از این امر و نهی بین که تو َنفِس َحرون 

چونش بگویی َمرو لنگ َبتر میرود 

، علیرؼم اینکه لنگ است، اما همینکه او را از انجام کاری (سرِکش)این امر و نهی را بس کن، زیرا این نفِس حرون 

 !. آن کار را انجام می دهد" منع می کنی، عمدا

چرا لنگ است؟ برای اینکه با بی ِخَردی و قوۀ درک پایین و بی مالحظه گی و جهالت، در هر کاری آخر سر درد 

 . ایجاد می کند

کسانی که درکار تعلیم و تربیت هستند باید توجه کنند که بیشتر مردم مِن ذهنی دارند، همینکه از انجاِم کاری منع 

!.  ،، نکن ،، ولو اینکه به ضررشان باشد، واکنش نشان داده و همان کار را انجام می دهند:شوند، یعنی همینکه بگویید

 . با توبیخ و تهدید و ارعاب و زدن و امر و نهی به مِن ذهنی، کار درست نمی شود، پیش نمی رود

 . استعشق می کند، ر وآنچه که مِن ذهنی را 

به ا کنش ،  در تحرلک نکردی، در  نعطاف، در نر ش، در  فربانی، در پذلرش، در وطافت، در صبرکلیِد معما در 

 .  ستفضا د ری و در ا  ند شتی

اگر کسی حوِل محوِر خدا می گردد و از آنجا ِخرد و عشق می گیرد و .  ما ُعشاِق نوآموز هستیم:موالنا امروز گفت

 . عنصِر موثری ست" در جهان پخش می کند، مسلما

اگر کسی بر اساِس مِن ذهنی امر و نهی و تحریم و تکفیر و تهدید و ممانعت می کند و بنظرش کار و عمِل درست را 

 .  می گرددمِن ذهنیبرای اینکه حوِل محور . شکست خواهد خورد" انجام می دهد، حتما

  :موالنا در خالِل خیلی از موضوعات به تکرار و یادآوری این مهم پرداخته

 . انسانی که حول و حوِش یار می گردد دائم دنبال اصالح و رفِع نقاط ضعؾ خود، حتی بلحاظ جسمی ست

و بزودی به حضور زنده نشویم، اما حول و حوِش یار می " تبدیل نشود و ما تماما" ممکن است مِن ذهنی ما کامال

شخصی که حوِل یار می گردد، بمحض اینکه متوجه نقطه ضعؾ و ایرادی از خود شود، به اصالح خود می . گردیم

 . پرهیزی را به او یادآوری کنند، بکار می گیرد، انجام می دهد. پردازد
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 . را اگر از انجام کاری منع کنند، به ضررش هم باشد اما آن کار را انجام می دهدَسرِکشولی فرِد 

وقتی خواهاِن تربیت بچه هامان هستیم و با آنها سر و کله می زنیم، آنها را به واکنش وا " فراموش نکنیم، مخصوصا

 .باید وقتی صحبت می کنیم، زنده به عشق باشیم. واکنش مِن ذهنی به مِن ذهنی نتیجه بخش نیست. نداریم

 

 ۱۹۷۹هْلْی، هثٌْی، دفتر سْم، بیت 

تو َسفرکردی ِز نطفه تا ِبَعقل 

نه ِبگامی بود نه َمنزل نه َنقل 

ِسیر جان بی چون بود َدر َدور و َدیر 

جسم ما از جان بیاموزید َسیر 

در آن سفِر معنوی نه .  تو نیز از مرحلۀ نطفه بودن سفرهاِی گوناگونی طی کردی تا به مرحلۀ عقل رسیدی:برای مثال

 !. از جایی به جای دیگر انتقال پیدا کردی" قدمی برداشتی و نه در منزلی فرود آمدی و نه ظاهرا

  :در رابطه با سفری که از مِن ذهنی به سمت حضور می کنیم، موالنا مثال می زند

 آیا این سفر، بوسیلۀ مِن ذهنِی ما و من هاِی ذهنی دیگر، صورت می گیرد یا بوسیلۀ زندگی؟ 

تو از نطفه َسَفـــــــرکردی، تـــــــا انسان بزرگی شدی و به عقل رسیدی، چهل ساله شدی، آیا این ُرشد و َسَفِر تو، از 

 نطفه به عقل، بوسیلۀ رفتِن جسمی بود؟    

می توانیم به وحدِت .  ها بوداحدِت  نساییکی از چند مطلبی را که در این جلسه صحبت کردیم، اگر یادتان باشد، 

 . ادیان نیز اشاره کنیم، تفرقه و جدایی که میان ادیان رایج است بسیار قابل توجه و اهمیت است

 .از دین اگر درست استفاده شود، انسان ها را به هم و به خدا نزدیک می کند ، انسان ها را یکی می کند

 .اگر بدست مِن ذهنی بیفتد، انسان ها را از هم جدا می کند

، انساِن عاشق، دست به ابتکارات نو می زند، ولی امروزه، عشق ناآار  ست: موالنا در رابطه با عشق هم گفت

 !. ابتکارات و نوآوری ها بر اساِس عقِل مِن ذهنی بنا می شود

عشق نوآور است، نو آوری و خالقیتی که . شما باید نو آوری را بر مبنای معنویت استوار و به عالِم عشق پیوند دهید

 . بر پایۀ عشق بنا می شود، جهان را تخریب نمی کند

اما بمحض اینکه نوآوری یا علم را بدست مِن ذهنی بدهید و به دانش و منّیِت مِن ذهنی پیوند بزنید، آؼاِز به تخریب می 

 !.ما اینکار را کرده ایم. کند

 .هفتۀ گذشته هم در این رابطه صحبت کردیم.  بودترسامروز موضوعی را هم که اشاره کرد، در رابطه با 

 خدا، زندگی، بخت را به جسم تبدیل می کند و می خواهد ، ی درست می کنیم، این  یوقتی ما بعنواِن هشیاری، یک 

امکاِن از دست دادن، ما . ، مقوله ای ست که می توانند آن را از آدم بگیرندد شتیآن را داشته باشد، اما همین عنواِن 

  ,,. ممکن است بختی را که دارم، از دست بدهم ,, :را می ترساند و در نتیجه ترس از مرگ ایجاد می شود

 ". خوِد بخت هستیم " اما ما بخت، اقبال، زندگی، را نداریم، بلکه 

http://ganjnama.com/View/97/106/8267/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D9%88%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%20%D9%86%D8%B7%D9%81%D9%87.html
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موضوع دیگِر قابِل توجه این است که به حضور زنده شدِن ما، بوسیلۀ مِن ذهنی یا جسم ما صورت نمی گیرد، بوسیلۀ 

 . کارهایی که ما بلدیم در این جهان انجام دهیم، نیست

  :سببیت نیست که عامِل زنده شدن به حضور می شود: همانطور هم که بارها موالنا به این موضوع اشاره کرده

اینکار را می کنم، اینکار را هم می کنم، بعد اینکار را هم می کنم، آنموقع، به حضور زنده می شوم، به خدا  ,, پس،

 .!.,,می رسم 

 . بلکه باید اجازه بدهید، زندگی، خدا، درون، شما را متحول کند". چنین نیست " 

 .  تأکید می کنیمسکات و تسللوروی " برای همین است که ما دائما

 می شوید، یعنی اتفاِق این لحظه را بدون قید و شرط و قبل از قضاوت، می پذیرید، عقِل مِن ذهنی را و تسللووقتی 

 ". دخالت نکن تو حرؾ نزن، تو " :یعنی به من ذهنی می گویید. قضاوِت مِن ذهنی را انکارمی کنید

همین آگاهی و نظارِت هر لحظه ای بر خود، سبب می . هر لحظه افکار و کالم و رفتارهاِی مِن ذهنی را نفی می کنید

از کم و کیِؾ آن مطلع نیستیم، . شود که آن تحول و دگرگونی و حرکِت درونی بوسیلۀ زندگی، در شما صورت گیرد

. هر چند نمی دانیم مکانیسِم این تحول و تبدیل چگونه ست. اما می دانیم که این تبدیل و بازگشت، صورت می گیرد

 شما هم نمی دانید که چگونه باید به هشیارِی حضور زنده شد؟ 

 ". من که نمی دانم " 

 .!؟ ...شما که نمی دانید پس برای چه  ,, :ممکن است بپرسید

 . ما می دانیم چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم، ولی مکانیسم این تحول و حرکت را زندگی بعهده دارد و انجام می دهد

 . به همین دلیل نباید عجله کنید

 شما می دانید که درخت چگونه ُرشد می کند و چگونه میوه می دهد؟ 

 چرا امسال سه عدد میوه می دهد و سال دیگر، پنجاه عدد میوه می دهد؟

 میوه نمی دهد؟" چرا سال اول اصال

 .اگر کنترل کنید، خراب می شود ". نه" سرعِت ُرشِد درخت را می توانید کنترل کنید؟  

علت و معلول بوسیلۀ ذهن بکار گرفته می . به سبب و علت نیست. پس زندگی، خارج از ارادۀ ما، قوانینی درونی دارد

 .شود، ما در ذهن، در جهاِن فیزیک و مکانیک می دانیم چه عاملی سبب چه معلولی می شود

 بریزیم، چه فعل و انفعالی ُرخ می دهد، بارها رایدر حوزۀ شیمی، می دانیم که اگر اسید سولفوریک را روِی " مثال

. نه ِبگامی بود نه َمنزل نه َنقل ـ تو َسفرکردی ِز نطفه تا ِبَعقل. اینکار را کرده ایم، اما به حضور زنده شدن چنین نیست

 :خالصه

اجازه دهید که زندگی سیِر این تحول و حرکت را در دروِن شما بعهده گیرد و به انجام .  کنیدعجله و نه دخالتنباید 

 .       است) آن سمت (سیِر تکاملی به. برساند

جسم ما از جان بیاموزید َسیر                ِسیر جان بی چون بود َدر َدور و َدیر

 . جسم، نیست، بی چون استدروِن سیِر روح و جان، در حیطۀ زمان و مکان، در 
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، عسل را "مثال. ، مربوط به مشخصاِت ظاهری ست، یعنی ما رفتار فالن پدیده را می دانیم، می شناسیمچایعبارِت 

می توانیم مورد مطالعه قرار دهیم، بفهمیم ترکیباِت آن چیست، پروسۀ تولیِد آن بوسیلۀ زنبور چگونه ست، تولیِد آن چه 

 . ، ولی فقط یکبار بچشید، می توانید بفهمید عسل چیست...مدت طول می ِکشد، عسل چه خاصیت هایی دارد و 

فرض کنید یک نفر در مورد عسل، سالهای زیادی تحقیق کرده، ولی هیچوقت آن را نچشیده باشد، نمی داند عسل 

 !.  آن را حس نکردهبی چانیرا تحقیق کرده، اما  آنچاِی چیست، 

 . جسم، مشموِل زمان و مکان است، رشد می کند و از بین می رود.  استبی چایسیِر جان هم، در دروِن ما، 

 . جسِم ما تابِع جان است. جسِم ما از جاِن مان حرکت را می آموزد

ِسیر جسمانه رها کرد او کنون 

می رود بی چون نهان در شکِل چون 

هر چند بر حسب ظاهر با جسم حرکت می کنند . عارفان سیر جسمانی را رها کرده اند. سیر جسمانی فاقد اعتبار است

یعنی حاضر در قلمرو طبیعِت مادی، سیر و سلوکی روحانی . ولیکن بر حسب باطن، حرکت و سیری روحی دارند

 . دارند

تمثیلی ست برای اینکه بدانیم کجا می خواهیم برسیم، چکار می خواهیم بکنیم و این تؽییرات چگونه صورت می 

 گیرند؟ 

 :یعنی. سیِر جسمانه، هنگامی ست که ما بر اساِس موقعیت هاِی بیرونی حرکت می کنیم

اینها سیر . در ذهن فکر می کنیم، تصمیم می گیریم و بعد بلند می شویم و حرکت می کنیم، اینطرؾ آنطرؾ می رویم

 .جسمانه ست، بر اساِس موضوعات و شرایط و وضعیت هاِی بیرونی تنظیم می شود

  !. لی پراسه،  لی خِط سلِر  ع ال ر  رها ا بی چای  ی راداما کسی دیگر، 

. وقتی ما بی چون می رویم، ِخَرِد زندگی برایمان تعیین می کند که چگونه فکر کنیم، چه بگوییم و چگونه حرکت کنیم

 . اتفاق این لحظه را می پذیریم. ما دوِر او، دوِر یار می گردیم و او خردش را به فکر ما القاء می کند

پذیرِش اتفاق این لحظه معنایش این نیست که ما با وضعیت فعلی موافقیم و نمی خواهیم تؽییرش دهیم، فرض کنید کسی 

به خانۀ ما سنگ می اندازد، ما این لحظه می پذیریم که به خانۀ ما سنگ می اندازند و واکنش نشان نمی دهیم، 

حضورمان را حفظ می کنیم، اما به این معنی نیست که دروِن ما نمی خواهد، ندایی، فکر سازنده ای، بیاید که ببینیم 

 !. این مزاحمت را چگونه رفع کنیم

پذیرِش اتفاِق این لحظه، معنی اش این نیست که ما نمی خواهیم وضعیِت مادِی فعلی را عوض کنیم، معنی اش این 

می خواهیم متصل به زندگی باقی . نمی خواهیم از عقِل مِن ذهنی استفاده کنیم. است که نمی خواهیم واکنش نشان دهیم

 . بمانیم، او نحوۀ برخورد ما را تعیین کند و نه مِن ذهنی

  :شما می خواهید. همینکه واکنش نشان دهید، مِن ذهنی فعال می شود و این سیِر جسمانه ست

  ". بی چای که خد ، زندگی ست، در هلبت چای ر ه براد" 

 .برسلو )آنجـــــــا(  ی خا هلو به
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گفت روزی می شدم مشتاق وار 

تا ببینم در بشر اَنوار یار 

این موضوع در دفتر سوم مثنوی، در قصۀ دقوقی و کراماتش، شرح داده شده که فقط چند بیِت آن را برایتان می 

 :خوانم

  :موالنا در هیبت و از زباِن عارفی بناِم َدقوقی گفت

 !.یکی از روزها با اشتیاقی تام، سیری روحانی را آؼاز کردم تا در وجود انسان، انوار الهی را مشاهده کنم

یعنی ببینیم چگونه نور خدا در بشر کار می کند؟ یعنی بی چون چگونه در چون، می تواند هشیارانه فکر کند، راه 

 :برود، حرکت کند، عمل کند؟ توجه کنید

 .ما می توانیم آگاهانه و هشیارانه بگذاریم که بی چون، در چوِن ما، در جسِم ما کار کند، عمل کند

این بی چونی در شکل و در جسم و در چوِن ما، کارکرِد نوِر یار است، هشیاری یار است، هشیاری خدا در ماست و 

 . ما راهی بس طوالنی آمده و مشتاِق همین امریم

  . استصبح حضاراین همان طلوِع . همۀ انسان ها مشتاِق تجلِی همین وعده بوده و هستند

آنجا که ذهِن من دار، بحث و جدِل کاذِب روزمرگی، هیجانات، وسوسه ها، خاموش می شوند و نطفۀ تحول و تبدیل در 

 .          می گیردجایما 

تا ببینم قُلُزمی در قطره ای 

آفتابی َدرج اندر ذره ای 

 . را مشاهده کنمآفتاب، دریا و در ذره، قطرهدر این سیر روحانی می خواستم در 

 .(شما اآلن قدر خودتان را می دانید). دریایی را در یک قطره و آفتابی را در یک ذره ببینم

درست است که از آنطرؾ بصورِت هشیاری آمده و بعد گرفتار و محصوِر ذهن شدید، اما اگر از ذهن زاییده شوید، 

 !. یک دفعه آفتاب می شوید

 ولی آفتاب در یک ذره خودش را نشان ...اگر چه هنوز انسانی معمولی هستید که حرکت می کنید، ؼذا می خورید و 

 !.دریایی هشیاری، دریایی خرد، به اندازۀ خدا، در شما جا می گیرد. خدا در شما زنده می شود!.  می دهد

قُلزمی در قطره و این مصداِق عینی زنده شدن به  .شما می خواهید، ما می خواهیم دریایی را در یک قطره ببینیم

 .حضور است

بعد از زنده شدن به هشیارِی حضور، آیا با این آفتابی که در ذرۀ شما طلوع می کند، می توانید جهان را با آفتاِب 

 خودتان ببینید، یا نمی توانید؟

 .  می بیند و شما مشتاق و دنباِل همین ِخَرد هستیدچشو ِخَرداین آفتاب، با . البته که می توانید

 . گرفتاری ما این است که ما آفتاِب موجود در ذره را هنوز بندرت پیدا کرده ایم

به قدرت رسیدن و فرمانروایی و پیروزی، . هر چند، زنده شدن به هشیارِی حضور، فرمان و مشیت خدا، زندگی ست

 . بر َنفس و بر ذهن و رسیدن به فراسوِی ِخَرد، به همۀ ما انسان ها وعده داده شده



  Apr 09 2014    ٥٠٠برنامه گنج حضور شماره 

36 
 

 طلوع آفتاب در ذرهحال، وقتی قرار است انسان به این پیروزی شگرؾ نائل شود، باید در تعداِد زیادی از انسان ها 

 . خودش را نشان دهددرلا در قطرهکند و 

 .پس ما فقط قطره ای در دریا نیستیم، بلکه دریایی در یک قطره ایم

 .  ما در عشق حس یکی بودن می کنیم:در آن دو بیت اول موالنا به ما گفت. بله

همۀ . اگر این آفتاب در ذره، این آفتاب در هر انسانی طلوع کند، متوجه می شود که با انسان های دیگر یکی ست

  :بقول موالنا. انسان ها از جنِس آن هشیاری هستند

 !.موسی و عیسی با هم جنگی ندارند اما پیرواِن شان با هم در جنگ اند

موسی و عیسی از جنِس زندگی هستند، خودشان را زندگی می دانند و همدیگر را زندگی می بینند و در فضاِی 

 که تابِع مِن ذهنی هستند، به یکدیگر خصومت می پیرواِن شانیکتایی، با همۀ انسان ها حِس یکی بودن می کنند، ولی 

 !. ورزند

 

 ۶۷۸هْلْی، هثٌْی، دفتر اّل، بیت 

َده چراغ اَر حاضر آید در مکان 

هر یکی باشد بصورت ؼیر آن 

فرق نتوان کرد نور هر یکی 

 چون به نورش روی آری بی شکی

یعنی اگر ده چراغ در یک مکان باشند و ظاهر .  سفاِل ده عدد چراغ با هم فرق دارند اما نورشان یکی ست:مثاِل دیگر

 . آنها با هم اختالؾ داشته باشند، چون به نور آن چراغ ها نظر کنی بی گمان نمی توانی آنها را از هم جدا کنی

اما جاهالِن متعصب آن . پس انبیاء و اولیاء به هردینی که تعلق داشته باشند، چون حامِل نور حقیقت اند، هیچ فرقی میان آنان نیست)

 . (موجودات مبارک را از هم جدا می کنند و نزاع ویرانگر به راه می اندازند

اگر هزار شمع روشن شود، نورهاِی . پس اگر آفتاب در ذرۀ من طلوع کند و تو هم آفتاب شوی، نوِر مان یکی ست

 . شان یکی ست هر چند ممکن است پایه هاِی آنها، شکل و صورِت شان با هم فرق داشته باشد

اگر به هشیارِی حضورمان توجه کنیم، یکتا و یگانه ایم، اما اگر به مِن ذهنی و به باورهاِی سفت و سخت و جامدی که 

 !. چسبیده ایم توجه کنیم، بسیار متفاوت هستیم، نمی توانیم متحد شویم

 .پس تنها راه، خروج از ذهن و وارد شدن به فضاِی یکتایی و عشق است

* 

  :حال، موالنا پیشنهاد می کند

 ۶۸۳هْلْی، هثٌْی، دفتر اّل، بیت 

صورت َسرِکش گدازان ُکن به رنج 

تا ببینی زیر او وحدت چو گنج 

 . صورِت معنا ستیز را باید با آتش ریاضت ذوب کنی

http://ganjnama.com/View/97/104/7925/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%20%D8%A2%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7925/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%20%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86.html
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اهِل سلوک، راه رهایی از صورت ). همینکه چند گانگی را محو کردی در زیر ویرانی های آن، گنجی به نام وحدت بیابی

 .(پرستی و تعصبات قشری و من و مایی را مبارزه با امیال و آرزوهاِی بی اساس دانسته اند

صورِت سرکِش مِن ذهنی، یعنی وضعیت ها و اتفاقات و فکرها، در سطح اند و زیِر وضعیت ها و اتفاقات و فکرهای 

 .ما گنجی ست که همگی ما انسان ها در آن گنج مشترکیم

در سطح، هر کسی، هم هویت شدگی و باورهایی دارد که مثِل کؾ و آشؽال در سطح دریا پراکنده هستند اما گسترۀ 

 .دریای ساکن و ثابت و عمیق، زیِر آن پارازیت هاست

فرض کنید روی قسمت هاِی کوچکی از دریا مقداری خاشاک جمع شده و روِی دریا را پوشانده اند، اما زیِر آنها دریا 

 . همین رنِج هشیارانه ست. صورِت آن َسرِکش و حرون، را به رنج ُگدازان کن. ساکن است

 .با رنج و درِد هشیارانه باید هم هویت شدگی هاِی مان را با اقالم این جهانی، ذوب کنیم، بیندازیم

پس، هنگامی که چیزی را از دست می دهید یا از شما می گیرند، داد و بیداد نمی کنید و به دردهاِی قبلی اضافه نمی 

 . هشیارانه درد می کشید و این هم هویت شدگی را می َکنید. کنید

شما آرامش  ". نه!. " یکی می میرد، مالی از دست می رود و شما می خواهید محزون شوید و واکنش نشان دهید

 .رنج دارد اما پشت آن آزادی ست. خودتان را حفظ کنید و این بند را ِبُبرید، آزاد شوید

 : شما می توانید در مقاِم ناظر بایستید. کندن هم هویت شدگی ها درد دارد اما این درد را بگذارید مِن ذهنی ِبکِشد

مِن ذهنی، در اصل نباید درد بکشی، اما اگر شما می خواهی درد بکشی، برو بکش، خشمگین شو، بگو حیؾ است، " 

 !. من تماشا می کنم، حیؾ نیست، زیِر این دردها، زیِر این هم هویت شدگی ها، گنِج وحدت و یکتایی و یگانگی ست

ور تو َنگدازی عنایتهای او 

خود ُگدازد ای دلم موالی او 

تو ای صورت پرست، اگر صورت های حق ستیز را ذوب نکنی، خداوندی که دلم ؼالم اوست، خود صورت هاِی 

 . حق ستیز، دردها را ذوب خواهد کرد

 .(موال به معنی َسرَور هم هست). موال در اینجا یعنی ؼالم

ما یاد گرفتیم هشیارانه این صورت سرکش را که همین مِن ذهنی ست و روی گنِج وحدت و یکتایی را گرفته، 

اما وضعیت این لحظه . صورت سرکش است، توقع دارد از فُرم و شرایط و وضعیت این لحظه زندگی بگیرد. ِبگُدازیم

 !. زندگی نــــــدارد که به او دهد و هیچ موقع هم مطابق میِل آن در نمی آید" نمی تواند به او زندگی دهد، اصال

ما فکر کردیم که . کی وضعیت این لحظه مطابق میِل ما بوده؟ اگر هم مطابق میل ما بوده، هیچی دریافت نکردیم

 . اتفاقاتی که منتظرشان هستیم، ما را شادی و امنیت و آرامش خواهند بخشید

 : دیپلم بگیریم، سرکار برویم، ازدواج کنیم، زندگی مان شروع می شود، بعد گفتیم:از همان ابتدا در انتظار بسر بردیم

وقتی بچه دار شویم، زندگی مان شروع می شود، بچه دار هم شدیم زندگی مان شروع نشد، گرفتاری های مختلؾ پیش 

 گرفتاری ها را رفع کنیم، زندگی مان شروع می شود، گرفتاری هاِی مان هم رفع شد، خانه مان بزرگ :گفتیم. آمد

 !.پیر شدیم، نا توان شدیم باز هم زندگی شروع نشد. شد، اما زندگی مان شروع نشد
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 . در حالیکه باید می ُگداختیم

یعنی کاری خواهد . حال اگر داوطلبانه این صورت سرکش را نگدازیم، توجهاِت ایزدی، سرکشی ها را خواهد گدازاند

 :پس. کرد که با درد ذوب شوند

  :دو راه وجود دارد یا شما داوطلبانه با زندگی همکاری می کنید و می گویید

 .  ی تسللو هستو، فف لدو ـ

 .ستیزه و درد ایجاد می کنید  ـ

اگر تسلیم نشوید و به . بالد تسللو شالد درد به شما فشار خواهد آورد و ناتواِن تان خواهد کرد تا جایی که بفهمید 

ستیزه ادامه دهید شاید در این مسیر از بین بروید چون ستیزه و مقاومت زیاد، بدن را فرسوده می کند و دچار امراض 

 .     و گرفتاری های مختلؾ می کند، از پا در می آیید

او نماید هم به دلها خویش را 

او بدوزد خرقٔه درویش را 

 .آن خدا از روی لطؾ و ُحّب ازلی خود، هم خود را بر دل هاِی روشن نشان می دهد و هم خرقۀ درویش را می دوزد

خرقه، در اینجا کنایه از قلب است و دوختن کنایه از این است که جدایی و فراق قلب درویشان و محبان خود را به وصال مبدل می )

 .(فرماید

 .باالخره خدا خودش را به شما نشان می دهد و خرقۀ درویش را می دوزد

. اگر شما هشیارانه و داوطلبانه به مطالب موالنا توجه کنید، زود درویش می شوید و خرقۀ حضور شما را می دوزد

  :یادمان باشد

 .  در برابر اتفاقات و حوادِث این لحظه، توجه به اتفاقاِت این جهان، مِن ذهنی را ایجاد، تقویت و بزرگ می کند قاا ت

فکر نکنید که مقاومت در مقابل اتفاقات، عالمِت قدرت و توان و بزرگی .  می کندکوچک و پذیرش مِن ذهنی را تسللو

ست، بعضی ها با هر چیزی سِر ناسازگاری و مخالفت می گذارند و فکر می کنند که این سرِکشی اعتبار و قدرت 

 . موافقت کنید!. اینطور نیست". نه !. " است

 .بپذیرید. بپذیرید. بپذیرید. بپذیرید .بپذیرید

 . اینجا، مقاومت به معنی مخالفت است

بچۀ ما می خواهد تعیین رشته کند مخالفت می کنیم، می خواهد ازدواج کند، دخالت می کنیم، می خواهد مستقل شود، 

ضدیت می کنیم، می خواهد حیوانی اهلی را در کنار خود بگیرد، مانع ایجاد می کنیم، درهر کاِر او دخالت می کنیم، 

 . اینها مِن ذهنی ما را تقویت و تثبیت و تشدید می کند...

 . ما باید از مِن ذهنی که پوسته ای موقتی بیش نبود، بیرون بیاییم و فضاِی پذیرش باشیم

آیا می خواهید به زور خودش را به شما نشان دهد یا با خوشرویی و . باالخره خدا خود را به شما نشان می دهد

 .مالطفت؟

 .نباید درد می کشیدید" شما شناسایی می کنید و می فهمید که تحمِل این دردها اضافی و بیهوده بوده و اصال" 



  Apr 09 2014    ٥٠٠برنامه گنج حضور شماره 

39 
 

 درد هشیارانه درد نیست، اگرهم هویت شدگی هاِی ما، در سنین پایین کم بود، کندن از این هم هویت شدگی ها هم ـ

 .دردش کم بود، ولی آنقدر به هم هویت شدگی ها ادامه دادیم و درد روی هم انباشتیم، که اآلن به سختی گرفتار شده ایم

 . متوجه گرفتار بودِن مان در مِن ذهنی می شویم. اما همین آگاهی و شناسایی ها ما را آزاد می کند

 . متوجِه ترِس واهی و توهمی خود می شویم

زیرا با آفلین یکی شده و . هم هویت شدن و دل به آفل و ناپایا و از بین رونده سپردن، درما باعث ایجاد ترس می شود

 . با از بین رفتن آنها احساس می کنیم که خود نیز در حاِل از بین رفتن هستیم، ترس بر ما چیره می شود

اما وقتی آفلین و از بین رونده ها را رها می کنیم، متوجه می شویم که نوری پایدار در ما موجِب تشخیِص آفل و از 

 .   ی هستو ست و زندگیست، خد  می شویم،  ا، که بتدریج تبدیل به ناِر پالد راین . بین رونده بوده

حول و حوِش جسم " از جنِس هشیاری، خدا، نیست و شما نباید دائما. هر چه که فکرمان نشان می دهد، جسم است

 . بگردید

 !. بیشتِر مردم یا از جهنم می ترسند، یا به فکِر بهشت هستند

  

 ۳۱۰۶هْلْی، هثٌْی، دفتر دّم، بیت 

دوزخ و جنت همه اجزای اوست 

هرچه اندیشی تو او باالی اوست 

هرچه اندیشی پذیرای فناست 

آنک در اندیشه ناید آن خداست 

  .به جهنم و بهشت می اندیشیم، اما باید بدانیم که اینها اقالم ذهنی هستند" ما در ذهِن مان دائما

 ...  ما از جنِس خدا هستیم، از جنِس بهشت و جهنم و هر انچه که ذهِن مان به ما نشان می دهد و جسم هستند، نیستیم

 !.  باالتر از آنچه ست که تو می توانی در باره اش اندیشه کنی ا

تنها ماهیتی که در حیطۀ . فانی ست زیرا شما فقط جسم را می توانید بیندیشید" هر چه که به اندیشه ات می رسد، حتما

 .  فکر آدمیان در نمی آید، خداوند تعالی است

پس هر چه ما در ذهن بعنوان . پنج حس و ذهِن ما، اجساِم این جهانی را به ما معرفی می کنند، خدا به ذهن نمی آید

 . خدا، زندگی شناخته ایم ؼلط است

 ، به نظر شما حضور چیست؟ "مثال

 !.هر چه که در تصوِر شما حضور معرفی می شود، هر چه فکر کنید و هر چه که بگویید، حضور نیست

 .  شویدتبدللباید .  استتحالحضور، 

 .  شویدتبدللپس در مورد خدا، حضور، بخت، فکر نکنید، 

به هشیارِی خدایی، به بی  ِی،  داِرجسمی به هشیارِی بی  ی، کوشش و مأموریتی اساسی ست که در آن هشیارِی تبدلل

 :در ابتدا گفتیم. اینکار مستلزِم از دست دادِن هویت هاِی کاذب است. چونی، ُمَبَدل  می شود

http://ganjnama.com/View/97/105/8152/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%20%D9%88%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C.html
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 . هشیاری که ما هستیم، آمده، از خود تصویری ذهنی درست کرده و با آن تصویِر ذهنی زندگی می کند

بیشتِر مردم، در جهت افزودِن اعتماد به نفِس این تصویِر ذهنی، تقال و تالش می کنند ولی مِن ذهنی در تمامیت و 

 .؟!اساسش خالؾ حقیقت و ِکذب و ناراستی ست، چه اعتماد بنفسی

 !.اعتماد، از هشیارِی پایداری که ضروری و زنده و خردمند و موثر و ذاتی ست می آید نه از یک تصویِر ذهنی

اعتماد بنفسی که از تأیید مردم و بزرگنمایی کاذِب خود و چسبیدن به مقوالت فانی و از بین رونده ناشی شود، معتبر و 

 !. مسئول و اطمینان بخش و موثق و قابل اتکا نیست

دوست دارم مردم، بعنوان شخصیِت مهمی مرا به . ، هستمآدِو  فو بادیمن گدایِ تیتر مفهومیِ در اینوع اعتماد بنفس، 

در " حساب آورند و خود نیز بپذیریم که آدِم مهمی هستم و از این طریق اعتماد بنفس ام باال رود و اشباع شود تا مثال

  !.ورود به مجلسی خجالت نکَِشم

 "!.اتالِؾ وقت است " 

َبر َدِر این خانه گستاخی ز چیست 

َگر همی دانند کاندر خانه کیست؟ 

ابلهان تعظیم مسجد می کنند 

در خرابی اهل دل ِجد می کنند 

 !.ما اگر می دانیم و فهمیده ایم که در خانه کیست، پس چرا اینقدر گستاخ هستیم

 . ما دست از عقِل مِن ذهنی بر نمی داریم و از ُپر رویی تسلیم نمی شویم

می دانیم که خدایی وجود دارد و ما از جنس او هستیم و می خواهد خود را از طریِق ما بیان کند و امور " اگر حقیقتا

  گستاخی ما از چیست؟...دنیوی سطحی و توهم بوده، پس؟ 

 برای شما چه؟!. ما مِن ذهنی و افکار و تجسم و مفاهیِم آن را جدی گرفته ایم!. بنابراین نمی دانیم

 آیا خدا برای شما مفهومی بر اساِس مِن ذهنی ست؟ 

 .  لحظه حس می کنید؟ه لییا، یک حقیقِت زنده و رونده، در حاِل جریان و پویاست که ِخَرَدش را همین 

زنده بودِن زندگی را حس می کنید و انرژی و ِخَرِد آن از شما جاری می شود و وضعیت هاِی بیرونی تان را ِنمو و 

 سامان  می دهد و عشق اش را از طریق شما در جهان پخش می کند، کدامیک؟

 !. از گستاخی و ابلهی ست که خدا را مفهوم تلقی کنیم

آدم هاِی احمق بنای مسجد و جسم را تعظیم و تکریم می کنند ولی صاحبدالن را، کسانی ، ابلهان تعظیم مسجد می کنند

که به حضور زنده اند، خدا در دروِن آنها زنده شده، یعنی آفتاب در ذره اند و دریایی در قطره، زندگی در اندیشه و 

منظور از مسجد صورِت ظاهری هر ). کالم و با رفتارشان خود را ابراز می کند، سخت مورد اهانت و ستم قرار می دهند

عبادتگاهی ست با هر آیین و مسلکی و دل، نقطه ای ست که دایرۀ وجود از او در حرکت آمد و کمال یافت، و ِسِر ازل و ابد در او به هم 

   . (پیوست و متجلی شد

 . در دروِن تک تکِ ما، در زیِر این صورِت سرکش است. خدا، زندگی، در خاک، در جسم نیست



  Apr 09 2014    ٥٠٠برنامه گنج حضور شماره 

41 
 

  تِن ما هم مسجدی ست،ابلهان تعظیم مسجد می کنندما مِن ذهنی داریم و با فکِرمان دنباِل موضوعی جسمی می گردیم، 

 !. ، بجای اینکه هشیارِی حضورمان را مراقبت کنیم، احترام و پاس داریم!که در آن فکرهاِی مان را می َپرستیم

 اما شما؟ بیشتر جسِم تان را می َپرستید یا هشیارِی حضورتان؟ 

 . اگر زنده به حضور بودید، در خرابِی اهل دل، جدیت نمی کردید

آن مجازست این حقیقت ای خران 

نیست مسجد جز درون َسرَوران 

مسجدی کان اندرون اولیاست 

سجده گاِه جمله است آنجا خداست 

. ای آدم هاِی احمق، هر عبادتگاهی جنبۀ مجازی و صوری دارد، در حالی که دِل انساِن کامل جنبۀ حقیقی دارد

   . سجدی جز دِل بزرگاِی  عرفت ا  صحاب حقلقت اجاد ند رد

 . کسی که جسم را ستایش می کند، بت می پرستد

خدا بصورِت حقیقِت زنده از شما جاری ست، خدا حقیقِت این لحظه ست، این لحظه جاری ست ولی آنچه در ذهن 

 . استَمجازتجسم کرده و می خواهید در آینده به آن برسید، 

 .مسجدی که در باطن مردان الهی وجود دارد، سجده گاِه همۀ مخلوقات است و دِل آنان تجلی گاِه حضرت حق است

 بلد ربه شرط آنکه . مسجد در دروِن َسرَوران، یعنی کسانی ست که به حضور زنده اند و شما هم از آن جنس هستید

به هشیارِی حضور زنده شوید و اگر به خودتان، به هشیارِی زنده . شما هم می توانید از جنِس اولیاء شوید. شوید

 .آنجا مسجد و سجده گاِه همۀ مخلوقات است. شوید، به بخِت تان زنده شده اید

فُرم . پس ما به حضوِر دروِن خودمان و به حضوِر دروِن اولیاء، کسانی که به حضور زنده اند، احترام می گذاریم

 . فُرم از بین رفتنی ست. معتبر است ولی قابل ستایش نیست

 .چیزی که در ما از بین رفتنی نیست، همین هشیارِی حضور است

 انسانی که از تو دور است و تو را درک نکرده و در مِن ذهنی ست و نیز همۀ من :موالنا در همین سه بیت می گوید

 . آنها گرفتارند و ؼصه می خورند. هاِی ذهنی که با درد هم هویت اند، از خدا بی خبرند

 :من که کم و بیش از تو آگاه شده ام و مشتاقانه می خواهم به تو برسم، صبر ندارم

 

 ۴۰۹هْلْی، هثٌْی، دفتر سْم، بیت 

حال او اینست کو خود زان سو است 

چون بود بی تو کسی کان تو است؟ 

توضیح داده، من فقط سه بیت آن را برایتان می خوانم می توانید تشریؾ ببرید این ابیات را از دفتر " این مطلب را قبال

 . سوم مثنوی مطالعه فرمایید

http://ganjnama.com/View/97/106/8190/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%AF.html
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در جایی که حال کافران این باشد، پس حاِل کسی که به تو مشتاق است، یعنی اهل وصال و پیوند با توست چگونه " 

 . ؟"خواهد بود 

کسی که از تو دور است و به تو آگاه نیست، آنطوری حالش خراب است، من که می دانم ماِل تو هستم، از جنِس تو 

 !. هستم، باید دوِر تو بگردم، حاِل مرا دریاب

حق همی گوید که آری ای َنِزه 

لیک بشنو صبر آر و صبر ِبه 

صبح نزدیکست خامش کم ُخروش 

من همی کوشم پِی تو تو َمکوش 

  :حضرت حق به آن روحی که اهل وصال است امید می دهد

 .عاشق منی، ولی از من خوب بشنو و شکیبا باش که شکیبایی بهتر است" ای روِح پاک، آری، تو واقعا

 .          همۀ انسان ها از جنِس هشیارِی حضور هستند. ه ۀ  ا پاک هستلو آری ای روِح پاک، :خدا می گوید

ولی چون به تصویِر ذهنی شان نگاه می کنند و متکی اند و تصویر ذهنی شان به درد آلوده ست، از حضور فاصله 

  :بمحض اینکه موانع زنده شدن به حضور را شناسایی کنیم و بگوییم. گرفته اند

. یا اندک اندک خود را از آن موانع َسُبک کنیم. ، می توانیم همۀ ناخالصی هاِی بازدارنده را بیندازیم"من این نیستم " 

برای چه .  ای پاک، بشنو، گوش کن، صبر کن، عجله نکن، عجله کاِر شیطان،عجله کاِر مِن ذهنی ست:خدا می گوید

 عجله می کنی؟ 

 !.  لی لک تحال درانی ست

اشتیاق هم داریم که هر چه زودتر به حضور زنده شویم و روز به روز این زنده شدن به حضورعمیق تر شود اما 

 .  کنیمصبر و پرهلز، تسللو شالو :ما فقط می توانیم. همۀ صحبت بر سر این است که دست ما نیست. دست ما نیست

 حال، وقتی صحبت از پرهیز می کنیم، بدانیم پرهیز از چه چیزی؟ 

پرهیز از هم هویت شدگی، پرهیز از ؼیبت، پرهیز از دلبستگی به وضعیت ها و پدیده هاِی این . پرهیز از ایجاِد درد

جهانی، پرهیز از تؽییِر مردم، پرهیز از انتقاد و عیبجویی و عیب بینی و عیب گویی، پرهیز از امر و نهی، که مردم 

 . بچه ها را به واکنش وا می دارد" مخصوصا

سپیده دمان نزدیک است، خموش باش و کمتر فؽان کن، زیرا من ، ت خامش کم ُخروشس صبح نزدیک:اگر پرهیز کنیم

 .صبح، فضای حضور است. صبح نزدیک است. برای تو می کوشم و تو در تکاپو و التهاب مباش

 !. خاموش باش. اما وقتی فکِر من دار می کنی، ازموضع و محدودۀ ذهن حرکت می کنی، شب است

وقتی لحظه را در بحث و جدل و ترمیم مِن خود، بزرگتر و باال تر جلوه دادن خود، آراستِن تصویر ذهنی خود در نظر 

 . دیگران، سپری کنیم، به جایی نمی رسیم

شب سپری شده و روز آمدنی ست و آفتاِب . واکنش نشان نده" کم واکنش نشان بده، یعنی اصال. کم فکر کن. کم کوش

 . خدا، در ذره می خواهد طلوع کند، صبر کن، مندروِن تان می خواهد طلوع کند، آفتاِب 
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 .خاموش باش و اینقدر حرؾ نزن، بیشتِر حرؾ زدن هاِی ما، بخاطر توقعات جهاِن بیرون و مادی ست

 . همی کوشم پِی تو تو َمکوش

 . زیرا هر چه ما می کوشیم از موضِع مِن ذهنی ست

  :بکوشی" می خواهی واقعا!. پس نکوش زیرا مانع ایجاد می کنی، از مسیِر اصلی دور و جدا می شوی

 . ه لشه با  لی وحظه آشتی باش

زیرا ؼیر از تو . قضیۀ آشتی با این لحظه، به زبان دویی ست و ممکن است ؼلط باشد، یعنی با خودت آشتی باش

من با خودم آشتی می کنم، پس زندگی، خدا، می . یادمان باشد که همیشه ؼیر از من هیچکس نیست. هیچکس نیست

 .   من دنبال تو می کوشم که تو را از این مخمصه بیرون بیاورم، تو دیگر مکوش:گوید

 

 ۳۰۸۵هْلْی، هثٌْی، دفتر دّم، بیت 

آنچ می گوید درین اندیشه ام 

آن هم از َدستان آن َنفسَست َهم 

وآنچ می گوید ؼفورست و رحیم 

نیست آن جز حیلٔه نفِس لئیم 

ای ز ؼم مرده که دست از نان تهیست 

چون ؼفورست و رحیم این ترس چیست؟ 

، همانا از حیله ها و افسانه سرایی های ,,من نیز در اندیشۀ الهی فرو رفته ام  ,, :اگر شخصی به یاوه مدعی شود که

 .نفس اَّماره ست

اگر مِن ذهنِی شما می گوید و یا شما بعنواِن مِن ذهنی می . شما در مقاِم ناظر، به وسوسه هاِی مِن ذهنی گوش ندهید

من در اندیشۀ حضورم، این یکی از هدؾ هایِ مهم من است که به حضور زنده شوم یا خدا مرا به حضور ,, : گویید

بیاِن لفظِی خدا ؼفور و رحیم است هم از حیله هاِی مِن ذهنِی لئیم . ، این صحبت ها حیله هاِی نفس است,,برساند 

 .است

ایمان داری که خداوند " ای کسی که از نان و نعیم دنیا دستت خالی است و از شدت اندوه جان به لبت رسیده، اگر واقعا

 آمرزنده، بخشنده و مهربان است، پس چرا اینهمه می ترسی؟

راستی ؼفوری و رحیمی خدا در تو زنده ست و تو  و باگر همانطور که مِن ذهنی می گوید، خدا ؼفور و رحیم است

     ؟ چیستترسراست می گویی و به او معتقدی و شاد و آرام هستی، پس این 

 معتقدم که خدا بخشنده و مهربان و رحیم است، پس این ترس در من چیست؟"  اگر من واقعا:شما از خودتان بپرسید

ُبت . اگر ترس دارم، مِن ذهنی دارم، اگر مِن ذهنی دارم، خدا را بصورت مفهوم درآورده و با یک ُبت صحبت می کنم

 .دراین لحظه به آن بخشندگی و آن فراوانی پی نبرده و هنوز در ذهن هستم" را ؼفور و رحیم می دانم، من عمال

 .آز دی ست= شناسالی اشکالی هم ندارد، برای همین این مطالب را مطالعه می کنیم، 

http://ganjnama.com/View/97/105/8151/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%DA%86%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85.html
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اگر از حیلۀ نفس لئیم آزاد شویم، چه می شود؟ دیگر مِن . وقتی به حیلۀ نفِس لئیم پی می بریم، از آن آزاد می شویم

 . ذهنی با این لحظه نمی ستیزد

 
 ۲۸۶۲هْلْی، دیْاى شوس، غسل شوارٍ 

 همچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر

همه دل َگردی و بر گفت زبان نستیزی 

هر چه ذهن اندیشه می کند، به زبان می . کاِر مِن ذهنی این است که با داده ها و گفِت ذهن، با رویداد این لحظه بستیزد

ما با ذهن و با گفتاِر ذهِن خودمان می ستیزیم، اگر نستیزیم، آیینه ای می شویم که از درون آن برکات می جوشد و . آید

 . آیینه خاموش و گویاست. باال می آید

همانطور که هست ر  ... قیافه، چهره و لباس و . جلوی آیینه بایست، با تو حرؾ می زند هر چند ناطق و گویا نیست

 . منعکس می کند، همه را نشان می دهد

شما هم وقتی جهان را تماشا می کنید و خرِد زندگی از درون شما می جوشد و باال می آید ولی حرؾ نمی زنید، تبدیل 

 .به آیینۀ زندگی شده اید

آیینه تصویر را همانطور که هست منعکس می کند امـــــــا قضاوت نمی کند، ستیزه نمی کند، ناسزا نمی گوید، ایراد 

چرا کراواتت کج است، چرا موهایت را شانه نزده ای، چرا قدت دو متر نیست، من عکس تو را نشان  ,, :نمی گیرد

از مقابل آیینه کنار روید، شما را نشان نمی دهد و شما را .  مقاومت نمی کند، با تو هم هویت نمی شود...، ,,نمی دهم 

 !. نمی گیرد، دست از شما برمی دارد، نگه تان نمی دارد

شما هم مثل آیینه، خاموش و گویا بصورِت باصطالح مراقبه، به جهان نگاه می کنید، خرِد زندگی از درون به پیراموِن 

 .با  لی گمته ها ستلزه نکنلدتان می ریزد، در صورتیکه 

منسوب به موالنا   

دیده ای خواهم که باشد شه شناس  

تا شناسد شاه را در هر لباس 

 :شما در این لحظه، آن چشم، آن بصیرت و شناسایی را می خواهید، که با هر اتفاقی که ُرخ می دهد، نستیزید، بگویید

این حادثه ای که ُرخ می دهد، کالِه خدا، قیافۀ خداست که من با چشمانم و با حس و قضاوتم می بینم، ولی این لحظه " 

چون اگر با این لحظه، با فُرِم این لحظه، با اتفاِق این لحظه ستیزه کنم، با خدا ستیزه . خداست و من با او آشتی می کنم

خوشش می آید، زیرا  ی بعضی از موقع ها لباس هایی می پوشد که ذهِن . حال هر لباسی که پوشیده باشد. می کنم

     ...اتفاق به نفع من است، بعضی موقع ها اتفاق را بد تفسیر می کنم، 

 . ولی با هر قیافه ای که خدا ظاهر شود، او را می شناسم

 ". می دانم که هر کاری که می کند، هر اتفاقی که این لحظه بیفتد، به نفع من است 

به نفِع ماست " اگر با مِن ذهنی با اتفاِق لحظه برخورد نکنیم، با آن ستیزه نکنیم و خود دنبالۀ آن را خراب نکنیم، حتما

 !. و بهترین اتفاقی ست که برایمان رخ داده

http://ganjnama.com/View/97/99/5486/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B4.html
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 ، می دانید چرا؟ ! ,,اتفاقات به ضرر من تمام شد ,, :ممکن است بگویید

مقاومت و قضاوت کردید، . برای اینکه ستیزه کرده، صبر نکردید و نگذاشتید که زندگی کار و طرح خود را پیش ببرد

مثل آیینه نبودید، به چیزی چسبیده و رها نکردید، شما که زندگی خود را خودتان خراب می کنید، چرا زندگی را 

 مالمت می کنید؟ 

 .پس باید شناسایی کنیم که با اتفاق لحظه چگونه برخورد کنیم

 

  عطار، هٌطق الطیر

مرد می باید که باشد شه شناس 

 گر ببیند شاه را در صد لباس

همۀ این لباس ها . انسان باید خدا شناس باشد، شاه را، خدا را که به صد لباس ظاهر می شود، بشناسد و تشخیص دهد

بعضی را قشنگ و بعضی را . قشنگ اند ولی ذهن بر اساِس سود و زیاِن فورِی خود، آنها را قضاوت و تفسیر می کند

 !.ناپسند می بیند

تسلیم به این معنی ست که هر اتفاقی را، بدون قید و شرط قبل ازاینکه مِن ذهنی قضاوت کند، بد و خوب کند، 

 . خرابکاری کند، بپذیرید، اما بعد از پذیرِش رویداِد لحظه، اگر بخواهید می توانید وضعیت را عوض کنید

، شما صد دالر پول دارید، ولی نمی خواهید که تا آخر عمر صد دالر داشته باشید، پس وضعیت فعلی را که "مثال

 .دوست ندارید، پس از تسلیِم به این رویداِد این لحظه، می توانید این وضعیت اذیت کننده را عوض کنید

گاهی مِن ذهنی ما در . به شرطی آنکه در اثر تضادها و مقاومت های مِن ذهنی از وضعیِت موجود، ناراحت نباشید

 !.اثر قضاوت و عیب جویی و عیب بینی و عیب گویی و چسبیدن به توهم و آفل ها اوضاع را نابسامان کرده

توجه کنیم که در خراب کردن اوضاع چقدر سهم داشته . سهِم خود را در خراب کردن اوضاع و موقعیِت موجود ببینیم

 .توهماتی را که بجای واقعیت قرار داده ایم تشخیص دهیم!. ایم؟

 .حاضر ا ناظر، رای خاد ا رای شر لِط  اجاد، بر ی عاض کردی  اضاع کار ا تالش کنلو

 فرض کنید، زن و شوهری روابِط خانوادگِی شان بهم خورده و از هم رنجیده و در حال جدایی هستند، این مقوله ای  

  :نیست که ما بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم یا اشخاص نا متخصص در رابطه با آن اظهار نظر کنند

 ...،,, جدا نشوید نه ، جدا شویدبله,, 

ایشان، همدیگر را کنترل کرده اند از کنترل و ترس درد ایجاد شده و دردها را کوبیده و تبدیل به کینه کرده اند، اآلن 

به نقطه ای رسیده اند که هر کدام باید سهم خود را در بهم ریختن این اوضاع ببینند و بدانند که من ذهنی دارند، مِن 

 .ذهنی هم هویت شدگی و درد دارد

 اگر هر کدام روی خودشان کار کنند و مِن ذهنی خود را شناسایی کنند و با هم همکاری کنند و از درون هر یک خرد

 !. و انرژِی سازنده به وضعیت بریزد، ممکن است نفر مقابل عوض شود و اوضاع تؽییر کند

 .، مسئله بؽرنج تر می شود ,,اینطور کنید، آنطور کنید ,, :ولی اگر با یک کالم قضاوت و دخالت کنیم و بگوییم

http://ganjnama.com/View/151/157/11860/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_Attar/%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.html
http://ganjnama.com/View/151/157/11860/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_Attar/%D8%B4%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.html
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 . زندگی را که طی بیست سال زخم برداشته، آرام آرام بوسیلۀ عشق، می توان مرهم نهاد و ترمیم کرد

 .  چو عشاِق نو آموز، دوِر یار ِبگردیم:همانطور که امروز موالنا به ما آموخت

 .         ما هر دو اشتباه کرده ایم، درد در کاسه ای ریخته ایم و کاسه ُپر شده

 . باید منصؾ باشیم، از آموزش هاِی موالنا الهام بگیریم

* 

  :به ؼزِل مان برگشتیم، پیؽاِم ؼزل مشخص شده

ه ِبگشتیم پبسی تخم ِبکَشتیم بر این شور

بر آن َحب که نگنجید در انبار ِبگردیم 

وقتی می خواستیم با مِن ذهنی، بچه مان را تربیت . ما با مِن مان در شوره زاِر بیهودگی، باداِم پوِک زیادی کاشته ایم

اینکار را بکن، ,,  :کنیم، از موضِع عشق حرکت نکردیم، ُپز دادیم، نمراتش را به ُرِخ مردم کشیدیم، امرو نهی کردیم

  .,,دکتر شو و من را بزرگ کن . آن کار را نکن

 !.هردانه که کاشتیم، با مِن ذهنی و برای بزرگ کردِن مِن خودمان بود

 بچسبانیم و از این نزدی شدن، اودر دوست یابی دنبال کسی می گردیم که نام و نان داشته باشد که بتوانیم خود را به 

 .,,فالنی دوسِت ماست ,,  :هویِت هر چند کمی هم که شده کسب کنیم و بگوییم

. دوستاِن ما، بچه و همسر و فرزند، مایملکِ مِن ذهنی هستند، آنها را تبدیل به تصویِر ذهنی کرده و به خود افزوده ایم

مِن ذهنی هر حرفی که می زند، برای معرفی و بیشتر کردن و بهتر جلوه دادن خود است و این تخم در شوره زاِر 

 . بیهودگی کاشتن و بی اثر است

 !.شما تجربه کرده و دیدید که نمی توانید نتیجه بگیرید

  :البته. خوشا به حاِل کسی که در پانزده، بیست سالگی این مطالب را متوجه شود و در زندگی اش بکار َبَرد

 .، برای هیچ سنی دیر نیست آز دی=شناسالی 

 کدام دانه؟ ، بر آن َحب که نگنجید در انبار ِبگردیم!. دوِر آن دانه ای که در انبار نمی گنجد، بگردید

 . آن دانه ای که از جنِس جسم نیست، از جنِس حضور است، از جنِس خداست

 !.تا بحال ما فکر و دانه هاِی جسمی کاشته ایم، هیچیک نرویید، فکر می کردیم ُگل می کاریم، خار رویید

 !.دشمِن مان شد، تعجب کردیم، چرا؟" به کسی کمک کردیم، بعدا

 .از دروِن آن آبروریزی و درد درآمد" نهایتا. برای اینکه با مِن ذهنی مان کاِر خیر و کمک کردیم

 !.  هم شدیمکوچکبزرگ نشده، 

ولی اگر حوِل آن یار می گشتیم و خود را به او می سپردیم و انگیزۀ عشقی داشتیم، مِن ذهنی را کنار و از ِخَرد و 

 !.عشِق او استفاده می کردیم، این بالها سرمان نمی آمد

هر آن روی که پشت است به آخر همه زشت است 

بر آن یار ِنکوروِی وفادار بگردیم 
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 . هر کسی که هشیارِی جسمی دارد و به جهان نگاه می کند، به خدا، به زندگی پشت کرده

 !. شما توجه کنید که چگونه ما به این لحظه که خداست، پشت می کنیم و می گریزیم؟

هر نگاهی که به گذشتۀ پر درد و به آینده ای نا معلوم دوخته شده، در عبث و بیهوده کاری بسر می برد، زیرا گذشته 

ُپر درد و ناراحت کننده ست و وجود هم ندارد، آینده هم توهمی بیش نیست، پس، تنها راه نجاتی که پشت و زشت و 

 .  ستوحظۀ کنانیواژگونه نیست، در همین 

  :شما اگر متقاعد شده باشید که

 و مدام این توهم را ادامه دهید، بادام پوک می ...، نجات در آینده ست، در آینده ست نجات، در آینده ست نجات، نجات در آینده ست

 !.   کارید

مِن ذهنی، مربوط به گذشته و پشت است، با مقوله هاِی از بین رفتنی هم هویت شده، از پدیده هاِی این جهانی که از 

 . بین رفتنی هستند، زندگی می خواهد و به همین دلیل می ترسد

 . اگر دائم و تا آخر این بازی را ادامه دهد زشت خواهد بود، روِی این دنیا بعد از مدتی کهنه می شود

 . ی هست که در مقابل همۀ پدیده های از بین رفتنی، آفل نیست و نکو روی وفاداراستلاردر حالیکه 

شما برای چه چیزی در این جهان، حرص می زدید و می گفتید که اگر در این مورد موفق شوم و به دستم برسد 

 !.  خوشبخت می شوم و بعد از رسیدن به آن خوشبخت نشده و نسبت به آن بی تفاوت شده اید؟

چه چیزی کهنه نشده، از بین نرفته و شما را خسته نکرده؟ در هم هویت شدگی با چه چیزی درد و رنج نکشیده و 

 خسته و ناراحت نشده اید؟

خیلی از آدم ها عاشق قیافۀ خوشگل یا هیکل قشنگ شان هستند، البته زیبا بودن و هیکل مناسب داشتن خوب است، 

 .ولی هم هویت شدن با آنها خوب نیست، زیرا از آفلین اند، به مرور از بین می روند و زشت خواهند شد

آیا درست است که ما دائم از پدیده هاِی آفل زندگی بخواهیم و آنها پشِت شان را به ما نشان دهند و با رنجیدن و یأس 

 !.روِی ما هم زشت و تلخ شود؟

 . ؟!چرا به سمِت آن هشیاری نکو روی، که به این جهان نگاه می کند، برنگردیم

 . نکنید، تجسم نکنیدنگاه ) آنطرؾ( البته شما با مِن ذهنی به

 .  خود را نشان می دهد ابه جای آن، هم هویت شدگی ها و چسبیدن به آفلین را بیندازید، 

 . آن یاِر نکوروِی وفادار هم اصِل توست!. هستی) آنطرؾ (خودت

 !. بگردیم ادنباِل 

چو از خویش ِبَرنجیم زبون شش و پنجیم 

یکی جانب ُخمخانه ُخمار ِبگردیم 

  : را به دو صورت بخوانیمبَِرنجلومی توانیم 

 .بَِرنجلو، یا چو از خویش به رنجلوچو از خویش 

 . ما از خودمان می رنجیم
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. وقتی از جنِس هشیارِی جسمی هستیم و خودمان را جسم می بینیم و جسم هم ناقص است، دائم از خودمان می رنجیم

چون وضعیت هاِی این لحظه، مِن ذهنِی ناقِص ما را کامل نمی کند، ناراضی هستیم، و  دائم می رنجیم یا به رنجیم، 

 . در ُسخره و زبوِن شش جهت و پنج حس هستیم

 . یعنی نمی توانیم از جهاِن محدودیت بیرون بیاییم

با پنج حِس مان جهان را می بینیم، می شنویم، بو می کنیم، لمس می کنیم، می چشیم و به ذهن می بریم و قضاوت می 

  :کنیم، حس نقص می کنیم و از حِس نقِص خود می رنجیم

 چرا اینطورم؟ چرا زندگی شخصی ام سامان ندارد؟ با اینکه همسر و فرزند و خانه و مقام و حساب بانکیِ معتبر ,,

 . !؟,,دارم، اما همیشه در نقص ام 

  ".   ستلارن ی د نلو که عدِو رضالِت  ا بعلِت داری  ز " 

  : هم موالنا گفتلاردر رابطه با آن 

 !. شویمزندهاگر بخواهیم همین اآلن می توانیم وابستگی به جذبه هاِی این جهان را بیندازیم و به او 

چهار ُبعِد ما مراحل کمی خود را پشت !.  ِبگردیم، یعنی بیایید که وقِت آن رسیدهر زلگ بیایید بیایید به :وقتی می گوید

 .سر گذاشته و به کیفیت نوینی رسیده

هر انسانی که به ده سالگی می رسد، به مرحلۀ بلوغ رسیده و قادر است، جهان را رها کند و به مِن واقعی اش زنده 

 .شود

ولی اگر خود را ناقص ببینیم و از خود ِبَرنجیم و برای رفع نقِص توهمی خود به جهاِن مادی بچسبیم و آن را رها 

 . نکنیم، دروِن ذهن رفته، زبون و پست و تحِت تسلِط پنج حس و شش جهِت جهاِن مادی قرار می گیریم

جهاِن مادی و جهت ها و حس هایی که خود محدود و محتاج و ناپایدار و منقرض شوند ه اند و نمی توانند حس کمال و 

 !.  بی نقصی ما را تأمین کنند

چون احساس می کنیم که نمی توانیم کامل شویم، بیشتر از خود می رنجیم و به موضع تدافعی می اُفتیم و این حس 

نقص را بر دیگران انعکاس می دهیم، به سمت دیگران پرتاب می کنیم و در نتیجه برای خود و دیگری درد ایجاد می 

  :به ما گفت" در حالیکه قبال!. کنیم

 ". کامل جان آمده ای دست به اُستاد نده " 

جاِن ما و هشیاری ای که هستیم، کامل است، مملو از آرامش و شادی و ِخَرد است و الزم نیست که از جهان بیرون 

توقع و انتظار کامل کردِن خود را داشته باشیم، جهان بیرونی که نمی تواند ما را تکمیل و به کمال برساند در نتیجۀ 

 :این سرخوردگی، از خود ِبَرنجیم

 .,,!  مردم چقدر خوشبختند،من بی ُعرضه هستم، من بدبختم,, 

 . شما بطور قطع و یقین بدانید که بیشتر خانواده ها مِن ذهنی دارند و در گرفتاری بسر می برند". اینطور نیست " 

 . شما آن خانه هاِی بزرگ و مجلل را نگاه نکنید، دروِن آنها ُپر از گرفتاری و دعواست، خوشبختی نیست

 .از خود نرنجید
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 . رنجش از دیگران هم بعلِت رنجش از خود است" اتفاقا

 :احساِس نقص می کنم و از خودم می رنجم، پیش شما آمده و می گویم

  .,, فالن چیز را به من بده تا نقص ام از بین برود ,,

ؼافل از اینکه ناقص بودِن مرا بخشش هاِی جهاِن مادی رفع نمی کند، ناقص بودِن من بعلِت ستیزۀ من با رویداِد این 

لحظه ست، تسلیم نمی شوم، صبر و پرهیز نمی کنم، اجازه نمی دهم شادی و خرد زندگی از اعماِق وجودم بجوشد و 

 .باال بیاید و این قضیه تا آخر ادامه دارد

این لحظه . ما از دسِت نفِس َسرِکِش مان، که با رویداِد این لحظه ستیزه می کند، از خود به رنجیم یا از خود می رنجیم

ممکن است یک آدم باشد، ممکن است همسر باشد، ممکن است بچه باشد، ممکن است یک دوست باشد، فُرِم این لحظه 

 . من اگر با اینها ستیزه می کنم، پس در آشتی نیستم. یکی از این موارد است

 . از یکی یا از چند فرِم این لحظه، چیزی می خواهم که به من نمی دهند، در نتیجه خواهم رنجید

 !. نباشم که همه را در خود جا دهم، چرا خوشرو نباشم؟فضالیحال، چرا 

وقتی زندگی و آرامش از اعماق وجودم می جوشد و باال می آید و در من مرتعش می شود، شادم می کند، می توانم 

  .این شادی را به دیگران هم بدهم، اینجا فراوانی ست

 . یکی جانب ُخمخانه ُخمار ِبگردیم

این ُخم ها سرشار از خرد و . َخمار یعنی می فروش، خدا ُخم ها را گذاشته. بیا برویم آنجایی که ُخم ها را گذاشته اند

 . شعور و عشق و عصارۀ زندگی اند

 !. چرا آنها را از بیرون طلب می کنید که در نتیجۀ آن برنجید

 !. ؟,,من بی ُعرضه بودم که نتوانستم از بیرون زندگی بگیرم، مردم توانستند و من نتوانستم ,, : چرا می گویید

 ! ". در بیرون زندگی نیست، آنهایی که زندگی را از بیرون طلب کرده اند، خبط کرده اند، شما نمی دانید" اصال" 

خ خانۀ خ ار در زلِر فکرهاِی جالب اینجاست که . بیا دوِر ُخمخانه َخمار که منبِع فراوانی و ِخَرد و شادی ست ِبگَرد

 !.ش است

 !.چون می رنجی و ستیزه می کنی، از آن ُخمخانه، بی اطالع هستی

در این ؼم چو َنزاریم در آن دام شکاریم 

دگر کار نداریم در این کار بگردیم 

  .اگر در ؼِم ذهنی، َنزار و الؼر و بیمار شویم، شکاِر داِم مِن ذهنی هستیم

 : ولی شما می توانید عکس آن را انجام دهید و بگویید

من ؼِم عشِق معشوق، ؼم و آرزوِی رسیدن به زندگی حقیقی را دارم، ؼِم این جهان را ندارم، جز او را دنبال کردن " 

 ".    و شکاِر او شدن، کار دیگری ندارم، پس، در داِم او شکارم 

 . به این معنی ست که کار نکنیم، مسئولیت نپذیریم؟، دگر کار ند رلو در  لی کار بِگردلو آیا

  ". نه" 
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دوِر خدا که بگردید، دائم در این جهان کار و تالش می کنید، فکر جدید خلق می کنید، نوآوری می کنید، انرژی و 

 .برکِت تان به این جهان می ریزد و شکاِر او می شوید

، طرح و (خالقیتش)هر کس که این ِخَرد و خالقیت را در جهاِن مادی بکار نمی َبَرد، به این معنی ست که پرگاِر او

دایره رسم نمی کند، نوِک شاخۀ ثابِت پرگارش را روی مرکز زندگی نگذاشته و در نتیجه، در جهان مادی دایره هاِی 

 . میزان و زیبا و در هارمونی، رسم نمی کند

 !.ه ۀ حا ِس ش ا  لی باشد که داِر لار بِگردلد

هشیاری حضور، دوِر یار می گردد و در بیرون هم طرح و . با دو هشیاری، دوِر یار می گردید و دایره رسم می کنید

 .کار دیگری نداریم. دایره می ِکَشد

 . مگر خوِد موالنا، کار نکرده؟

کسی که کار نمی کند، تنبل است، نباید ادعاِی مطالعه و . این خالقیت و این انرژی باید به کارمان بریزد" اصال

 !.پیگیری هاِی عرفانی را داشته باشد، عرفان به معناِی تنبلی و کاهلی و بی مسئولیتی نیست

چرا شما خانۀ !. هم هویت نشدن با پدیده هاِی این جهانی به این معنی نیست که چیزهاِی این جهانی را نداشته باشید

 بزرگ نداشته باشید و ماشین مرسدس بنز سوار نشوید؟ چرا در منطقۀ خوب زندگی نکنید؟ 

 آیا داشتِن امکاناِت رفاهی مؽایر با عرفان است؟ 

اگر شما با استفاده از استعداِدتان، مورِد مفید و با ارزشی که در خدمِت مردم دنیا باشد، خلق و تولید کنید و با صادر 

یا اینکه در خانه دست روی دست گذاشته و بنشینید و حتی امرار معاش خود را !. کردن آن میلیاردر شوید، بد است؟

 !. به دیگری تحمیل کنید؟

شما پایۀ ثابِت پرگار را روی مرکز زندگی قرار می دهید و با خرد زندگی در جهان بیرون شکل هاِی تان را  ". نه" 

ولی حواِس تان باشد، چون مِن ذهنی تمایل دارد که حواس پرت کند، ممکن است با دایره ای که در . رسم می کنید

 !. بیرون کشیده اید، هم هویت شوید

  :بمحض اینکه بگویید

آن استعداد و ، ,,من دایره ِکِش خوبی هستم و مرکز دایره را پیدا کرده ام و بهتر از بقیه دایره را رسم می کنم ,, 

 :بقول حافظ!. برکت، قطع می شود، گرفتاری پیش می آید و از دایره بیرون می اُفتی

  .نقطۀ عشق نمودم به تو هان سهو مکن         ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی

 درست  ی امان نمی دهیم که با هر چه خلق و ابداع و ایجاد می کنیم، هم هویت شود و مِن ذهنیپس هیچ موقع به 

 !.  بگردیملار درست کنیم، این انرژی و ِخَرد قطع می شود و دیگر نمی توانیم دوِر  یمی دانیم که اگر . کند

 . بنابراین، به کاِر بیرون و آنچه که خلق می کنیم آنقدر توجه نمی کنیم، تا وصالی که صورت گرفته از بین نرود

 ". دگر کار نداریم " : پس همیشه می گوییم

چو ما بی سر و پاییم چو ذرات هواییم 

بر آن نادره خورشید قمروار بگردیم 
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 . تابِع عقِل مِن ذهنی نیست، َسر و پا ندارد و از جهان بریده. عاشق بی سرو پاست

 َسر و ته می تواند دارد و قدرت بلند می کند، َسر دارد، پا دارد، عقل می کند، منم منم. َسر و پا از مِن ذهنی ست

   .        کارها را به هم آورد، اما عاشق اینطور نیست

 . مِن ذهنی نهکسی که با زندگی یکی شده، می داند که َسر رشتۀ کارها در دسِت زندگی ست، 

 . بنابراین عاشق، بی َسر و پا، مثِل ذراِت هواست

 . مانند ذراِت ستوِن نوری که خورشید روشن و رقصاِن شان کرده

ولی این . اما شما ذره نیستید، ماِه شِب چهارده اید که نوِر خورشیِد زندگی را می گیرید و بر این جهان منعکس می کنید

 .  خورشیِد کمیابی ست، فقط یکی ست، نظیرش نیست. خورشیدی هم که شما دوِر آن می گردید، نادره ست

 . بر آن نادره خورشید قمروار بگردیم

ماه شِب چهارده از خود نور ندارد، نوری را که از خورشید می گیرد، بر زمین منعکس می کند و آن را روشن می 

 . سازد

 .نسبت به مِن ذهنی، بی َسر و پا و مثل ذراِت هوا باشیم، تا قمر وار بتوانیم این نور را منعکس کنیم

چو دوالب چه گردیم پر از ناله و اَفؽان 

چو اندیشه بی ِشکوت و گفتار ِبگردیم 

شاید امروزه هنوز در )را که در قدیم بوسیلۀ آن از چاه ها آب باال می کشیدند، دیده باشید  (چرِخ چاه)اگر چرِخ دوالب 

با اصطحکاِک زیادی همراه بود و سرو صداِی زیادی " ، حوِل محوری می چرخید و معموال(روستاها وجود داشته باشد

 .  ستاحواِل مِن ذهنیمی کرد و این 

قدیم هم که آب از چاه باال می )مِن ذهنی از چاه مادی و حوِل محور مادی می خواهد امکاناتی باال بکشد، اما آِب این چاه 

 ، اؼلب (کشیدند، در مقایسه با آب گوارای چشمه یا آِب دریا، آب صافی نبود و بعضی از مواقع ِگل آلود بود و مجبور بودند آن را بنوشند

 . ِگل آلود است

   :درخواسِت آِب تأیید می کنیم (مقدار کمی هم که شده)یعنی ما با داد و بیداد و رنجش و ِشکوه از چاِه مردم 

بگو من آدم خوب و َخیِر و نیکوکاری هستم، آدم دانشمندی هستم، با ُعرضه و َسری بین َسرها هستم، مورِد احترام ,, 

 !.؟"آیا درست است که مثل چرِخ چاه، ُپراز ناله و َفؽان ِبگردیم  " ,,. ...هستم، 

 چرا؟. هر چه بیشتر ناله و فؽان و ِشکوه کنیم، ناله و اندوه و دردمان مان بیشتر می شود

 . برای اینکه از جنس ناله و فؽان می شویم و ناله و اندوه و فؽاِن بیشتری را جذب می کنیم

اگر شکایت کنیم و خشمگین باشیم و نفرین کنیم و پشِت سِر مردم حرؾ بزنیم و ناسزاگویی کنیم، گرفتارتر خواهیم 

 .درک این موضوع ساده ست. شد، اندیشه ای که شکایت می کند و به گفتار می آید متعلق به منی ذهنی ست

 . ولی اگر از جنِس هشیارِی بی ِشکوت و گفتار باشیم، اندیشه ای که منبِع خرد و مملو از شادی ست، عیِن حضوراست

شما حداقل این موضوع را متوجه شوید که اگر ناله کنید، اگر شکایت کنید، اگر خشمگین باشید، اگر نفرین کنید، اگر 

 !.درِک این موضوع پیچیده نیست. فحش دهید و یا پشِت َسِر مردم حرؾ بزنید، گرفتارتر خواهید شد
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. مثِل چرخ و چاه می خواهید از این جهاِن مادی چیزی ِبکِشید که ُپر از آلودگی و ِگل است، آب شفاؾ و زالل نیست

 . آِب زالل، از درون شما می جوشد و آن، آِب حیاتی ست که ِخَرد و عشق و لطافت را همراه دارد

 .   حاِل  ا بگردلد

* 

 

اجازه بدهید در اینجا خدا را َشکر کنیم از فرصتی که نصیِب مان شد و توانستیم با پانصد برنامۀ گنِج حضوردر خدمت 

 دیگر از امکانات، (Box)شما باشیم و آنها را از طریِق ماهواره و تلویزیون، ِسلفون و وب سایت و اینترنت و تعدادی 

 . پخش کنیم

از اعضاِی گنِج حضور که با حمایت مالی و ابراِز عالقه شان به این برنامه که بر اساِس آموزش هاِی موالنا تهیه می 

 .شود، ما را پشتیبانی می کنند قدردانی می کنم

این برنامه در تضعیِؾ مِن ذهنی و تشویق مردم در زنده شدن به حضور و شادِی زندگی و آرامش و صلح و سالمتی 

 . و تسلط بر نفس و تعادل و آسودگِی خاطر، موثر است و نقش بسزایی دارد

 اطالع می دهند که این برنامه برایشان مفید و راهگشاست و در حِل ...تعداد زیادی از مردم از طریق تلفن و ایمیل و 

 .باعث خوشحالی ست. مسائِل بؽرنِج زندگی روزمره شان از آن استفاده می کنند

 .از شما هم که زنگ می زنید و پیام های معنوی می دهید، قدردانی می کنم

 

 

 
 


