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 ۷۰۳مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 آن کس که ز جان خود نترسد

 شتن نیک و بد نترسداز ک  

 سن یوسفوان کس که بدید ح  

 از حاسد و از حسد نترسد

 آن کس که هوای شاه دارد

 عدد نترسداز لشکر بی

 آخر حیوان ز ذوق صحبت

 از جفته و از لگد نترسد

 آن کس که سعادت ازل دید

 از عاقبت ابد نترسد

د دلی بباید  چون کوه ا ح 

 ز جِز اََحد نترسد تا او

 مرغی که ز دام نفس خود رست

 هر جای که برپرد نترسد

 هر جای که هست گنج گنجست

 کشته اََحد از لََحد نترسد

 هر جانوری کز اصل آبست

 گر غرقه شود عمد نترسد

 هر تن که سرشته بهشتست

 بر دوزخ برزند نترسد

 وان را که مدد از اندرونست

 مدد نترسدزین عالم بی

 لهیست نی شجاعتاز اب

 گر جاهل از خرد نترسد

 خود سر نبدست آن خسی را

 کز عشق تو پا کشد نترسد

 بلهاین مایه لعنتست کاَ 

 های شهان خلد نترسددل

http://ganjnama.com/View/97/99/3327/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 درد کوهم پرده خویش می

 پرده من و تو درد نترسد

 پازهر چو نیستش چرا او

 زهر دنیا خورد نترسد؟!

 در حضرت آن چنان رقیبی

 نترسددر شاهد بنگرد 

 هزنهار، به سر برو بدان رَ 

 د نترسدصَ کانجا دلت از رَ 

 صراف کمین درست و آن دزد

 د نترسدرَ م بَ رَ از کیسه دِ 

 آن جا گرگان همه شبانند

 آن جا مردی ز صد نترسد

 آن جا من و تو و او نباشد

 چون وام ز خود ستد نترسد

 هرگز دل تو ز تو نرنجد

 د نترسدنت ز خَ قَ هرگز ذَ 

 ار و باغ سوسنگلشن ز به

 وز سرو لطیف قد نترسد

 چون گل بشکفت و روی خود دید

  زان پس ز قبول و رد نترسد

 بس کن هر چند تا قیامت

 .این بحر گهر دهد نترسد

* 

 ۰۴۵۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 از سوی دوزخ به زنجیر گران

 ا بهشت جاودانکشمتان تمی

 هر مقلد را درین ره نیک و بد

 کشدهمچنان بسته به حضرت می

http://ganjnama.com/View/97/106/8400/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20.html
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 جمله در زنجیر بیم و ابتال

 روند این ره به غیر اولیامی

 کشند این راه را بیگاروارمی

 جز کسانی واقف از اسرار کار

 جهد کن تا نور تو رخشان شود

 تا سلوک و خدمتت آسان شود

 زوربری مکتب به کودکان را می

 کورزانک هستند از فواید چشم

 دودچون شود واقف به مکتب می

 شودجانش از رفتن شکفته می

 رود کودک به مکتب پیچ پیچمی

 چون ندید از مزد کار خویش هیچ

 چون کند در کیسه دانگی دستمزد

 خواب گردد شب چو دزدآنگهان بی

 جهد کن تا مزد طاعت در رسد

 طیعان آنگهت آید حسدبر م  

قلّد گشته راائتِ   یا َکْرهاً م 

 .ائتِیا طَْوعاً صفا بسرشته را

* 
 ۰۴۴۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 اش از اضطرارعاقالن اشکسته

 عاشقان اشکسته با صد اختیار

 اندعاقالنش بندگان بندی

 اندعاشقانش شکری و قندی

 مهار عاقالن (۱)ائتِیا َکْرهاً 

 .بهار بیدالن (۱)ائتِیا طَْوعاً 

* 

 ۱۱(، آیه ۴۱) قرآن کریم، سوره فصلت

 

http://ganjnama.com/View/97/106/8394/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87.html
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=41#rowno4111
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 (۱) قَالَتَا أَتَْینَا طَائِِعیَن .. . . فَقَاَل لَهَا َولِْْلَْرِض اْئتِیَا طَْوًعا أَْو َكْرهًا 

  ترجمه فارسی

 (۱) از روی اجبار بیایید. گفتند: فرمانبردارانه آمدیم. . . . پس به آسمان و زمین گفت: چه از روی میل و چه 

 ترجمه انگلیسی

 

…He said to it and to the earth: " Come ye together, willingly or unwillingly. " They said: " We do come 

(together), in willing obedience. " 

* 

 ۹۱۴یت مولوی، مثنوی، دفتر دوم، ب

 

 گفت عیسی: یا رب این اسرار چیست؟

 میل این ابله درین بیگار چیست؟

* 

 ۲۳۰۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

 امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن کی پیش آی ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما

 

 گفت شیر: ای گرگ این را بخش کن

 معدلت را نو کن ای گرگ ک ه ن

 گرینایب من باش در قسمت

 تا پدید آید که تو چه گوهری؟

 گفت: ای شه گاو وحشی بخش توست

 آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست

 ست و وسطکه بز میانه بز مرا

 روبها خرگوش بستان بی غلط

 شیر گفت: ای گرگ چون گفتی؟ بگو

 چونک من باشم تو گویی ما و تو؟

 گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

 پیش چون من شیر بی مثل و ندید؟

 گفت: پیش آ، ای خری کو خود بدید

 پیشش آمد پنجه زد او را درید

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=41#rowno4111
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=41#rowno4111
http://ganjnama.com/View/97/105/8068/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/104/8035/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1.html
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 چون ندیدش مغز و تدبیر رشید

 سیاست پوستش از سر کشیددر 

 گفت: چون دید َمنَت ز خود نبرد

 این چنین جان را بباید زار مرد

 چون نبودی فانی اندر پیش من

 فضل آمد مر ترا گردن زدن

 جز وجه او (۲) ک لُّ َشْیٍء هالِک  

 ای در وجه او هستی مجوچون نه

 هر که اندر وجه ما باشد فنا

 نبود جزا (۲) ک لُّ َشْیٍء هالِک  

 زانکه در االست او از ال گذشت

 هر که در االست او فانی نگشت

 زندهر که بر در من و ما می

 .تندرد باب است او و بر ال می

* 

  

  قرآن کریم، سوره قصص )۲۸(، آیه ۸۸ 
 

(۲) ُکلُّ َشْیٍء هالِک    
 

   ترجمه فارسی
 

 (۲). )هر چیز نابود شدنی است جز ذات او) ذات خدا

 

 ترجمه انگلیسی
 

Everything (that exists) will perish except His own Face.  
 
* 

  

 ۴۶۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

 قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه

 تحصیل وجوه وجه نه و کرده

یَسَّر کرده ما را در جهان  ای م 

 سخره و بیگار، ما را وا رهان

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2888
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2888
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=28#rowno2888
http://ganjnama.com/View/97/105/8077/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%86%D9%87.html
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 طعمه بنموده بما وان بوده شست

 .آنچنان بنما بما آن را که هست

* 

 ۰۳۶۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

 قلعه را چون آب آید از برون

 در زمان امن باشد بر فزون

 چونک دشمن ِگرد آن حلقه َکند

 تا که اندر خونشان غرقه ک ند

 آب بیرون را ببرند آن سپاه

 پناهتا نباشد قلعه را زانها 

 آن زمان یک چاه شوری از درون

 .به ز صد جیحون شیرین از برون

* 

 ۲۴۵۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 کی فرستادی دمی بر آسمان

 نیکیی کز پی نیامد مثل آن؟

 گر مراقب باشی و بیدار تو

 بینی هر دم پاسخ کردار تو

 چون مراقب باشی و گیری رسن

 .حاجتت ناید قیامت آمدن

* 

 ۵۸۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

 چون خدا خواهد که پردٔه کس درد

 طعنٔه پاکان بردمیلش اندر 

 چون خدا خواهد که پوشد عیب کس

 سفَ کم زند در عیب معیوبان نَ 

 مان یاری کند چون خدا خواهد که

 .میل ما را جانب زاری کند

* 

http://ganjnama.com/View/97/109/8828/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%86%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8499/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D9%85%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7931/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF.html
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 از دیواِن شمِس موالنا شروع می کنم: ۷۰۳با سالم و احوالپرسی، برنامۀ گنِج حضوِرامروز را با غزِل شمارۀ 

 

 ۳۷۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 آن کس که ز جان خود نترسد

 شتن نیک و بد نترسداز ک  

ک شتِن یک سیستمی که با نیک و بد کار می  پس، موالنا می گوید که: آن کسی که از ک شتِن جاِن مِن ذهنی اش نترسد، از

 کند، با قضاوت کار می کند، نمی ترسد.

کوشش خواهم کرد  ،با توجه به ابیاتی از مثنویبنده هم  .امروز موالنا، مطلِب بسیار ظریف و مهمی را مطرح می کند

 : این نکات را شرح دهماینجا، 

 اصطالحاِت مِن ذهنی ست.  ،مرگ و زندگی ،نیک و بد، یعنی: دویی، مثِل سود و زیان

چشایی و بویایی. در واقع ذهن با پنج حس کار می کند. همین پنج حسی که می شناسید. دیدن و شنیدن و حس المسه و 

بر اساِس دانِش گذشته قضاوت می کند، تفسیر می کند و بد و خوب می کند و یک اسمی  ،راها حس این محصوِل ذهن، 

 ارد. روِی آن می گذ

می گیرد و چون بدوِن هشیاری و آگاهِی ما صورت می گیرد، سبِب دواِم مِن ذهنی این کار بوسیلۀ هر مِن ذهنی صورت 

 بدون اینکه ما متوجه شویم. ،می شود و مِن ذهنی به این ترتیب، به زندگی و کار خودش ادامه می دهد

 ؛تلف می کند. ما از جنِس هشیاری هستیم، هشیارِی بی ف رمجذب خودش؛ و ولی این کار، قسمِت اعظِم توجه زندۀ ما را 

و  وارد ذهن شدیم و آنجا، بر اساِس جذب شدن به محصوالِت حسی مان، مثل دیدن و شنیدن ،وقتی به این جهان آمدیم

  .، یک تصویِر ذهنی درست کردیم...

ستیم، از جنِس هشیاری هستیم، از جنِس خدا این تصویِر ذهنی، هر لحظه در حاِل تغییر است؛ ولی ما از جنِس زندگی ه

، با همین عمِل ب ردِن محصوِل حس به ذهن و قضاوت کردن و بد و خوب کردن و یک تصویِر ذهنی هستیم و این تغییر

 .سبِب هیجان می شود و اسم گفتن و ... مرتب، در ذهِن ما ادامه دارد

می کنیم، تصویِر ذهنی شبحی؛ یا َشبَح خود؛ سایه خود؛ یا مِن که با آن زندگی ذهنی این تصویِر  :می توانیم بگوییم 

     ، از فکر ساخته شده و مرتب تغییر می کند.است ساخته شده از فکر,, مِن ,, ذهنی، 

یک اقالمی را به خودش نسبت داده و بر اساِس آنها، خودش را ساخته و هر َدم آسیب پذیر است. می بینید که وقتی از ما 

یعنی: به یکی از اقالمی که ما به آن چسبیده ایم، حمله می کنند، فورا" احساِس خطر می کنیم و می کنند،  انتقاد می

 . همانطور که می دانید، غزل به نترسد ختم می شود.!ترسیم

پس، خودتان از قبل می دانید که ترس، مهمترین هیجاِن مِن ذهنی ست. مِن ذهنی، خودش را تثبیت کرده و ما چون 

 مثل تخته بنِد تَن!. :تشبیه می کنندموالنا  وهشیاری هستیم، ما را به خودش میخکوب کرده!، همانطور که حافظ 

http://ganjnama.com/View/97/99/3327/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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فکر است، کوبیده شده ایم. حاال آنجا می گویند: تخته بنِد  یعنی: ما بعنوان هشیاری، با میخ روِی یک جسمی که از جنسِ 

  تن، یعنی همین!.

 :ما چهار بُعد داریمترس، یک هیجان است ومی دانید که هیجان، از اِعماِل فکر روِی فیزیِک ما، بدِن ما، بوجود می آید. 

، از اِعماِل فکر روِی بدن بوجود می آید و یک محصوِل ذهنی ست. هیجان؛ ولی ب عِد سوم یعنی: فکری، ب عِد فیزیکیب عِد 

 ترس نمی گذارد ما زندگی کنیم، دید را کج و معوج می کند. 

ترس، ذاِت مِن ذهنی ست، یعنی: همیشه با مِن وقتی ما می ترسیم، نمی توانیم از آن چیزهایی که داریم، لذت ببریم. 

اِس چسبیدن به چیزهاِی از بین رفتنی درست می شود و چیزهاِی از بین رفتنی ذهنی، همراه است، چون مِن ذهنی بر اس

در حال تغییرند و عوض می شوند و ما آنها را می بینیم و آنها به اشتباه جزِو ما شده اند و ما اینها را متوجه نمی شویم، 

 ترس با ما همراه است.

مفاهیِم چیزها  .لذت می بََرد، دائما" مشغوِل مفاهیِم چیزهاستکسی که بترسد، نه دنیا را درست می بیند، نه از زندگی 

شک و بی روح است و تغییر می کنند و این هم می ترسد دوستانی هم دارد، مثِل حسادت، مثِل کینه، مثِل  و البته ترس ؛خ 

 همۀ اینها، می شود گفت که یک جوری، اطراِف ترس اند. .رنجش، مثِل اضطراب، مثِل استرس

ذهنی َرهیده،  عهده داِر ترس اش باشد و ترس اش را بشناسد، در واقع، از چنگِ منِ بعنواِن هشیاری، پس، هر کسی 

آزاد شده. ما از جنِس زندگی هستیم، از جنِس هشیاری هستیم، وارِد ذهن شدیم واین ذهن، بارها گفتم: یک ِزهدان، یک 

گوید: یا شما متوجه این نیک و بد کردن در خودتان می شوید و با میل  رحم است و ما موقتا" باید آنجا باشیم، موالنا می

رسندی و رضایت از ذهن بیرون و به فضاِی یکتایی می روید؛ یا به زور، با عذاب، با رنج و  خودتان و آزادانه و با خ 

                                                                                    درد، شما را می ِکشند.

یعنی: هیچکس در جهان نیست که وارد ذهن نشود و با اخالِق خوب و خوشرویی؛ یا با زور و لگد و م شت به سوِی 

 .     امروز این مطلب را خواهیم خواندفضاِی یکتایی نرود!. همه باید به آن سو بروند. 

این موضوع را بصورت ناظر، ببینید. مخصوصا"، پس، منظور از این غزل، حتی این برنامه، این است که شما 

شما می  :دتان، یعنی: مشاهده گِر ذهن تان نباشید کهوخ ناظر و مشاهده گرِ  صورت  مخصوصا" در خودتان. تا شما به 

بینید، می شنوید و اینها را وارِد ذهن تان می کنید و قضاوت می کنید و این قضاوت ,, من ,, دار است، یعنی: ازاین 

این، را در خودتان نتوانید  اگرِت فکر، شما هویت می گیرید و این حرکِت فکر می تواند در شما هیجان ایجاد کند، حرک

ببینید، هنوز حضور در شما آغاز نشده است. بیدارِی هشیارانه، در شما آغاز نشده گرچه در ما بیداری صورت گرفته، 

 .ام داده، یعنی: هشیاری که جنِس خدا را دارد، از فکر جدا شدهآن اتفاق مهمی که خدا می خواسته انجام بدهد، انج

 لی ما مدام آب و روغن می کنیم!. اینها را با نیک و بد کردن هایمان، قاطی می کنیم!. و

بعضی جاهای این شهر را می خیلی از مردم، همیشه در ذهن شان هستند. ما مهمانانی داشتیم که از ایران به اینجا آمدند، 

 : مرتب می گویندمثال" و به آنها نشان می دهیم، رویم 

ب مثل اینکه آنجا از اینجا قشنگ تر است؛ یا این جاده از آنجا  ـ این راهی که می رویم، شبیِه جادۀ چالوس است، ولی خ 

قشنگ تر است!. یعنی: اینها، هیچ جا نرفته اند، همه اش در ذهن شان هستند، فقط جسم شان این طرف و آن طرف می 
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به ذهن شان می برند، مقایسه می کنند و بد و خوب می کنند، یک  ذهن شان هستند، چیزی را می بینند،رود، فقط در 

 .اسمی روِی آن می گذارند، آن اسم را با یک اسِم دیگر مقایسه می کنند و کارشان این است!

 پس، زندگی را زندگی نمی کنند. مرده گی را زندگی می کنند. این موضوع را هر شخصی باید در خودش ببیند. 

 باال و  کانال ها را مرتب،ا زیر نورافکن قرار دهید، به تلویزیون هم که نگاه می کنید، می بینید که اگر خودتان رشما 

بدانید، خوب هم بدانید که این کار، تقریبا" و شاید باالی نود در صد انرژِی زندۀ شما را تلف  بد و خوب می کنید!. ؛پایین

 می کند. 

مربوط به اصِل ماست و یکی جاِن  :دو تا جان داریم... اِن همین ذهن است، پس، اگر شما ک شتِن جاِن توهمی تان که ج

یکی جانی ست که ما در ذهن بافتیم. قبل از اینکه وارِد ذهن شویم، ما روح هستیم و زنده هستیم، وقتی هم که می میریم، 

 به اشتباه انداخته!.بََدلی در ذهن، ما را به اصطالح باز هم روح هستیم و زنده هستیم؛ ولی این زندگِی 

آموزِش  مرکزِ  بگوییم: ما از جنِس هشیاری هستیم، از جنِس خدا، از جنِس خدائیت هستیم. این موضوع، در یاینطور

          که: ما از جنسی هستیم که نمی شود از آن ک پی گرفت. نمی شود در آن دست ب رد.            ، ستموالنا

فکر می کنیم این ک پی، برابِر اصل است. یعنی: ما از آن زندگِی زنده که خودمان هستیم،  ولی ما از آن یک ک پی گرفتیم!.

یک ک پِی جعلی گرفتیم، اصل و نََسب ندارد، اسمش مِن ذهنی ست. این مِن ذهنی یک جان هم دارد. هر موقع شما دردتان 

اهمیت نمی دهد وگر آن جاِن اصلی تان ، بیندمی آید، هر موقع به شما برمی خورد، این جاِن مِن ذهنی ست که آزار می 

که کسی پوِل شما را می دهد؛ یا نمی دهد!، پول شما هزار دالر است؛ یا مثال" ده میلیون دالر است!، برای آن، مهم 

پِی جعلی مهم است، برای اینکه بر اساِس آنها زنده ست.   نیست. برای این جاِن بََدلِی ک 

ست؟، برای اینکه نظیر شما و نظیِر خدا را در این جهان، این ,, مِن ,, جعلی ول کنید که این حقیقت را قبشما حاضرید 

 . شما هم بی نظیرید. !نمی شود ساخت. بی نظیر است

به این جاِن من؛ یا ذهِن  ،حاال که چیزهاییاگر شما این موضوع را شناسایی کنید و در خودتان جا بیندازید، می گویید: 

این ,, من ,, کوچک شود. می خواهم از بین برود. می خواهم  من، یا ,, مِن ,, من، برمی خورد، نمی خواهم بربخورد،

می بینید که فکر قطع می شود. آن موقع که با تمرکز نفس می  ،تمرکز کنیدروی نفس کشیدن تان شما اگر این لحظه، 

است. شما هشیارانه با نفس تان حرکت کنید، یکدفعه می  نتنفس. که آسان ترین راِه ریلکس شدکشید، می گویند: مراقبۀ 

 ذهن خاموش می شود. بدن تان آرام شد، چرا؟، چون بینید که 

 ، ذهن تان خاموش می شود، شما م رده اید؟!، " نه. نمردید، فقط این مِن ذهنی خاموش شده ". لحظهآن وقتی 

حاال، موالنا مطرح می کند که این ک شتِن سیستِم نیک و بد کردن و قضاوت که باالِی نود در صِد هشیارِی زندۀ ما را 

 جذب می کند، سبِب از کار ا فتادِن مِن ذهنی می شود. 

چه!، اگر شما این موضوع را شناسایی کنید، می گویید: ،، من برای چه قضاوت و نیک و بد می کنم!، اصال" به من 

 من حواس ام به خودم است ،،.

این موضوع را هم می دانید که شما نمی توانید از بیرون زندگی بگیرید، همانطور که غزل به ما می گوید و صدها بار 

 .هم گفتیم
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پس بنابراین، من نمی خواهم خوب و بد کنم که ببینم اینجا چیزی خوب هست، به خودم اضافه کنم و بد هم به من مربوط 

 ست، این کار را نمی خواهم بکنم. نی

از بیرون که نمی توانم زندگی و هویت و خوشبختی بگیرم، برای چه اینقدر قضاوت می کنم؟!. این قضاوت، فقط سبِب 

 بقاِی مِن ذهنی ست. 

* 

ین ابیات همانطور که عرض کردم، ابیاتی از مثنوی خواهیم خواند و بعد دوباره به غزِل مان برخواهیم گشت، شاید شما ا

 را آنقدر بخوانید که حفظ شوید، کمک زیادی به شما می کند. می گوید:

 ۰۴۵۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از سوی دوزخ به زنجیر گران

 جاودان تان تا بهشتِ شمْ کِ  می

 این خوب و بد، زنجیر است. 

وارد ذهن شده اید، مِن ذهنی درست کرده اید، بوسیلۀ مِن ذهنی به سطح آمده و به نسبت ها  :شما متوجه شوید که ،اگر

این موضوع شما را  ،آن نسبت ها را ارزیابی و قضاوت می کنیدشما چسبیده اید و از آن نسبت ها هویت می گیرید و 

                              ِزهدان نگه داشته و این کاِر درستی نیست. این در 

با پذیرِش اتفاِق این لحظه، و ولی به هر حال، هر وضعیتی دارید، حواس تان نیست که باید با میل و رضایت و با تسلیم

زنجیِر  بارا ؛ یا هر کسی شما ،یا زندگی ؛خدا"  :و از این ذهن زاییده شوید، می گویدبروید به سوِی فضاِی یکتایی 

ل فت، ) بسیار کلفت،  . " از جهنم به بهشِت جاودان می ِکَشد (است همین سیستم قضاوتاین زنجیِر ک 

؟؛ یا نه ناآگاهانه، مرتب قضاوت و بد و دا خشنودی می رویو ب ببینید که با میل خودتان با تسلیم و رضایتاآلن شما 

ولی مآال" به آن سو کشیده می شوید.  ؛استدر شما  خوب می کنید و این قضاوت و بد و خوب، یک زنجیِر بسیار محکم

ولی به هر حال، با درد و مشقت زیاد، به آن ,,؛ من می خواهم اضافه کنم و ... ,, درست است که شما رو به دنیا هستید: 

      سمت کشیده می شوید و هیچ راهی هم وجود ندارد. این موضوع را بدانید.

 ه نیک و بدد را درین رَ قلِ هر م  

 کشده به حضرت میهمچنان بست

کسی ست که به زندگی زنده نشده. بنابراین، فقط با مفاهیِم ذهنی کار می کند. مِن ذهنی دارد و همه اش در ذهن، با  دقلِ م  

قَلِد است. با مفاهیم است. از هر چیزی یک مفهوم درست کرده و آنها را با هم مقایسه می کند،   آنها بازی می کند. این، م 

قلِد کسی ست که تقلید می کند. تقلید مربوط به ذهن است. مثال" شما نمی توانید بگویید که من می روم و یک آدمی را  م 

 پیدا می کنم که به حضور زنده ست، مثِل او را ه می روم، مثِل او می نشینم، مثِل او حرف می زنم، ... 

که از اعماِق وجودتان و زندگی به زباِن شما می گذارد، را حرفی این لحظه، " نه. شما باید راِه خودتان را بروید ". 

عمل کند، او، از طریِق شما حرف بزند، او، از طریقِ ، از طریِق شما اواین لحظه باید با زندگی موازی باشید. بگویید. 

قَلِد این کار را نمی کند.   شما برکت اش را به فکر و به عمِل شما بریزد، م 

http://ganjnama.com/View/97/106/8400/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE%20%D8%A8%D9%87%20.html
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قَلِد همان کسی ست که محصوالِت حسی اش را به ذهن اش می بََرد، ذهن جاِی فکر است و بر اساِس دانش هایی که  م 

 .قبال" از این و آن یاد گرفته و تقلید کرده و آنجا گذاشته، می سنجد و قضاوت و نیک و بد می کند

ارد و بعضی موقع ها، : این ... بد است. این ... خوب است. برای خود بَرَچسب هایی دو یک اسمی روِی آن می گذارد

روِی خودش هم اینها را اِعمال می کند و مرتب این حرف ها را به خودش می زند: ,, م زخرف است، بی سواد است، 

 بدرد نخور است، ... ,,.

می گوید: حواس ات باشد، این سیستم نیک و بد، شما را بسته و به حضرت و به بارگاِه زندگی، به فضاِی یکتایی می 

   واس تان باشد.ح ِکَشد.

 جمله در زنجیر بیم و ابتال

 روند این ره به غیر اولیا می

به دو معنی ست: هم  ،اند. ابتال ابتالکسانی هستند که به حضور زنده اند. همه، همۀ مردم، در زنجیِر ترس و  اولیا

. درست است که اآلن ما در ذهن، بوسیلۀ زنجیِر نیک و بد داریم می خورد(معنی )هر دو  ست امتحان و هم رنج و بال

ببینم، بیدار شدی!. می خواهی " کشیده می شویم و هر لحظه هم امتحان می شویم، هر لحظه خدا شما را امتحان می کند: 

می بیند "، ...  با میل و رضایت بیایی؟، می خواهی این لحظه با اتفاق این لحظه آشتی کنی؟، می خواهی تسلیم شوی؟،

ب، معلوم است که تو درِد بیشتری می خواهی.    !. از ما خبری نیست، ما هنوز بیدار نشده ایم    " خیلی خ 

ب بیشتر می ترسانند.  درد برای بیدار کردن است. می خواهی بیشتر بترسی، خ 

 قاومت مِن ذهنی را بزرگ می کند. ما با این لحظه ستیزه می کنیم، در مقابِل اتفاِق این لحظه مقاومت می کنیم، م

به زبان دویی ) .زندگی می گوید: " من مرتب، بوسیلۀ دردهام به تو پیغام می فرستم، البته که من نمی خواهم تو درد بِِکشی

 هستند و می روند، به کجامی روند؟ در زنجیر بیم و ابتالهمه  .می کند(صحبت 

زندگی، خدا، سرمان نمی شود، فقط می خواهیم مقام مان ما به ما مربوط نیست، ,, اصال"  :درست است که ما می گوییم

، ... ,,باال برود، پوِل مان زیاد شود، دوستاِن زیادی پیدا کنیم، خانه مان بزرگ تر شود، ما با این چیزها کاری نداریم، 

 . !دبه آن سمت می رویشما  ،درست است که شما می گویید کاری ندارید اما با دردها

  !.ده کنیداینها استفا از هیچکدامِ شما نمی توانید بعدها خواهید دید که 

من ارادۀ آزاد دارم و می خواهم در ذهن زندگی کنم و به هیچکس هم مربوط ,,  :این را هم بگوییم: اگر شما بگویید که

 . ! "لذِت زندگی را ببریدرست است، ولی با دردهایی که در ذهن ایجاد خواهی کرد، نمی توانی " ، ,, نیست

شما به ذهن می روی، هشیارانه برمی گردی، روِی زندگی قائم می شوی، دوباره می روی. این دفعه که دوباره می 

 لی فرق دارد!.ــلی خیــروی، عاشق دنیا نیستی. نچسبیدی. دوباره رفتن، با همان اول رفتن و زاییده نشدن، خی

وقتی به جهان می روی و هشیارانه متوجه می شوی و برمی گردی و زندگی هم شما  :اش این است کهاساسی فرق 

هشیارانه به شما کمک می کند که زود زاییده شوی و روی پاِی زندگی قائم شوی، هر فکری و هر عملی را از پایگاِه 

  .هشیاری و نوع انرژی که به جهان می فرستی، انرژِی عشقی زنده کننده ست زندۀ زندگی می کنی.
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، انرژِی بِد !رفتی و در این جهان به چیزها چسبیدی، می خواهی همان ها را زیاد کنیولی اگر برای اولین بار به ذهن 

درد آلودۀ مِن ذهنی داری. این بادام پوک کاشتن است. هر کاری بکنی، درد ایجاد می شود. شما از آن چیزها نمی توانی 

 این را شما باید زود بفهمید.. !استفاده کنی، اِشکاِل کار در این است

 . همه در زنجیر  ابتال هستند، به غیر اولیاپس، 

و شما هم می توانید همین اآلن عقب بِکشید و بعنواِن ناظر ببینید که ذهن  زنجیر ابتال هم، همین نیک و بد کردن است

 مبتال هستید.. شما دارید این کار را می کنید، به همین دلیل به درد !تان این کار را می کند

 شند این راه را بیگاروارکِ  می

 جز کسانی واقف از اسرار کار

کاِر اجباری و بی م زد است. پس وقتی ما در ذهن، جا خوش می کنیم و نمی خواهیم هشیارانه بیرون بیاییم و ، بیگار

 دردها ما را بیدار نمی کنند، کاِر اجبارِی بی م زد می کنیم. کاِر بی م زد یعنی چه؟

  :شروع به زندگی می کنیم، از جوانی، از بیست سالگی، می گوییمیعنی: مثال" ما 

می رویم و تحصیالتی می کنیم و لیسانس می شویم و کاری پیدا می کنیم و همسری انتخاب می کنیم و با دو، سه بچه. ـ 

 زندگی می کنیم، خوشبختی آِن ماست. در آن خانه می خریم، 

کنید. شما دو نفر،  در عمل، درست در نمی آید. به این دلیل که شما با مِن ذهنی شروع می در حرف، خیلی قشنگ است.

کار را بوسیلۀ مِن ذهنی شروع می کنید. مِن ذهنی، وقتی عمل می کند، درد و هشیارِی بد و انرژِی بد، به آنچه که خلق 

           این موضوع را حتما" تجربه کرده اید.        شما می کنیم، می ریزد. 

پنجاه، حتی چهل سال رسیده، متوجه شده اید که آن هدف هایی که در جوانی داشته اید به نتیجه نرسیده. اگر سِن شما به 

َخِرِب مِن ذهنی عمل کرده اید.  علت اش این است که با انرژِی مسموم و م 

 بنابراین، این راه را می روند، در حالیکه کاِر بی م زد می کنند.

بعضی می گویند که: ,, ما جسته و گریخته برنامه هاِی گنج حضور را تماشا می کنیم، یعنی: کارهاِی واجب تری داریم 

 مثِل بقیۀ کارها نیست.  ،. " نه! ". این کار,, هر جا رسیدیم، ... این هم جزِو بقیۀ کارهاستتا و برنامه را 

 :یعنی: کاِر بی م زد و گفتِن اینکه ،درد و بیگار هشیارانه و دیدِن ایجادِ  رفتنْ کاِر ب عِد معنوی، 

 ... من اول باید تا حدوِد زیادی از ذهن متولد شوم و با هشیاری حضور در جهان فکر و عمل کنم و چیزها را بکارم، ـ

 است، مهمترین کار است، برای اینکه تو داری کاِر بی م زد می کنی!.  مهماین کار  "

مان خراب شده، هابا بچه  ،با همسرمان ،روابط مان با همه :بینیم کهبنجاه سالگی رسیدیم، وقتی به پ ما نمی خواهیم

، یک هخودمان ناخوش هستیم، بدن مان دارد خراب می شود، اصال" چیزی گیرمان نیامد، زندگی مان بی حاصل بود

این هم می می روم و ، فردا می میرم و !را چکار کنم هامقدار مال اندوختیم که بدردمان هم نمی خورد، می خواهم این

 !.ماند ... یک پشیمانی

 ما به خودمان نگاه می کنیم.، سرار کارجز کسانی واقف از اَ  

 واقِف اَسراِر کار هستید، ِسِر کار این است که شما مدِت زیادی در ذهن نمانید. این کار، یعنی: شما اآلن، 
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 و بدوِن این کار، ما کاِر بی م زد می کنیم. مهم ترین منظور  ماستبیرون رفتن از من  ذهنی به فضای  یکتایی، 

بعد از اینکه آن کارها را نکنم، اول بیایم این کار را بکنم، شما می گویید: من که م زد نخواهم گرفت، پس بهتر است که 

 از ذهن خودم را خالص کردم و روِی پاِی زندگی ایستادم، آن موقع، کار کنم. 

  !.نمی گوییم موالنا می خوانمجسته گریخته،  و ذهنیبا مِن پس 

 ... ,,.وقت که نمی شود آدم موالنا بخواند، وقت نمی شود آدم ب عِد معنوی اش را تقویت کند،  ,,

. یعنی: ما یک روز، هر چه زودتر، باید این ترس را که امروز در باره ، مهم ترین بُعد  ماست" نخیر! ". بُعد  معنوی

 هر چه زودتر بهتر.اش صحبت می کنیم، بوسیلۀ یک احساِس لطیِف شادی آور و آرامش بخِش حضور جایگزین کنیم. 

 خشان شودهد کن تا نور تو رَ جَ 

 لوک و خدمتت آسان شودتا س  

 شود. کی ساطع می شود؟کوشش کن تا نوِر الهِی تو از تو، ساطع 

وقتی  مقاومت نمی کنید،اتفاِق این لحظه  لدر مقابوقتی که شما با اتفاق این لحظه آشتی می کنید، وقتی ستیزه نمی کنید، 

 تسلیم می شوید. تسلیم، پذیرِش اتفاِق این لحظه ست، قبل از قضاوت. 

و  ؟، اگر شما بصورت مراقبه ای فقط نگاه کنیدیادتان هست گفتم: این دویی و این خوب و بد کردن، یک سیستم است

 قضاوت نکنید، خواهید دید که این سیستِم خوب و بد کردن یواش یواش از کار می ا فتد.       محصوِل حس تان را 

!، آن ... چیست!، آن ... چیست!؛ ولی این ... قبال" عادت داشتید لحظه به لحظه نگاه کنید و بگویید: ,, این ... چیست

یست و آن ... چیست، با هویت همراه است، همینطور که ما فکر می کنیم، این هویت هم کوچک و بزرگ می شود. چ

یعنی: ما بعنواِن ,, من ,,، مدام زیاد و کم می شویم و هیجان در ما تولید می شود. آیا الزم است که هر لحظه در ما 

 ت که ما بترسیم؟". اصال" الزم اس !هیجان تولید شود؟، " نه، الزم نیست

شما یکی می ترسید، که ترِس مِن ذهنی ست، یکی هم حالت مراقب بودن است!.  :)در ابیات بعدی، موالنا می گوید(" نه! ". 

مثال" کسی که به حضور زنده شود، صد در صد به حضور زنده شود، در این لحظه ریشۀ بی نهایت داشته باشد، از 

نکند، آیا نمی تواند بفهمد که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است؟، نمی تواند جنِس زندگی باشد و خوب و بد 

 ، سود چیست؟، خطر را نمی تواند ببیند؟، وسط خیابان می رود و کامیون به آن می زند، ... ؟بفهمد که ضرر چیست

پایین است. پس تشخیِص ما از بین تیز تر از مِن ذهنی. مِن ذهنی هشیاری اش  " نخیر!، اتفاقا" خیلی هم تیز می شود ".

 نمی رود!.

پس در حالِت حضور، ما یک مراقب بودن داریم که اسمش ترس نیست!. موالنا اسمش را ترس می گذارد؛ ولی اسِم آن، 

 شما سِر پیچ، می پیچید، می ترسید به دره بروید؟ترس نیست. 

 تَِه دره می رویم!. مراقب هستیم.  ،برویمِر پیچ، بپیچیم. مستقیم " نه! ". عقل حکم می کند که س

می کنیم. در  خشانرَ پس، ما با تسلیم و موازی بودن با زندگی دراین لحظه، یا آشتی با اتفاِق این لحظه، نوِر خودمان را 

  خودمان حضور ایجاد می کنیم، تا اینکه این به طرف خدا رفتن و خدمت کردِن ما، آسان می شود.

 موالنا مثال می زند:
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 ری مکتب به زوربَ کودکان را می

 کور زانک هستند از فواید چشم

 بچه ها را صبح بخواهید به مدرسه ببرید، نمی روند. چرا؟

 . خواهد کردمی گویند مدرسه فایده ندارد. آگاه نیستند که وقتی بزرگ شدند، دانِش مدرسه به آنها کمک 

 به زور می روند، مقاومت دارند. 

 دوَ دَ مکتب میچون شود واقف به 

 شودجانش از رفتن شکفته می

، اگر فوایدی از این کار ببیند، پولی گیرش بیاید، )پایین می گوید(اگر روزی هشیار شود به اینکه مدرسه چیِز خوبی ست 

 ما هم مثل بچه هستیم.  .!ست یخوب چیزِ که بیند بعد از آن می 

ی از شما رد می شود. برکِت زندگی از شما رد می شود و به روابط شما با اتفاِق این لحظه آشتی می کنید، انرژِی زندگ

تان می ریزد. مثال" با بچه تان، با عشق برخورد می کنید. با همکاِرتان، با عشق و لطافت برخورد می کنید. ستیزه و 

با انرژِی گفتن اش یک جور است، بعضی موقع ها یک جمله می گوییم، یکی، با انرژِی عشقی، مقاومت نمی کنید. 

 اثرشان یکی ست؟ اینها آیا ستیزه می آید.حضور، با انرژِی سامان بخش می آید، این یکی، با منطق و 

َخِرب است، شخص را به واکنش وا می دارد، مسموم می کند، این " نه !، یکی نیست ". آن که با انرژی ستیزه می آید، م 

 که با انرژِی عشقی می آید، اثِر سازنده می گذارد. 

          همین فضاِی یکتایی ست.       ، مکتب این کار را بچشید: ،، من اآلن دارم می َدَوم! ،،. در اینجا شما اگر مزۀ 

ب مزه اش را نچشید، می گویید که: ,, این کار اصال" چه فایده ای دارد؟، بی فایده ست. من با همین دروغ و دغل و  خ 

زرنگِی مِن ذهنی می خواهم چیزها را جمع کنم و هر چه بیشتر داشته باشم، بهتر است. هر چه بیشتر، یعنی: زندگِی 

 ی دهد. این، غلط است ". " مِن ذهنی اینطور نشان م بیشتر! ,,.

 رود کودک به مکتب پیچ پیچمی

 چون ندید از مزد کار خویش هیچ

 یعنی: با اضطراب، با مقاومت. با ستیزه. پیچ پیچ

  . صبح، بعضی از بچه ها نمی خواهند به مدرسه بروند، چون از مزِد کار خودشان هیچ ندیدند

 ند در کیسه دانگی دستمزدچون ک  

 گردد شب چو دزدخواب آنگهان بی

 همینکه چند دالر دستمزد گیرش بیاید، مثال" بگویی: 

ـ من برایت پرنده، دوچرخه یا فالن چیزی که دوست داری، می خرم؛ یا مثال" کالس ن همی برود و به بچه های دیگر 

مورِد من، اینطور خواندن واقعا" خیلی چیِز خوبی ست ")در فهمد که این درس می  ،درس یاد دهد، پولی گیرش بیاید

بود. من کالِس ن هم بودم که تدریس خصوصی می کردم و از آن طریق پول در می آوردم، وقتی پول گیرم می آمد، 

 . در حضور هم همینطور. بیشتر به درس خواندن عالقه مند می شدم، آن موقع عقِل آدم آنطوری کار می کند("
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ر می آید، کارها را راست و ریست می کند و آن چیزی را که می اگر ببینید که انرژی که از " آنطرف "، از حضو

خواهم به من می دهد، همان چیزهایی که مِن ذهنی آرزو می کرد، مثل رابطۀ خوب با همسر، یک خانوادۀ پ ر از عشق، 

 ،رسد بچه هایی که به حرِف شما گوش می دهند و هیچ کاِر بی م زدی آنجا نیست و هر کاری به نتیجۀ اصیل اش می

 این کار به درد می خورد!.  ،را رها نمی کنید! شما این موضوع 

 ، روز که هیچی، شب هم درس می خوانند!. این تمثیِل ماست.مانند دزد، خواب گردد شب چو دزدبیآنگهان 

 ... در شِب این دنیا، شروع به کار می کنیم. شما اگر مزه اش را بچشید که چشیده اید، ما 

 این برنامه را گوش می کنید؟، برای چه رها نمی کنید؟، برای چه شعِر موالنا را حفظ می کنید؟شما برای چه 

 . !برای اینکه اثرش را می بینید

که هیچی!، روز هم در به این موضوع مشغولیم. روز  هم پس، همانطور که دزد در شب نمی خوابد، ما هم، حتی شبها

 کارهامان به کار می بریم.

 مزد طاعت در رسدهد کن تا جَ 

 بر مطیعان آنگهت آید حسد

فرمانبرداری از خدا، زندگی، یعنی: تسلیم، اینکه شما نباید در ذهن بمانید و اطاعت، یعنی: کوشش کن که مزِد طاعت، 

چه کسی هستند، زندگی زود باید زاییده شوید، به تو برسد. آن موقع متوجه می شوی که آنهایی که مطیع و فرمانبردار 

فرمانبرداِر زندگی ست؟، آن کسی که دراین لحظه موازی با زندگی ست. مقاومت در مقابِل عقِل ک ل نمی کند. نمی گوید 

 : عقِل مِن ذهنی و عقِل جزیِی من، بهتر از عقِل ک لی ست که این جهان را اداره می کند!. آن موقع، حسادت نمی شود

   .,, ن هنوز پنجاه درصد؟!هشتاد در صد به حضور زنده شده و م ,, چرا او

قلّد گشته را  ائتِیا َکْرهاً م 

 .شته رارِ سْ ائتِیا طَْوعاً صفا بِ 

      عنی: با مقاومت و با ِکراهت و با ناخرسندی بیایید.یائتِیا َکْرهاً 

خرسندی و ؛ یا با می رود : انسان که در ذهن اش است؛ یا به زور و به اصطالح خودمانی با لگد و م شتکه گفتیم

قلّد گشتههر کسی  .می رود به سوِی فضاِی یکتایی ،رضایت و بدون مقاومت قَلِدهاست.  ،!م   این بزور رفتن، برای م 

قَلِدها، تقلید کنندگان که در ذهن هستند و با مفاهیم کار چگونه می روند!، نمی نمی دانند ؛ می کنند، آنها هم می روند م 

 همه به آن سو می روند. ولی مقاومت می روند؛ که با درد می روند!. با دانند 

قلّد گشته را  .دیعنی: با خرسندی بیایی، ائتِیا طَْوعاً آیۀ قرآن است، خدا می گوید که: ، ائتِیا َکْرهاً م 

  .دیا با کراهت و ناخرسندی، به زور بیایی

 .حاال شما کدام را انتخاب می کنید، گفتیم هیچکس نمی تواند آنجا باشد

در صفا شته رِ سِ ش کر و با تسلیم می روند، اینها رضایت و با خرسندی، با اخالِق خوب، با با خوشرویی با  ،ای یک عده

 سرشتهدر نابی که از این کار بوجود می آید، شما این لحظه تسلیم می شوید، با اتفاق این لحظه آشتی می کنید،  هستند.

 .جنس  آن نابی و آن هشیاری می کند که از اول بودیدآشتی با اتفاق این لحظه، شما را از  .می شوید
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بچه اتفاقی افتاده؟، ما رفتیم، از جنِس دنیا، از جنِس فکر شدیم، اآلن می خواهیم جنِس اصلی مان را پیدا کنیم.   :خ 

 به زور می خواهید این کار را بکنید؟؛ یا با اخالق خوب و نرمش؟

 و زیبایی و لطافت، سرشته اند و این نابی را از اقالِم ذهنی بیرون می ِکَشند.  صفا، آنهایی هستند که به دومی

. هشیاری هشیاری پاکی. یعنی: خلوصِ ، صفاشما تسلیم می شوید، مثال" یکی را می بخشید، چه بوجود می آید؟، نابی، 

 .تان خالص می شود و با این خلوص، با این وسیله، به سوِی خدا می روید

 اومت می کنید،  درد می ِکشید.ه مقیا اینک

قَلِدها با آن حالت می روند. !آن حالت می روید حاال با   ها با لطافت، اطاعت می کنند و می روند. شتهرِ سْ صفا بِ . م 

* 

رسندی و  ،یک مطلِب دیگر، مربوط به همین موضوع است که خوب در ما جا بیفتد که ما یا بدون درد و با آرامش و خ 

ا به زور و با مقاومت و با درد می ــم که روِی ذاِت مان قائم و زنده شویم؛ یــــرضایت به آن سو می رویم، می روی

 می روند. ، رویم. بیشتر مردم به زور، با درد

ک لی استرس دارید، ک لی ترس دارید، از آن اگر شما مثال" ک لی رنجش دارید، ک لی کینه دارید، ک لی اضطراب دارید، 

 جنسی هستید که به زور می برندتان. چرا؟

ولی با این آموزش ها، ما بیدار می شویم. اآلن اینها را از هم جدا ؛ !برای اینکه متوجه نشدید که اصال" جریان چه بوده

 . عاشقانو  عاقالن :می کند

  .و با مفاهیم کار می کنند اند، آنهایی هستند که در ذهن عاقالن

این لحظه تسلیم اند و بوسیلۀ این نابی، هشیارِی حضور، چراغ قّوه ای که این لحظه روشن ، آنهایی هستند که عاشقان

است، جلوِی راه شان را می بینند و جلو می روند و هر لحظه خرسند و راضی هستند، صرفنظر از اینکه چه اتفاق می 

 ی نمی خواهند.      ا فتد. از اتفاق، چیز

 عاقالن، از اتفاق چیزی می خواهند. چه چیزی می خواهند؟

می چگونه  . اینها عاقالن هستند؛ ولیبرکت زندگی، هویت می خواهند، خوشبختی می خواهند، زندگی می خواهند

 شوند؟

 ۴۴۷۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 

 اش از اضطرارشکستهعاقالن اِ 

 شکسته با صد اختیارعاشقان اِ 

زیِر درد هستید، شما اگر ، شکستۀ خدا هستند. یعنی: شما هستند شکسته شده اند و شکستۀ او از اضطرار ،عاقالن

دردِکِش خدا هستید، شما می خواستید با اضافه کردن، بوسیلۀ مِن ذهنی، به کام برسید، نتوانستید. بناچار شکسته شده اید. 

 شما اآلن می گویید: 

 ـ چکار کنم؟، هر راهی زدم، نشد!.

 یک مسئله بوجود می آید. چرا؟ ،بکنی، نمی شود بله، واقعا" اینطور می شود. هــــر کاری

http://ganjnama.com/View/97/106/8394/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87.html
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. اینکه ما با اتفاق !شما خودتان می گویید که این لحظه که زندگی ست، این را می خواهم به مانع یا به مسئله تبدیل کنم

 . !کنیم این لحظه می ستیزیم؛ یا در مقابل اتفاِق این لحظه مقاومت می کنیم، یعنی: در مقابل ِخَرِد زندگی مقاومت می

 ، ,, تبدیل می کنم ؛ یا به یک وسیلهمن این لحظه را به یک مانع، به یک دشمن : ,,شما می گویید

 ...، !که به من زندگی دهد ست رسیدن به یک وضعیت دیگری وسیله برای ، این لحظه،بیشتر اوقات

کارها را می کند. دیگر چاره ندارید، ولی هنوز شکستۀ او هستید. او این  ،آخر سر به کام نمی رسید و شکسته می شوید

 ید.بشکن

  !.اختیارتا با صد می شکنند، یعنی تسلیم می شوند، ، عاشقانولی 

 یعنی: اختیار دارند؛ ولی به جهان نمی روند به چیزها بچسبند. 

  شما وقتی از ذهن زاییده ش دید، روِی زندگی قائم ش دید، آیا دوباره به جهان می روید؟

 . آیا به آنها می چسبید؟، نه. بله، با مردم رابطه برقرار کنید؟، ؟، باید بیزنس بکنید؟می خواهید شما پولآیا 

 عاشِق چیزها می شوید؟، نه. عاشِق پوِل تان می شوید؟، نه. فراوانی دارید؟، بله. خساست دارید؟، نخیر. 

بله. محدودیت از بین رفته؟، بله. اختیار مقداری از بی نهایِت خدا در شما زنده شده؟، خساست ماِل مِن ذهنی ست. 

برای اینکه هر لحظه تسلیم هستید، می گذارید ِخَرِد زندگی از شما عبور کند، مِن ذهنی  ،دارید؟، بله. شکسته هستید؟، بله

 ندارید که دخالت کند.

 آن یکی ها، نه!، به زور ناکام و شکسته شده اند و می گویند که: 

  خونخواره ایدر کِف شیِر نِر 

 غیِر تسلیم و رضا کو چاره ای

رد شده اند.  اینها، منتهی به زباِن مِن ذهنی می گویند!.هنوز تسلیم نیستند؛ ولی خ 

، شوید. این لحظه می توانید. همین لحظه، با اتفاِق این لحظه )عاشقان(دوم شما اگر اینطوری شده اید، برگردید و از نوع 

 ا از جنِس آن هشیاری می کند که قبل از اینکه به این جهان بیآیید، از آن جنس بودید.آشتی کنید. همین کار شما ر

 اندبندی عاقالنش بندگانِ 

 اندکری و قندیعاشقانش شِ 

، همان باشنده ای که ما می خواهیم شناسایی کنیم و از کار بیندازیم، همان نیک و بد، اند آنهایی که با عقِل ذهن، عاقالن

اینها بندگانی هستند از روِی ترس؛ ولی بندگاِن اجباری هستند.  ؛اندبندی بندگانِ  بندگان هستند،همین سیستِم قضاوت، اینها 

ل، اینها بسته شده اند و به سوی یکتایی با درد، کشیده یا برای پاداش؛ یا اصال" نمی دانند چکار می کنند!. به هـــر حا

 می شوند. 

رسندند. عاشقانش ولی   در این لحظه، خ 

 چه؟! ,,.شما ببینید این لحظه، رضایت و ش کر دارید؟، می گویید: ,, نه، برای چه ش کر کنم!، این اتفاقی که ا فتاد، 

 " آخر چرا شما از اتفاق زندگی می خواهید؟!، مگر نمی دانید که شما خودتان از جنِس زندگی هستید! ".              
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مگر نمی دانید که خدا، زندگی، می خواهد حداکثِر عشق را از شما بیان کند؟، شما دارید مقاومت می کنید!. مقاومت در 

      پ ر از ِشکر و قند اند. پ ر از آرامش و شادی اند. عاشقانش. !زندگی هم هستمقابِل اتفاِق این لحظه، مقاومت در مقابل ِ

 هار عاقالنائتِیا َکْرهاً مِ 

 .ائتِیا طَْوعاً بهار بیدالن

 :را برایتان نوشتیم ترجمه فارسی این بیت

 

 بهار عاشقان است.«  بیاییداز روی رضا و خرسندی  »افسار عاقالن است؛ اما «  از روی کراهت و بی میلی بیایید »

 شما ببینید که اآلن که یک مقدار در ذهن هستید، از روِی بی میلی به سوِی خدا می روید؟ 

 . !پس شما بوسیلۀ آن بنِد خوب و بد، دارید کشیده می شوید

رست است که معنی اش این است که این سیستِم قضاوِت خوب و بد، یک افسار، یک بند است، دارند ما را می ِکشند، د

ما فکر می کنیم داریم به سوِی دنیا می رویم؛ ولی داریم به آن سمت می رویم؛ منتهی با بی میلی، با مقاومت، با ستیزه، 

 .مشخص استبا درد. 

از روِی کراهت و بی میلی می خواهید بروید؟؛ یا نه، از روِی رضا و  :چگونه می خواهید بروید، شما تصمیم بگیرید

رسندی و ش    کر و تسلیم، آشتی با اتفاِق این لحظه و خنده و احساِس لطیف و ... کدامیک؟خ 

 البته ما یک قسمِت آن را آورده ایم:. آدرِس آیه ست. می توانید خودتان بروید و بخوانیدله. این ـب

 

 ۱۱، آیه (۴۱) قرآن کریم، سوره فصلت

 (۱) لَتَا أَتَْینَا طَائِِعیَن.. . . فَقَاَل لَهَا َولِْْلَْرِض اْئتِیَا طَْوًعا أَْو َكْرهًا قَا

  ترجمه فارسی

 (۱) روی اجبار بیایید. گفتند: فرمانبردارانه آمدیم.. . . پس به آسمان و زمین گفت: چه از روی میل و چه از  

 ترجمه انگلیسی

…He said to it and to the earth: " Come ye together, willingly or unwillingly. " They said: " We do come 

(together), in willing obedience. " 

* 

بله. دوباره مطلبی راجع به کاِر بی م زد می خوانم، ببینیم آیا این ابیات ما را بعنواِن یک ناظر، به کارهاِی روزمره مان 

 آشنا می کند؟

 کنیم؟آیا ما کاِر بی م زد می کنیم؟؛ یا کاِر با م زد می 

 در یک قصه ای که قبال" خواندیم، عیسی که مرده ها را زنده می کند، ابلهی را می بیند.

 ماست.   خدائیتاَبله، مِن ذهنی ماست، عیسی، قسمِت 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=41#rowno4111
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=41#rowno4111
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=41#rowno4111
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تو که بلدی استخوان هاِی مرده را می بینند که در یک گودی، یک سری استخوان هست. آن اَبله، به عیسی می گوید: ,, 

؛ یا به من یاد بده که من آنها را زنده کنم، اگر هم به من یاد نمی دهی، خودت آنها استخوان ها را زنده کناین زنده کنی، 

 فقط یک بیت آوردم:,,.  را زنده کن

 ۱۴۹مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سرار چیست؟گفت عیسی: یا رب این اَ 

 میل این ابله درین بیگار چیست؟

 ، )توضیح دادم( می گیریماز طریِق حس هامان استخوان ها، الگوهاِی ذهنِی ما هستند. هر لحظه ما انرژِی زندۀ زندگی را 

 م رده را زنده می کنیم، خوب و بد می کنیم. می بریم و یک الگویِ 

هر لحظه، بوسیلۀ انسان، صورت می گیرد. یعنی:  Reincarnationپس بنابراین، آن چیزی که بودیست می گوید: 

                     هشیاری می رود توی یک فکر، آن را بلند می کند. کی این کار را می کند؟

این الگو، بصورِت ,, من ,, باال می آید، بعد فروِکش می کند، این وسط دوباره حضور ما این کار را می کنیم. بعد، 

 . !است، دوباره ما یک م رده را زنده می کنیم

این کار را می کنید، شما می  شماشما، فرقی نمی کند، خدائیِت را چه بگویید زندگی، چه  ،موالنا سوال می کند: " عیسی

 !.زنده می کنید ،ما از جنِس عیسی هستید. شما زندگی را می گیرید، الگو را، استخوان راتوانید این کار را بکنید، ش

 اول فکر کنید. !. برای چه این کار را می کنید؟

در اینصورت، خالقیت داشتید. زندگی می توانست از طریِق شما عشق اش این بیگار است. اگر این کار را نمی کردید، 

 را بیان کند و برکت اش را به فکر شما بریزد!. 

 اینکه شما یک الگوِی کهنه را بیدار و زنده می کنید، ... آن قصه را می توانید بروید بخوانید. 

و آن را زنده می کنیم و بعد کوچک  ایم، در یک الگویِ ما که بی نهایت  اینکه ما هر لحظه در یک فکر زاییده می شویم،

 این الگوِی زنده فاصلۀ

الگوِی زندۀ دیگر، که آن هم زندگی ست، آن را هم زودی می بندیم، بطوریکه از یک فکر به فکری وقتی م رد، با یک 

)سوال می در خودمان نمی بینیم  ،دیگر می پَریم، به یک فکِر دیگر، به یک فکِر دیگر، به یک فکِر دیگر؛ و این کار را

 میل این ابله درین بیگار چیست؟: کند(

شما می بینید که خیلی موقع ها از بس ما این کارها را تند می کنیم، نَفَس هاِی ما ... خیــــلی کم عمق است!. نَفَس نَفَس 

وقتی بعضی موقع ها  و راه برویم در واقع ما یک سکوت و سکونی هستیم که بایدمی زنیم!، یک نَفَِس عمیقی نداریم!. 

 چالش را حل کند. ،چالش ها خودشان را به ما نشان می دهند، این سکون و سکوت، حرف بزند!

 . !، این بیگار است... فکرها پشت سِر هم ... پشِت سِر هم حرف زدن، م رده را زنده کردن این

ها، نیست!. بیگار است، کار بی م زد است. برای اینکه م رده زنده کردن در این فکرها، در این  ،جرقۀ خالقیتی هیچ

 م رده ها را زنده می کنی!.

 ." می گوید استخوان ها را زنده کن! ،عیسی هم می گوید: " خدایا، چرا این انسان عقل اش نمی رسد!

http://ganjnama.com/View/97/105/8068/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html
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  .، شاید فضاِی یکتایی این لحظه ستدر گوداِل عمیق

خوان های ها را رها کنیم و به این زندگی زنده شویم، رفتیم است یک سری الگو هست، عوض اینکه ما این استخوان

 مرده را زنده می کنیم!؛ و این عقل نیست.

 ِسِر این کار چیست؟

 . !: یک الگو را زنده می کنیم، درد می ِکشیمیعنیمی کنیم،  Reincarnatِسِر این کار این است که هر دفعه ما 

 من فهمیدم. این کار را نمی خواهم بکنم ،،.ِسَرش این است که شما بگویید که: ،، 

تا زمانی که ما موضوع را درک نکردیم، نورافکن را روی خودمان روشن نکردیم و احواِل خودمان را ندیدیم و حواس 

  ، است و ایرادهای شان را پیدا کنیم و خودمان را مقایسه کنیم، یعنی: همین دویی!مان دنباِل مردم 

 ن قضاوت ها، حواس مان را پرت کرده.همین اسم گذاری، همی

 ما می خواهیم بدانیم که چگونه ما بوسیلۀ مقایسه، می توانیم دیگران را کوچکتر از خودمان بکنیم تا یک ذره حِس اعتبار

 م.را ما باید در خودمان ببینی کار، این کار غلط است. این کار فایده ندارد. این !این کار را می کنیم کنیم، برای همینْ  

 درد می ِکشیم.کشف نکردیم و ندیدیم و جلوی این کار را نگرفتیم، تا زمانی که این موضوع را در خودمان 

 جلویش چطوری گرفته می شود؟

  " نه. شما نمی توانید ". . شما نمی گویید: ,, من باید خودم، جلوِی این قضاوت را بگیرم! ,,.!با دعوا نمی شود

این کار هم فقط بوسیلۀ زندگی صورت می گیرد. شما باید فقط شناسایی کنید. ستیزه نکنید. این مِن ذهنی، عالقه به ستیزۀ 

عیب جویی و نقص بینی و حقارِت شما را عالقه به شما دارد. عالقه به مقاومت شما دارد. عالقه به انتقاِد شما دارد. 

 را به کار بِبَر! ,,.ن ابزارها ایتو دارد. یعنی می گوید: ,, یک جوری، 

 مِن ذهنی به شما التماس می کند: ,, تو بیا مالمت کن، چرا مالمت نمی کنی؟، ایراد بگیر، انتقاد کن ,,.

ما  ،این قضاوت مِن ذهنی را زنده نگه می دارد!. در واقع مِن ذهنی، هر دفعه این کار را می کنی، یک قضاوت می کنی

 ما کی هستیم؟ از این موضوع سوء استفاده می کند. و کردهرا به این کار مشغول 

جنِس خدا هستیم. ما از جنِس زندگی هستیم. ما را این مِن ذهنی مسخره  ما ازما هشیاری هستیم. ما خدائیت هستیم. 

کرده!. که چه بشود!، من نواقص و ایرادهای مردم را ببینم و آنها را بگویم بلکه خودم را با آنها مقایسه و کمی اعتبار 

 پیدا کنم!. این چه کاری ست؟!، این بیگار است!. 

. نگاه می کنم. نگاه می کنم، می بینم که دارم این کار را می کنم، عنوان ناظرپس، شناسایی می کنم. شناسایی کردن ب

ممکن است نتوانم هیچکاری بکنم، هنوز دارم نگاه می کنم، این نگاه و این مشاهده کننده، از جنِس زندگی ست. از جنِس 

یستم، جعلی و بََدلی ست، هیچ قدرتی را نگاه می کند. آن سو بََدلی فکر نیست، فکر را نگاه می کند!. آن سیستِم جعلی 

، ندارد. قدرت ماِل این لحظه ست. قدرت ماِل شماست نه آن!. تا حاال، از غفلِت شما، از ناآگاهِی شما سوء استفاده کرده

 شما را جذِب خودش کرده، تماِم انرژِی شما را بلعیده، فلسفۀ این کار، این بوده که درد ایجاد کند، تا شما بیدار شوید.

حاال، به اندازۀ کافی درد ایجاد کرده و شما دانسته اید و دارید بیدار می شوید. آن المثنی وک پِی جعلی را دور می اندازید 

 و می گویید: ،، من اصال" تو نیستم! ،،.
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 که من تو هستم!، اآلن می بینم که نیستم!. . فکر کردم!اول یک ک پی از زندگی گرفتیم، نمی دانستم

* 

 اجازه بدهید که مطلبی را هم از داستاِن شیر و گ رک و روباه برایتان بخوانم که به این صحبت هاِی ما مربوط می شود. 

شکار روباه، گ رگ و ، شیر همراِه (این داستان را خواندیمهمۀ )قبال" مفصال" خیلی خالصه می دانید که در این داستان، خیلی 

 کند.کوهی و یک گاومیِش بزرگ، شکار می  یک خرگوش کوچک و یک ب زِ . رودمی 

 و شیر، هر سه، ما هستیم. یعنی: شیر، حضوِر ماست. گ رگ، حالِت درندگِی ماست. گ رک و روباه  ،مشخصا"

 در ذهن، روباه، کمی بهتر از گ رک، حالِت زرنگِی ماست.

به هر قیمتی  : ,,یعنی: درنده خویِی ما را کهموالنا می خواهد بگوید که: زندگی، اول این گ رگیِت ما را مغلوب می کند. 

 درنده خویِی ما را دستوِر مِن ذهنی را اجرا کنیم، مغلوب می کند. وقتییعنی: را، ,, هر چه بیشتر، بهتر و می خواهیم 

مغلوب می کند، آن قسمت روباهیِت ما که یک مقداری می فهمد، متوجه می شود جریان چیست و تبدیل به شیر می 

 شود.

 .شیر می آفریند. شیر، زندگی ست، خداست ،موضوع َسِر این است که ما باید در این لحظه بدانیم که هر شکاری را

اصِل شماست و تماِم دستآوردهاِی زندگی، ماِل شیر است و شما حق ندارید که با اینها هم هویت شوید و به اینها بچسبید، 

 ,, ماِل من است! ,,. بگویید: 

می چسبیم و از آنها  ،ارائه می شودبه ما چیزهاِی این جهانی که بصورِت مفهوِم ذهنی  همی رویم، ب وقتی که به ذهن

                               در ذهن می گوییم: ,, ماِل من! ,,.  و هویت، زندگی، می خواهیم

 قام می شویم، دیگر این کار را نمی کنیم، می گوییم: زندگی، روِی حضور وقتی از ذهن زاییده می شویم و رویِ 

،، هر اتفاقی در این لحظه می ا فتد، بیفتد، من زندگی ام را از ذات ام، از اعماق وجودم می گیرم، از زندگی هستم، 

 .،، انرژِی سازنده به من نمی آید ، زندگی،شادی و آرامش از وجوِد من به جهان تشعشع می کند، از آن چیزها

می حاال این موضوع را همه شناسایی کرده ایم، بنابراین تماِم شکارها را به شیر می دهیم. بعد، شیر که زندگی باشد، 

 ".  گوید: " از آنها استفاده کن

 تا زمانی که هستند، شما از آنها استفاده می کنید، زمانی هم که رفتند، می گذارید بروند.

حاال، شیر به گرگ می گوید: آنجا گذاشته اند. حاال شیر، گ رک را امتحان می کند. یعنی: رفته اند و شکار کرده اند و 

 اینها را بخش کن.

 ۳۰۴۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 

 امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن کی پیش آی ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما

 گفت شیر: ای گرگ این را بخش کن

 رگ ک ه نو کن ای گ  دلت را ن  عْ مَ 

 ، مِن ذهنی ست. درنده خویی اش است. گرگ

http://ganjnama.com/View/97/104/8035/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1.html
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بگویید: ،، من شکارهایی که کرده اید، اآلن می توانید دست تان را باز کنید و در مورد شما خودتان را امتحان کنید. آیا 

 ،، از جمله دردهاتان؟ !همه را رها کردم، دیگر با اینها هم هویت نیستیم

 !. و کنن  داد. انصاف. می گوید: تو بیا این را  یعنی: عدل. دلتعْ مَ 

لحظه باید بگویید که همه اش ماِل شیر است. من چیزی از این جهان نمی  اگر قرار باشد که شما دادگری را نو کنید، این

 توجه می کنید؟شیر و شیری یت را می خواهم.  ،خواهم. من

 یکدفعه یک آقایی گفت: ,, پس این خدا خیلی دیکتاتور است، هیچی را نمی خواهد به ما بدهد، همه را خودش می خواهد

 شماست! ".بردارد؟! ,,. " نه!. همه ماِل 

همۀ ثروِت شما، همۀ چیزهایی که دارید ماِل شماست؛ ولی وقتی نمی توانید از آن استفاده کنید، چه فایده ای دارد؟!. با 

از این مِن ذهنی زاییده شوی، تا بتوانی از آن چیزهایی که داری "  :کاری کنید که. شما اول باید !مِن ذهنی نمی توانید

 . " استفاده کنی

تا حاال گفتی اینها مال من است و با آنها هم هویت بودی و درنده خو هستی،  تو یک دادگرِی جدیدی راه بینداز. می گوید:

 این است که شمابگویی: تو بیا چیِز نویی ارائه کن. چیِز نو 

ه نه کار!. "  ای گ رگِ،،.  !رگ ک ه نای گ  ای خدا، همه ماِل تو،  .،، من تمام دردها و هم هویت شدگی هایم را انداختم ک 

 ببینید بلدید؟ ".  

 گرینایب من باش در قسمت

 تا پدید آید که تو چه گوهری؟

 . !، چه گوهری داری؟من که شیرم، تو نمایندۀ من در قسمت کردن باش، تا معلوم شود که تو چه جوهری داری

است، زندگی ست، خدائیت است،  آیا شما حاضر هستید که جوهر اصلِی خودتان را که حضور" از شما سوال می کنم: 

من چیزی نمی خواهم، من با چیزی هم هویت نمی شوم،  : ،،، اگر بتوانید نشان دهید، اآلن باید بگویید که" نشان دهید؟

 . ،، همه را رها کرده و دست هایم را باز کرده ام و می خواهم از ذهن زاییده شوم

یزها چسبیدید، وقتی از ذهن برگردید، بیرون بیآیید، دوباره با نگاِه دیگری به ذهن رفتید و به چبرای اینکه اولین بار شما 

 آن نگاه درست است. شما نگران نباشید، نگویید:که نگاِه حضور است، به دنیا نگاه کنید، گونه ای دیگر خواهید بود. 

ینها را از دست بدهم!. یک ِسری باور مبادا محروم شوم!، اآلن به چیزهایی چسبیدم و اینها نیازهاِی من هستند، مبادا ا,, 

  ." نترس " .,, دارم، ممکن است آنها را از دست بدهم!

یک ِسری ماِل دنیا دارم، مبادا آنها را از دست دهم!، من حاال جوان هستم، من سکس می خواهم، من خانه می خواهم، 

 ند، دست بزنند، ... مبادا اینها را از دست دهم!.کنند، اعتبار ده م... من می خواهم مردم مرا قبول داشته باشند، تأیید

  " نه، نترس. اینها را از دست نمی دهی ".

 شیر می گوید: تا بفهمیم شما از چه جوهرید؟، شیر رمِز خدا، زندگی ست.                                        

 اآلن به شما همین را می گوید: قسمت کن ببینیم!.                                                                     

 توست وحشی بخشِ  ه گاوِ گفت: ای شَ 
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 ستفت و چ  آن بزرگ و تو بزرگ و زَ 

  : ,, من هم هستم! ,,.نگاِه گ رگ را می بینید!. گ رگ ,, من ,,  دارد

من به تو خیلی احترام می گذارم؛ ولی من هم هستم!، من ای خدا،  :درست مثِل ما، )خیلی احترام می گذارد(شاه گفت: ای 

 شما به حرف من هم گوش بده!. آخر ، !، من هم یک چیزهایی می خواهم!هم من دارم

می  ؟، چه پیغامی؟که این مِن ذهنی زایل شود، ببینیم که از " آنطرف "، چه اخباری مبدهیاجازه ،، : م کهما نمی گویی

  .،،، ... ؟، آن زندگی می خواهد از ما چه را بیان کند؟آید، برای چه آفریده شدیم

 نکردیم!.کاری به آن نداریم، این را شناسایی 

گنده هستی!، پس شاه، این گاِو وحشِی بزرگ ماِل تو. چون گاو بزرگ است و تو بزرگی و چاب ک و چاالک و  گفت: ای

 معلوم می شود که بخِش بزرگ را باید به تو بدهیم. 

 ست و وسط ز میانهز مرا که ب  ب  

 ستان بی غلطها خرگوش بِ روبَ 

 ، یعنی: (پس سلسله مراتب قائل می شود) وباه و تومیانه ست، بین راینطور تقسیم می کنم. ب ز هم که ، گفت، من

ماِل من. هم ما بین خودمان و دیگران و خدا، یک سلسله مراتِب ذهنی، برقرار کرده ایم. ما میانه هستیم و وسط. ب ز 

 خرگوش هم کوچولوست و روباه هم کوچولوست، برای هم!. این، عیِن عدالت است. 

 شیر گفت: ای گرگ چون گفتی؟ بگو

 چونک من باشم تو گویی ما و تو؟

 یک باِر دیگر بگو!.، گفتی؟ چهشیر گفت: ای گرگ 

، تو منی. اصال" مِن !تأمل کن. من وسط هستم .بسنج بگویک بار دیگر  .یک بار دیگر بگو، فکر کن بگو :خدا می گوید

 من "!. اگر قرار باشد که " من "، ، اینکه می گویی ,, من ,,، آن ,, من ,, چه منی می شود، بدوِن " ذهنی وجود ندارد

 " من " باشم، ,, تو ,,، ,, تو ,,، این ,, تو ,,، چه ,, تویی ,, می شود!.

 . "منی" ، " تو" 

 بار دیگر بگو!. یک، گفتی؟" من " باید " تو " باشم!. بنابراین، حواس ات را به ب ز داده ای!. چه 

 همین را هم به شما، به همه می گوید: یک باِر دیگر بگو!. 

 ما هم همین را یک باِر دیگر می گوییم!. 

. تو می خواهی ,, من ,, داشته باشی؟، مِن ذهنی را مالک گرفتی؟، هنوز مرا نشناختی؟، !گویی ما و تو؟بمن باشم تو 

 هنوز نمی دانی " من " " تو " هستم، " تو " " من " ی!.

 نمی خواهی رها کنی و در من بیایی و من بشوی؟!. هنوز

 گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

 پیش چون من شیر بی مثل و ندید؟

 یعنی: نظیر.  ندید
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بله. دوباره موالنا تکرار می کند: ما از جنِس زندگی هستیم، در واقع زندگی به این جهان می آید، وارِد ذهن می شود، 

ما ارادۀ آزاد داریم، وقتی ما در ذهن رفتیم، اشتباها"، با استفاده از این ارادۀ آزاد منتهی خودش را بیرون می ِکشد، 

 از جنِس ماده شدن، درست است!، درسِت درست است!، ,, من! ,,. مادی گری و ماده و تصمیم می گیریم که همین 

پِی جعلی از اص  ِل ماست. شما باید جعلی بودنش را بشناسید. ,, من ,, توهم است، ,, من ,,  وجود ندارد. ,, من ,, یک ک 

 . مِن ذهنی با سیستِم خوب و بد، ما را غافل نگه داشته

 ، پیِش شیِر بی مثل و ندید!. می گوید: گ رگ، چه سگی ست که خودش را ببیند!

           می دانید؟ وجود ندارد!.در جهان خدا یعنی: مثِل خدا، 

چرا به آنها چرا با آنها هم هویتی؟، نظیِر من و نظیِر تو در این جهان نیست، چرا خودت را شبیه به اجسام می کنی؟، 

 چسبیدی و رها نمی کنی؟

بیدار شو. من دارم تو را بیدار می کنم، چرا توجه نمی  اینهمه درد به تو می دهم، اینهمه فرصت می دهم، تأمل کن!.

و ندید هستی. تو از جنِس بی نهایت هستی. تو از جنِس فراوانی، از جنِس من هستی، چرا به ب ِز بی مثل کنی؟!. تو هم 

    کوهی چسبیده ای؟، ب ِز کوهی سمب ِل همۀ آن چیزهایی ست که به آنها چسبیده ایم.

 گفت: پیش آ، ای خری کو خود بدید

 ریدپیشش آمد پنجه زد او را دَ 

 .ریدپنجه زد او را دَ بنابراین، ، )این وضعیِت ماست(ای خری که خودش را دید! کو خود بدید،  گفت: پیش آ، ای خری

به هر قیمتی بهتر را  ،به هر حال، زندگی ما را ناکام می کند اگر به این صحبت ها توجه نکنیم، ما آن راِه هر چه بیشتر

 برویم و متکی به عقِل مِن ذهنی شویم، یک جایی سرخورده می شویم و زندگی ما را می شکند. 

ما اگر جامعۀ عشقی بودیم، خودمان بموقع بیدار می شدیم و بچه هامان را هم بیدار می  ؛ وهر دردی یک پیغامی دارد

، )امروز خواندیم(از روِی اضطرار!. وند و یک جایی بشکنند!. بررا کردیم، نمی گذاشتیم آنها با این روِش غلط، راِه غلط 

)هفتۀ قبل هم مانده، روباه زرنگ است یک جایی گ رگیت شان دریده شود، اگر گ رگیِت ما دریده شده، روباهِی ما در و 

  .خواندیم(

 شیدرَ  چون ندیدش مغز و تدبیرِ 

 شیدر کِ در سیاست پوستش از سَ 

 . شیدرَ  تدبیرِ  مغزِ در بعضی نسخه ها هست: 

شد یافته. مغز و تدبیِر رشید؛ یا مغِز تدبیِر رشید، یعنی: مغزی که بوسیلۀ حضور کار می کند. با  رشید یعنی: کامل. ر 

 ؛ یا به چیزهاِی توهمِی این جهانی چسبیده ام؟عقِل ک ل کار می کند. شما از خودتان بپرسید: آیا من مغِز تدبیِر رشید دارم؟

یید و اعتبار بدهند، خودم را مقایسه می کنم، ایرادها را می بینم و بد و خوب می کنم، بدها را به مردم می مردم به من تأ

 گویم، می گویم بروم مردم را عوض کنم، ... به چه کاری مشغولم؟

اقع، شما مغِز تدبیِر رشید آن است که این لحظه حاضر است، تسلیم است و زندگی ِخَرَدش را از او پخش می کند. در و

ِل این کائنات را اداره می کند، این فضاِی یکتایی، فضاِی همۀ امکانات دسترسی به عقِل ک ل پیدا کرده اید،  که تماِم ک 



                 # program  554      ۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۵ـ  ۲۰۱۵می  ۴تاریخ اجرا:        گنج حضور ۵۵۴برنامه شماره 

26 

 

 تنبیه، در نداشت و خیلی از انسان ها هم ندارند، بنابراین،است. شما به همۀ امکانات دسترسی دارید؛ ولی چون گ رگ 

 . شیدر کِ پوستش از سَ 

 !. سیاست یعنی: تنبیه.ما پوسِت ما را می َکنَند، زندگی می َکنَد!. برای اینکه گ رگیما را از َسرمان می ِکشند، پوسِت م

 اختیار با شماست.  ؟، می خواهید درد بِِکشید؟؛ یا نه؟،پس، شما انتخاب کنید: می خواهید تنبیه شوید

 . شیر از او می پ رسد: حاال، بلند شو تو تقسیم کن. آن روباه، بیدار می شود

 می گوید: من هیچی نمی خواهم. هر سۀ اینها ماِل توست. 

                                                        .                   یکی را برای صبحانه بخور، یکی را برای نهار بخور و یکی را هم برای شام

به هیــــچ  ،ما فقط تماشاگر و استفاده گر از آنها هستیمزندگی درست کرده، چه ما داریم، ماِل زندگی ست.  رــیعنی: ه

                چیزی نمی چسبیم.                                             

ا که فکر می کنید باید شما همۀ آن چیزهایی ر ،چسبیدن است، موضوع این نیست که شما خانه نداشته باشیدموضوع، 

. همیشه در فضاِی عاشق شان باشیدنباید فقط ، هر قدر هم می خواهید داشته باشید، حق دارید داشته باشیدداشته باشید، 

 ارزش و اهمیت بیش از حد ندهید. ،امواِل خودتان را و یکتایی باشید، به جهان نگاه کنید و چیزها و اجساِم این جهانی

 از حد به چیزها اهمیت می دهیم، شروع می کنیم از آنها زندگی خواستن!.موقعی که ما بیش 

شما از کی می رنجید؟، از آدم ها!. از  !.می خواهید ها و از آدم ها، چیزیچیزاز اگر شما می توانید برنجید، پس 

. بعدش هم خشمگین براِی همین می رنجید!نمی دهند و پس چیزی می خواهید که وضعیت ها!. از چیزهاِی این جهانی!. 

 می شوید، بعدش هم می ترسید. 

   پوست از َسِر ما می کنَد تا ما پیدا کنیم که همه، ماِل زندگی ست.

 ردب  گفت: چون دید َمنَت ز خود نَ 

 رداین چنین جان را بباید زار م  

 به ما می گوید: .دیگر اآلن مشخص شد

و دیِد او، دیِد زندگی،  ؛ذهنی نگاه می کنیم، می گوییم: یکی من، یکی توتو به من نگاه می کنی، ما به زندگی با چشِم مِن 

این  ، از ذهن جدا نمی کند!. یعنی: ما هنوز به ذهن چسبیدیم!. اگر اینطوری ست،!دیِد خدا، ما را از خودمان نمی بََرد

صحبِت دو نفر آدم نیست!،  صحبِت بینمن پوست از َسَرت می َکنَم، تا متوجه شوی. ، ردچنین جان را بباید زار م  

 به چیزهایی می چسبد، در عیِن حال، و ، بوسیلۀ ذهن، می رود)در مورد انسان ها(این جهان یکتایی ست. زندگی می آید 

، عقب می خودش، خودش را آزاد می کند هشیاری، هشیارِی بی ف رم و بی زمان، پس از یک مدتی، پ خته می شود.

 همکاری کنید. شما با تصمیم خودتان نمی توانید جلوی این کار را بگیرید.ِکَشد، شما باید با او 

به بازی بپردازید. زندگی دارد شما را می زایاند، می کوشد، همه اش دنباِل موالنا می گوید: شما نباید مثل بچه ها 

 شماست:

 پِی تو تو مکوش من همی کوشم

   چون وقتی می کوشی، مقاومت می کنی!.
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 انی اندر پیش منچون نبودی ف

 فضل آمد مر ترا گردن زدن

 شما می خواهید پیِش او فانی شوید، با ذهن نمی توانید!. اصال" عقِل مِن ذهنی را تعطیل کن. چکار کنی؟

داری قضاوت می که . هر موقع دیدی سیستم  نیک و بد را تعطیل کن. این نستیز. اتفاق  این لحظه را بپذیر. تسلیم شو

یعنی: محصوِل قضاوتت را به ذهن ات می دهی و دارد هیجان ایجاد می شود،  قضاوتت را می خوری،کنی و محصوِل 

 مثال" خشمگین می شوی و می ترسی، بدان که راِه غلط می روی. به خودت بگو که: ،، من کاری به مردم ندارم. 

رم، در من نیرویی وجود دارد که می با هیــچکس کاری ندارم، هر کس هر کاری می خواهد، بکند؛ ولی به خودم کار دا

من این کار را در مورِد خودم خواهم کرد، با دیگران کاری ندارم که می خواهند بکنند یا نه،  خواهد من از جهان بَِکنَم.

یا می خواهند کار غلط بکنند، دیگران خودشان می دانند، بگذار من به زندگی زنده شوم، این انرژِی عشقِی من به آنها 

 خواهد کرد ،،. کمک

ولی شما این کار را نمی کنید که بروید و به آنها کمک کنید!، شما وظیفه و مسئولیِت خودتان را انجام می دهید. اگر 

 .فضل آمد مر ترا گردن زدن نکنید،

ی فضِل زندگی، صالِح زندگی این است که به شما درد دهد و آخر َسر هم شما که به منظور زندگی عمل نکردید!، برا

خدا را معطل کرده ایم، ما را ساخته که خودش را از ما بیان کند و ما می گوییم: ,, نه ,,. چه اینجا آمدیم؟، هشیاری را، 

         .مشخص است

 جز وجه او (۱) ک لُّ َشْیٍء هالِک  

 ای در وجه او هستی مجوچون نه

خدا  .ندارد، همیشه زنده ست. آن چیزی که ما هستیمببینید: ما هشیاری هستیم. هشیاری بی زمان و بی مکان است. ف رم 

 هم همینطور است. می آید، به ذهن می رود، موقتا" از جنِس میرایی می شود، می ترسد. برای اینکه گفتم:

بعد، این اشتباِه خودمان را شناسایی می  یک ک پِی جعلی از خودمان می گیریم، می گوییم: ,, این مِن ذهنی، ما هستیم ,,.

یم. هشیاری از ذهن آزاد می شود و روِی خودش قائم می شود. ایندفعه، هشیاری، هشیارانه متوجه می شود که از کن

یعنی: وجهِ وجِه او  .جنِس خداست. می گوید: همۀ اشیاء، هر چه که به ذهن ات می آید، مردنی هستند، غیر از وجِه او

 . ک لُّ َشْیٍء هالِک  خدا. 

قبل از آمدن به این جهان، شما وجِه خدا هستید. یعنی: جنِس خدا هستید. وقتی از ذهن هشیارانه زاییده می شوید، آن 

 محصول، دوباره وجه خداست. 

 می شوید. وجه او شما بعد از زاییده شدن از ذهن، هشیارانه، 

 هشیارانه؟، وقتی در ذهن هستیم.  کی از جنِس او نیستیم .هستی مجوحاال می گوید: اگر در وجِه او نیستی، 

در ذهن، ما فکر می کنیم که م ردنی هستیم، برای همین می ترسیم. مادر ترس ها، ترس از مرگ است. ما می ترسیم 

پنج دقیقه تعطیل شود، ما که نمی  ،بمیریم؛ ولی به شما نشان دادم، اگر این ذهن تعطیل شود، این سیستِم نیک و بد کردن

 .نی از کار می ا فتد و آن انرژِی محدود شده، در سینۀ ما، در مرکِز ما باز می شودیریم، مِن ذهم
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بنابراین، این هشیارِی عدْم، دروِن ما، خودش را به ما نشان می دهد و فضاِی بی نهایِت درون، باز می شود. ما آن 

 فضاِی بی نهایت هستیم. فضاِی بی نهایِت دروِن ما، همآن وجِه اوست. 

در وجِه او باشید، حتما" می فهمید. نمی شود نفهمید. الزم نیست ما از کسی بپرسیم: ,, آقاِی فالنی، من دو، سه  شما اگر

 ؟؛ یا نه؟ ,,.دقیقه با شما صحبت کنم، به من بگویید: من به حضور رسیدم

 وِد شما هستید.اگر به حضور زنده شده باشید و فضاِی درون تان باز شود، اولین کسی که متوجه می شود خ شما

 نگو: ,, من هستم ,,.. ای در وجه او هستی مجوچون نه .هستی مجونیستی و هنوز می دانی نیستی، وجِه او ولی اگر در 

 برای اینکه اآلن، مِن ذهنی، هستی جستجو می کند. این، گ رگ است. " درست است؟ ".

خیلی مهم است که شما بدانید که: فقط جنِس اوست که زنده می ماند و ما از جنِس او هستیم و هشیارانه می توانیم از 

جنِس او باشیم. وقتی از جنِس او بودیم، دیگر نمی میریم. جاودانه می شویم و این، معادِل این است که ما به این لحظۀ 

این لحظۀ ابدی آگاه هستیم و همیشه آگاه هستیم، از جنِس بی نهایت هم هستیم، که از اَبَدی، آگاه شدیم و در این لحظه، 

ما می توانیم این طرف و یعنی: ریشۀ بی نهایت داریم. بنابراین، ریشۀ بی نهایت سکون و سکوت است، متحرک است، 

 است ".  و امروز غزل می گوید: " گنج، گنج آن طرف برویم، این سکوت و سکون را با خودمان ب بَریم

، هر جا برود، دیگر مهم نیست، این گنج را با خودش می بََرد. هر کسی از نَفس  خودش ب َرهد .هر جا بروی گنج است

 است.  گنج  حضورجِه اوست. این، همین گنج، و

          شما حضوِر خودتان را در این لحظه و ریشۀ بی نهایت و نامیرایی خودتان را می توانید حس کنید؟

رسندی و یک ش کرگزاری، از شما تشعشع می کند و شما آن زیر  اگر حس کنید، خواهید دید که یک رضایت و یک خ 

اینکه فکر زمینه هستید که این فکرها، از " آنجا " برمی خیزد و شما می توانید آن زیر زمینه باقی بمانید حتی بدون 

بینید، فکرها در اختیاِر شماست، فکرها دیگر نمی توانند شما را  " آن " بلند می شود، شما فکرها را می کنید، فکرها از

در فکرهاِی شما دیگر هویت نیست، از حرکِت فکر، هویت نمی گیرید، از حرکِت فکر هویت نگیرید، هیجاناِت  ببلعند،

 .مشخص است، خشم و ترس فرو می نشینند

  قرآن کریم، سوره قصص )۲۸(، آیه ۸۸ 

 

  (۱) .ُکلُّ َشْیٍء هالِک  
 

 ترجمه فارسی
 

  (۱) (.هر چیز نابود شدنی است جز ذات او) ذات خدا

 ترجمه انگلیسی
Everything (that exists) will perish except His own Face.  

* 

 هر که اندر وجه ما باشد فنا

 د جزابوَ نَ  (۲) ک لُّ َشْیٍء هالِک  

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2888
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=28#rowno2888
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=28#rowno2888
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در  این مطلب خیلی مهم است: از زباِن خدا می گوید: هر کسی مِن ذهنی را رها کرد، این سیستِم نیک و بد را رها کرد،

توجه غیر از وجِه او، جزاِی او نیست.  .همۀ اشیاء می میرند، باید بمیرند، این فرموِل در اینصورت، وجه ما باشد فنا

ذهنی هستید، حِس وجود داشتن به شما دست خواهد داد و این، مصنوعی ست. یعنی: تا زمانیکه، شما در مِن ، می کنید؟

ستن، درد دارد و آن چیزی که می آفرینی درد خواهد داشت، باداِم پوک می کارید،  ست و هر هستی ج  هستی خواهی ج 

 ه همیشه خواهید ترسید.هیچی گیرتان نخواهد آمد و از آن چیزی هم که بدست می آورید، استفاده نخواهید ب رد، برای اینک

، این فرمول در مورد صورت اینوجِه او فنا شوید، یعنی: به وجِه او زنده شوید و از ذهن بیرون بیآیید، در ولی اگر در 

یعنی: شما دیگر نمی میرید، تهدید به مرگ نمی شوید. هر ترسی یک جور تهدید به مرگ است،  شما به کار نمی رود.

هم هویت شدیم، وقتی این لحظه ثابت است، شما می گویید: من این لحظه را نمی شناسم، پس در ذهن هم ما با چیزها 

آنها که تغییر می کنند، من هم تغییر می کنم. وقتی آنها تغییر می کنند، شما اتفاق می بنابراین، با چیزها هم هویت شدم، 

 ا فتید، وقتی اتفاق می ا فتید، می ترسید. می گویید: 

 ـ نکند بد اتفاق بیفتم!. 

نمی گویید: ،، من فضاِی دربَرگیرنده ام، اتفاق در من می ا فتد، حاال هر چه اتفاق می ا فتد، ضرر کنم، سود کنم، اصال" 

 اینکه این تَن زودتر بمیرد، نه!؛ ولی این تن هم باالخره می میرد، می ریزد، این تن ام بمیرد، نه 

 هر فکری می میرد.  است. همۀ اشیاء می میرند، این بدن هم می میرد. ذهن می ریزد. ٍء هالِک  ک لُّ َشیْ این هم جزِو همین 

 هر وضعیتی می گذرد.

؟، از بین نرود؟، " نه ". فقط چیزی را شما تا حاال بوسیلۀ حس هاتان دیده و یا شناخته اید، تشخیص داده اید که نمیرد

 شوید باقی می ماند!. ،هستید و هشیارانه می توانید آن ،شما آناو، یعنی: وجِه خدا و وجِه زندگی که وجِه 

      نترسید. بیِت اوِل غزل، همین را می گوید. رشما می توانید به ذهن بروید، بیرون بیآیید، از جنِس او شوید، دیگ

 الست او از ال گذشتزانکه در اِ 

 الست او فانی نگشتهر که در اِ 

ب ما یک  پس معلوم می شود که دین چه می . ستالا   هم داریم. پس بنابراین، می گوید او در االهللاداریم، یک  الا له  خ 

، دین می گوید: شما بیا همین موضوع را که ما می گوییم، شناسایی کن. موضوِع هم هویت شدگی را شناسایی و خواهد؟

  البته هر کسی، خودش برای خودش باید بگوید.، کن. هشیارانه بگو ما از جنِس تو نیستیم. همۀ ما بگوییم الاینها را 

   ،، نه، نه، نه، نه، نه، نه ،،.که در آنجا شما می گویید:  ال، همین فضای  ذهن استمی گذرد.  الاو از 

 . مِن ذهنی چکار می کند؟!می کنیم الباید به اجسام بگویید. منتهی در آنجا ما خدا را حاال 

 . نهو به خدا می گوید نه. حاال، شما برمی گردید. به اجسام می گویید مِن ذهنی به اجسام بله می گوید 

 یواش یواش این کار از طریِق تسلیم، سبب خواهد شد. به خدا می گویید بله.

من از جنِس این وضعیت نیستم، حاال بد اتفاق می ا فتد یا ،، وقتی شما ال می کنید، وضعیت را ال می کنید. می گویید: 

 ،،.  ا فتد خوب اتفاق می
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چون مِن ذهنی، وضعیت را خوب و بد می کند، وقتی خوب و بد می کند، شما مشتاق اید ببینید چه اتفاق می ا فتد، وقتی 

فهمیدید در اتفاق نیست، توجه ات را از روی اتفاق برمی داری و روِی فضاِی دربَرگیرندۀ  اتفاق می گذاری که خودت 

 روِی تو اثر ندارد. وقتی اتفاق اثر نداشت و بی اثر بود، سیستِم قضاوت از کار می ا فتد.هستی و وجِه اوست. اتفاق دیگر 

 خوب و بد کنم؟، من که هر چه باشد باید بپذیرم. شما می گویید: برای چه من 

 یواش یواش شما را از فضاِی الی موهومی جمع می کند و به فضاِی اال که همین فضاِی زنده و قائم به خودش هست،

 می بََرد. وجِه خداست.

 هر که در االست، هر کسی رفت و از جنِس اال شد، اال یعنی: فقط خدا و چیزی دیگر آنجا نیست. یعنی: فضاِی یکتایی.

   او هیچ موقع فانی نمی شود. بله؟

 زندر من و ما میهر که بر دَ 

 .تندباب است او و بر ال می دِ رَ 

 یا: 

 زندهر که بَر َدر او من و ما می 

 َرِد باب است او و بر ال می زند 

هر کسی َدِم دِر خدا، این لحظه هست، ... این لحظه، َدِم َدِر خداست. در این لحظه، با ستیزه با اتفاِق این لحظه، برای 

یدیم ؛ و هیچ موقع نمی تواند بدهد، ما بد و خوب کردیم و به نتیجه نرساینکه از اتفاق زندگی می خواهیم و به ما نمی دهد

و ناراضی هستیم، از َدر فاصله گرفتیم، َدر َشدیدا" بسته ست، به مقدار زیادی ما مقاومت داریم، جهان، همان چیزهایی 

و این انرژی هم از ما عبور نمی کند برای اینکه ما، من و ما می گذاریم  بیِن ما و خداستاین لحظه، که هم هویت شدیم، 

 ا، بازی با مفاهیمـــیعنی: فضاِی موهومی ست!. مشغوِل بافتِن فکره ،البازی با فضاِی  وز مشغولِ ـــــَرِد باب است و هن

 هنوز با مفاهیم بازی می کند. شما دیگر این موضوع را شناختید.، َرِد باب است او و بر ال می زنداست آنجا!. 

* 

ب ما، چند موضوع را شناسایی کردیم:   خ 

انسان، وجِه خدا، جنِس خداست. می رود به ذهن و این وجِه خدا بودن را هشیارانه گم می کند. یادش می رود، خودش را 

می رساند، می پََزد و ده، دوازده ساِل اوِل زندگی، خوب از جنِس ماده می کند و این فرایندی ست که مثل میوه آدم را 

ودش را، اِمتدادش را، در آنجا پَزاند، خودش خودش را از رحِم ذهن است. بعدش وقتی زندگی خودش؛ یا قسمتی از خ

می زایاند. راِه آن را بلد است. اگر ما ستیزه نکنیم و به چیزهاِی این جهانی نچسبیم، دوباره آن وجه را، وجِه خدا را یا 

 جنِس خودش را هشیارانه زنده می کند و بوسیلۀ آن، به جهان نگاه می کند.حضور را یا 

 ین وسط، موقعی که ما در ذهن هستیم، یک هشیارِی جسمی بوجود می آید.                                ا

 این هشیارِی جسمی، غلط است. غلط نشان می دهد. پ ر از ترس است. پ ر از هیجاناِت منفی ست. 
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و مقاومت و حِس انتقام جویی و  " فامیل هاِی ترس را هم به شما معرفی کردم ": مثِل رنجش و خشم و کینه و ستیزه

و حِس تأسف از گذشته و حِس حیِف من و مالمت و اضطراب نسبت  ؛حِس خبط و احساِس گناه و هر چیِز بدی از گذشته

 عدِم قطعیت نسبت به آینده که این هم یک نوع ترس است!.به آینده و نگرانی از آینده و 

ذهنی ست که ما باید قبول کنیم: آینده نمی تواند بطوِر قطع و یقین، برای ما این عدِم قطعیت نسبت به آینده، مربوط به مِن 

 تعیین شود.

 می گوید:. !حاال، مشغوِل این ترس و فامیل هایش می شویم، گرفتار و معطل می شویم و وجه خدا حاصل نمی شود

 ۴۶۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 

 قسمتش کاهی نه و حرصش چو کوه

 وهتحصیل وج   وجه نه و کرده

 . !به خودمان نگاه می کنیم. ما به اندازۀ کاه، زندگی نداریم

)هر کسی به شما، بستگی به هشیارِی شما دارد. می گوید: به اندازۀ کاه زندگی ندارد زندگِی میزاِن زندگی شما، کیفیِت 

خودش را نمی تواند نگه دارد، با  ، حرص اش هم به اندازۀ کوه است.(، راجع به مِن ذهنی صحبت می کنیمخودش نگاه کند

 . !عجله می خواهد به جهان برود و از آن چیزها زندگی بخواهد و خوشی بخواهد و آنها را زیادتر کند. این حرص است

 که:  ، براِی بیشتر!،عالقۀ شدیِد ما برای رفتن به آینده

میزاِن حضوِر می گوید: انی وجِه خدا بگذاری. می تواین وجه را ، وجه نه و ,, در بیشتر، زندگی هست ,,، " نیست! ". 

  .اما وجوه، دارد! .هیچ وجهی ندارد ،شما صفر

   !. " این درست است؟، نه! ".وجوه کرده تحصیلِ 

یَسَّر کرده ما را در جهان  ای م 

 خره و بیگار، ما را وا رهانس  

می گوید: ما به ذهن رفته ایم، این کاِر بی م زد، به ما چیره شده. مشغوِل کاِر بی م زد هستیم و سخت هم در سلطۀ آن 

 .ما را وا رهانهستیم. گیر افتادیم. 

زد هستند(فقط بدانیم که  ِم دنیا متأسفانه مشغوِل کاِر بی م  ا متوجه شویم که : کاِر بی م زد را خدا بوجود آورده که م)البته بیشتر مرد 

 عمدا" و قصدا" به چیزها نچسبیم. اگر به چیزهاِی این جهانی چسبیدیم و از آنها زندگی می خواهیم، بیدار شویم.

، یعنی: در ذهن، ما زیِر س لطه و ()س خره هم به معنِی مسخره کردن است، هم به معنِی س لطه ستشما اآلن می دانید که این س خره 

مسخرۀ مِن ذهنی، به بیگاری، به کاِر بی مزد کشیده شده ایم. ما که خدائیت ایم!، ما که عقِل ک ل ایم، ما که از جنِس خدا 

 .ما را وا رهان هستیم، این درست نیست. حاال رو می کند به خدا و می گوید: 

 ا این حرف بنشیند و جذب شود، شما دیگر مِن ذهنی را از کار می اندازید. شما اگر این حرف را بزنید و واقعا" در شم

       س خره و بیگار، همین نیک و بد کردن است. 

http://ganjnama.com/View/97/105/8077/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%86%D9%87.html
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,, من ,, دار، در ما هیجاناتی مثِل ترس و خشم  ،ِکه از حرکِت آن فکرهاِی قضاوت دار همین سیستِم قضاوت است

فکر و از حرکِت فکر می گیریم و بعد از آن، از هیجاناتی مثِل خشم و ، ما که دیگر هویت مان را از وردبوجود می آ

 می گیریم، حساِب مان معلوم است چگونه ست!. ما در سلطۀ اینها هستیم.  ترس

 ؟، هستید.چه ؟،شما وقتی خشمگین می شوید، در سلطۀ چه هستید؟، مسخرۀ کی

آیا خالق ؟، اگر تصمیمی بگیرید، ده هستید و ستیزه می کنید، واقعا" کاِر با مزد می کنیدآیا وقتی خشمگین هستید، رنجی

 خواهد بود؟

تنها تصمیم، تنها فکِر خالق، موقعی ست که در این لحظه موازی با زندگی باشید و کامال" آرام باشید، آثاری از خشم و 

است که شما و زندگِی شما را سامان می دهد و جهان به آن موازی بودن با زندگی رنجش و کینه در شما نباشد. این، 

 احتیاج دارد!.

ما بطور جمعی هم همینطور هستیم. فقط فردی نیست که!. اینهمه بی سامانی در جهان، مخصوصا" در بعضی از نواحِی 

با یگار و مسخره گرفته، همه را به ببا این بازی ها و فکرهاِی ,, من ,, دار، جهان، چرا هست؟!. برای اینکه مِن ذهنی 

 !. این بازی ها و فکرهاِی ,, من ,, دار، مگر می شود آرامش و صلح برقرار کرد

قه بازی و تَرفندهاِی  ما باید بطوِر جمعی اجازه دهیم که این انرژِی عشقی، از درون، بیان شود. با کلک و زرنگی و ح 

  بخشید؟، نمی شود!.مِن ذهنی، مگر می شود نواحِی در بال افتاده را سامان 

یَسَّر کرده ما را در جهان  همین بیت را بخوانید!.   .همه را می گویدما را، که فقط مرا نمی گوید!، ، ای م 

                                   !.خره و بیگار، ما را وا رهانس  

 ستنموده بما وان بوده شَ طعمه بِ 

 .آنچنان بنما بما آن را که هست

شست یعنی: قالب. ما در ذهن رفتیم و طعمه را دیدیم، پول را دیدیم، مقام را دیدیم، شهرت را دیدیم، طعمه بوده!؛ و این 

 افتادیم به قالب.طعمه ها دام بوده، شست بوده، قالِب ماهیگیری بوده!. ما پریده و گرفتیم و 

 نه اینطور که ما می بینیم!. تو ای خدا!، بیا این چیزها را آنطور که هست، به ما نشان بده.

آنطور که هست، از دیِد حضور دیده می شود؛ ولی اآلن هم ما حداقل، آن هشیارِی روباه را داریم، می بینیم که گرگ ها 

 چگونه دریده می شوند!. 

ها، جایی  اگر ما سِن مان به چهل رسیده و ناکامی خودمان را دیده ایم، دیده ایم که با عقِل مِن ذهنی و با آن نقش

، زرنگی ما دیگر کار نکرده. گ رگی یِت ما دیگر کار نکرده. زدند، نرسیدیم، الزم نیست که برگردیم و تسلیم شویم؟

 . ماندهما مغلوب کردند، حاال روباهیت ما را شکستند، 

 ص دهم و بگویم:من اگر روباِه خوبی باشم، می فهمم که این روباهیت هم زرنگی اش کار نمی کند؛ ولی می توانم تشخی

،، من این روباهیت را رها کردم، خداحافِظ شما! ،،. به سِوِی یکتایی بروم، تا این طعمه ها را آنطوری که باید ببینم، 

               ببینم!.

* 
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 یوسف سنِ وان کس که بدید ح  

 از حاسد و از حسد نترسد

 اول، یک خاصیتی از انسان را قید می کند که اگر شما به آند که در غزل، موالنا در مصرِع اوِل بیت هاِی یپس، می بین

 خاصیت توجه کنید، از موانعی که مصرِع دوم بوجود می آورد، آزاد می شوید. می گوید:

اگر ببیند، که این  ؛ وآن کسی که زیبایِی یوسفیِت خودش را دید، که از جنِس یوسف است، زیباست، از جنِس خداست

در  ،ه از جنِس زندگی هستند، اگر کسی هشیارانه و قصدا" این زیبایی را، این عمق راخاصیت در همه هست، هم

 خودش حس کند، در اینصورت از حاسد، یعنی: حسودی کننده و از خوِد حسد هم نمی ترسد.

اِن دیگر با چیزهاِی دیگر؛ یا کسهمانطور که گفتیم: وقتی ما نتیجۀ حس مان را به ذهن مان می بریم و قضاوت می کنیم، 

پِی جعلِی یوسفیتِ مقایسه می کنیم ، هر لحظه می توانیم مِن ذهنی خودمان را که کاِهش داده شدۀ بی نهایِت ماست، ک 

این مقایسه خطرناک است و موالنا بعضی جاها اسِم مِن  ،ماست، با یک ک پِی جعلِی دیگر مقایسه کنیم و باید، مقایسه کنیم

  .ارد، برای اینکه مقایسه در انسان ها متداول است و ابزاِر مهمی ست برای مِن ذهنیذهنی را َحَسد یا حاِسد می گذ

 : که و مقایسۀ خود و اعتباِر خود و هویِت خود با هویِت یکی دیگر، بر اساِس چیزهاولی هر مقایسه ای 

 است.,, من چقدر می ارزم؟، من صد هزار دالر می ارزم ,,. یعنی: پوِل من صد هزار دالر 

 , آن آقا چقدر می ارزد؟، صد میلیون دالر می اَرزد ,,، یعنی: پول اش صد میلیون دالر است. ,

 . زندگی را با زندگی نمی شود مقایسه کرد. مِن ذهنی این را نمی فهمد. " ، درست نیست" این درست است؟، نه!

و آرامش، زنده شویم، در اینصورت از حسادِت دیگران و  ؛به زندگی و تشعشِع شادِی بودناگر ما عمال" به یوسفیت و 

 حسادِت خودمان نمی ترسیم.

 صورت می گیرد، ما در درون، الگوهاِی مقایسه داریم، حسادِت خوِد ما از توانایی یا عادِت مقایسۀ خودمان با دیگران، 

 یعنی: ما حسودیم. این حسادِت ما به دیگران، به ما هم لطمه می زند؟ ،خالصه

" بله. خیلی زیاد! ". یعنی: حسادِت ما نسبت به دیگران، ضررش خیلی بیشتر از این است که دیگران با حسادت شان به 

وقتی به دیگران روا نمی داریم، به خودمان هم روا نمی داریم که شاد باشیم، آرامش داشته باشیم، ما لطمه بزنند!.ِ 

 خوشبخت باشیم!. 

همۀ انسان ها یک نفرند. یک هشیارِی انسانی ست؛ ولی کسی که به یوسفیت اش زنده شد، حسادت نمی کند. خودش را 

 نمی تواند مقایسه کند. حسادت اش از بین برود، به جاِی آن، فراوانی می آید. بی نهایِت خدا از شما ابراز می شود.     

که بروند خوشبخت شوند و زندگِی خوبی داشته باشند، من هم همینطور.  فراوانی و بخشِش شما، روا داشتِن شما به همه،

 ولی وقتی شما روا نمی دارید که مردم خوشبخت شوند، به خودتان هم روا نمی دارید!. این سیستم چه فایده ای دارد؟!.

سِن یوسفِی خودتان آگاه باشید. این امکان دارد؟  ولی برای این کار، باید به ح 

 انطور که می دانید، یوسف فرزنِد یعقوب، فرزنِد عشق بود. برادرانش به او حسادت کردند. " بله ". هم

حسادت می کنند، چون بر اساِس حسادت، مِن ذهنی بنا شده. ما ، شما یوسف هستیم، برادرهاِی ما همۀ مردم هستند و اول

عشق و زیبایی ست، از جنِس جان است،  را به چاِه فکر می اندازند. ولی چون یوسف، خودش را می شناسد، از جنسِ 
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زیاد در چاه نمی ماند. حسادِت برادران به او لطمه نمی زند. توکل دارد. خودش را به دسِت زندگی می سپارد، زندگی 

باز می کند و او را از چاه، در می آورد و یک سری چالش ها جلوِی پایش می گذارد، یوسف باز هم توکل دارد. راه را 

 ا، حضوِر یوسف را زیاد می کنند!. آن چالش ه

جهان می شود. یوسف شما هستید. اول  شاهِ  همیشه پرهیز و آن نیروِی بازدارندگی با جهان را با خودش دارد و آخر سر

 حسادِت خودمان برمی آییم. از عهدۀ 

مواظب باشیم این قوۀ حسادِت مِن ذهنی، ما را از قانوِن جبران، باز ندارد. قانون جبران در مورد شما، بطوِر خالصه 

 .یکی اینکه شما باید بدانید، باید زحمِت الزم را روِی خودتان بِِکشید، به این برنامه گوش دهیددو نوع کار می کند: 

 . زحمت باید!رنامۀ جدید، در هفته گوش کند، جسته و گریخته نمی شودمثال" فرض کن یک نفر حداقل پنج بار به ب

بِِکَشد، وقت بگذارد، توجه کند؛ یا اگر به این برنامه هم گوش نمی کند، روِی ب عِد معنوِی خود کار کند، زحمت بِِکَشد، 

 این یوسفیت خودش را ببیند. 

مهمترین چیزی که با آن هم هویت اید، یعنی: پول، یک مقدار در مورد شما و این برنامه یا این تلویزیون، این است که 

بدهید، کمک کنید، که هویت تان کنده شود و همیشه بدانید: شما یک چیزی را می گذارید، یک چیزی را برمی دارید. 

زی نمی شود همه اش بردارید. این غلط است. این، زرنگِی مِن ذهنی ست. این، حسادِت مِن ذهنی ست. همیشه یک چی

جبران است. نمی شود فقط بردارید. حسادت نمی قانوِن این می گذارید و یک چیزی برمی دارید. این قانوِن خداست. 

 گذارد!. 

حسادت همراه با فامیل هایش هم هست. فامیِل حسادت، گفتم: ترس است و نگرانی و ... یکی هم زرنگی ست. اینها با هم 

کما اینکه در بیِت آخر  ،که بخشِش بی دریغ و تمام نشدنی ست ،فراوانِی زندگی دوست اند و در مقابِل ِخَرِد زندگی و

 غزل، موالنا به ما می گوید:

 بس کن هر چند تا قیامت 

  ر دهد نترسدهَ این بحر گ  

یعنی: بحِر خدا، که شما هم از آن جنس هستید، تا قیامت، گ هر خواهد داد، جواهرات خواهد ریخت و از این کار ترسی 

ندارد. احتیاطی ندارد. زندگی تنگ نظری ندارد. شما ممکن است تنگ نظر باشید و این تنگ نظری شما را فلج کند!. 

 ل هست: خدا نگهبان هایی دارد که قوانین اش هستند.    زندگی هم نگهبان هایی دارد، در قسمت هاِی دیگر غز

یکی از آنها، قانوِن جبران است و نمی گذارد وارد شوی، شما باید جبران کنید، زندگی اجازه دهد به آن چیزی که می 

ه نام خواهید دست پیدا کنید. برای اینکه این آرامش و این دانش و این آموزش در شما جذب شود، یک نگهبانی هست ب

ذهن، که نمی گذارد!، می گوید: تو باید جبران کنی. تو باید زحمتش را بِِکشی و معادل اش را بدهی تا من اجازه دهم 

 این، جذِب جاِن تو شود. باید بدهی!. 

باید یاد بگیری: در زندگی، اینطور نیست که من مدام بردارم، بردارم، بردارم، ... وقتی یک چیزی برمی داری، پیشِ 

،، من چه می دهم؟ ،،. اگر نمی دهی، مطمئن باش ضررش را خواهی دید. نمی توانی آن را برداری، باید ودت بگو: خ

       مقابل اش را بدهی.
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 آن کس که هوای شاه دارد

 عدد نترسداز لشکر بی

 حاال، شما هواِی شاه دارید؟؛ یا نه؟

 هستید. عاشِق خدا هستید ". چرا؟، از جنِس او هستید.به این مصرِع اول نگاه می کنیم. " بله. شما عاشِق شاه 

. . یعنی: شما فکرهاِی غلِط مِن ذهنی!شما نمی گذارید ،خودش می روداصال" این جنس، هر لحظه به آن سمت می رود، 

 . !این کار دردناک است .همین گ رگیت، زرنگی و هم هویت شدگی، رو به جهان بودن، نمی گذارد

 آن سمت می روی. نمی ترسی.به اگر لشکر بی شمار هم به شما می گوید: ,, نرو ,,، چون شما هواِی شاه دارید، 

پس اگر دِل تو این آموزش را می پسندد، دِل تو به تو می گوید: ،، یک چیزی در آموزِش موالنا هست که یک تاری، 

 .این آموزش را می شناسم ،، یک آهنگی را در من به ارتعاش در می آورد، مثِل اینکه من

به آن سمت می روی. هزاران نفرهم کاری  ،ت، با عشِق شاهت، آشنا شده ایا شما با یوسفیتپس معلوم می شود که 

 دیگر بکنند، تو راِه خودت را می روی. 

 ، اوال" لشکِر بی عدد در دروِن ما هست. ؟عددلشکر بیچرا می گوید 

هر  ،ذهنی، در ما هست، که موالنا می گوید: به موِج لشکرهاِی دروِن من نگاه کن صدها الگوِی ممانعت اآلن در منِ 

 کدام با دیگری در جنگ است!.

 موِج لشکرهاِی احوال ام را ببین!. 

 هر یکی با دیگری در جنگ و کین

ا القاء می کنند که حاال، در بیرون هم، لشکرهاِی بی شماری، از طریِق تلویزیون، از طریِق روزنامه، کتاب، ... به شم

 هواِی شاه ندارید، و شما هم گوش می کنید. 

 مِن ذهنی مآال" تابِع جمع است. 

به تلویزیون نگاه ، اینطوری نباشد که ما این مطالب را بخوانیم، بگوییم: ,, من فردا صبح می روم به مردم نگاه می کنم

 .,, موضوعات ندارم، کاری به این ، من همان را می کنممی گویندمی کنم، هر چه 

" توجه کن ". بنابراین، لشکِر بی عدد اگر یک طرِف  :سو کشیده می شود آن" نه! ". شما هواِی شاه دارید، دل تان به 

 را شناخته ای. نمی ترسی از اینکه: ات این طرفی می روید، برای اینکه یوسفیت دیگر می رود، شما 

شما به همین موالنا عمل کن،  ،" نهرفی می روم!، نکند اشتباه می کنم؟. ـ اینهمه مردم، این طرفی می روند، من آن ط

 اشتباه نمی کنی ". ممکن است صدها هزار نفر لشکِر بی عدد اشتباه کنند!. 

در مِن ذهنی زندگی می کنند و راِه مِن ذهنی را می  ،که هزاران نفر یچرا می گوید لشکِر بی عدد؟، برای اینکه می بین

 روند و در ستیزه و در بدبختی و تنگنا و حسادت و جنگ و در کشتن یکدیگر هستند!، اینها قوانیِن زندگی نیست!.

 آخر حیوان ز ذوق صحبت

 فته و از لگد نترسداز ج  

 ، یعنی حیوان هم نمی شویم؟!.                  !می گوید: ما که عشِق شاه داریم، ذوِق رفتن به " آنطرف " داریم
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براِی همنشینی، مخصوصا" در روستاها، یک حیوانی، برای جفت گیری دنباِل حیوانی دیگر می رود، یعنی: دنباِل 

 . همجنِس خودش می رود؛ ولی آن حیواِن ماده جفتک می اندازد و لگد می اندازد

 می ترسد.می گوید: ذوِق همنشینی، از جفتک و لگد ن

حالیکه حیوان نیستیم و با غریزه نمی رویم و با ارادۀ آزاد و  رآیا ما اگر به عشِق شاه و به ذوِق رسیدن به شاه، د

قاصدانه و عامدانه، هشیارانه می توانیم انتخاب کنیم و به ذوق مان زنده شویم و به آن سمت برویم، اگر چند لگد از مردم 

 ه، اِشکالی ندارد ".!. " نبخوریم، اِشکالی دارد؟

اینکه ذهِن ما می گوید: ,, ممکن است تنها بمانی و بهتر است با همین گروهی که هستی و می نشینی و غیبت می کنی، 

، اگر اینها بروند، کو حاال دوست؟، تنها می مانی!، اینها را پیدا کرده و با اینها می نشینی و غیبت یغیبت را ادامه بده

 ,,. شو، چکار داری! می کنی، قاطِی غیبت

 : ولی، دِل تو می گوید که این کار غلط است. این کاِر مِن ذهنی ست. اما از آن طرف، ذهن تهدید می کند

ب می خواهم تنها بمانم، نمی ترسم، هم جنِس خودم را پیدا می کنم حیوان با ، ، چرا تنها بمانم؟,, تنها می مانی! ,,. ،، خ 

             ،،. !ترسد، من از دو تا لگد می ترسم!، من عشِق شاه را دارمآن غریزه، از جفتک نمی 

 آن کس که سعادت ازل دید

 ابد نترسد از عاقبتِ 

ما از جنِس چه هستیم؟، ما از جنِس هشیاری هستیم. ما خوِد سعادت، خوِد خوشبختی هستیم. خوشبختی، موقعی ست که 

با این لحظه یکی می شوید بطوریکه زندگی عشق و شیرینی اش شما در این لحظه، هشیارانه از جنِس زندگی می شوید. 

 ز دست نمی دهید. حِس بی نهایت ریشه می کنید. این، با شماست.را می تواند از شما بیان کند. این وصل به زندگی را ا

 شما از جنِس هشیاری هستید. هشیاری بی زمان است. هشیاری بی مکان است. یعنی: ف رم ندارد، گذشته و آینده ندارد،

ز اعماِق در این لحظه زنده ست. شما همآن هستید. خدا هم از همآن جنس است. یعنی: از جنِس خدا هستید. سعادت ا

 وجوِد شما، از ریشۀ شما، از بی نهایِت شما می جوشد و باال می آید. 

اَبَِد مصرِع دوم، اَبَِد این ... حاال اگر شما این سعادت را هشیارانه حس کردید و این ذهن شما را از آینده تهدید می کند، 

آینده ست: ,, آیندۀ من چه می شود؟، مریض می شوم، مِن ذهنی ست. از تهدیداِت آیندۀ مِن ذهنی نمی ترسید. در ذهن، اَبَد 

 می میرم، بعد از م ردن چه می شود؟، ... ,,. 

این لحظه زندگی جاودانه هستید و این سعادِت ابدی و زندگی هستید.  ،اینها دیگر نمی ترسید، برای اینکه این لحظهاز 

  .ازلی، با شما آمده!

 دارد: ،، سه جزءانسانی، سه قلمهر تجربۀ انسان تجربه می کند.  ،در ذهن

  .           دیدن و شنیدن و بویایی و چشایی و المسهحِس : ست محصوالت  حسی، تجربه قلِم اولِ جزء یا 

 است.  فکر ،تجربه قلِم دومِ جزء یا 

 است. هیجان، تجربهقلِم سوِم جزء یا 

 . اتفاق می ا فتنددر ذهن و در بدن ، )مثِل ترس، مثِل خشم، ...( هیجاناتو  فکر و حسی محصوالتِ این 
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. این !گم می کندتجربه یا خودش را اصِل در این سه جزء، در این سه قلم، انسان، یعنی: هشیارِی بی ف رم و بی زمان، 

 بارها موالنا به ما گفته که: تجربه، مثِل خواب، مثِل رویا می ماند. 

 روز در خوابی، مگو کاین خواب نیست

 اصل جز مهتاب نیستسایه فرع است 

که  ،ای هشیارِی بی ف رم هستند؛ ولی هشیاری صورت   بهاین تجربه، مثِل خواب است. مردم  .اصل، اصل و ذاِت توست

 در تجربه خودش را گم کرده!. " درست است؟ ". 

 . !آینده ست همۀ انسان ها، ترس ومِن ذهنی در در تجربه ها، ما با زمان کار می کنیم و یکی از این اقالِم مهِم 

 . من  ذهنی همیشه با آینده و گذشته کار می کندهمیشه گفتیم: 

 . این لحظه، بی زمانی ست.حضور با این لحظه کار می کند

د، بدِن ما، فکرهاِی ما، هر تجربه ای، اتفاق ناین فضا می ا فتاتفاقات در  .این لحظه، ما هستیم. ما فضاِی بی نهایت هستیم

 من اسمم پرویِز شهبازی ست. پرویِز شهبازی، یک اسم است، جزو اتفاق است، جزِو تجربه ست، است. شما می گویید:

 اسم، یک فکر است. حرفۀ مهندسی، فکر است، جزو تجربه ست. 

 اینها فکرند، جزو تجربه ست. جزو شما نیست.، فکر است، کنیدمی چند تا بچه دارم، ... شما خودتان را توصیف 

هر کسی که می گوید من اسمم این ... است، شغل ام این ... است، تعداِد فرزندانم این ... است، همسر دارم، فامیل دارم، 

 .اینها تجربه ست. این، جزو وجوِد اصلِی شما نیستسن ام ... است، 

 شما از چه جنسی هستید؟

 از جنِس هشیاری. 

 هشیاری چیست؟

جواب دهید، جعلی ست. ک پی می کنید. اگر جواِب ذهنی بدهید، همین می شود که  این سوال جواب ندارد. بمحض اینکه

 . بنابراین، تجربه را خودتان نگیرید!.)امروز در مثنوی خواندیم(به جعل چسبیدیم!. نظیِر ما درجهان نیست!.  اآلن ما داریم،

ش هم مثِل اَبَِد مصرِع اول نیست، همیشه ازل با تجربه، خواب است. مثِل خواِب فکر است، از آینده ما را می ترساند. اَبَد

 .!!. در ذهن اینطور استبی نهایت آینده نیست ،بی نهایت گذشته و اَبَد ،ازلابد یکی ست و آن هم این لحظۀ ابدی ست. 

تان  را با ذهن ؛ یا اصِل تانیادمان باشد: ذهن و فکر و تجربه، نمی تواند هشیاری را بشناسد. اگر شما بخواهید خدا

، به هیچ جا نمی رسید. استدالل نکنید، شما نمی توانید هشیاری را بشناسید؛ ولی بعنواِن خودتان، می توانید به بشناسید

 هشیاری زنده شوید. عقب بکشید و بعنواِن ناظر، به خودتان نگاه کنید و منظوِر این برنامه هم همین است. 

دیدید،  ،(اگر آگاه شوید می گذارید)ست و می خواهد زنده شود و شما نمی گذارید با شمااآلن اگر شما این سعادِت اَزل را که 

 در این صورت، از تهدیداِت آیندۀ مِن ذهنی نمی ترسید.

د دلی بِ   بایدچون کوه ا ح 

 تا او ز جِز اََحد نترسد
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د، بزرگ باشد. دلی به اندازۀ کوه می خواهد. مرت ب می گوییم: خدا از جنِس بی پس دِل ما باید بی نهایت، مثل کوه ا ح 

بی نهایت نهایت است، شما هم از جنِس بی نهایت اید. خدا از جنِس ازلیت یا ابدیت است، شما هم از آن جنس هستید. 

                  ریشه، بی نهایت عمق، معادِل بی نهایت فضا هم هست.        

د، دل تان باید بزرگ باشد، تا شما غیر از اََحد یعنی: خدا، از چیِز کوِه ا  دِل شما به اندازۀ این آسماِن بی ابر است، چون  ح 

 دیگری نترسید. 

وقتی ریشه پیدا کردید، متوجه  ،نه! ". امروز خواهیم دید. شما مراقب هستیدحاال، آیا واقعا" ما باید از خدا بترسیم؟، " 

شدید که عقِل کل از شما به بیرون جاری می شود، ِخَرد به فکرهاتان می ریزد، مراقب هستید که این اوضاع به هم 

 ،می ترسیدنخورد!، نمی ترسید. غیر از خدا، از چیِز دیگر نمی ترسید. از او هم نمی ترسید که او مرا می ک َشد!، بلکه 

 ن است لغت خوبی نباشد، مراقب بودن و مواظب بودن و محتاط بودن که شما این حالت حضور را ازواقعا" ممک ترس

 ترسیدن نیست!، ِخَرد ورزی ست.دست ندهید، به جهان نروید و کاری نکنید که این حضور قطع شود، 

 ستس خود رَ فْ مرغی که ز دام نَ 

 د نترسدرَ رپَ هر جای که بَ 

 این م رِغ روح ما؛ یا مرِغ هشیارِی ما، حقیقتا" اآلن هم از نَفس جسته. 

این کار را زندگی، خدا، انجام داده. اگر ما به زور می خواهیم آب و  ،از فکرها جدا شده گفتم: یعنی در انسان، هشیاری

مدام یعنی: و خاک کنیم که نبینیم،  روغن کنیم، یعنی: مدام هشیاری را با جهان قاطی کنیم و مدام به جهان برویم و َگرد

 و دعوا کنیم و َگرد و خاک راه بیندازیم، کاِر درستی نیست!. در تجربه گم شویم

و خودمان متوجه نیستیم!. ما خیلی ش ل به جهان چسبیدیم؛  ؛پس، م رِغ روِح ما و هشیارِی ما، از داِم نفِس خودمان جسته

 دهید، در اینصورت هر جا بروید، نمی ترسید. هر جا بروید نمی ترسید!. ولی اگر شما هشیارانه این کار را انجام

برای اینکه تمام دردها و تمام ترس ها و تمام آسیب ها از نَفِس ما، از مِن ذهنی می آید، اگر شما مِن ذهنی را انداخته 

جش هاتان را ببخشید؟، می توانید کینه بیندازید؟، می توانید رنباشید که می توانید بیندازید، آیا می توانید دردهاتان را 

 هاتان را بیندازید؟

   . می توانید این را در نظر بگیرید که:"بله  "

  !.زندگی نیستدر آن  ،ـ این چیزی را که من چسبیدم و فکر می کنم در آن زندگی هست

،، این هم افتاد!، یکی یکی می  :این مقوله ای گذراست، شناسایی کردم، ناظِر این موضوع هستم :پس دیگر فهمیدم که

 .،، من دیگر الگوهاِی مزاحم را انداختم ،" آنجا " فقط خداست ،من از فضاِی ال، به فضاِی اال می روم ،ا فتند

 یادمان باشد که موالنا گفته که: شما به هر چه که واکنش نشان می دهی، آن، در توست!. جهان آیینه ست. 

 بیندازی، آن الگوهاِی مزاحم از شما بیفتد، دیگر برای چه بترسید؟!.پس شما حاال نَفس ات را 

هر جا می رویم، مزاحم است، اگر این را بیندازیم، هر جا برویم، هر  که با خودمان حمل می کنیم راما سیستمی 

لطافت اش را  کشوری برویم، مکان مان را تغییر دهیم، حضور با ماست، زندگی با ماست، ِخَرد و عشق و زیبایی اش و

با ما دارد، چه فرق می کند که کجا باشیم، ولی مِن ذهنی نمی تواند تکان بخورد برای اینکه با نسبت ها و یک سری آدم 
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ها و چیزها وصل است و از آنها هویت می گیرد و هیچ موقع هم راضی نیست، برای اینکه از آن راه، زندگی بدست 

                                                                         نمی آید. بیِت بعدی می گوید:

 ستهر جای که هست گنج گنجَ 

 اََحد از لََحد نترسد ۀشتک  

شما به زندگی زنده  شوید، به گنِج حضور، حضور خودتان را حس کنید، در واقع به خدا زنده شده اید. گنجِ حضور با 

شماست. ِخَرِد زندگی با شماست. هر جا بروید، گنج را دارید. سعادت را دارید. ِخَرد را دارید. فرقی نمی کند، شما 

ژاپن باشید، ایران باشید، ِده باشید، شهر باشید، باالِی کوه باشید، این گنج با امریکا باشید، ا سترالیا باشید، اتریش باشید، 

 شماست. 

شوید، در این صورت، از یعنی: اگر شما فنا  د،ک شبخدا بک َشد، نَْفس اش را هر کی را که هر کی را اََحد بک َشد، یعنی: 

 سنگِ لََحد، یعنی: از قبر نمی ترسد. از م ردن نمی ترسد. چرا؟

ما دیگر به زندگی زنده شده اید. شما می دانید که یک موقعی این تن می ا فتد و شما زنده می مانید. فعال" موقتا" در تَن ش

من مثِل " ، می گوید: )ممکن است ما باور نکنیم!(د. موالنا، اینها را به ما توضیح داده: " من منتقل شدم ". زندگی می کنی

 . " !م رغ اوج ام و اندیشه مگس است

قاب، اگر بخواهم بلند می شوم. اگر بیایم و پهلوِی شما بنشینم، " می گوید:  ب من مثِل ع  از با شما صحبت می کنم، اگر خ 

 . " می پََرمدل ام بگیرد، از این صفاِت زمینی، از مقوالِت مِن ذهنی،  این سفلی صفات،

  یک جای دیگر می گوید: " من اصال" منتقل شده ام ".

 رضاِی یوسفان در چاه آرامیده امبحِر 

 برخی از ما در زنداِن ذهن هستیم. وقتی شما از زندان رها شدید: ." من در زندان نیستم" 

 من از کجا حبس از کجا ماِل که را دزدیده ام

 ؟!. من از این جهان چیزی ندزدیده ام، یعنی: با چیزی هم هویت نشده ام، برای چه باید زندانی شوم

 چیزی از این جهان بدزدید و به آن بچسبید تا زندانِی آن شوید!. پس بنابراین، از مرگ هم نمی ترسید.شما باید 

 هر جانوری کز اصل آبست

 د نترسدمَ گر غرقه شود عَ 

ما هم تجربه ست.  هشیاری  یعنی: قایق، ِکشتی کوچک. منظور تَن است، مِن ذهنی ست و حتی این تَِن ما. این تَنِ  دمَ عَ 

مثال" مثِل ، هر جانوری کز اصل آبستتن را بوجود می آورد و تن را تجربه می کند. یک موقعی هم این تَن می ا فتد. 

 مرغابی، مثِل ماهی، در کشتی باشد، کشتی غرق شود، آیا مرغابی می ترسد؟، " نه. نمی ترسد ". 

دریاِی یکتایی هستیم، از جنِس خدا هستیم، از جنِس زندگی هستیم، پس از اصِل  ما هم از آبیم. یعنی: از دریا هستیم، از

 آب هستیم، هشیاری هستیم.

 اگر ِخضری در اشکستی بناگه کشتی تن را

 در آن دریا همه جان ها چو ماهی آشنایستی
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یعنی: شما که زندگی جاودانه هستید، کشتی تن را بشکنید، کشتی من ذهنی را بشکنید، این  ،یعنی اگر یک ِخضری

یعنی: جاِن انسان ها، مانند کشتی می تواند شنا در آن دریا همه جان ها، شنا کردن در آن دریا را بلد است.  ،هشیارِی شما

 به همآن بیِت اول برمی گردیم: پس بنابراین، قایِق ما اگر فنا شد، شما نمی ترسید. باز هم  کند.

 آن کس که ِز جاِن خود نترسد

 از ک شتِن نیک و بد نترسد

بمیرد، نمی ترسیم و می دانیم که آن هویِت ذهنی، یک ک پِی جعلی از  نما از اینکه جاِن ذهنی و هویِت ذهنی ما

ن ک پی جعلی، ما از جاِن اصلی مان می جاودانگِی ماست که ما آن را بجاِی این زندگِی زنده گرفتیم!. با معیارهاِی آ

 ترسیم!.     

م باید زندگی کنیم و همه اش به مفاهیِم چیزها ه  وَ ما چون فکر می کنیم اآلن، بََدلی و پالستیکی و مصنوعی هستیم و با تَ 

توانید با جاِن تان !. ولی شما می دانید که می از جاِن اصلی مان گریزانیمبنا به معیارهاِی مِن ذهنی، عادت کرده ایم، 

   ، می توانید این لحظه، بجاِی ک پی که جعلی ست، جاِن اصلی تان باشید. یکی شوید

 رشته بهشتستهر تن که سِ 

 رزند نترسدبر دوزخ بَ 

)بهشت، خدا، نی که ِسرشتۀ بهشت باشد، یعنی: بهشت آن را بافته باشد ما واقعا" ِسرشتۀ بهشت هستیم!. می گوید: هر تَ 

ما اگر هشیارانه اصِل مان شویم، یعنی: از ذهن مان زاییده شویم، حضور را در خود حس ، (حقیقِت ک ل، ما را بافتهیکتایی، 

، می توانیم آبادانی کنیم و ، می توانیم بَر این جهان که بوسیلۀ من هاِی ذهنی، دوزخ است، بزنیم!صورت اینکنیم، در 

 جهنم دیگر به روِی ما اثر ندارد. . نترسیم

ما اگر الگوهاِی نَْفس را انداخته باشید، الگوهاِی نَْفس و من هاِی ذهنِی دیگر، روِی شما اثر ندارد. هر کاری که بکنند، ش

نمی توانند وارِد شما شوند. شما دیگر واکنش نشان نمی دهید، فضا را باز می کنید!. اگر شما خاصیِت ِکش آمدن دارید، 

هر اتفاقی در شما جا می شود و موالنا مستقیم و غیر مستقیم، به شما می گوید که شما کسی نمی تواند به شما  درد بدهد، 

 نفر با شعور هستید، آیا اینها در مورد یک نفر، دوِسرشتۀ بهشت هستید، فقط باید به آن، آگاه باشید. شما زیبا هستید، شما 

 یا آدم هاِی خاصی ست؟، " نه! ". همۀ انسان ها اینطورند. 

 ه درجه ای که ستیزه و مقاومت می کنند، از این ِسرشتۀ بهشتی دورند و آن را گم کرده اند!. منتهی ب

از این ِسرشتۀ بهشتی، گم شده ایم، یعنی: در تجربیات مان  ،ناتاین سه قلم: حس ها، فکرها و هیجادر به درجه ای که ما 

 !، باشید، دروِن دوزخ اید!. دوزخ، جهنم، مگر چیست؟ناآگاهیم. بنابراین، در دوزخ ایم!. اگر شما از جنِس مِن ذهنی 

 ، بر اساِس این نوع هیجانات!.ستنم، استرِس ماست، خشِم ماست، ترِس ماست و تصمیماِت غلِط ماجه

من از شما سوال می کنم: شما بر اساِس حسادت، خشم، ترس، استرس، حِس تنهایی و جدایی و فامیل هاِی این نوع 

 گیرید؟هیجانات، تصمیم می 

احتماِل آن خیلی زیاد است که انتخاِب شما بر اساِس تحریِک این هیجانات، صورت بگیرد!، می دانید که ضررش را 

 خواهید دید؟
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خیلی ها از تنهایی می ترسند. می روند و با کسی زندگی می کنند که اصال" دوستش ندارند، البته مِن ذهنی هم دارند، 

درد ساز است، آن که جاِی خود!، خودش دوزخ است، در این مِن ذهنی که اصال" پ ر از دردسر است، درِدَسر ساز و 

 ت که همیشه با ماست. حِس نقص است. دوزخ، یکی از درد هاِی مهم، حِس تنهایی و جدایی س

 شان ندارد!.  آدم بخاطِر حِس نقص و حِس حقارت و حِس تنهایی و جدایی، با کسانی زندگی می کند که اصال" دوست

ب، قانوِن جبران دوباره مطرح می شود!.                                            " درست است؟! ". خ 

عشق را در خودت زنده نمی کنی، با یکی زندگی می کنی، !. زنده کنی عشق را در خودتشما باید زحمت بِِکشی و 

، قانوِن جبران را قبول نداری، می گویی: ,, من زحمت نمی ات غلط، آن لطافِت عشق در تو نیست انتخابت غلط، هیجان

خالصه اینکه: ما باید زحمت بِِکشیم، " چنین چیزی نمی شود! ".  ,,، مِکَشم؛ ولی می خواهم از جنِس ِسرشتۀ بهشتی شو

 از َشِر این مِن ذهنی خودمان را رها کنیم.

 موالنا دارد توضیح می دهد که موانع چه چیزهایی هستند؟

لشکِر بی عدد!، مردمی که یک جوِر دیگر رفتار می کنند، ما را به تقلید وادار می کنند!، اینکه هزاران نفر یک جوری 

این  ،هنگ با مِن ذهنی ست؛ ولی ما می خواهیم راِه عشق را برویم، حاال تنها چطوری برویمرفتار می کنند که هما

 !.ترسناک نیست؟

د می خواهد که آدم جلو برود. همیشه شعور و  هر لحظه ذهن القاء می کند که نکند تو اشتباه می کنی!. پس، دلی مثِل ا ح 

 تشخیِص خوِد ما، باید راهنماِی ما باشد. 

 نرِگس فرو بندی که چی چشِم چون

 عصایم ِکش که کورم ای اَچی

 ,,. ای مرد م، عصاِی مرا بِِکشید، من کورم، به من بگویید چکار کنم؟بله!، چشِم چون نرگس داری، می بندی!، ,, 

 ستدد از اندرونَ وان را که مَ 

 مدد نترسد بی مِ زین عالَ 

از درون به بیرون است، از ریشۀ خوِد شما می آید،  مددهر کسی که می داند، َمَدَدش از درون می آید، که شما می دانید 

می گوید: َمَدِد شما همیشه، از اندرون به بیرون است. هر درختی با ریشه اش به زمین وصل است و شما هم همینطور، 

عالَم هم بی مدد است. عالم نمی تواند به شما کمک کند. عالم . مدد نترسد یب مِ زین عالَ  ،از بیرون به دروِن شما، نیست

 چه چیزی به اینها می دهید!.عشق تان و وحدتان با زندگی چشمش را دوخته که شما از طریِق 

  گوید:، می )دو، سه بیت از دفتر ششم( شما هم از عالم بی مدد کمک می خواهید، درست نیست و موالنا تمثیل می زند

 ۳۶۰۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 

 قلعه را چون آب آید از برون

 در زمان امن باشد بر فزون

http://ganjnama.com/View/97/109/8828/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%86%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%20.html
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 و از چیزها شما می گویید من از بیرون ، کهیک قلعه ای را در نظر بگیرید. شما قلعه هستید. اگر آِب آن از بیرون بیاید

همه چیز خوب است و همه توجه می بله، وفق مراد است،  برموقعی که جوان هستی، اوضاع  ، یعنی:آب را می خواهم

  : توضیح می دهدگی، راه هاِی آب را می ب َرد. . یواش یواش زند!کنند

 چونک دشمن ِگرد آن حلقه َکند

 شان غرقه ک ندونِ تا که اندر خ  

بعد حمله تمثیل می زند: فرض کنید یک قلعه ست، دشمن می آید  و محاصره اش می کند. اول، آِب قلعه را قطع می کند، 

مردم در را باز می کنند و بیرون می آیند، اگر هفت، هشت روز آنجا بعلِت بی آبی، چون وقتی آب قطع شود، می کند!. 

 بمانند، باالخره آِب ذخیره هم تمام می شود!.

 حاال شما؟، آِب زندگی را از بیرون می خواهید!؛ یا از درون تان؟ 

 رند آن سپاهب  آب بیرون را بِ 

 تا نباشد قلعه را زانها پناه

 اند، شما را هم محاصره کرده اند!. زندگی، راِه آب ها را می ب َرد!.آن سپاهی که قلعه را محاصره کرده 

در شصت سالگی، ما دیگر بیست ساله نیستیم، بدِن مان دیگر آن خوشگلی، آن توانایی را ندارد و ما دیگر آن نفوذ و آن 

زنشسته که با !.مثل پ سِت مانبگیریم. هویت قبلی، یواش یواش نمی توانیم از آن چیزهای  اعتبار را بین مردم را نداریم.

 شویم، دیگر پ ستی نداریم!. تَِن مان، فکرمان، ضعیف می شود و ...                                                       

 رند آن سپاهب  آب بیرون را بِ 

 تا نباشد قلعه را زانها پناه

    بگیرد. سپاه، آِب بیرون را قطع می کند تا قلعه نتواند از آن، کمک

 آن زمان یک چاه شوری از درون

 .د جیحون شیرین از برونه ز صَ بِ 

آن موقع، یک چاِه آِب شوِر دروِن قلعه، یعنی: آن موقع، ده در صد حضوِر شما، بیست در صد حضوِر شما، که اگر 

 هشتاد درصد و نود در صد و صد در صد باشد، خوشا به حال تان، دیگر چاِه شور نیست!. 

ب سپاه، آب را قطع ما یک چاِه بسیار شیرین، در دروِن قلعه یافته و داشته باشید که سپاه به آن دسترسی ندارد، اگر ش خ 

  .کند!، شما قلعه را باز نمی کنید، غصه نمی خورید

 ، شیریِن بیرون است که آن را قطع می کنند!.)رودخانه( بهتر از صد جیحونِ 

* 

 از ابلهیست نی شجاعت

 د نترسدرَ خِ گر جاهل از 

َرددر اینجا،   ، ِخَرِد زندگی؛ یا ِخَرِد انساِن ِخَردمنِد رسیده به حضور است. می گوید:خ 
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مهم نیست، حاال من به حضور، به عشق، ,,  :اگر جاهل از انساِن ِخَردمند؛ یا عقِل ک ل؛ یا ِخَرِد خدا نترسد، یعنی بگوید

من از پسِ و مقاومت هم بکنم، ,, من ,, می توانم عرض اندام کنم، نرسم، ِخَرِد زندگی هم از من جاری نشود، ستیزه 

، غیِر است بی مالحظه بودناز  این شجاعت نیست، اَبلهی ست!.کنم، ... ,,،  زندگی برمی آیم و عقِل خودم را مطرح می

اینکه بگوییم ,, من ,, به ِخَرِد زندگی احتیاج ندارم، عقِل مِن ذهنی برای من بس است، از اَبلهی یعنی مراقب بودن، 

 ست!. 

 بله. این چند بیت هم از مثنوی، جالب است:

 ۹۲۴۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 می بر آسمانکی فرستادی دَ 

 نیکیی کز پی نیامد مثل آن؟

 نیآید؟!.یک لحظه، یک نیکیی بکنید، از پِی آن، یک نیکیِی برای شما ، می گوید: کی شده که شما توجه می کنید؟

 توجه می کنید؟، این کار، مراقبت می خواهد یا نه؟

شما هر لحظه یک نیکی می کنید، نیکی یعنی: فکِر بیدار، کاِر بیدار. بیدار یعنی: حضور وجود دارد و شما بیدارانه فکر 

 می کنید، نه در خواِب تجربه!.

  کی شما این کار را کرده اید و نیکی ندیده اید؟!. هیچ موقع. هر موقع نیکی کرده اید، عوِض آن را دیده اید.  

 گر مراقب باشی و بیدار تو

 بینی هر دم پاسخ کردار تو

ن را از جهان ، بعنواِن ناظر اعماِل خودت و پاسِخ آ)بیدار یعنی: دیگر در خواب ذهن نیستی(اگر ناظر و مراقب و بیدار باشی 

 تماشا کنی، خواهی دید که پاسِخ ِکرداِر تو، هر لحظه می آید!. 

ریخته می شود و نتیجه اش ساماِن  به وضعیِت زندگِی تو وقتی ِخَردورزی می کنی، با زندگی موازی هستی، برکت

 .جایی از وضعیِت زندگی ات درست می شودو یک  بیرون است

  .. منتهی شما باید مراقب باشید، ببینید!، آن هم پاسخ اش می آیددبا مِن ذهنی، انرژِی بد و مخِرب می فرستی لی وقتیو

، !می فرستید، خوب می شود حضور ، با هشیاریِ !می فرستید، بد و خراب می شود با مِن ذهنیانرژی را اگر دیدید 

                                                                     .مشخص استعقل به شما چه می گوید؟!. 

 نسَ چون مراقب باشی و گیری رَ 

 .حاجتت ناید قیامت آمدن

از خدا  جنِس خدا هستیم. اینکه می گوییم، از خدا نمی ترسیم، ما از (در این ابیات اسمش را ترس گذاشته)اگر مراقب باشی 

 ،بترس، غلط است!. بعضی چون مِن ذهنی دارند، یک مِن ذهنِی دیگری منعکس می کنند و اسمش را خدا می گذارند

چون آدم را تنبیه می کند!. چطور ممکن است که اصِل من، ذاِت من، همه چیِز من او باشد و من از او بترسم!، پس 

 این صورت نمی ترسد.  می گوید: این چانه، هیچ موقع اززیر در معلوم است که من از اصل ام می ترسم!. موالنا 

http://ganjnama.com/View/97/107/8499/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D9%85%DB%8C.html
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طناِب یوسف همین نور، همین حضوری  ، طناِب یوسف را بگیری،که در چاه هستی اآلن" و  ؛اگر شما مراقب باشید

 این طناِب نور را ول نکنی، در، نسَ مراقب باشی و گیری رَ  شما در این لحظه بدست می آید، گر  ست که از تسلیمِ 

اینصورت الزم نیست منتظر قیامت باشی، قیامِت تو همین لحظه ست ". شما با این طناب می توانید از این چاه بیرون 

 بیآیید. 

که حفظ شوید، بگذارید  بخوانیداینقدر این ابیات، بسیار پ ر معنی و بسیاربسیار کمک کننده ست. شما اینها را به دفعات 

 معنا در شما زنده شود.

 سی رادست آن خَ ب  نَ ر خود سَ 

 شد نترسدکز عشق تو پا کِ 

م بوده  !، ِخَرد نداشته که )بعضی جاها می گوید(آن جاهل، آن مِن ذهنی، اینجا اسمش را َخس گذاشته، اصال" َسر نداشته و د 

 آمده و در این لحظه ستیزه می کند و از وحدت با تو پا می ِکَشد!. مِن ذهنی این کار را می کند!. 

شد کز عشق تو پا کِ  ودمان نگاه می کنیم. آیا واقعا" از عشِق خدا و وحدت با او در این لحظه، پا می ِکشیم؟ما به خ

 ؟!، یعنی: مراقب فکر و عمل و رفتارش در این لحظه نیست!. نترسد

با ف رِم این شما وقتی  !.بی محابا، با ف رِم این لحظه ستیزه می کند و از این لحظه که زندگی ست، دور می شود ،این لحظه

 می کنید. با خدا ستیزه ، دستیزه می کنی لجظه که کالِه این لحظه ست،

   وقتی ستیزه می کنی، نمی خواهی با او یکی شوی، ,, من ,, را حفظ می کنی، از این کار نمی ترسی؟!. باید بترسی.

 بلهاین مایه لعنتست کاَ 

 د نترسدلَ های شهان خَ دل

. !ذهنی، لعنت است. اینکه می گویند خدا کسی را لعنت کند، یعنی: خدا، مِن ذهنی به یکی ببندد می گوید: اصال" ک ِل منِ 

اما ابلهی که مِن ذهنی دارد و به آن مِن  ؛مِن ذهنی، ک ل اش لعنت و نفرین است. وقتی با ماست، کارمان جور در نمی آید

، با بزرگان ذهنی اش که اینهمه درِدَسر درست می کند، قانع نمی شود، می رود دِل شاهانی مثِل موالنا را می شکند!

 !.مخالفت می کند، می خواهد آبروِی آنها را بِبَرد، درست است؟

مِن  چیزی بلد نیستیم، می گوییم: ما، ی گیریم، چکار می کنیم؟هر موقع ما با بزرگان ستیزه می کنیم، به آنها ایراد م

 جاهل هستیم، نفرین شدیم!. ذهنی داریم، 

 د کورَ دَ هم پرده خویش می

 د نترسدرَ پرده من و تو دَ 

 پردۀ خودش را می َدَرد!.پس، هر کسی که پردۀ من و تو را می َدَرد و از این کار نمی ترسد، 

اگر کسی، غیبت می کند و می خواهد آبروی یکی را بِبَرد، یکی را کوچک می کند برای اینکه می خواهد خودش 

                          بزرگ شود، ایرادها و نواقِص یکی را می داند، اَسراری از او می داند، ... 

وقع دوستی، اَسراری از آنها را پیدا می کنند و بعضی از من هاِی ذهنی که بسیار دردمندند، با یکی دوست می شوند و م

 این، خیلی بی َمعرفتی و خیلی اَبلهی ست!. می فهمند، همینکه دوستی شان به هم می خورد، آنها را فاش می کنند، 
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موقعی که انسان، با یکی دوست است، باید آن اَسرار را حفظ کند. یعنی: درِد مِن ذهنِی ما آنقدر به ما فشار می آورد که 

آن زمانی که ما مورد اعتماِد یک نفر بودیم، آن شخص اَسراری داشته، ما که بعد، دشمن اش شدیم، می رویم و آنها را 

د ایجاد کنیم، برای اینکه خودمان دردمان اینقدر زیاد است که نمی توانیم چون می خواهیم برای او درفاش می کنیم، 

 تحمل کنیم؛ ولی هر کی که این کار را می کند، چه می گوید؟

 می گوید: ,, من اَبلهم، من، مِن ذهنِی پ ر از درد هستم، با من دوست نشو، به من اعتماد نکن، ... ,,. پس:

 د کورَ دَ هم پرده خویش می

 د نترسدرَ و تو دَ  پرده من

 در این مورد موالنا، جایی دیگر، خیلی واضح تر می گوید:

 ۵۸۱ی، مثنوی، دفتر اول، بیت مولو

 

 درَ چون خدا خواهد که پردٔه کس دَ 

 درَ میلش اندر طعنٔه پاکان بَ 

 اگر بخواهد آبروِی یکی را بِبََرد، به دل اش می اندازد که برو، به پاکان، به شاهان، به عاشقان، به بزرگان، طعنه بزن.

 بََرد!، می گوید: ,, من نمی دانم، نمی فهمم، ... ,,.هر کسی که به بزرگان طعنه می زند، آبروی خودش را می 

 چون خدا خواهد که پوشد عیب کس

 سفَ کم زند در عیب معیوبان نَ 

اگر خدا بخواهد یکی را نگه دارد و عیب اش را بپوشاند، یواش یواش آن شخص، عیب ها و نواقص اش را از خودش 

 کند که غیبت نکند، عیِب دیگران را نگوید. بیندازد، ترمیم کند، در اینصورت، به آن شخص یاری می

، انتقاد نمی کنیم، خودمان را زیِر نورافکن می گذاریم و مردم را نمی بینیم و عیبِ  اینقدر در این برنامه گفتیم که ما نقصِ 

ماست!، اگر نقص هایی در خودمان دیدیم، به آنها می پردازیم و حتی اگر واکنش نشان می دهیم، آن انعکاِس نقص هاِی 

 بهتر است نقص خودمان را در خودمان پیدا و رفع کنیم و کاری به دیگران نداشته باشیم.

 مان یاری کند چون خدا خواهد که

 میل ما را جانب زاری کند

آن موقع متوجه می شویم  یم.کمک کن طلبِ  اوبه دِل مان می اندازد که زاری کنیم و از  :اگر خدا بخواهد ما را یاری کند

به موازی بودن با این لحظه دست می  و ذهنیمِن عقِل به تسلیم و از کار انداختِن  .از جهان یاری بگیریممی توانیم نکه 

 .!زنیم، عدم مقاومت را به دِل مان می اندازد

 . عدم  مقاومت به اتفاق  این لحظه، کلید  خزانۀ گنج  خداست. کلید  گنج  حضور استبارها گفتیم: 

 (.چیزها گفت! راجع به گنِج حضور، خیلی، موالنا )امروز

* 

 هر چو نیستش چرا اوپازَ 

 د نترسد؟!ورَ دنیا خ   هرِ زَ 
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، اعماِق وجوِد شما می آید( طرِف زندگی، از )پادَزهر، آن انرژی ست که از " آنطرف "، ازد: وقتی مِن ذهنی، پادزهر ندارد می گوی

کارهایی که می کند، به آن چیزهایی که چسبیده، هر و این  ؛پادَزهر نمی آید ،و راه را بسته کسی که در ذهن زندانی ست

 کدام مثِل مار است، اینها نیش می زنند. 

حاال، شما از خودتان سوال کنید، آیا َزهِر دنیا را می خورید؟، . نترسد؟!و خورد را بدنیا  هرِ زَ می گوید: برای چه باید 

           غصۀ دنیا را می خورید؟، استرِس دنیا را می خورید؟، ترِس دنیا را می خورید؟، ... شما پادَزهر ندارید. 

پادَزهری، از کینه ها را جمع کرده اید؟، ... اینها َزهرهاست. حداقل، راِه پادَزهر را باز کنید، آمپولی،  می رنجید؟،شما 

  طرِف خدا، به شما زده شود، که َزهِر دنیا را باطل کند!، بهبود ببخشد!.

که می گیریم، هر موقع ما از یک چیِز دنیایی خوشبختی، خوشی، می خواهیم و می گیریم، َزهر همین تأییدی ست 

اعتباری ست که از دیگران می گیریم، َزهر است!. ما که پادَزهرش را نداریم!، فعال" که با ستیزه راه را بسته ایم!، 

 !. ؛ و نمی ترسیمچرا این کار را می کنیم؟!

 این، َزهر ها بدِن ما را خراب نکرده؟!، چرا.

 قیبیآن چنان رَ  ضرتِ در حَ 

 در شاهد بنگرد نترسد

ما در بارگاِه خدا هستیم. خدا می گوید: من یاِر تو هستم، من شاِه تو هستم، من عشِق تو هستم، تو همیشه باید به من یعنی: 

ب در بارگاِه او به یک خوشگلی نگاه می کنی که جهان است و یک چیِز جهانی ست، از این موضوع نمی  نگاه کنی. خ 

 ترسید؟

 یند، مرد، به زِن دیگری نگاه کند، همسرش نمی ترسد؟یک مردی با همسرش به رستوران برود و بنش

در  . شما که خدا، عشِق اصلِی شماست و دِل شما به آن سو میل می کند و شما)تمثیل می زند(صد در صد می ترسد!. 

بارگاِه او نشسته اید، او آنجاست، تو به یک عشِق دیگر نگاه می کنی و این عشق زمینی و شاهِد دنیایی ست، نمی 

ب بترس. یعنی: مراقب باش. این   کار درست نیست.ترسید؟، خ 

 هر برو بدان رَ زنهار، به سَ 

 د نترسدصَ کانجا دلت از رَ 

جان و دل برو. با تماِم قوا برو. می توانی بگویی تماِم آن باورها را و آن می گوید: مواظب باش، آگاه باش، زنهار، تو با 

 یعنی: این. ر بروبه سَ عشق هاِی زمینی را که چسبیدی، بگذار زیِر پا برو. با ِخَردت برو. 

. دل ات از َرَصد اینجا می تواند نگهبان معنی دهد. دل ات از نگهبان نمی ترسد!. هبرو بدان رَ با دل و جان و با تمرکز 

 نگاه نمی کنید.  ،برای اینکه شما به چیزی دیگرمراقب نمی ترسد. دل ات از خدا نمی ترسد. 

 اگر به چیِز دیگر نگاه می کنی، باید بترسی. چرا؟

می گوید: ک ِل وجوِد تو از اوست. تو از جنِس زندگی هستی، به هر چیز دیگری غیر از خودت که از جنِس زندگی 

 آگاه شدِن هشیاری از هشیاری ست، که ما بارها اینجا گفتیم. !،کنی، باید به خودت زنده شویهستی، نگاه می 

 نترسد. ،همین مراقب و نگهبان است، دصَ رَ 



                 # program  554      ۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۵ـ  ۲۰۱۵می  ۴تاریخ اجرا:        گنج حضور ۵۵۴برنامه شماره 

47 

 

 ست و آن دزدرَ راف کمین دَ صَ 

 د نترسدرَ م بَ رَ از کیسه دِ 

پنهان است. یعنی: خدا همه جا هست و نگاه می کند. در مغازۀ جواهر َدِم َدر مثِل مغازۀ جواهر فروشی، صراف، 

، فکر نمی کند صراف ؟جواهر یا سکه برداردنمی ترسد دستش را بِبََرد کیسه و دزد  !،َدرَدِم فروشی، صراف قایم شده، 

 ممکن است او را بگیرد!.

می دزدیم و می سوزانیم،  ،مفرغ تبدیل می کنیم از کیسۀ صراِف خدا؛ یا زندگی، برمی داریم و به ،زندگی، ما هر لحظه

امروز گفتیم: ما به ذهن می رویم و یک الگو را زنده می کنیم و بصورِت ,, من ,, باال می آییم و در ذهن سرمایه گذاری 

       بترسیم یعنی چه؟  باید بترسیم!.. ؟می کنیم، بعنواِن دزد نمی ترسیم

َخبَط نشویم، در اثِر ستیزهاین کار عواقِب ناخوشایندی دارد!. ما باید مراقب باشیم که مریض نشویم.  ما به مرِز جنون  ،م 

 می رسیم!. 

ستیزۀ ما، قضیۀ این شما نگاه کنید، وقتی شما در جهان با چند چیز ستیزه می کنید، بعضی موقع ها خنده دار می شود!. 

 که وقتی عقب می ِکشیم، خودمان از کارهاِی خودمان خنده مان می گیرد!. دانه می شودبی عقل و بی ِخرَ اینقدر 

 ! ,,. ,, این چه کاری ست که من می کنم

 آن جا گرگان همه شبانند

 آن جا مردی ز صد نترسد

اگر به فضاِی یکتایی برویم، گ رگیت نمی ماند، گرگ هم شبان می شود. در آن فضا، یک َمرد، از صد تا نمی ترسد!. 

 . مشخص است

 آن جا من و تو و او نباشد

 د نترسدتَ چون وام ز خود سِ 

خودمان زندگی را در فضاِی یکتایی، من و تو و او، نیست. برای اینکه جدایی نیست. آن موقع، چون ما خودمان از 

زندگی می کنیم، از کسی نمی گیریم، ... چون ما موقعی نگران می شویم که مثال" از کسی پول  و قرض می گیریم

 پس بدهیم. قرض کنیم، چون پولش را می خواهد، ما نگراِن دادِن آن پول هستیم، باید پولش را تهیه کنیم و 

می ترسیم. در واقع، من و تو و او هم از بین می رود. اگر ما به وقتی خودمان به خودمان زندگی می دهیم، دیگر ن

زندگی تبدیل شویم، انسان ها را از جنِس زندگی می بینیم، از جنِس جدایی نمی بینیم؛ ولی از جنِس جدایی باشیم، از 

 خودمان جدا می بینیم.

 نجدرَ هرگز دل تو ز تو نَ 

 نترسد دْ ت ز خَ نَ قَ هرگز ذَ 

یک دل داری. آدم در فضاِی یکتایی، از جنِس زندگی  ،تو، از تو نمی َرنَجد. برای اینکه دو دل نداریبله. هیچ موقع دِل 

 . کامال" مشخص استمعنا ست، زندگی از زندگی نمی رنجد. فقط مِن ذهنی ست که می رنجد. 

 می گوید: هیچ موقع، چانه ات از صورتت نمی ترسد.
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 لشن ز بهار و باغ سوسنگ  

 قد نترسدوز سرو لطیف 

 : و بگوییم می توانیم اینطور معنی کنیم

و باغ است.  بهار و باغ و سوسن و گلشنیک وقتی تو در فضاِی یکتایی هستی، َسرِو لطیِف بلند قدی هستی که در 

 سوسن می تواند باغی باشد که از کالِم ما در جهان بوجود می آید، بهاِر ماست، بهاِر انسان است و همه جا گلشن است و

روی هستید که با حرف و عمل ، یعنی: شما سَ ترسدمی نوز سرو لطیف قد این گلشن و این آبادانی از بهار و باغ سوسن 

  تان، می توانید در این جهان، بهار و گلشن ایجاد کنید، بشرطی اینکه اجازه دهید، گ ل تان بشکفد. 

 خود دید شکفت و رویِ ل بِ چون گ  

 د نترسدزان پس ز قبول و رَ 

ز(وقتی گ لی  ِل ر  ، می شکوفد و روِی خودش را می بیند، وقتی شما بعنوان حضور، شکفته می شوید و خودتان را می )گ 

سِن یوسف ام، من خوِد خدا هستم که دراین  بینید، هشیاری از خودش آگاه می شود که: من گ ل ام، من زیبایی ام، من ح 

م خالق است، ا م ِخَرد جاری می شود، زبانا م گلشن درست کنم، از زبانجهان، به جهان نگاه می کنم، با زبانم می توان

درست می  پخش می شود آبادان کننده ست، در واقع بهار حرف،حرِف من، حرِف زندگی ست، هر انرژی که با این 

 . شود

فَد، همۀ انسان ها به حضور زنده شوند، بهار می شود و از آن به بعد، کسی از قبول و  اگر همۀ گ ل هاِی روِی زمین بِشک 

 َرِد دیگران نمی ترسد!. 

  .حاال، همه را کنار بگذاریم

انتقاد، بهارتان  شما اگر به حضور زنده شوید و از خودتان آگاه شوید، از قبول و َرِد مردم، نمی ترسید. یکدفته با یک

 . پایدار هستید، از جنِس زندگی هستید.زمستان نمی شود

 بس کن هر چند تا قیامت

 .ر دهد نترسدهَ این بحر گ  

و فراوانی که باید از این زنده شدن  پس توجه می کنید که موالنا، بی نهایِت خدا و بی نهایِت انسان را دوباره بیان می کند

 !. می کنیم بحثولی ما ، در شما بوجود بیآید

هَ  .ما یک گوهری را پخش کردیم می گوید: رها را بیرون ریخت، حاال دیگر بس کن، گرچه زباِن ما خالق بود و این گ 

 از این گ هرها می دهد و از این کار، نمی ترسد. خدا،فراوانِی و بد، این بحِر که تا قیامت، علی االَ 

 پس معلوم می شود: 

راوانی می کنید و می بخشید و زندگی را به خودتان و به دیگران روا می دارید، از جنِس زندگی هر موقع شما حِس ف

   ن کار نمی ترسید.یمی شوید و از ا

 

* 
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