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 155مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

        عجب ای ساقی جان، مطرب ما راچه شده ست؟

 نزند ره؟ ره او را که زده ست؟ هله چون می

 

  لنگد؟ بد خلق چرا می او ز هر نیک و

 بد و نیک همه را نعره مطرب مددست

 

 دف او  دف دریدست طرب را، به خدا بی

 دم او بارکده ست  مجلس یارکده بی

 

 گهی دان که شود زیر و زبر (5)شهر غَلبیر

 صاحب بلدست (2) دست غَلبیرزنش سُخره

 

 خیره کم گوی، خمش، مطرب مسکین چه کند

 (9)گر خوب خَدستاین همه فتنه آن فتنه 

 

 9529مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 آهوی مشک ناف من برهد

 ناگه از دام چرخ مکّاری

 

 شمس تبریز کز شعاع ویست

 شمس همراه چرخ دوّاری

 

 122، بیت پنجممولوی، مثنوی، دفتر 

 یی که آن بر گلوی ماست سخت عقده

 بخت؟ یا نیک (1)ه بدانی که خَسیک

 

 5012مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 غلبیرم اندر دست او دردست می گرداندم

 غلبیر کردن کار او غلبیر بودن کار من

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8124/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 2029مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 زیر دیوار وجود تو، تویی گنج گهر

 گنج ظاهر شود ار تو زمیان برخیزی

 

 ازلی ریخته در خاک تنست (1)آن قُراضه

 ؟(2)بیزی غلبیر تو، گر میکو قُراضه تک 

 

 بدنت (7)تیغ جانی تو برآور ز نیام

 که دو نیمه کند او قرص قمر از تیزی

 

 تیغ در دست درآ در سر میدان ابد

 (0)از شب و روز برون تاز چو بر شَبدیزی

 

 آب حیوان بکش از چشمه به سوی دل خود

 (3)زآنکه در خلقت جان بر مَثَل کاریزی
 

 بَرِ شه شمس الدینور نتانی بگریز آ 

 کو به جان هست ز عرش و به بدن تبریزی

 

 112مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ها جانب او مایلست نقش بند جان که جان

 عاشقان را در دلستعاقالن را بر زبان و 

 

 *ها ال اُحِبُّ اآلفِلین آنکه باشد بر زبان

 است آنکه در دل حاصلست **باقِیاتُ الصّالِحات

 

 دل مثال آسمان آمد، زبان همچون زمین

 ها منزل بس مشکلست از زمین تا آسمان

 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 ها ها چون بام دل مثال ابر آمد، سینه

 وین زبان چون ناودان، باران از آنجا نازلست

 

 ها آب از دل پاک آمد تا به بام سینه

 ها باطلست سینه چون آلوده باشد، این سخن

 

 در دل و کشتیِّ نوح افکن درین طوفان تو خویش

 (51)هایِلست  دل مترسان ای برادر، گرچه منزل

 

 از هوای خویش ترس و از حوادث تو مترس

 کاین هوا از سِحر و علت صد چو چاه بابلست

 

 رفیق ن باشد، چو بیند بیاین هوا اندر کمی

 مرد را تنها بگوید هین که مرد غافلست

 

 وصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلند

 وصل از آن کس خواه باری کو به معنی واصلست

 
 72، آیه (2سوره انعام )قرآن کریم،  *

َذا َربِِّي ۖ  ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَٰى َكْوَكبًا ۖ َقاَل َهٰ ا أََفَل َقاَل ََل ُأِحبُّ اْْلفِلِيْن.َفلَمَّ  َفلَمَّ

 

 ترجمه فارسی

پس چون ]تاریکی[ شب او را پوشانید، ستاره ای دید، گفت: این پروردگار من است؛ هنگامی که ستاره )افول( غروب کرد، 

 گفت: من )افول( غروب کنندگان را دوست ندارم.

 

 ترجمه انگلیسی

When the night covered him over ,He saw a star :He said" :This is my Lord." But when it set ,He said" :I love 

not those that set."  

 
 12، آیه (50سوره کهف )قرآن کریم،  **

 

ْنيَاۖ  َواْلبَاقِيَاُت الصَّالَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِِّك ثََوابًا   َوَخْيٌر أََمالً.اْلَماُل َواْلبَُنوَن زِيَنُة اْلَحيَاِة الدُّ
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 ترجمه فارسی

مال و فرزندان، آرایش و زیور زندگی دنیا هستند، ولی نیکی های ماندگار )اعمال صالح( نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و 

 از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است.

 

 ترجمه انگلیسی
Wealth and sons are allurements of the life of this world :But the things that endure ,good deeds ,are best in 

the sight of thy Lord ,as rewards ,and best as  ( the foundation for )hopes. 

 

 

 2022مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 همچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر

 همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی

 

 5170مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ز پیکار رهیدیم اَلمِنةُ هلل که

 زین وادی خم در خم پرخار رهیدیم

 

 زین جان پر از وهم کژاندیشه گذشتیم

 زین چرخ پر از مکر جگرخوار رهیدیم

 

 دکان حریصان به دغل رخت همه برد

 دکان بشکستیم و از آن کار رهیدیم

 

 217مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 استیزه مکن مملکت عشق طلب کن

 کاین مملکتت از ملک الموت رهاند

 

 91، بیت سوممولوی، مثنوی، دفتر 

 دان (52)و مَأکُول (55)جمله عالم آکِل

 باقیان را مُقبِل و مقبول دان

 

 این جهان و ساکنانش منتشر

 وان جهان و سالکانش مُستمر

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8124/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 (59)این جهان و عاشقانش مُنقطِع

 مُجتمِع (51)اهل آن عالَم مُخَلَّد

 

 پس کریم آنست کو خود را دهد

 آب حیوانی که ماند تا ابد

 

 آمد کریم ***باقیاتُ الصّالحات

 و بیم (51)رَسته از صد آفت و اَخطار

 

 گر هزاران اند، یک کس بیش نیست

 عدداندیش نیستچون خیاالتی 

 

 آکل و ماکول را حلق است و نای

 غالب و مغلوب را عقل است و رای

 

 حلق بخشید او عصای عدل را

 **** را (52)خورد آن چندان عصا و حَبل

 

 واندرو افزون نشد ز آن جمله اَکل

 زانکه حیوانی نبودش اکل و شکل

 

 مر یقین را چون عصا هم حلق داد

 زاد تا بخورد او هر خیالی را که

 

 پس معانی را چو اعیان حلقهاست

 رازق حلق معانی هم خداست

 

 پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست

 که به جذب مایه او را حلق نیست
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 حلق جان از فکر تن خالی شود

 آنگهان روزیش اجاللی شود

 

 شرط، تبدیل مزاج آمد، بِدان

 کز مزاج بد بود مرگ بَدان

 

 خوار شد چون مزاج آدمی گِل

 و خوار شد( 57)و بدرنگ و سَقیم زرد

 

 چون مزاج زشت او تبدیل یافت

 رفت زشتی از رخش، چون شمع تافت

 

 ای کو طفل شیرآموز را دایه

 را؟( 50)تا به نعمت خوش کند پَدفوز

 

 گر ببندد راه آن پستان بر او

 برگشاید راه صد بستان بر او

 

 زانکه پستان شد حجاب آن ضعیف

 (53)و رَغیف از هزاران نعمت و خوان

 

 پس حیات ماست موقوف فِطام

 (21)اندک اندک جهد کن تَمَّ الکاَلم
 

 72، آیه (53سوره مریم )قرآن کریم،  ***

 

 َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى ۗ َواْلبَاقِيَاُت الصَّالَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِِّك ثََوابًا َوَخْيٌر َمَرًدِّا

 

 

 ترجمه فارسی

 پاداش جهت از پروردگارت نزد( صالح اعمال) ماندگار های نیکیو آنان که هدایت یافته اند، خدا بر هدایتشان می افزاید، و 

 .است نیکوتر بازدهی لحاظ از و بهتر
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 ترجمه انگلیسی

And Allah doth advance in guidance those who seek guidance :and the things that endure ,Good Deeds ,are best 

in the sight of thy Lord ,as rewards ,and best in respect of  ( their )eventual return 

 

 
 71، آیه (53سوره مریم )قرآن کریم،  ***

ا ۚ َحتَّٰى إَِذا َرأَْوا َما ُيوَعُدوَن  ُن َمًدِّ اَللَِة َفْليَْمُدْد لَُه الرَّْحَمٰ اَعَة َفَسيَْعلَُموَن َمْن ُقْل َمْن َكاَن فِي الضَّ ا السَّ ا اْلَعَذاَب َوإِمَّ إِمَّ

 ُهَو َشرٌّ َمَكانًا َوأَْضَعُف ُجْنداً.

 

 ترجمه فارسی

بگو: هر کس در گمراهی است، )و اصرار بر آن داشته باشد(، )خدای( رحمان ]بر پایه سنت جاری خود[ حتماً گمراهی او را می 

دهد،تا در گمراهی پیش رود( تا زمانی که آنچه را به آنان وعده داده اند، ببینند، یا عقوبت و افزاید، ) یعنی، به او مهلتی می 

 شکنجه ]در دنیا[ را یا وقوع رستاخیز را؛ پس بزودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوان تر است؟!

 

 ترجمه انگلیسی

Say" :If any men go astray ,Allah )Most Gracious extends  ( the rope )to them, until ,when they see the warning 

of Allah  ( being fulfilled  )- either in punishment or in  ( the approach of) the Hour ,- they will at length realise 

who is worst in position ,and  ( who )weakest in forces! 

 

 
 11، 11، آیه (22شعراء )سوره قرآن کریم،  ****

(۴۴َفأَْلَقْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقالُوا بِِعزَِّة فِْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَن )  

 
 (۴۴َفأَْلَقٰى ُموَسٰى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي تَْلَقُف َما يَْأفُِكوَن )

 

 ترجمه فارسی

(11« )به عزّت فرعون که ما حتماً پیروزیم.»گفتند: هایشان را انداختند و  پس ریسمانها و چوبدستى  

(11. )بلعید بودند، ساخته[ واقعی غیر صورت  پس موسی عصایش را افکند، ناگاه آنچه را جادوگران با نیرنگ ]و به  

 

 ترجمه انگلیسی

So they threw their ropes and their rods ,and said" :By the might of Pharaoh ,it is we who will certainly win!" 

(11) 

 

Then Moses threw his rod ,when, behold ,it straightway swallows up all the falsehoods which they fake! (11) 

 

 

 غربال، الک :غَلبیر( 5)

 ذلیل و مقهور و زیردست :سُخره( 2)

 رخسار، گونه، چهره :خَد( 9)

 رومایهخار، خاشاک، پست و ف :خَس( 1)

 براده های آهن و طال :قُراضه( 1)

http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D8%B3
http://vajehyab.com/moein/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87
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تکان دادن که نرمة آن  بیختن، چیزی را غربال کردن، چیزی را در غربال یا موبیز ریختن و :بیزیدن( 2)

 اش باقی بماندبیرون بیاید و نخاله

 غالف شمشیر و خنجر :نیام( 7)

در اینجا به معنی اسب، نام اسپ خسروپرویز بوده که گویند چون رنگ آن سیاه بوده شبدیز  :شَبدیز( 0)

 نامیده شد. مرکب از شب و دیز به معنی سیاه ، شب رنگ ، سیاه فام

 تمجرای آب روان در زیر زمین، قنا :کاریز( 3)

 آور، هولناکترسانند، ترس :هایِل( 51)

 خورنده :آکِل (55)

 خورده شده :مَأکُول (52)

 بریده، گسسته، متفرّق :مُنقطِع( 59)

 جاودان :مُخَلَّد (51)

 جمع خطر :اَخطار (51)

 ریسمان :حَبل (52)

 نادرست، مریض، بیمار :سَقیم( 57)

 نوزاد و کودک شیرخواره ( پَدفوز:50)

 گرده نان، قرص نان :رَغیف( 53)

 سخن به پایان رسید تَمَّ الکَالم:( 21)

  

http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B4%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%A2%DA%A9%D9%84
http://vajehyab.com/moein/%D9%85%D8%A3%DA%A9%D9%88%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%A8%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D9%82%DB%8C%D9%85
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D9%81
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 میکنم. شروعاز دیوان شمس موالنا  155را با غزل شماره  امروزبا سالم و احوالپرسی، برنامه گنج حضور 

 »» ست؟ نزند ره؟ ره او را که زده هله چون می ** ست؟ عجب ای ساقی جان، مطرب ما را چه شده«« 

موالنا امروز به ساقی جان رو میکند که رمز خدا یا زندگیست و این سوال را مطرح میکند که چه اتفاقی 

برای مطرب ما افتاده است؟ مطرب ما، خداییت ما، اصل ماست که امتداد خداست. ما میدانیم که از جنس 

رکت درمیاید که ما زندگی هستیم. زندگی از جنس سکون و بودن است. از جنس آرامش است. وقتی به ح

برای حرکتش هستیم، به صورت شادی تجربه میشود. پس این سوال االن برای ما مطرح است که چه اتفاقی 

بخشی افتاده؟ شما از خودتان بپرسید. برای اینکه ما باید لحظه به لحظه تجربه شادی کنیم،  خاصیت شادی

جنبه پویای خدا هستیم. از جنس او هستیم.  برای اینکه از جنس شادی هستیم، از جنس آرامش هستیم. ما

این باعث شگفتی است. عجب! ای ساقی جان. ساقی جان تو هستی. تو آب حیات به خودت میدهی که ما 

آن هستیم. چطور دیگر نمیدهی؟ هله از کلماتی است که معنای بیدار باش، آگاهی و خبر شادی میدهد. 

چه اتفاقی افتاده است و ما شادی را در  شویمکند که هنوز امکان دارد ما متوجه  آگاهیعنی میخواهد ما را 

 جهان پخش کنیم و شادی را تجربه کنیم. 

ها را حل کنیم.  ما بنا به ذات خود باید غمزند؟  چرا در این جهان راه غم را نمییعنی نزند ره؟  هله چون می

ه من ذهنی را بزنیم؟ یعنی اول شادی به آنها بدهیم و بعد توانیم را چرا ما نمیچطور مردم غمگین هستند؟ 

در حالیکه در شادی غرق هستند، خودشان را متقاعد کنند که از جنس خدا هستند و خدا هم از جنس 

نباید غمگین باشند، نباید استرس داشته باشند، نباید نگران باشند، نباید در زمان گذشته و شادی است. 

زند؟ چگونه شده که او به بیراهه  راه من ذهنی را نمیاین مطرب در زمان باشند. چرا آینده یا به طور کلی 

رفته، راه او را چه کسی زده؟ سوال خوبی است که خودش جواب میدهد. امروز میخواهیم این سوال را 

قتی بفهمیم و جواب آن را هم حداقل به طور ذهنی پیدا کنیم. شما میدانید ما از جنس خداییت هستیم. و

مانیم. به چیزهایی که ذهن  زمان نمی فرم و بی وارد این جهان میشویم، به ذهن میرویم و بصورت هشیاری بی

یک جسمی بنام من ذهنی بوجود هویت میشویم.  به ما نشان میدهد، میچسبیم. اصطالحاً میگوییم هم

 آوریم که از جنس فکر و تصویر است. می

فرم  مکان، بی است )مصرع اول(؟ خداییت بعنوان یک هشیاری بی چه شدهمن ذهنی هشیاری جسمی دارد. 

زمان است. یعنی فرم ندارد که مثل ما تن داشته باشد، شکلی ندارد و در زمان نمیفتد. هر چیزی که به  و بی

هر چیزی که به فرم در میاید، حتماً  در فضای یکتایی میکند که خداست. پس فرم در میاید، شروع به تغییر

مرد. ولی خدا و اصل ما آن خاصیت را ندارد. پس چه اتفاقی برایش افتاده است؟ یک تصویر ذهنی  خواهد

درست کرده و فکر کرده که این تصویر ذهنی است. این تصویر ذهنی چون بوسیله این پنج حس و 

ط های آن کار میکند و از جنس جسم است، هشیاری جسمی دارد، عالقمند به دیدن جسم است، فق قضاوت
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در ایم چون هشیاری جسمی داریم، از جنس جسم هستیم.  جسم را میتواند ببیند. در نتیجه، ما فکر کرده

مکان است. این هشیاری جسمی در این لحظه به جسم تنزل کرده است. این  زمان و بی حالیکه اصل ما بی

ا هم از آن جنس هستیم. نهایت است. یعنی این لحظه خداست و م لحظه، زندگی بوده و از جنس ابدیت و بی

زمان دیدن، جسم میبیند. جسم همیشه تغییر میکند و در زمان  نهایت و بی پس این لحظه را بجای فضای بی

در نتیجه، ما  مدام تغییر میکنند.چیزها است. ما به زمان افتادیم و توجه ما بوسیله چیزها جذب شده که 

هویت هستیم، یعنی هویت و وجود ما  اید و از بین میرود هممرتب اتفاق میفتیم. ما با هر چیزی که بوجود می

با آنها یکی شده و در حال از بین رفتن هستند. در نتیجه، ما فکر میکنیم که داریم اتفاق میفتیم و از بین 

هیجان ترس به ما چیره است. این حالت معادل فرم دیدن و وضعیت دیدن این لحظه  میرویم و میترسیم.

س ابدیت بکنیم و نترسیم، ما حنهایت شویم و  که در این لحظه به زندگی زنده شویم و بیاست. بجای این

وضعیت این لحظه را میبینیم و هر لحظه این اتفاق میفتد و راه ما زده میشود. اگر راه ما زده نشود، چه 

شیاری از ه که بودیم، هستیم. به صورت هشیاری آمدیم. میشود؟ ما در این لحظه حس میکنیم آن چیزی

 اول هشیارست. خدا هشیارست. 

رود. این  وقتی ما بصورت هشیاری که از جنس او هستیم، وارد این جهان میشویم، هشیاری بخواب ذهن می

ماند. این بدن ما در حال اداره شدن  ماند. شعوری که این بدن و همه چیز را اداره میکند، باقی می شعور می

کس نمیداند چرا اینطور است؟ ولی هشیاری  هیچ اری بخواب رفته است.است، نه به صورت ذهنی. ولی هشی

ل بتدریج از خواب بیدار میشود. مثدر همه چیز بخواب رفته که آخرین مرحله خواب او در ذهن انسان است. 

دریج به خودش بیدار میشود، خودش خودش را بیدار میکند. شاید بت میخوابد و اینکه بگوییم خدا در ماده

شما بپرسید که چرا این اتفاق میفتد، که چه شود؟ نمیدانیم ولی اینرا میدانیم که آخرین مرحله خواب 

هشیاری بسیار سبک است و با این گفتگوها از خواب در ذهن بیدار میشود. این خواب ما سبک است. خواب 

 ایم، منتها این بار هشیارانه.  وراً میتوانیم بیدار شده و آن هشیاری شویم که از اول بودهماده است. ما ف

در ذهن جذب ماده میشود، خودش خودش را بیدار میکند و به روی خود قائم میشود. اگر در پس هشیاری 

، خداییت ما زده شده. انجام این کار تاخیر کند، دچار درد میشود. موالنا در این بیت میگوید که راه جوهر ما

با استفاده از ابیاتی دیگر میخواهیم نشان دهیم که راه ما چطور لحظه به لحظه بصورت هشیاری زده میشود 

عالقمند به و ما تبدیل به فرم میشویم؟ یعنی توجه ما بوسیله حرکت ذهن دزدیده میشود. یکی اینکه ما 

که از جنس هشیاری  و درک کنیم م بفهمیمدیدن جسم هستیم، چون از جنس جسم هستیم. نمیتوانی

فرم هستیم، در این لحظه توجه خود را میتوانیم روی خودمان نگاه داریم و دچار تغییرات ذهن نشویم.  بی

داریم هنوز  ار را بکنیم.یعنی فکر در ذهن تغییر کند، ولی ما تغییر نکنیم، ما ساکن باشیم. ما میتوانیم اینک

حلی برای اینکار  اگر اتفاق را ادامه دهیم، به کجا میرسیم و چه راه میدهیم و اینکهتوضیح را  افتاده اتفاق

 وجود دارد؟ 
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نهایت و ابدیت است، توجه به وضعیت  اگر ما در این لحظه بجای این لحظه که وجود خود شماست، که بی

، هر چه که در کنیم و وضعیت ما را جذب کند، از وضعیت زندگی بخواهیم، خوشبختی و هویت بخواهیم

ها زندگی ندارند. چرا ندارند؟ برای اینکه زندگی  بیرون ببینیم، خوشبختی و زندگی بخواهیم، این وضعیت

هایی که ذهن نشان میدهد، پیدا نخواهیم کرد. از ابتدا که  آنرا با جستجو در بیرون و وضعیتخود ما هستیم. 

ی وضعیت این لحظه را پله میکنیم برای رسیدن شروع به زندگی میکنیم، اوایل در سنین هفت هشت سالگ

هایی که ممکن است به ما زندگی بدهند. خیلی از آدمهای بین ده تا بیست سالگی زندگی را  به وضعیت

دار شوند و اسم این را  مدرک بگیرند، پول درآورند، خانواده تشکیل دهند و بچه مثالً موکول میکنند به اینکه

و در این لحظه  بودهتوجه نمیکنند که زندگی در این لحظه د به زندگی برسند. زندگی میگذارند. میخواهن

تام و تمام است. همین االن میتوانند از کیفیت باالی زندگی برخوردار شوند گر چه که این و آن را ندارند. در 

لحظه را  نتیجه وقتی از وضعیت این لحظه زندگی میخواهند و نمیتوانند بگیرند، یواش یواش وضعیت این

 مانع میبینند. 

خیلی از آدمها در زندگی خانوادگی خود، پدر و مادر یا همسر و بچه را مانع رسیدن به زندگی میدانند. 

میگویند اینها نمیگذارند من به زندگی برسم؛ اینها نبودند من به فالن موقعیت میرسیدم و واقعاً زندگی 

که این شخص هنوز بجای این لحظه که زندگیست و همیشه  میکردم. وقتی مانع میبینند، این بدان معناست

در این لحظه بوده و همیشه زندگی بوده، وضعیت زندگی را دیده و وضعیت زندگی را تبدیل به مانع میکند. 

زندگی را در این لحظه زندگی نمیکند و به مانع تبدیل میکند. همه چیز را مانع و معنیش این است که 

سازی میشود. اگر شما نیروی زندگی را به مانع و مساله تبدیل  مثل یک کارخانه مسالهمساله میبیند. درست 

ولو اینکه دو سه مورد از آنها را با من ذهنیتان حل کنید، این پایان نخواهد داشت. هفته گذشته کنید، 

بگشاده گیر  عقده را» و « گیر گر بگشاده ها گشتی تو پیر * عقده چندی د دهدر گشاد عق» داشتیم که در 

سازی میکنی. یعنی نیروی زندگی  اش مساله میگوید تو همه «بر کیسه تهی  سختستی ی منتهی * عقده ای

در اینکار که دیگر  اینها را اینقدر حل کردی و مساله درست کردیرا میگیری و تبدیل به مساله میکنی. 

اند. قهر کردی، آشتی کردی،  استاد شدی. ولی حواست هست که این مسائل همه گره کور بر کیسه تهی بوده

 رنجیدی و قهر کردی، بعد هم بخشیدی و مدام اینکار را تکرار میکنی. ،ندادند ،را میخواستی چیزی

تو همین ه وجود دارد؛ فقط یک مسالگفت  ه باز خواهیم خواند.بیتی را مطرح کرد ک برنامه قبلدر موالنا 

االن تشخیص بده که از جنس خس یا نیکبختی هستی؟ از جنس زندگی، خداییت هستی یا من ذهنی؟ 

فرم با عمق  همین االن و در این لحظه تشخیص بده. از جنس جسم هستی یا از جنس هشیاری بی

بدانی که خسی یا ای که آن بر گلوی ماست سخت * که  عقده» نهایت؟ باید االن تشخیص بدهی.  بی

که گلوی ما را همیشه گرفته و این ادامه دارد. اینکه بدانی تو خس، من  داریمفقط یک مساله ما « نیکبخت 

نهایت و ابدیت هستی، از جنس زندگی هستی، در این لحظه عمیق و ساکن  ذهنی هستی یا از جنس بی
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نیستی، پس خس نباش. نه اینکه  اگر از جنس من ذهنی و جسم هستی و میتوانی جاری شوی؟ کدامیک؟

سازی و حل کردن ادامه یابد، پس از  خس شوی و مدام مساله درست کنی و حل کنی. وقتی این روند مساله

این حالت  بینی، بلکه دشمن میبینی. میگویی این آدمهای اطرافم با من دشمن هستند. کی مدتی مساله نمی

ها متنفر هستی. مدام میگویی نباید اینطور شود و از جایی  ؟ وقتی شما از کارت متنفر هستی، از آدمهست

ها و آدمها و حتی  یا از برخی وضعیت را مانع و دشمن زندگی میبینیآنجا  زندگی میکنی، خوشت نمیاید،که 

ی و نبودن آنها را معادل به زندگ و خوشت نمیاید و آنها را دشمن میدانی گروههای سیاسی متنفر هستی

ها را  ! اینها همه توهم هستند. ولی توهم اوج گرفته و دور شده است. وقتی شما آدمنیرسیدن خود میدا

 دشمن میبینید، بسیار در توهم هستید. این راه من ذهنی است. 

شما اگر این لحظه را جسم ببینید، یواش یواش وضعیت این لحظه را تبدیل به وسیله برای رسیدن میکنی و 

میکنی و بعد تبدیل به دشمن خواهی کرد. اگر این لحظه مشغول دشمن پس از مدتی تبدیل به مساله 

ها را تبدیل به دوست کنی، دوباره دشمن درست میکنی.  درست کردن هستی، هر چقدر هم بخواهی دشمن

برای اینکه دوست داری زندگی را تبدیل به دشمن کنی. اینکار نمیتواند ادامه پیدا کند. بسیار مهم است که 

راه دیگری هم وجود دارد. اگر  ست؟ اگر آن مساله را حل کنید، د که چه شده و راه مرا که زدهمتوجه شوی

گفتید که من از جنس خس نیستم، از جنس وضعیت نیستم، پس از جنس زندگی و این لحظه هستم، 

ت تسلیم میشوید. در مقابل وضعیت این لحظه مقاومت نمیکنید. وقتی در مقابل وضعیت این لحظه مقاوم

ه نیستید، قربانی اتفاق نیستید. آشتی شما با وضع این لحظه و زندگی نمیکنید، قربانی وضعیت این لحظ

ها آزاد شود. اینکار را تسلیم  نخواستن از آن و هویت نخواستن سبب میشود که هشیاری از زندان آن گره

 شرط و قبل از قضاوت.  گوییم. تسلیم، پذیرش اتفاق این لحظه یا وضعیت این لحظه است بدون قید و

پس چیزی ما را جذب وضعیت میکند که ذهن و فکر است. چیزی هم ما را از آن میکَند و آن مهم ندانستن 

اتفاق این لحظه است که نمیتواند به من زندگی بدهد. من خود زندگیم. تصمیم گرفتیم که خس نیستم و 

دخالت  برای شما نمیتواند بیفتد، اگر شما نیکبخت هستم. نیکبخت یعنی خداییت، یعنی هیچ اتفاق بدی

میشوی. اگر  اگر خس نشوید. ولی اگر جذب اتفاق شدی، در اینصورت در این لحظه تبدیل به اتفاق نکنید،

در این لحظه شما تصمیم بگیرید که در برابر وضعیت این لحظه مقاومت نکنید، راه دیگری باز میشود. 

میشود. یعنی شما بتدریج تبدیل به همان هشیاری و خداییتی  انباشتگی هشیاری حضور در شما زیاد

اید. اینکار را با صبر و تیزی و نظارت انجام میدهید که در غیر اینصورت فوراً جذب  میشوید که از اول بوده

اتفاق میشوی. اگر بخواهی واکنش نشان دهی که هر چه بادا باد! اینکار شدنی نیست، بلکه باید تیز باشی که 

یت این لحظه چه هست و من جذب آن نشوم. اینکار سبب انباشتگی و جمع شدن هشیاری حضور وضع

 میشود. یعنی شما یواش یواش به هشیاری حضور تبدیل میشوید. 
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هایی که  اگر مقدار هشیاری حضور زیاد شود، کم کم به کارهایی جاری میشود که انجام میدهید، به آدم

تر میشود. این کار را  بخش دیدید، ولی االن برخورد با آنها شادی ها را مساله می برخورد میکنید. قبالً شما آدم

ر شما وجود دارد، بیداری به حضور، نه تنها انجام دادن بیدار یا انجام بیدارگونه گوییم. یعنی یک بیداری د

بیداری بلکه برکت و هشیاری و به ویژه شادی که ذات حضور است، به هر کاری که میکنید و با هر کسی که 

ما ها و کارها خوشایندتر میشوند و شما را دوست دارند. اصطالحاً  برخورد میکنید، جاری میشود و آدم

بخش است ولی لذت معموالً به چیزی  خواری است. میتوان گفت لذت شادیکاری یا  میگوییم اینکار شادی

اطالق میشود که از بیرون میاید. معموالً در زبان فارسی، خوش آمدنی که از بیرون میاید را لذت میگوییم، 

های ما، ارضای جنسی. بنابراین این برعکس لذت از درون میاید و به کار شما جاری  مثل ارضای حس

بخش است،  میگویی از این کار من خوشم میاید و خسته نمیشوم. گاهی اوقات گوییم چقدر لذتمیشود. 

 برای اینکه شادی شما به آن کار میریزد. 

بعد از پذیرش این وقتی . نبودن ما است و جسم تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه اولین قدم در درک خس

یعنی در  انجام میدهیم. یا بیدار میشود و عمل بیدارگونهروند ادامه یافت، هشیاری به کارهای ما جاری 

حالیکه کار میکنیم و کارها را انجام میدهیم، یک حضور بیدار در ما هست. فقط انجام دادن نیست. در آن 

موقع، توجه و تمرکز شما بر روی کاریست که انجام میدهید. این اتصال انجام دادن و بودن برقرار میشود. 

سبب جوشیده از اعماق وجود شما به این  ریست که این لحظه انجام میدهید. شادی بیبه کاشما حواستان 

کار میریزد و پس از مدتی که اینکار انجام میشود و شادی و حضور در زندگی شما زیاد میشود، یکدفعه آن 

فی در بیرون فضا به شما نشان میدهد که باید در بیرون چکار انجام دهید، ماموریت شما چیست. وقتی هد

 قرار دادی، درست مثل تیر رها شده به سوی او میروی، در حالیکه لحظه به لحظه حس شادی میکنی. 

دار نیست. هدفی نیست که مثالً بگویی من یک خانه بخرم تا مردم به آنجا بیایند و من  های آن فضا من هدف

ست یا برم فالن جا سخنرانی کنم تا مورد پز دهم یا اینقدر پول داشته باشم و مردم بگویند چقدر پولدار ا

بخشی به دلها، کاری که بدرد همه بخورد،  بلکه نوعی الهامدار هستند.  تشویق مردم قرار گیرم. این اهداف من

منجر شوند. امروز میخواهیم بگوییم که   اینگونه اهداف به ذهنتان میاید که البته میتوانند به کسب پول نیز

ذهنی که این لحظه را وضعیت میبیند و وضعیت را در اوایل زندگی تبدیل به وسیله  دو راه است: راه من

ها میبیند که زندگی در  هایی که در آن زندگی است، چون زندگی را در وضعیت میکند یا رسیدن به وضعیت

 ها یواش یواش تبدیل به مانع میشوند. پس از آن تبدیل به دشمن شده و ها نیست. بعد وضعیت وضعیت

ها در سنین پنجاه شصت و حتی چهل سالگی اطرافیان خود را دشمن  زندگی غیر قابل تحمل میشود. بعضی

برای اینکه همیشه انرژی  متنفر هستند. ،یا از کاری که انجام میدهند ندارند. از جایی که زندگی میکنندپ می

کار و برخوردهای ما میریزد، در سبب به  بیبد من ذهنی به آنجا ریخته. همینطور که در این حالت، شادی 

 آن حالت سم من ذهنی، غم و استرس من ذهنی میریزد.
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این انرژی من ذهنی باعث میشود که آدمها از ما فرار میکنند و بدشان آید. میبینید که این دو حالت کامالً با 

امروز ابیاتی خواهیم هم مخالفند. حال سوال این است که شما کدام راه را انتخاب میکنید؟ تصمیم بگیرید. 

      خواند که اصل شما را به شما بهتر نشان خواهد داد. دو بیت زیر را در برنامه قبل خواندیم: 

 »» ناگه از دام چرخ مکّاری** آهوی مشک ناف من برهد «« 

از جنس هشیاری و خداییت هستید. خداییت مثل خورشید است. اینجا آهویی را مثال زده که از نافش شما 

آید. اما این  آید. یعنی شما آهویی هستید که بوی زیبایی، بوی خوب، برکت از وجودتان می بوی مشک می

اگر بصورت ذهن است. پس شما  که بوده، یک چرخ مکار گردنده در روبروی یک چیز گردندهخورشید 

آیا این تغییرات شما را فریب  ،هشیاری ناظر به ذهنتان نگاه میکنید، تغییرات را ذهنتان نشان خواهد داد

آییم و یک من  اول ما بصورت هشیاری به این جهان میکه مکار است به این دلیل  ؟زند و گول می میدهد

شناسیم. بنابراین یاد گرفتیم که  یاز جنس جسم بوده و هشیاری جسمی دارد و ما جسم ممیسازیم. من 

دارا مثل داشتن خانه، همسر و بچه و غیره که ها  هاست. وضعیت هاست، در آدم زندگی در جسم و وضعیت

ولی در آنها زندگی نیست. زندگی را نمیتوانید از آنها جستجو کنید. بنابراین  ،هیچ اشکالی نداردبودن اینها 

و هر لحظه ما را فریب میدهد که بیا و با من قاطی شو. ما هم  میگردد ما آفتاب هستیم در مقابل چرخی که

نمیتوانیم سکون خود را حفظ کنیم. اینکه بگوییم سکون هستیم، ما هشیاری ناظر هستیم، ما نگاه میکنیم و 

 تو تغییر کن. همچنین، تغییر تو به برکت من احتیاج دارد. عالوه بر چرخ مکار گفت:

 »» شمس همراه چرخ دوّاری** شمس تبریز کز شعاع ویست ««   

تاباند، دائماً  یعنی اگر شما بحضور زنده شوید، شمس تبریز شوید و از جنس او شوید، شمس شما که می

بارها مثال زدیم و گفتیم که اگر شما به باالی جو زمین  است. ، یعنی تغییرات ذهنروبروی یک چرخ دوار

میبینید چرخاند، بر دور شوید، به طوری که زمین نتواند شما را بخود کشیده و با خود بروید و از زمین بسیا

کنید و  چرخد و شما هم تماشا می شوید. این زمین می تابد و شما دچار شب و روز نمی که آفتاب همیشه می

این شب و روز به  شوید. تابد. ولی اگر به سطح زمین بیایید و با زمین بچرخید، دچار شب و روز می آفتاب می

شما این توهم را میدهد که بنظر میرسد خورشید طلوع و غروب میکند. خورشید که طلوع و غروب نمیکند. 

 شما حرکت میکنید. وضعیت شما هم همینطور است. 

فقط نگاه شما آفتاب هستید، روبروی یک چرخ دوار که ذهن بوده حرکت میکنید. شما اگر به حرکت او 

آن نشوید تا حرکت آن که های  تان را بتابانید و درگیر حرکت نشوید، دائماً میتوانید آفتاب کنید ولی درگیر

اینطور باید زندگی دهد از برکت تابش شما برخوردار شود که تابش خداییست.  تغییرات بیرون را نشان می

چرخد و ما  یکرد. توهماتی که این چرخش نشان میدهد، مثل توهم شب و روز معتبر است. کره زمین م

این آید غلط است. اینکه آفتاب شما دائماً نتابد،  بینیم، ولی این توهم که آفتاب میرود و می شب و روز می
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ی حرف شخصیتابد؟ برای اینکه درگیر حرکت ذهن و تغییرات بیرون میشویم.  غلط است، باید بتابد. چرا نمی

ها نشانگر چیست؟  ها، اضطراب خود همین نگرانی فوراً واکنش نشان میدهیم و ناراحت میشویم. ،میزند را

اینکه شما دائماً به تغییرات توجه دارید و از تغییرات زندگی میخواهید. یکی از شب و روزها تغییر جسم 

وقتی وارد این جهان در شکم مادر شدیم، این جسم ما بوسیله هشیاری  .از جنس نامیرایی هستیم ماست. ما

 بافته شد و بیرون آمد. از وقتی که این جسم ما بافته شده، دچار تغییر است. 

آید که این جسم ما هم شب و روز پیدا کرده؛ از یکجایی شروع شده و دارد به نوجوانی، جوانی و  بنظر می

کرده و به پیری رسیده و بعد از آن متالشی میشود. انگار تمام عمر ما یک روز  میانسالی میرود، کم کم افول

همچو چیزی نیست. این توهم چرخش ذهن  !است. از صبح شروع شده تا غروب و وقتی غروب شد، ما مردیم

ا است. ذهن تغییرات بدن را نشان میدهد. هر چیزی که به زمان بیفتد، شروع به تغییر کردن میکند. ولی آی

شما میتوانید حس زنده بودن ابدی  در سنین مختلف مثل ده یا هشتاد سالگی میتواند بتابد؟ بله.بدنتان 

بکنید؟ بله. اگر حس زنده بودن ابدی میکنید و بدن شما تغییر میکند، برای شما مهم است؟ خیر. آیا 

تی کامل پیدا کند، وقتی آفتابتان میتوانید از آن حداکثر استفاده را بکنید؟ بله. این جسم شما میتواند سالم

شوید، مزاحمت ایجاد  ست که درگیر تغییرات آن نمی تابد؟ بله، بهترین حالت سالمتی شما موقعی به او می

 تابید. او هم با آهنگ زندگی تغییر میکند و شما دخالت نمیکنید.  نمیکنید و می

تابد. چه اتفاقی افتاده؟  یشود و نمییک آفتاب است، جذب ذهن م اصل شما پس هشیاری که شما باشید،

وقتی جذب شد، بخواب میرود و بتدریج خودش را بیدار میکند. شما در این بیدار شدن از خواب ذهن و 

بیدار ماندن میتوانید با زندگی همکاری کنید. هر چقدر با من ذهنی عمل میکنید و بر اساس 

خالت میکنید. هر چقدر نگران میشوید و های من ذهنی واکنش نشان میدهید، دارید د شدگی شرطی

آید، هر چقدر خودتان را جسم میکنید و با دیگران  میترسید، هر چقدر هیجانات منفی در شما بوجود می

خواهید از خواب  یعنی نمیگذاشتن است.  خود این کارها چوب الی چرخ حسادت میکنید، مقایسه میکنید،

 تابید، میتوانید تمام دردهای خود را شفا دهید. ذهن بیدار شوید. شما اگر عقب بکشید و ب

 »» که بدانی که خسی یا نیکبخت؟** یی که آن بر گلوی ماست سخت  عقده««   

توضیح دادم که وقتی با من ذهنی شروع میکنیم و متوجه موقت بودن من ذهنی نیستیم و در آن زندانی 

هستیم، وضعیت این لحظه را وسیله میکنیم، بعد بتدریج به مانع و مساله و دشمن میکنیم. این همه مساله 

یک مساله وجود دارد و آن اینکه شما تصمیم بگیرید و اینکار الزم نیست. ایجاد میکنیم و حل میکنیم. 

خاصیت شماست، شادی  ودر ذات  زندگی هستید، نیکبخت هستید و اینشناسایی کنید که شما از جنس 

آرامش در ذات و خاصیت شماست. خسی، جسم بودن، نگران بودن، اضطراب، حسادت، در ذات شماست، 

روا نداشتن به خود و دیگران برای من ذهنی است. اینها برای  پستی، کوچک بودن،جویی،  جویی، کینه عیب
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بچه میبینید که ، ماندیم می یذهن من شما نیست، از جنس شما نیست. در هفت هشت سالی که باید در

خسی در ده سالگی از خواب ذهن بیدار میشدیم، اصالً ما کاری به این چیزها ندارد و در حال بازی است. اگر 

تراشی بوجود  تراشی و مانع آمد. دشمن آمد. نگرانی و دردهای متعاقب آن بوجود نمی یش نمیاین مسائل پو 

سازی نمیشدیم. ما بیش از حد اینکار را ادامه دادیم. االن داریم با خواندن اینها  آمد. ما کارخانه مساله نمی

فهمیدیم که چه شده و  بیدار میشویم. با این توضیحاتی که داده شد، متوجه بیت اول غزل شدیم. قشنگ

چه راه غلطی انتخاب شده؟ ما باید از تسلیم شروع میکردیم، از پذیرش اتفاق این لحظه شروع میکردیم. 

ها زندگی نخواه. این لحظه را اگر  ها و وضعیت یکی باید به ما میگفت که از اتفاقات زندگی نخواه، از آدم

البته برای رسیدن به وضعیتی که به تو زندگی دهد. وضعیت میبینی بجای این لحظه، آن را وسیله نکن 

وسیله پیدا کن برای رسیدن به کمال، به پیشرفت مادی و هدف بگذار ولی برای هدفت از فضای یکتایی 

انرژی و خرد بیاور. بیدارگونه عمل کن. وقتی عمل میکنی، اجازه بده برکت زندگی به عمل تو بریزد. 

کار را خودم ساختم که شاید مورد خوشایند همه نباشد. من  ن واژه شادیکار باش. ای خوار و شادی شادی

سبب از اعماق وجودش میجوشد، کار کند. این را  ای پیدا نکردم که آدم در عین حال که شادی بی واژه

  کاری گوییم که خداییت و اصل ما بجای من ذهنی کار میکند. شادی

ند که به شادی زندگی زنده است، حالش بسیار خوب است، ولی ای پیدا کنید که آدمی را توصیف ک شما واژه

گاهی گوییم  این کار بیدار است. نه به خاطر شرایط بیرون بلکه از درون میجوشد و در این حالت کار کند.

بیدارکاری. یعنی کسی از خواب ذهن بیدار شده و کار میکند. حتماً آن شخص میداند که دنبال چیست و 

شما از خودتان بپرسید که آیا اهدافی که گذاشتید، من ذهنی گذاشته؟ مثالً اهانه دارد. یک هدف غیرخودخو

من دارید. معنیش این نیست که ما  به جایی برسید و خودتان را به مردم نشان دهید یا نه اهداف بی

ی، یک نمیخواهیم پول درآوریم و در حسابمان پول نباشد یا پول چیز بدی است. ولی االن که فکر میکن

و  میکند دارد فکر و قضاوت هشیاری حضور دارد فکر میکند یا من ذهنی پر از درد؟ اگر من ذهنی پر از درد

دنبال هدف میگردد، شما باید تامل کنید، به خودتان نگاه کنید و خود را زیر نورافکن قرار دهید. بگویید من 

خودتان باید تعیین کنید که چه چیزی برای  چه میخواهم؟ اوالً شما باید خودتان برای خودتان بخواهید،

شما خوب است؟ اول باید بگویید من چه میخواهم؟ در اینجا هم شما تشخیص میدهید که خس یا نیکبخت 

که من بروم از یکی دیگر بپرسم، فردی بیاید به هستید. شخص شما برای خودتان تشخیص میدهید. نگویید 

ر زندگی شخصاً درست فکر نکردم که چه میخواهم، آن چیست که هر موقع من دمن فکر دهد تا فکر کنم. 

شما باید بشینید و بگویید که االن میخواهم، من باید تصمیم بگیرم و رویش تامل کنم، همیشه ضرر کردم. 

چه بخواهید و خواهید، دیگران تعیین میکنند که شما  من در زندگی چه میخواهم؟ اگر نمیدانید که چه می

  خواهید کرد. به لحاظ عرفانی هم همینطور است.سرانجام ضرر 



Program # 615 2152ژوئیه  55 -5931 تیر 22  اجرا: تاریخ گنج حضور 251برنامه شماره      

ه | 20 ح ف ص  

 

  

 

 

 

 

 

  

 



Program # 615 2152ژوئیه  55 -5931 تیر 22  اجرا: تاریخ گنج حضور 251برنامه شماره      

ه | 21 ح ف ص  

 

 »» بد و نیک همه را نعره مطرب مددست**  لنگد؟ او ز هر نیک و بد خلق چرا می«« 

دو راه هست، هر یک به کجا  ،میدانید که امروز به کجا میخواهیم برویم؛ میخواهیم ببینیم چه شده االن شما

، تولید سیستمی کردیم که میرسند؟ خودش االن دارد توضیح میدهد. میگوید وقتی ما به ذهن رفتیم

. امروز به ما گفت که ما خورشید کار میکند اسمش نیک و بد است. بد و خوب دارد، با دویی و با قضاوت

هستیم و چرخی در جلوی ما میچرخد، منظور همان تغییرات است. حتی بدن ما هم جزوش است. ذهن ما 

مکان است.  زمان و بی ن خورشید که ما باشیم، بیمیخواهد ما را درگیر تغییرات بدنمان کند. در حالیکه ای

 تابد.  بدن تغییر میکند و او همیشه می

پس ایشان آزاد شده و «  ام بهر رضای یوسفان در چاه آرامیده » و در بیتی میگویدموالنا به ما اینها را گفته 

تابد تغییرات این تن را میبیند و در این تن هم زندگی میکند، ولی میتواند از  بصورت خورشیدی که دائماً می

این تن بیرون آمده و به تغییراتش نگاه کند و با آن تغییرات درگیر نشود. اینکه مثالً دارم پیر میشوم و نکند 

آیم. وقتی  اگر بخواهم از میان شما میپرم و وقتی بخواهم به پایین میکه بمیرم. میگوید من نقل کردم. من 

ام به خاطر صحبت فقط از چیزهای مادی سررود، میپرم و میروم. به خاطر رضای یوسفان در چاه  حوصله

من از کجا، حبس از کجا، مال که » بعد میگوید اگر در این زندان هستم، بخاطر شما هستم. ام.  ماده آرامیده

آییم و جذب این تغییرات  میگوید شما در حبس هستی و من نیستم. پس وقتی به جهان می«  ام؟ دزدیده را

 پوشاند.  سازیم و من ذهنی به زمان گذشته و آینده میرود و حال را می میشویم، یک من ذهنی می

است. آن چیزهایی که ست و ما به نیک و بد میفتیم. میگوییم این خوب و این بد  حال، زندگی و این لحظه

من دارم، همه خوب هستند و آن چیزهایی که آنها دارند، همه بد هستند. من دیندارم و آن کافر است. 

اگر ذهن مردم دارد حرف میزند، چرا مرا تحریک  قضاوت میکنیم. این ذهن است. شما ذهن را بشناسید.

او یعنی خداییت، مطرب که آورند،  به زبان میدارد به شما میگوید. چرا وقتی مردم قضاوت میکنند و میکند؟ 

، یعنی ما به عنوان مطربمگر نه این است که  لنگد؟ واکنش نشان میدهد و میبخشی در ذاتش است،  شادی

مستانه باید بزنیم و این شادی را در جهان پخش کنیم و این شادی درمان بخش نعره  فزا و شادی شادی

ک مست خدایی مثل موالنا نعره شادی میزند، ما که من ذهنی داریم کننده سیستم غم مردم است. وقتی ی

هایی  ها و یادگیری میشنویم، متوجه میشویم که در سیستم ذهن بد و خوب کننده و بر اساس شرطی شدگی

که در بچگی یاد گرفتم و از فرهنگم یاد گرفتم، دارم قضاوت میکنم و زندگی نمیکنم. من زندگی را تبدیل به 

ام. بجای اینکه از چشمه درون من زندگی  این گل طبیعی را تبدیل به گل پالستیکی کردهام.  ردهمفهوم ک

ام که اگر پولم زیاد شود،  بجوشد و باال بیاید، از بیرون طلب زندگی میکنم. زندگی را به این تبدیل کرده

چه انباشته میکنم، این  زندگیم زیاد میشود. اگر کم شود، غمگین میشوم. کار من انباشته کردن است. هر

هستم، پس وضعیت دارد بهتر میشود و من دارم زندگی   ها در من زیاد میشود. چون از جنس جسم جسم

 میکنم. 
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مساله و مانع  ایم. هر چه انباشته کردیم، زندگی درست نشد و بدتر شد، تجربه کردههم خشکی اینها را  ما

شد، اضطراب زیاد شد، نگرانی زیاد شد، حس خبط زیاد زیاد شد، دشمن زیاد شد، حس ناقص بودن زیاد 

شد. هر چه من اینکار را تکرار کردم، بیشتر به زمان رفتم و در زمان گم شدم. یواش یواش هر چه من این 

لحظه را تبدیل به مساله و دشمن کردم، دیدم مقاومتم دارد زیاد میشود. االن بین من و خدا یک عایق 

ها و  کار را کردم؟ عالج این عایق، نعره مستانه مطرب است. یکی از مطربچرا من این .بزرگی است

بخشی شما؟ اصالً ننگ ماست که بگوییم حالم گرفته و  ها خود شما هستید. کجاست آن شادی بخش شادی

زمان از این لحظه مهمتر میشود، وقتی رفتن به آینده که یک غصه و استرس دارم. پس آگاه شو! وقتی 

از این لحظه که زندگیست مهمتر میشود، آنگاه استرس شروع میشود. به خودت نگاه کن و وضعیت است 

روی؟ برای چه عجله داری؟ فکر میکنی وضعیتی پیش خواهد آمد که به که به آینده بببین آیا عجله داری 

مان شما زندگی دهد. این غلط است. چون شما عجله داری در این لحظه نباشی و به آینده بروی، پس ز

پس متوجه شدیم مهمتر از این لحظه شده و شما استرس دارید. چرا این موضوع ساده را متوجه نمیشوی؟ 

که نعره شادی انسانهای بحضور رسیده از جمله شما درمان غم این سیستم من ذهنی است. با من ذهنی هم 

 نمیشود مسائل من ذهنی را حل کرد. 

 »» ست دم او بارکده مجلس یارکده بی**  دف او دف دریدست طرب را، به خدا بی«« 

میگوید االن دف طرب دریده است. چرا؟ برای اینکه هر لحظه ما درگیر تغییرات ذهن میشویم. ما خورشیدی 

بخشی خود  شادیهستیم که اگر خورشید باقی بمانیم و جذب این ذهن نشویم، دف خود این خورشید است. 

پای ما فرو میرود، مثل درد، گاهی میگوید خاری در  طرب را می تیزی دف این خورشید است. یک چیز نوک

طرب ما از بودن و اصل ما تشعشع میشود. طرب آید.  طرب یعنی شادی که از اعماق وجود ما باال میخار غم. 

ما از بیرون نیست. پس برای طرب و حفظ دف فقط باید ذهنمان را تماشا کنیم و درگیر تغییرات نشویم. 

مجلس انس، مجلس خدا. خدا در همه  جا و مکان است، یعنیدر کلمه مجلس یارکده به معنای پسوند کده 

این مجلس که ما انسانها هستیم، به فضای یکتایی تبدیل شود. مجلس شادی و  ما باید به خودش زنده شود.

ند و دوستی، مجلسی که هشیاری خدایی کار میکند و بیدارکاری صورت میگیرد، همه بحضور زنده هست

« ایما و سجل * صد هزاران ترجمان خیزد زدل غیر غیر نطق و»گفت شادی حضور به جهان پخش میشود. 

خیزد که غیر  نهایت و عدم برکاتی برمی نهایت میشود، از این بی وقتی دل به خدا زنده میشود و درون شما بی

 ی پخش خواهیم کرد. های بسیار متنوع انرژ به صورت ها و نوشته ها از نطق و ایما و اشاره

)مصرع دوم( مجلس یارکده بدون دم او: بله دم او بسته شده است. برای اینکه تقریباً همه ما من ذهنی 

انباشتگی به ما نگفتند که من ذهنی اصل نیست و موقت است. من ذهنی میگوید هر چه بیشتر، بهتر. داریم. 

اید،  ها انباشته میشوند. شما اگر درد انباشته کردهدردجسم و فقط جسم دیدن. این کار درد ایجاد میکند و 

آید که شما حاضر و ناظر در  همه را باید بریزید تا دم او از شما بیرون بیاید. دم او موقعی از شما بیرون می
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این لحظه ذهن و فکرتان را تماشا کنید ولی از جنس او نشوید. بگذارید تغییرات رخ دهند و شما به تغییرات 

نکنید. در مقابل تغییر مقاومت نکنید. بگذارید برکاتتان تغییر را سیراب کند. آیا ما نمیخواهیم مقاومت 

ها را تغییر دهیم؟ مثالً اگر االن در جیب من صد دالر است، میخواهم همیشه صد دالر باشد و این را  وضعیت

من با همسرم قهر هستم،  پذیرم؟ نه ولی میخواهم وضعیت توسط هشیاری و خرد حضور تغییر کند. آیا می

یا مثالً شما میگویید میخواهم خانه بخرم یا مدرک نباید آشتی کنم و ادامه همین وضع خوب است؟ نه. 

ها باید تغییر کنند ولی با  خیر وضعیت ؟، نباید اینها را انجام دهم و بگویم همین که هست خوب استبگیرم

دهید، با بد و خوب ذهن و از این تغییرات زندگی  نظارت خرد زندگی در حالیکه شما با من تغییر نمی

نمیخواهید. پول شما زیاد میشود ولی از زیاد شدن پول شما زندگی نمیخواهید. پس مجلس یارکده بدون دم 

 ست. او تبدیل به مجلس بارکده شده ا

اتفاقاً فهمیدن بارکده خیلی  ست، آدم درد میکشد و زیر استرس و فشار است.بارکده یعنی جایی که بار ه

مان در تنگنایی هستیم که بار حمل میکنیم. یکی از این بارها، بار گذشته و زمان است.  آسان است. ما همه

آینده بروم تا زندگی کنم، ع به سری هر کسی که میگوید در گذشته بثمر نرسیدم و زندگی نکردم و میخواهم

حس زنده بودن میکند، هیچ  خدا در این لحظه زنده است و و ابدیت نهایت این بار است. هر کسی که به بی

هم دلبر بردبار من آمده برده بار من، کارها را خرد او اداره میکند. به خوبی هم اداره را باری ندارد. کارها 

اره نمیشوند؟ برای اینکه ما یک سیستم بد و خوب و قضاوت کننده داریم که میکند. چرا کارهای ما بخوبی اد

برای همین  عقل خود را بکار میبریم، آید. ما خودمان را در مقابل خرد ایزدی عاقل میدانیم و از من ما می

  ستیزه میکنیم.

یدانید. در واقع اشتباه شما از کجا میدانید اتفاقی که این لحظه میفتد، به نفع یا ضرر شماست؟ ولی شما م

میدانید. میدانید که خیلی مواقع اتفاقاتی افتاده که ذهن ما آنرا خیلی بد تلقی میکرد، ولی بعد از هفت 

هشت سال متوجه شدیم چه اتفاق خوبی بوده. چقدر به من عمق داد. چقدر مرا آزاد کرد و اگر من آن راه را 

نشنود  م مین زیانست و هالک * از کربس دعاها کا»میگوید  میرفتم، چه میشد؟ برای همین است که موالنا

بر اساس من ذهنی و قضاوت میکنیم. خدایا چون میکنیم که به ضرر ماست. چرا؟  هاچقدر دعا« یزدان پاک

شنود و  اینکار را بکن و آن کار را بکن. این را به من بده و آن را از من بگیر. از روی کرم، خدا آنها را نمی

 د. در اینجا به بیت جالبی میرسیم که روی این بیت بحث خواهیم کرد:نه ثمر نمیرسدعاها ب

 »» دست غلبیرزنش سخره صاحب بلدست**  شهر غلبیرگهی دان که شود زیر و زبر«« 

میگوید تمام هستی از جمله شخص شما را یک غلبیرگاه دان. غلبیرگاه یعنی جایی که همه دارند غلبیر 

گندم هایی است.  شکل گردی دارد و در درون آن سوراخاز ابزارهای کشاورزان است که میکنند. غلبیر یکی 

با  سریع مثل کاه و چوب مخلوط است، در هنگام گرداندن هایی ناخالصیبا  که را در آن میریزند و از آنجایی
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و گندم صاف از آن عبور میکند. میگوید از  ، کشاورز آنها را دور ریختهها در باال مانده دست، آن ناخالصی

آمیخته  میکند تا بتواند این هشیاری را که با تغییرات بوجود آمدید، خدا شما را دارد غلبیر وقتی که شما

اید و  یعنی االن نشسته ها باال بیاید. کند و ناخالصیغلبیر  ،در هم آمیختهچیزهای ذهنی با ، یعنی شده

میکند که االن این رنجش رو شده. غلبیر اید! در واقع خدا شما را دارد  نی رنجیدهآید که از فال یادتان می

وظیفه شما اینست که ناخالصی را رها کنید. شما باید با او همکاری کنید. اول از همه دست او را نگیر که 

  میشوی. غلبیر کنی و این الگو نباید باال بیاید. داری غلبیر نمیگذارم 

گوید تمام هستی، تمام انسانها از جمله وجود شما در حال غلبیر شدن است که زیر و زبر در مصرع اول می

به چقدر خوب است االن که همسر دارم، بچه دارم،  خواهد شد. یعنی آنچه که شما با ذهنت درست کردی، به

که چنین دارم، همه چیز بر وفق مراد است و هیچ اشکالی ندارم! البته منظور این نیست  تجارت خوبی

بد هستند و نباید باشند. خیر منظور اینست که با من به آن نگاه میکنیم و زندگی را  هایی وضعیت

وقتی آنها تغییر میکنند، تو هم تغییر میکنی. شما را دارد ایم.  هویت شده پوشانیم. با همه آنها هم هم می

  حواست باشد. غلبیر میکند و زیر و زبر خواهی شد. 

غلبیر میکند، در کنترل و مقهور صاحب شهر دارد دوم یعنی شهر. میگوید دستی که شما را بلد در مصرع 

میکنند؟ برای اینکه غلبیر چرا  .قبول نکنید شدن راغلبیر  صاحب شهر خداست. شما ممکن استاست. 

غربیل و غربال و غلبیر و الک یکی هستند و برای مثل همان تشبیه گندم باقی نمانند.  ی شماها ناخالصی

مثالً وقتی میبینید که شما حسود هستی و داری بدگویی جدا کردن چیزهای خالص از ناخالصی است. 

میکنی، میبینی که خودت را به جسم کاهش دادی و مدام مقایسه میکنی و خودت را به جسم کاهش 

اینها دارند آشکار ران را کوچک میکنی تا بزرگ شوی، جویی میکنی و دیگ میدهی، عیب میبینی و عیب

میشوند. مثالً وقتی کسی میگوید که چرا شما پشت سر من غیبت کردی، شما انکار نکن و معذرت بخواه که 

 هر کاری که پنهانی میکنیم، رو میشود. . و رو میشود بودغلبیر این 

ها  و سخره خدا و صاحب شهرست. پس چالشمیگوید دست و نیرویی که شما را غلبیر میکند در کنترل 

ها بنظر میرسد که بسیار خوشبخت هستند و آرامش در آن هست، ولی  پیش خواهد آمد. خیلی زندگی

خت. اگر بهم ریخته شود، هیچ آرامشی را که من ذهنی در خانواده و شخص درست کرده بهم خواهد ری

یرسند، ولی یکدفعه جایی از آن را میکشند و همه خوشبخت م بسیار ها بنظر نکنید. خیلی از زندگی تعجب

زیر و زبر خواهد شد. اگر شما زیر و زبر  ،چیز بهم میریزد. برای اینکه همه با من ذهنی درست شده بود

هویت شدی  به هیچ وجه تعجب نکن و بدان که خدا اینکار را میکند. میخواهد به شما بگوید که تو همشدی، 

و از جنس من هستی، نمیشود که بروی به یکسری مفاهیم و تغییرات در ذهنت و من ترا الزم دارم و ت

 بچسبی و با آنها بازی کنی. 
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متعجب خواهی شد. مثالً در سن  شما تغییراتی در این بدن پیش خواهد آمد وها پیش خواهد آمد.  چالش

ی به شما میگوید که یا کسسرطان داری! ما میگوییم مگر همچون چیزی میشود.  معلوم میشود کهجوانی 

ما فکر میکردیم وضع ما خیلی خوب  دیگر نمیخواهم با شما زندگی کنم، نمیخواهم شریک شما باشم و ...

است! پس چه شد؟ زیر و زبر شدی. بهترین کار این است که خودت به دست خودت زیر و زبر شوی. قبل از 

گی را بر اساس هشیاری حضور و خرد زندگی . در سنین کم مثل ده پانزده سالگی زندبرسداین وضع اینکه 

که و خوب بدان آید. بفهم  کاری در حالیکه شادی از اعماق وجود تو می بنا کنی، با بیدارکاری، با شادی

هیچ چیزی را از بیرون نخواه. از حاال یاد بگیر که از هیچ کس انتظار نداشته باشی. آید.  زندگی از بیرون نمی

ها روی هم انباشته شوند. بدان که از جنس زندگی  ه خاطر انتظاراتت نرنجی که رنجشاز حاال یاد بگیر که ب

آدمی که ده سالش است رنجش بزرگی هستی. خیلی نباید از این لحظه دور شوی. چطور آدم دور میشود؟ 

هایی هستند در شصت سالگی میگویند که از پدر و مادرم  آدمدارد، در پنجاه سالگی هم آن را دارد. 

اند  پس مرا دوست نداشتهام به خاطر اینکه مثالً در عین داشتن پول وسیله مورد دلخواه مرا نخریدند.  رنجیده

هویت بوده و  ام را دوست ندارم. این درست نیست. چنین فردی با درد هم و من هم االن پدر مثالً هشتاد ساله

 دور شده. زندگی زمان است. خیلی به زمان رفته و از در

کسی که رنجش ده سالگی را با خودش در شصت سالگی حمل میکند، از زندگی خیلی دور است. زمان 

بیدار به اینکه غلبیر خوبی باش. اگر شما دست او را بسیار زیادی را با خود حمل میکند. ما باید بیدار شویم. 

غلبیر شوی، شما اذیت خواهی شد. دست او بسیار نیرومند است. ما در مقابل غلبیر  بگیری و اجازه ندهی که

شدن مقاومت میکنیم. اگر شما در مقابل اتفاق ناگوار این لحظه مقاومت میکنید که ذهن شما ناگوار میداند، 

 ردارم و تو بایدمیگوید من میخواهم ناخالصیت را بزن  غلبیرزن مقاومت میکنید.  غلبیرشما دارید در مقابل 

های گذشته و کینه و  که ناخالصی را برداری. ناخالصی تو همین رنجش آگاه باشی برداری. تو باید آنقدر

مدام من رو میکنم و تو بردار. با هم همکاری کنیم و این زیباست. برای چه  هایت است. شدگی هویت هم

کنی؟ نه. شما االن میدانید که شهر غلبیرگاه مقاومت میکنی؟ زندگی میگوید در مقابل من میتوانی مقاومت 

است. شاید قبالً نمیدانستید. از موقعی که ما آمدیم به این جهان و پنج شش ساله بودیم، داریم غلبیر 

میشویم و اگر هم هشتاد سال داریم، باز هم داریم غلبیر میشویم. ولی حواسمان نیست. شما حواستان باشد 

 که چه اتفاقی دارد میفتد. 

 »»دست گر خوب خَ خیره کم گوی، خمش، مطرب مسکین چه کند ** این همه فتنه آن فتنه«« 

میگوید بیهوده خد یعنی زیباروی. فتنه یعنی آرامش را بهم زدن و آشوب بپا کردن.  د یعنی صورت، خوبخَ

. برای اینکه مطرب هم در اختیار آن است. موالنا چه راجع به مطرب گفتی، بیهوده بودحرف نزن. یعنی هر 

آورد. نگو چرا اینطور و آنطور  دارد به ما میگوید که تو این لحظه تسلیم باش. بعد از غلبیر این موضوع را می

است که از ذهن میاید. خاموش باش. هیچی نگو. خیره کم گوی، خمش، مطرب بیچاره چیکار کند؟ مطرب 
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گر زیباروی است. پس کار ما خاموش  زنی از آن فتنه همه فتنه، آشوب، آرامش برهم بیچاره ما هستیم. این

کَند. گاهی  چسباند و می بودن و تسلیم است تا ببینیم این تغییرات چگونه است. زندگی ما را به چیزهایی می

ظر من ذهنی تو م ولی چرا حالم خوب نمیشود؟ نینداختی، بنا هبرخی ادعا میکنند که من همه چیز را انداخت

برمیدارد و حالت خوب میشود و آید که همه را انداختی. یک مقدار شما را غلبیر میکند و ناخالصی را  می

آورد و تو تعجب میکنی. حالم چرا بد  میگویی تمام شد من صاف شدم. دوباره غلبیر میکند چیزی را باال می

در برابر گفت هر کسی  ابیاتیموالنا در  یادتان هست کهدر تو مقاومت است، صبر کن. هنوز شد؟ برای اینکه 

 ادعا کند که خیاط خوبی است، شاه پارچه گرانقیمتی جلویش گذاشته و از او درخواست دوختن لباسیشاه 

برای چه ادعا میکنی را میکند. اگر خیاط خوبی نباشی، متعجب میشوی از این درخواست.  مثل کت و شلوار

آید، عجله نکن و  پس اگر شما هنوز غلبیر دارید میشوید و ناخالصی باال میام؟  که من به آنجا رسیده

  ناخالصی را بردار بریز. صبر کن. 

آید. ما  مدام امتحان پشت امتحان می« امتحان بر امتحانست ای پدر * هین به کمتر امتحان خود را مخر »

ود، یک مقداری با گوش دادن به این ناخالصی داریم فکر میکنیم که نداریم. برخی حالشان خوب میش

مطالب و کار روی خود به حضور میرسند، ولی بقایای این من ذهنی آنجاست. من ذهنی میگوید من اینکار 

را کردم و یک موقعی شما میگویید که این کارها را من کردم. من به حضور رسیدم یا خودم را باالخره به 

شه زندگی روی آدم کار میکند و کارها را او انجام میدهد و این واقعاً همیحضور رساندم! این حرفها را نزنید. 

گویی است. بهترین کار خاموشی است. هیچ حرفی نزنید و هیچ نگویید که من میدانم. هیچ نگویید که  بیهوده

این د و شما فقط حواستان باشد که آن چیست که باید االن بیندازم. نک  غلبیرمن آن کار را کردم. بگذارید 

لحظه چیزی شما را اذیت میکند و شما باید بیندازید. هر چیزی که در این لحظه شما را اذیت میکند، شما 

 بکَنید. آنتان را از  اید و باید بیندازید، باید هویت هویت شده با آن هم

 »»گرداندم ** غلبیر کردن کار او غلبیر بودن کار من  غلبیرم اندر دست او در دست می«« 

آید. او دائماً  های من باال می و او هر لحظه مرا میگرداند و ناخالصیغلبیر هستم گویید من در دست او شما ب

دست و زبان ندارد، مقاومت ندارد و غلبیر باشم. غلبیر کردن است و من هم باید غلبیر میکند و کار او غلبیر 

خوب باش. اعتراض نکن. وقتی یک چالش پیش  غلبیرِمیکنی؟ شما هم مثل غلبیر نمیگوید که چرا اینطور 

آید، چالش را باید با پذیرش قبول کنی. یادمان باشد که گفتیم در این لحظه شما دو راه داری: یا این  می

دار هستی و در ذهن حس هویت میکنی، حس وجود در  لحظه را وضعیت میبینی. پس از جنس هشیاری من

را که زندگیست، زندگی نمیکنی و برای آینده پله میکنی. بعد ذهن داری یعنی من داری. پس این لحظه 

از پذیرش شروع میشود. حضور را زیاد میکنی. کم کم تبدیل به مانع و مساله و دشمن خواهد شد. راه دیگر 

آنها را پر از شادی و آنها را زیبا و خوشایند میکند، که حضورت زیاد شد، به کارها و روابطت جاری میشود 

 بخش میکند.  آنها را الهاممیکند، 
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چیز  فرینندگی هم با اینها جاری میشود،بخشی نیز همراه است. در واقع خاصیت آ با این شادی، خرد و الهام

اش را  د. در حالیکه ذهن فقط گذشته را تکرار میکند. اگر من ذهنی بخواهد بیافریند و قیافهآفرین جدیدی می

خوب و زیبا با برکات الهی ولی از آنسو یک چیز جدید و آفریند.  یشکل دیگر مبه را  چیز عوض کند، همان

پس غلبیر خوبی باشید. شما به خودت نگاه کن و بگو من میخواهم غلبیر یا  آید، شما آنرا میخواهید. می

 غربال خوبی باشم، چه مشخصاتی دارد؟ بروم تحقیق کنم روی غلبیر و آن باشم؟ 

شدن با چیزها بوده و به  هویت اتفاقی افتاده و در اثر آن اتفاق که همامروز داریم صحبت میکنیم که چه 

خواب رفتن هشیاری در ذهن بوده، انسان مسیری را انتخاب میکند که به مساله ختم میشود، به گرفتاری و 

به عمل  ل موالنا تسلیم را پیشنهاد میکند،، به درد ختم میشود. از طرف دیگر عارفی مثدشمنی ختم میشود

آید. این حضوری که  آید. حال سوالی پیش می خواری پیش می کاری و شادی و شادی جاری میشودیدار ب

ر آسمان و میگوییم آیا باید خدا به ما بدهد یا االن در ما هست؟ این هشیاری حضور که دنبالش هستید، د

شید میتوانید حاضر در ذهنتان هست. حضور شما جذب ذهن شده، اگر بک ،جاپیش خدا نیست. در همین

 روی آن قائم شوید. برای همین میگوید:

 »»زیر دیوار وجود تو، تویی گنج گهر ** گنج ظاهر شود ار تو زمیان برخیزی «« 

به طوری که فرد برای یافتن آن باید خانه را خراب  میکردند. نها را در خانه زیر دیوار پنها در قدیم گنج

میکرد. پس ما هم باید خانه من ذهنی را خراب کنیم تا بتوانیم گنج را از دیوار دربیاوریم. منِ ما که االن فکر 

و زیر و زبر غلبیر این است. در باال گفت که خانه ذهن را ای است که روی  میکنیم آن هستیم، همین خانه

. یعنی به شما ثابت میکند که آنطوری که در ذهنت فکر میکنی، زندگی آنطور نیست. خواهد کرد

های زندگی شما آنطور چیده نخواهند شد که تو فکر میکردی. چون ما معموالً یک خانواده تشکیل  وضعیت

ل شما فکر میکنید که در ترس و کنترمیدهیم و کنترل داریم. همین کنترل و ترس ما را نابود میکند. 

 همچون چیزی نمیشود. یکی دیگر سلطه دارد.  !زندگی میکنی و همه را تحت سلطه داری

پس ما فهمیدیم که گنج ما در ذهن است و جذب ذهن شده و ما باید آن را بیرون بکشیم. پس غلبیر میکند 

ای شما، های شما، درده تا متوجه شوید که گنج حضور شما و هشیاری در کجاها گیر کرده، مثالً در رنجش

اید. االن فکر  شدگی شما با چیزهای مختلف گیر کرده و به حبس آنها افتاده هویت در حس گناه، در هم

محافظت میکنید که این مجموعه هستید. گلیمی با یکسری گلها که بنظرتان خیلی زیباست را میخواهید 

همسر و اعتبار و آبرو و غیره  های ذهنی شما مثل پول، خصوصیت ،گلهای گلیم کنید، این گلیم شما هستید.

زندگی این گلیم را پاره خواهد کرد. بهتر است همین االن خودتان آنرا پاره  است که ذهن نشان میدهد.

پس کنید. اما این گنج در همین گلیم جذب شده. هیچکدام از اینهایی که پز میدهید، مهم نیستند. 

 ست و فقط در خود ماست و جذب ذهن شده. فهمیدیم که حضور ما پیش خدا نیست، در آسمانها نی
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 »»بیزی؟  آن قراضه ازلی ریخته در خاک تنست ** کو قراضه تک غلبیر تو، گر می«« 

هشیاری به خاک تن ریخته که تن در اینجا  طال، هشیاریست. منظور ازهای آهن و طال.  قراضه یعنی براده 

گفتیم سازد که  یب میکند و یک تصویر ذهنی میهویت است، ترک ذهن است. ذهن چیزهایی را که با آن هم

 مثل آن گلیم نشان میدهد و هشیاری جذب این چیزهاست.

و ذهناً  اگر شما بدانید که چکار باید بکنید و جریان و مساله چیست و برای شما خوب تعریف شده باشد

آزادی من خواهد شد، اینکار عرفانی و معنوی بشناسید، هر لحظه میدانید اینکاری که میکنم آیا منجر به 

است یا کار من ذهنی و وقت تلف کردن است؟ مثالً االن میدانید که رها شدن از زمان یعنی گذشته و آینده 

های هشیاری به تله  های طال یعنی تکه این برادهیک کار معنویست و شاید تنها کار معنویست. آزاد کردن 

گذاری شده در ذهن، معادل آزادی از زمان هم است. برای اینکه این  سرمایهافتاده در جاهای مختلف و 

سیستم و این چیز ساخته شده در زمان است. هر چه بیشتر از این سیستم آزاد میشوید، بیشتر از گذشته و 

  قراضه ازلی در اینجا مثبت است.آیید.  آینده جمع میشوید و به این لحظه می

ازلی یعنی های طال.  گاهی مردم فکر میکنند که قراضه یعنی چیز کهنه و فرسوده. قراضه یعنی براده و ریزه

نهایت  ازلی و ابدی هستیم. منظور از این دو کلمه زمان نیست. ازلی، بیخدایی که از اول آمده است. ما 

ظه بوده و ما همیشه در این لحظه نهایت آینده نیست. ازلی و ابدی یعنی همیشه این لح گذشته و ابدی، بی

هستیم. از وقتی که جسم ما وارد زمان شده، وارد این جهان شده، در این لحظه بوده و ما در این لحظه 

تغییر میکنیم. همیشه در این لحظه تغییر میکنیم. بدن ما هم در این لحظه تغییر میکند و متالشی میشود و 

 مانیم.  میرود، ولی ما جزو این لحظه باقی می

بیزی یعنی غلبیر میکنی، در برابر غلبیر خدا مقاومت نمیکنی، پس در ته غلبیر تو گندم  میگوید اگر تو می

باید باشد. یعنی در این لحظه باید سکون و عمقی داشته باشی. آیا تو آگاه هستی که از جنس زندگی هستی 

و عدم جذب تغییرات و اینکه حقیقتاً زندگی  دار بودن و عدم واکنش به بیرون و این را بصورت عملی و ریشه

اصالً شما میدانید از وقتی که ها نیست، میبینی و تجربه میکنی و در تو زنده شده؟  در تغییرات وضعیت

بوجود آمدی، داری بیخته میشوی، غلبیر میشوی، هنوز هم داری میشوی ولی چون دست غلبیرزن را محکم 

ته است درست ببیزد. حال از این پس لحظه به لحظه که اتفاق این گرفتی و مقاومت کردی، این نتوانس

لحظه را میپذیری و مقاومت نمیکنی، درست بیخته میشوی. وقتی مقاومت نمیکنی، اتفاق این لحظه را 

بعنوان میفهمی اتفاق این لحظه اگر بد است، من ذهنی تو بوجود آورده است. مسئولیت خودت را میبینی و 

میبینی. اصالً متوجه میشوی که مسئول کیفیت هشیاری خودت در این لحظه با لحظه در این هشیاری 

 خودت است. 
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گفت تو چرا این مسئولیت را لوس میکنی و به گردن مردم میندازی؟ این مطرب ما چرا از بد و خوب مردم 

، من دارند و نگران لنگد؟ مگر شما نمیدانید که مردم سیستم ذهنی دارند، بد و خوب دارند، قضاوت دارند می

جو و عیبگو هستند و میخواهند شما را کوچک کنند. شما چرا واکنش نشان میدهید؟ چرا  و مضطرب و عیب

لنگید؟ شما نگاه کنید ببینید که تک غلبیر شما، گندم یعنی هشیاری جمع شده؟ آیا شما االن حس  می

یتوانید از سکون و سکوت آگاه شوید. عمق میکنید؟ میتوانید واکنش نشان ندهید و حس سکون بکنید. م

جمع شده. ما چاره نداریم. باید غلبیر شویم  یپس ته غلبیر شما مقدارمیتوانید سکوت کنید و حرف نزنید. 

ها را بیندازیم. هر لحظه زندگی به هشیاری شما نشان میدهد که چه چیزی را باید بیندازید. با  و ناخالصی

ا ال میکنید که من این نیستم و آزاد میشوی. وقتی آزاد میشوی، چه چیزی ردردی که او به شما میدهد. او 

  آزاد میشود؟ هشیاری آزاد میشود. 
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 »» که دو نیمه کند او قرص قمر از تیزی**  تیغ جانی تو برآور ز نیام بدنت«« 

ماند.  آن یک شمشیری است و مثل غالف میاید، در  تن، من ذهنی است. آن چیزی که در ذهن شما ساخته

برد.  ماند و می شدگی بیرون بکشی، این مثل تیغ می هویت یعنی تو اگر بعنوان هشیاری خودت را از این هم

ذهن این بدن را به ملموس مدنظر نیست.  و بدن پس این شمشیر را از نیام بدنت میکشی. در اینجا این تن

روکار دارد که میگوید پیر میشود و اینطور و آنطور است. بدن و تمام با مفهومش س ،آورد مفهوم در می

در چیزهای متعلق به شما را میگیرد و همه را با هم ترکیب کرده و یک منی درست میکند که اسمش را 

نیام یعنی غالف شمشیر که در اینجا تن است. )مصرع دوم( اینجا تن نامیده و شمشیر حضور ما در آنجاست. 

رص قمر را از تیزی دو نیم کند. یعنی اینقدر در این لحظه بصورت حضور ناظر هشیار هستی که که او ق

ولی تو با این شمشیر آنرا دو نیم میکنی، بطوری  تغییر ذهن را میبینی و تغییرش هم شما را وسوسه میکند.

  و این لحظه بعنوان حضور باال میایی. که گذشته و آینده را از هم جدا میکنی

یعنی ماه شب چهارده که ذهن روشن است. ذهن را هشیاری این لحظه روشن میکند. ذهن را چه  قمر

شما این لحظه هشیاری و زندگی هستید که ذهنتان را روشن چیزی روشن میکند؟ هشیاری این لحظه. 

هویت  ، همبه چه تغییراتی دارد، من عاشق این تغییرات هستم اید و خودتان اینقدر خوشتان آمده که به کرده

با این تغییراتم، در این تغییرات زندگی است، ولی اگر دو نیمه کنی که در قرآن هم هست حضرت رسول این 

قمر را دو نیم کرده، این ماه را دو نیم کرده که ما را وسوسه میکند و به تغییراتش میکشد. گفت شما آفتابی 

گوید ذهنتان روشن است که روشنایی خودتان هستید که یک چرخ دوار مکار جلوی شما است. در اینجا می

گذاری میکنم  بر آن افتاده. شما میگویید من که االن گذشته و آینده را میبینم، روشنایی خودم است، سرمایه

اسیرش میشوم. چرا اینکار را  ودر ذهن و آنرا روشن میکنم، من به آن میدهم، من در گذشته و آینده است 

 میکنم؟ 

را بصورت شمشیر تیز از غالف تن بیرون بکشم. یعنی حضورم را بیرون بکشم. حضور را از  خودممن میتوانم 

گلیم به زمین میریزد. تمام آن گلها ارزششان را از دست میدهند. عشق جایگزین  .میکشم آن گلیم بیرون

ات با عشق برخورد  ام باید برود دکتر شود و حس بزرگی بکنم، االن با بچه میشود. من قبالً میگفتم بچه

داشتی،  سلطهمال تو بود، میکنی. به زندگی زنده میشوی و زندگی زنده او را میبینی. قبالً عشق نداشتی، 

میگفتی برو این کار را بکن که مرا سربلند کنی. تو وسیله سربلندی من هستی. به من خیانت نکن. این همه 

ای  زحمت کشیدم که مرا بزرگ و خفیف کنی. به مقامات برسی تا مرا بزرگ کنی و افتخار کنم که چه بچه

شمشیر تیز در واقع تیزی حضور و  ینی.قبالً نگاهت اینطور بود و االن فقط عشق و زندگی میب !بزرگ کردم

مهم  بصیرت شما در این لحظه است که متوجه میشود هر چیزی که در ذهن دیده میشود، معتبر است ولی

  شما را نمیتواند بکشد.  نیست و
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 »»تیغ در دست درآ در سر میدان ابد ** از شب و روز برون تاز چو بر شبدیزی «« 

تیز در اینجا اسب حضور و زندگی است. پس تیغ حضور را در دستت بگیر یعنی به او زنده بشو. به این  شب

لحظه بیا. میدان ابد این لحظه است. همیشه این لحظه ابدی است. همیشه این لحظه بوده و این لحظه ازلی 

میشویم، متوجه میشویم که  این موضوع صحبت کردیم. وقتی به این لحظه ابدی زندهدرباره و ابدی است. 

همیشه این لحظه است. ما از این لحظه نمیتوانیم فرار کنیم. ولی با ذهن فرار میکنیم. در حالیکه عمالً از 

 در ذهنمان به گذشته فرار میکنیم. فرار کنیم،  از این لحظه نظر خلقت و خدا نمیتوانیم

بود و دو هزار سال پیش آنطور بود! این کارها همه از گذشته تعریف میکنند. مثالً سی سال پیش اینطور 

برای من ذهنی است. من ذهنی خیلی سر ما کاله میگذارد. میدانید چه میشود؟ از اول که باال میاییم، شروع 

بعد ذهنی که یاد میگیریم و پیشرفت میکنیم، در بعد جسمی،  در به شکوفایی در چهار بعدمان میکنیم،

جان ما زنده میشود و هیجانات خوبی یاد میشود، پول و امکانات ما زیاد میشود، کتاب میخوانیم و دانش ما ز

در ما پدیدار میشود، ولی من ذهنی وسط پریده و به همه آنها پز میدهد. مثالً این تن که زیبا رشد میکند، 

هستیم، توهم که از نظر ما که در توهم پز دادن را ادامه میدهد تا جایی من ذهنی پز میدهد. برای چه؟ این

ی که میرسد، شروع به نزول سالگ 11-11میگوید آفتاب تو دارد شروع میکند و باال میرود و به اوجش یعنی 

 در جایی هم غروب خواهد کرد. میکند، 

در . یمنمیتوانیم پز دهیم، شروع به اظهار تاسف میکندیگر وقتی در سنین پنجاه، شصت و هفتاد سالگی 

ما داریم اشتباه میکنیم و بیخودی آید که فکر کنیم یک اشکالی در ما است،  ش میاینجا فرصتی برای ما پی

پز میدادیم. االن هم من ذهنی میگوید که آنها را ندارم، حیف مثالً بیست سال پیش چقدر خوب بود و اظهار 

در صورتی که باید بیدار شود و با اینکار پوسته بیرونی خودش را ضخیم میکند.  ، شکایت میکندتاسف میکند

به این آگاهی که تمام اینکار برای شکستن این سیستم و بیرون آمدن بوده است. از اول من ذهنی مرا فریب 

و میگوید اظهار تاسف و شکایت کن. ناله کن که چرا اینطور شده و من مریض پریده داد. االن هم وسط 

این بدن بوجود آمد و به زمان افتاد و مدام تغییر میکند،  ام! ولی این دوران پیری یک فرصتی است که شده

در حالیکه تغییرات این بدن مهم نبود. مهم این بود که من از تغییرات بیرون بپرم و در این لحظه زنده شوم 

از شب و روز و )مصرع دوم( و با این حضور به این لحظه بیایم و در این لحظه ساکن شوم، بر سر میدان ابد. 

 چون سوار به زندگی هستی، در آغوش خدا هستی.  ،ین دویی و از این من بیرون تاز، شروع به تابیدن کناز ا

 »» زانکه در خلقت جان بر مثل کاریزی**  آب حیوان بکش از چشمه به سوی دل خود««  

بکش.  میگوید تو بیا و آب حیوان یعنی آب زندگی را از غیب بسوی دل خودتکاریز به معنای قنات است. 

وقتی دل ما از عدم شد، یعنی من ذهنی رفت. توجه کنید که من ذهنی چطور رفت؛ حضور ما به ذهن رفته 

شما روزی   اش فروریخت. ن کشیدن این جان دیگر چیزی نماند و همهبود و من ذهنی ساخته بود. با بیرو
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خواهند ریخت. نه اینکه نداشته  میگویید که من از بیرون و متعلقات زندگی نمیخواهم. آنها یواش یواش فرو

روابطت با آنها عوض خواهد شد. قنات هم به این صورت باشی. آنها را داری ولی از آنها زندگی نمیخواهی. 

عمق زده و آنها را بهم وصل  های کم احداث میشد که یک چاه عمیق در مثالً دامنه کوه میزدند و سپس چاه

شما باید آب را یواش یواش از ند. شما هم خلقتتان مثل کاریز است. آورد میکردند و آب را به سطح زمین می

این آب زندگی اعماق وجودتان به سطح زمین، یعنی فرم بیاورید و این همان بیدارگونه عمل کردن است. 

هزاران خاصیت دارد، برکت دارد، آفرینندگی در آن است، فکر شما را خالق میکند و عملتان را پربار میکند. 

 ،آید آید و از اینجا به عمل و فکرتان می آید؛ یعنی اول از زندگی به مرکز شما می آب از چشمه شما میاین 

 پس معنای این بیت مشخص شد.آید.  یعنی از دل به سرتان می

شما که وضعیت این لحظه را وضعیت میبینی، وضعیت نبین. چطور میشود که وضعیت ندید؟ با وضعیت این 

و من وضعیت این لحظه را قبول میکنم و از آن زندگی نمیخواهم. میدانم که زندگی لحظه آشتی کن و بگ

من در زیر این وضعیت است. اینکار باعث میشود که بتدریج انباشتگی حضور، همان گندم در ته غلبیر شما 

از  وبعد از آن یواش یواش دل شما باز میشود. یکدفعه متوجه میشوید که از این بازشدگی دل شود.  جمع

سبب است. یکدفعه  ها شادی بی یکی از این خاصیت این پذیرش خاصیتی به کارهای شما جاری میشود.

ها  متوجه میشوی که قبالً از چیزها زندگی میخواستی، شادی میخواستی، خوشبختی میخواستی، از آدم

بطشان با شما بهتر نمیخواهی و همه هم شما را دوست دارند و روا هیچ چیزیمیخواستی، االن از هیچ کس 

شده. اگر همینطور ادامه دهی، این سوال را میکنی که این خاصیت زنده کنندگی را به چه هدف و کاری 

کسی که بیکار هستی، آب حیوان یا زندگی را باید  ایمیخواهم بریزم؟ توجه کنید که کار بسیار مهم است. 

کار میکنم. این بیدارکاری یا شادکاری باید در  دارم در یکجایی بریزی. نمیتوانی در خانه بخوابی و بگویی من

 . بریزدکار 

ما مثل قنات هستیم، آب زندگی را از اعماق وجودمان، از غیب به دل میاوریم و از دل به سر و فکرهای  پس

ایم و ذهن تغییرات را  های دیگر جاری میشود. االن آفتاب شده آدم ما به عمل وما خالق میشود و از دل 

میدهد و در این تغییرات هیچگونه هویت، حس من و حس وجود نیست. هر موقع دیدید که فکر  نشان

ورد، پس شما تغییرات ذهن را میبینید، جهان را میبینید و در آ میکنید و فکرها در شما هیجان بوجود نمی

باشید.  عین حال میدانید که جهان محتاج خاصیت زندگی کنندگی شماست. نه اینکه شما محتاج جهان

؟ برای اینکه در اتفاقات زندگی یفتدبارها گفتم که چرا مردم عاشق اخبار هستند، اینکه چه اتفاقی م

خوشبختی میبینند، نظم میبینند. میگویند این اتفاق میبینند، در اتفاقات سازندگی میبینند، در اتفاقات 

شما  رای شخص شما برخوردار شود.اتفاق باید از برکت وجود حضور شما ب ، وضع ما درست میشود!بیفتد

 بخش اتفاقات هستید. هیچ موقع قربانی اتفاق نیستید و از اتفاقات برکات نخواهید خواست، بلکه شما برکت

 همه باید این مطلب را بدانند که از موالنا یاد میگیریم. 
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 »»الدین ** کو به جان هست ز عرش و به بدن تبریزی  ور نتانی بگریز آ بر شه شمس«« 

الدین، شمس  الدین بیا. در اینجا منظور از شاه شمس اگر نتوانی در اینصورت بگریز و به پیش شاه شمس

اگر نمیتوانی به پیش موالنا بیا. داری غلبیر میشوی، مقاومت تبریزی یا هر انسان زنده به حضور است. 

و ببین موالنا چه میگوید. نمیتوانی  میکنی، بیا شعرهای موالنا را بخوان، به این برنامه متعهدانه گوش بده

پس بگریز بیا به سوی موالنا. برای  .شمشیر حضور را از غالف بدنت بیرون بکشی و عاشق گلیمت هستی

در  نهایت است، بدنش هم از این جهان است. جانش از عرش و فضای یکتایی است، دلش از عدم و بی اینکه

یعنی شما حتماً یک استاد میخواهید که در مورد ما موالناست. اگر این ابیات  اینجا تبریز جهان مادی است.

را برای خود بخوانید و معانی را خوب بفهمید و تامل کنید و زیاد بخوانید؛ تکرار و تامل مداوم؛ خواهید دید 

تم میشود، به که ابیات شما را بیدار میکنند. به شما میگویند که چه کاری مثبت و سازنده است و بحضور خ

 چه کاری شما را در من ذهنی نگه میدارد؟  شود وشناخت خود و خدا ختم می

گاهی از من میپرسند که چطور  ذکر این نکته هم الزم است که خواندن این اشعار بهترین مراقبه است.

ار بخوانید. ب 11-91ها را مرتب برای خود، روزی  مراقبه کنیم؟ این ابیات را حفظ کنید، مخصوصاً این غزل

آید؛ کمتر به  خواهید دید که هر موقع اینها را میخوانید، حالتان خوب میشود و سرعت فکرتان پایین می

آیید. پس از مدتی متوجه خواهید شد که مزه این هشیاری  گذشته و آینده میروید؛ بیشتر به این لحظه می

با اتفاق این لحظه آشتی میکنید و وقتی شما  را چشیدید. ما راجع به هشیاری حضور صحبت میکنیم.

اینطور پیش میروید، راه سازنده را در نظر میگیرید و حداقل بطور ذهنی متوجه میشوید که شما باید از 

یعنی دلتان یواش یواش شروع به باز شدن کند. پذیرش شروع کنید و در ته غلبیرتان حضور را جمع کنید. 

روع به فعالیت در بیرون کرد و به فکرها و اعمالتان ریخت. در جایی متوجه خواهید شد که این سکون ش

چه میخواهید؟ یعنی آن فضا به شما میگوید که اصالً برای چه شما به اینجا یکجایی هم خواهید دانست که 

اید، چه کاری سازنده است؟ این ابیات حال شما را خوب خواهند کرد و برای شاد بودن و شاد زیستن  آمده

 کلید است. 

یچ موقع اجازه ندهید که من ذهنی حالتان را بد کند. اگر من ذهنی چیره شد، بیایید چند بیت از موالنا ه

بخوانید و زمزمه کنید و به طرز دلخواه خود بخوانید، آنگاه میبینید که خورشید شما کامالً بسته نیست و 

م وسوسه میکند و مکار است. میکشد ولی شما نمیروید، مدا را ، فکر شماتحت سلطه سنگین فکر نیستید

افتد، شما را به درون خودش میکشد. اصالً باال آمدن آن معادل در  وقتی رنجش سی سال پیش یادتان می

کنترل گرفتن شما و فکرهای شماست. حتی اگر این رنجش به یادتان آمد، بصورت ناظر به آن نگاه کنید و 

اید این را بندازم. وقتی که شاد هستی، حالت خوب بگویید که این رنجش ااالن تحت غلبیر است و من ب

است، میتوانی بیندازی ولی در اوقات غمگینی نمیتوانی بیندازی. در زمان شادی، اضافه بودن آن را میبینی. 

آید. وقتی جذب آن هستی، آن جزو توست و فکر میکنی که اگر بیندازی میمیری، آنرا  شادیت از درون می
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ز وجود و اعتبار شماست. االن میدانیم که هیچ رنجش و دردی اعتبار نیست. تنها مهم میدانی و قسمتی ا

چیزی که اعتبار دارد، عشق و زنده شدن به اوست. حس وحدت با او در این لحظه و از جنس او شدن یعنی 

ارزش دارد و چیز دیگری ارزش ندارد. فقط هم آن در این لحظه و از جنس ابدی شدن نهایت شدن  بی

 است. هر چیزی که ذهن شما نشان میدهد، اینها همه آفل هستند.  مقدس

میرسیم. مطالب موجود در چند بیت از این غزل بسیار مهم است.  (112)غزل شماره  حال به غزل دیگری

اگر مطالبی که امروز میخوانیم، شما چند بار تکرار کنید و همیشه یادتان باشد، شما بیراهه نمیروید. اگر هم 

عصبانی شوم،  مثالً میگویید نمیخواهم در مقابل حرف آن شخصشما میفهمید که بیراهه میروید.  بروید،

جلوی خود را بگیرم یا نمیخواهم غیبت کنم ولی نمیتوانم. وقتی میدانید بیراهه هست، ولی نمیتوانم 

یکنید، بدانید که با ناهشیارانه آن مسیر را نمیروید. وقتی دیدید زندگی را در این لحظه به مساله تبدیل م

های پیرامون خود و کار  مساله حل کردن مسائل شما تمام نخواهند شد. وقتی از محیط زندگی خود، آدم

آید، شما زندگی را تبدیل به دشمن میکنید. اگر زندگی که در این لحظه است و از جنس  خود بدتان می

های شما و دشمنی شما تمام  شود، دشمنخداست، خمیرمایه همه چیز است، بوسیله شما تبدیل به دشمن 

حال میگویید که من نخواهند شد. شما دارید دشمنی خلق میکنید، پس میفهمید که راه اشتباه میروید. 

 باید این کار را کنار گذاشته و پرهیز کنید. توجه کنید که میدانم این اشتباه را میکنم و بتدریج نخواهم کرد. 

 »»جانب او مایلست **  عاقالن را بر زبان و عاشقان را در دلست ها  نقش بند جان که جان«« 

پس مطرب شما، بندد. جان ما بسوی او میرود و به او مایل است. بند جان خداست که جان را نقش می نقش

جوهر شما، خداییت شما، امتداد خدا که شما باشید بسوی چه چیزی مایل است؟ به آنسو مایل است، ولی 

و میگوییم به جهان بیرون نگاه کن. اینکار دردناک یم ا هیا روانه کردیم. به من ذهنی تبدیل کردما بزور به دن

شده و امروز شما میفهمید که چرا دردناک شده؟ غزل اول گفت که چه شده و راه ما را چه کسی و چه 

ایم.  ما برای اینکار آمدهما آمدیم دنیا را به هشیاری برسانیم، ولی خودمان گرفتار شدیم. حقیقتاً چیزی زده؟ 

بلکه به همه کمک کنیم. همه یعنی اول یعنی نه تنها باید به این شمشیر تیز در سر میدان ابد زنده شویم، 

پس امتداد خدا همه میخواهند از ما انرژی بگیرند. ما دردمند شدیم.  ،انسانها و بعد حیوانات، نباتات، جمادات

 به خودش مایل است.

سوال اینست:  گوید عاقالن یعنی آنهایی که من ذهنی دارند، خدا در ذهن و زبان آنها است.در مصرع دوم می

صحبت میکنید، پردازید و درباره خدا  خدا در دل شماست یا در سر شماست؟ اگر شما به توصیف خدا می

رتان خراب اید، کا من دارید، جسم هستید، در ذهنتان به آن توصیفاتی قائل هستید ولی به آن زنده نشده

اند. پس اگر شما  به او زنده شدهعاشقان را در دلست، یعنی  عاشقان عاقالن را در زبان و ذهن است ولیاست. 

فقط به توصیف او میپردازید و خدا عینیت و واقعیتی برای شما ندارد و از شما به فکر و عملتان جاری 
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مدرک مثالً یق و گفتگوی بسیار میکند و اید. راجع به عسل، فردی تحق نیست، هنوز آن عسل را نچشیده

بعد از تحقیق و کتاب نوشتن به او میگویند این یک دکتری میگیرد، ولی تاکنون عسل را نچشیده است! 

قاشق عسل را بخور. با خوردن آن میفهمد که عسل چیست. وقتی در این لحظه به خدا زنده میشوید و او به 

شوید که آن توصیفات شما راجع به خدا همه غلط و ذهنی بوده و فکر و عمل شما جاری میشود، متوجه می

 حتی آن کارهایی کردیم. اصل، زنده شدن به او بود. 

 »» است آنکه در دل حاصلست **باقِیاتُ الصّالِحات**  *ها ال اُحِبُّ اآلفِلین آنکه باشد بر زبان«« 

آید، از جنس آنست که من اینها را  میگوید آنکه در زبان و ذهن باشد، آن چیزی که به ذهن و فکر شما می

)باقی نیک(  باقِیاتُ الصّالِحات و )افول کنندگان را دوست ندارم( ال اُحِبُّ اآلفِلیندوست ندارم. هر دو عبارت 

جاودانه. آنچه که در ما جاودانه است، حضور  های قرآن هستند. باقی یعنی نه فانی، نامیرا، مربوط به آیه

ماست. یعنی وقتی ما را غلبیر میکنند و در ته غلبیر، گندم یعنی هشیاری جمع میشود، شما خودتان را از 

با دردها و چیزهای این جهانی یکی یکی آزاد میکنید و در دل شما، مرکز شما   شدگی هویت هم

ه باقی و نیک است، حضورست. یعنی وقتی زندگی و خدا در شما الصالحات جمع میشود. آنچیزی ک باقیات

ها از دل  شدگی هویت یواش یواش شروع به بزرگ شدن میکند، دل شما را تسخیر میکند و من ذهنی و هم

 شما بیرون میرود، این تبدیل و تغییریست که باید صورت بگیرد. 

نچه در ذهن شما میگذرد، اینها همه آفلین و از یکی اینکه آاالن موالنا دو چیز را به شما نشان میدهد: 

آید، شروع به تغییر میکند و مشمول زمان میشود.  جنس گذرا هستند. هر چیزی هم که به جهان وجود می

از جمله این بدن ما؛ بدن و فکرهای ما آفل است. شما هم مثل حضرت ابراهیم میگویید که آفلین را دوست 

یزی در اثر تغییرات بوجود بیاید و بسیار درخشش داشته باشد، چون میدانید یعنی اگر در ذهنمان چندارم. 

من آنرا پرستش نمیکنم. پس که این آفل است، شما میگویید که اینرا دوست ندارم و خدای من نیست. 

چیزی که در ذهن شما بخواهد ظاهر شود، خدا نیست و شما آنرا دوست ندارید. ولی عاقالن یعنی آنهایی که 

یت این لحظه را بجای این لحظه میبینند و هشیاری جسمی دارند، با چیزهای ذهنی سروکار دارند و وضع

و خدا هم گفته یا شما میگویید که اینها را دوست  آنها را میپرستند. در حالیکه اینها جزو آفلین هستند

 ندارم. خدا هم خودش را دوست دارد. 

تید. ولی آن قسمتی از شما خودش هست که مشمول خدا عاشق فقط خودش است و شما هم خودش هس

آن چیزی که تجسم میکنید، از بین میرود، زمان نیست و با زمان از بین نمیرود. فکرهای شما از بین میروند. 

ماند و به خدایی خود  خداییت شما باقی می پرستید. بدن شما از بین میرود ولی شما هیچکدام از اینها را نمی

از نظر موالنا این نیست که شما مثالً  باقِیاتُ الصّالِحاتپس  .باقِیاتُ الصّالِحاتین میشود آگاه میشوید؛ ا

بگویید من احسان کردم، اینقدر پول برای فالن جا خرج کردم و گرسنگان را سیر کردم، اینها احسان هستند 

، کار خودتان، جمع کردن گندم هشیاری حضور در باقِیاتُ الصّالِحاتحساب نمیشوند.  باقِیاتُ الصّالِحاتولی 
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است و  باقِیاتُ الصّالِحاتها حاصل میشود،  دلتان و باز شدن دلتان است. میگوید آن چیزی که در دل انسان

را دوست دارید و ذات  باقِیاتُ الصّالِحاتهر چیزی که در ذهن میگذرد، از آفلین است. هم خدا و هم شما 

است. البته همه چیز هم خودش است. ولی شما بعنوان او که در این فرم گذرا به  ایزدی فقط عاشق خودش

 های مربوط: پرست نباشید. آیه پرستید. میخواهد بگوید که فرم خودش زنده میشود، فرم را نمی

 72، آیه (2سوره انعام )قرآن کریم،  *

ا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَٰى َكْوَكبًا ۖ َقاَل هَٰ  ا أََفَل َقاَل ََل ُأِحبُّ اْْلفِلِيْن.َفلَمَّ  َذا َربِِّي ۖ َفلَمَّ

 

 ترجمه فارسی

ای دید، گفت: این پروردگار من است؛ هنگامی که ستاره )افول( غروب کرد، گفت:  تاریکی[ شب او را پوشانید، ستارهپس چون ]

 من )افول( غروب کنندگان را دوست ندارم.

 

این راجع به ابراهیم یا شماست. وقتی که تاریکی شب ذهن شب شما را پوشانید، یک چیزی درخشید و آن 

آید و  . یعنی انسان اول به عنوان هشیاری به این جهان میگفت: این پروردگار من استذهنتان است. 

یرود، شعور در نتیجه شب میشود. هشیاری به خواب ذهن م .هشیاری به ذهن رفته و جذب ذهن میشود

آید بخواب میرود. اینکار نزول از پایگاه  ماند. گرچه که هشیاری از اول بیدار است، ولی وقتی به فرم می می

موالنا دارد راه را به شما نشان شرف به پستی است. به سطح پایین نزول میکند و بخواب ذهن میرود. 

یند. امروز گفت قمر. اول فکر میکند که این در واقع ذهن را میبای میبیند.  در خواب ذهن ستارهمیدهد. 

چرخد. در آنجا  یعنی در ذهنش چیزی میپرد، شما آفتاب هستید و ذهن جلوی شما میقابل پرستش است. 

ایم. وقتی ستاره  ست. شما میگویید که این پروردگار من است که ما گفته چیز قشنگی ظاهر میشود که ستاره

به همین بسنده میکند که کفایت  ول( غروب کنندگان را دوست ندارم.گفت: من )افافول و غروب میکند، 

میکند. یعنی بیشتر انسانها در خواب ذهن هستند. در خواب ذهن، چیزی در ذهنشان میبینند و میگویند 

ولی میبینند این از بین رفت. خدا که از بین نمیرود! پس شما میگویید که این خدای من است و میپرستند. 

کنندگان یا غروب کنندگان را دوست ندارم. حال هر آنچه که ذهنم نشان میدهد، غروب و افول من افول 

میکنند. پس من هیچکدام از چیزهایی که ذهنم نشان میدهد و قضاوت و بد و خوب میکند، دوست ندارم 

 پرستم. یعنی نمی

شم میبیند که مردم میپرستند. اوپانیشاد میگوید آنچه که چشم بوسیله آن میبیند، خدا آنست نه آنچه که چ

آنچه که گوش بوسیله آن میتواند بشنود، خدا آنست نه آنچه که مردم میشوند. آنچه که ذهن بوسیله آن 

فرم و  آنست نه فکرها که در اینجا مردم میپرستند. خدا از جنس هشیاریست. بیمیتواند فکر کند، خدا 

یگویید هر آنچه که ذهن نشان میدهد، افول میکند و زمانست. در اینجا هم همین را میگوید. شما م بی

 الصالحات: آیه مربوط به باقیاتگذراست. پس من دوست ندارم و نمیپرستم. 
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 12، آیه (50سوره کهف )قرآن کریم،  **
 

ْنيَاۖ  َواْلبَاقِيَاُت الصَّالَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد   َربَِِّك ثََوابًا َوَخْيٌر أََمالً.اْلَماُل َواْلبَُنوَن زِيَنُة اْلَحيَاِة الدُّ

 ترجمه فارسی

مال و فرزندان، آرایش و زیور زندگی دنیا هستند، ولی نیکی های ماندگار )اعمال صالح( نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و 

 از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است.

 

 

ست که در مورد این آیات و آیات پیرامون آن الصالحات است. بسیار خوب ا های ماندگار همان باقیات نیکی

آنست که در دل  باقِیاتُ الصّالِحاتموالنا میگوید  کنید و ببییند که این آیات چه میگویند؟ و تامل تحقیق

است  باقِیاتُ الصّالِحاتواب آن همین ثشما بوجود آید و آن حضورست. مردم فکر کردند که احسان کردن و 

ماند. برای اینکه در ذهنشان به داشتن معتقد هستند. همینطور که پول را جمع میکنند،  واب باقی میثکه 

ثواب را میخواهند برای آن دنیا جمع کنند. این طرز دید با طرز دید موالنا خیلی متفاوت است. یکی ذهنی 

 شتم؛ االن ثواب اضافه میکنم. است که هر چیزی را بخودم اضافه کنم. قبالً پول اضافه میکردم که کنار گذا

آنچه که با ذهنت میبینی و میتواند تعلق داشته باشد و میتوانی داشته باشی، آنها مال این دنیا هستند و 

آن نه  باقِیاتُ الصّالِحاتآورد.  را در مقابل آفل می باقِیاتُ الصّالِحاتاینها آفل هستند. توجه کنید که این 

ل میشود و از بین نمیرود که همین خداییت زنده و حضور شماست. در چیزی است که در دل شما حاص

کلمات ثواب و امل ممکن است چیز تعلق داشتنی نباشند، کما اینکه اینجا با نیکی ماندگار عنوان شده. 

است.  باقِیاتُ الصّالِحاتآن چیزی که در دل ما به آن زنده میشویم، عدم و حضور چیز تعلق داشتنی نیست. 

آید، هر چیزی که ذهن تجسم میکند و شما به زبان میگویید، آن  چیزی که به ذهن و زبان شما می پس هر

با آنها زندگی میکنند و پرستند. چگونه؟ با واکنش نشان دادن.  بدرد نمیخورد. در حالیکه مردم اینها را می

در عنی از بین رفتنی نیست. اند در حالیکه باید باقی صالح باشند. باقی ی اند. از جنس آنها شده چسبیده

 معنای مقابل آفل است. 

 »»** از زمین تا آسمان، منزل بس مشکلست  دل مثال آسمان آمد، زبان همچون زمین«« 

تپد. ذهن و زبان ما  تپد، دل همه می میگوید دل تمام جهان مثل آسمان است. دل خدا، دلی که وقتی او می

مثل زمین است. ولی اینکه ما از این زمین به آسمان برویم، منزل مشکل است. یعنی اگر ما در ذهن جمع 

ین لحظه کاری نداریم، این ایم و من ذهنی داریم و همیشه به وضعیت این لحظه مشغول هستیم و با ا شده

ایم، از این حالت به اینکه آسمان شویم، منزل مشکلیست. شما اینکار را نباید  لحظه که زندگیست را پوشانده

و به توصیف و برخی کارها دست کم بگیرید. به توصیف نباید قناعت کنید. شما نمیتوانید در ذهن بمانید 

نهایت  ام و بی زنده کرده باقِیاتُ الصّالِحاتام و دلم را به  ه تبدیل شد بپردازید و بگویید که این تبدیل است. من

 ام!  شده
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نهایت با فضاداری و قدرت  نهایت هر دو یکی است. دل بی نهایت شدن دل با عمق بی یادمان باشد که بی

فضاگشایی مشخص میشود. اگر شما انعطاف و قدرت پذیرش دلتان اینقدر زیاد شده که در این بحر، در این 

میتواند کش آید و همه چیز را  کهاید. به فضای الیتناهی  بحر، همه چیز بگنجد، حقیقتاً شما به او زنده شده

جا دهد. شبیه این آسمان درون ما، آسمان بیرونست. برای همین از این تمثیل استفاده میکند. آسمان، فضا 

نهایت بسیار بزرگی است به طوری که تمام  نهایتی که حدودش برای ما مشخص نیست. بی نهایتست. بی بی

ود دارد و اینطور که صحبت میشود، همچنان در حال خلقت در آن جا میشود. میلیاردها کهکشان وج

 گسترش است. 

؟ شما ما نمیتوانیم از این دل آگاه شویمممکن است بگویید آیا میگوید دل ما میتواند از آن هم بزرگتر گردد. 

ین ایم که وقتی به آسمان نگاه میکنید، ماه یا خورشید را میبیند. عین ا میتوانید. بارها این صحبت را کرده

ماه و خورشیدی که میبینید، در وسطشان فضا و خالیست. ماه را چشمتان میبیند، ولی وسطش که 

خالیست، چطور دیده میشود؟ برای اینکه بین آن خال و فضا و درون شما یک خویشی وجود دارد. وقتی آن 

کسی ساز میزند، شما خال را میبینید، در درون شما آن خال و عدم از خودش آگاه میشود. یا در هنگامی که 

نت را میشنوید و سکوت بین آنها را هم میشوید. نت توسط گوش شنیده میشود، سکوت چطور شنیده 

ست. وقتی شما سکوت را میشنوید، در شما آن سکون و سکوت از  جوابش بسیار مهم ولی سادهمیشود؟ 

 شماست.  اصلی خودش آگاه میشود که جنس

د، وجود دارد. ولی ما عادت بجود دارد. یعنی خورشیدی که همیشه بتاپس آگاهی از خود همیشه در ما و

تغییرات ذهن باشیم. االن میدانید که اینکار غلط ایم که این خورشید را به ذهن بتابانیم و در سخره  کرده

ید. است. اینکار را نکنید. با تسلیم و پذیرش و عدم مقاومت به اتفاق این لحظه میتواند اینکار را انجام ده

مقاومت به اتفاق این لحظه شما را قربانی اتفاق میکند. عدم مقاومت شما را آزاد میکند و شما میتوانید اثر 

   مثبت روی اتفاق بگذارید. خوب تامل کنید. شما الزم نیست قربانی اتفاقات با مقاومت کردن بشوید. 
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 »» زبان چون ناودان، باران از آنجا نازلستوین * ها  ها چون بام دل مثال ابر آمد، سینه«« 

االن با این تمثیل میدانید که چه اتفاقی میفتد. میگوید دل بزرگ که جهان را اداره میکند، این دل مثل ابر 

است. ما یک مرکز داریم و یک مرکزیتی هم دل بزرگ دارد، اسمش را خدا و زندگی بگذاریم. سینه ما مثل 

آید. یعنی از ابر به پشت بام  باشد و باران از ناودان پایین می ان ما مثل ناودان میبام است. این ذهن یا زب

آلود بیرون  اگر بام تمیز باشد، از ناودان بصورت تمیز بیرون آمده، ولی اگر تمیز نباشد، از ناودان گل آید. می

وقتی آمدیم و جذب منظورش این است که آیا این دل شما هنوز من ذهنیست؟ یادمان باشد خواهد آمد. 

ذهن شدیم و در ذهن من ذهنی درست کردیم، من ذهنی تبدیل به مرکز ما گردید. من ذهنی پر از درد و 

شدگی، دل ما شد. پس آلوده است. دو تا دل داریم: یکی من ذهنی و دیگری دل عدم شده ما.  هویت هم

باشندگی داریم: حالتی که من  نوعنهایت شده و این دل ماست. پس دو  بیو  هن آزادیعنی هشیاری از ذ

ذهنی را نگه داریم و حالتی که من ذهنی را اجازه دهیم متالشی شود. پیشتر گفت که شمشیر حضورت را 

روی داری را رها نکن. االن میگوید تو  بیرون آور و به میدان ابد این لحظه بیا و باشندگی و استقرار و ریشه

    شدگی داری؟ هویت همهویت شده داری و  . آیا دردهای همتاملی بکن که ببین وضع چگونستخودت 

 »»ها باطلست  سینه چون آلوده باشد، این سخن* ها  آب از دل پاک آمد تا به بام سینه«« 

آید. ولی اگر صاف  آلود می گلی باشد، از ناودان آب گل آید تا به پشت بام. بام اگر کاه آب از باال، از ابر پاک می

ای نداریم که مشکل شروع شده از مدتها پیش  ناودان هم صاف بیرون خواهد آمد. بنابراین هیچ چارهباشد، از 

در شخص ما، یعنی وضعیت این لحظه را بجای این لحظه که زندگی بود گرفتیم و هشیاری جسمی پیدا 

است. برای همین کردیم، از آن موقع دل ما آلوده است. بنابراین فکر ما هم آلوده است. حرف ما هم باطل 

آلود و انرژی بد در جهان پخش میکنیم. آب از دل پاک  کارهای ما درست نمیشود. برای اینکه ما آب گل

آید. ولی بستگی دارد که دل شما پاک باشد  آمد، یعنی از دل بزرگ، زندگی بصورت پاک به دل شما می

باز شده باشد، از عدم یا از فرم باشد. یعنی رها شده باشد، این شمشیر حضور بیرون آمده باشد و دل شما 

ها آلوده است. آنهایی که زندگیشان بد  از عدم باشد، پاک است. ولی سینه خیلی اگر از فرم باشد، آلوده است.

برای یک وضعیت میکنند،   و پر از درد است، آنهایی که این لحظه را تبدیل به مساله میکنند، تبدیل به پله

تر از این لحظه میدانند. اینکار آنها را زیر  نشناختی هستند، آنهایی که آینده را مهمآنهایی که در زمان روا

تحت فشار هستند تا استرس و فشار نگه میدارد. دائماً بدن آنها تحت فشار است. چرا نمیتوانند آرام باشند؟ 

ی میزنند، موثر نیست. شان آلوده است. هر کاری میکنند و حرف بجایی در آینده برسند و این غلط است. سینه

هایشان باطل است. هر چیزی که از  چرا که اینها زندگی را تبدیل به مساله و دشمن میکنند. در نتیجه سخن

آید، سخن زندگی نیست. سخن من آنهاست. انرژی من آنهاست. انرژی دلشان  زبان و ذهنشان بیرون می

ن طلب زندگی، خوشی و لذت میکنند و آنرا نیست که از جنس عشق، نیکی، برکت و شادی باشد. از بیرو

    زندگی میدانند. اینها را میخوانیم تا بدانیم که کار ما کی درست و کی غلط است. 
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 »»دل مترسان ای برادر، گرچه منزل هایلست * دل و کشتی نوح افکن درین طوفان تو خویش در «« 

اشتباهاً بجای این لحظه که زندگیست وضعیت  در این وضعیت و منزلی که ما هستیم، به این جهان آمدیم و

شدگی با تغییرات  هویت ایم، در حالیکه ما آفتاب هستیم، دچار هم ایم و هشیاری جسمی پیدا کرده را گرفته

ذهن هستیم، ذهن تغییر میکند و فکرها در ذهن ما موج میزنند و ما کوچک و بزرگ میشویم و واکنش 

عنی ترسناک است. هر لحظه ممکن است بلغزیم. تو بیا در کشتی نوح این منزل هایلست ی ،نشان میدهیم

در آن دل بزرگ یعنی دل خدا بینداز. پس کشتی نوح مشخص شد که  ؛یعنی فضای یکتایی خودت را بینداز

چیست. ما شروع به زندگی کردیم و کلی مساله ایجاد کردیم و روابطمان خراب شده و وضعیت روابط و مالی 

 آید و مقاومت و کشمکش داریم.  ها بدمان می خوبی نداریم، از خیلی مکان

یعنی از ذهن خودت را بیرون بیار. ولی ذهن میگوید نرو و بترس،  میگوید تو خودت را در کشتی نوح بینداز،

طوفان است. ای بردار مترس برای اینکه ذهن همیشه ترا میترساند. میگوید اینطور زندگی میکنی و از این 

اینکه بگوییم شما به خداییت و  بدتر نشود! در حالیکه این حالت بدترین است و از این بدتر نمیشود. بنابراین

بین،  آفتاب بودنت برگرد و درگیر این تغییرات نشو، ذهن شما را خواهد ترساند. ذهن جسم است و جسم

فرمی میترسد. فضای یکتایی منزل و خانه شماست. از اول هم خانه شما  زمانی و بی بین است و از بی زمان

 های خودت را بینداز. گیشد هویت آنجا بوده، از آنجا آمدی و هشیارانه به آنجا برمیگردی. پس همه هم

 »»کاین هوا از سحر و علت صد چو چاه بابلست * از هوای خویش ترس و از حوادث تو مترس «« 

میگوید تو از من ذهنی و خواستنش بترس. وقتی ما به ذهن رفتیم و یک من درست کردیم، قرار بود موقتاً 

م که خودمان را به جسم کاهش دهیم و مرتباً . قرار نبود ما جایی باشیآنجا باشیم فقط چند سال اول زندگی

ها و انسانهای دیگر مقایسه کنیم و حس کوچکی و بزرگی کنیم. وقتی حس کوچکی  خودمان را با جسم

در محدودیت باشیم و در این شعار هر چه بیشتر از میکنیم، حسود شویم و زندگی را به آنها روا نداریم. 

زندگی ما بیشتر شود. اگر نکنند، در  چیزهایی را بدهند تا اضافه کنیم و مردم انتظار داشته باشیم که به ما

قرار نبود که اینگونه باشد. بسیاری از  !هویت شویم توهممان برنجیم و پر از درد شویم. با دردهایمان هم

، حس حیف من که های دیگر هم هستند مثل نگرانی، ترس، حس خبط، اضطراب، حس افسوس مصیبت

 های من ذهنی است.  و وقتم را به چه کسی گذراندم! اینها همه نگاهزندگی نکردم 

. میگوید از این خواستن ذهنت بترس. از خاصیت دارد میگوید این من ذهنی یک خاصیت و یک محتوا

شدگی او که میخواهد به هر چیزی بچسبد، از آن بترس و بیدار بشو. از حوادث و اتفاقات مترس.  هویت هم

میشود شما این کار را بکنید. من از اینکه میل میکنم و حرص دارم و میل شدید دارم که بخواهم و زیاد 

دو مسیر بود: یکی اینکه اتفاق تن میبینم، این زندگی نیست. یادمان باشد که بخواهم و زندگی را در خواس

این لحظه را شما وسیله میگیرید و بعد اتفاق این لحظه را مانع و مساله و دشمن میبینید. این یک حالت 
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است. در این حالت، خواستن مهم است. همیشه ما میخواهیم. در حالت دیگر که گفتیم با پذیرش شروع 

و حضور زیاد میشود،  الصالحات نامید دار بودن که موالنا باقیات یشود، یواش یواش انباشتگی ریشهم

آید، ما شاد زندگی  خواری صورت میگیرد و شادی از اعماق وجود ما می کاری و شادی بیدارکاری و شادی

ریم، یعنی جای فضایی و شادخواری را به جای خواستن میگذا کردن، شادی آوردن به این جهان، شادی

 را خواستن را میگیرند. این طرف که من ذهنیست، خواستن است و این طرف شادی آوردنست. وقتی شادی

به این جهان بیاوریم، خواستن کم میشود تا جایی که از هیچ کس واقعاً هیچی نمیخواهید. مردم گله دارند 

میگویند فالن چیز را ندادی! اینها همه توهم  که این و آن را ندادند یا به گذشته مثالً سی سال پیش رفته و

آید. اما  است. میگوید از این هوا بترس، از این خواستن بترس. برای اینکه اگر تو نخواهی، شادی بیرون می

 حوادث یعنی اتفاقات از این شادی برخوردار میشوند. 

واهیم. فکر میکنیم که اگر اضافه خواستن ما را جادو کرده است. ما از هر چیزی که اتفاق میفتد، چیزی میخ

در مصرع دوم میگوید این هوا از سحر و شود، بهتر میشود. حتی دردها را هم به خودمان اضافه میکنیم. 

اش را به این تغییرات داده. توجه به  ایم، این خورشید تمام تمرکز و توجه علت. ما هم سحر و هم جادو شده

که علت چیزی که ما فکر میکنیم  النا چقدر این مطلب را میگوید.ببینید مو این موضوع بسیار مهم است.

های بیرونی  علت ناخوشبختی ما سبببسر ما آمده، چیزیست که ذهن ما نشان میدهد و این درست نیست. 

بینی که تو نمیگذاری من به زندگی برسم، ما متوجه نمیشویم که  بینی و مساله بینی، مانع نیست. در آن علت

 ذهن است. این توهم 

چه چیزی مبدا بدبختی شده است؟ اینکه ما هشیاری جسمی داشتیم و در این لحظه وضعیت زندگی را 

دیدیم و خود زندگی را ندیدیم. اینکه ما هشیاری جسمی داریم و نمیتوانیم به زندگی آگاه بوده و به خدا 

داریم، ما رنجش کهنه داریم، ما  زنده باشیم و انرژی من ذهنی به جهان پخش میکنیم که سم است. ما کینه

ماند که یک حوض بزرگ را آلوده  مثل زهر می  در انسان ای کینه انرژی بد در جهان پخش میکنیم. ذره

میکند. شما اگر کینه داشته باشید، هر کاری که میکنید به آن میریزد و آلوده میکند. خدا گفته دل شما 

جارو کنید و مسئول تمیز نگه داشتن هستید. ولی ما تمیز جای منست و باید تمیز نگه دارید، هر روز 

 نمیکنیم. 

چو چاه بابلست، مانند صد چاه بابلست که داستان آن فرشتگان هاروت و ماروت را میگوید. آنها به چاه بابل 

د، اگر خدا به این دو فرشته گفت که به زمین نروی ایم. آمدند و در آن زندانی هستند. این قصه را قبالً خوانده

بروید نمیتوانید برگردید. گفتند نه! ما بخود اطمینان داریم. خدا گفت شما پاکیتان را از من میگیرید و باید 

پیش من باشید. شما زمین بروید، نمیتوانید برگردید. آمدند گفتند که ما به حرف شما گوش نمیدهیم. 

ای نگاه کردند و دیدند آدمها کارهای بد میکنند. قضاوت کردند و گفتند اینها چرا اینکارها را  سپس از روزنه

میکنند. وقتی قضاوت کردند، آلوده کارهای مردم شدند. هر چه خواستند باال برگردند، دیدند نمیتوانند. دیگر 
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رد تمثیل میزند. میگوید خواستن ما از آن هم توان پرواز ندارند. در نتیجه در چاه بابل زندانی شدند. دا

 تر است. ولی ما متوجه نیستیم. خطرناک

 »»مرد را تنها بگوید هین که مرد غافلست * رفیق  این هوا اندر کمین باشد، چو بیند بی«« 

هوا یعنی خواستن من ذهنی همیشه در کمین ماست. وقتی رفیق یعنی خدا، حضور در ما زنده نباشد، 

های شما را  آید. برای همین میگویم که این من ذهنی، این هوا نباید به وسط پریده و کوشش ه میبالفاصل

که روی خود زحمت میکشید، به خودش نسبت بدهد. کی اینکار را انجام میدهد؟ وقتی مثالً مردم تعریف 

شما زندگیست. اگر به میکنند و شما به خودتان بگیرید. بگویید بله من هستم، وگرنه مردم نمیگفتند. رفیق 

رفیق شدید، این به وسط پریده و همه چیز را که  او زنده شدید، این هوا با شما کاری ندارد. وقتی بی

آورد. مثل زیبایی، قدرت بدنی، جوانی، سواد که چقدر  شکوفایی طبیعی زندگی در انسانست، به سلطه درمی

گفته که من ذهنی به وسط بپرد و برای اینها پز دهد؟ ما به اینها پر میدهیم! اینها غلط و هواست. چه کسی 

 برای اینکه گفته این انسانها غافلند. 

رفتیم ذهن و در یک خانواده بزرگ شدیم و انسان هم واقعاً معصومانه غافل است. ما که به این جهان آمدیم، 

را دارد. خودش را  ها جایی به ما نگفتند که شما من ذهنی بوجود خواهی آورد. من ذهنی این خصوصیت

های من ذهنی را باید  دارد به جسم کاهش میدهد و مقایسه میکند. بالعکس، به ما گفتند که این خاصیت

خودت را با همه مقایسه کنی و بهتر و بدتر در بیایی. ما حتی در بیشتر بروز بدهی. باید مسابقه بدهی، 

ز پدر شما قویتر است. یعنی چی؟ من ذهنی کودکی میبینیم که کودکی به کودک دیگر میگوید پدر من ا

دارد بافته میشود. دارد میگوید آن چیزهایی که من دارم از تو بهتر است. پس تعلق داشتن را یاد گرفته و 

 دارد یاد میگیرد. در آن موقع باید والدین به او بگویند که تو داری من درست میکنی و این من جسم است. 

ا به خودش وصل میکند و میگوید من دارم. حتی یک روزی خواهی گفت که من به داشتن است. چیزها ر

من خدا دارم. خدا داشتنی نیست. تو باید به او زنده شوی. نمیتوانی بگویی که من زندگی دارم. هر چیزی که 

از جنس ماند؟ تو  داری میتوانند از تو بگیرند. اگر تو که زندگی هستی، آنرا از تو بگیرند، از تو چه باقی می

ماند؟ پس خدا را نمیتوانی داشته باشی و خودش هستی. از  چه میخدا هستی، اگر خدا را از تو بگیرند، 

نگفته و ما همینطوری به طور ببخشید دیمی پیش به ما جنس او هستی. این حرفها را نزن. کسی اینها را 

هر چیزی که . من درست کنیمبر اساس آن  هر چیزی که داریم پز بدهیم وآمدیم. فکر میکردیم باید به 

اش چیزهای آفل هستند. ما را به درد  بدست ما آمد، این هوا به آن چسبید و من درست کرد. اینها همه

انداخت و به دردها هم چسبیدیم. چرا درد آمد؟ چون گفت اینکار غلط است. هیچ کس به ما نگفت و درد 

ما گوش نکردیم. رفتیم دکتر و خواستار قرص شدیم و او هم داد. سراغ ما آمد. درد گفت اینکار را نکن و 

 هیچ کس نگفت که این دردهای تو از من ذهنیست. اینکار را نکن. موالنا دارد میگوید. 



Program # 615 2152ژوئیه  55 -5931 تیر 22  اجرا: تاریخ گنج حضور 251برنامه شماره      

ه | 45 ح ف ص  

 

اگر بطور طبیعی بزرگ میشدیم و کسی ما را از راه طبیعی منحرف نمیکرد و راه عشق را میرفتیم، پذیرش و 

بیزند، حواست باشد که ته غلبیر  ند و به ما میگفتند که غربیل هستی و دارند ترا میتسلیم را به ما یاد میداد

تر شوی، این را باید به ما میگفتند که در هیچ جا از دبستان تا  تو باید هر روز چیزی زیادتر شود، باید خالص

 حسابش را برس. تنها گیر آورد و گفت این مرد غافلست. ما را من ذهنی  نگفتند.و خانواده دانشگاه 

 »»وصل از آن کس خواه باری کو به معنی واصلست * وصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلند «« 

میگوید اگر وصل میخواهی و خواهان زنده شدن به حضور هستی، میخواهی نسبت به من ذهنی بمیری، در 

های مختلف  است. ساده و جامع و به زباناینصورت با آدمهای واصل بشین. در این مورد حقیقتاً موالنا مربی 

مطلب را میگوید. میگوید که کجاها ممکن است اشتباه کنی و ما یاد میگیریم و نمیکنیم. تو بیا وصل را از 

اند، نرو به کسی که من ذهنی دارد. یادمان باشد هر کسی که با چیزی  کسانی بخواه که حقیقتاً واصل شده

چه چیزی، آن آدم عارف نیست. این معیار است. هر کسی به چیزی مقاومت  ستیزه میکند، فرقی نمیکند با

ما دیگر این برنامه را گوش دارد، آن عارف نیست. اگر یک روزی من آمدم از کسی غیبت و بدگویی کردم، ش

این ای ندارد. برای اینکه در این فضای یکتایی که در دل شما باز شده، همه جا میشوند. همه از  ندهید، فایده

بند  بد باشند، جانشان بسوی نقشهوا رنج میبرند. همه را من ذهنی غافل گیر آورده. همه هر چقدر هم 

اند. ولی آن کسیکه آگاه است، خدا در  ای اشتباهاً خدا را به ذهن و زبانشان آورده جانها مایل است. یک عده

. شما االن میگویید جنس آفلین استالصالحات دارد. این یکی از  دلش است. امروز گفت این شخص باقیات

که من دیگر آفلین را دوست ندارم. آنها هم که من ذهنی دارند و میگویند آفلین را دوست داریم، اگر درست 

بیان شود و به گوش آنها برسد، میگویند ما هم دوست نداریم. پس شما نمیتوانید با آنها ستیزه کنید که بد 

 ار میشویم. اجازه دهید مطلبی را راجع به ستیزه و مقاومت صحبت کنیم. هستند. یواش یواش ما داریم بید

گفتیم که در این لحظه از جنس زندگی هستیم. اگر شما هشیاری جسمی دارید و در این لحظه اتفاق را 

و خورشیدیتان از بین میرود و تاریک میشود و نمیتوانید بتابانید و وضعیت این لحظه را در ابتدا پله  ببینید

آید که آن ستیزه و مقاومت است. هر موقع شما خواستید که خودتان  میکنید، یک خاصیتی در ما بوجود می

نه؟ این مطلب را بازبینی کنید. را بازبینی کنید بگویید من در این لحظه در برابر چیزی مقاومت میکنم یا 

این خیلی مهم است. من االن راجع به کسی دارم حرف میزنم که ایرادگیری و کوچک کردن در آن باشد؟ 

این اتفاق ولو اینکه ذهن  مساله دارم یا آغوشم را باز کردم و در درون اتفاقی افتاده، من با آن ستیزه میکنم و

یا  میریزددست، االن بَمیشود. آیا خرد زندگی به این اتفاق که میدانم  بد میداند، از خرد و مهر من سیراب

من با آن ستیزه میکنم؟ اگر ستیزه میکنی، اتفاق درست نمیشود. اگر آغوشت باز است، اتفاق از خیر و برکت 

 ایزدی برخوردار میشود. در بیت زیر همین مطلب را میگوید:

 »»همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی  *همچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر «« 
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و  گفت زبان همان فکرهای ذهن است. ذهن فکر میکند و به زبان میگوید. فکرها را یا یک شخص دیگر

. در هر دو حالت فرقی نمیکند. شما با آن ستیزه ایجاد میکند یا نه ذهن شما دارد ایجاد میکند اتفاقات

آید، شما میبینید میخواهید با آن مشکل داشته باشید، تیز چشمانتان  میکنید؟ هر فکری که در ذهنتان می

را باز کنید و عقب بکشید و بگویید اینکار را نمیکنم. برای اینکه اینکار خورشید مرا کور میکند. من دارم با 

ر میشوم و مقاومت میکنم. اگر شما به گفت زبان نستیزید، تبدیل به آیینه میشوید. یعنی تغییر ذهن درگی

 حضور شما در شماست. 

، ایم به جهان معتاد شدهما شما همین االن هم میتوانید بصورت حضور ناظر فکرهایتان را بنگرید. ولی چون 

ا تغییرات ذهن ما آغشته و درگیر نشویم، فکر میکنیم که اگر ببه خودش میکشد.  فوراً تغییرات ذهن ما را

بیچاره میشویم، جهان خراب میشود و زندگی ما بر باد میرود. همچو چیزی نیست. بهترین خردمندی 

دار هستید که مثل آفتاب میدرخشد. در اینجا هم میگوید مثل  ست که شما یک حضور ناظر ریشه موقعی

ن میدهد. خاموش هستی ولی اتفاق از انرژی شما آیینه میشوی، خاموش هستی ولی همه چیز را نشا

برخوردار است. در غزل داشتیم که گفت شما از اتفاق و حوادث نترس. از هوا بترس. از هوای نفس بترس. از 

دار بترس. پس ما هر لحظه بازبینی میکنیم که آیا مشغول مساله  خواستن نفس بترس. از خواستن من

ی مساله دارم؟ مشغول مقاومت هستم یا نه مشغول پذیرش هستم؟ اگر درست کردن هستم و همیشه با چیز

سازی و باال بردن من خودت  پذیرش است، در راه زندگی هستی. اگر مشغول مقاومت و درگیر شدن و مساله

چربد، مساله خواهی داشت و  هستی، من تو میگوید عقل داری و این من به خرد زندگی در این لحظه می

 آید و آیینه نمیشوی. گرفتاری پیش می

 »» زین وادی خم در خم پرخار رهیدیم*  اَلمِنةُ هلل که ز پیکار رهیدیم«« 

میخوانم تا شما هر موقع ستیزه میکنید، متوجه شوید. میگوید خدا را  5170چند بیت از این غزل شماره 

د. من ذهنی تعریف شکر که از ستیزه رهیدیم. پس امکان رهیدن از ستیزه یعنی از من ذهنی وجود دار

دیگرش ستیزه یا مقاومت است. بالفاصله قضاوت و بد و خوب و مقاومت میکند. زندگی فضا را باز میکند. 

آید. در عین حال خاموش هم است. اگر  فضا در اطراف وضعیت یا چالش ایجاد میکند و از آن فضا انرژی می

موش هستیم. این وادی هم ذهن خشک است. از الزم باشد، زندگی از زبان ما چیزی میگوید، وگرنه ما خا

نظر بگیرید  انسانی را درذهن خشک بدون آب خم در خم پر از خار رهیدیم. راههای من ذهنی منظور است. 

که قابلیت رنجش دارد، انتظار دارد، دردهای کهنه دارد، کینه دارد و حسود است، چقدر خار به پایش فرو 

اگر کسی با من در این لحظه شروع کند و جلو رود، مرتب در پاهایش میرود؟ هر واکنشی یک خار است. 

را نمیبینی. یک ذره میروی، باید  ها گوشه یج است. خم در خم یعنی پشتخار فرو میرود و راهها پیچ در پ

 بپیچی که همانجا خارست. هیچ نمیتوانی به خودت اعتماد کنی. 
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از خیلی چیزها بدت بیاید و با خیلی چیزها مساله داشته باشی، شما  ای هستی که میتوانی ر شما باشندهاگ

چطور میتوانی به خودت اعتماد و اطمینان کنی و به جایی بروی. مردم حرف میزنند و شما ناراحت میشوی. 

نهایت بزرگ با خاصیت کش آمدن و در آغوش گرفتن و ایجاد فضا بروی، هیچی به  ولی اگر این فضای بی

اهد خورد. در عین حال هر وضعیتی معتبر است و به شما لطمه نخواهد زد. میگوید ما از این وادی شما برنخو

 ایم.  خم در خم پرخار رهیده

 »» زین چرخ پر از مکر جگرخوار رهیدیم*  زین جان پر از وهم کژاندیشه گذشتیم«« 

های  ست. اگر تنها منبع ما قضاوتاش هم همیشه کژ است و هیچگاه بنفع ما نی دار است. اندیشه فکر من ،وهم

و  این همیشه کژاندیششده و بد و خوب ذهن ما با یک من باشد که خودش را عاقل میداند،  هویت هم

بندی کند و به حرف درآورد. شما از ذهن  باید ساده باشد. باید خرد زندگی را فرمولکار است. ذهن  کج

، در ذهن یک من ایجاد میکنیم و میگوییم این هستیم. نمیتوانید من بخواهید. وقتی ما جذب ذهن میشویم

این کار غلط و غیر اصولی است. باید زودتر تمام شود. الزم است ولی چند سال بیشتر نباید در آن باشیم. اگر 

ادامه دهیم، فکر خالق ما که زندگی بوسیله ذهن ساده ما میخواهد خلق کند، تبدیل به وهم میشود و ذهن 

وقتی از آن بخواهی که به تو بگوید من چه کسی  ذهن نمیتواند کارش را انجام دهد، ود. یعنیکار میش ما کج

 هستم. 

هویت شود تا به شما  اگر ذهن بخواهد به شما بگوید که چه کسی هستید، باید با خیلی چیزها در بیرون هم

الی داشته باشی. گاهی ات هستی و باید آنها را در سطح ع بگوید که تو پولت هستی، همسرت هستی، بچه

هم به هپروت رفته و خیلی چیزها که از بین رفته را میگوید از بین نرفته است و خیلی چیزها را که ندارد 

و دروغش را به مردم و خودش میگوید دارم یا خودش را متقاعد میکند و دانشمند میداند. دروغ میگوید 

ولی نمیدانیم که جگرخوار و پر از مکر  .دائماً عوض میشودکه هستیم همچو چرخی ما عاشق راست بنمایاند. 

است. ما متوجه نیستیم که این ذهن ما پر از چیزهای آفل است که اصالً ما نباید به آن توجه کنیم. ما عالوه 

در آن  چطور مرا خوشبخت میکنی؟ م به ما بگوید که من چه کسی هستم.بر اینکه توجه میکنیم، میخواه

را میگیرد و جگرخواری خود را به ما نشان میدهد. ولی جگرخواریش هم یک مکانیزم خدایی  زمان، حال ما

  است تا به ما بگوید که اینکار را نکن و غلط است. 
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 »» دکان بشکستیم و از آن کار رهیدیم*  دکان حریصان به دغل رخت همه برد«« 

هر من ذهنی حریص است. با دغل یعنی با فریب و دروغ. رخت یعنی همه سرمایه ما، تمام زندگی ما. ما یک 

زندگی را  دکان باز کردیم که آن دکان ذهن است. این دکان با مردم سروکار دارد و با زندگی سروکار ندارد.

به دکان میبریم و به مردم نشان میدهیم که آهای مردم بیایید ببینید که من چه آدم مهمی هستیم. تصویر 

ذهنی درست کردیم و به آنها میفروشیم. اینها بطور کل دروغ است. ما متوجه نمیشویم که با این کار کل 

، توجه و تعریف مردم از شما برایتان مهم سرمایه زندگی ما بر باد میرود. برای چه به حرف و تایید مردم

به مردم بدهید که به من اعتبار بدهند، توجه و تایید دهند و دست بزنند، تمام  را است؟ شما اگر حواستان

دار را بشکنید. دکان بشکستیم یعنی ما میتوانیم  زندگیتان بر باد میرود. بهترین کار اینست که دکان من

دار را بشکنید و از اینکار برهید. یک بیت  را میشنوید، میتوانید دکان ذهن من بشکنیم. شما که این حرفها

 میخوانم: 217هم از غزل شماره 

 »»کاین مملکتت از ملک الموت رهاند * استیزه مکن مملکت عشق طلب کن «« 

ا ستیزه و ست که م پس تو ستیزه نکن و فضای یکتایی را بخواه که در آنجا با زندگی یکی باشی. عشق موقعی

من را رها میکنیم و برمیگردیم. گفت شمشیر حضور را از غالف تن بکش و بیا بر سر میدان ابد که این 

ست و همین جا بایست و با خدا و این لحظه که زندگیست یکی شو و این عشق است. عشق یعنی  لحظه

د. اگر در این لحظه حس وحدت با زندگی که در این لحظه صورت میگیرد و شما را از جنس خدا میکن

ها توجه حاضر هستی و حس نامیرایی میکنی و از هیچی نمیترسی و از تغییرات ذهن آزاد شدی و به آفل

نمیکنی، ذهن چیزهای گذرا را مثل سینما نشان میدهد، شما میبینید ولی شما را نمیتواند جذب کند. 

لی دور و زمین نمیتواند شما را بکشد. هیچ اید، به آسمان خی درست مثل اینکه شما به باالی جو زمین رفته

آفتاب شما دائماً میتابد. شما دیگر مشمول شب و روز نیستید.  نمیتواند شما را بکشد. در جهان چیزی

 تابید.  مشمول چرخیدن زمین نیستید. زمین هر جور میچرخد، شما می

 عزرائیل چه چیزی را میکشد؟ .این مملکت، این مقام یا این وحدت شما را از دست عزرائیل نجات میدهد

اند. وقتی موالنا میگوید که من  هویت شده کسانی از عزرائیل میترسند که با این تن هممیکشد.  آفلین را

ام، یعنی چه؟ یعنی اگر این بریزد، من عین خیالم نیست. این حرف برای من ذهنی قابل  مدتهاست نقل کرده

دارد یت شده، میگوید این از یه جایی شروع شده و رفته باال و هو قبول نیست. من ذهنی که با این تن هم

افول میکند و وقتی تمام شد، من هم تمام شدم. اجازه دهید ابیاتی از مثنوی نیز برایتان بخوانم. این ابیات 

مهم هستند. موالنا صحبت خورنده و خورده شونده را مطرح میکند. میگوید هر چیزی که میخورد، میتواند 

ای  خیز کرده و در همین حال گربهخورده شود. مثالی میزند که گنجشک یا مرغی برای گرفتن کرم دور

 گرفتن آن پرنده است. آماده و در صدد 
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منظورش این است که اگر شما من ذهنی داشته باشید، هم میتوانید بخورید و هم خورده شوید. اگر شما هم 

 میخورید و هم خورده میشوید، روی آرامش را نخواهید دید. بهترین کار این است که از این خوردن و خورده

حضور زنده شوید که نور میخورد و چیز مادی نمیخورد، شدن شما جمع شوید و خودتان را بیرون بکشید و ب

 نه میخورد و خورده میشود. 

 »»باقیان را مقبل و مقبول دان * جمله عالم آکل و ماکول دان «« 

ای  را داریم. از انسانها عدهکی هم بقیه عالم پس ما یک باقیان داریم که در این لحظه بحضور زنده هستند. ی 

اند. فقط خدا هست که باقیست و هیچ چیز دیگری باقی  باقی هستند. یعنی در دل به خدا زنده شده

هویت هستید، شما باقی نیستید. میبینید که شما با ذهنتان میگویید  ماند. اگر شما با جهان مادی هم نمی

آن را بخوری! از طرف دیگر داری چیزهایی را از دست من این ملک را بخرم و بخود اضافه کنم. میخواهی 

یکجایی ذهنت میگوید که این میدهی. یواش یواش میبینی که قسمتی از بدنت را داری از دست میدهی. 

هم از تو جدا خواهد شد. مدام ترا میخورند و تو هم میخوری. این شما را در ناآرامنی قرار میدهد. میگوید 

مقبل و و هم مقبول. یعنی هم مقبول خدا هستند و هم خواهنده خدا هستند. باقیان هم مقبل هستند 

 مقبول همان حضورست. 

وقتی شما میتوانید فضای خال در آسمان را تشخیص دهید یا سکوت را متوجه شوید، در درون شما هشیاری 

خودش آگاه میشود. از هشیاری آگاه میشود. عدم از عدم آگاه میشود. درست مثل اینکه بگوییم خداییت از 

این هم راضی و هم مرضی است. هم فاعل و هم مفعول است. در واقع ما در بیرون میگوییم من از این گلدان 

آگاه هستم. وقتی من هستم و گلدان جداست، پس من از یک چیزی آگاه هستم، ولی هشیاری از خودش 

ه اینکار در ما صورت میگیرد. وقتی ما آگاه میشود. ممکن است متوجه این موضوع نشوید ولی لحظه به لحظ

سکون را میشنویم، عدم، سکون و سکوت در ما بخودش آگاه میشود. برای همین است که میتوانیم سکوت را 

شنو داریم. همیشه با ماست. این همین خداییت و حضور ناظر ماست. چیز  بشنویم. پس ما یک گوش سکوت

گر این نبود، ما نمیتوانستیم فکر کنیم. اگر این نبود، نمیتوانستیم عجیب غریبی نیست. هر روز بکار میبریم. ا

نهایت به او آگاه شویم. باید  بشنویم و ببینیم. همیشه با ماست. حال میخواهد هشیارانه و تماماً با ریشه بی

در خواب  اند. ولی انسان بصورت هشیاری بشویم و راه دیگری نداریم. در این زمان، مسئولیت را به انسان داده

ای را بیدار کند. االن با انتخاب آگاه میکند. از فردا  ذهنست. زندگی بوسیله درد در طول زمان توانسته عده

 شما میتوانید آن کارهای من ذهنی را نکنید. 
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 »» وان جهان و سالکانش مستمر*  این جهان و ساکنانش منتشر«« 

یعنی جهان بیرون و آنچه که ذهن نشان میدهد. کسانی که به جهان نگاه میکنند و در جهان زندگی میکنند 

آن جهان یعنی  تکه تکه و جدا هستند، منتشر هستند.نه در فضای یکتایی و ساکن ذهن هستند، اینها 

 فضای یکتایی و ساکنانش یکتا هستند، با هم یکی هستند.

 »»اهل آن عالم مخلّد مجتمع * این جهان و عاشقانش منقطع «« 

این جهان که ذهن نشان میدهد و عاشقان ذهن که من ذهنی دارند، دائماً از این لحظه وضعیت آن را 

کل را تکه میبینند و هشیاری جسمی دارند، اینها منقطع هستند. برای اینکه اینها با ذهنشان میبینند. ذهن 

استان فیل یادتان است. ذهن به هم پیوستگی و شبکه پیوسته عالم را نمیبیند. ذهن میگوید تکه میکند. د

ها را بیجان کرده و آنها را میبیند. از کل یک تکه کوچک  تکهاین تکه بیجان سبب این تکه بیجان شده. 

در دا میبیند. آنهم به صورت ذهن و بیجان میبیند. بنابراین آدمها را جدا میبیند. خودش را جمیبیند. 

 جداییست. 

اهل آن عالم یعنی اهل فضای یکتایی. مخلّد یعنی جاودانه که میتواند قید و صفت باشد. مخلّد مجتمع یعنی 

دار میبینند و  جمع یا بطور جاودانه. پس آنهایی که در جهان ذهن هستند، بوسیله ذهن مندائماً یکتا، 

تکه و بیجان میکنند و به هم پیوستگی تمام عالم را نمیتوانند ببینند، به هم پیوستگی انسانها را  تکه

ی بودن را میبینند. یکی یکنمیتوانند ببینند، یکی بودن انسانها را نمیتوانند ببینند. ولی اهل آن عالم همیشه 

هایی که ما به هم پیوستگی تمام عالم و کائنات را نمبینیم، محدودیت دید ماست. ما پنج تا حس  از علت

شده ما را اضافه کنید که بر اساس  داریم که اینها محدود هستند. به این محدودیت، قضاوت شرطی

هستند یعنی برد دید و شنوایی ما کامالً  های ماست. این پنج حس ما محدود ها و یادگیری شدگی شرطی

های ذهن ماست. تازه  محدود است. تازه این چیزی که میبینیم و میشنویم، همیشه زیر برچسب قضاوت

 ذهن ما محدود است. 

به اگر حتی میتوانستیم با چشم ببینیم و با گوش بشنویم و با پنج حس جهان را حس کنیم ولی برچسب 

م، اینها به زندگی بسیار نزدیکتر میشدند. ولی با قضاوت ذهنی همه را خراب رویش نزنیم و قضاوت نکنی

میکنیم. کامالً محدود میکنیم و به انقطاع میفتیم. به طور خالصه یعنی با ذهن نمیشود به عشق رسید. وقتی 

را از جنس به عشق میرسیم، همه انسانها را از جنس زندگی میبینیم. اگر ما با خدا یکی شویم، همه انسانها 

زندگی میبینیم و فضا را باز میکنیم، ولی تا زمانی که در محدودیت من ذهنی هستیم، اینکار صورت نخواهد 

گرفت و آرامش هم نخواهیم داشت. دارد میگوید اگر کسی به فضای یکتایی برود، از جنس خورنده و خورده 

ص خوردن یا اضافه کردن به خودش را شونده نیست. در ذهن بماند، همیشه میترسد که خورده شود یا حر

دارد. مثل آن گربه و پرنده و کرم که در باال گفته شد. این پرنده با اینکه حواسش به کرم است، ولی میداند 
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آنچنانی ندارند که هیچ کس نیست و من با خیال راحت کرم که گربه در کمین است. پس پرنده هم آرامش 

قع از گربه میترسد و به دفعات متعدد وضعیت را میپاید تا اگر صالح را میگیرم و میخورم. حتی خیلی موا

 دید کارش را انجام دهد. 

 »»آب حیوانی که ماند تا ابد * پس کریم آنست کو خود را دهد «« 

ماند. این بیت خیلی  میگوید بخشنده آنست که به خود آن آب حیوان یعنی آب زندگی را بدهد که تا ابد می

روا میدارید که آب حیات بخورید، روا میدارید که واقعاً شاد شوید، چشمه شادی از درونتان  جالب است. شما

ها بریزد یا نه؟ احتماالً نمیخواهید،  های دیگر و به وضعیت بجوشد و باال بیاید و به عمل و برخوردتان با آدم

بدارد. این مطلب از نظر اگر میخواستید، تا به حال شده بود. میگوید بخشنده آنست که به خودش روا 

ای که خودش را دوست دارد، میتواند فرد دیگری  روانشناسی هم بسیار درست است. انسان حداکثر به اندازه

ای است که به خود میگذاریم.  را دوست داشته باشد، حداکثر احترامی که به دیگران میگذاریم، به اندازه

بگذاریم. اگر کسی به خودش احترام نگذارد، به دیگران احترام  یعنی بیشتر از آن نمیتوانیم به دیگران احترام

برای اینکه حداکثر نمیگذارد. اگر کسی خودش را دوست ندارد و روا ندارد، به دیگران هم نمیتواند روا بدارد. 

ای خواهد بود که به خودتان روا میدارید. چطور شده که به دیگران روا  رواداشت شما به دیگران به اندازه

نمیداریم، آب حیات خدا در وجود ما جاری شود؟ چرا ما جاودانه نمیشویم. برای اینکه اصل ما از 

 جاودانگیست. میگوید چرا شما خساست میکنید که این آب وارد وجودتان شود؟ جواب دهید.

 »»رسته از صد آفتاب و اخطار و بیم * الحات آمد کریم صّالُ باقیات«« 

آید. پس معلوم میشود که من ذهنی کریم نیست،  رست که در دل شما پدید میکریم فقط آن هشیاری حضو

خسیس است. آن کسیکه هشیاری جسمی و من در ذهنش دارد، او روا نمیدارد که شادی زندگی بخودش 

الصالحات وجود داشته باشد  برسد. واضح است که به دیگران هم روا نخواهد داشت. ولی اگر در دل ما باقیات

بیدار شویم، این کریم است. نه تنها به خودش روا میدارد بلکه به دیگران هم روا میدارد. این  و به آن

الصالحات از صد آفتی که ممکن بود از خورده شوندگی پیش آید، از خطرها )اخطار جمع خطر( و  باقیات

ست که دلتان به ترس رسته است. پس تنها موقعی که شما از ترس و خطرها و آفت میتوانید برهید، موقعی

 الصالحات در سوره مریم هم آمده است: باقیات عبارتالصالحات زنده شده باشد.  تآن باقیا

 72، آیه (53سوره مریم )قرآن کریم، 

 
 َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى ۗ َواْلبَاقِيَاُت الصَّالَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِِّك ثََوابًا َوَخْيٌر َمَرًدِّا

 

 ترجمه فارسی

 بهتر پاداش جهت از پروردگارت نزد( صالح اعمال) ماندگار های نیکیو  اند، خدا بر هدایتشان می افزاید و آنان که هدایت یافته

 است نیکوتر بازدهی لحاظ از و
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هدایت الصالحات در دلشان کشف شده. تمام  اند، باقیات اند یعنی به زندگی زنده شده آنانی که هدایت یافته

اینست که من ذهنی و تمام آثارش را بشناسیم و از آن رها شویم و به فضای یکتایی بیاییم. جالب است 

میگوید آن کسانی که هدایت میشوند، خدا آنها را بیشتر هدایت میکند. پس معلوم میشود وقتی شادی در 

تر میشوید. آیه قبل  روز غمگیندل شما زنده میشود، مدام هر روز شادتر میشوید. اگر غم اصل شماست، هر 

الصالحات است که پروردگارت میخواهد تو داشته باشی. در آیه قبل  از این هم همین را میگوید. پس باقیات

از این توضیح میدهد که فکر میکنم موالنا به این هم توجه داشته باشد. میگوید اگر شما به من ذهنی 

 مستقیم استفاده نمیکند. آیه به این صورت است: مشغول شوید که در اینجا عبارت من ذهنی را

 71، آیه (53سوره مریم )قرآن کریم، 

ا اْلَعَذا ا ۚ َحتَّٰى إَِذا َرأَْوا َما ُيوَعُدوَن إِمَّ ُن َمًدِّ اَللَِة َفْليَْمُدْد لَُه الرَّْحَمٰ اَعَة َفَسيَْعلَُموَن َمْن ُقْل َمْن َكاَن فِي الضَّ ا السَّ َب َوإِمَّ

 َمَكانًا َوأَْضَعُف ُجْنداً. ُهَو َشرٌّ 

 ترجمه فارسی

حتماً گمراهی او را می بگو: هر کس در گمراهی است، )و اصرار بر آن داشته باشد(، )خدای( رحمان ]بر پایه سنت جاری خود[ 

ببینند، یا عقوبت و  تا در گمراهی پیش رود( تا زمانی که آنچه را به آنان وعده داده اند، یعنی، به او مهلتی می دهد،افزاید، )

 شکنجه ]در دنیا[ را یا وقوع رستاخیز را؛ پس بزودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوان تر است؟!

اند و بجای این لحظه وضعیت را  در این لحظه رفته را کسانی که در گمراهی هستند یعنی راه من ذهنی

را   ها زندگی میخواهند و وضعیت ها و از وضعیت رسیدن به وضعیتاند برای  وضعیت را پله قرار داده ؛اند دیده

پرستند. هر چیزی که میبینند و فکر میکنند،  ها عجین هستند و آنها را می شدگی هویت پرستند. با هم می

 پرستند. آنها در گمراهی هستند.  آنرا می

که من ذهنی نداشته باش. البته آید بگوید  جالب است که میگوید اگر من ذهنی شما داشته باشید، خدا نمی

پله  هاشدگی با آن هویت ها و هم درد زیاد میشود. یعنی اگر شما اتفاق این لحظه را برای رسیدن به وضعیت

مانع  ،ده چالش و مساله و مانع تبدیل کنیزندگیست، بکه این لحظه را  دو باالخره به جایی برسی دکنی

مساله حل کنید که همه پوچ است، خدا با شما کاری ندارد و ببینید و گره باز کنید، مساله درست کنید و 

  اجازه میدهد که این کارها را بکنی.

وقتی ما من ذهنی را پیش ببریم، زندگی نمیگوید نرو. میگوید از آنجایی که میخواهی و اراده آزاد داری، 

این درد را معنی میکنی  با این وضع پیش بروی، باالخره متوجه ایجاد درد میشوی واگر خب این راه را برو. 

شکنجه و عقوبت دنیا را دیدیم و حال برمیگردیم رستاخیز و قیامت ما و متوجه غلط بودن راه میشوی. 

 میتوانید به زندگی زنده شوید.  اید و متوجه میشوید که االن شما آن راههای غلط را رفتهصورت میگیرد. 

الصالحات یعنی  و باقیات ، دل شما باز میشودو شما به زندگی زنده شوید پس اگر رستاخیز شما صورت گیرد

باقی نیک در آنجا شروع به زیاد شدن میکند. امروز هم موالنا گفت که زندگی شما را هر لحظه غلبیر میکند. 
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آورد و غلبیر خوبی باش. برای غلبیر خوب بودن باید ستیزه و مقاومت نکرد.  های شما را باال می ناخالصی

برای اینکه اراده آزاد داری، قدرت  رها کنی، ا رها کن. شما میتوانیها را باال میاورد، آنها ر وقتی ناخالصی

 گیری و انتخاب داری و اینها را زندگی به شما داده.   تصمیم

 »»چون خیاالتی عدداندیش نیست * اند یک کس، یک کس بیش نیست  گر هزاران«« 

است. هر دو درست است. میگوید « چون خیاالت عدداندیش نیست»ها مصرع دوم بصورت  در برخی نسخه

اگر در آن فضای یکتایی هزارانند، یک کس بیشتر نیستند. پس تمام آدمهای روی زمین یک نفر و یک 

میکند. )مصرع  ایم و این جدایی االن بقای ما بر روی زمین را تهدید هشیاری هستند. ما به جدایی افتاده

دوم( مانند انسانهای خیاالتی که در ذهن هستند، عدداندیش نیستند. برای اینکه آنهایی که منقطع هستند و 

در حالیکه همه این آدمها یک اند، عدداندیش هستند، یعنی این یک آدم، دو آدم و ...  به جدایی افتاده

 هشیاری بیشتر نیستند. 

 »»غالب و مغلوب را عقل است و رای * ای آکل و ماکول را حلق است و ن«« 

 میگوید هر خورنده و خورده شونده حلق و نای دارد و چه غالب چه مغلوب شود، عقل دارد و اندیشه میکند.

 »»خورد آن چندان عصا و حبل را * حلق بخشید او عصای عدل را «« 

دارد که این همه عصا و ریسمانها را موالنا به داستان موسی اشاره میکند و میگوید یک عصای عدل وجود 

 خودش دارد توضیح میدهد. آیه قرآن مربوط:ایم.  خوانده بالًقموسی و جادوگران فرعون را  داستانخورد. 

 11، 11، آیه (22سوره شعراء )قرآن کریم، 

(۴۴َفأَْلَقْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقالُوا بِِعزَِّة فِْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلَغالُِبوَن )  
 

 (۴۴ا ِهَي تَْلَقُف َما يَْأفُِكوَن )َفأَْلَقٰى ُموَسٰى َعَصاُه َفإِذَ 

 

 ترجمه فارسی

(11« )به عزّت فرعون که ما حتماً پیروزیم.»هایشان را انداختند و گفتند:  پس ریسمانها و چوبدستى  

 (11. )بلعید بودند، ساخته[ واقعی غیر صورت  پس موسی عصایش را افکند، ناگاه آنچه را جادوگران با نیرنگ ]و به

های واهی که ریسمانها و کل من عصای آن هستند، حرکت میکنند،  پس کسی که من ذهنی دارد، اندیشه

حرکت همین  ،بخش نیست. یعنی تمام حرکات ذهن ولی حرکتشان مصنوعیست. یعنی حرکاتشان زندگی

 ت که زیر نظر فرعون بزرگ کار میکند. های جادوگران فرعونس ریسمان یا چوبدستی

من ذهنی فکرهای پر از توهم را در ذهن حقیقی نشان میدهد، از حرکت آنها هویت و حس وجود میگیرد. 

این حس وجود مصنوعی و ذهنیست، بدرد نمیخورد. یک روزی شما به عصا و مار موسی که زندگی این 

این ریسمانهای ذهن را میخورند. یعنی شما بتدریج که تر میشوید،  ست، زنده میشوید. هر چه زنده لحظه
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های من ذهنی را شناسایی میکنید که برای فرعون هستند. در  دلتان زنده میشود، این ریسمانها و چوبدستی

 حالیکه زنده شدن به زندگی این لحظه برای خداست. 

 »» زانکه حیوانی نبودش اکل و شکل*  واندرو افزون نشد ز آن جمله اَکل«« 

میگوید این مار موسی همه آن ریسمانها را خورد. ولی چیزی به آن اضافه نشد. برای اینکه از آن جنس نبود. 

میخواهد بگوید وقتی شما به زندگی، به این لحظه زنده میشوید و ذهنتان را شناسایی میکنید، چیزی به آن 

 غذا بخورد، به آن اضافه میشود. اضافه نمیشود. برای اینکه از آن جنس نیست. در حالیکه جسم اگر

 »» تا بخورد او هر خیالی را که زاد*  مر یقین را چون عصا هم حلق داد«« 

زائد، ببرد. پس به  یقین همین حضور شماست. یقین را مثل عصا حلق داد تا او هر خیالی را که در ذهن می

ن ذهن مصون ماندید و ذهن ای میرسید که وقتی عقب کشیدید و خورشید شدید و از چرخش ای مرحله

نتوانست شما را بکشد، هر خیالی را که آنجا بخورید، شما را نمیتواند بکشد. برای اینکه شناسایی میکنید و 

 بلعد. هر خیالی که در ذهنتان بخواهد شما را بکشد، شما آن را میخورید و نمیگذارید.  انگار آنها را می

 »» ق حلق معانی هم خداستراز*  پس معانی را چو اعیان حلقهاست«« 

 معانی یعنی حضور هم حلق دارد و زندگی دهنده حلق حضور هم خداست.

 »» که به جذب مایه او را حلق نیست*  پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست«« 

پس از ماه تا ماهی یعنی همه چیز در حهان همه حلق دارند. هر چیزی که میبینید، اینها غدا میخورند و 

 ب میکنند. مایه جذ

 »» آنگهان روزیش اجاللی شود*  حلق جان از فکر تن خالی شود«« 

وقتی حلق جان ما یعنی حضور ما از فکر تن خالی شود. یعنی شما به جایی برسید که فکرهای تن را 

   نخورید، در آن موقع روزیتان خدایی میشود.

 »»کز مزاج بد بود مرگ بَدان*  شرط، تبدیل مزاج آمد، بِدان«« 

میگوید شرطش این است که مزاج شما تبدیل شود. یعنی من ذهنی و هشیاری جسمی تبدیل شود. مرگ 

 بدان از مزاج بد است. مزاج بد همین خاصیت من ذهنیست که امروز همه را گفتیم. 

 »» و خوار شد زرد و بدرنگ و سَقیم*  خوار شد چون مزاج آدمی گِل«« 

وقتی طبیعت و مزاج آدمی بخواهد از بیرون غذا بخورد، مثل تایید، توجه و حرف مردم که گل است، هر 

در خوار است. عادت کردن به بیرون است.  آید و جان ما و خداییت ما بخورد، پس گل چیزی که از بیرون می

 اینصورت زرد و بدرنگ و بیمار و ذلیل میشود. 
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 »»رفت زشتی از رخش، چون شمع یافت *  افتمزاج زشت او تبدیل یچون ««  

وقتی مزاج زشت من ذهنی به هشیاری حضور تبدیل شود، زشتی از وجودش میرود و مثل آفتاب شروع به 

 تابیدن میکند. 

 »»را؟ تا به نعمت خوش کند پَدفوز*  ای کو طفل شیرآموز را دایه«« 

مثل ما که هنوز شیر دنیا را  (پدفوز یعنی طفل) های ای مثل موالنا میخواهیم که طفل یعنی ما دایه

 آید عادت دهد.  میخوریم، ما را از شیر دنیا باز کند و به نعمتی که از زندگی می

 »» برگشاید راه صد بستان بر او*  گر ببندد راه آن پستان بر او«« 

 د و بگوید که از دنیا نخور، راه صد بستان را بر شما باز میکند.اگر این دایه، موالنا راه پستان دنیا را ببند

 »» از هزاران نعمت و خوان و رَغیف*  زانکه پستان شد حجاب آن ضعیف«« 

شده است. ضعیف میتواند هر سنی باشد.  برای اینکه میل به دنیا و از پستان دنیا مکیدن حجاب آن ضعیف

هایی  بخورد. از بیرون غذا خوردن سبب محرومیتش از همه نعمت انسانی که میل دارد هنوز از بیرون غذا

آید. رغیف یعنی قرص نان خوشمزه. بچه را مثال میزند. بچه از شیر که باز میشود،  میشود که از آنسو می

 شروع به لقمه خوردن میکند.

 »» اندک اندک جهد کن تَمَّ الکَالم*  پس حیات ماست موقوف فِطام«« 

پس زندگی ما موقوف باز شدن ما از پستان دنیاست. یواش یواش کوشش کن تا من ذهنی را بشناسی. 

آید،  هایت بیرون می ها را بشناسی. اندک اندک زندگی شما را غربیل میکند. وقتی ناخالصی شدگی هویت هم

 بشناس و آنها را رها کن و این آخر کالم است. 
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