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 2188مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 در اين رقص و در اين هاي و در اين هو

  ميان ماست گردان مير مه رو

  دزدد ز مردم اگر چه روي مي

  !روي نيكو؟ كجا پنهان شود آن

  چو چشمت بست آن جادوي استاد

  جو درآ در آب جو و آب مي

  او نيز سر را» كو و كو؟« :تو گويي

  كند يعني كه كو كو؟ به هر سو مي

  آيد ندايي ز كوي عشق مي

  رها كن كو و كو، دررو در اين كو

  برو دامان خاقان گير محكم

  ؟(1)چو او باشد چه انديشي ز باجو

  اي گير هبرو پهلوي قصرش خان

  كه تا ايمن شوي از درد پهلو

  گريزان درد و دارو در پي تو

  زهي لطف و زهي احسان و دارو

  سيه كاري و تلخي را رها كن

  )2(بر ما زو بيا غلطان چو مازو

  از او يابد طرب هم مست و هم مي

  از او گيرد نمك هم رو و هم خو

  از او انديش و گفتن را رها كن

  كم گو باشد مرد )3(لطيف انديش
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 1773بيت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، 

 بوي سرِّ بد بيايد از دمت

  غمت  )4(وز سر و رو تابد اي الفي

  )5(بوشناسانند حاذق، در مصاف

  ، هاي هو كم كن گزاف)6(تو به جلدي

  تو مالف از مشك، كان بوي پياز

  كند، مكشوف، راز از دم تو مي

  گويي و، بوي خوردم همي  )7(شكر گُل

  مگوي  )8(زند از سير، كه يافه مي

  خانةكالندل مانندة هست

  دل را نهان همسايگانخانة

  از شكاف روزن و ديوارها

  مطلع گردند بر اسرار ما

  از شكافي كه ندارد هيچ وهم

  )9(صاحب خانه و، ندارد هيچ سهم

  بر خوان كه ديو و قوم او  )10(از نُبي

  *بو  )11(برند از حال انسي خُفيه مي

  از رهي كه انس از آن آگاه نيست

  نيست  )12(محسوس و زين اَشباهزانك زين 

  )14(متَن  )13(در ميان ناقدان زرقي

  با محك اي قلب دون، الفي مزن

  مر محك را ره بود در نقد و قلب

  كه خدايش كرد امير جسم و قلب
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 27، آيه )7(قرآن كريم، سوره اعراف * 

كُميوأَب ا أَخْرَجطَانُ كَمالشَّي نَنَّكُمفْتلَا ي مي آدنا بي  

    ۗ◌ لباسهما ليرِيهما سوآتهِما  منَ الْجنَّةِ ينْزِع عنْهما

  ۗ◌ كُم هو وقَبِيلُه منْ حيثُ لَا تَرَونَهم إِنَّه يرَا

  .إِنَّا جعلْنَا الشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ لَا يؤْمنُونَ

 ترجمه فارسي

را از تن شان بركَند  بهشت بيرون راند و جامه ايشان  پدر و مادر شما را از مبادا شيطان شما را بفريبد، چنانكه! اي فرزندان آدم

  آنان بنماياند، تا شرمگاهشان را به

  .زيرا او و لشكرش از جايي كه آنان را نمي بينيد شما را مي بينند

  .طين را سرپرستان كساني قرار داده ايم كه ايمان نمي آورندما شيا

 ترجمه انگليسي

O Children of  Adam ! Let not Satan  seduce you 

in the same manner  as  He got your parents  out of   

the  Garden , stripping them of their raiment , to  expose 

 their shame : for he and his tribe  watch you from a   

position  where  ye  cannot  see them : We made   

the  evil  ones  friends  ) only ( to those  without faith. 

 331مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 زان شاه كه او را هوس طبل و علم نيست

  ديوانه شدم، بر سر ديوانه قلم نيست

  از دور ببيني تو مرا شخص رونده

  آن شخص خيالست ولي غير عدم نيست

  پيش آ و عدم شو كه عدم معدن جانست
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  اما نه چنين جان كه بجز غصه و غم نيست

  ييم در اين جوتو درآ من و تو بي من بي

  زيرا كه در اين خشك بجز ظلم و ستم نيست

  اين جوي كند غرقه وليكن نكُشد مرد

  كو آب حياتست و بجز لطف و كرم نيست

 1763مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 اجتماع اجزاي خر عزَير عليه السالم بعد از پوسيدن باذن اهللا و درهم مركب شدن پيش چشم عزَير عليه السالم

 هين عزَيرا در نگر اندر خَرَت

  كه بپوسيدست و، ريزيده برت

  پيش تو گرد آوريم اجزاش را

  وش و، پاش راآن سر و دم و، دو گ

  نهد دست ني و جزو برهم مي

  دهد ها را اجتماعي مي پاره

  )15(زني در نگر در صنعت پاره

  دوزد كهن بي سوزني كو همي

  )16(ريسمان و سوزني نه وقت خَرْز

  آنچنان دوزد كه پيدا نيست درز

  چشم بگشا، حشر را پيدا ببين

  ات در يوم دين تا نماند شُبهه

  تمامام را  تا ببيني جامعي

  )17(تا نلرزي وقت مردن ز اهتمام

  همچنانك وقت خفتن آمني

  از فَوات جمله حسهاي تني
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  بر حواس خود نلرزي وقت خواب

  گردد پريشان و خراب گرچه مي

 1610مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 در بيان آنك تن روح را چون لباسي است و اين دست آستين دست روحست و اين پاي موزةپاي روحست

 تا بداني كه تن آمد چون لباس

  )19(، لباسي را مليس)18(رو بجو البِس

  ستروح را توحيد اهللا خوشتر

  غير ظاهر، دست و پايي ديگرست

  )20(دست و پا در خواب بيني و ائتالف

  آن حقيقت دان مدانش از گزاف

  آن توي كه بي بدن داري بدن

  پس مترس از جسم و جان بيرون شدن

 2540مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

رَفاَنْ اُع تببخْفياً فَاَحكَنْزاً م تفسير كُنْت 

  ]…ان بودم، دوست داشتم شناخته شوممن گنجي نه…[

 2296مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 كه كَنْزاً كُنْت مخْفياً فَاَحببت باَنْ اُعرَف

  )21(براي جان مشتاقان به رغم نفس طنازه

 3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

 كُنْت كَنْزاً كُنْت مخْفياً شنو

  جوهر خود گم مكن اظهار شو

 2540مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

 خانه بر كن كز عقيق اين يمن
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  صد هزاران خانه شايد ساختن

  نه است و چاره نيستگنج زير خا

  از خرابي خانه منديش و مايست

  كه هزاران خانه از يك نقد گنج

  تكليف و رنج توان عمارت كرد بي

  عاقبت اين خانه خود ويران شود

  گنج از زيرش يقين عريان شود

  ليك آن تو نباشد زانكه روح

  )22(مزد ويران كردنَستَش آن فُتوح

  چون نكرد آن كار مزدش هست، ال

عي لَيسالّ ما سنسانِ االل'**  

  بعد از آن تو كاي دريغ  )23(دست خايي

  )24(اين چنين ماهي بد اندر زير ميغ

  من نكردم آنچه گفتند از بهي

  گنج رفت و خانه و دستم تهي

  )25(اجرت گرفتي و كريخانة

  )27(يا شري )26(نيست ملك تو به بيعي

  اين كري را مدت او تا اجل

  در وي عملتا درين مدت كني 

  كني اندر دكان دوزي مي پاره 

  زير اين دكان تو مدفون دو كان

  هست اين دكان كرايي زود باش

  تراش را مي )28(تيشه بستان و تكش
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  تا كه تيشه ناگهان بر كان نهي

  دوزي وا رهي از دكان و پاره 

  دوزي چيست؟ خورد آب و نان  پاره

  گران  )29(زني اين پاره بر دلق مي

  درد اين دلق تنت ميهر زمان 

  زني زين خوردنت پاره بر وي مي

  اي ز نسل پادشاه كاميار

  دوزي ننگ دار  با خود آ، زين پاره

  اي بر كن ازين قعر دكان پاره

  تا برآرد سر به پيش تو دو كان

  كريپيش از آن كين مهلت خانة

  آخر آيد تو نخورده زو بري

  پس تو را بيرون كند صاحب دكان

  بر كند از روي كانوين دكان را 

  زني تو ز حسرت گاه بر سر مي

  كني گاه ريش خام خود بر مي

  كاي دريغا آن من بود اين دكان

  كور بودم بر نخوردم زين مكان

  اي دريغا بود ما را برد باد

  ***تا ابد يا حسرَتا شد للْعباد

 39، آيه )53(قرآن كريم، سوره نجم ** 

 .◌ٰ وأَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى

 ترجمه فارسي
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 .جز آنچه مي كوشد   و اينكه براي آدمي نيست

 ترجمه انگليسي

That man  can have nothing  but what  he strives for; 

 30، آيه )36(قرآن كريم، سوره يس *** 

 .ما يأْتيهِم منْ رسولٍ إِلَّا كَانُوا بِه يستَهزِئُونَ ◌ۚ علَى الْعباد  يا حسرَةً

 ترجمه فارسي

 .كه هيچ فرستاده اي به سراغشان نمي آمد جز آنكه مسخره اش مي كردند! دريغ بر اين بندگان اي

 ترجمه انگليسي

Ah!  Alas for  )My( Servants! There comes not a 

 messenger to them but they mock him!  
  .كدخدا، بايجو از حكمرانان مغول بود كه مدتي در حوالي قونيه حكومت داشت  :باجو  )1(

  .كنندازي ميگلولة كوچك و توپر سنگي يا بلوري كه كودكان با آن ب  تيله،   :مازو  )2(

  .ميوه درخت مازو كه شبيه گردو و گرد است  :مازو  *

  نازك انديش، خوش فكر  :لطيف انديش  )3(

  .الف زن، الفنده  :الفي  )4(

  مصف: جاي صف بستن، ميدان جنگ، جمع  :مصاف )5(

  چاالكي، زرنگي، صالبت   :جلدي  )6(

  .معجوني از برگ گل سرخ و شكر و يا قند و عسل كه به آن گُلقَند هم مي گويند  :شكرگُل  )7(

  ياوه، حرف بيهوده  :يافه  )8(

  ترس، بيم  :سهم  )9(

  قرآن  :نُبي  )10(

  پنهاني  :خُفيه  )11(

  جمع شَبه به معني نظير و مانند  :اَشباه  )12(
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  حيله و نيرنگ  :زرق  )13(

  زرق تنيدن يعني حيله ساختن. نتاب  :متَن  )14(

  پينه دوزي، وصله زني  :زنيپاره  )15(

  دوخت و درز گرفتن  :خَرْز  )16(

  همت گماشتن بر امري، كوشش كردن در كاري  :اهتمام  )17(

  پوشنده لباس  :البِس  )18(

  .فعل امر از ليسيدن به معني بوسيدن و شيفته شدن  :مليس  )19(

  به هم پيوستن، پيوستگي  :ائتالف  )20(

  نفس عشوه گر، من ذهني عشوه گر و فريبكار  :نفس طنازه  )21(

  بركات، گشايش، جمع فَتح  :فُتوح  )22(

  جويدن  :خاييدن  )23(

  ابر  :ميغ  )24(

  كراء، به معني كرايه  :كري  )25(

  فروختن  :بيع  )26(

  خريدن  :شري  )27(

  ته، قعر، عمق  :تَك  )28(

  لباسي كه دراويش و صوفيان مي پوشيدند  :دلق  )29(
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  .از ديوان شمس موالنا شروع مي كنم 2188با سالم و احوالپرسي برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

  

 2188مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 در اين رقص و در اين هاي و در اين هو

  ميان ماست گردان مير مه رو

  

دارد منجمله انسان و در اين هاي و هو يا بيان خود  در اين رقص هر آنچه در كائنات وجود. مير مهرو نماد زندگي يا خداست

هرچه كه هست از جمله انسان، امير مهرو در ميان ما مي گردد پس در مورد ما انسانها بايد متوجه باشيم كه خدا يا زندگي در 

بعد بيان مي كند، خود او  4حالي كه چهار بعد ما را به رقص در مي آورد يعني تن، فكر، هيجانات و جان ما را و خود را از اين 

در بيت . هميشه آنجاست و ما او هستيم و خود او مديريت همه كائنات و از جمله ما را همين لحظه به عهده دارد و مهرو است

و تماما شادي، خوبي و بركت است و دائما ما را . بعدي صحبت روي نيكو مي كند، مهرو يعني ذات ايزدي، خوش نيت و نيك

ولي ممكنه بپرسيد چرا هاي و هوي من با درد همراه است و حالمان خراب است؟ دليل آن اين است كه اجازه زير نظر دارد 

نمي دهيم امير ماهرو و خوش نيت ما را اداره كند و ما اورا نمي بينيم بدليل آنكه با چشم حسي و از طريق ذهن مي خواهيم 

اگر بخواهيم او را ببينيم بايد به او زنده شويم و براي زنده . گنجداو را ببينيم ولي او از جنس جسم نيست و در ذهن نمي 

شدن بايد عقل ذهن ما صفر شود و متوجه شويم كه همه كار را او اداره مي كند و هرچه بيشتر مقاومت كنيم، خرد او كمتر 

  . وارد مي شود

حس و دانسته هاي ذهني  5ي كنيم كه با از اول زندگي به هوشياري جسمي عادت كرده ايم و ما با هوشياري جسمي فكر م

همه چيز را بشناسيم، البته مي توانيم درمورد چيزها اطالعات جمع كنيم ولي اصل خودمان را كه خدائيت هست، بوسيله اين 

كه  قرار است و بوده. حسها و دانشهاي بدست آورده شده از دبيرستان و دانشگاه و گرفته شده از ديگران نمي توانيم بشناسسيم

هياهو با رقص و شادي همراه باشد يعني اگر نمي خواستيم با ذهن من دار خود را اداره كنيم، لحظه به لحظه شادي بي سبب 

  . و پربركت داشتيم اما با من ذهني اساسي ترين هيجانهاي ما با من ذهني ترس و غم است و اين بيانگر خدائيت شما نيست
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مطلب كليدي ديگر تمركز بروي خودتان است و . نها درباره چيزها دانستن كافي نيستانباشتگي دانش ذهني تبديل نيست و ت

اگر تمركزتان براي تغيير ديگري باشد، بدانيد كه از من ذهني است و نمي توانيد او را عوض كنيد و ممكن است خود نيز به 

  بيراهه برويد 

   سني مر غير را حبر و تا كني

  كني خويش را بدخو و خالي مي

جسم ما خاليست پس آن يك زندگي هر لحظه جسم ما را به حركت در مي آورد و در غزلي % 99.99ارها گفتيم كه ب

  خوانديم كه اگر پشت پرده دختر چيني را نمي بيني، حركت پرده ناشي از جنبش او را كه مي بيني

  گيرم كه نبيني رخ آن دختر چيني

  نبيني از جنبش او جنبش اين پرده

مان رقص ماست و البته هركسي رقص خود را مي كند و مي رود ولي بعلت چسبيدن به چيزهاي بيروني، اين حركت پرده ه

پس لحظه . رقص را كه بايد بصورت هوشيارانه انجام دهيم، بصورت ناهوشيارانه و بدون توجه به موسيقي خدا انجام مي دهيم

بعدمان نداريم و البته بيرون را مي بينيم و از كره چرخان ذهن  4به لحظه بايد در تسليم باشيم و از خودمان تصميمي براي 

خارج شده و به فضاي يكتايي مي رويم و يا حداقل بعنوان ناظر به افكارمان نگاه مي كنيم و رقص فكرها را در ذهن مي بينيم 

ناهوشيارانه با موسيقي عالم  تمام موجودات عالم. و وقتي ناظر هستيد فكرها را خرد كل ايجاد مي كند و در آن خالقيت هست

درحال رقص هستند و تنها انسان بايد هوشيارانه اين رقص را انجام دهد ولي با رفتن به ذهن، رقص ناهوشيارانه و با موسيقي 

  .بد ذهني را انجام مي دهد

  "...بوي سرِّ بد بيايد  "به  رجوع

  

  دزدد ز مردم اگر چه روي مي

  !كجا پنهان شود آن روي نيكو؟

  

  .ضمنا خدا سبب هياهوي و رقص ماست. ابتدا گفت كه در اين رقص و هياهوي ما خدا در ميان ما مي گردد
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اگر با اتقاق اين لحظه آشتي كنيد يا بپذيريد و با زندگي موازي شويد، قسمتي از هوشياري به حضور مي رسد و چشم شما 

ذره اي به خدا آگاه مي شويد و اگرچه ما معموال راه اشتباه مي  روي نيكوي او را مي بيند و ناظر ذهن و دردهايتان مي شويد و

رويم ولي طبق قانون زندگي خدا روي خود را پنهان نمي كند و بوسيله دردها ما را متوجه خود مي سازد و دردهايمان را من 

ا بسمت روي نيكوي او كنيم تا ذهني خودمان بوجود مي آورد انگار كه در يك كمند يا توري افتاده ايم كه فقط بايد رويمان ر

رهايي يابيم و خدا مي گويد كه تو خود من هستي و من مي خواهم رويم را به تو نشان دهم و شادي بي سبب را در تو جاري 

  . كنم

  

  چو چشمت بست آن جادوي استاد

  جو درآ در آب جو و آب مي

  

مقاومت و هم هويت شدگي داشته باشيم، كمند محكمتر همانطور كه گفته شد ما در كمند يا تور خدا هستيم و هرچه بيشتر 

جسم و  5انسان در من ذهني مي گويد تنها ابزار شناخت من . مي شود و من ذهني به ما مي گويد كه در جاي غلطي هستيم

جادوي استاد يا خدا اين است كه شما مي كشيد . دانش ناقص من ذهني است يعني هوشياري جسمي كه چشم بند ماست

و ذهن و حسهايتان را كنار مي گذاريد و باشنده اي از جنس اصل شما و زندگيست و درست مي بيند و محدوديت ذهن عقب 

را ندارد زيرا ذهن فقط قسمتهايي را مي تواند كه توسط حسهاي ما قابل دريافت است و ضمنا اين دريافت ناقص را در ذهن 

د مي گذراند كه شناسايي ناقص و غلطي را مثل داستان فيل به فرد ارائه برده و از فيلتر آموخته هاي ناقص  و گاها غلط خو

ضمنا ما اشتباه ديگري هم معموال مي كنيم كه در كودكي قسمتهايي كه در ذهن ما روشن شده است را با خود هم . مي كند

را جمع مي كند و هوشياري هويت كرده ايم و هوشياريمان در فرم پراكنده شده است و امروز مي خوانيم كه زندگي اينها 

  .پخش شده را از هر يك از رنجشها و هم هويت شدگيها بيرون كشيده و اينگونه ما را از ذهن متولد مي كند

اين بود كه ما در كره چرخان ذهن هر لحظه به يك قسمت كوچكي آگاه مي شويم و در ذهن توان  597تمثيل برنامه 

به كل بسته شده است و بايد از اين كره خارج شويم و در مطلع خورشيد ناظر افكار شناخت كل را نداريم و در ذهن، چشممان 

در كره زمين شب و روز و دوئيت وجود دارد اما خارج از جو هميشه خورشيد تابان است و شب و روز وجود . و كل عالم باشيم

  . ندارد



                 # program  598     1394 اسفند 18ـ  2016مارچ  7 : تاريخ اجرا       گنج حضور 598برنامه شماره 

14 
 

ا بيشتر مي شود و با ذهن آب حيات را جستجو جو همان آب حيات است كه هرچه مقاومت كمتر شود، جريان آب حيات در م

نمي كنيم و مفهوم زندگي را در ذهن جستجو نمي كنيم و اين آب حيات از پول، همسر، خوشگلي، هيكل زيبا و دانش من 

  .ذهني نمي آيد

  .در مورد اين آب مي جو غزلي است كه روشن مي كند چگونه جلوي آب حيات را باز كنيم

  "...او را هوس زان شاه كه "به  رجوع

  

  او نيز سر را» كو و كو؟« :تو گويي

  كند يعني كه كو كو؟ به هر سو مي

  

ما ميدانيم كه او هستيم و بايد هوشيارانه ما و او را به ظهور برسانيم اما انتخاب كرديم كه اين لحظه بصورت يك من ذهني باال 

است، اين لحظه يك فكري مي كنيم و يك جائي از فكر را بياييم، بصورت يك باشنده ذهني و فكري كه با هيجان هم همراه 

روشن مي كنيم و با اينكه ما زندگي اين لحظه هستيم اما انرژي خود را به روي ذهن يا قسمتي از آن مي گذاريم كه با آن هم 

به شكل يك هويت هستيم و به محض اينكه توجهمان را بروي فكر گذاشته آن فكر از ما هيجان هم بيرون مي كشَد پس 

هيجاني بلند مي شويم و اين بلند شدن يعني خدا را نمي شناسيم و اولين منظور بشر بيدار شدن از خواب ذهن -باشنده ذهني

و بيدار ماندن و زنده شدن به اوست و ما خود او هستيم و هوشيارانه بايد صداي او را بشنويم و او را ببنيم و به او زنده شويم، 

  هيجاني مي سازيم و مي گوئيم ما اين هستيم و خدا كو؟ -م و باشنده اي ذهنياما به ذهن مي روي

  .مي كند "كو كو؟"سو يعني فكر و هر لحظه يك فكر است و هرلحظه توجهت را به جهتي مي اندازي و خدا نيز با تو 

ست كه چگونه جادو شده اين موضوع وقت بشر را مدتهاست كه تلف كرده و تازه به مرور بشر درحال فهميدن اين موضوع ا

  .مي كند "كوكو؟"است و در من ذهني به دنبال خدايي كه خيلي بزرگ است مي گردد و مرتب 

  

  آيد ندايي ز كوي عشق مي

  رها كن كو و كو، دررو در اين كو
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مي كنيم  ما هميشه هوشياري بوده ايم و در اين لحظه مي تابيم ولي چون به ذهن مي رويم هر لحظه بخشي از ذهن را روشن

و انرژيمان را در آن تلف مي كنيم، چه ميترسم و چه دوست دارم و هر عاملي كه باعث جذب من به فكري مي شود را بايد 

پس از . شناسائي كنيم و ديگر جذب آن نشويم و ابتدا بايد با خدا يكي شويم و سپس خرد او را هوشيارانه به اين جهان بياوريم

منظور اوليه وحدت با او يا . كه كوكو؟ را رها كن و در كوي عشق و منظور اصلي و اوليه بروفضاي يكتايي صدايي مي رسد 

عشق است و منظور ثانويه اين است كه ما تير نمي اندازيم و اجازه مي دهيم او تير بياندازد يعني خدا فكر مي كند و عمل 

  .مربوط به آن عمل نيك است و بركت خدا را به اين جهان مي آورد

  

  رو دامان خاقان گير محكمب

  ؟)1(چو او باشد چه انديشي ز باجو

  

زماني كه زندگي و آرامش را از جهان . خاقان چين رمز خداست و باجو حكمران منطقه اي يا شهري يا همان من ذهني است

انيد كه جهان نخواهي و متمركز به خاقان شوي و براي اين كار بايد از جنس خاقان شوي و شما پس از اينهمه درد مي د

  اگر دامن خدا را بگيري چرا از جهان و وضعيتها بترسي؟. دهنده اين بركت نيست

تصورات و خرافات و يكبار حالي به حالي شدن را به حضور نسبت ندهيد، وقتي به حضور رسيديد خالق مي شويد و بركات در 

م عظيم اشعار پرمحتواي موالنا اين موضوع را زندگيتان و جهان اطرافتان جاري مي شود و بعنوان مثال مي شود در حج

  .مشاهده نمود

  

  اي گير برو پهلوي قصرش خانه

  كه تا ايمن شوي از درد پهلو

  

وقتي به حضور زنده شويم . خانه ما در فضاي يكتايي است و وقتي به اين فضا رفتيم درد پهلو يا درد من ذهني شفا مي يابد

  . اده شده است و فكر خالقانه مي كنيم و درد پهلو ايجاد نمي كنيمديگر افكارمان درد ندارد زيرا ذهن س
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  گريزان درد و دارو در پي تو

  زهي لطف و زهي احسان و دارو

  

تو بعنوان هوشياري به ذهن مي گريزي و درد و دارو در پي تو مي آيد و ما معتاد به آن هستيم كه به آينده بگريزيم و بگوئيم 

مهرو كه در ميان ما گردان است به ما مي گويد كه دارو و درمان تو من هستم و وقتي ناظر ذهنت زندگي در آنجاست و مير 

  .شوي به من زنده مي شوي و دارو را به دردهايت مي تاباند و دارويي مجاني و پر از بركت و لطف و كرم است

  

  سيه كاري و تلخي را رها كن

  )2(بر ما زو بيا غلطان چو مازو

  

منظور اين است كه دست و پا ندارد و ما با دست و پا نمي رويم . تي است كه گرد است و به تيله هم مي گويندمازو ميوه درخ

و مي غلطيم كه سنبل بي مقاومتي است ولي ما هوشياري بي رنگ را رها كرده و به فرمها هم هويت شده ايم پس زندگي زنده 

. مي شويم و بلند مي شويم و زندگي بيرنگ را سياه و تلخ مي كنيم را تبديل به يك سياه كاري و اينكه با چيزي هم هويت

پس اين سياهكاري و تلخي را رها مي كنيم و بدون مقاومت و بدون دست و پاي ذهن مثل تيله بغلطيم و بسوي فضاي يكتايي 

و مقدمه اش عدم سياه برويم مثل يك بهمن كه هر لحظه بزرگتر و بزرگتر مي شويم و باالخره تبديل به خودمان مي شويم 

  .كاري، عدم فرار از اين لحظه و عدم مقاومت است

  

  از او يابد طرب هم مست و هم مي

  از او گيرد نمك هم رو و هم خو

  

مست و مي، شادي را از او مي گيرد و مزه زندگي، رو، زيبايي جسم ما و خوشايندي وضعيت ها و هرچه در اين جهان است و 

خشونت خلق شما از من . و يا خلق و نحوه برخورد شما با جهان و پر از عشق بودن شما نيز از اوستتمام لذتها از اوست و خ

  .ذهني مي آيد و لطافت رفتار و محبت و خوش اخالقي شما از خداست
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  از او انديش و گفتن را رها كن

  باشد مرد كم گو )3(لطيف انديش

  

ن ذهني را خاموش كرده و چيزهاي بيروني او را به واكنش و حرف مرد كم گو يعني كسي كه براساس من حرف نمي زند و م

نياورد، و مي گويد بگذار زندگي از طريق تو انديشه كند و حرف زدن براساس من ذهني را رها كن و مرد كم حرف، خوش فكر 

  .يا لطيف انديش است و هميشه آرامش و خرد و زندگي از طريق او صحبت مي كند

  "1763بيت  دفتر سوم، " رجوع به

  

 1773ارم، بيت مولوي، مثنوي، دفتر چه

 بوي سرِّ بد بيايد از دمت

  غمت  )4(وز سر و رو تابد اي الفي

  

است و از بيان، رفتار، زبان  "سرِّ بد"اگر در ذهن هستيم و من دروغين داريم و او هر لحظه غصه و غم و ترس بيان مي كند 

  . را نشان مي دهندسرِّ بد بد اين  بدن، هيجانات، ميزان جاني كه در اين لحظه زندگي مي كني، و جسمت همگي بوي

گفتيم هاي و هوي ايزدي همراه با شادي بي سبب و پر از بركت است و در صورت زنده شده به حضور ارتعاش شادي بي سبب 

اگر بيان غم مي كنيد پس دروغين هستيد و الف مي زنيد و ادعا مي كنيد، . را هم شما و هم افراد اطرافتان حس مي كنند

  .واهيم ديد كه زندگي بي ادعاست و هركس ادعا مي كند از جنس زندگي نيستامروز خ

  

  )5(بوشناسانند حاذق، در مصاف

  ، هاي هو كم كن گزاف)6(تو به جلدي
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مصاف به معني جنگ و در اينجا به معني . بوشناسان عالم، عارفان هستند كه مي فهمند كسي بوي زندگي مي دهد يا بوي غم

  .جلدي هم به معني زرنگي است. هان استبرخوردهاي اين ج

پس مي گويد عارفان براحتي بوي حضور را از ذهن تشخيص مي دهند و با زرنگي و الف زدن نمي تواني سر آنها را كاله 

  .بگذاري و بگويي كه به حضور رسيده اي

، مي ترسند يا واكنش نشان مي آيا از هاي و هو ما من ذهني ديگران و خودمان كوچك مي شود يا مردم از آن  مي رنجند

  دهند؟

  

  تو مالف از مشك، كان بوي پياز

  كند، مكشوف، راز از دم تو مي

  

از بوي خوش الف نزن و نگو كه بوي خدائيت مي دهي كه بوي من ذهني و غمها و دردهاش از هر حرف و بياني كه داري 

زندگي است زيرا دلت در حرفها و اعمالت جاري مي شود رازت را بيان مي كند كه دل تو از جنس درد است يا از جنس عدم و 

  .آيا دلت از چيزهاي بيروني خالي شده يا پر از هم هويت شدگي با دردها، باورها، و فرمهاست

   

  گويي و، بوي خوردم همي  )7(شكر گُل

  مگوي  )8(زند از سير، كه يافه مي

  

كه از گل سرخ و عسل مي سازند و در اينجا سنبل آب  گل شكر معجوني است. يافه همان ياوه يا حرفهاي بي اساس است

  .حيات است كه زماني كه در اين لحظه تسليم مي شويم در ما جاري مي شود

آيا از ديگران امنيت مي خواهيد و نگران آينده هستيد؟ البته معني اش آن نيست كه از تجربيات و كمك ديگران براي ساختن 

  .ميدانيم كه ترس از آينده جلوي عمل ما و جاري شدن خرد زندگي را مي گيرد آينده اي بهتر استفاده نكنيم ولي

  

  هست دل مانندةخانةكالن
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  خانةدل را نهان همسايگان

  

خانه دل بي نهايت است و با ذهن نمي توانيم آنرا ببينيم و ما بايد ببينيم كه دل ما از جنس هم هويت شدگي و درد است يا از 

اين همسايگان كه گه گاه در خانه دل ما سرك مي كشند يا عارفان هستند كه ما . ب و بينهايتجنس خدائيت و شادي بي سب

را هدايت مي كنند يا شياطين كه اگر در ذهن باشي و تسليم نباشي شما آنها را نمي بيني ولي آنها شما را مي بينند و اخالل 

  .ايجاد مي كنند

  

  از شكاف روزن و ديوارها

  ما مطلع گردند بر اسرار

  

جمله از شما بشنود، يا به قيافه شما نگاه كند يا حتي بدون نگاه كردن به قيافه وتنها از  5عارفي كه زنده به زندگي است اگر 

  .انرژي شما متوجه مي شود كه درد ساطع مي كنيد يا انرژي زنده كننده ايزدي

  

  از شكافي كه ندارد هيچ وهم

  )9(صاحب خانه و، ندارد هيچ سهم

  

قديم مردم خوششان مي ). سهم يعني ترس(هيچ ترسي از آن ندارد ) يعني ما(في كه وهم آنرا نمي شناسد و صاحبخانه از شكا

  . آمد كه گوش پشت ديوار ديگران بگذارند و حرفهاي آنها را گوش كنند

شناسائي كنيم و ناظر ذهن مي گويد عارفان انرژي زندگي را به ما مي فرستند كه مي توانيم دردها و هم هويت شدگيهايمان را 

  . و دردهايمان باشيم كه اين ناظر بودن سبب شفابخشي تمامي مسائل ما مي شود و وضعيت ما را به ما نشان مي دهد

اما اگر در ذهن باشيم، نيروهاي ديگري روي ما اثر مي گذارند كه ما چون در وهم هستيم نمي فهميم و تنها راه نجات ما اين 

ظه تسليم شويم و حداقل موازي با زندگي شويم كه اين نيروها به ما دسترسي پيدا نكنند و چه بسا اين است كه در اين لح

  .نيروها از مردم اطراف ما به ما ساطع شوند
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  بر خوان كه ديو و قوم او  )10(از نُبي

  *بو  )11(برند از حال انسي خُفيه مي

  

  پنهاني=خفيه -انسان =انسي -شيطان=ديو -قرآن=نبي

قرآن بخوان كه وقتي در ذهن و توهم درد و هم هويت شدگي هستي، در معرض حمالت منهاي ذهني ديگر و من ذهني از 

بزرگ يا شيطان قرار داري و اگر در ذهن باقي بمانيد زير نفوذ اين نيروهاي مخرب، نمي توانيد از نجات يابيد و تنها راه رهايي 

  كاركردن بروي خود و تكرار استتسليم و موازي شدن با زندگي و عمل كردن و 

  

  

  از رهي كه انس از آن آگاه نيست

  نيست  )12(زانك زين محسوس و زين اَشباه

  

از راهي كه انسان در من ذهني از آن آگاه نيست براي اينكه وقتي ما در من ذهني مشغول درد و هم هويت شدگي باشيم تنها 

ما هستند كه آنها هم وقتي در ذهن هستيم قابليتشان تضعيف مي  حسهاي جسمي و دانش ذهني ناقص تنها ابزار شناسائي

اين صحبتها اميدوار كننده است و . شود و نمي توانيم درست تشخيص دهيم و شياطين از راههايي مي توانند به ما حمله كنند

ود و خرد كل كه كل شما را بسمت تسليم مي برد و مي گويد كه با عقل من ذهني عمل نكنيد وبگذاريد مقاومتتان صفر ش

كائنات را هدايت مي كند در شما جاري شود و زماني كه نيروي خرد كل در شما جاري شود بدنتان سالم مي شود، فكرهايتان 

خالق مي شود، هيجانات منفيتان مثل خشم و ترس تبديل به احساسات لطيف خداگونه مثل آرامش خدائي، شادي بي سبب 

  .ه و محدود و پر از دردمان تبديل به جان زنده خدائي مي شودو لطافت عشق مي شود، جان مرد

  . اينها را خوانديم كه بفهميم هياهوي انسان بايد با عشق و شور زندگي همراه باشد درصورتيكه در من ذهني با درد همراه است

  

  )14(متَن  )13(در ميان ناقدان زرقي
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  با محك اي قلب دون، الفي مزن

  

  گان يا تشخيص دهندگان يا كساني كه ابزار شناسايي حضور را دارند نقد كنند= ناقدان 

  .حيله ساختن يا ريا كردن= زرق تنيدن 

  .سنگ تشخيص خلوص طال مثل اشعار موالنا يا انساني كه من ذهني اش به صفر رسيده است= محك

  انسان دروغين و تقلبي= قَلب دون

يد اشكال داريد و باعث شناخت شما از خود شده است نبايد ديگر رياكني و حيله شما اگر اشعار موالنا را مي خوانيد و مي بين

ببافي و بايد بگويي تا االن اشتباه كردم و از اين پس سعي در اصالح خود دارم و مثل انسانهاي دروغين و تقلبي در برابر محك 

  !).جلوي قاضي و ملق بازي(الف نزن 

  

  مر محك را ره بود در نقد و قلب

  كه خدايش كرد امير جسم و قلب

  

  .قلب در مصرع اول به معني تقلبي و در مصرع دوم به معني دل يا مركز يا عدم است

گفتيم محك انساني كه من ذهني اش به صفر رسيده و تماما به زندگي زنده شده است و دوخاصيت بينهايت و ابديت خدا را 

شده و از تمام چيزهاي آفل بيروني خالص شده و با آنها هم هويت نيست و پيدا كرده و نمي ترسد چون از جنس زندگي ابدي 

  . شما هم به آن درجه كه به زندگي زنده شده ايد، از جنس محك هستيد

است پس  محك ) يعني مركز يا دل يا عدم(مي گويد كه محك هم به خالص و هم به تقلبي راه دارد زيرا او امير جسم و قلب 

  .شادي و هم دل و مركز درحال شادي را مي تواند تشخيص دهد و امير آنهاستهم جسم در حال 

بدن ما را خالء يا همان امير % 99.99هاي و هوي در اين لحظه توست و آن مير مهرو كه در درون ما مي گردد و گفتيم كه 

بعد ما تشكيل مي شود ولي در  4تشكيل داده و درست مثل اينكه ما خود او هستيم و در سطح كمي منجمد مي شويم و اين 

داخل ذهن مثل . عمق خود او هستيم و در اين لحظه مي توانيم خود را به عمق برده و از جنس او شده و ناظر ذهن گرديم

سال مثل رحم الزم است كه در ذهن پخته شويم و ذهن بيهوده نيست و تا زماني محدود براي  9ميوه ما پخته مي شويم و تا 
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ولي اگر كسي در ذهن . م است و از شكم مادر دوم متولد مي شويم و بايد تسليم شويم تا زندگي ما را متولد كندپيشرفت ما الز

چسبيد به چيزهاي هم هويت شده و به دردها ادامه داد نمي تواند ادعا كرد كه هياهويش هياهوي زندگي است و بايد به فضاي 

ايش ريخت آن موقع هياهويي در او رخ مي دهد كه هوشيارانه شادي يكتايي آمده و هر وقت تسليم شد و ترسها و درده

  .زندگي را مي تواند پخش كند

   "..اگرچه روي مي دزدد"به  بازگشت

  

 27، آيه )7(قرآن كريم، سوره اعراف * 

كُميوأَب ا أَخْرَجطَانُ كَمالشَّي نَنَّكُمفْتلَا ي مي آدنا با يمنْهع نْزِعنَّةِ ينَ الْجا  مهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبنْ  ۗ◌ لم قَبِيلُهو وه رَاكُمي إِنَّه

  .إِنَّا جعلْنَا الشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ لَا يؤْمنُونَۗ◌ ا تَرَونَهم حيثُ لَ

 ترجمه فارسي

را از تن شان بركَند  ه ايشانبهشت بيرون راند و جام پدر و مادر شما را از مبادا شيطان شما را بفريبد، چنانكه! فرزندان آدم اي

  آنان بنماياند، تا شرمگاهشان را به

  .زيرا او و لشكرش از جايي كه آنان را نمي بينيد شما را مي بينند

  .كه ايمان نمي آورندما شياطين را سرپرستان كساني قرار داده ايم 

  

ايمان نمي آورند يعني تسليم نمي شوند، از من ذهني به فضاي يكتايي نمي روند و با زندگي يكي نمي شوند و شياطين 

. پس اگر در ذهن باشيم آن شياطين را نمي بينيم و نميدانيم از كجا مي توانند به ما حمله كنند. سرپرست آنها مي شوند

و خدائيت اوست را حرص بشر بوسيله شيطان به نمايش نگذاشته، خدا به مخلوقات مي فرمايد به ناموس بشر را كه حضور 

انسان سجده كنيد كه من در او متبلور هستم و انگار كه به من سجده كرده ايد و شيطان مي گويد اينطور هم نيست و من 

و كل عالم ناموس او و نهاني ترين سر او را مي االن ناموس انسان را كه خدائيت اوست با حرصش به تخته اي چسبانده ام 

  . تمامي اعتيادات ما ناموس ما را به نمايش مي گذارد. بينند و انسانها سر پول ومقام دروغ مي گويند و همديگر را مي كُشند
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ف به صورتش سالش بود و هنوز حرص شوهر داشت گفتيم كه جاهاي طالئي قرآن را بريده بود و با تُ 90در قصه پيرزني كه 

چسبانده بود و مي خواست به عروسي همسايه برود و شوهر پيدا كند و بريده هاي طالئي از صورتش مي افتد و مي گويد 

  !تاي من را درس مي دهي و به من لعنت مي گويي؟ 100لعنت بر شيطان و شيطان بر او ظاهر مي شود و مي گويد تو 

باشيم به نيروهاي شيطان و قوم او تبديل نشويم و قوم شيطان هركسي است كه در  اين داستانها را موالنا مي گويد كه مراقب

  .دلش ترس، حسادت، درد، كينه، مقاومت و اينجور چيزها را دارد

  

 گليسيترجمه ان

O Children  of  Adam! Let not Satan seduce you 

in the same manner  as  He got your parents  out of    
the  Garden, stripping them of their raiment, to  expose  

 their shame: for he and his tribe  watch you from a    

position  where  ye  cannot  see them: We made    

the  evil  ones  friends )only( to those  without faith.  

 331مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 زان شاه كه او را هوس طبل و علم نيست

  ديوانه شدم، بر سر ديوانه قلم نيست

  

شاه يا خدا خودنمائي نمي كند و مثل شاههاي معمولي نيست كه پرچم و علم ندارد و لطيف است و خود را در همه چيز نفوذ 

  .داده است

ديوانه شدم يعني عقل من ذهني ام صفر شده و به شادي اصيل رسيده ام و برسر ديوانه قلم نيست يعني كه ديوانه هر كاري 

ما هم بايد ديوانه شده و عقل من ذهني را به صفر برسانيم و هر لحظه كه من باال آمد و . او نيستمي تواند بكند و ايرادي بر 

خواست قضاوت كند يا واكنش نشان دهد يا زندگي از بيرون بگيرد بگوئيد كه من ديوانه هستم و عقل ندارم و نمي خواهم و 

  . ندهركه گفت ديوانه هستي، بگوئيد ديوانه را كه پيش قاضي نمي بر
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  از دور ببيني تو مرا شخص رونده

  آن شخص خيالست ولي غير عدم نيست

  

شخص انسانها شخص نيستند و چون در من ذهني هستيم، ديگران را بشكل شخص مي بينيم حال آنكه توهم است و عدم 

ما خالي است  بدن% 99.99است و چون من ذهني هوشياري جسمي دارد همه چيز را بشكل جسم يا فرم مي بيند و گفتيم 

و عدم است و عدم يعني خدا كه ما هم در اين لحظه مي توانيم بكشيم عقب و به آن يك زندگي كه در درون ماست و ما را به 

ما مي توانيم به حضور زنده شويم و از جنس عدم شويم و از افكار و ذهن و حتي جسممان . حركت در مي آورد، زنده شويم

  .خارج شده و ناظر آنها شويم

  

  پيش آ و عدم شو كه عدم معدن جانست

  اما نه چنين جان كه بجز غصه و غم نيست

  

پيش آ و از جنس عدم شو يعني بيا به اين لحظه يا از گذشته و آينده جمع شو يا از زمان روانشناختي بيرون بيا و هر لحظه 

اما نه جان من ذهني كه تماما از غصه و  بصورت يك باشنده هيجاني بلند نشو و دلت را از عدم كن كه معدن جان، عدم است

غم و ناله و شكايت تشكيل شده و شما از يك انسان معمولي بپرسيد چه خبر؟ و او شروع مي كند به ناله و شكايت و انتقاد و 

ز غصه اين جان پر ا. غيبت و توضيح دادن نقصها و اينكه چطور ديگران مسئول نبودن و كارشون را درست انجام ندادند و غيره

و غم است اما موالنا اين جان را نمي گويد بلكه جان زنده به زندگي را مي گويد يعني فارغ از اينكه االن ميزان پولتان چقدر 

است، بچه تان درس مي خوند يا نه، همسرتان چگونه رفتار مي كند، خانه تان كجاست و غيره، ميتوانيد به آن عدم زنده شويد 

اما ما آنقدر معتاد به جهان هستيم كه يك لحظه كه به زندگي زنده مي شويم، ممكن . و زنده شويد و از خردش استفاده كنيد

است لحظه ديگر جهان ما را دوباره بكشَد، ولي كسي كه به خدا زنده شده هميشه حس امنيت مي كند و از گدائي استعفاء مي 

است كه به عدم درون خود زنده نشده ايم و هر لحظه دهد و هيچ چيز از هيچكس نمي خواهد، علت گدائي از جهان اين 

  . بشكل باشنده هيجاني به جهان رفته و از فرمها گدائي مي كنيم
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  تو درآييم در اين جو من و تو بي من بي

  زيرا كه در اين خشك بجز ظلم و ستم نيست

  

يكي است و هرچه مقاومت كمتر شود،  وقتي شما من ذهني را بياندازيد، جوي شما پر از آب حيات مي شود و جوي من و تو

آب جو بيشتر مي شود و اگر مقاومت خيلي زياد شود اين جو تبديل به كوير مي شود كه در آن جز ظلم و ستم نيست و كسي 

كه در ذهن است نمي تواند ادعا كند كه همه چيز خوب است و آرامش دارد زيرا ما وقتي در ذهن هستيم درد ايجاد مي كنيم 

ت از مردم توقع نداشته باشيم، عيبهاي مردم را نبينيم، انتقاد، غيبت، حسادت نكنيم، غير ممكن است كه نترسيم، محال اس

پس ظلم و ستم شروع مي شود و هم به خود و هم به ديگران ستم مي كنيم و ناآگاهانه چون كوير خشك است و منشاء تمام 

ن لحظه خدا يا زندگي است و اين ترجمه مي شود به فرم اين لحظه گرفتاريهاي شما مقاومت شما به اين لحظه است كه اي

است و هركس به وضعيت اين لحظه مقاومت مي كند، آب را خشك مي كند و خيلي افراد به اشتباه فكر مي كنند كه مقاومت 

  !ستو ستيزه يعني قدرت يا موازي شدن با زندگي و پذيرش اتفاق اين لحظه يعني ضعف، اما اين باور غلط ا

  

  اين جوي كند غرقه وليكن نكُشد مرد

  كو آب حياتست و بجز لطف و كرم نيست

  

وقتي آب حيات شروع شد، شما بصورت ناظر غرق در شناسائي مي شويد و وقتي ناجوريهاي خود را شناسائي كنيد و من 

لكه آزاد شده و غرق در ذهني كه براساس اين ناجوريها تشكيل شده، شروع به متالشي شدن كند، شما غرق نمي شويد ب

شناسائي مي شويد و انسان را نمي كُشَد و تازه متوجه مي شويد كه اين آب حيات چقدر آرامش بخش و زندگي بخش است 

براي اينكه آب حيات است و تماما بخشش و لطف خداوندي است و معلوم مي شود كه از طرف خدا تنها لطف، بركت، شادي و 

  . هاي ما بدليل مقاومت در برابر اين لحظه و مسدود كردن آب حيات استمحبت مي رسد و ستم و رنجش

  "...تو گويي كو و كو؟ "به  بازگشت
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 1763مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 اجتماع اجزاي خر عزَير عليه السالم بعد از پوسيدن باذن اهللا و درهم مركب شدن پيش چشم عزَير عليه السالم

 هين عزَيرا در نگر اندر خَرَت

  كه بپوسيدست و، ريزيده برت

  

سنبل اكثريت انسانهاست كه به معاد بعنوان زنده شدن در اين عزَير پيامبري از بني اسرائيل است كه به معاد اعتقاد ندارد و او 

لحظه اعتقادي ندارند و گويا بوسيله ذهنشان تجسم مي كنند كه در زماني در آينده زنده خواهند شد ولي قيامت كوچك ما در 

كه به معاد اعتقادي اين لحظه است و موالنا به ما مي گويد كه اگر به وحدت در اين لحظه عمل نكنيد درواقع مي گوييد 

نداريد و نتيجتا به توحيد هم اعتقادي نداريد زيرا توحيد وحدت شما با اوست و اقرار به يكي بودن خدا و بينهايت و ابديت 

شدن و اينكه عشق از طريق شما شروع به صحبت مي كند و زندگي از طريق شما خرد و لطافتش را بيان مي كند و البته از 

قيامت هم به معني زنده شدن و بلند شدن به خدائيت خود . زرگان قبال اين كار را بارها انجام داده استطريق پيغمبران و ب

  .است

هين يعني آگاه باش اي عزَير ولي مخاطبش اكثريت انسانهاست و ناظر خر يا ذهنت باش و ببين كه پوسيده و كنارت ريخته 

ن ذهنيمان كه پوسيده و مي بينيم كه با بسياري از چيزها هم هويت ما هوشياري هستيم و نوحه مي كنيم به خر يا م. است

هستيم و اينكار كه سبب حس وجود من ذهني شده، حس مردگي به ما داده است و ديگر نمي توانيم سوار ذهنمان شويم زيرا 

بيان انرژي زندگي تبديل به خر مرده شده است، ذهن براي اين ساخته نشده كه به شما هويت بدهد ذهن براي خالقيت و 

بصورت خرد، نوشته و حرف است و براي اين نيست كه شما به ذهن رفته و از طريق آن با جهان هم هويت شوي و از جهان 

هويت بخواهي، نمي توانيد از ذهن بخواهيد كه بگو من كه هستم زيرا او پاسخ مي دهد كه تو پولت، تحصيالتت، نقش پدري، 

  ! ستهستي كه غلط ا... همسري و 

  پس ذهنت را نظاره كن كه پوسيده و بوي غيبت و كينه و درد مي دهد و در كنارت ريخته و عزَير از جنس هوشياري است 

  

  پيش تو گرد آوريم اجزاش را

  آن سر و دم و، دو گوش و، پاش را
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را از ذهن جمع مي كند همين كه ناظر مي شوي و انرژي را در آن سرمايه گذاري نمي كني، خدا اجزاي پخش شده هوشياري 

  و ذهنت ساده شده و تبديل به ابزار خالقيت مي شود و در اختيارت قرار مي گيرد و مواظب باش دخالت نكني كه 

  صبح نزديك است خامش كم خروش

  من همي كوشم پي تو، تو مكوش

  

  نهد دست ني و جزو برهم مي

  دهد ها را اجتماعي مي پاره

  

زندگي اين هوشياري را از چيزها جمع مي كند و وقتي كينه ها و دردها را رها مي كنيد بدون اينكه شما دستي ببينيد، 

هوشياري زنداني شده در آنها به شما باز مي گردد و پاره هاي هوشياري با بازگشت خود باعث زنده شدن مسيح شما مي شود 

  . ي اندازد و هوشياري را بيرون مي كشدو بتدريج كه شما واكنش نشان نمي دهيد، زندگي نور افكنش را بروي چيزها م

  

  )15(زني در نگر در صنعت پاره

  دوزد كهن بي سوزني كو همي

  

حواستان باشد كه وقتي شما اين . نگاه كن به صنعت تكه دوزي، خدا يك جور و من ذهني يك جور تكه ها را بهم مي دوزند

را كه پخش شده در عالم بهم مي دوزد و جمع مي كند اما  لحظه را مي پذيريد و لحظه به لحظه جلو مي رويد، هوشياري شما

من ذهني هر لحظه تكه اي جسمي را به من كاذب خود وصل مي كند و يك لباس يا دلق درست مي كند و مي گويد اين 

  .لباس تو هستي

ند يا از چيزهاي كهنه كهن يعني آن هوشياري ازلي را كه از اول آن بودي را خدا مي خواهد دوباره درست كند و تكه دوزي ك

  .كه در آنها سرمايه گذاري شده بودي تو را بيرون مي كشد و تكه تكه باهم جمع مي كند
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  )16(ريسمان و سوزني نه وقت خَرْز

  آنچنان دوزد كه پيدا نيست درز

  

ت اما من ذهني با خدا وقتي هوشياري را مي دوزد نه ريسمان و نه سوزن دارد و چنان ماهرانه مي دوزد كه درزش پيدا نيس

را به خود مي دوزد كه درزشان هم .... فكر فرمها را به خود مي دوزد مثل پدرخوب، دوست خوب، انسان وفادار بودن و 

  .پيداست

  

  چشم بگشا، حشر را پيدا ببين

  ات در يوم دين تا نماند شُبهه

  

مت نداشته باشي اگر شما به هوشياري در اين وقتي زنده به هوشياري شدي، همين لحظه قيامت را ببين تا شكي به روز قيا

  .لحظه زنده نشويد، هيچگاه نگذاشته ايد كه زندگي از شما عبور كند پس به معاد، توحيد و حتي نبوت باورد نداريد

  

  ام را تمام تا ببيني جامعي

  )17(تا نلرزي وقت مردن ز اهتمام

  

ه خرت نگاه كني و دخالت نكني، بطور كامل هوشيارت را خدا جمع تا قدرت جمع كنندگي خدا را كامال دريابي و اگر فقط ب

در اين لحظه . مي كند و هركدام از اين جزء ها را كه جمع مي كند به يك تكه از من ذهني مي ميري و از مرگ نمي ترسي

ها پخش شده است، خدا به ما نشان مي دهد كه چه چيزي نيستيم و قدرت شناسايي به ما داده و هوشياري ما را كه در فرم

جمع مي كند پس من ذهني ذره ذره در تو مي ميرد و از اهتمام من ذهني هنگام مردن يا از اهتمام خدا هنگام از بين بردن 

  . من ذهني نخواهي لرزيد

  

  همچنانك وقت خفتن آمني
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  از فَوات جمله حسهاي تني

  

ان نيستي كه اگر بخوابيم چشممان نمي بيند يا همانطور كه هنگام خواب از متوقف شدن تمام حسها نمي ترسي و نگر

گوشمان نخواهد شنيد، پس اگر ديد من ذهني را ازدست دهي و خاطر جمع باشي كه امير مهرو اينجاست و مشغول جمع 

كردن اجزاء هوشياري ماست، و اينكه ما اصال او هستيم ديگر آيا نگران هستيد و مي ترسيد كه اگر ديد من ذهني را از دست 

  .هيد قيامت مي شود؟ ديد من ذهني كه ديد ترس، درد، حسادت، كيته توزي، مقاومت و انتقامجويي استد

  

  بر حواس خود نلرزي وقت خواب

  گردد پريشان و خراب گرچه مي

  

  .بخاطر تعطيلي حواس در هنگام خواب نمي ترسي، گرچه كه ميداني در هنگام خواب اين حواس متوقف مي شوند

  

 1610مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 ي موزةپاي روحستدر بيان آنك تن روح را چون لباسي است و اين دست آستين دست روحست و اين پا

 تا بداني كه تن آمد چون لباس

  )19(، لباسي را مليس)18(رو بجو البِس

  

  .اين چند بيت درخصوص اين است كه تن روانشناختي ما مثل لباس روح يا هوشياري ماست

هوشياري تا تو بداني كه تن مثل لباس است، همانگونه كه لباس براي تن مي پوشيم و تن روانشناختي آن چيزي است كه 

تنيده و در آن رفته و ما به آن چسبيده ايم و اين لباس از تابش و سرمايه گذاري هوشياري در چيزهايي در ذهن درست شده 

است و حال مي گويد كه برو لباس پوشنده يا خود يا زندگي را بجو و لباس را مليس و هر لحظه در لباس خود را جستجو نكن 

  .ئيت هستيزيرا تو امتداد زندگي يا خدا
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  روح را توحيد اهللا خوشترست

  غير ظاهر، دست و پايي ديگرست

  

براي روح يا هوشياري، يكي شدن با خدا بهتر و خوشتر است و غير از ظاهر و آنچه ذهن با استفاده از حسها و فكرهاي ما نشان 

ست پس هر لحظه بعنوان من بلند مي دهد، يك دست و پاي ديگري هم وجود دارد كه آن دست و پاي شما بعنوان هوشياري ا

نشويد و كوكو؟ نكنيد و جدا و هوشيارانه بايد تسليم شويم و خيلي از ظاهرها و چيزهايي كه ذهن نشان مي دهد ما را در آن 

اين دست و پاي ظاهر، فكر ما، قضاوتها و اعمال ماست و نشان دادن قسمتهايي از من . كمند يا تله يا تور نگه داشته است

هر لحظه من ذهني، قسمتي از چيزهايي كه هوشياري در آنها سرمايه گذاري شده را به ديگران نشان مي دهد و انتظار  .ماست

تائيد دارد مثال بگويند كه تو چه پدر خوبي هستي، حال آنكه مادر يا پدر خوب و عشقي بودن با تعريف من ذهني از آنها خيلي 

كند و واقعا زحمت مي كشد، سرويس مي دهد و خودش را خرج مي كند اما مادر فرق دارد، اولي با عشق و لطافت عمل مي 

يا پدر خوب در ديد من ذهني تنها دنبال خود نشان دادن و تائيد و نگراني از اينكه اگر مادر يا پدرخوب نشدم چه كنم و تمام 

  .مي كندزندگيش همين مادر يا پدر خوب بودن است و اين هم اگر خراب در آيد احساس پوچي 

  

  )20(دست و پا در خواب بيني و ائتالف

  آن حقيقت دان مدانش از گزاف

  

گفتيم خدا اجزاء خر عزير را جمع مي كرد، حال اگر ما جمع شديم در حالتي شبيه به خواب، آنرا حقيقت بدان و نگو كه اين 

را به مرور در حال زنده شدن به حضور هستي توهم است و اگر ديدي كه خردمتر، آرامتر، شادتر و زنده تر مي شوي نترس، زي

حال چرا . و خدا از جنس فراواني است و ايرادي ندارد كه هر لحظه شاد باشي، خدا روا مي دارد و شما هم به خود روا بداريد

ويت ممكن است فرد به هنگام تجربه حضور فكر كند كه حالتي شبيه به خواب است، براي اينكه ما اينقدر با ذهنمان هم ه

شده ايم كه مي گوئيم اين چيزي كه ما با چشممان مي بينيم و با گوش مي شنويم حقيقت است ولي حضور و زنده شدن و 

هوشيار شدن به زندگي خواب است تازه آن را هم بعنوان يك مايملك مي خواهد به خود اضافه كند و من ذهني مي خواهد 

  ...م، من خدائي هستم و آنرا به خود بچسباند مثال بگويد من معنوي هست
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  آن توي كه بي بدن داري بدن

  پس مترس از جسم و جان بيرون شدن

  

تو باشنده اي هستي كه بدون بدن يا بدن روانشناختي، بدن داري يعني ما ميتوانيم به خدائيت يا اصلمان زنده شويم و بدون 

ما مي ترسيم كه اين جسم و . ي نترس زيرا نمي ميريتن يا بدن، بدن داشته باشيم پس تو از اينكه از جسم و جان خارج شو

من ذهني از جسم ما چيزي ساخته كه ساخته شده . جان خارج شويم كه هر دوي اينها به نوعي من ذهني را درست كرده اند

  .از فكر و درد است

مي دوزد كه جاي درزي  پس تكه هاي هوشياري را زندگي از فرمهاي مختلف جمع مي كند و بدون نخ و سوزن چنان زيبا بهم

  .در آن معلوم نيست

  

 2540مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

رَفاَنْ اُع تببخْفياً فَاَحكَنْزاً م تفسير كُنْت 

  ]…من گنجي نهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم…[

  

خدا مي خواهد بوسيله ما به گنج همين گنج حضور يا زنده شدن به زندگي است و به اين دليل اين عبارت مهم است كه 

خودش زنده شود و بوسيله انسان شناخته شود و گنج را بوسيله انسان مي خواهد بيان كند و گنج االن در انسان هست و علت 

هيجاني بريا جستجوي خودمان بلند - اينكه ما اين گنجمان را نمي بينيم اينست كه هرلحظه بصورت كوكو؟ يك باشنده ذهني

سرعت اين فكر بعد از فكر بقدري زياد است كه روي اين گنج را پوشانده، گنجي كه در زير فكرهاي ما قرار  مي شويم منتها

  .براي روشنتر شدن اين معنا، ابيات زير را مي خوانيم. دارد

  

 2296مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 تببخْفياً فَاَحم رَفكه كَنْزاً كُنْتباَنْ اُع 
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  )21(براي جان مشتاقان به رغم نفس طنازه

  

خدا مي فرمايد كه گنجي مخفي بودم و دوست داشتم شناخته شوم و وقتي شناخته شدم، خود را بوسيله انسان بيان كنم براي 

ائشان را زندگي جان مشتاقان كه مشتاق هستند به او زنده شوند و اين لحظه موازي با زندگي هستند و اجازه مي دهند اجز

نفس عشوه گر يا همان من ذهني فريبكار كه عشوه مي دهد و عشوه اش اين . جمع كند و برعكس خواست نفس عشوه گر

است كه من تو را در آينده به زندگي مي رسانم و شما به گنج كار نداشته باش و گنج در جهان، چيزها و در وضعيت هاست و 

م و ما هم به اشتباه باور كرده ايم، براي همين است كه به سرعت فكر مي كنيم و فكر بعد از من در آينده تو را به آن مي رسان

فكر در ذهن ما مي چرخد و تصور مي كنيم با سريع فكر كردن كه روي گنج را مي پوشاند مي توانيم به گنج برسيم و امروز از 

ن است و اين جادو چشم ما را بسته است در جادو شدن انسان صحبت شد كه اين مساله روشن كننده نحوه جادو شد

براي رفع اين جادو متعهدانه قبول كنيد كه زندگي در بيرون نيست و . صورتيكه ما زير اين فكرهاي پشت سرهم، پنهان هستيم

شوه اين فكر بيرون را نشان مي دهد و تند تند فكر كردن عجله اشتباه ماست براي رسيدن در گنج در آينده و اين فريب و ع

اين اعتياد به زمان روانشناختي است كه با تند تند فكر كردن مي خواهيم در . گري من ذهني ماست و نبايد به آن توجه كنيم

  .آينده به گنج برسيم

  

 3029مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

 كُنْت كَنْزاً كُنْت مخْفياً شنو

  جوهر خود گم مكن اظهار شو

  

استم شناخته شوم و مي خواهم توسط تو اظهار شوم پس تو جوهر بشنو پيغامي را كه خدا گفته من گنجي نهان بودم و مي خو

  .خود را گم نكن و اظهار شو، اما ما جوهر خود را در فكرهاي مربوط به جهان و وضعيت ها گم كرده ايم

  

 2540مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

 خانه بر كن كز عقيق اين يمن
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  صد هزاران خانه شايد ساختن

  

اين خانه ذهن را بركن و متالشي كن، خانه اي كه با تند تند فكر كردن و هم هويت شدن با آنها ساخته شده و معادل كوكو؟ 

  در ذهن ما به غلط مي گوئيم كه همه زندگي در حسها و عقل من ذهني ما محدود مي شود. ستا

يمن در اينجا فضاي يكتايي است كه زير فكرهاست و عقيق يمن كه بسيار معروف بوده سنگي گرانبهاست كه تمثيل از 

  . هوشياري است

كه از هوشياري زنده شده در آن فضا، بينهايت خانه مي پس از خراب كردن خانه ذهن، در زير آن به فضاي يكتايي مي رسيد 

يعني به لطف آن معمار كل، ساختارهاي نيك بينهايت مي توانيم در ذهنمان بسازيم كه با هيچكدام هم هويت . توان ساخت

  . يموقتي اجازه دهيم او از طريق ما فكر كند، ساختارهاي نيك، بي درد، و پربركت در اين جهان مي آفرين. نيستيم

  منگر در آفريده، بنگر در آفريدن

  

  گنج زير خانه است و چاره نيست

  از خرابي خانه منديش و مايست

  

گنج ما زير اين خانه ذهن يا فكرهاي ماست و چاره اي جز خراب كردن خانه ذهن نداريم پس انديشه مكن و بدان كه با من 

  را خراب نمي كند و چاقو دسته خودش را نمي برَد ذهني نمي تواني اين خانه را خراب كني زيرا من ذهني خودش

  كي ببرَد تيغ دسته خويش را 

  خون به خون شستن محال است و محال

يعني شما با انرژي من ذهني نمي تواني من ذهني را از بين ببري و با درد نمي تواني درد را از بين ببري و درد هاي شما را 

بودن شما و اجازه دادن به زندگي جهت جمع كردن هوشياري شما از چيزها، صورت مي آب زندگي شفا مي دهد و اين از ناظر 

  .پس بايد تسليم شوي و اجازه دهي كه زندگي اين خانه را خراب كند. پذيرد

  

  كه هزاران خانه از يك نقد گنج
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  تكليف و رنج توان عمارت كرد بي

  

  .ان خانه بدون رنج و درد مي توان ساختاز يك انسان به حضور رسيده يا يك گنجي كه پيدا شده هزار

  

  عاقبت اين خانه خود ويران شود

  گنج از زيرش يقين عريان شود

  

باالخره وقتي كه مي ميريم اين خانه ويران مي شود، نه قضاوت ها و نه رنجشهاي شما باقي نخواهد ماند، فرض كنيد فردي 

دردها، هم هويت شدگيها و رنجهايش مي ريزند و در لحظه مرگ ساله با رنج و درد بميرد، ذهنش متالشي شده و تمام  120

متوجه مي شود هرچه كه مي خواسته كه از طريق ذهن زندگي پيدا كند، توهم بوده و آنرا داشته  و گنج زير جستجوي شما 

در درون يا زود هركس متوجه مي شود كه زندگي ) وقت مرگ(بنظر مي رسد كه دير . بوده و اي كاش جستجو نمي كرديد

  . اوست و از اول از جنس زندگي بوده ايم و اينهمه كه دنبال زندگي مي گشتيم در واقع بدنبال خودمان مي گشتيم

  

  ليك آن تو نباشد زانكه روح

  )22(مزد ويران كردنَستَش آن فُتوح

  

آن گنج شد، ديگر گنج مي گويد اگر شخصي تنها در زمان مرگ متوجه . فتوح يعني بركات، پاداش و آنچه بدست مي آوري

مال او نيست براي اينكه روح، آن بركت و گنج را بخاطر ويران كردن خانه مي گيرد يعني شما بايد هوشيارانه از اين لحظه به 

بعد اجازه دهيد كه زندگي اين خانه ذهن را خراب كند و ما را جمع كند و ما بعنوان ناظر متوجه خواهيم شده كه اين 

عيب بينيها، كوچك كردنها، عيب گوئيها زندگي نمي آورد و اينكارها را براي مقايسه كردن و بزرگ كردن  كدورتها، رنجشها،

خود انجام مي داديم و اين گنج نبوده است و تنها راه اين است كه اجازه دهيم كه اين سيستم بپاشد و زندگي دنبال پاشاندن 

اينقدر ما . هست و بعد زندگي آنرا مي پاشاند و ما ناراحت مي شويممي بينيم كه ما به هرچه مي چسبيم چندوقتي . آن است

ادامه مي دهيم در اين جستجوي عبث و در اين مقاومت كه باالخره به جايي مي رسيم كه در سنين باالتر بدنمان هم شروع به 
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ا هم جزئي از لباس ماست  اين بدن م. خراب شدن مي كند با اصالح قسمتي از بدن، ممكن است بخشي ديگر از آن خراب شود

پس مي خواهد بگويد كه اين گنج، مزد ويران كردن خانه ذهن است و . و قسمتي از پاره هايي است كه به دلقمان دوخته ايم

  . اگر اين خانه را ويران نكني به گنج نخواهي رسيد

  

  چون نكرد آن كار مزدش هست، ال

  **'لَيس لالنسانِ االّ ما سعي

  

گفتيم خدائيت مسير طوالني را از جماد، نبات، حيوان . هن را ويران نكنيد، هيچ مزدي نداريد و گنج پيدا نمي شوداگر خانه ذ

و انسان طي نموده است و در انسان مي خواهد از ذهن زائيده شده و به خود زنده شود و گنجش را بيان كند كه بخشهايي از 

سالمتي و شادي است اما اگر ما در ويراني خانه ذهن سعي نكنيم از اين اين گنج شامل، لطافت، بركت، عشق، خوش خلقي، 

گنج بهره مند نمي شويم زيرا در مصرع دوم قانون جبران را بيان مي كند كه مي گويد، براي انسان نيست جز آنچه برايش 

  . تالش مي كند

  

  بعد از آن تو كاي دريغ  )23(دست خايي

  )24(اين چنين ماهي بد اندر زير ميغ

  

حال آيا شما با خواندن اين . دست را گاز مي گيري و مي گوئي، چنين ماه زيبايي زير ابر من ذهني من بود و متوجه اش نشدم

ابيات پي مي بريد كه گنج شما در زير فكرهاي پي در پي شماست و فكر شما جهت جستجوي گنج، سبب پوشيدن گنج 

  است؟

  

  من نكردم آنچه گفتند از بهي

  انه و دستم تهيگنج رفت و خ
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ما گوش نكرديم و حاال گنج و خانه از دستم ) مثل موالنا براي كمك به ما(مي گوئيد آنچه كه عارفان از روي نيكوكاري گفتند 

  .رفت و دست خالي ماندم

يزها اگر از اين گنج چيزي در دست ما نباشد مثال اگر شادي بي سبب نداشته باشيم و مرتب به جهان رفته و خوشي را از چ

طلب كنيم، اگر فكرهاي خالق توليد نكنيم، اگر تن ما سالم نباشد و بشاش نبوده و با آهنگ خدائي و كائنات نرقصيم، اگر 

مقاومت كنيم، اگر به چيزهاي آفل چسبيده ايم، اگر در تاسف گذشته و به اميد واهي بهتر شدن وضعيتها در آينده ايم، پس 

  .ي آفل، مثل ماسه كه در مشت مي گيريد و از بين انگشتانتان بيرون مي ريزدچسبيدن به چيزها. دستمان تهي است

  

  )25(خانةاجرت گرفتي و كري

  )27(يا شري )26(نيست ملك تو به بيعي

  

  .خانه اي كه در ذهن درست كرده اي يا همين بدنت را نخريده اي و با خدا معامله نكرده اي كه اين بدن تا ابد از آن تو باشد

  

ري را مدت او تا اجلاين ك  

  تا درين مدت كني در وي عمل

  

براي اين مي گويند كه تمركزتان بايد بروي . مدت اين كرايه تازمان مرگ است و در اين مدتي كه زمان داري، بايد عمل كني

صورتيكه اين  خودتان باشد ولي بسياري از افراد فكر مي كنند با عوض شدن افرادي دراطرافشان، زندگيشان بهتر مي شود در

اينكه فكر مي كنيم با . گنج در درون شماست و در زير خانه ذهن خود شماست و گنج مردم هم زير خانه ذهن خودشان است

عوض كردن رفتار فردي، زندگي ما بهتر مي شود كامال غلط است زيرا اوال نمي تواني او را تغيير دهي و حتي اگر توانستي، 

  :مي كندتغيير او زندگي تو را عوض ن

  وسني مر غير را حبر اكنيت

  مي كني وخالي بدخو را خويش
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  كني اندر دكان دوزي مي پاره 

  زير اين دكان تو مدفون دو كان

  

  .گفتيم كه هم خدا و هم من ذهني پاره دوزي مي كنند اما به شيوه كامال متفاوت

بهم ميدوزد بطوري كه هيچ درزي در آن  خدا هوشياري پخش شده در چيزها را جمع مي كند و بدون دست و نخ و سوزن

تكنيك جمع % 100پيدا نيست و هرتكه با تكه هاي بعدي يكي مي شود و خدا مي گويد باش و تماشا كن كه من مي خواهم 

كردنم را به تو نشان دهم يعني زندگي مي خواهد هنر جمع كردن ما را به ما نشان دهد اما گاها با مقاومت اجازه نمي دهيم 

  . عمل صورت گيرداين 

تند تند كه فكر مي كنيم پاره دوزي است يا گاها صفتي ! حال مي گويد كه تو در دكان ذهن نشسته اي و پاره دوزي مي كني؟

را در بيرون مي گيريم و به خود وصل مي كنيم مثال مي گوئيم من هنرمندم و فالن ساز را بلدم در صورتيكه بلد نيستم يا 

ولدار نيستم و همينطور پاره ها را به لباس خود مي دوزيم تا مردم به ما اين صفات را نسبت دهند ولي پولدارم در حالي كه پ

  !خودمان كه ميدانيم كه ادعاي كذب من ذهني

حال مي گويد كه زير اين دكان من ذهني كه پاره دوزي مي كند، دو كان مدفون است، معدن اول حضور شماست و معدن 

ت، يك معدن آرامش، شيريني و شادي فضاي يكتايي است و يك معدن طرز ديد شما كه بوسيله دوم ذهن ساده شده ماس

كه . ذهن ساده شما صورت مي گيرد و نيك بودن، شادي بخش بودن و زيبا بودن ساختارهايي كه در جهان خلق مي كنيد

دكان در اينجا بار منفي دارد و يك . ارندمتاسفانه افراد داراي من ذهني، هردو معدن را در زير دكان ذهن مدفون نگاه مي د

فضاي مجازيست، در فضاي مجازي كه درست كرده ايم بيشتر خصوصياتي كه بخود نسبت مي دهيم دروغين است، خيلي از 

  .خصوصيات از بين رفته و خيلي از خصوصيات هنوز نيامده است و اين دكان دروغين است

  

  هست اين دكان كرايي زود باش

  تراش را مي )28(و تكش تيشه بستان
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شناسايي چيزي كه ته دكان را (بوسيله حضور ناظر و گرفتن شناسايي . اين دكان كرايه اي است و تيشه اي بردار و ته آنرا بِكَن

  . از زندگي مي توان ته دكان ذهن را كَند و به دو معدن حضور و ذهن ساده شده و خالق رسيد) پوشانده

را پائين مي آوريد و درمي يابيد كه با تند تند فكر كردن مسائلتان حل نمي شود بلكه در پيچ و تاب وقتي آرام آرام سرعت فكر 

فكر و درد شما را مي پيچاند و در جهان گم مي شويد و مي فهميد كه چيزها به شما زندگي نمي دهند يعني به تيشه حضور 

  .دست يافته ايد

  

  تا كه تيشه ناگهان بر كان نهي

  دوزي وا رهي اره از دكان و پ

  

تا ناگهان حس كني كه از جنس زندگي شده اي و به زندگي وصل شوي در اين حالت آب حيات در تو جاري مي شود، معدنها 

بدون آنكه ) ثانيه 10دقيقه يا حتي  2دقيقه،  5(خود را به تو نشان مي دهند، سرعت افكارت پائين مي آيد و مي تواني مدتي 

شما ديگر به دو كان وصل شده ايد و از دكان ذهن و پاردوزي ذهن رهايي مي . كني، آرام بنشينيخود را در ذهن جستجو 

مثال مي توانيد تصميم گيريد كه ديگر حرف مردم نه شما را خوشحال و نه ناراحت كند و اصال برايتان مهم نباشد، هيچ . يابي

ه از آن امنيت و آرامش بگيريد ولي االن مي دانيد كه فرمها چيز از مردم يا دنيا نخواهيد چون اين چيزها را مي خواستيد ك

. نمي توانند به شما اينها را بدهند و نمي تواني متكي به اين جهان شوي چون زير اين جهان لرزان و درحال فرو ريختن است

گيريد كه دروغ نگوئيد، وانمود پس از دكان و پاره دوزي ذهن بايد برهيم و مي توانيم اينكار را انجام دهيم، از امروز تصميم ب

نكنيد كه چيزي را مي دانيد، برايتان اهميت نداشته باشد كه مردم فكر كنند شما مي دانيد يا نه، با كسي بحث نكنيد، كسي را 

. نخواهيد عوض كنيد، به كسي نصيحت نكنيد، نخواهيد كه كسي به حرف شما گوش كند، همه تمركز را بروي خود بگذاريد

شما اگر خودتان در درد هستيد و . ريق بيان اين گنج خدائي است كه مي توانيد روي ديگران اثر مثبت بگذاريدفقط از ط

حواستان به درد است و تازه اين درد به درد مردم توجه مي كند و درد درد را زياد مي كند، انتظار داريد درد ديگران را حل 

  !خون به خون شستن محال است و محال!! كنيد؟

  

  دوزي چيست؟ خورد آب و نان  ارهپ
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  گران  )29(زني اين پاره بر دلق مي

  

  پاره دوزي اين است كه آب و نان يا براكات زندگي را از بيرون بخواهي

  وت اصلي بشر نور خداستق

  تحيواني مرورا ناسزاس قوت

انتخاب كنيد كه براي گرفتن بركات شما قدرت انتخاب داريد و در اين لحظه اراده آزاد و قدرت انتخاب داريد و مي توانيد 

  .زندگي به بيرون نرويد

دلق همان لباسي است كه دراويش مي پوشيدند و در اينجا به معني لباسي است كه هوشياري ما پوشيده كه همان من ذهني 

  .است

لباس است و تو  دلق ما از قبل خيلي سنگين شده است يعني ما به خيلي چيزها چسبيده ايم و امروز گفت كه اينها همه 

  . لباس را جستجو نكن و نليس بلكه آنكس را كه لباس را پوشيده پيدا كن يعني خودت را پيدا كن

  

  درد اين دلق تنت هر زمان مي

  زني زين خوردنت پاره بر وي مي

  

شويم كه  سال مي رسد، متوجه مي 40واقعا اين دلق تن ما بوسيله زندگي دريده مي شود، بتدريج كه سن ما به حوالي 

چيزهايي كه به خود چسبانده ايم و به مردم پزِشان را مي داديم و از آنها تائيد مي گرفتيم يواش يواش درحال كهنه شدن و 

هر زمان مي درد اين دلق "سالگي مي رسيم خيلي بيشتر متوجه اين موضوع مي شويم كه  60ازبين رفتن هستند و وقتي به 

 Replacementجايگزيني يا "يكي از صورتهاي پاره زدن را در روانشناسي . ديگر پاره ندوزيو شما تصميم بگير كه  "تنت

اما نمي گويند كه اين ! مي نامند كه فرد بخود مي گويد اين چيز را نداري، عيب ندارد بجايش آن يكي را بگذار و غصه نخور "

، آنها را نپوشان و تنها مي گويند جايگزين كن، آن گل گليم پرنقش و نگار شما كه عاشقش بوديد دو سه تا گلش دريده شده

من ذهني تكه ها را بوسيله فكر بهم مي چسباند و درزش هم مشخص است، خدا . نيست و بيا بجاي اين گُل را بچسبان و بدوز

يا هوشياري ما تكه هاي خدا از جنس زندگي هستند و ما . تكه ها را جدا مي كند و هوشياري را از داخل فرمها جمع مي كند
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را مي سازند كه اين هوشياري معدن است كه اگر ساخته شود اين معدن شروع به بيان شدن مي كند كه يك مثالش موالنا 

  .است كه به معدن زده است

 از اين خوردن، پاره مي زني و خوردن يعني اينكه چيزي را از جهان برداشته و به خود بچسباني و بگوئي اين مال من است و با

  .  آن هم هويت شوي

  

  اي ز نسل پادشاه كاميار

  دوزي ننگ دار  با خود آ، زين پاره

  

ما از نژاد پادشاه كاميار و موفق يعني از جنس خدا هستيم و خطاب به ما مي گويد كه به خود آ و بيدار شو، از خواب ذهن، 

  .پينه كردن، يك چيزي را بجاي چيز ديگر گذاشتن بيدارشو-پينه دوزي، وصله

ما چرا خشمگين مي شويم؟ خشم يك جور تعمير است وقتي خشمگين شده و چيزي به كسي مي گوييم درواقع بخشي از من 

ذهني را تعمير مي كنيم، خشمگين شدن مثل گربه كه هنگام خشم بزرگ مي شود و موهايش سيخ مي شود، من ذهني ما را 

خشمگين شدن كار عادي نيست، بارها گفته شده كه در سال  بزرگ مي كند و اين خشم بسيار صدمه زننده به جسم ماست،

بار خشمگين مي شود، تصميم بگيريم  10حتي يكبار هم نبايد خشمگين شد ولي برخي براي تعمير من ذهني خود، روزي 

  .كه من ذهني را تعمير نكنيم

  .پس ما كه از جنس خدا هستيم بايد از پاره دوزي شرم داريم

  

  قعر دكاناي بر كن ازين  پاره

  تا برآرد سر به پيش تو دو كان

  

آجر يا قطعه اي از ته دكان ذهن بركَن، يعني چيزي را پيدا كن كه با آن خيلي هم هويت هستي و به آن چسبيده اي و مرتب 

حال به هر. فكر مي كني و دور آن مي چرخي، و تصميم بگير كه هويتت را از روي آن برداري يا اگر رفت، رهايش كن تا برود

سال جدائي هنوز به او فكر مي كنند و اين موضوع  30انسانها مخصوصا ايرانيها با همسرشان خيلي هم هويت هستند و پس از 
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به ... ته فكر آنها را پوشانده و مرتبا فكرشان به سوي اين موضوع رفت و برگشت دارد كه او االن چه كار مي كند؟ كجاست؟ و 

  ! خود آ و پاره دوزي نكن

قا اين پاره كنده شده و اجازه بده كه خدا هويتت را از آن بكَنَد و قبول كن كه از آن چيزي مي خواستي و االن از خاطره اتفا

حال آنكه اگر گُل كنده شده از گليم را وصله پينه و جايگزين نكنيم، از جاي خالي آن، نور زندگي و ! اش زندگي مي خواهي

پس از ته دكان پاره آجري بِكَن يعني يك رنجش بزرگ را ببخش يا . ما نشان مي دهدهوشياري مي آيد و گنج خودش را به ش

  .چيزي را كه با آن هم هويت شده اي را رها كن، تا دو معدن برشما نمايان شوند

يزي صرف شناسائي اينكه اين رنجش چ. يادمان باشد، زندگي مي خواهد اين رنجش يا پاره آجر را بِكَنَد تا شما را آزاد كند

اضافي است، كار من ذهني است، من را در گذشته و آينده يا زمان روانشناختي نگه داشته و زنداني مي كند و نمي گذارد كه 

به گنجم برسم، سبب مي شود كه آنرا در لحظه بياندازيم، گاهي اوقات مثل اين مي شود كه حس مي كنيد چيز داغي در 

ساله شما از بين مي رود و دو كان يعني حس آرامش و  40-30همان سرعت رنجش  دست داريد و سريع آنرا مي اندازيد و به

  .زيبايي حضور در فضاي يكتايي و بينش درست جهان بوسيله ذهن ساده شده، خود را به شما نشان مي دهند

  

  پيش از آن كين مهلت خانةكري

  آخر آيد تو نخورده زو بري

  

ام شود و به آخر كار اين دنيا برسي، در حاليكه هيج ميوه اي از خانه و از گنج زير آن قبل از آنكه اين خانه اجاره اي مهلتش تم

  .نخورده اي

  

  پس تو را بيرون كند صاحب دكان

  وين دكان را بر كند از روي كان

  

روي  وقتي مهلت تمام شد و اجاره دكان به آخر رسيد، صاحب دكان كه خداست شما را از دكان بيرون مي كند و دكان را از

  .معدنها برمي دارد
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  زني تو ز حسرت گاه بر سر مي

  كني گاه ريش خام خود بر مي

  

وقتي فهميد كه چه باليي برسرش آمده، شروع به افسوس خوردن مي كند يا دودستي برسرش مي كوبد يا ريش خام خود را 

ه ريش خام، هنوز عقل من ذهني در او ريش خام، ريشي است كه سفيد شده اما هنوز به حضور نرسيده است و دارند. مي كَند

  پا برجاست، قضاوتها و دردهايش قدرتمندند  

  

  كاي دريغا آن من بود اين دكان

  كور بودم بر نخوردم زين مكان

  

  مي گويد، افسوس اين دكان مال من بود

ييم كور بودم و از اين خيلي از ما دوستان گنج حضوري هنوز فرصت داريم و مدت اجاره باقيست اما اگر بهره نبريم مي گو

يعني آمدم به اين جهان، و اين جهان محل قيامت من و قائم شدن به ذات من بود و خدا مي خواست به . مكان ميوه نخوردم

من زنده شده و گنجش را از طريق من بيان كند اما متوجه نشدم و به ستيزه و مقاومت ادامه دادم و باالخره االن درحال مردن 

  .هستم

  

  يغا بود ما را برد باداي در

  ***تا ابد يا حسرَتا شد للْعباد

  

  .آن كس كه به اين موضوع توجه نكند خواهد گفت كه اي دريغ كه گنج ما را باد برد و تا ابد در حسرت خواهيم ماند

  

 39، آيه )53(قرآن كريم، سوره نجم ** 
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 .◌ٰ وأَنْ لَيس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى

 ترجمه فارسي

 .جز آنچه مي كوشد   و اينكه براي آدمي نيست

 ترجمه انگليسي

That man  can have nothing  but what  he strives for; 

 30، آيه )36(قرآن كريم، سوره يس *** 

 ادبلَى الْعرَةً عسا حي ۚ◌ ا يزِئُونَمتَهسي ولٍ إِلَّا كَانُوا بِهسنْ رم يهِمأْت. 

 ترجمه فارسي

  .چ فرستاده اي به سراغشان نمي آمد جز آنكه مسخره اش مي كردندكه هي! اي دريغ بر اين بندگان

  

يعني بزرگاني مثل پيغمبران و عارفان اين مطالب را به ما گفتند كه اين افكار من ذهني، شما را به جهان برده و در آن گم مي 

ت ولي بندگان آنها و گفته كند و شما در حال گمشدگي بدنبال زندگي در جهان مي گرديد، اما زير اين فكرها معدن هس

  كه اميدواريم كه ما اينكار را نكرده باشيم . هايشان را مسخره كردند

 

 ترجمه انگليسي

Ah!  Alas for  )My( Servants! There comes not a 

 messenger to them but they mock him!  
* 

  

  


