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 ۱۴۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 دارم بگرد یار می گردم 2حاجیان 1طواف

 می گردم نه اخالق سگان دارم نه بر مردار

 مثال باغبانانم نهاده بیل بر گردن

 برای خوشه خرما به گرد خار می گردم

 4کند صفرا 3نه آن خرما که چون خوردی شود بلغم

 می گردم 5ولیکن پر برویاند که چون طیار

 جهان مارست و زیر او یکی گنجی است بس پنهان

 سر گنجستم و بر وی چو دم مار می گردم

 ه گرد این خانهندارم غصه دانه اگر چ

 می گردم 6فرورفته به اندیشه چو بوتیمار

 8نه گاو و گله فربه 7ای در دهنخواهم خانه

 می گردم 9ولیکن مست ساالرم پی ساالر

 خضر را جویان 11و هر دم قدوم 10رفیق خضرم

 می گردم 12قدم برجا و سرگردان که چون پرگار

 می جویم 13دانی که رنجورم که جالینوسنمی

 می گردم 15که بر خمار 14که مخمورمبینی نمی

 می پرم 17که گرد قاف 16دانی که سیمرغمنمی

 دانی که بو بردم که بر گلزار می گردمنمی

                                                
 طواف : چرخیدن مسلمانان را به دور کعبه، طواف می گویند. 1
 حاجیان : کسانی را می گویند که ِگرد و دوِر کعبه می گردند. 2
 ز ِخلط های چهارگانه ست. ِخلِط سینه.بلغم : ا 3
 صفرا : ِخلطی ست زرد رنگ و تلخ. در اینجا معادل خشم و درد و ترس است، هم هویت شدگی های ناشی از من ذهنی ست. 4
 طیار : چاالک و َسُبک مانند پرنده.  5
ند و اقیانوس بی نهایت را نگاه می کند و غم این را می خورد که آب اقیانوس بوتیمار، یک مرغ دریایی ست، که با منقار بلندش، کنار اقیانوس می نشیبوتیمار :  6

 !. در اینجا، اشاره به حِس کمیابی و حس محدودیت مِن ذهنی ماست.ممکن است تمام شود، بنابراین آب اقیانوس را نمی خورد
 ِده : روستا. 7
 َفربه : چاق. 8
 ساالر : منظور، شاِه جهان است. خداست. 9

 ر : اسِم یک پیغمبر است که سمبل زندگی جاودانه ست.ِخض   10
 قُدوم : قدم ها. 11
 پرگار : وسیله ای ست برای کشیدن دایره، یک پای آن در یک نقطۀ مرکزی ثابت می ماند و پای دیگِر آن، حول این محور مرکزی می چرخد. 12
 ور خداست، زندگی ست.جالینوس : در فرهنگ ما، سمبل حاذق ترین و ماهرترین دکتر است. منظ 13
 َمخمور : نیم مستی که در طلب شراب است. در اینجا منظور، در فضای حضور نبودِن ماست. 14
 ُخمار : باده فروش. منظور زندگی، خداست. 15
 سیمرغ : پرنده ای افسانه ای و مقاوم. سمبل انسانی ست که از ذهن رهیده و گرِد یاد می گردد. 16
 وی ست. مقام و منزلِت انسانهایی که از همۀ نفوذها و همۀ وضعیت ها و همۀ فرم ها و بندها خود را آزاد کرده اند.قاف : بلندترین کوه معن 17

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/99/4046/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html


                 # Aug 28 2013     468                               programتاریخ اجرا:       گنج حضور ۸۴۶برنامه شماره 

3 
 

 دان که می گردد 19خیالی 18مرا زین مردمان َمشَمر

 می گردم 20خیال ار نیستم ای جان چه بر اسرار

 گویمگردم بر این و آن همیچرا ساکن نمی

 می گردم 21رد ناهموارکه عقلم برد و مستم ک

 دارد 24را زیان 23که حرمت 22مرا گویی مرو َشپَشپ

 می دارم از آن بر عار می گردم 25ز حرمت عار

 26ام نان را ولیکن مست خبازمبهانه کرده

 می گردم که بر دیدار می گردم 27نه بر دینار

 هر آن نقشی که پیش آید در او نقاش می بینم

 می گردم 28برای عشق لیلی دان که مجنون وار

 گنجدسربازان که سر هم در نمی 29در این ایوان

 می گردم 32دستارکه بی 31معذورم 30من سرگشته

 نیم پروانه آتش که پر و بال خود سوزم

 می گردم 33منم پروانه سلطان که بر انوار

 چه لب را می گزی پنهان که خامش باش و کمتر گوی

 توست این هم که بر گفتار می گردم 34نه فعل و مکر

 بگریزی 36ار چه 35بیا ای شمس تبریزی شفق وار

 .می گردم 38بر این اقطار 37شفق وار از پی شمست

                                                
 َمشَمر : به شمار نیاور. به حساب نیاور. 18
 خیال : بی فرمی. هشیاری. پندار.  19
 اَسرار : رازها. نادیدنی و ناشنیدنی ها. معنا. 20
 در اینجا، اُفتان و خیزان. نا هموار : با فراز و نشیب. 21
 است. مرو َشپَشپ : ُمضطرب. در اینجا به معنِی بی تمکینی نسبت به چیزهای این جهانی و به حرف هیچکس و جمع گوش ندادن و فقط به خود پرداختن 22
زنده شدن به زندگی و هشیارِی حضور را به تعویق  ُحرمت : احترام. در اینجا پرستیژ و احترام ها و بزرگ داشتن های معمولی و این جهانی ست که بیداری و 23

 می اندازد.
 زیان : ضرر. 24
 عار : ننگ. در اینجا، َپست شدن پیِش " خود " است. 25
 َخباز : نانوا. 26
 دینار : واحد پول در بعضی جاها در قدیم و حاال هم در بعضی کشورها رایج است. منافِع مادی. 27
 اینجا خواستی ست فرای عقل مادی و تعلقات جسمانی. مجنون وار :  مانند مجنون. در 28
 ایوان : َسر دِر خانه. 29
 سرگشته : آنکه نمی داند چه کند. 30
 معذور : عذر خواستن. 31
 بی دستار : بدون عمامه. بدون پرستیژهای اضافی. 32
 انوار : نورها. 33
 َمکر : ریا و حیله. 34
 شید را می گویند که افق خونین است.شفق وار : مانند شفق. موقع طلوع یا غروب خور 35
 ار چه : اگر چه. 36
 زنده و بیدار.  پِی َشمست : بدنبال خورشیدت. در اینجا منظور خورشیِد بیداری و زنده شدن به هشیارِی حضور است، هشیاری و عارف زنده. بدنباِل هشیاریِ  37
 اَقطار : جمع ُقطر است. کرانه ها. دور دستها. 38
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 ۱۸۵۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 دچون در غم شو 40از فقر 39صوفیی

 شود 42دایه و َمْطَعم 41عین فقرش

 است 46ُرسته 45از َمکاِره 44جنّت 43زانک

 است 49اِشکسته 48، قسِم عاجزی47رحم

 50آنک سرها بشکند او از ُعلُو

 سوی او 51رحم حق و خلق ناید

 52این سخن آخر ندارد وان جوان

 شد ناتوان 53از کمی اجرای نان

 کم شود 54شاد آن صوفی که رزقش

 شود 57د و او یَمگرد 56ُدر 55شآن َشبَه

 هر که آگاه شد 58زان ِجراِی خاص

 شد 61گاهو اِْجری' 60قرب 59او سزای

 شود 63چون نقصان 62زان ِجراِی روح

 جانش از نقصان آن لرزان شود

                                                
 می خواهد هشیاری جسمی را به هشیارِی غیر جسمی و حضور، تبدیل کند. صوفی : کسی که 39
 فقر : بی چیزی. در اینجا به معنی کم اهمیت دادن و خلع سالح کردِن هویت ناشی از من ذهنی ست. 40
 عین فقر : اصل و ذاِت ناچیزی. اصلی که پرورش دهندۀ ذات و " ناچیز " ی و هویِت اصلی ماست. 41
 م، غذا. در اینجا، طعم و غذاِی ما، هشیارِی پرورش دهندۀ ماست که در زیر هشیاری جسمی و فکرهایمان نهفته است.َمطَعم : طعا 42
 زانک : زیرا که. برای اینکه. 43
 َجنَّت : بهشت. بهشت همان فضاِی فارغ و رها از رنج، در زیِر فکرهای ماست. 44
 مکاره : درد، رنج. ناشی از هم هویت شدگی ذهنی ست. 45
 ُرسته : َرهیده. نجات یافته. 46
م : ِمهر. لطف. شفقت. 47  َرح 
 قسِم عاجزی : قسمت و سهِم ناتوان شمرده شده. 48
 ِاشکسته : مخفف شکسته. 49
 ُعلُو  : تعالی. کمال.  50
 ناید : نمی آید. 51
 وان جوان : و آن جوان. یک جوانی. یک نپخته ای. 52
 ۀ رزق و روزِی دنیوی و جسمی و ذهنی، هم هویت شدگی های این جهانی.اجرای نان : سهمیۀ نان. در اینجا، سهمی 53
 ِرزق : روزی. داده ها و وابستگی های مادی و فانی و این جهانی.  54
 َشَبه : سنگ سیاه. 55
 ُدّر : سنگی ست گرانبها و زیبا. 56
 َیم : دریا. 57
ی فزایی ست که از وحدت با فضای یکتایی می رسد، تجربه می شود. آرامش و ِجرای خاص : سهمیۀ خاص. شادی و خلوص و انرژی و شادی فضایی و شاد 58

 رضایِت بعد از تسلیم و پذیرش رویداد لحظه ست.
 ِسزا : سزاوار. شایسته. 59
 قُرب : وحدت با زندگی، خداست.  60
 ِاجری گاه : منشاء فیض و برکت. 61
 ِجراِی روح : سهمیه و جیرۀ روح.  62
 نقصان : کمی. 63
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 رفته است 64پس بداند که خطایی

 آشفته است 65زار رضاکه َسَمن

 66چنانک آن شخص از نقصاِن ِکشتهم

 69نبشت 68سوی صاحب ِخرَمن 67ُرقعه

 70اش بردند پیش میر دادقعهرُ 

 خواند او ُرقعه جوابی وا نداد

 72درد لوت 71گفت او را نیست اال

 سکوت 73پس جواب احمق اولیتر

 و وصل هیچ 74نیستش درد فراق

 اصل هیچ 76او نجوید 75بند فرعست

 78و مردٔه ما و منی 77احمقست

 .81اصل نی 80فراغ 79کز غم فرعش

 ۳۵۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از تن بود چون تن روح شد 82غفلت

 83بیند او اسرار را بی هیچ بُد

 84چون زمین برخاست از جو فلک

 85نه شب و نه سایه باشد لی َو لَک

                                                
 اشتباه. راِه عوضی. خطا : 64
ونی، بیرون می َسمن زاِر رضا : گل زاِر رضایت و خشنودی. یعنی با عمل تسلیم و پذیرش رویداِد لحظه، از تکیه بر محورهای بیرونی و علت و سبب های بیر 65

 آییم که در این حالت، ما و زندگی، راضی و خشنودیم.
کاذِب مادی من ذهنی ما دارد و عدم رضایت و شکایت ناآگاهانه و غیر هشیارِی حضورمان، در رابطه با آنچه ُنقصاِن ِکشت : اشاره به خواست های حریصانه و  66

 که داریم، همیشه می خواهیم و می گوییم ,, کم ,, است. 
 ُرقعه : نامه. 67
 صاحب َخرَمن : منظور زندگی، خداست. 68
 ِنِبشت : نوشت. 69
 میِر داد : امیِر عدل. پادشاِه جهان. 70
 ِاالّ : جز. به غیر از. 71
 لوت : غذا. 72
 اولیتر : مقدم تر. ارجح تر. 73
 فراق : دوری. 74
 بنِد فرع : اسیِر غیر ذات و اصل بودن. اسیِر جزئیاِت فنا شونده شدن. 75
 نجوید : دنبال و جستجو نمی کند. طالب و خواهنده نیست. 76
 احمقست : احمق است. متوجه و آگاه نیست. 77
 ,, ما ,, مجموعه باورها و داده های جمعی ست، ,, من ,, باورها و هم هویت شدگی های فردی و شخصی ست که در مجموع، زاِیِش هشیارِی حضور ما و منی : 78

 را به تعویق می اندازند.
 فرع : آنچه که اصل نیست.  تکیه و وابستگی به چیزهای بیرونی که نهایتا" به کذب و درد، ختم می شود. 79
 فراغت و آسایش. فراغ :  80
 نی : مخفِف نیست. 81
 غفلت : بی خبری. بی توجهی. ناآگاهی.  82
 ُبد : ناچار. ناگزیر. 83
 جزء جزء تقسیم کرده. َجوِّ فلک : الیه ای که دوِر ما و چرخ و فلک را احاطه کرده. در اینجا، الیه ها و هم هویت شدگی ها بر پایۀ من ذهنی ست که ُکل را به 84
 دارد.برای من و تو. در اینجا منظور آفتاب معرفِت همیشه تابنده ست، در صورتی که از هشیارِی جسمی زائیده شویم، بین من و ما، جدایی وجود نلی و لک :  85
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 86ست و شب یا سایگههر کجا سایه

 و مه 87ین باشد نه از افالکاز زم

 بود 89هم از هیزم 88دود پیوسته

 بود 90نه ز آتشهای ُمستَْنِجم

 افتد در خطا و در غلط 91وهم

 فقط 92عقل باشد در اصابتها

 خود از تنست 93هر گرانی و َکَسل

 جمله در پریدنست 94جان ز خفت

 خونها بود 95روی سرخ از غلبه

 روی زرد از جنبش صفرا بود

 بَلَغم بود 97تاز قو 96رو سپید

 بود 99که رو اَدهَم 98باشد از سودا

 در حقیقت خالق آثار اوست

 102نبیند اهل پوست 101جز علت 100لیک

 نیست 105از پوستها آواره 104کو 103مغز

 نیست 107و علت او را چاره 106از طبیب

                                                
 سایگه : جایی که سایه و تاریکی وجود دارد. منظور هم هویتی هایی ست که تاریکی و ظلمت را موقتا" گسترش می دهد. 86
 . مجموعۀ چرِخ گردان.افالک : جمِع فلک 87
 پیوسته : مداوم. 88
 هیزم : چوب خشک. 89
َتنِجم : فروزان و تابنده.  90  ُمس 
م : حدس و گمان.  91  َوه 
اِن بیرون، ِاصابت : برخورد. در اینجا منظور به فعل در آوردِن خاصیت و جوهر و قوۀ تیِز هشیاری حضور، روی چیزها؛ و در عمل است که زنده گی و جه 92

 دیده می شود. درست 
 َکَسل : کسالت. تنبلی و کاهی. 93
 ِخفت : در اینجا به معنِی َسُبکِی جان، در حالِت حضور است، مقابِل سنگینی و سختی و تراکم. 94
 غلبه : چیرگی و تسلط.  95
 رو سپید : روِی رنگ پریده و سفید. ُرِخ پژُمرده. 96
 قَُوت : توانایی. اثر. 97
 سودا : خواست و خیال. 98
َهم : تیره.  99  اَد 

 لیک : ولیکن.  100
 علت : در اینجا به معنی عامل و سبب است. 101
 اهِل پوست : آنها که سطحی و ِقشری می نگرند، سبب ها و علت ها را در جهان بیرون جستجو می کنند. 102
 َمغز : اینجا یعنی عقِل در پوسته، یعنی عقِل ما اگر هنوز در ذهن هستیم. 103
 کو : که او. 104
 اره : بی جا، بی پناه.آو 105
 طبیب : دکتر. مداوا کننده. 106
 چاره : ناگزیر. 107
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 109بزاد 108زادهچون دوم بار آدمی

 نهاد 110پای خود بر فرق علتها

 نباشد دین او 111علت اولی

 او 113کین ندارد 112علت جزوی

 114پرد چون آفتاب اندر افقمی

 116و صورت چون تُتُق 115با عروس صدق

 118بیرون از افق وز چرخها 117ببلک

 119بی مکان باشد چو ارواح و نُهی

 های اوماست سایه 121عقول 120بل

 ها در پای اوچون سایه 122فتدمی

 124شناسهر گه که باشد نَص 123ُمْجتَهد

 125اندر آن صورت نیندیشد قیاس

 اندر صورتی چون نیابد نص

 .126از قیاس آنجا نماید عبرتی

 

 ۱۴۵۹ره مولوی، دیوان شمس، غزل شما

 

 کارم و بر کارمتا عاشق آن یارم بی

 .سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم

 

                                                
 آدمی زاده : آدمیزاد. منظور ما هستیم. 108
 ِبزاد : بزاید. 109
 فرق علتها : ریشه و اصِل علت ها. مرکِز علت ها. 110
 علِت اولی : مهمترین علت و سبب. 111
 علت جزوی : سبب و علت هال غیر اصلی.  112
 خصومت. کین : کینه و 113
 اُفُق : کرانه. جایی که بنظر می رسد آسمان و زمین به هم وصل شده اند. 114
 ِصدق : راستی و درستی. 115
 ُتُتق : پرده. حائل. مانع. 116
 َبلک : بلکه. 117
 چرخها : جمع فلک. افالک. 118
 ُنهی : عقل ها. 119
 َبل : بله. 120
 عقول : عقل ها. 121
 می فتد : می افتد. 122
مجتهد، باغبان، کسی که هم خودش را راهنمایی می کند، هم دیگران را، در این صورت، زندگی را در انسانها می بیند، زندگی نشان می دهد.  ُمجَتِهد : جهت را 123

 .را تشویق می کند
 َنص شناس : شناخت صراحت ها. شناخت عین و عیان، شناسایی ذات و نمود. در اینجا به معنِی شناخت هشیاری و زندگی ست. 124
 یاس : مقایسه. ق 125
 عبرت : درس. آموزش.  126
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 ۷۶۷دیوان شمس، غزل شماره مولوی، 

 

 ندارد 129رها کن کرم این روا 128جفا 127صنما

 .به سوی دردی که ز کس دوا ندارد 130بنگر

 

 ۳۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 و شپشپ مبین 132ابله 131عاشقان را وقت شورش

 .135آید پیش ایشان در ثبات 134عاجز 133کوه جودی

 

 ۱۶۵۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 آرامیگوییم شپشپی و چون پشه بی

 .چون دالرام نیابم به چه چیز آرامم

* 

 

 از دیوان شمِس موالنا، شروع می کنم: ۱۴۲۲غزِل شماره برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی
 

 ۱۴۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردم

 نه اخالق سگان دارم نه بر مردار می گردم

که حاجیان به ِگرِد کعبه می گردند، من هم مثل آنها، به ِگرِد معشوقِ عرفانی : ما انسانها، همآنطور که پس، موالنا می گوید

 می گردم، به ِگرِد خدا می گردم. 

به ِگرِد یار بِگردیم و " هشیارانه " ، خواسِت تکاملی زندگی این است که ما 136این گشتن، امروز خواهیم دید که مآال"

به ِگرِد این لحظه که زندگی ست، بگردیم و این لحظه، همانطور که  معادل این مصرع، به زبان امروز یعنی هشیارانه

 ـپایین خواهد گفت، هم هشیار به زندگی باشیم، مثل پرگار، پایین می گوید شاخۀ ثابت اش روی این لحظه، با عمق بی 

 ـ ان، با فکرمان، بانهایت، در حالیکه زندگی زنده را این لحظه و هر لحظه حس می کنیم و هشیار به آن هستیم، با سرم

                                                
 صنما : اشاره به ماست. 127
 جفا : ستم. در اینجا به معنی در ذهن ماندن است. 128
 روا : جایز. سزاوار. 129
 بنگر : نگاه کن. توجه کن. 130
 وقت شورش : در اینجا به معنِی وقِت شوریدن و خلق کردن است.  131
 اَبله : نادان. ناآگاه. 132
 . کرامت.ُجود : بخشش 133
 عاجز : ناتوانی و عجز. 134
 ثبات : پایداری و استواری. اینجا منظور توازن و تعادل، صبر و سکوِن انسانهای زنده به هشیارِی حاضر است. 135
 مآال" : نهایتا". باالخره. 136
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 عمل مان در بیرون نقش بیآفرینیم، این در واقع، خواست تکاملی زندگی ست.

هشیارانه می آفریند و برکت خودش را و عشق  به این ترتیب، زندگی در جریان ضربان بیرون رونده اش، از طریق ما

 اال باید این کار را بکنیم.خودش را وارد این جهان می کند؛ و البته ما هم سوال نمی کنیم که چرا ح

ما از جنس زندگی هستیم، از جنس هشیاری هستیم، همآنطور که در پایین غزل می گوید که من از  :بارها گفته ایم که

 جنس خیال هستم:

 مرا زین مردمان مشمر خیالی دان که می گردد

 خیال ار نیستم ای جان چه بر اسرار می گردم؟

و ما هم از جنس هشیاری بی فرم هستیم؛ ولی گفتیم وقتی وارد این جهان می شویم،  ؛تخدا از جنس هشیاری بی فرم اس

همینطور که آب جذب این اسفنج می شود، مثل ابرهایی که ما ظرف می شوییم، آب جذب آن می شود، ما هم جذب ذهن 

پیدا کردن یک هشیاری  می شویم و این جذب شدن معادل هم هویت شدن با چیزهای این جهانی ست؛ و به این ترتیب،

جسمی ست؛ و هشیاری در همین ذهن، به خواب می رود. بعد، زندگی در حالیکه ما جذب ذهن شده ایم داخل این اسفنج 

ما را از آنجا می ِکشد بیرون و روی خودش قائم  ،ذهن، ما را می پزاند، ما می رسیم مثل یک میوه، بعد زندگی خودش

سایی می کنیم که ما از جنس زندگی هستیم و امروز می گوید که ما مثل حاجیان که دنباِل می کند، یعنی ما هشیارانه شنا

 م؛ یا ِگرِد خانۀ کعبه می گردند، من هم هشیارانه، گرد این لحظه می گردم، گرد زندگی می گردم، گرد خدا می گرد

    ن نگاه می کنیم.و وقتی ما جذب این اسفنج ذهن شدیم، آنجا ما هشیاری جسمی داریم، فقط به جها

در نتیجه از چیزهای این جهانی که فقط آنها را می شناسیم، طلب هویت و طلب زندگی می کنیم و این کار با سرخوردگی 

گفت که ما در ده خواهد همراه است؛ و اگر این، مدت کوتاهی باشد، اشکالی ندارد، مثال" اگر ده سالگی ما، امروز موالنا 

زائیده نشویم و می شویم؛ و اگر زائیده شویم، دردها را روی هم انباشته نمی کنیم؛ ولی اگر از ذهن سالگی از ذهن زائیده 

 هشیاری جسمی را ادامه دهیم و از چیزهای این جهانی هویت، زندگی و خوشبختی بخواهیم و آنها هم ندهند، بنابراین:

ه این اسفنج ذهن، با درد همراه است، چون در آنجا، و ما می دانیم این کار جذب شدن ب ؛ما زندگی مان دردناک می شود

و به نظر می  ؛ما با چیزها هم هویت می شویم، به چیزها می چسبیم و بر اساس آنها، حس وجود در ذهن ایجاد می کنیم

ص، آید که زندگی در این فرآیند، ما را می پزاند و این، الزم است، یک ذره که ادامه دهی، می شود نْفس، می شود حر

برای اینکه در آنجا، وقتی ما فقط با هشیاری جسمی با جهان برخورد می کنیم؛ یا با خدا برخورد می کنیم، اوآل خدا را هم 

جسم می بینیم، چون جسم هستیم، فقط جسم را می توانیم ببینیم و یک دید کج و معوج پیدا می کنیم که امروز خواهیم دید 

 ، خاصیت عمده اش، خواستن است. ,, خواستن ,,.توهم است و درست جهان را نمی بیند

خواستن، یک الگوی فکری ست که بر ما چیره شده، هر چه بیشتر، بهتر، مال همین من ذهنی ست و پشت سرش ترس 

است؛ ولی موالنا می گوید که این زائیده شدن از ذهن، متأسفانه با درد همراه است، مخصوصا" ما انسانها به علت اینکه 

کرده ایم عموما"، این رشد جسمی و ذهنی، که ما در ابتدای زندگی می کنیم و در واقع این ضربان بیرون روندۀ اشتباه 

زندگی ست، شکوفایی زندگی ست، این کار صورت می گیرد و من ذهنی که آنجا تولید شده، اینها را به حساب خودش 

پیش می آید که ما می خواهیم جهان را کنترل کنیم و بعد  می گذارد و سوء استفاده می کند و این کار درست نیست، حالتی
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از آن، هر کاری که می کنیم، بر اساس خواستِن بیشتر است و این، درد تولید می کند و ماحصل این درد و فلسفۀ این درد 

گیریم و درد کشیدن  این است که ما دردمان بیآید و ما بفهمیم که این راه غلط است؛ ولی متأسفانه آن پیغام را از درد نمی

زندگی می خواهد ما دور او که فهمیم توانیم ب نمی ما آنقدر گیج می شویم کهعادت می شود، می شود کاِر ما، حرفۀ ما و

 .                                                                                                                 بگردیم

  در اسفنج ذهن هستیم، باز هم دور زندگی می گردیم؟، بله دور زندگی می گردیم، ناآگاهانه، ناهشیارانه. وقتیآیا 

ولی  ؛درست مثل اینکه جنین شکم مادرش باشد، بگوید که من مخالفت می کنم، من جایی نمی روم، من همینجا ایستاده ام

را هم می برد، ِگله کند، جیغ و داد هم کند؛ ولی مادرش  آگاه نیست که در شکم مادرش است، مادرش هر جا می رود، او

              مسلط است.

در مورد ما هم امروز خواهیم دید که درست است که ما بوسیلۀ من ذهنی شکایت می کنیم، اصال" هر چه که می گوییم، 

تن، یک خواستن روانشناختی ست بیشتر خواستن است، هر اشکالی ما پیدا می کنیم، از بیشتر خواستن است؛ و این خواس

 و ما احتیاج نداریم، من ذهنی این کار را می کند و دنبالش درد است، خواستن، درد. خواستن، درد. 

مثال" ما در جامعه مان، یک پسر و دختر جوان با هم ازدواج می کنند، هر دو تا من ذهنی دارند، هر دو تا خواهنده هستند، 

هر دو تا ترس دارند، این می خواهد آن را کنترل  کند برای مقاصد خودش، آن یکی می  هر دو تا درد حمل می کنند،

خواهد این را کنترل کند؛ و همدیگر را جسم می بینند، فکر می کنند می توانند کنترل کنند، فکر می کنند از آن یکی می 

می توانند حس امنیت بگیرند، غافل از اینکه  توانند خوشبختی بگیرند، می توانند هویت بگیرند، می توانند آرامش بگیرند،

 :همۀ اینها از آن یار می آید؛ و امروز موالنا، در مثنوی که خواهیم خواند انشاءهللا، به ما می گوید که

 .شما یک جایی، باید از این پردۀ علت خارج شوید و زندگی و یار را؛ یا خدا را وارد زندگی کنید

 ازدیاد درد در ذهن؛ و این سرخوردگی ها که در طول زندگی، حتی زندگی زناشویی مرد وحاال ما در این درد کشیدن و 

طرف مقابل درد را ایجاد آن زن برای همدیگر ایجاد می کنند، موالنا می گوید که دراینجا، درست است که شما می گویید 

 .می کند؛ ولی علت آن نیست

د می کند؛ ولی امروز موالنا به خوبی توضیح خواهد داد که این را ما درست است که حس می کنیم درد را همسرمان ایجا

یک جایی، ما باید قبول کنیم که نمی کنیم، چون هشیاری جسمی داریم و علت ها را در بیرون می  .می کندد زندگی تولی

ز می گوید که همه اش را دانیم و معتقدیم، اصال" در این میان، خدا یا زندگی، هیچ دخالتی در کار ما ندارد، موالنا امرو

 آن، ایجاد می کند.

ظاهرا" علت همسرتان است، بچه تان است، این ظاهر قضیه ست و این توهم است، اگر کسی این را خوب متوجه شود، 

حاال اینکه امروز موالنا می گوید شما آگاهانه و یا نا آگاهانه، حول محور زندگی یا یار می گردید، بعضی ها ممکن است 

 نیست ,,، " از نظر فیزیک هم این درست است ". طورنکنند: ,, نه، اینقبول 

بدِن ما خالی ست، فضای خالی ست و آن چیزی که بنظر می آید جسم است، آن هم، از  % 99, 999فیزیک می گوید که 

عنوان انسان،  جنس موج است و می تواند موج شود، جسم شود، موج شود، جسم شود، بنابراین هر چه که شما می بینید به

 آن، حاال به میل و ارادۀ شما نیست، همینطوری گرد یک چیزی می گردد که در اینجا اسمش را گذاشته یار، یار.
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بگردید،  " آگاهانه" حاال، پس شما قبول می کنید که شما چه بخواهید، چه نخواهید، گرد یار می گردید، بهتر است که 

 ت که شما آگاهانه بگردید و اینطوری شروع می کند، می گوید که:یعنی روند زندگی، خواست زندگی این اس

 من اخالق سگان را ندارم که بر گرد مردار بگردم.

پس، فرض کنید یک انسانی هشیاری جسمی دارد، فقط جسم ها را می شناسد و در ذهن اش، یک چیزهایی را تجسم کرده 

گردد، دور رویدادها می گردد، دور آن چیزهایی که می خواهد آنها، اجزای من ذهنی اش است، دائما" دور آنها می  که

        ." آنها مرده اند" می گردد، بنظرخودش آنها زندگی دارند، 

مثال" تأیید مردم، در نظر ما خیلی چیز خوبی ست؛ ولی آن، مرده ست، آن چیزی که اآلن تجسم می کنم، می خواهم که 

 گردم، این یک چیز ذهنی ست و این مرده ست، چه چیزی زنده ست؟ آن را بدست بیاورم و حول و حوش آن می

آنکه اآلن از زندگی می رسد، دست اول، شادی و زندگی رسیده همین اآلن بسته های انرژی که شما آن را فی المجلس 

یم، دنبال مصرف می کنید بر اساس آن زنده هستید، آن زنده ست، ولی اینکه بروید توی ذهن و اخالق سگان را پیدا کن

 مرده بگردیم، خواهیم دید پایین هم، این کار درست نیست.

پس، ما یاد می گیریم: زندگی از ما می خواهد هشیارانه، دور او بگردیم، نه یک چیزی در بیرون، نه در ذهن مان یک 

 نمی خواهد.چیزی تجسم کنیم و هشیاری جسمی شویم، دور آن جسم بگردیم، دور رویدادها بگردیم، زندگی این را 

 یک مطلب دیگری را هم خدمت تان عرض کنم که بعدش ادامه دهیم.

بارها ما در اینجا، از پذیرش صحبت کردیم، ما که هشیاری هستیم، جذب ذهن شدیم، در آنجا هشیاری جسمی داریم، 

ر ما بوجود هشیاری جسمی با هشیاری حضور فرق دارد، هشیاری حضور، هشیارِی بی فرم است و هشیاری بی فرم، د

بیآید، به صورت فضای زیر همین هشیاری جسمی شروع می کند به باز شدن، کسی که توی ذهن اش است و دردمند 

است، به جهان بیرون نگاه می کند، سرخورده ست، از چیزها زندگی خواسته، نداده اند آنها، توقعات اش برآورده نشده، 

ید از پذیرش شروع کند، موالنا این سه مرحله را مرتب قید می کند، است، پر از درد است، این آدم، با پر از رنجش

پذیرش است که شما را تبدیل به هشیاری می کند و فضا را زیر این فکرها باز می کند و شما بوسیلۀ آن فضا می توانید 

ظر ذهن تان نمی توانید باشید، این من ذهنی را تماشا کنید، اگر آن فضا باز نشود، شما فکرتان را نمی توانید تماشا کنید، نا

 این اخالق سگی را که موالنا می گوید حول وحوش مردار می گردد، نمی توانید ببینید، دردتان را نمی توانید ببینید.

 اگر ما جذب دردمان باشیم، ما گیج می شویم آنجا.

پذیریم، همینطور جلو می رویم، ُخب اولش با پذیرش شروع می شود، یادمان باشد، وقتی می پذیریم، می پذیریم، می 

هشیاری که زیاد می شود زیر فکرهای ما، یواش یواش از آن کارهایی که انجام می دهیم خوشمان می آید، لذت بخش می 

گاهی اوقات لذت حالت منفی دارد، منظور ما لذت حس ها نیست، مثل شود، این لذت هم لذت، دو جور لذت هست گفتیم، 

حبت نمی کنیم ما، بلکه یک لذتی، یک شادی فضایی، شما وقتی کاری را انجام می دهید، فکری خوردن مثال"، آن را ص

را می کنید، یکدفعه می بینید که با شادی همراه است، این همآن عمل بیدار است که ضمن اینکه شما یک کاری را انجام 

 ، این هم یک مرحلۀ بعدش است.می دهید، چون مدتها با پذیرش کار کرده اید، اآلن انجام اش شادی فزاست

 پس شما حاضرید، این لحظه تسلیم شده هستید، امروز در غزل می گوید که: 
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        .هر آن نقشی که پیش آید، در او نقاش می بینم

یعنی هر وضعیتی این لحظه پیش می آید، من نقاش را می بینم؛ ولی نقاش باید باز شده باشد، زیر فکرهای شما، اگر نقاشی 

 جود ندارد، شما فقط هشیاری جسمی دارید، چه را می توانید ببینید، نمی توانید ببینید!.و

نقاش را آن موقع جسم می بینید، اگر ما با ذهن هم هویت شویم، یعنی من ذهنی داشته باشیم، یک تصویر ذهنی در ذهن 

م یک شکل خاصی دارد، این توهم مان باشد و خدا را یک چیزی در ذهن مان تجسم کنیم، در یک جایی هست و آن ه

خدا را قبول دارد و معتقدم به اینکه به اصطالح وحدت وجود دارد من است، این فرق دارد به اینکه شما بگویید بله، بله، 

و همه چیز یکی ست؛ ولی من ذهنی در آنجا تماما" هشیاری جسمی دارد و شما جسم را تجسم می کنید، این قبول نیست، 

با اینکه: خدا، لحظه به لحظه، در تجربۀ شما، حس شود، لحظه به لحظه به عمل تان بریزد، لحظه به لحظه  این فرق دارد

عمل تان را شادی فضا کند، بعد، اگر شما این کار را ادامه دهید، ذوق پیش می آید، می بینید که موالنا اسم این را گذاشته 

، با یک نیرویی، مثل تیر، دارم به سوی هدفم می روم، هدف Tentionشپشپ، یعنی در اینجا، می گوید من مستم، با یک 

موالنا، در این مورد بیدار کردن مردم است، آوردن هشیاری به این جهان است، یک چنین غزلی را گفتن است، ذوق 

 دارد در این کار.

زی در این جهان؛ و در می ریمی آوری ذوق، درست مثل اینکه می روی از آنطرف، سطل را برمی داری، پر می کنی، 

ربان بیرون روندۀ زندگی، که میل دارد خودش را بیان کند، شما ض Pulse این کار مثل تیر می روی به بیرون، درون

سطل به سطل، این را می ریزید بیرون، مثل تیر می روید سوی هدف تان و از این کار شادمانید. این شادی فزاست، کیف 

وق است. این، موقعی ست که شما عمل توام با پذیرش، مدتها انجام دادید، یعنی عمل تسلیم شده، می کنید با این کار، این، ذ

بعدش هم کارهایتان شادی فضا بوده، بعدش هم تازه فهمیدید چکار باید بکنید، اآلن موازی شدید با ضربان بیرون روندۀ 

 لذت هم می برید، شادمان هم هستید، زنده هم هستید.زندگی و مثل تیر دارید می روید سوی خواسته هایتان و از این کار 

 پایین می گوید:

 مرا گویی مرو َشپَشپ که حرمت را زیان دارد

من می روم سطل را از آنجا پر می کنم، می آورم می ریزم، کیف می کنم. شپشپ یعنی مضطرب، مضطرب می گوید 

نمی دهد، فقط کارش این است که برود آنجا سطل را در اینجا مثبت است، یعنی بی تمکین، یعنی به حرف هیچکس گوش 

 از برکت زندگی، بیآورد بریزد اینجا، دوباره برود، بریزد، برود، بریزد، ... پر کند

 .پایین هم می گوید که: به من می گویی دیگر نگو، خاموش باش

 چه لب را می گزی پنهان که خاموش باش و کمتر گو

 ش، لب هایت را می گزیاز درون به من می گوید خاموش با

 نه فکر و مکر توست این هم که بر گفتار می گردم؟!.

 یعنی تو داشتی می گفتی، تو داشتی از طریق من حرف می زدی، من نیستم!.

توجه می کنید، این همآن ذوق است، یعنی قرار است که شما اینطوری زندگی کنید، البته ما می توانیم به خواسته های 

 استرس می کشید و زیر فشار هستید: و فشار و استرس هم برسیم، اگر شما هر لحظه کار می کنیدبیرونی مان، با 
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,, خوشم نمی آید ,,، واکنش نشان می دهید، این قبول نیست، من ذهنی این کار را می کند، موقعی که خواستۀ شما، مهم 

مهم تراز انجام دادن می شود، استرس می شود،  تر از انجام دادن می شود، موقعی که خواستۀ شما، خواستۀ بیرونی شما،

برای اینکه اگر انجام دادن شما با شادمانی و با شادی فضایی، در این لحظه همراه باشد، شما عجله ندارید به خواسته تان 

                                                                                                             برسید.    

ولی وقتی انجام دادن، با استرس همراه است، یعنی همۀ حواس تان می رود آنجا: ,, من آن را می خواهم، چون زندگی در 

 آن است ,,، پس این انجام دادن در این لحظه، بیخود است!.

کنیم که زندگی می خواهد ما عمل  ,, اصال" من نمی خواهم انجام دهم، من آن، را می خواهم ,,، یعنی ما اصال" فکر نمی

بیدارگونه کنیم، ما باید کار کنیم، در غزل هم می گوید: من، نان را بهانه کرده ام، من آن کارهایی که می خواهم در بیرون، 

 آن چیزهایی که می خواهم، اینها بهانه ست، برای اینکه خباز را ببینم، نانوا را ببینم!.

 مست خبازم بهانه کرده ام نان را، ولیکن

درست است که من یک چیزهایی در بیرون می خواهم؛ آنها نان است دیگر، ولی واقعا" من عاشق نانوا هستم، من می 

 خواهم نانوا را ببینم!.

 نه بر دینار می گردم که بر دیدار می گردم

نانوا را ببینم، با نان کار ندارم، نان  ولی ما اینطور نیستیم، ما دنبال نان هستیم، یعنی من می خواهم این لحظه یار را ببینم،

 فقط بهانه ست.

پس تولید موالنا برای دیدار یار است و مال شما هم باید اینطوری باشد. شما البته می گویید من اصال" این چیزها سرم 

 نمی شود، خانۀ بزرگ می خواهم، فرش می خواهم، همسر مهربان می خواهم، ... 

نین زندگی عدول کنید، برای شما این لحظه، مهم نیست، زندگی مهم نیست، شما نمی خواهید ُخب شما می خواهید از قوا

دنبال یار باشید، گرد یار نمی خواهید بگردید، کسی که گرد یار است، مثل طواف حاجیان، حواس اش به یار است، در 

نرژی که اآلن می ریزد و این تجربه ای که یک چیزهایی را هم ایجاد می کند، آن چیزها مهم نیستند، بلکه این ا هم بیرون

می کند، آن شادی فضایی که در وجودش، بوجود می آید، از دیدار یار، یعنی هر لحظه به او، هشیار است، یک پایش در 

 .داین لحظه ست، یک پایش هم بیرون است؛ یا سرش بیرون است. خالصه، شما مثل قلم زندگی هستی

ان هم می کشد؛ ولی شما نمی توانید بگویید که: ,, زندگی به کنار، من همه اش هشیاری مادی حاال، قلم زندگی در بیرون، ن

دارم، دور چیزهای مادی می خواهم بگردم ,,، این نمی شود. شما بدانید که اگر همینطوری می گویید، باز هم حول او می 

اد درد کشیدید، دیدید درد تمام نمی شود، بدانید گردید؛ ولی درد خواهید کشید، اگر درد کشیدید، ناراحت نشوید، اگر زی

 حول محور اشتباهی می گردید.  

 مثال باغبانانم نهاده بیل بر گردن

 برای خوشه خرما به گرد خار می گردم

 باغبان ها بیل را می گذارند روی دوش شان؛ و می روند با بیل، بیل می زنند، خاک را می شکافند، مثل شخم زدن؛ و

 را می کنند، بجایش گل می کارند، شما خار من ذهنی را می کنید، گل رز زندگی می کارید، هشیاری می همچنین خار
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 کارید، بیل برای آبیاری هم هست، باغبان دانا ست، صبور است، می داند چکار کند، شما هم همینطور. 

، بیل چیست، بیل توجه زنده و هشیار شماست می گوید ما مثل باغبان هستیم، اول باغبان باغ گل خودتان هستید، شما با بیل

 .ددر این لحظه، بیل است آن، آن است که ... ولی اول باید دور یار بگردی

      توجه هشیار و تیز شما، نه توجه من ذهنی، نه آن بیل نیست. 

د، وقتی توجه تیز اول باید فضا را در زیر باز کرده باشید، گفتم از کجا شروع می شود، اول با پذیرش شروع می شو

شما، می بیند، آب را می دهد به آن قسمتی  شما، در این لحظه، هشیار شما، در این لحظه، می نشیند روی ذهن شما، منِ 

 که باید بدهد، با آن بیل بعضی الگوها را می بیند، می کند می اندازد دور، درست است؟

 یه شده.ور است، خدا به باغبان تشبـــــصبور هم هست، باغبان صب

 غالم باغبانان ام که یارم باغبان هستی

 به تری و به رعنایی چو شاخ ارغوان هستی

یعنی یار من، همین یاری که صحبت می کنیم، رعناست، تَر است، لطیف است، شما هم تر و لطیف هستید، باغبان هستید، 

 هست، لطیف است. صبور هستید، در پرورش خودتان اول، موالنا می بینید که باغبان همۀ ما هم

پس، توجه هشیارانۀ تیز شما، بیل شماست، کشیدید عقب نگاه می کنید به خار، خار همین من ذهنی ست، گفتیم ما توی این 

  :من ذهنی زندانی شدیم، از آنجا باید زاده شویم، امروز می خوانیم

اما می زایاند، دومی را زندگی می زایاند؛ دوبار آدم زاده می شود، یکی از شکم مادرش، یکی هم از شکم ذهن. اولی را م

ولی وقتی می زایاند شما نباید مقاومت کنید، تسلیم همین است دیگر!، تسلیم یعنی شما می پذیرید رویداد این لحظه را قبل 

، از از قضاوت؛ و با این تسلیم و رضایت، زندگی اجازه پیدا می کند، یعنی شما اجازه می دهید شما را از آنجا بزایاند

 ذهن؛ و به شما دسترسی پیدا کند تا برکت اش را از شما بیان کند، عشق اش را از شما بیان کند.

 می دانید که پس، دنبال خوشۀ خرما هستید، می دانید که: همیشه موالنا که اینطور صحبت می کند، شما که وارد هستید،

ی سبب، بی سبب، از این درخت خشک خرما، خرما بوجود این به داستان زاده شدن مسیح از مریم هم اشاره می کند که ب

می آید، بی سبب. بی سبب را ذهن نمی پذیرد، امروز خواهیم خواند، ذهن دنبال سبب می گردد و دنبال سبب مادی می 

گردد، در زائیده شدن، سبب مادی وجود ندارد، بارها صحبت می کنند که: چه چیزی سبب می شود که من زود از مادر 

شوم؟، من نمی دانم، برای اینکه زندگی شما را می زایاند، باید صبر کنید، باید صبر کنید، کار کنید، آن موقع،  زائیده ذهن

... 

عمل بیدار انجام دهید، کارهایی که می کنید برای شما لذت بخش باشد، بعد کارهای ذوقی کنید، یواش یواش تسلیم شوید، 

ادی فزایی، از این فضای حضور می آید، شما نگاه کنید، بعد ازاین، بعضی ها، در کارهای ذوقی، ذوق، شادی و این ش

بنظر شما پست ترین کارها را انجام می دهند؛ ولی از انجام آن خوششان می آید، کیف می کنند، شما نگاه می کنید شاید 

 یک کارگری که از کارش خوشش می آید، لذت می برد!.

 ر است، چطور او آنقدر شادمان است وقتی کار می کند، من دارم کار می کنم هر لحظه,, ببین من کارم از آن خیلی بهت
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این، دارد کارش را با انرژی انجام می ، زیر فشارم، هر لحظه استرس دارم، نمی خواهم انجام دهم، همه اش در آینده ام 

                                                                                                                ! ,,.دهد

آن فضاست که درون آدم، هر کاری!، برای اینکه ذوق اش را دارد، ذوق از کار نمی آید، بلکه از درون آدم می آید، 

ارد شادی را می ریزد به آن کاری که انجام می دهد، بعد، آدم لذت می برد از کارش؛ و وقتی هم که فقط هشیاری جسمی د

و می خواهد کار را انجام دهد، کار فشار دارد، استرس دارد، نمی تواند انجام دهد، آدم استرس می کشد، فشار می کشد، 

گرفتاری می کشد، کار را انجام می دهد، پس از یک مدتی مریض می شود، گاهی اوقات هم شب و روز فشار می کشد، 

باشد، پول بزرگی باشد؛ ولی بدرد نمی  ممکن استشده، چیز بزرگی  یک چیزی را بدست می آورد، همه اش به درد آلوده

 خورد، شادی تویش ندارد.

 پس، این خار، شما بیل در گردن تان، از این خار ذهن می خواهید خودتان را بکشید بیرون، باغبان هم هستید.

 پس معلوم می شود که ما خودمان هستیم که خودمان را می زایانیم.

 چون خوردی شود بلغم کند صفرانه آن خرما که 

 ولیکن پر برویاند که چون طیار می گردم

ما هشیاری جسمی داریم، وقتی آن خرما را نمی گویم که اگر خوردی بلغم شود، صفرا ایجاد کند، مثال" خرمایی که 

 خوشمان می آید، تأیید است؛ یا به ما بگویند می دانی؛ یا چیزهایی که خوشمان می آید: 

ر خوبی هستم، مادر خوبی هستم ,,، با نقش هامان هم هویت ایم، وقتی نقش هایمان را بزرگ می کنند، ما خوشمان ,, من پد

می آید، وقتی توی سرش می زنند ما بدمان می آید، اگر به ما بگویند پدر یا مادر بدی هستیم، بدمان می آید، ما همه اش 

این خرماها، مثل خرمای تأیید، اگر بخوریم، پس معلوم می شود که به آن  نگاه می کنیم ببینیم کی به ما خرما می دهد؛ اما

چیز مورد تأیید، هم هویت ایم، مثل بچه مان، با بچه مان ما هم هویت ایم، با نقش پدری، مادری، ما هم هویت ایم، مردم 

 وقتی تعریف می کنند ما خوشمان می آید.

ش گرفتاری شماست، اول هم هویت می شوید، بلغم است، بلغم مربوط از هر خرمایی که شما خوشتان می آید، موضوع ا

 ـ به ذهن است، کسی که بلغمی ست، ذهن اش خراب است، مالیخولیا دارد، بیخودی حرف می زند، اصطالحا"، اینها 

 اصطالحات قدیمی ست، امروز بلغم و صفرا که جزو آن خلط های چهارگانه هستند، دارد می گوید.

شادی زندگی رد می گوید که: بعضی خرماها، یک خرما هست که از اعماق وجود شما می جوشد می آید، پس موالنا دا

، ما اول بلغم می کنیم، یعنی ... این اصیل است، یک خرما از بیرون می آید، هر خرمایی که از بیرون می آید، اینست، 

 درد است، صفرا معادل خشم است، ترس است.با آن هم هویت می شویم، بعد صفرا ایجاد می کند، صفرا هم معادل 

می گوید من آن خرما را نمی گویم؛ اما یک خرمایی، همین فضا گشایی، فضای زیر فکرهاتان است، که از آن فضا شادی 

پَر می رویاند، برای اینکه وقتی آن فضا باز می شود، یواش یواش و آرامش می آید، این، خرماست. می گوید این خرما 

 د.یمن ذهنی کشیده می شود، زائیده می شو هویت، از

فرض کنید که شما همۀ وجودتان را از این من ذهنی بکشید، هیچی آن تو نماند، شما تبدیل به یک فضای بی نهایت وسیع 

شدید که این، گاهی اوقات موالنا می گوید مثل خورشید می درخشد؛ و سبک شده اید، پرواز می کنید، برای اینکه اآلن، 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin


                 # Aug 28 2013     468                               programتاریخ اجرا:       گنج حضور ۸۴۶برنامه شماره 

16 
 

؛ و اآلن راجع به آن ، سنگین نیستیدری تیز توجه زنده تان روی هر چیزی می تواند بنشیند و خلق کند، گیر نیستیدهشیا

 فضا، صحبت می کند، می گوید:

 جهان مارست و زیر او یکی گنجی است بس پنهان

 سر گنجستم و بر وی چو دم مار می گردم

    ن را نشان می دهد.هشیاری جسمی ما، جها جهان را ذهن ما نشان می دهد.

البته، جهان را هم آنطوری که باید، نشان نمی دهد، جهان هم هویت شده را نشان می دهد، شما از جهان چه می بینید؟، آن 

فقط هشیاری جسمی داریم و دوِر آن چیزها می گردیم، که ما چیزهایی که دوست دارید وبرای شما مهم هستند و گفت اگر 

وجمع کنیم،  ؛که با آنها هم هویت شدیم، گفت اینها مردار هستند، ما حوِل آنها می گردیمبرای ما ها معموال" مهمترین چیز

 می شود جهان، می شود ذهن شما.

 جهان ولی تویش چه دارد، ذهن تویش چه دارد؟، درد دارد و هم هویت شدگی.

 زیر او یک گنجی هست بس پنهان. ،می گوید: جهان مثل ماری ست

 ه در ادبیات ما هست، که گنج همیشه در خرابه ست، آنجا یک مار هست و یک مار روی گنج خوابیده.تمثیلی ست ک

حاال شما می خواهید بروید آن گنج را بردارید، مار هم چنبره زده، روی آن خوابیده، می گوید: ,, کجا!، نمی گذارم گنج 

 را برداری ,,.

ی ذهن شما، این من ذهنی، مخصوصا" آن شاخۀ ــــن باز می شود؛ ولحاال، این گنج، همین فضایی ست که زیر فکرهایتا

 دردش، مار است. مار است، می گزد. 

شما همینکه بخواهید یک قسمتی از این دردتان را بیندازید، دردناک است، مار فورا" شما را می ترساند، اگر بعضی از 

هم اجتماعی، باورهای مذهبی، سیاسی، خانوادگی،  از لیباورهایتان را بخواهید بیندازید، مثال" ممکن است شما با خی

ید، جذب اینها شده اید، حول آنها می چرخید، هر لحظه آنها ه اهویت باشید، هم هویت باشید، یعنی اینکه با اینها عجین شد

ن هم هویت اید؛ را یک به اصطالح مال با ارزش می دانید و اآلن یک الگوی درد؛ یا یک الگوی ذهن پیدا می کنید که با آ

 .یا یک عادت بدی شده برای شما، اعتیاد پیدا کردید به آن، عادت های بد، اینها چه هستند، اقالم های ذهنی اند دیگر!

یکی از اینها را برمی دارید بیندازید دور، فورا" حس عدم امنیت به شما دست می دهد، ما از باورهامان چه  همینکه شما

، مخصوصا" باورهای جمعی، فرض کن که بنده عضو یک سازمانی هستم که دویست میلیون می گیریم؟، از باورهامان

آنها را هم قبول کردم، ُخب از آن حس امنیت می گیرم، این حس امنیت، کاذب است، حس نفر جمعیت دارد، باورهای 

 ." کاذب است" دانندگی می گیرم، 

 ." کاذب است"  پس من دانش دارم، من هم اینها را می دانم ,,، می گویم: ,, دویست میلیون نفر اینها را قبول دارد، 

 ." کاذب است" حس امنیتی که من می گیرم از جمع، از ,, ما ,,، ایندفعه شد ,, ما ,,، 

این گنج، زیر این ذهن عجیب و غریب است که یک مقدار از هویت اش از جمع است، یک مقدار بطور فردی ست، 

ی زیاد!، درد دارد، هم هویت شدگی با باورهای فردی دارد، با باورهای اجتماعی دارد، با گرفتاری هست در آن، خیل

 سیاسی دارد، مذهبی دارد، هم جور، ماشاءهللا، تویش پُر است گرفتاری!.
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 ماَحصِل اینها درد است، ما درد حمل می کنیم.

بیایی بیرون، این مار درد، به تو حمله می کند، به شما دارد چه می گوید؟، می گوید: ببین، شما اگر بخواهی هم از ذهن 

شما این را بدانید، باید بدانید، به این برنامه گوش می کنید، مارِ درِد ذهِن شما، به شما حمله خواهد کرد، حتی شما را ممکن 

موالنا نخوان، است از گوش کردن به این برنامه باز دارد، از خواندن موالنا باز دارد، ممکن است به شما بگوید: ,, 

، شما هم در آن حال، موقتا" باور کنید، شما درد من ذهنی را کرده اید سه ,, مزخرف است، این چیست، چه می گوید این

,, من می خواهم تو را ذوب کنم ,,، مگر اینکه توجه تیز زندگی، نگاه کند، به شما بگوید که من که ُکنِج دیوار، می گوید 

         من اآلن دیگر گول نمی خورم، من فریب من ذهنی را نمی خورم.اآلن دردم را می شناسم، 

 خالصه، مار من ذهنی، جلوی شما در می آید، اتفاقا" موالنا می گوید زمرد است که این را کور می کند.

اد کرده زمرد چیست، زمرد هشیاری تیز این لحظۀ شماست که ... دارد می گوید دیگر!، شما نباید یک مقدار هشیاری ایج

 ، دور یار بگردید، دور یار بگردید.!، آن را ول کنید... اید زیر این فکرها

اینها شما را آگاه می کند که چه چیزی به شما کمک می کند، چه چیزی با شما در خواهد افتاد؛ ولی شما اگر  می دانید،

زائیده شوید، درد به شما حمله خواهد تصمیم گرفتید از درد من ذهنی راحت شوید و به فضای یکتایی برسید، از ذهن 

کرد، یک جای، جلوی شما خواهد ایستاد این مار: ,, کجا!، به این راحتی من می گذارم گنج را برداری، پس من اینجا چه 

کاره ام ,,، مخصوصا" ما انسانها، این درد را کشانده ایم تا چهل، پنجاه سالگی، یعنی ما پنجاه سال درد ایجاد کردیم، هم 

 هویت شدگی، درد.

ما می گوییم، موالنا اینطوری به نظر می آید می گوید که ده، دوازده سالگی، موقع زائیده شدن از ذهن است، اآلن ما به 

شما به این برنامه ها گوش بده و در حالیکه رشد می کنی و این ضربان بیرون روندۀ بیا یک آدم بیست و پنج ساله بگوییم: 

گوش نمی کند، برای اینکه وضعیت .... هد صادر شود، تو بیا موازی باش با او، درد ایجاد نکن، زندگی از شما می خوا

جامعۀ ما ایجاب نمی کند، وضعیت جامعه، تلویزیون، من ذهنی را تحریک می کند، هی می گوییم: ,, من، من ,,، ُخب ما 

 .و می گوید این است ؛د آشکارایک جامعۀ حمایتی نداریم که، هر کسی یک چیزی دارد به رخ مردم می کش

 ." اینکه درست نیست، این کمک نمی کند" 

ولی موالنا می گوید که من سر گنج هستم، سر گنج دو معنی دارد، یعنی هم روی گنج حاضر هستم، اگر شما این لحظه 

اقعا" سر گنج حاضر از جنس هشیاری هستید و می دانید یک مقدار جدا شده اید از ذهن تان، ذهن تان را می بینید، و

می گوید: واقعا" عقل گنج هستید، آن گنج، فضای زیر فکرهاتان است، یک چیز عجیب هم هستید، بعالوه یک من دیگر 

م مار، یعنی مرتب دور و غریب نیست، اگر شما سر گنج بنشینید، عقل گنج شوید، بی اختیار دور گنج می گردید، مثل دُ 

ن موقعی ست که شما از طریق پذیرش، مقداری از وجود هم هویت شده تان را آزاد کرده این گنج می گردید بی اختیار، ای

اید و فضا را زیر فکرهایتان باز کردید، مثل دم مار، دور گنج می گردید، در حالیکه هنوز ممکن است آن مار، شما را 

 ، اژدها را کور می کند.بترساند، اتفاقا" همین هشیاری، زمردی ست که چشم های مار را، افعی رابخواهد 

شما اگر بگویید یک جایی مار خوابیده، یک سری طال ، جواهر هم زیر آن است، چکار باید بکنید، باید خیلی مواظب 

 ، تا بخواهید بروید با مار دعوا کنید، مار ممکن است شما را نیش بزند.باشید
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 هایش کور باشد، شما را نبیند؛ یا با چوبی، چیزی:حواس مار پرت باشد، چشم که پس بنابراین، یک کاری باید بکنید 

 شما آن جواهرات را بردارید. ، که ـ پاشو برو آن ور تر

                                       این من ذهنی هم شاخۀ دردش اینطوری ست، ایستاده آنجا نیش بزند.  

دردتان را کم می کنید، این من ذهنی، با دردش مخصوصا"، مخصوصا"، مخصوصا"، شما اگر توی این راه می روید و 

 به شما حمله خواهد کرد، وقتی حمله کرد، شما باید زمرد را بیندازید توی چشمش، باید آنجا حاضر باشید. 

، هم عقل گفت: سر گنج هستم و بر وی ... یعنی حاضر هستید بر گنج تان، هم حاضر هستید، هم گنج عقل گنج را دارید

 .خدا را دارید

دفتر چهارم شروع می شود، به  ۱۸۵۶اجازه دهید که چند تا مطلب از مثنوی بخوانم که به ما کمک می کند؛ و از بیت 

 ما کمک می کنداین فرآیند را درست بفهمیم. تیتر آن هست: 

 نقصان اجرای جان و دل صوفی از طعام هللا.

جسمی که ذهن ما بییرونی که هشیاری سری چیزهای  ببینید، موضوع این است که اگر ما هشیاری جسمی داریم، با یک

می پسندد و برایش مهم است، هم هویت شده ایم، همینکه بخواهیم هویت مان را از آنها بکشیم بیرون، درد ایجاد خواهد 

را می کند شید و بدانید که یک باشنده ای به نام زندگی دارد این کار شد، این درد را شما باید مواظب باشید هشیارانه، بکِ 

 و آن، در کار است، و شکایت نکنید و بیشتر نخواهید، این بیشتر خواستن، نیاز ذهن است و یک نیاز روانشناختی ست.

  :اینکه ما می گوییم هر چه بیشتر، بهتر، این دو معنی دارد

 اختی شود، یکی اینکه شما فقط هشیاری جسمی داشته باشید، جسم را بشناسید؛ و این موضوع یک نیاز روانشن

یک موقعی هم هست، نه، از جنس هشیاری حضور هستید و چیزها را در بیرون، زیاد دارید می کنید، آن درد ندارد، 

 اولی درد دارد، دومی درد نخواهد داشت، آن چیزهای بیرونی، به شما به اصطالح راحتی خواهد داد، درد نخواهد داشت.

 ۱۸۵۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 صوفیی از فقر چون در غم شود

 عین فقرش دایه و َمْطَعم شود

وقتی از شما صوفی هستید، شما انسانی هستید که می خواهید این هشیاری جسمی را تبدیل به هشیاری حضور کنید؛ اما 

 یعنی چه؟این فقر است، نظر جسمی من ذهنی را کوچک می کنید، فقر یعنی چه؟، یعنی هویت ذهنی را کم کنید، 

فرض کنید یک نفر تمام هویت اش را از ذهن بکشد، فقیر کامل شود، فقیر کامل یعنی هیچ حس وجودی، در ذهن اش 

صال" اهل این جهان نیستم، من زندگی هستم، من از چیزی در ندارد، یعنی به این جهان که نگاه می کند، می گوید من ا

این جهان، هویت نمی گیرم، نه اینکه فقیر هیچی نداشته باشد، عمال"، شما ممکن است صد میلیون دالر داشته باشید؛ ولی 

 از نظر معنوی فقیر باشید، با هیچکدام از این اموال تان هم هویت نباشید. می گوید:

فقیر می شود، یعنی هویت تان کوچک می شود و در غم وارد می شوید، اگر این غم را بپذیرید هشیارانه، صوفیی دارد اگر 

  دایۀ شما می شود، پرورش دهندۀ شما می شود، بمحض اینکه هویت را ذهن بَکنید و فقیر شوید، این فضا ،عین فقرشما

  ـ هم عم یعنی غذای شماست، هم غذای ما آن است، طدر زیر باز می شود، این فضا، پرورش دهنده و تماِم شماست، مَ 
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 پرورش دهندۀ ما آن است، فضای زیر فکرهامان.

 زانک جنّت از َمکاِره ُرسته است

 رحم، قسِم عاجزی اِشکسته است

 همآن فضای باز شده در زیر فکرهای ماست، از رنج، مکاره یعنی رنج.بهشت، توجه کنید، می گوید: بهشت، 

 .د می کشید، برای اینکه دارید هویت تان را از چیزهای بیرونی می گیریدشما هشیارانه در

   ُخب می گوییم: شما تأیید نگیرید، اگر شما آن خرماهایی که از بیرون می خواستید، که به شما بگویند: 

، تمام آنها خرماهای ,, معلم خوبی هستید، پدر و مادر خوبی هستید، بَه بَه بَه، عجب برنامه ای دارید، چقدر عاقل هستید,, 

بیرونی ست، وقتی شما از آنها صرفنظر می کنید، این رنج دارد، ما داریم می گوییم که آن مار، شما را خواهد ترساند، 

و رحم ایزدی، شفقت ایزدی، لطف ایزدی،  می گوید این بهشت که زیر فکرهای شما باز می شود، از درد بوجود می آید

کسی عاجزی اشکسته ست، یعنی کسی که ,, منم، منم ,, نمی زند، ،سهِم ...، این گیر کی می آید؟ برکت ایزدی، قِسِم یعنی

حس وجود در ذهن اش وجود ندارد، بلند نمی که فقیر است از نظر ,, من ,,، فقط به فضای زیر فکرهایش زنده هست، 

ته، عاجز شکسته، نه اینکه بیچاره باشد، شود هر لحظه بگوید: ,, من ,,، ,, من ,,، ,, من ,,، پس می شود عاجز شکس

مریض باشد، توی گوشه ...، اینها را ما بد تفسیر می کنیم، یعنی شما از نظر حس وجود در ذهن، به صفر رسیده اید، 

    عاجِز اشکسته.

 آنک سرها بشکند او از ُعلُو

 رحم حق و خلق ناید سوی او

را بشکند، یعنی بگوید من بیشتر می دانم، بحث و جدل کند، مردم را  هر کسی که از روی تکبر و ,, منم ,, گفتن، سرها

؛ یا واقعا" با چماق بزند مردم را تنبیه کند، از من ذهنی فکر و عمل کند، در اینصورت، متقاعد کند که من بیشتر می دانم

 مهربانی خدا و خلق، به سوی او نمی آید. این اطالعات مهمی ست.

 جواناین سخن آخر ندارد وان 

 از کمی اجرای نان شد ناتوان

یک جوانی، جیره اش کم شد، اجرا یعنی جیره، وظیفه، صبر، می گوید این حرف هایی که  :اآلن داستان ما را می گوید

می زنیم آخر ندارد، یک جوانی، یعنی مِن شما، وقتی ما در ذهن هستیم، با چیزهای این جهانی هم هویت ایم، با آن 

یت ایم، فرو می ریزیم و یواش یواش می بینیم که آن چیزهایی که به آن افتخار می کردیم دارد از دست چیزهایی که هم هو

می رود، مخصوصا" وقتی سن ما باال می رود، مثال" زیبایی ما از بین می رود، تن ما دارد ناتوان می شود، یک قسمت 

آنقدر که پول می  مثال" پیر می شویم، ناتوان می شویم، یاهای ما از قبل شده، یک عیب و ایراداتی پیدا کرده ایم، داریم 

ساختیم نمی توانیم بسازیم، یک ذره که بگذرد می بینیم که زندگی روی ما کار می کند، دیگر با آن نفوذی که قبال" داشتیم، 

ی اصال" توجهی به ما رئیس فالن اداره بودیم، وزیر بودیم یا هر کی بودیم، آن دیگر نیستیم، بازنشسته شدیم، کس مثال"

 می بیند.سالگی، اینها را  سیسالگی،  چهلنمی کند، یواش یواش کوچک می شویم، هم ابتدای کار، انسان در 

 می گوید: یک جوانی، از اینکه هویت اش کوچک می شد، شروع کرد به شکایت کردن، گفت: هر چه بیشتر، بهتر، انجام
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 ها هم هویت شوم؛ ولی آنها هی دارد کم می شود، چرا کم می شود؟نمی شود، من می خواهم چیزها را که با ان

زندگی دارد به شما می گوید که: من هستم اینجا، من می خواهم دخالت کنم، می خواهم به تو دسترسی پیدا کنم، تو را از 

این درست نیست،  ذهن بکشم بیرون، تو هم حواس ات به بیرون است، می خواهی انباشته کنی و با آنها هم هویت شوی و

 تو را به این خاطر من نفرستادم.

 .خالصه، این جوان از اینکه سهمش کم شده بود، ناتوان شد، شروع کرد به شکایت کردن

                    همۀ حرف های ما این است که کم است، ما به مرض ,, کم است ,, دچاریم.

مت ها را خواهش می کنم بخوانید، حفظ کنید، هر روز تکرار کنید، اینجا، موالنا خیلی چیز جالبی می گوید، شما این قس

 ببینید چه می گوید، مراقبه کنید با اینها.

 شاد آن صوفی که رزقش کم شود

 ش ُدر گردد و او یَم شودآن َشبَه

ا آنها بیرون ب شود،، یعنی آن چیزهایی که درمی شخص شما، که رزق اش کم  ، یعنیحال آن صوفیمی گوید: خوشا به 

هم هویت می شود، آنها یکی یکی دارند از بین می روند؛ ولی این، بجای اینکه غمگین شود، توی سرش بزند، دیدید که 

ما بعدا" هم وقتی که پیر می شویم، شصت، هفتاد سالگی، یواش یواش، می بینیم که دیگر ضعف بر ما مستولی شده، آن 

اومت می کنیم، اینجا هم من ذهنی ما را ول نمی کند، برمی گردیم به حافظه کارها را نمی توانیم بکنیم، برمی گردیم مق

مان می گوییم: ,, در بیست سالگی شاگرد اول بودم، در بیست و پنج سالگی قهرمان ُکشتی بودم، در سی سالگی ... ,,، به 

یرون، این حرف ها را نزن، حافظه همه اش برمی گردم، نمی خواهد بفهمد که زندگی می خواهد تو را از ذهن بِکشد ب

 ول کن این ذهن را.

 ه، شبهمی گوید خوشا بحال شما آن صوفی که رزق شما کم می شود و این من ذهنی که مثل یک سنگ سیاه است، مثل َشب

 هیچی، ُدّر شود و او دریا شود، یَم یعنی دریا.مفرغ، یعنی سنگ سیاه، 

هم هویت شده اید و توی ذهن است؛ و  هنی، با آن چیزهای مهمی کهپس، اگر شما اجازه دهید یواش یواش که این من ذ

 همه توهم است، اینها را یکی یکی زندگی دارد می گیرد و بعضی هایش را هم گرفته، ُخب بقیه اش را هم شما بیندازید

  دور، این مفرغ شما تبدیل به ُدّر می شود و این دریا، زیر فکرهایتان باز می شود این فضا. 

 ِجراِی خاص هر که آگاه شدزان 

 گاه شداو سزای قرب و اِْجری'

می گوید که: از آن جیره، از آن جیرۀ خاص، جیرۀ خاص همآن شادی ست که از تجربۀ این وحدت؛ و  .ِجرا یعنی سهمیه

را  عبور زندگی و انرژی، در شما بوجود می آید، یعنی این لحظه به شما شادی را دست اول حس می کنید و این جیره

می گیرید، این جیرۀ خاصی ست که از خدا می آید، این فرق دارد با اینکه شما در ذهن تان معتقد باشید ,, بله، خدا هست 

و من معتقدم و یک سری کارها در این جهان می کنم و اینها را هم خدا گفته بکنید و من هم دارم می کنم ,,، اینها همه 

ر ذهن تان بمانید، هشیاری جسمی داشته باشید، یک سری کارها هم انجام دهید و ذهنی ست و فرق دارد با اینکه شما د

 اینها را هم به حساب این بگذارید که لحظه به لحظه شما خدا را تجربه می کنید و انرژی از شما عبور می کند و شما تسلیم
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 هستید، این همآن ِجرای خاص، جیرۀ خاص است.

اص آگاه شود، او شایستۀ قرب را دارد، در این صورت یعنی با خدا یکی شده خالصه، می گوید هر کسی که از این جیرۀ خ

 اِْجری گاه شده، یعنی خالصه منشاء فیض شده، منشاء برکت شده.

 پس شما که این فضا را زیر فکرهاتان باز کنید، یَم شوید، دریا شوید، در آن فضا که هر چه وسیع تر می شود این 

شود، کوچکتر می شود، کوچکتر می شود، هیچ حس وجودی در ذهن نمی ماند، شما تماما" از ذهن ,, من ,, کوچکتر می 

 .و شما اِجری گاه شدید، شما منبع تمام امکانات شدید، شما با زندگی یکی شدی ؛زائیده شدید

، زندگی را در آنها پس شما پس از آن می توانید برکت زندگی را به جهان بیآورید، هشیاری تیز شما روی هر کس بنشیند

می بیند، از جنس زندگی شده اید، از جنس همآن هشیاری شده اید که قبل از به این جهان آمدن بودید، این دفعه هشیارانه، 

روی ذات خودتان قائم هستید، اصال" به این جهان نگاه نمی کنید، دوِر ُمردارهای این جهان نمی گردید، حساب کتاب نمی 

  .شدید ندارم، برای اینکه اینها گیرک های شما نیستند. اِجری گاه ؛ یازها را دارمکنید که من این چی

 زان ِجراِی روح چون نقصان شود

 جانش از نقصان آن لرزان شود

 مکانیسِم خودکنترل، روی شما گذاشته شده، چطوری؟ موالنا می گوید این

درد ایجاد می شود. درد، سبب می شود که شما از شما حول محورهای مادی بیرونی می گردید، حول یار نمی گردید، 

، می کشاند به زور شما را که تأمل کنید در احوال تان، وقتی تأمل می کنید، می ؟خودتان بپرسید که چرا من درد می ِکشم

ر آینده آیید موالنا می خوانید، موالنا به شما می گوید برای اینکه شما حول محور ُمردار می گردید، شما دنبال چیزی د

 هستید، شما در زمان، هستید.

در اینجا هم همینطور است، می گوید: آن درد، شما را می ِکشاند که بیآیید حول محور یار بگردید؛ ولی آمدید حول محور 

کم شود، شما یک ذره یار بگردید، اآلن یک مکانیسِم دیگری ست، برای اینکه همین که این می گوید این شادی، این غذا، 

ه می شوید، آن جیره، جیرۀ روح است، اگر کم شود چه می شود؟، جاِن شما از اینکه این جیره دارد کم می شود، متوج

لرزان می شود، شما می خواهید چه بشود، این یک مکانیسم است؛ ولی به شرطی که شما به این، زنده شوید، همینکه 

ی آمد باال کم می شود، فورا" می فهمید که حال تان خراب می شود، جیرۀ شادی و آرامش که از درون شما مجیرۀ شما کم 

شده، می فهمید که یک اشتباه کرده اید، اشتباه تان این بوده که رفتید حول یک محور بیرونی چرخیده اید، واکنش نشان 

  داده اید.

 پس بداند که خطایی رفته است

 زار رضا آشفته استکه َسَمن

ست، وقتی که خودمان را از ذهن می زایانیم، روی پای حضور قائم می شویم، فضا را پس این مکانیسم، خودکار در ما ه

 زیر فکرهامان باز می کنیم، این فضا مثل دریاست، به وسعت اقیانوس است، بی نهایت است، همینکه یک ذره این کوچک

این است که حول محور بیرونی  می فهمیم اشتباه کرده ایم، اشتباه مان چیست، اشتباه مان شود، ما متوجه می شویم و

 چرخیده ایم، پنج دقیقه، ده دقیقه، حال مان خراب می شود.
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 .که سمن زار رضا آشفته است

شما این لحظه، یک دفعه، با اتفاق این لحظه شروع می کنید به ستیزه، می گویید ,, این چیه! ,,، اعتراض می کنید، راضی 

 چه می شود؟، این فضا جمع شد. ،، چه شد!، آن آرامش، آن شادی چه شد؟! ،،. نیستید، نه تسلیم هستید، نه راضی هستید،

می فهمید، می فهمید اشتباه کرده اید، فورا" برمی گردید اشتباه تان را تصحیح می کنید. فورا" متوجه می شوید که یک 

، یک چند دقیقه رفته اید حوِل آن زندگی شدهمحوِر چیزی در بیرون، مهم تر از این محوِر حاال اسمش را بگذار خدا شده، 

می گردید، فورا" برمی گردید حول این، می گردید، برای اینکه سمن زار رضا، سمن زار یعنی یاسمن زار، یعنی گلزاِر 

، نه پس رضا، اینکه شما از این لحظه راضی هستید، این گلزاِر سمن زار رضاست، کی راضی می شود؟، شما .رضا

د، شما وقتی راضی می شوید، خدا هم راضی می شود، شما وقتی ناراحتید، مثل اینکه خدا اینکه خدا راضی می شو

 ناراحت است، شما راضی می شوید.

پس می بینید که عمل تسلیم شده خیلی مهم است، پذیرش این لحظه مهم است، پذیرش و رضا در این لحظه خیلی مهم است، 

   م خواهیم خواند که با این کار ما از علت ها می آییم بیرون.اینها را هم می گوییم چه می فهمیم؟، پایین ه

علت، محور بیرونی ست، ما یک جایی، متوجه می شویم این را. این قانون فیزیک است که واقعا" من از جنس موج 

هستم، از جنس نور هستم، من از جنس زندگی هستم، اصال" عمال" هم درون من خالی ست، این فضایی که در درون 

من، آن زندگی که من را به حرکت در می آورد، به رقص در می آورد، تمام دستگاه هایی که فیزیولوژی مرا تنظیم می 

کند، مثل گردش خون، مثل غده ها، مثل اعصاب، همۀ اینها را " هشیاری " اداره می کند، این فضا اداره می کند، این 

یل به آن، شوم و آن، وسعت اش بی نهایت است، من از آن جنس فضا، هم زندگی ست و هم من هستم، من می توانم تبد

می توانم بشوم؛ و من با عقل جسمی خودم که فقط جسم را می شناسد، من توهم می بینم، من نمی خواهم آن را چیره کنم 

 به عقل زندگی.

 چنانک آن شخص از نقصاِن ِکشتهم

 ُرقعه سوی صاحب ِخرَمن نبشت

 ـراجع به آن جوان صحبت می کند، این مثنوی را ممکن است قبال" هم خوانده باشم برایتان، ما چکار می کنیم؟، حاال 

می گوید: آن جوان، از اینکه رزق، روزی به او کم رسیده بوده، در اینجا روزی، همین هم هویت شدگی هاست، ما که 

م، که بزرگ جلوه کنم، مردم به من احترام در ذهن هستیم می گوییم خدایا به من خیلی چیزها بده که با آنها هم هویت شو

 بگذارند، مردم بگویند شما آدم حسابی هستید، من رئیس شوم، من همه را کنترل کنم، به من اینها را بده.

که همیشه کم است، هر چقدر هم بدهد کم است، در ُخب پس من می خواهم، ُخب نمی دهد، وقتی نمی دهد کم می شود، 

 نویسم، ُرقعه یعنی نامه، نامه می نویسم به کی؟، به صاحب خرمن که خداست.اینصورت من شکایت می 

این لحظه چکار می کنیم ما؟، نامه می نویسیم، نامه را درست است که روی کاغذ نمی نویسیم، به ذهن مان که می گوییم، 

 همین است دیگر!. به ذهن ما اآلن چه می گذرد؟، ما مرض نقصان داریم، مرض حس کمبود داریم، کم است، ذهن

ذهن مرض کمبود دارد، نقصان دارد، دارد همین را می گوید دیگر!، نامه، در ذهن مان می نویسیم، این دفعه، اینجا می 

 گوییم کم است، چه جوری می گوییم کم است؟، با شکایت، با اوقات تلخی، با مقایسه، چرا او دارد من ندارم، با درد، اینها
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 ه سوی خداست. چیست؟، اینها ُرقعه ب

 اش بردند پیش میر دادُرقعه

 خواند او ُرقعه جوابی وا نداد

 نامۀ شما را می فرستند پیش خدا، قاصد می برد می دهد، نامه رسان، پستچی می برد می دهد، به کی؟

د، نامه را می به میِر داد، امیِر عدل، پادشاِه جهان، خدا. هر لحظه که شما شکایت می کنید، یعنی این لحظه او می شنو

دهند به او، یعنی تا شما می دهید، او نامه را می گیرد، نامه را می خواند ولی جوابی نمی دهد، شما می گویید نامه به 

 دستش نرسیده.

نه، این لحظه که شکایت می کنی، او می گیرد، اصال" او توست، تو او هستی، تو شکایت می کنی، تو می شنوی، شکایت 

 نکن.

یم می گوییم که آن مار است، مار روی گنج خوابیده، تا شما بروید، حمله می کند، همۀ اینها حمالت مار است همه اش دار

 که وقتی کم می شود، شما ناراحت می شوید.

 گفت او را نیست اال درد لوت

 پس جواب احمق اولیتر سکوت

   ارد، درد چیزها را دارد و چون:خدا می گوید که: او فقط درِد غذا دارد، لوت یعنی غذا، درد نان دیعنی 

 احمق است، جوابش سکوت است.

برای اینکه این جوان شکایت می کند، می گوید پستچی نبرد نامۀ مرا به خدا بدهد؛ یا باالخره دادند دست دربان، آنها 

می دانست که من  حسودند، نبردند به شاه بدهند، خالصه نرسید دستش، وگرنه، شما می گویید، من می گویم که: اگر خدا

 واقعا" می خواهم چیزها را انباشته کنم و با اینها هم هویت شوم، اینها را می داد به من، نشنیده.

 ولی نامه را خدا گرفته و گفته تو احمقی و جوابت هم سکوت است. گفته: 

 نیستش درد فراق و وصل هیچ

 بند فرعست او نجوید اصل هیچ

شما که در ذهن زندانی هستید، اینهمه درد می ِکشید، آیا حس می کنید که این، درد فراق  این اصال" درد فراق ندارد، یعنی

است؟، که شما باید به وصل برسید، وارد فضای یکتایی شوید، با زندگی یکی شوید، این ذهن جای توهم و درد است، آیا 

هر چه بیشتر، بهتر، کاری هم ندارد به  می گوید یک کسی همینطور راست راست راه برود، بگوید، اینها را می دانید؟

زندگی و ضربان بیرون روندۀ زندگی و زندگی می خواهد برکاتش را از شما به جهان پخش کند و شما اصال" برای چه 

 آمده اید و فکر کنید که همه اش انباشته کنید، به مردم نشان دهید، پُز دهید.

روی ذات مان ما ند فرع است، دنبال اصل نیست، اصل این است که اش نمی شود، در بهالی می گوید این، این چیزها 

 شویم، از ذهن زائیده شویم.  قائم

 احمقست و مردٔه ما و منی

 .کز غم فرعش فراغ اصل نی
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این آدم احمق است و مردۀ ,, ما ,, و ,, من ,, ی ست. ما یک من داریم، یک ما داریم، مِن ما یک قسمت ,, من ,, دارد، 

ش از ,, ما ,, می آید. ,, ما ,, از کجا می آید؟، از همان باورهایی که با جمع شریک هستیم، همۀ چیزهایی که یک قسمت ا

 با جمع شریک هستیم، ما از آنجا، حس هویت می گیریم. 

ردم چه ، پارامتر خیلی مهمی ست که بعضی موقع ها نمی گذارد ما از ذهن زائیده شویم، ما می گوییم: ,, م,, ما,, اتفاقا" 

می گویند؟!، گروه بفهمد چه می گوید!، سازمان ما بفهمد چه می گوید!، فامیل های ما بفهمند چه می گویند!، من اگر بله 

 نگویم، کارهای قبلی آنها را تأیید نکنم، به من چه می گویند، مرا طرد می کنند ,,.

صی ام هم هویت شدم، با جسمم هم هویت شدم، با پول بانک این، ,, ما ,, ست. ,, من ,, هم که بال ماشاءهللا، با باورهای شخ

ام هم هویت شدم، با بچه هایم هم هویت شدم، با همسرم هم هویت شدم، اینها ماِل ,, من ,, شخصی من است و یک قسمت 

 اش هم از ,, ما ,, می آید. 

 اصل نیست!. فراق ازه اصال" به فکر می گوید: این احمق، مردۀ ,, ما ,, و ,, من ,, ی ست، اینقدرغم فرع را دارد ک

 ما به فکر آرامش زندگی هستیم؟، نه، ما می خواهیم آن ,, ما ,, و ,, من ,, ی را حفظ کنیم.

پس، در این قصه، آن مار را توضیح داد و مکانیسم گذاشته شده روی ما را موالنا، تعریف کرد، گفت زندگی می آید اینها 

آن صوفی که اعتراض نمی کند، اگر اعتراض کند بگوید کم است، شکایت کند، شکایت را کوچک می کند، خوشا به حال 

 اش را خدا می شنود، می گوید تو احمقی، شکایت بکنی بدتر می شود، دردت را بیشتر کنی، دردت بیشتر می شود.

حرکت می کنید؟، قانون جذب هم همین را می گوید، شما این لحظه، اگر از جنس هشیاری حضور باشید، به سوی چه 

هشیاری حضور، هشیاری خدایی، به سوی خدا. اگر از جنس جسم شوید، به سوی چه حرکت می کنید؟، به سوی جسم، 

 ، از جنس درد هستید، دارید چکار می کنید؟، درد را زیاد می کنید.,, من ,,. اگر این لحظهجسم، به سوی به سوی 

ی کنید؟، درد را زیاد می کنید، از جنس دردید درد را زیاد می کنید، داریم شما شکایت می کنید، می رنجید، چه را زیاد م

       اینها را می بینیم، اینها را می فهمیم، این کارها را نمی کنیم.

 شروع می شود، موالنا در این قسمت می خواهد  ۳۵۶۶یک مثنوی کوتاه هم برایتان می خوانم تند تند، این مثنوی از بیت 

د که تاریکی و غفلت از من ذهنی ست و توجه به اینکه ما بگوییم بجای اینکه این مکانیسم خدایی دارد ما را به ما بگوی 

اداره می کند که می خواهد از ذهن بزایاند و ما داریم مقاومت می کنیم، درد می ِکشیم، ما دردها را نسبت می دهیم به 

 عوامل بیرونی، به علت.

به یک صورتی، حداقل در حد باور، این را قبول کنید که علت دردهای شما، عوامل  شمایک مطلب مهم این است که 

بیرونی نیستند، بلکه من ذهنی شماست؛ و من ذهنی شما هم به این علت درد می دهد که محاصره شده با یک فضایی که 

شما نگویید من کی هستم، حاال  اصطالحا" بگوییم خدا نامیده می شود و این خدا؛ یا زندگی، دارد روی شما کار می کند.

روی من، من خانه ام گوشه ای قایم شدم، حاال کسی مرا نمی بیند، اینطور چیزی نیست، زندگی از درون، به شما نفوذ 

 کرده.

درون شما همه اش زندگی ست، شما با قایم شدن، اوال" اینطوری که صحبت می کنیم قایم نمی شویم، ثانیا" هم می فهمیم 

ما از جنس زندگی هستیم، خدا هستیم، به خودمان احترام مان زیاد می شود، ما الزم نیست که کارهای بد را نکنیم که 
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برای اینکه مردم می بینند، اگر نبینند می کنیم، اگر ببینند نمی کنیم، " نه، شما اگر بدانید که زندگی، خدا، از درون نفوذ 

گفت: خطا کنی سمن زار رضا و خشنودی و شادی به هم می خورد، آشفته می کرده و همه اش شما آن هستید و اگر ... 

شود، شما چکار می کنید؟ "، شما می گویید باز هم قایم شوم هر کاری دل ام می خواهد بکنم؟!، نه، نمی گویید، نمی گویید 

د؛ ولی این اشکال را ما داریم شما، برای اینکه می گویید این نیرو، از درون در من نفوذ کرده، چیز بیرونی وجود ندار

که موالنا اآلن چندین جلسه ست که به ما می گوید شما، به علت های بیرونی توجه نکنید، علت های بیرونی، آنکه ذهن 

 شما نشان می دهد، آن نیست، بلکه یک عامل دیگری ست که از درون نفوذ کرده می خواهد شما را بِکشد بیرون از ذهن.

می گوید که: هر کسی که از رحم دوم زاده شود، پا روی علت می گذارد و نمی گوید علت هاست که این امروز هم موالنا 

مصیبت های مرا بوجود آورده، بلکه می گوید یک عامل دیگری وجود دارد که از دروِن من، دارد کار می کند، اآلن هم 

ن زیادتر می شود؛ و هم شاید از بعضی چیزها هم شما احترام تان به خودتان زیادتر می شود، هم اعتمادتان به خودتا

اال می ترسیدم مردم ببینند آبرویم برود، اآلن می فهمم که تا بخواهم یک خالفی من تا حکه گویید بپرهیز کنید بخاطر اینکه 

 در درون بکنم، این چمنزار رضا، گلزار رضا به هم می ریزد، یعنی شادی من از بین می رود.

بخاطر مردم نمی کنم، اصال" با مردم چکار دارم، من خودم روی خودم کار می کنم، موالنا به من  پس، من پرهیز را

اینطوری گفته، گفته اگر شما این کارها را بکنید، کارها واضح است، هم هویت شدگی، درد، هم هویت شدگی با چیزهای 

    بکنید؟این جهانی، گلزاِر رضا را آشفته می کند، شما حاال چکار می خواهید 

یا احترام به خودت می گذاری، احترام به خدائیت ات می گذاری، اعتماد به خودت می کنی و قبول می کنی که علت 

 بیرونی اصل نیست، بلکه از درون این اتفاقات می افتد، مثل اینکه بگوییم خدا دارد اینها را درست می کند برای تو.

 موالنا این را می خواهد بگوید امروز.ما قبول نداریم، نمی توانیم قبول کنیم، 

امروز می خواهد بگوید که این تاریکی برای این است که ما روی زمین هستیم، از زمین برویم باال روی آسمان، دائما" 

 خورشید می تابد؛ ولی وقتی روی زمین هستیم، تاریکی و سایه بوجود می آید؛ ولی خورشید دائما" کار می کند. می گوید:

 ۳۵۶۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 غفلت از تن بود چون تن روح شد

 بیند او اسرار را بی هیچ بُد

 اَسرار می گردم؟ امروز هم موالنا گفت که: من هشیاری هستم، اگر هشیاری نیستم، چه بر

می گوید: غفلت ما، بیخبری ما، این جهل ما، از من ذهنی ست، وقتی تن تبدیل به روح شود، یعنی ما از این ذهن زائیده 

 شویم، اسرار را بدون هیچ بُد، یعنی چاره، ناگزیر، اَسرار را می بینیم.

 ، از جنس خورشید می شود. کسی که برود باالی َجّو زمین، خورشید را می بیند که همیشه می تابد

 چون زمین برخاست از جو فلک

 نه شب و نه سایه باشد لی َو لَک

لی می گوید اگر این زمین را از َجوِّ فلک بردارند، برای اینکه خورشید می تابد دیگر، نه شب می ماند، نه سایه می ماند، 

 ن می مانم، نه تو.رای من و تو. شاید هم موالنا دارد اشاره می کند که نه مو لَک، ب
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جدا، ناشی از این من ذهنی ست، اگر ما از من ذهنی زائیده شویم، ... زمین چیست؟، زمین هم  برای اینکه مِن جدا و تویِ 

هویت شدگی ست، هم هویت شدگی هم همیشه با فکرهاست، باورهاست و دردها. این، زمین است، ما زمین هستیم اآلن، 

گر، این زمین، من ذهنی ما، زیرش فضا باز می شود، این فضا، آفتاب معرفت است، دائما" اگر این زمین نماند، گفتم دی

 می تابد، سایۀ ما بیشتر بخاطر من ذهنی ست، پایین بیشتر توضیح می دهد:

 ست و شب یا سایگههر کجا سایه

 از زمین باشد نه از افالک و مه

 نه از افالک و َمه. َمه دائما" می تابد، شب است، چرا شب است؟هر جا سایه باشد و شب باشد و سایه گر، از زمین است، 

آفتاب می تابد، یک طرفش تاریک است برای اینکه می  آنجا برای اینکه زمین می گردد، یک طرفش به خورشید است،

 گردد، ذهن ما هم می گردد.

 مثاِل دیگری می زنیم:

 دود پیوسته هم از هیزم بود

 دنه ز آتشهای ُمستَْنِجم بو

 دود هم از هیزم است؛ و نه از آتش های فروزان. 

پس، یک هیزمی را می گذارید توی ُشمینه تان، دود می کند، یکی دیگر آن ور شعله ور است، یک انسانی به حضور 

زنده ست، نورانی ست، یک انسانی من ذهنی دارد، دود می کند. این هیزمی را که شعله ور است می آوریم نزدیک دود، 

 کی هم شعله ور می شود. می گوید: هیزمی که دود می کند، دود می کند، درد می ِکشد برای اینکه خوب نمی سوزد.این ی

      آن یکی خوب می سوزد، آن یکی شعله ور است. مشخص است.

زمین  ما به عنوان هشیاری، وارد ذهن شدیم، با ذهن هم هویت شدیم، زمین درست می کنیم،وقتی پس، حاال می فهمیم که 

سایه دارد، شب دارد، هم هویت شدگی شب است، جهل است، موالنا می خواهد بگوید که این فضا، زیر فکرهای ما 

، اصال" فکر ما، درک ما، در آنجا صورت می گیرد، منتهی ما بستیم، بستیم، اگر ما بیآییم پایین و فضا را باز کنیم !هست

ن من ذهنی نمی ماند که دود دارد می کند و پایین شعله ور است و خوب و هویت یواش یواش از این ذهن کشیده شود، ای

نور می دهد و این آفتاب معرفت در زیر فکرها باز می شود، دائما" می تابد، اگر در ذهن ما هویت نداشته باشیم، نه دود 

 می کنیم، نه شب بوجود می آید.

 . بنابراین باال گفت: از اَسرار، ناگزیر، ما آگاه می شویم

 وهم افتد در خطا و در غلط

 عقل باشد در اصابتها فقط

م و می ترسیم، ذهن می خواهد و می ــــمی گوید: من ذهنی وهم دارد، هیچی را درست نمی بیند، ما در ذهن می خواهی

 ترسد، هم هویت شده ست، هشیاری جسمی دارد، شب است، بنابراین همه چیز را غلط می بینیم.

فقط می گوید عقل هشیاری  ،غلط است ه بوسیلۀ ذهن مان می گوییم: ,, این ... سببِ این ... شده ,,ما حتی آن چیزی را هم ک

 یحضور است که درست می بیند، در اصابت هاست، وقتی ما هشیاری تیز زندگی مان را، حضور را می اندازیم، چیزها
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 درست دیده می شوند.جهاِن بیرون 

 هر گرانی و َکَسل خود از تنست

 ز خفت جمله در پریدنستجان 

 ی، از من ذهنی ست. می گوید: هر ِکِسلی، هر تنبلی، هر کاهلی، هر سستی، هر بیحالی و هر گران

 ،یسبک ،ِخفت .سبکی، جان سبک است اما جانِ  ؛اگر شما بیحال اید، حوصله ندارید، گم اید، گیج اید، پس در ذهن هستید

 است. من ذهنی ِکِسل، بیچاره، بیحال است. است. حضور در حال پریدنهمیشه در حال پریدن 

 روی سرخ از غلبه خونها بود

 روی زرد از جنبش صفرا بود

 رو سپید از قوت بَلَغم بود

 باشد از سودا که رو اَدهَم بود

 می گوید که: پزشک ها می گویند که این چهار تا ِخلط، دارد می گوید فقط علت ها نیستند، می گوید:

ز غلبۀ خون است، این چهار تا خلط را می گوید. روی آدم زرد است، از جنبش صفراست. روی روی آدم سرخ است، ا

 آدم سفید است، از قوِت بلغم است؛ و از سودا هم روی آدم تیره ست. پزشک ها اینطوری می گویند، پزشک های قدیمی.

افتد و این بیحالی من ناشی این ... علت می گوید: پس اثر زندگی کو؟!، اگر شما بگویید تمام اتفاقاتی که برای من می 

 است، این ... علت اش این ... است، یعنی شما به بیرون نگاه می کنید.

موالنا در این مثنوی کوتاه می خواهد به ما بگوید که یک عاملی را همیشه ما بوسیلۀ پردۀ علت ها، بیرون می گذاریم و 

جود ما را تسخیر کرده ولی ما هنوز به علت های بیرونی توجه و % 999,99آن، عامِل زندگی ست.، عامل خداست که 

 داریم، می گوید دکتر ها اینطوری می گویند.

 در حقیقت خالق آثار اوست

 لیک جز علت نبیند اهل پوست

بله، می گوید: در حقیقت، خالق آثار، اوست!، یعنی خداست؛ اما مردم که اهل پوست هستند، اهل قِشر هستند، اهل ذهن 

 ند و در ذهن زندگی می کنند و هشیاری جسمی دارند، فقط علت ها را می بینند!.هست

 حاال شما اینجا چه می فهمید؟

شما می گویید: ,, من اآلن درد دارم، گرفتارم، علت اش دخترم است، پسرم است، علت اش شوهرم است، خانمم است، 

  ولی شما ممکن است قبول نکنید. ." اینها درست نیست، " علت اش فامیل ام است، رئیسم ... ,,

 برای همین، اینها را می خوانیم: 

 در حقیقت، خالق آثار، اوست

 لیک جز علت نبیند اهل پوست. اهِل ذهن، فقط عامل این جهانی را می بیند، شما عامل بدبختِی، عامل ناخشنودی، عامِل...

درد دارم، فالن کس کرده، اگر او نبود، ... ,,، " مخصوصا"، بعضی ها می گویند: ,, من بدبخت ام، من دردمندم، اگر اینهمه 

 این مار، درد من ذهنی، وارد روابط می شود ".
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یک زن و شوهر جوان، بسیار هم بیگناه، با هزار امید می خواهند با هم زندگی شروع کنند، این من ذهنی، این مار، این 

 د چه می گوید به شما؟یاین مکانیسم زندگی ست، می دان. درد، وارد می شود، وارد رابطه می شود، شروع می کند

به تو هویت خواهد داد، زندگی خواهد داد؛ و این جسم است که دارد می گوید که: این، نگاهی که تو به همسرت می کنی، 

یم، و تو هم جسم هستی، این، درست نیست. درد این را می گوید؛ ولی ما که متوجه نمی شویم!؛ ولی درد را اجرا می کن

 ما دعوا می کنیم، ما اوقات تلخی می کنیم، این درِد من ذهنی ست.

 آیا این دردی که توی روابط ماها هست، بین زن و شوهرها هست، این را علت ها ایجاد می کنند یا خدا ایجاد می کند؟

 می گوید: اهل پوست می گویند که علت هاست. 

 بیرونی ست، " آنطوری نیست ". نم تان هم آقاست؛ یا عوامل دیگرعلِت شما، بعنواِن مرد، خانم تان است، علِت خا

 مغز کو از پوستها آواره نیست

 از طبیب و علت او را چاره نیست

 :مغز، یعنی عقل. عقلی که از پوست ها جدا نشده، یعنی اگر ما هنوز توی ذهن هستیم

 .از طبیب و علت او را چاره نیست

ض خواهیم شد و درد ایجاد خواهیم کرد، هیچ اصال" بحثی نیست، گفتم، علت نقصان می شویم، در اینکه ما مریما مریض 

داریم، علت کمبود داریم ما، ما کم هستیم، من ذهنی برای اینکه کم است، من ذهنی که ریشه ندارد، به زندگی که وصل 

به خودش بچسباند بگوید من نیست، دائما" نگران است، بی هویت است، مثل ابر است، هی می خواهد ابرهای دیگر را 

بزرگ هستم، در حالتی که ما ریشه داریم، اصل ما ریشه دارد، ما باید مریض شویم، مریضی مان را بیندازیم گردن این 

و آن، که: ,, فالنی باعث شده ,, و دنبال طبیب بگردیم و طبیب ها همه این جهانی هستند، در حالیکه در غزل می گوید ما 

 فقط جالینوس را می خواهد، جالینوس همین خداست، جالینوس. توی غزل هست، بخوانیم:دردمان در ذهن، 

 جالینوس می جویمکه رنجورم  که نمی دانی

 بر خّمار می گردم؟که نمی بینی که مخمورم 

 تو نمی دانی من مریض ام، که دنبال جالینوس هستم؟

ما دنبال علت ها می گردیم، ما می گوییم: ,, اگر این علت،  بله، مریضی ما را فقط او می تواند معالج کند، در حالتی که

 این علت، این علت، از بین برود، مریضی ما هم از بین می رود ,,، " مریضی ما یک مریضی دیگری ست ".  

مریضی نقصان است، مریضی کمبود است، با اضافه کردن درست نمی شود، با هم هویت شدن بیشتر درست نمی شود، 

بیرونی نمی توانند درست کنند، تا شما از اینجا زائیده نشوید، وارد فضای یکتایی نشوید، روی زندگی قائم  طبیب های

 نشوید خدائیت تان را بشناسید، درست نمی شود، دردها از بین نمی رود.

 این بیتی که اآلن می خوانم، شما خواهش می کنم روی آن توجه کنید:

 زاده بزادچون دوم بار آدمی

 خود بر فرق علتها نهاد پای

 وقتی ما دومین بار زاده می شویم از مادر دوم مان که ذهن است، ما پایمان را روی علت ها می گذاریم.
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یعنی می گوییم علت های بیرونی نیستند، علت های بیرونی را ذهن نشان پایمان را روی علت ها می گذاریم یعنی چه؟، 

جهان، دست آدم هاست که مثال" اگر این آدم را برداریم این ... را بگذاریم، آبادان  می دهد. ما فکر می کنیم آبادانی این

می شویم، " نه، آن انرژی باید وارد این جهان شود، برکت زندگی از طریق آدم های هشیار به زندگی، باید وارد این 

ک خـــــانه شود، وارد یک خانه جهان شود، وارد یک مملکتی شود، وارد یک جامعه شود، وارد یک شهر شود، وارد ی

 شود ".

اصال" بگیرید خانه، زن و شوهر هر دو باید با هم همکاری کنند، به هشیاری حضور زنده شوند، برکت زندگی از طریق 

اینها وارد خانواده شود، در اینجا عشق بوجود بیآید، بچه های پُر برکتی، بچه های سالمی تربیت شود، تا زمانی که هر 

, من ,, دارند، ,, مار ,, هست، درد هست، به همدیگر درد می دهند و اینجا درد بوجود می آید، درست نمی شود؛ و کدام ,

هر کدام از اینها چون ,, من ,, دارند، چون در پردۀ ذهن هستند، علت را یک چیز بیرونی می گویند، من می گویم تو 

. علت  0، ولی وقتی پا روی علت گذاشتی، یعنی چه؟، علت کردی، تو می گویی من کردم، خودش را مسئول نمی داند

 نیست. علت نیست، یک وضعیت دیگری ست اصال".

 علت اولی نباشد دین او

 علت جزوی ندارد کین او

 شما اصال" این علت اولی را اینطوری معنی کنید: علت اولی، بگیرید بهترین علتی که به نظرتان می رسد.

مهمترین علتی که بنظر شما، جاد کرده؟، من مطمئنم شما علت دارید!. بزرگترین علت، گرفتاری های شما را کی ای

 گرفتاری های شما را ایجاد کرده چیست؟، " ها ... آن، نیست! ".

 این دیِن شماست؟، نه، آن باعث نشده، دارد همین را می گوید!، می دانید چه باعث شده؟

هی از ذهن زاده شوی، آن باعث شده، آن مکانیسمی که در دروِن تو کار اینکه تو توی ذهن می خواهی بمانی، نمی خوا

گذاشته شده، تا زمانی که تو می خواهی با هشیاری جسمی به جهان نگاه کنی، انباشته کنی و از آنها هویت بگیری، درست 

 نخواهی شد و برای گرفتاری هایت هم همیشه علت اولی داری، بهترین علت را داری.

ما ...، علت جزوی هم، کین تو را ندارد، برای اینکه شما واقعا" علت های معمولی که ما داریم که می گوییم: حاال اگر ش

,, این ... سبِب این ... می شود، این ... سبِب این ... می شود ,,، ما گردن آنها می گذاریم، آنها به ما کین پیدا می کنند، هر 

 ما در توهم باقی می مانیم، ما ضربه می خوریم.کدام از اینها به ما دشمنی می کنند و 

شما، اینکه می گویید من مسئول نیستم، من نمی خواهم این چیزها را بفهمم، من فقط می دانم فالنی همۀ مشکالت مرا 

نکه گردن بوجود آورده، شما حاال حاال حاالها باید درد بِکشید، برای اینکه تمام آن علت ها، نسبت به او، کین دارند برای ای

  بیخود گردن آنها می اندازید، نیست اینطوری!.                                        آنها می اندازید. 

به واقعیت نزدیک  و به اندازه ای که گردن آنها می اندازی، درد خواهی کشید و توی خواب خواهی بود و این، مقرون 

 توهم هستی، بیشتر درد می ِکشی، بیشتر گم می شوی. نیست و این توهم است، هر چه بیشتر در خواب 

چه جوری می خواهی راهت را پیدا کنی؟، نمی توانی، هی توهم ات زیاد می شود، دردت زیاد می شود، توهم زیاد می 

 شود، دردت زیاد می شود، تن ات مریض می شود، بدتر گیج می شوی، دیگر نمی توانی راهت را پیدا کنی. 
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 ینها:گوید ا ُخب می

 پرد چون آفتاب اندر افقمی

 با عروس صدق و صورت چون تُتُق

آدم هایی که از ذهن زاده شده اند، اینها مثل آفتاب در افق هستند و همیشه با عروس ِصدق، عروس راستی، یعنی دروغی 

دروغین است در کارشان نیست، یکی از اشکاالت من ذهنی جسمی، دروغین بودن و دروغ گفتن است، اصال" من ذهنی 

 و حرف هایش هم دروغ است، می گوید اینها با عروس راستی و صدق زندگی می کنند؛ و صورت شان منتهی پرده ست،

 صورت شان شبیه ماست؟، ما نمی بینیم؛ ولی در اصل اینها خورشید هستند، بعد می گوید، نه، اینطور هم نیست: 

 بلک بیرون از افق وز چرخها

 ح و نُهیبی مکان باشد چو اروا

بلکه اینها، از افق و چرخ هم بیرون زده اند، یعنی خارج از زمان و مکان هستند. راست هم هست، وقتی فضای زیر 

آسمان درون  در فکرهاتان را باز می کنید، این فضا مثل خورشید است؛ اما در فضای مادی نیست، در آسمان مادی نیست،

 نُهی، یعنی عقل ها.اشد مانند ارواح و است، آن آسمان، با خدا یکی ست، بی مکان ب

 های اوبل عقول ماست سایه

 ها در پای اوفتد چون سایهمی

می گوید: این انسان، که از ذهن زاده شده، مثل خورشید می درخشد و عقل های ما سایۀ اوست، برای اینکه هر چیزی که 

دازیم، یعنی آن چیزی که ما در عقل، توی ذهن مان درک ما از او می بینیم، هر موقع که ما مقاومت می کنیم، سایه می ان

 دیم.می کنیم، سایه های اوست؛ و مثل سایه در پای او افتا

 شناسُمْجتَهد هر گه که باشد نَص

 اندر آن صورت نیندیشد قیاس

 مجتهد، شما را دارد می گوید، اگر انسان نص شناس باشد، نص همآن زندگی ست، حضور است، هشیاری ست، اگر

از جنس هشیاری باشد، در این صورت از جنس زندگی باشد، زندگی می بیند، به قیاس، قیاس مال ذهن است، دست نمی  

 .زند، اگر شما از جنس زندگی باشید، در دیگران زندگی می بینید، نص شناس هستید

هر چه که پیش می آید،  ، اگر آنطوری باشد، در وضعیت ها، قیاس نمی اندیشید،نص در اینجا یعنی زندگی، هشیاری

نمی پردازید برای اینکه می بینید همۀ انسانها  قیاسامروز هم در غزل داریم، یعنی در هیچ صورتی، در هیچ فرمی، به 

از جنس زندگی هستند، از جنس همین نص هستند، هیچ صورتی نیست که از جنس زندگی نباشد؛ اما اگر در صورتی، 

 نص را پیدا نکند:

 اندر صورتی چون نیابد نص

 .از قیاس آنجا نماید عبرتی

 موالنا هم همین کار را می کند. می گوید که: اگر ...، ُخب اگرشما از جنس زندگی باشید، من هم از جنس زندگی باشم،

 زندگی با همدیگر حرف می زند، بمحض اینکه شما خودتان را بیان می کنید، من آن پیغام را می گیرم؛ ولی اگر شما در
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 پیدا کنید، در اینصورت می روید به قیاس، بلکه بوسیلۀ قیاس و,, من ,, را پیدا نکنید، همه اش ذهن پیدا کنید و  من نص

 ذهن و چیزهای ذهنی، یک چیزی را به من شما درس بدهید، نماید عبرتی، یعنی یک آموزشی، درسی به شما بدهد.

ایی که می گویم، از جنس نص است، از جنس زندگی ست، موالنا دارد کار خودش را می گوید. می گوید من این چیزه

در شما زندگی را بیدار می کند؛ ولی به زبان ذهن هم، برای کسی که فقط از جنس من ذهنی ست، یک توضیحاتی می 

        دهم، یک قیاساتی می کنم، بلکه آن قیاسات مفید بیفتد.

ا، مثل اینکه شما در داخل خانه تان، خانم، آقا، دارند حرف می اتفاقا" معنی اش این است که: ببینید، در تمام صورت ه

زنند، رفتار می کنند، بچه های ما هم نشسته اند، این بچه ها، آنتن های مخفی دارند، فقط به حرف نیست که، به قیاس 

 ست آن.نیست که، به ذهن نیست که، ما انسانها راههای دیگری هم برای دریافت پیغام داریم، راههای زندگی 

آن بچه هایی که نشسته اند، آنها با آنتن های مخفی شان هم انرژی را می گیرند؛ و انرژی منفی را که از راه قیاس می 

آید، از راه ذهن می آید، از راه من ذهنی می آید، می گیرند، عشق را هم می گیرند، بی ذهنی را هم می گیرند، زنده بودن 

می بینند و می گیرند، اصال" الزم نیست بگویند، آنها با آنتن های مخفی شان هم رشان زندگی و عشق را هم در پدر و ماد

می گیرند، البته درد هم می گیرند متأسفانه. قایم هم بکنیم می گیرند، با همان آنتن های مخفی، برای همین می گوید که اگر 

راهنمایی می کند، هم دیگران را، در این  مجتهد شما هستید، باغبان، کسی که هم خودش رامجتهد، نص شناس باشد، 

 قانون فیزیک یادتان هست؟صورت، زندگی را در انسانها می بیند، زندگی را تشویق می کند، آن 

 زندگی باشید، همآناز جنِس گفت: مشاهده کننده، جنس مشاهده شونده را تعیین می کند. پس شما اگر نص شناس باشید، 

ران تشویق می کنید، بیدار می کنید؛ ولی از جنس قیاس باشید، قیاس یعنی مقایسه، مقایسه نص را، همآن زندگی را در دیگ

  یعنی ذهن، یعنی جسم، از جنس جسم باشید، جسمیّت را در او تشویق می کنید.

 ندارم غصه دانه اگر چه گرد این خانه

 فرورفته به اندیشه چو بوتیمار می گردم

اشکال اش این است که با آن منقار بلندش، کنار اقیانوس می نشیند و اقیانوس بی  بوتیمار، یک مرغ دریایی ست، منتهی

نهایت را نگاه می کند و غم این را می خورد که آب اقیانوس ممکن است تمام شود، بنابراین آب اقیانوس را نمی خورد؛ 

غ خانه دارد، همین مرغ های معمولی و موالنا می گوید: من، به عنوان انسان، ذاتا" غصۀ دانه ندارم، غصۀ دانه را مر

که توی خانه زندگی می کنند. مرغابی، که ما باشیم، ما مرغِ دریا هستیم، ما غصۀ دانه نداریم، غصۀ چیزهای بیرونی را 

نداریم؛ اما یک اشتباهی کردیم، گرچه ذاتا" مرغابی هستیم؛ اما به اندیشۀ واهی فرو رفته ایم، به اینکه ما غذایمان دانه 

 ت و این، در جهان است و دریا را نگاه می کنیم و چشم مان عوضی می بیند، ما فراوآنی خدا را نمی بینیم.س

ما این را نمی بینیم که هر چقدر ما شاد باشیم، خدا بیشتر به ما شادی می دهد، هر چقدر آرامش داشته باشیم، باز هم بیشتر 

 ت.می شود، نهایت ندارد، پایین می گوید تا بی نهای

خدا از جنس بی نهایت است، ما از جنس بی نهایت هستیم، خدا از جنس ابدیت است، ما از جنس زندگی ابدی هستیم، 

 اتفاقا" وقتی از ذهن زاده می شویم، متوجه ابدیت خودمان می شویم، همینکه از ذهن زاده شویم، متوجه می شویم که این

   ۀ واهی فرو رفته. ما نمی خواهیم مثل بوتیمار باشیم.مرگ، دیِد به اصطالح بوتیمار بوده که به اندیش
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 .ما نگاه می کنیم با چشم زندگی به جهان، همه چیز فراوآن است، این ذهنیت کم یابی، مال من ذهنی ست

کم یابی و درد هم وجود دارد؛ و خاصیت خدایی کم است و در نتیجه آنجا ذهنیت و درد زیاد است، آنجا  هر جا من ذهنی

توی گرفتاری اند، ممکن است چیزهای زیادی هم در آنجا باشد؛ ولی نمی توانند از آن استفاده کنند، برای اینکه مردم 

درون شان پر از حس کمبود است و محدودیت و کم یابی ست، اصال" حس فراوآن بینی و فراوآنی، یک خاصیت خدایی 

ی بی نهایت، یکی ابدیت، همین را تجربه کنیم، تعریف ما جنس بی نهایت است، دو تا تعریف دارد، یکست، گفتم خدا، از 

، آب دریا تمام شود من می گوید: ,, خدایا به دریا نگاه می کند،نشسته دستش را گذاشته اینطوری هم هست؛ اما بوتیمار که 

 چکار کنم؟ ,,.

اوآنی را پیشه کنید، خواهید دید آب دریا تمام نمی شود، این آب دریا تمام می شود، مال من ذهنی ست، غلط است، شما فر

که بیرون فراوآنی هست، پول تان زیاد می شود، دوست تان زیاد می شود، همه چیزتان زیاد می شود، با این ذهنیِت 

  فراوآنی.

 ای در ده نه گاو و گله فربهنخواهم خانه

 ولیکن مست ساالرم پی ساالر می گردم

در ذهن نمی خواهم، در این جهان نمی خواهم، شما می خواهید از ذهن بیآیید ِده، سمبل ذهن است، می گوید: من خانه ای 

بیرون، نمی خواهید در ذهن زندگی کنید، یک گاو فربه هم نمی خواهید، گاو همین من ذهنی ست، ما نمی خواهیم گاومان 

می خواهیم، چون بمحض اینکه را خیلی بزرگ کنیم و چاق کنیم و به همه نشان دهیم: ,, عجب گاوی دارم! ,,؛ و گله هم ن

یکی چاق شود، کلی گله پیدا می کند، یک سری گاوهای دیگر، همراه آن، پشت سر آن راه می افتند، می گوید من آن را 

 هم نمی خواهم، موالنا دارد می گوید، برای چه می گوید؟

انیم و دور یار بگردیم، هزار تا گرفتاری می گوید ما را هشیار کند به اینکه: همینکه ما بخواهیم خودمان را از ذهن بزای

 می گوییم نمی دانیم؛ و می گوید:پیدا می کنیم، مردم می افتند دنبال ما، می خواهند تقلید کنند، چیز بپرسند، 

من نه گاو خودم را می خواهم پروار کنم، چاق کنم، نه گله می خواهم، نه خانه در ِده می خواهم، این چیزها را الزم ندارم، 

اینها مال این جهان است که آدم باید با آن هم هویت شود، اگر هم هویت شود درد ایجاد می کند، گیر می کند و در ذهن 

 می ماند. من کی هستم؟، چکار می کنم؟، من اینجا مست کدخدا هستم، ساالر هستم، ساالر شاِه جهان است، می گوید:

 دم. من مسِت کدخدای این، جهان هستم، دنبال آن می گر

 شما خانه در ِده می خواهید؟، شما به خودتان نگاه کنید.

ـ من می خواهم در ذهن، خانه داشته باشم؟، می خواهم گاو پروار داشته باشم؟، من ذهنی پروار به چه درد من می خورد؟ 

ز یاد بگیرم، آن موقع چه اگر خیلی بزرگ شوم که مردم دنبال من بیفتند، بگویند من می خواهم از تو تقلید کنم؛ یا از تو چی

 می شود؟، من گرفتار نمی شوم؟، حتما" می شوم، اینها را در خودمان پیدا می کنیم و می اندازیم دور.

 رفیق خضرم و هر دم قدوم خضر را جویان

 قدم برجا و سرگردان که چون پرگار می گردم

 دن زندگی ست.می گوید: من رفیق ِخضرم. ِخضر، زندگی جاودانه ست، سمبل جاودانه بو
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 البته ِخضر اسم یک پیغمبر است که آب حیات را یافت، قصه اش را می دانید، همراه اسکندر، می گویند:

اسکندر آب حیات را یافت؛ و خوابش بُرد و نخورد و این را آویزان کرد از درخت )البته قصه ست(، کالغ آمد و سوراخش 

اسکندر مال من ذهنی ست، کسی که میل تمثیل است، ه اسکندر نتوانست. کرد؛ اما ِخضر نوشید، ِخضر جاودانه شد، بیچار

 که می خواهد جاودانه شود.کسی  دارد در من ذهنی بماند، ِخضر آن

 شما با کی رفیق اید؟، با جاودانگی زندگی؟

آبادان می  منتهی، ِخضر یک خاصیتی دارد، ِخضر هر جا که پا می گذارد، پایش را که برمی دارد، سبز می شود، یعنی

دوست ِخضر هستم، من دنبال آبادانی هستم، من می خواهم پایم را هر جا بگذارم، آبادان شود، چه شود، می گوید: من 

 جوری آبادان می شود؟، وقتی آن برکت، آن انرژی، از شما در این لحظه، وارد فکر و عمل شما شود.  

م شده انجام دهید، بگویید من این کار را باید انجام دهم، از کارم هم وقتی شما ذوق داشته باشید، حداقِل حداقل، عمل تسلی 

خوشم نمی آید؛ ولی می پذیرم با رضا و با تسلیم، که این کار را باید انجام دهم؛ ولو اینکه ذهن من خوشش نمی آید؛ ولی 

 راضی ام.

، زیر فکر است، آن زمینه، سبزی این، یک زمینۀ آرامش در شما بوجود می آورد، آن زمینۀ آرامش، " حضور " است

 ایجاد می کند. 

در این جهان، قدوم ِخضر را جویان هستید؛ و قدم تان بر جا، یعنی اآلن هشیار به زندگی، سرتان گردان است، پس شما، 

یزد سرتان فکرتان است، یعنی با هشیاری تیز توجه زنده تان، دارید در بیرون نقش ها را می آفرینید و این انرژی می ر

 به آنها، قدم بر جا، در این لحظه، با عمق زیاد؛ و سرتان می گردد مثل پرگار.

 .پای ثابت پرگار یک جاست، شاخۀ متحرکش می گردد، شما هم مثل پرگار می گردید

 می گوید:  ۱۴۵۹یک بیت دیگر از غزل 

 ۱۴۵۹مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کارم و بر کارمتا عاشق آن یارم بی

 .سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم

 گردید، توجه تان را روی آن گذاشته اید و برنمی دارید، زیر استرس نیستیدتا شما عاشق آن یار هستید، تا دور آن می 

برای آفریدن، من ذهنی نمی آفریند، بنابراین از لحاظ ذهنی بی کارید؛ ولی واقعا" برکارید، کار واقعی را شما می کنید،  

زندگی کار می کند، ذهن خدا کار  بی کارم و بر کارم؛ و در این صورت، آن ذهن من ذهنی دیگر کار نمی کند، بلکه ذهن

می کند، پس سرتان می گردد پا بر جا، مثل پرگار می آفرینید، کامال" واضح است، یعنی اگر بخواهید چیز پر برکتی، 

در این لحظه، هشیار به زندگی باشید، اگر نیستید، اگر واکنش نشان می حتما" نیکی در جهان بیآفرینید، باید مثل پرگار، 

ن که گفتم، اگر اهمیت رسیدن به یک خواستۀ ذهن تان، مهم تر از انجام دادن است، یعنی شما در استرس هستید، دهید، همی

استرس از این تولید می شود که انجام دادن در این لحظه، شادی فزا نیست، همۀ حواس ما آنجاست که باید برسیم، اصال" 

در تمام تمرکزتان به کاری باشد که انجام می دهید، این هشیاری حضور  اینجا نیستید، شما باید اینجا باشید، در این لحظه،

 این لحظه ست؛ ولی به سوی آن هدف تان می روید؛ ولی از این انجام دادن هم لذت می برید، شادی فزاست، وقتی این
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 هد داشت، بدانید.کم اهمیت می شود، آن بزرگ می شود، استرس تولید می شود. در اینصورت، نتیجۀ تولیدتان، درد خوا

 جالینوس می جویم کهدانی که رنجورم نمی

 بر خمار می گردم کهبینی که مخمورم نمی

ما رنجور هستیم، اآلن فهمیدیم چرا رنجور هستیم، چرا مریض ایم، رنجور یعنی مریض، جالینوس در ضمن، در ادبیات 

سمبلیک است و هر دو هم رمز خداست، زندگی  ما، سمبل بزرگترین دکتر؛ و افالطون بزرگترین فیلسوف است، اینها

 ست.

نمی بینی که من مریض ام، که من دارم آن طبیب اصلی را می جویم که غیر از آن نمی توانم!، تا زمانی که ما از ذهن 

 زائیده نشدیم، در ذهن یک هشیاری واکنشی داریم و با آن عمل می کنیم، با آن فکر می کنیم، ما درد خواهیم آفرید. 

 هم به خودمان و هم به دیگران، درد خواهیم داد، این را می دانیم.

می گوید: نمی بینی که من مریض ام و آن دکتر اصلی را می خواهم؟، نمی بینی که من شراب کم خوردم؟، مخمور کسی 

ر را تمثیل می زند، ست که مثال" باید چهار تا گیالس شراب بخورد، حاال ته استکان به او کمی داده اند، یک آدم شرابخوا

یک ثانیه، به حضور می رسیم، بعضی ها مثال" ما باید انرژی زنده کنندۀ زندگی را لحظه به لحظه بخوریم، حاال در روز

از باید هزار جور مدیتیشن می کنند، تا یک لحظه به حضور می رسند، آن بدرد نمی خورد، لحظه به لحظه، این انرژی 

هم این لحظه از شادی فضایِی او که همین شراب است، باید بخوریم، از مل مان شود و ما ما عبور کند و وارد فکر و ع

آرامش آن باید برخوردار شویم، این فضا را در درون، زیر فکرهایمان باز کنیم و باز نگه داریم، باید از خواب ذهن بیدار 

 شویم، بیدار بمانیم، نه اینکه ببندیم.

دار می شویم، فضا را باز می کنیم، زود یک کسی می آید چیزی می گوید، ما واکنش اآلن بعضی از ما، یک لحظه بی

نشان می دهیم، بسته می شویم، دیگر بسته می مانیم تا دو ساعت، حاال یک ذره گنج حضور گوش می کنیم، فضا را باز 

، اینها کار می برد، مثل باغبان ...می کنیم، یکی دوباره سرفه می کند، فضا بسته می شود. " نه، ما باید به حالت پایدار

باید باشیم، صبر کنیم، باید فضای زیر فکرها باز شود، یعنی بیدار شویم از خواب ذهن، بیدار بمانیم، این اولین منظور 

همه ست. همه باید اینطوری باشند که مخمور نباشیم، مخمور حوصله ندارد، برای اینکه شراب به او نرسیده، دور شراب 

 ." ردم، شراب فروش اصلی خداست، همۀ ما اینطوری هستیمفروش می گ

* 

 بله، این بیت هم قشنگ است که بدانید جالینوس کیست. می گوید:

 ۷۶۷مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد

 .بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد

اآلن فهمیدیم جالینوس کیست، یک نیایش است، شما می دانید دکتر اصلی کیست و دردهایتان را کی درست می کند، نیایش 

ماندیم، شما این جفا را به ما رها کن، این کرم و بزرگی تو بی نهایت است، این را روا نمی دارد  می کنید: ما توی ذهن

 . به سوی دردی نظر کن، همان درد ماست، از چیزهای بیرونی از اشخاص بیرونی نمی تواند دوا بگیرد.که به ما جفا کنی
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 نی نیستید.واضح است، شما اآلن می دانید دکتر کیست و دنبال علت های بیرو

 البته ما پایمان درد می کند، باید برویم دنبال دکتر بیرونی، این مریضی که ما اآلن داریم، بیحالی، میل به ایجاد درد، گم

شدگی در ذهن، حس تنهایی، حس عدم امنیت، حس ایجاد درد، حس حسادت؛ و تکرار رنجش ها، حس کینه، حس 

گویم چه!، چه جوری از دکتر دوا بگیرم؟، کدام دکتر دوا می دهد، اینها که نمی انتقامجویی، اینها که ... به دکتر بروم ب

گذارد من بخوابم، می روم دکتر، می گوید بیا این قرص خواب را بگیر شب درست بخواب که بعد از یک هفته، ده روز 

بخورم، بعد هم گیج می شوم، معتادش می شوم، بعد از دو، سه ماه، اثرش را از دست می دهد باید دو تا بخورم، سه تا 

 پس دکتر ما، آن قرص ها نیست، شما نمی توانید در ذهن باشید، گفت: 

 .نخواهم خانه ای در ِده

نخواه خانه ای در ِده، همین. خانه نمی خواهم، گاو و گلۀ فربه هم نمی خواهم، بگو نمی خواهم، من از جنس مرغ آبی 

ی خواهد در این جهان، دانه را مرغ خانگی می خواهد، مرغ خانگی همین من هستم، دانه نمی خواهد، ذاِت ما، دانه نم

                        ذهنی ست.

 دانی که سیمرغم که گرد قاف می پرمنمی

 دانی که بو بردم که بر گلزار می گردمنمی

شۀ بی نهایت دارد، قاف، ما عنقا هستیم، سیمرغ هستیم، سیمرغ سمبل انسانی ست که کامال" از ذهن زائیده شده، ری

فرم ها می پرید، همۀ وضعیت ها می پرید، همۀ بلندترین کوه معنوی جهان است، یعنی شما باالی همۀ نفوذها می پرید، 

یا ریشۀ بی نهایت دارید؛ و سیمرغ سمبل انسانی ست که کامال" از ذهن رهیده و همه اش دور یار می گردد و مثل موالنا 

 طل را از " آنجا " پر می کند و می آورد می ریزد به این جهان؛ و فورا" برمی گردد " آنجا ".سمی رود می آفریند، 

پایین می گوید: تا " آنجا " نروم، آرامش پیدا نمی کنم؛ و شما بو برده اید، شما بو برده اید که دارید موالنا را می خوانید 

 .د شویددیگر، شما دور گلزار می گردید، به گلزار می خواهید وار

می شوید، از آنجا  " ، ساکنْ تایی هم هست، شما می آیید " آنجاگلزار، فضاِی یکتایِی این لحظه ست، این لحظه فضای یک

 تکان نمی خورید، از " آن فضا " می آفرینید.

 وقتی در این لحظه ریشۀ بی نهایت دارید، در واقع بی نهایت فضاداری هم هستید، همه چیز در شما جا می شود:

 در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد

 .مترسید مترسید گریبان مدرانید

 مرا زین مردمان َمشَمر خیالی دان که می گردد

 خیال ار نیستم ای جان چه بر اسرار می گردم

ند، از این را گفتیم، شما مرا، از این مردمان، یعنی از این باشندگان جهانی که از جنس فرم هستند، با فرم هم هویت شده ا

ر، من خیالم، من هشیاری هستم، یک هشیاری هست، دور هشیارِی اصلی می گردد، در واقع ما گرد شمَ مَ انسانها،  :جمله

 .در این بیداری، باقی مانده ؛ وخودمان می گردیم، خدائیت ما، خودش را شناخته؛ و در این شناسایی

 عنی چه جوری اسرار را پیدا می کنم و می آورم به این جهانمی گوید: اگر من هشیاری نیستم، چه بر اسرار می گردم!، ی

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin


                 # Aug 28 2013     468                               programتاریخ اجرا:       گنج حضور ۸۴۶برنامه شماره 

36 
 

همه اش با اسرار سر و کار دارم، موالنا می گوید: همۀ ما مثل موالنا هستیم، همۀ ما از جنس هشیاری هستیم، گفت اگر 

ن اش تبدیل کسی از ذهن زاده شود، ناچار، متوجه اسرار می شود، متوجه می شود که چه اشتباهاتی می کرده، اآلن ذه

  به چاُرِق ایاز می شود.

 گویمگردم بر این و آن همیچرا ساکن نمی

 که عقلم برد و مستم کرد ناهموار می گردم

چرا ساکْت نمی شوم، چرا ساکْن نمی شوم، همه اش می روم از آن فضای غیب، انرژی را برمی دارم می آورم به این 

ن روندۀ زندگی، فعالم و به همه می گویم که او، عقل من ذهنی مرا برده جهان و دوباره برمی گردم و دراین حرکت بیرو

 و مست کرده، چرا می گویم؟، چرا اینقدر ناهموار می گردم من!.

ناهموار می گردم یعنی چه؟، یعنی یک عده خوششان نمی آید، من های ذهنی خوششان نمی آید، من های ذهنی توی توهم 

هستند، با عینک باورها می خواهند ببینند، آنها خوششان نمی آید یک نفر اسرار را بیآورد  اند، توی گیجی اند، توی باورها

 به این جهان مثل موالنا.

 هر کسی که از ذهن متولد شده، ناهموار می گردد. حاال، بیشتر توضیح می دهد:  ؛ ودارد از خودش صحبت می کند

 مرا گویی مرو َشپَشپ که حرمت را زیان دارد

 عار می دارم از آن بر عار می گردمز حرمت 

پ نرو، شپشپ یک حالت بی تمکینی، بی توجهی به چیزهای این جهانی را دارد، به پرستیژ پشَ تو به من می گویی: تو شَ 

ساختگی این جهان، احترام ساختگی این جهان، که فالنی چرا محترم است، چقدر با سواد است، چقدر دیندار است، چقدر 

                 حرف مردم، تأیید مردم، ...آن طور است، چقدر  این طور است و

 َشپَشپ یعنی بی تمکینی، یعنی مضطرب، ولی این مضطرب مثبت است. 

شما اگر بدانید چه می خواهید، یعنی وقتی شما عمل بیدار انجام می دهید، اول شروع می کنید از تسلیم، هشیاری ایجاد 

ت بخش می شود، شادی فزا می شود، بعد از آن، وقتی این فضا باز شد، می فهمید از می شود، یواش یواش کارهاتان لذ

این جهان چه می خواهید، بعد مثل تیـــــر می روید سوِی هدف تان، این هدف عموما" سودش به همه می رسد، این جور 

 هدف ها، مثل موالنا.

ی اش و بی تمکین، این مضطرب، که می گوید شپَشپ، موالنا، دارد مثل تیــــــر، رها شده به سوی هدف های انسان

این ساختارهای زودی این نیکی را، دارد؛ ولی خوب است این، خوب است می خواهد و فشار  Tensionمضطرب یعنی 

 هدفش است، خواستش هست، بوجود بیآورد.  نیک را در جهان که

زیان دارد،  ،ساختگی و ُحرمت و احترام، بزرگی معمولیبه من می گوید آن کارها را نکن، َشپَشپ نرو، که این پرستیژ 

 .مردم احترام شان کم می شود

می گوید من از این پرستیژهای ساختگی ننگم می آید، برای همین است که دور بزرگی واقعی می گردم که از نظر مردم 

وهم هایشان گیر کرده اند، برای عار است، عیب است، از نظر مردم، این کار موالنا عیب است، برای اینکه مردم توی ت

مثل آن مرغ، می خواهند کنار دریا بنشینند، بی کرانی خدا را ببینند و در محدودیت فرو روند، با عینک توهم، اینکه مردم 
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در کم یابی فرو روند، در غم فرو روند، مردم غم هایشان را دوست دارند، اگر بگویی شادی اصل است، خدا از جنس 

می خواهد درد را زیاد کند، خوشش نمی آید، از امش است، خوششان نمی آید، کسی که دردمند است و شادی ست و آر

 .بیداری خوششان نمی آید

 یار من شده اند،نمی خواهم، آنها با ظنِّ خودشان اصال" می گوید من آن احترام را نمی خواهم، احترام این جور آدم ها را 

 .من نمی خواهم، شما هم نمی خواهید

دور آن می گردم؛ ولی این ناموس و بزرگی واقعی ست،  من برای همین است که آن چیزی را که آنها عیب می بینند،

زنده شدن به حضور و فضای یکتایی و اینکه خدا لحظه به لحظه به تجربۀ شما بریزد، نه در باور، من باور دارم ولی 

ای عیب بشمار می آید؛ ولی این عیب نیست، این بزرگی واقعی  توی ذهن زندانی ام، بدرد نمی خورد، این برای یک عده

 ست، این آدم به منظور اصلی اش زنده شده، نمونه اش همین موالناست. 

 اینها را می خوانیم، یاد می گیریم، روی خودمان اعمال می کنیم.

  دیگر از این اضطراب مثبت:  مثالیک 

 ۳۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 عاشقان را وقت شورش ابله و شپشپ مبین

 .کوه جودی عاجز آید پیش ایشان در ثبات

 ن اضطراب، ثبات است، یعنی یک انسانی که منظور بیرونی اش را فهمیده، به منظور درونی اش زنده شده،می گوید: ای

یعنی به حضور زنده شده، یعنی می فهمد که چکار می خواهد بکند، این شورش دارد، شورش نه اینکه اوضاع را بخواهد 

و ه، تو اینها را موقع شورش شان و موقع بیان شان، ابله به هم بریزد، بیان اسرار از درونش، آتشفشان معنا، اتفاق افتاد

  معنی واضح است.نبین، برای اینکه کوه بخشش، در مقابل ثباِت این انسانها، عاجز است. مضطرب 

* 

 ۱۶۵۰مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 آرامیگوییم شپشپی و چون پشه بی

 .رام نیابم به چه چیز آراممچون دآل

 این َشپَشِپ شما که به معنی اضطراب است، بدانید که این اضطراب، مثبت است.

را برمی دارد می آورد به این جهان می ریزد، اسرار را، دوباره می خواهد به آنجا، یک انسانی که از " آنجا " سطل 

 برگردد، تا " آنجا " برنگردد، آرامش ندارد، هر دوی اینها، یک اضطراب مثبت است.

ین می گوید: تو به من می گویی مضطربی!، مثل پشه بی آرامی!، شما واقعا" مثل پشه بی آرامید بروید فضای یکتایی، ا

اضطراب نیست، اضطراب می دانید چیست؟، ,, چه می شود؟ ,,، وقتی که ما در ذهن ایم، چیزهای این جهانی را می 

، آیا از دست مان می روند؛ یا ,, آیا واقعا" گیرمان می آید؛ یا نمی آید؟، آن چیزهایی که داریم آنها چه می شوند :خواهیم

 خوار نیست، این را رها کن، بجای آن، زنده شو به زندگی!. زیاد تر می شوند ؟ ,,، گفت: ذات شما دانه

 به من می گویی مثل پشه بی آرامی، ُخب من وقتی برمی گردم، دل ام می خواهد دآلرام را بیآبم، وقتی دآلرام را پیدا نکنم،
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  واضح است. به چه چیز آرامش پیدا کنم؟، معنی اش این است که شما با چیزهای بیرونی، آرامش پیدا نمی کنید.

 ام نان را ولیکن مست خبازمبهانه کرده

 نه بر دینار می گردم که بر دیدار می گردم

 می گوید: این چیزی که من می خواهم در بیرون، بنظر می آید این نان است، یک چیز مادی می خواهم؛ ولی من این را

ون می خواهم درست کنم، بهانه ست، من مست بهانه کرده ام، کاری که انجام می دهم بهانه ست، آن چیزی که در بیر

 نانوا هستم!، درست است که دنبال نانم در بیرون؛ ولی مست نانوا هستم.

دینار نیستم، من منافع مادی اش نیست که مرا می ِکشد، این واقعا" مهم است، منافع مادی هم بدست می آید، نه دنبال من 

این نیست که اگر شما مست دیدار شوید مفلس می شوید، بیچاره می شوید، نه اینکه منافع مادی بدست نیاید، این معنی اش 

خانه خواهید داشت، نه می توانید ازدواج کنید، نه، همۀ آنها، بطرز واالیی، قشنگی، آنها هم آماده می شود برای شما، پول 

پر از عشق می شوند شما را دوست تان زیاد می شود، خانه تان بزرگ می شود، همسرتان مهربان تر می شود، بچه هاتان 

دارند، مردم شما را دوست دارند، دوستان زیادی پیدا می کنید؛ ولی بشرط اینکه با من ذهنی دنبال اینها نگردید، اول 

دیدار، بعد آنها. اول بیدار شدن و بیدار ماندن، بطور فرعی آن چیزهای بیرونی، آن چیزهای بیرونی باید از این سیرآب 

 شوند. 

لی مهم است. نگذارید انرژی واکنشی من ذهنی، به آن چیزهایی که می خواهید و بدست می آورید بریزد، درد خواهد خی

 داشت.

 هر آن نقشی که پیش آید در او نقاش می بینم

 برای عشق لیلی دان که مجنون وار می گردم

، من خوِد این لحظه را می بینم، من نقاش هر چه که اتفاق می افتد، هر وضعیتی که پیش می آید، آن کاله این لحظه ست

 می بینم، این خیلی مهم است، هر وضعیتی برای شما پیش می آید، بدانید که نقاش این را می ِکشد.را 

امروز موالنا یک قسمت مهمی از حرفش همین است دیگر!، که گفت: شما اگر از مادر دوم تان زائیده شوید که ذهن 

 را پیدا کنید؛ یا بگویید:  ارید، شما اآلن این وضعیت پیش آمده، می خواهید وضعیت بیرونیاست، پا روی علت ها می گذ

,, کو نقّاش؟ ,,. کو نقاش که این را ِکشیده، نقاش را می خواهم ببینم. نقاش را ببینی، به این نقش اعتراض نمی کنی، تسلیم 

 نی. خیلی مهم است. می گوید:می شوی، همینکه این نقش را می بینی، فضا را در زیر باز می ک

 برای عشق لیلی، من مثل مجنون می گردم، مجنون همۀ حواس اش به لیلی ست، کاری ندارد که ضرر کرده، سود کرده، 

به چیزهای این جهانی، برای همین مجنون است دیگر، وگرنه مجنون نبود که!. اگر هم فکر می نسبت مجنون دیوانه ست 

باز کنیم، وقت نداریم، نان مان را در بیاوریم، وقت داشتیم می رویم دنبال لیلی، نبود که حاال لیلی کرد فعال" مغازه مان را 

                        خیلی زیاد است. " نه، آنطوری نبود مجنون ".

چیزهای بیرونی، بعد دنبال این بروند، بدون توجه به اول این لیلی تنها لیلی ست که اول باید همۀ انسانها به او زنده شوند، 

 از اینجا، تازه نگاه کنند به بیرون. نه اول نگاه کنند به چیزهای بیرونی و بعد به لیلی شان.

 چونما همین کار را می کنیم، برای همین لذت نمی بریم از انجام دادن مان، حواس مان به آنجاست، آن که گیرم می آید، 
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ن این و آن هست، این زمان یک شکاف درد است، اصال" می گوییم این چرا زندگی در آن است، اتفاقا" این زمانی که بی

هست؟، ما از این لحظه انتظار داریم، مثال" یک نفر سه روز دیگر می آید، مثال" می گویم، حواس مان به این است که 

وقتی هم آمد، می بینیم این سه روز کی تمام می شود، این لحظه هیچ، این لحظه زندگی نیست، وقتی آن آمد... ، تازه، 

  " بله، اینطوری نیست ". هیچی نشد، تازه وقتی آن آمد، حواس مان به این است که کی، ِکی می آید؟،

 گنجددر این ایوان سربازان که سر هم در نمی

 دستار می گردممن سرگشته معذورم که بی

، جای َسر باختن است، سرمان را باید ببازیم، وقتی ما می آییم این جهان، این جهان با آن جهان، یکی ست. این جهان

 سرمان را که ببازیم، سِر زندگی را بیآوریم، این جهان نمی گنجیم، َسِر زندگی دراین جهان نمی گنجد.

وقتی ما سر این من ذهنی را ببازیم، خویش هم می شویم، َمحرِم هم می شویم، قدیم دستار داشتند، عمامه بود، مثال" کسی 

نه، عمامه اش را برمی داشت، بمحض اینکه یک آدم غریبه می آمد، می گذاشت سرش؛ یا وارد یک مجلس می آمد خا

به هم غریبه هستیم و دستار را برداشتن نشانگر این است که نسبت رسمی می شد، پس این دستار گذاشتن یعنی اینکه ما 

 ریم.واقعا" ما َسر نداریم، وقتی َسر نداریم، احتیاج به دستار هم ندا

کی َسر نداریم، وقتی وارد فضای یکتایی شدیم، َسِر زندگی پیدا کردیم، می دانیم که اگر َسِر زندگی را بیآوریم این جهان، 

، از آن دیدگاه، همه را زندگی می بینیم، بنابراین لزومی ندارد پیش مردم که هم خویشیم، نسبت یمدر این جهان نمی گنج

 ی بودن داریم، غریبه بدانیم، سرمان دستار بگذاریم؛ و همچنین این نشانگِر ... به همه حس خویشی داریم، حس یک

موالنا باز هم نشانگِر بی توجهی اش به حرف مردم و رفتار مردم می کند که من دراین کار نمی توانم دوباره من ذهنی 

نیستم و ... ,,، من از جنس زندگی شدم،  ام را بگذارم سرم، برای اینکه باید ظاهر سازی کنم و بگویم: ,, نه، من اینطوری

البته، در  دستار من ذهنی را ندارم و هر جور هستم، راستین؛ و زندگی و اسرارش را در این جهان بیان می کنم. ایشان

 آن سطح، اینطوری می گوید.  

ری هستم، ما باید مقدار زیادی اینکه ما می توانیم اینطوری باشیم، دستار ذهنی مان را برداریم و به همه نشان دهیم چه جو

 آزاد شده باشیم، موالنا این جوری می تواند حرف بزند، انشاءهللا، شما هم بتوانید این طوری حرف بزنید.

 نیم پروانه آتش که پر و بال خود سوزم

 منم پروانه سلطان که بر انوار می گردم

 باز هم تأکید می کند، می گوید: 

من دل ام، جسم ام را با شهوات  ید به آتش معمولی، پر و بالش را بسوزاند، یعنیاپروانه بیمن پروانۀ جسمی نیستم، مثل 

  .به این دنیا و دردهایشان، پر و بالم را بسوزانمو دلبستگی این دنیا، حرص این دنیا؛ و هم هویت شدن 

فکرمان آسیب دیده؛ و ذهن مان نمی  ما می سوزانیم!، ما اآلن چرا اینقدر جسم مان آسیب دیده؟؛ و روح مان آسیب دیده؛ و

           تواند درست فکر کند، برای اینکه پر و بال هشیاری مان را سوزاندیم.                                            

 " نه، پروانۀ آتش نیستم، اما پروانۀ خدا هستم که بر خلوص و پاکی می گردم ".   

 م پروانۀ سلطان هستم، پروانۀ خدا هستم و بر پاکی و خلوص خدایی خودم می گردم،ه منشما بگویید  .منم پروانۀ سلطان
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 پس به ذهن نباید برویم که دنبال آن دردها و هم هویت شدگی ها بگردیم، آنجا پر و بال ما می سوزد.  

 چه لب را می گزی پنهان که خامش باش و کمتر گوی

 گردم نه فعل و مکر توست این هم که بر گفتار می

  :خودش را با زندگی یکی می داند، این را گفتیم قبال"

تو داری حرف می زنی، از درون حس می کنم که اآلن باید خاموش باشم؛ ولی نه اینکه خود تو داشتی حرف می زدی و 

 تو داری این کارها را می کنی، ,, من ,, ی وجود ندارد.

انرژی خالق زندگی ست، که ما تماشاگر هستیم، شما اگر تماشاگر  باز هم حالت موازی شدن ما با ضربان بیرون روندۀ

باشید، یک جایی، متوجه می شوید که دیگر دارید دور می افتید از آن انرژی و سکوت می کنید، می دانید که اوست که 

می  حرف می زند، برای همین تأکید می کند که زندگی ست دارد حرف می زند، زندگی ست که دارد انرژی اش را

 فرستد، من این وسط تماشاگر هستم.

 ؟!.دارد می گوید که: این کارها را نه اینکه تو می کردی، برای چه از درون من، به من، می گویی که ساکت باش

 پس تو ساکت می شوی، تو می گویی.

 ما چه یاد می گیریم؟

قع ها دخالت ما در این حرکت، ما را فلج می وقتی چنین انرژیی می آید، شما هیچکاره هستید و دخالت نمی کنید، خیلی مو

کند، یعنی قطع می شویم، شما نباید بگویید من هستم این کار را می کنم، اگر یک چیز خوبی آفریدید، نگویید من کردم، 

می آفرینید، یک موقع بقایای در بیرون قطع می شود دیگر، اگر این انرژی دارد جاری می شود از شما و چیزهای خوب 

 ذهنی ممکن است بپرد بیرون و بگوید: ,, من هستم! ,,، دارد می گوید تو هستی. شما هم می گویید تو هستی.من 

 هم تو هستی، هم تو می گویی، هم تو تماشاگری.

 بیا ای شمس تبریزی شفق وار ار چه بگریزی

 .شفق وار از پی شمست بر این اقطار می گردم

 ا زنده کن.می گوید: بیا ای شمس تبریزی، بیا ما ر

گر چه که مثل  .شمس تبریزی سمبلیک همآن هشیاری ست، همین هشیاری خدایی ست، همین فضای زیر فکرهای ماست

 آسمان است موقعی که آفتاب غروب می کند؛ یا آفتاب طلوع می کند، ما هر دو را می بینیم. شفق، قرمزی، سرخیِ 

مش، آن یروب، فورا" فرار می کند می رود و ما نمی بینآسمان بعد از غ می گوید: همینطور که به اصطالح، سرخیِ 

طوری از ما می گریزی، ولی شما حواس تان هست که من، شفق وار، مثل سرخی آسمان در صبح، دنبال تو می گردم، 

یعنی در تمام کرانه های جهان هستی، من مثل شفق، دنبال تو می گردم، یعنی بعد از شفق و سرخی آسمان در طلوع 

فورا" آفتاب می آید، یعنی من دائما" آرزومند هستم که، گر چه که تو از من می گریزی، اما من شفق وار، در آفتاب، 

 جهان هستی، دنبال تو هستم. 
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