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 1489مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 ساقي ز پي عشق روان است روانم

  ليكن ز ملولي تو كند است زبانم

  مي پرم چون تير سوي عشرت و نوشت

  اي دوست، بمشكن به جفاهات كمانم

  چون خيمه به يك پاي به پيش تو بپايم

  در خرگهت اي دوست، درآر و بنشانم

  هين آن لب ساغر بنه اندر لب خشكم

  وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم

  )1(بشنو خبر بابل و افسانه وايل

  جهانم  )2(زيرا ز ره فكرت سياح

  دار اگر شور ز حد شد معذور همي

  چون مي ندهد عشق يكي لحظه امانم

  كه ملولي، ز ملوليت ملولمآن دم 

  چون دست بشويي ز من، انگشت گزانم

  آن شب كه دهي نور چو مه، تا به سحرگاه

  من در پي ماه تو، چو سياره دوانم

  وان روز كه سر برزني از شرق، چو خورشيد

  ماننده خورشيد، سراسر همه جانم

  وان روز كه چون جان شوي از چشم نهاني

  )3(انممن همچو دل مرغ ز انديشه طپ

  در روزن من نور تو روزي كه بتابد

  در خانه چو ذره به طرب رقص كنانم
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  اي ناطقه خاموش و چو انديشه نهان رو

  تا بازنيابد سبب انديش نشانم

 1860مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

 شاد آن صوفي كه رزقش كم شود

  شود )5(مدر گردد و او ي  )4(ش آن شَبه

  زان جِرايِ خاص هر كه آگاه شد

  شد  )6(گاه او سزاي قرب و اجري

  زان جِرايِ روح چون نقصان شود

  جانش از نقصان آن لرزان شود

  پس بداند كه خطايي رفته است

  رضا آشفته است  )7(زار كه سمن

  همچنان كĤن شخص از نقصانِ كشت

  سوي صاحب خرمن نبشت  )8(رقعه

  بردند پيش مير داداش  رقعه

  خواند او رقعه جوابي وا نداد

  )9(او را نيست اال درد لوت: گفت

  پس جواب احمق اولي تر سكوت

  نيستش درد فراق و وصل هيچ

  بند فرعست او نجويد اصل هيچ

  احمقست و مردةما و مني

  كز غم فرعش فراغ اصل ني

 3350مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 گر شما روشن گريد: گفت حقشان
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  منگريد  )11(مغْفَل  )10(كاران در سيه

 3353مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 عصمتي كه مر شما را در تن است

  عصمت و حفظ من است آن ز عكس

  آن ز من بينيد، نه از خود، هين و هين

  بر شما ديو لَعين  )12(تا نَچربد

 ناكردن شيخي بر مرگ فرزندان خود )13(جزَع

 1772مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

 بود شيخي، رهنمايي، پيش از اين

  آسماني شمع، بر روي زمين

  امتانچون پيمبر درميان 

  )15(دارالجِنان  )14(◌ٔ در گشاي روضه

  )16(گفت پيغمبر كه شيخ رفته پيش

  1*چون نبي باشد ميان قوم خويش

  يك صباحي گفتش اهل بيت او

  خو دل چوني؟ بگو اي نيك سخت

  ما ز مرگ و هجر فرزندان تو

  )17(داريم با پشت دوتو نوحه مي

  زاري چرا؟ گريي، نمي تو نمي

  دل تو را؟يا كه رحمت نيست اندر 

  چون تو را رحمي نباشد در درون

  مان از تو كنون؟ پس چه اميدست

  ما به اميد توييم اي پيشوا
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  كه بنگذاري تو ما را در فنا

  چون بيارايند روز حشر، تخت

  2*خود شفيع ما تويي آن روز سخت

  )18(زينهار در چنان روز و شب بي

  ما به اكرام توييم اميدوار

  زمان دست ما و، دامن توست آن

  كه نماند هيچ مجرم را امان

  گفت پيغمبر كه روز رستخيز

  3*ريز؟ كي گذارم مجرمان را اشك

  باشم به جان  )19(من شفيع عاصيان

  تا رهانمشان ز اشكنجةگران

  را به جهد  )20(عاصيان و اهل كَباير

  نقض عهد )21(وارهانم از عتاب

  اند صالحان امتم خود فارغ

  )22(از شفاعتهاي من روز گزند

  بلكه ايشان را شفاعتها بود

  رود گفتشان چون حكم نافذ مي

  غيري بر نداشت  )24(وزر  )23(هيچ وازِر

  4*من نيم وازر خدايم بر فراشت

  آنك بي وزرست، شيخ است اي جوان

  در قبول حق چو اندر كف كمان

  شيخ كه بود؟ پير يعني مو سپيد

  معني اين مو بدان اي بي اميد



                 # program  599      1394  اسفند 25ـ  2016مارچ  14 : تاريخ اجرا       گنج حضور 599برنامه شماره 

6 
 

  او هست آن موي سيه هستي

  اش نماند تاي مو تا ز هستي

  اش نماند، پير اوست چونك هستي

  )25(مو باشد او، يا خود دو موست گر سيه

  هست آن موي سيه، وصف بشر

  نيست آن مو، موي ريش و، موي سر

  عيسي اندر مهد بر دارد نفير

  5*كه جوان ناگشته ما شيخيم و پير

  گر رهيد از بعض اوصاف بشر

  باشد اي پسر  )26(شيخ نبود كَهلْ

  چون يكي موي سيه كان وصف ماست

  نيست بر وي، شيخ و مقبول خداست

  چون بود مويش سپيد، ار با خودست

  او نه پيرست و، نه خاص ايزدست

  ور سر مويي ز وصفش باقي است

  او نه از عرش است، او آفاقي است

 حديث نبوي 1*

 .در ميان مردم خود، همچون پيامبر است) انسان كامل(شيخ 

 9، آيه )74(قرآن كريم، سوره مدثر  2* 

   لك يومئذ يوم عسيرٌ◌ٰ فَذَ

 ترجمه فارسي

 آن روز ، روزي است دشوار

 ترجمه انگليسي
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That will  be  - that  Day  - a  Day of Distress 

  حديث 3*

 شَفاعتي لاَهلَ الْكَبائرِ منْ اُمّتي

 .شفاعت من ويژه انجام دهندگان گناهان كبيره از امتم است

 164، آيه )6(قرآن كريم، سوره انعام  4* 

ربِّكُم مرْجِعكُم  ٰ◌ ثُمّ إِلَى ۚ◌  ٰ◌ ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى ۚ◌  تَكْسب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا علَيها قُلْ أَغَيرَ اللَّه أَبغي ربّا وهو ربّ كُلِّ شَيء ولَا

 فَينَبِّئُكُم بِما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ

 ترجمه فارسي

بر     و هيچ گنه كاري بار گناه ديگري را .نيندوخت مگر آنكه نتيجه آن عمل بدو بازگردد) از طاعت و معصيت(و هيچ كس ... 

 .يد خبر دهددر آن اختالف داشته ا پروردگارتان است و شما را بدان چه سپس بازگشت شما به سوي. دوش نكشد

 ترجمه انگليسي

Say: "Shall I seek for (my) Cherisher other than Allah when He is the Cherisher of all 

things (that exist(? Every soul draws the meed of its acts on none but itself: no 

bearer of burdens can bear the burden of  another. Your goal in the end is towards 

Allah: He will tell you the truth of the things wherein ye disputed." 
  30، آيه )19(قرآن كريم، سوره مريم  5* 

 قَالَ إِنّي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيّا

 ترجمه فارسي

 .منم بنده خدا كه به من كتاب داده است و مرا پيامبر گردانيده است: گفت

 ترجمه انگليسي

He said :  " I am  indeed a servant of  Allah: 

He hath given me revelation  and made me  a prophet 
  عذر گفتن شيخ بهر ناگريستن بر مرگ فرزندان خود

 1799مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 



                 # program  599      1394  اسفند 25ـ  2016مارچ  14 : تاريخ اجرا       گنج حضور 599برنامه شماره 

8 
 

 شيخ گفت او را مپندار اي رفيق

  )27(كه ندارم رحم و مهر و دل شفيق

  بر همه كفار ما را رحمت است

  گرچه جان جمله كافر نعمت است

  بر سگانم رحمت و بخشايش است

  كه چرا از سنگ هاشان مالش است؟

  گزد، گويم دعا آن سگي كه مي

  كه ازين خو وارهانش اي خدا

  اين سگان را هم در آن انديشه دار

  كه نباشند از خاليق سنگسار

  زان بياورد اوليا را بر زمين

  6*كندشان رحمةً للْعالَمينتا 

  خلق را خواند سوي درگاه خاص

  حق را خواند كه وافر كن خالص

  جهد بنمايد ازين سو بهر پند

  خدايا در مبند: چون نشد گويد

  را  )28(رحمت جزوي بود مر عام

  را  )29(رحمت كلي بود همام

  رحمت جزوش، قرين گشته به كل

  رحمت دريا بود، هادي سبل

  به كل پيوسته شورحمت جزوي، 

  رحمت كل را تو هادي بين و رو

  تا كه جزوست او نداند، راه بحر
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  هر غديري را كند ز اَشباه بحر

  چون نداند راه يم، كي ره برد؟

  سوي دريا خلق را چون آورد؟

  متصل گردد به بحر، آنگاه او

  ره برد تا بحر همچون سيل و جو

  ور كند دعوت، به تقليدي بود

  تاييدي بود )30(وحينه از عيان و 

  پس چون رحم داري بر همه: گفت

  همچو چوپاني به گرد اين رمه

  چون نداري نوحه بر فرزند خويش؟

ادلشان زد به نيش  )31(چونك فَصاَج  

  هاست چون گواه رحم، اشك ديده

  ديدةتو بي نم و گريه چراست؟

  اي عجوز: رو به زن كرد و بگفتش

  )33(تَموزهمچون   )32(خود نباشد فصل دي

  اند جمله گر مردند ايشان گر حي

  اند؟ غايب و پنهان ز چشم دل كي

  من چو بينم شان معين پيش خويش

  از چه رو، رو را كنم همچون تو ريش؟

  اند از دور زمان گرچه بيرون

  كنان اند و گرد من بازي با من

  گريه از هجران بود يا از فراق

  )34(با عزيزانم وصالست و عناق
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  بينندشان ندر خواب ميخلق ا

  بينم عيان من به بيداري همي

  زين جهان خود را دمي پنهان كنم

  برگ حس را از درخت افشان كنم

  حس اسير عقل باشد اي فالن

  عقل اسير روح باشد هم بدان

  دست بستةعقل را جان باز كرد

  كارهاي بسته را هم ساز كرد

  حس ها و انديشه بر آب صفا

  را همچو خس بگرفته روي آب

  برد دست عقل آن خس به يكسو مي

  شود پيش خرد آب پيدا مي

  بود بر جو چون حباب  )35(خس بس اَنْبه

  خس چو يكسو رفت، پيدا گشت آب

  چونك دست عقل نگشايد خدا

  خس فزايد از هوا بر آب ما

  آب را هر دم كند پوشيده او

  آن هوا خندان و، گريان عقل تو

  چونكه تقوي بست دو دست هوا

  گشايد هر دو دست عقل راحق 

  پس حواس چيره محكوم تو شد

  چون خرد ساالر و مخدوم تو شد

  خواب، خواب اندر كند حس را بي
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  تا كه غيبي ها ز جان سر بر زند

  هم به بيداري ببيند خواب ها

  هم ز گردون بر گشايد باب ها

 107، آيه )21(قرآن كريم، سوره انبياء   6*

 .وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً للْعالَمينَ

 ترجمه فارسي

 .نفرستاديم تو را مگر رحمتي براي جهانيان

 ترجمه انگليسي

We sent thee not,  but as a  Mercy  for all  creatures. 

   .منظور قبيله يا نوع انسان استاسم قبيله و نام رئيس قبيله، در اينجا   :وايل  )1(

    جد دو قبيله رقيب عرب، بكر و تَغلب در جنگ معروف بِسوس،

  )دهخدا(قريه اي است در سه فرسخي سيستان

  كسي كه بسيار سياحت و جهانگردي كند، جهانگرد :سياح  )2(

    طپنده ، در حال طپيدن :طپان  )3(

  .به آن شَبق هم مي گويند. نوعي سنگ سياه و براق كه در جواهرسازي بكار مي رود  :شَبه  )4(

  دريا  :يم  )5(

  در اينجا پيشگاه الهي  :گاهاجري  )6(

  .باغ ياسمن و جاي انبوه از درخت ياسمن، آنجا كه سمن رويد  :زارسمن  )7(

  رِقاع: جمع. نامه  :رقعه  )8(

  خوراك، طعام  :لوت )9(

  گنهكار، تباهكار، ستمگر  :كارسيه  )10(

  .آنكه دچار غفلت باشد  :مغْفَل  )11(

  غلبه كردن  :چربيدن  )12(
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  و زاري  تابي، نالهاظهار حزن و دلتنگي، بي  :جزَع  )13(

  رياض: جمع. باغ و سبزه زار، بهشت  :روضه  )14(

  .خانه بوستان ها، جايي كه باغ و بوستان فراوان باشد  :دارالجِنان  )15(

رنورديده باشد، به عبارتي خود مراحل سلوك را د راه رفته، راه طي نموده، شيخ رفته پيش راهنمايي است كه  :رفته پيش  )16(

  .شيخ و مرشد كمال يافته

  پشت خميده  :پشت دوتو) 17(

  زنهار، امان، پناهگاه، عهد و پيمان  :زينهار  )18(

  گناهكاران، جمع عاصي  :نعاصيا  )19(

  .كساني كه مرتكب گناهان كبيره مي شوند  :اهل كَباير  )20(

  )جمع كبيره به معني گناه بزرگ : كباير( 

  مالمت كردن، سرزنش، خشم گرفتن  :عتاب  )21(

  اشاره به يوم الدين و روز جزا. مي شوند  روزي كه بدكاران بواسطه اعمال ناشايست خود زيانكار  :روز گزند  )22(

  گناهكار  :وازِر  )23(

  گناه و گناه كردن  :وزر  )24(

  سفيد، موي جوگندميموي مخلوط سياه و   :دو مو  )25(

  مردي كه سنش بين سي تا پنجاه سالگي باشد، كهولت  :كَهلْ  )26(

  مهربان، دلسوز  :شفيق  )27(

  منظور عامه مردم است  :عام  )28(

  پادشاه بلند همت و جوانمرد  :همام  )29(

  پيغمبران الهام شودآنچه از جانب خداوند بر   :وحي  )30(

  رگ زن :فَصاد  )31(

  منظور زمستان است ماه دهم از سال شمسي، رب النوع جمادات و يخ و برف، در اينجا  :دي  )32(

  ماه اول تابستان، در اينجا منظور تابستان است  :تَموز  )33(
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  دست در گردن يكديگر كردن  :عناق  )34(

  مخفف انبوه  :اَنْبه  )35(
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  .از ديوان شمس موالنا شروع مي كنم 1489با سالم و احوالپرسي برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

  

 1489مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة

 ساقي ز پي عشق روان است روانم

  ند است زبانمليكن ز ملولي تو كُ

  

، روي به ميكند ساقي كه سنبل خدا يا زندگي است و پس موالنا بعنوان يك هوشياري انساني كه همه ما از آن جنس هستيم

مي گويد كه زپي عشق يا يكي شدن با خدا بصورت هوشيارانه، اين روان من يعني هوشياري من دائما روان است اما چون تو 

ورد ما پس بيت چند مورد را درم. در من و بعنوان من ملول هستي، زبانم يعني بيان بركات تو بوسيله من، كُند شده است

بارها صحبت كرديم كه ما از جنس هوشياري بي فرم از (آشكار مي كند، اول آنكه در اين لحظه ما بصورت هوشياري انساني 

اگر هنوز هم هويت با ذهن هستيم، بصورت هوشياري تحت تاثير دو نيرو ) جنس زندگي يا خدا و ما از امتداد خدائيت هستيم

هن به ما معرفي ميشود بطوريكه تصور مي كنيم زندگي و بركاتش، مثل آرامش، حس هستيم كه اولي دنياست كه بوسيله ذ

امنيت، خوشبختي در چيزهاي اين جهاني است، بسوي جهان كشيده مي شويم كه در اكثر انسانها وجود دارد و بر آنها غلبه 

ي كشَد كه ما را هوشيارانه از جنس مي كند اما نيروي ديگر كه از جنس زندگي يا خود ماست، ما را بسمت زندگي يا خدا م

اگر كسي در اين لحظه تسليم شود براساس اينكه بگويد من از جنس زندگي هستم و اگر بدون قيد و شرط، اتفاق . خودش كند

اين لحظه را بپذيرد و اين پذيرفتن به مفهوم آن است كه عقل من ذهني ام را صرفنظر از آنكه چه مي گويد، به حساب نمي 

و اتفاق اين لحظه را مي پذيرم، در اين حالت عقل من ذهني صفر شده و عقل زندگي بكار مي افتد و ما را از رفتن به دنيا آورم 

و هم هويت شدگي با دردها آزاد مي كند و هوشيارانه ما را به سوي زندگي مي كشاند و مجددا ما را به خود به وحدت رسانده 

ين در مصرع اول مي گويد هركار كه آگاهانه يا نا آگاهانه انجام دهم، بسوي تو روان هستم، و به فضاي يكتايي مي برد، براي هم

اگر هوشيارانه در اين لحظه تسليم نباشيد و اين فرض را در نظر نگيريد كه از جنس زندگي هستيد، در اينصورت ناآگاهانه و با 

بسوي او مي رويم، بهترين تصميم در اين ) طوعاً و كرهاً(انه پس به هر حال چه آگاهانه و چه نا آگاه. درد بسوي او مي رويد

لحظه اينست كه در اين لحظه با اراده آزاد خود تصميم گيريم كه از انتخابمان بعنوان انسان استفاده كرده و از ته دل درك 
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ي شود كه من هوشيارانه كنيم كه بركات زندگي، در جهان نيست و اين بركات از اصل من ساطع مي شود منتها زماني ساطع م

  . دوباره با او يكي شوم

  اما من ذهني چيست؟ 

فرض كنيد فردي در باالي جو زمين باشد ميبيند كه خورشيد دائما مي تابد و اصل ما چنين حالتي دارد و دائما مي تابد چون 

دچار شب و روز شدن . شوداز جنس خداست، اما اگر آن شخص بروي زمين بيايد، چون زمين مي چرخد، دچار شب و روز مي

اين تمثيل درمورد ذهن ما هم برقرار . سبب مي شود كه مقداري از زندگي مادي اش با اين شب و روز اداره و تعيين بشود

است و مصداق دارد، ما يك خورشيدي هستيم كه از آن طرف مي آئيم، وقتي به اين جهان مي آئيم و از شكم مادرمان بيرون 

ي رويم، درست مثل اينكه به زمين نزديك مي شويم و نزديك به يك فضاي چرخان بنام ذهن مي شويم، مي آئيم، به ذهن م

ذهن چرخان است زيرا هر لحظه فكرها عوض مي شوند، وقتي كوچكتر هستيم، خورشيدمان در روي زمين قسمتهايي از 

و اين خاصيت ذهن است كه همه را يكجا  ذهنمان را روشن مي كند، هر لحظه يك قسمت يا چيزي از جهان را روشن مي كند

وقتي توجه ما هر لحظه به يكي از . نمي تواند ببيند و يك قسمت را روشن مي كند بعد قسمتي ديگر و لحظه بعد قسمتي ديگر

روشن اين قسمتها رفته و آنها را روشن مي كند، وقتي پدر و مادرمان يا دوستانمان يا جامعه به ما مي گويند كه اين قسمتهاي 

شده خيلي مهم هستند مثال پول، خانه، پدر و مادر، خانواده و دوستان، مقام دنيا و غيره مهم هستند و به مرور ما در اين 

قسمتهاي روشن شده ذهن سرمايه گذاري مي شويم و وقتي آنها مي چرخند چيزي درست مي شود كه از فكر درست شده 

مايه گذاري شده، آن تصوير چرخنده بيان كننده ما مي شود، ما فكر مي كنيم است، ولي چون قسمتي از وجود ما در آنها سر

است، به مرور درد ايجاد مي  "من ذهني"اين تصوير چرخنده كه اسمش . كه او هستيم و داخل آن تصوير چرخنده مي رويم

ي، باورها و دردها بوجود آمده كند و ما به آن دردها هم مي چسبيم پس مجموعه اي از هم هويت شدگيها با چيزهاي اين جهان

كه دائما مي چرخد و ما را درست مي كند و ما چون روي اين كره چرخان ذهن هستيم، با آن مي چرخيم، مثل كسي كه 

باالي جو بوده و دائما خورشيد تابان را مي ديده اما بروي كره زمين آمده و ديد خاصي پيدا كرده است كه ديد دوئي است و 

يند و اين بينش دوئي است و روزش شبيه روز حالت خارج از جو زمين نيست يعني االن كه ما در ذهن شب و روز مي ب

سرمايه گذاري شده ايم، بينشمان حقيقي نيست، بينشي است كه براساس دوئيت است، اين بينش بسيار محدود است و بينش 

ايي كه وجود ما در آنها سرمايه گذاري شده در ذهن اين بينش بسيار محدود ذهن اينگونه است كه وقتي اين چيزه. ذهن است

مي چرخند، براساس آن تصوير ذهني ديگري هم به افراد ديگر منعكس مي كنيم مثال يك تصوير ذهني براي همسرمان، بچه 
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ذهني  در اين حالت، شما يك تصوير ذهني بوده و همسرتان تصوير. مان، دوستمان و اطرافيانمان مي سازيم و اين دوئيت است

اما اين تصاوير ذهني حقيقتا ما . ديگري است و هردو پر از هم هويت شدگي و درد است و اينها باهم كنش متقابل مي كنند

نيستم بلكه بينش دوئي است كه براي كاربردهاي عملي بيروني كار مي كند و يك عامل بقاست اما براي زندگي كردن بدرد 

باره برگرديم به باالي جو يا از ذهن كامال جدا شويم و اگر از ذهن منفصل يا زائيده بهترين كار اين است كه دو. نمي خورد

  . است "فضاي يكتايي"شويم به جائي مي افتيم كه اسمش 

حال تصميم گيريد كه بعنوان هوشياري دوست داريد كه دوباره به ذهن رفته و در قستمهايي از آن سرمايه گذاري شويد و من 

با آن بچرخيد و در توهم ذهن باشيد، يا اينكه دوست داريد بطور كامل از اين سيستم جدا شويد و طور ذهني درست كنيد و 

. ديگري ببينيد كه شبيه ديدن شخصي در باالي جو زمين است و در اين حالت خورشيد زندگيتان دائما مي تابد و يكتا هستيد

و روي دنيا هستيد، دائما اتفاق مي افتيد و روي دوئي بنا شده اما در اين بينش محدود ذهن، متكي به چيزهاي بيروني بوده 

  .پس در حالت حضور به خدا زنده شده و با او يكي و يكتا مي شويد اما در من ذهني دوئيت داريد. ايد

گرفته اند كه  خيلي از انسانها نمي توانند به دنيا نروند، ذهن آنها را مي كشَد، زيرا حرص دارند و معتاد به دنيا هستند و ياد

زندگي در چيزهاي اين جهاني و اتفاقات است و به همين دليل اخبار را بشدت دنبال مي كنند كه بفهمند چه اتفاقاتي درحال 

  .رخ دادن است

يعني تا بحال به دنيا نگاه كردم و دنيا من را به خود كشيده اما حاال  "اما موالنا مي فرمايد ساقي زپي عشق، روان است روانم

وشياري يا روان من بسوي وحدت با خدا يا عشق است و هوشيارانه به سوي خدا روان شده ايم و با زندگي همكاري مي ه

وقتي ما از اين دنيا منفصل شويم يعني من ذهني صفر شود و صفر بماند، ذهنمان ساده شده و دوباره به دنيا نگاه مي . كنيم

م و اسير دنيا بوديم اما وقتي من ذهني را صفر كنيم و روي پاي زندگي قائم كنيم، در من ذهني با ديد دوئي نگاه مي كردي

شده و دوباره به دنيا نگاه كنيم، طور ديگري مي بينيم، مثل در بيت آخر مي خوانيم كه ذهن سبب انديش است و چون تكه 

ر زندگي و در كل چنين چيزي وجود تكه مي بيند، هميشه مي گويد علت يا مسبب اين اتفاق، آن اتفاق يا آن چيز است اما د

ندارد و اينگونه نيست كه شما بگوئيد اين اتفاق سبب آن اتفاق است زيرا تمام هستي يك شبكه بهم پيوسته است اما ذهن 

. دوست دارد بگويد اين اتفاق را آن اتفاق بوجود آورده و معموال دنبال مالمت است و به اين سبب انديشي خو گرفته است

ن ذهني اين است كه متوجه نمي شود تمام اين اتفاقات را زندگي بوجود مي آورد تا ما را بسوي خود روان كند و اشتباه م

زندگي لحظه به لحظه اتفاقات را طوري طراحي مي كند كه هوشيارانه بسوي او برويد و شما در اين لحظه مي دانيد، چون 
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اين لحظه كاري مي كنيد كه زندگي يا خدا بصورت شما ملول  زندگي از جنس شادي و آرامش بي نهايت است پس شما در

اما چه كاري مي كنيم كه زندگي بصورت ما ملول مي شود؟ . شود) سست و ناتوان. آزرده و بيزار. افگار و مانده . به ستوه آمده (

چيزهايي كه قبال سرمايه  بعنوان مثال بسمت جهان كشيده مي شويم يا چيزي مي بينيم و با آن هم هويت مي شويم يا در آن

شايد االن هم به اين كار ادامه مي دهيم مثال اتفاقي مي افتد يا كسي كاري مي كند و به نظر . گذاري شده ايم باقي مي مانيم

مي آيد كه شما مي رنجيد يا خشمگين مي شويد، اين لحظه اين موضوع براي شما تمام نمي شود، ذهن شما يك قسمتي را 

شت اما قسمتي از وجودتان آنجا رفت و رنجش  درشما ماند، شما اشتباه كرديد، بايد رنجش را تمام مي كرديد روشن كرد و گذ

ما از اين قبيل . بايد قضيه تمام مي شد، آن رنجش دوباره بيرون خواهد آمد و خواهد چرخيد، يك جائي بايد آنرا ببخشيد

بوجود مي آورند و ما را به اشتباه مي اندازند و دوباره ما را به جهان مي نبخشيدنها زياد داريم كه مي چرخند و من ذهني ما را 

كشند، بايد در اين لحظه بسيار تيز و ناظر باشيم تا دوباره به جهان نرويم و هوشيارانه بسوي زندگي برويم و بدانيم كه قانون 

  .ستيم كه بايد همكاري كنيمزندگي اين است كه شما را از فرم خارج كند و با خودش يكتا كند و اين ما ه

چند بيت از مثنوي مي خوانيم كه موضوع را روشن مي كنند و اين ابيات مهم هستند و اگر صالح دانستيد آنها را حفظ كنيد و 

  .اثرات آنرا در زندگي خود ببينيد

تمام دردهاي من ذهني را ملولي . االن با همكاري با خدا ملوليت را از بين مي بريد و به شادي بي سبب و بي نهايت مي رسيد

مي نامد و شما مي دانيد چون در اين لحظه مقاومت مي كنيد و من ذهني شما را فريب داده و متقاعد كرده كه از جنس من 

جنس ما از شادي و آرامش است و بايد با زندگي همكاري كنيم تا از غصه و . ذهني هستيد، ملولي به سراغ شما آمده است

عقل ناقص من ذهني را صفر كنيد و به خرد كل وصل شويد زيرا عقل ناقص من ذهني براساس خشم، . يمترس نجات ياب

  .حسادت، ترس و جزئي نگري ما را به اشتباه مي اندازد

  "...كه رزقش يشاد آن صوف" رجوع به

  

  مي پرم چون تير سوي عشرت و نوشت

  اي دوست، بمشكن به جفاهات كمانم
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ما از جنس . ن ذهني ام صفر باشد از فرمها بسوي اصل خويش بازگشته و به شادي و عسل ميرسماگر در اين لحظه عقل م

زندگي هستيم و در روز الست اين مطلب را تائيد كرده ايم و در اين لحظه مي دانيم كه از جنس خدا هستيم و كماني در 

د و شادي كه زندگي از آن كمان ما مي اندازد با دست خدائيم و اگر عقل من ذهني را بكار ببريم كمان كج مي شود و تير خر

اگر در اين لحظه . عقل من ذهني به هدف نمي خورد و ما بايد كامال تسليم باشيم تا كمان خوبي باشيم تا زندگي تير بياندازد

تسليم لحظه ناظر اين موضوع باشيد كه از جنس خدا هستيم، به مرور از جهان جمع مي شويم و به فضاي يكتايي مي رويم و 

به لحظه و ناظر بودن و در حال شناسائي بودن كمان بسيار خوبي مي سازد كه چه بخواهيد بسوي خدا برويد و چه خرد، 

  .شادي و بركت او را در جهان جاري كنيد به هدف خواهيد زد و خداست كه اين تير را پرتاب مي كند

د و ما بايد بررسي كنيم كه آيا رزقمان را از بيرون مي طلبيم يا گفتيم كه شاد آن صوفي كه رزقش از چيزهاي بيروني كم شو

  .از چشمه بينهايت درونمان

  

  چون خيمه به يك پاي به پيش تو بپايم

  در خرگهت اي دوست، درآر و بنشانم

  

شب و من مثل خيمه روي يك پا مي ايستم، تا بحال متكي به جهان بودم پس مثل آن فردي كه به زمين آمد دچار دوئيت و 

روز شده بودم اما االن از كره چرخان ذهن بيرون آمده ام و چرخشش را جدي نمي گيرم و ميدانم كه حسهاي من محدود 

است و ذهن و دانشم از گذشتگان و محيطم گرفته شده كه آن هم محدود و ناقص است، ضمن اينكه جزئي بين است و 

در اتاق تاريك كه هر كس برداشت جزئي خود را به كل تعميم مي  براساس يك تكه، كل را قضاوت مي كند مثل داستان فيل

به هوشياري زنده مي شويم و متوجه مي شويد كه ) مثل خيمه(به محض اينكه روي پاي خود كه خدائيت ماست بايستيم. داد

جهان طور ديگري  خرگه دوست همان فضاي يكتايي است كه از آنجا،. سينه شما باز شد و فضاي يكتايي بينهايت شما باز شد

. ديده مي شود و مي بينيد كه اتفاقات نيستند كه باعث اتفاقات ديگر مي شود بلكه زندگي عامل بوجود آوردن همه آنهاست

من ذهني نمي تواند بيرون سبب پيدا كند و بگويد اگر اينكار را كنم حتما خوشبخت مي شوم، انسان بسوي مدينه فاضله زياد 

چيز عيني . هرهاي طالئي در آينده و در توهم من ذهني بوده است همگي با شكست مواجه شده اندرفته است و چون اين ش

  .آن است كه زندگي در اين لحظه بيافريند
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  هين آن لب ساغر بنه اندر لب خشكم

  وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم

  

واستيم از همسر، بچه، مقام، پول و غيره من مي دانم لبم خشك است چون مي خواستم آب حيات را از جهان بگيرم، همه ما خ

آب زندگي و خوشبختي بگيريم كه همه براساس يك اشكال بوده كه بجاي اين لحظه، فرم يا صورت اين لحظه را درنظر گرفته 

پس شراب زندگي را طلب مي كنيد زيرا لبتان از نگاه كردن به جهان خشك . ايد و از آن صورت، زندگي فرمي خواسته ايد

سحر محقق معجزه ايست كه وقتي با زندگي يكي مي شويد، روز به روز شادي، آرامش، روابط اجتماعي و همه . استشده 

خدائيت به خود زنده مي شود و هوشيارانه از خود آگاه مي شود و متوجه مي شود كه چيزهاي بيروني . مسائلتان بهتر مي شود

از حضور، بصورت سحرآميز اصالح مي شود و حال ما هر روز بهتر مي لب ما را خشك كرده اند و وضعيت هاي زندگيمان پس 

  .شود

  

  )1(بشنو خبر بابل و افسانه وايل

  جهانم  )2(زيرا ز ره فكرت سياح

  

  .ما بعنوان هوشياري كه از ذهن آزاد شده ايم، افسانه بابل و وايل را مي فهميم

و سنبل ذهن ماست و وايل هم اسم قبيله و رئيس قبيله است و بابل شهري در عراق كنوني بوده كه محل جادوگري بوده است 

اكثر انسانها در افسانه اي گير كرده اند و وقتي در خواب ذهن است همه چيز بصورت افسانه است و . سنبل قبيله انساني است

ه بروي پاي هوشياري وقتي از اين خواب بيدار شده و به خدا زنده مي شويم و خود را از خدا تشخيص نمي دهيم و مثل خيم

افسانه اي مثل داستان هاروت و ماروت كه دو فرشته بودند كه به زمين آمدند . خدائي مي ايستيم، تازه متوجه افسانه مي شويم

و در چاه بابل آويزان هستند، ما نيز در چاه ذهن آويزان هستيم، آيا مي توانيد از درد، رنجش و كينه رها شويد، اگر نمي توانيد 

وقتي از كره چرخان ذهن بيرون مي آييد، مي بينيد اكثر انسانها در افسون اين كره چرخان ذهن . اه بابل يا ذهن هستيددر چ

هستند و دهانشان بازمانده كه چه اتفاقي مي افتد، اگر انسان به حضور نرسد مرتبا از يك فرم ذهني به فرم ذهني ديگري مي 
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باورهايي كه با آنها هم هويت است آويزان شده و يا تخته بند تن است و مثل مسيح  رود و در بينش دوئي گير كرده است و به

كه صليب را كه آلت شكنجه است با خود حمل مي كرد، ما هم دائما اين آلت شكنجه يا آويزان شدن در چاه بايل را با خود 

ا بشنو كه هركه به حضور رسد، مي تواند پس اين خبر ر. حمل مي كنيم و هركس در من ذهني، در چاه بابل خود آويزان است

شناسايي كند كه اينهمه انسانها كه مشغول كشتن ديگران به نام خدا هستند، در اشتباه بزرگي هستند و بايد از خواب ذهن 

درصد مردم به حضور رسيدند، در كالسهاي ابتدايي و درس تاريخ نوشته شود كه  99سال ديگر كه  1000شايد . بيدار شوند

سانهايي در قديم بودند كه با دردهاي خود هم هويت بودند و در چاه بابل آويزان بودند و آن كودكان چون در حضور هستند ان

نمي توانند اين موضوع را باور كنند مثل االن كه شما تا حدودي به حضور رسيده و از دردها رها شده ايد وقتي كسي پيش 

ارد و شب خوابش نمي برد، شما فكر مي كنيد كه دروغ مي گويد درصورتيكه دروغ شما آمده و ناله ميكند و مي گويد درد د

نمي گويد بلكه در چاه بابل گير كرده است ولي شما چون آزاد شده ايد و شادي بي سبب از شما ساطع مي شود نمي توانيد 

  .باور كنيد

بيايند خدا به آنها فرمود كه شادي و پاكي شما از هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه از فضاي يكتايي مي خواستند به زمين 

پس از ديدن ايرادات انسانها، . من است و به زمين نرويد اما آنها گفتند مي خواهيم به زمين رفته و انسانها را اصالح كنيم

در چاه بابل آويزان  اعتراض كردند و پس از اعتراض از جنس آنها شدند و نتيجتا ديگر نتوانستند به فضاي يكتايي باز گردند و

شدند يعني دچار درد تمركز روي بديها شدند و نتوانستند به زمينيان كمك كنند و بجاي آنكه به سرچشمه الهي متكي شوند، 

به قدرت خود اتكا كردند و گفتند ما مي توانيم و هرچقدر خدا به آنها فرمود كه شما اين آرامش و شادي و بركت را از من 

  . و ما بلد هستيم داريد، گفتند نه

  "...گر شما: گفت حقشان"به  رجوع

  

  دار اگر شور ز حد شد معذور همي

  چون مي ندهد عشق يكي لحظه امانم

  

اين ابيات به ما شناسائي مي دهد زيرا از . ما االن به زندگي مي گوييم كه من را معذور بدار زيرا هميشه زير نفوذ عشق بوده ام

مثل آنكه ناظر از خارج جو به زمين مي آيد و ما هم بعنوان خورشيد، نزديك ذهن شده و روزي كه وارد ذهن مي شويم 
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 598عقلمان را به تصاويري كه عوض مي شود مي دهيم، در كمند عشق هستيم و زياد نمي توانيم تكان بخوريم و در برنامه 

  :گفته شد كه  مير مه رو يا مير داد يا خدا در بين ماست و مي گردد

 رقص و در اين هاي و در اين هو در اين

  ميان ماست گردان مير مه رو

  . پس خدا هميشه باماست يا او خود ماست

پس مي گويد كه چه در ذهن بودم و چه بيرون از ذهن، هميشه در كمند عشق بودم و يك لحظه عشق به من امان نداده است 

گاهي اين شور را در جاي غلط بكار مي بريم و به چيزهاي  و خود را مي بخشم و ما هميشه شور رسيدن به خدا را داريم ولي

اين جهاني مي چسبيم و حال كه مي دانيم اين شور را به سوي خدا يا خود متمركز مي كنيم و خود را مي بخشيم زيرا قبال 

  .عقلمان زياد نمي رسيد و حال مي دانيم كه از بيرون زندگي طلب نكنيم

  

  لمآن دم كه ملولي، ز ملوليت ملو

  چون دست بشويي ز من، انگشت گزانم

  

هر لحظه ما ملول باشيم، خداي درونمان از ملولي ما ملول مي شود و وقتي از هوشياريمان دست بشوئيم به فرمهاي دنيايي 

شيم پس ما به خودمان مي آئيم كه اگر در اين لحظه ملوليم، ديگر ملول نبا. برويم و بازنگرديم، اصلمان انگشت خود را مي گزد

االن مي دانيد كه هر وقت عقل من ذهني را بكار ببريد ملول مي شويد پس در اين . و اگر دست از خود شسته ايم باز گرديم

لحظه مي كوشيد كه عقل من ذهني را در زندگيتان دخالت ندهيد، اگر خواست خشمگين شوم، خشمگين نمي شوم، اگر 

اگر . ان شود و حس عدم امنيت نسبت به آينده كند، من نخواهم ترسيدخواست بترسد، من نخواهم ترسيد، اگر خواست نگر

  .من ذهني در اين لحظه صفر شود، خدا در لحظه تمام ملوليهايم را از بين مي برد و عذر من توسط زندگي پذيرفته شده است

  

  آن شب كه دهي نور چو مه، تا به سحرگاه

  من در پي ماه تو، چو سياره دوانم
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ه من مثل ماه نور دهي، تا صبح در پي ماه تو مثل سياره مي گردم، پس شايد شبهاي ديگري مثل شب جماد، هر شب كه تو ب

نبات و حيوان هم بوده و االن به شب ذهن در انسان رسيده است و نوردادن او به ما معادل موازي شدن با اوست، هر لحظه كه 

بينيد كه اين نور بدنبال خداست، اما ذهن دنبال جهان است، االن  من ذهني را صفر مي كنيد، نور خدا را حس مي كنيد و مي

ببينيد كه حول و حوش چه مي چرخيد، خواهيد ديد كه اكثرا حول بچه، همسر، مقام و پولتان مي چرخيد ولي وقتي نور خدا 

ه اتفاقات مي افتند را حس مي كنيد و روشن مي شويد مي بينيد كه ناگهان چرخش شما عوض مي شود و بتدريج مي بينيد ك

نه اينكه به مازندگي (و شما حول آنها نمي چرخيد و اتفاقات از ما سامان مي گيرند و وضعيت هاي ما هم اصالح مي شوند 

  )دهند و كيفيت و كميت آنرا تعيين كنند

  

  وان روز كه سر برزني از شرق، چو خورشيد

  ماننده خورشيد، سراسر همه جانم

  

  .ده ايم و از جنس خدا هستيماز ابتدا ما خورشيد بو

اين خورشيدي كه در آسمان است منشاء زندگي مادي ماست و اگر نتابد همگي يخ مي زنيم و مي ميريم هرچه انرژي داريم از 

خورشيد است و به همين دليل خدا را به خورشيد تشبيه مي كند، اين خورشيد زندگي مادي ما را تامين مي كند، يك 

ما هم آن هستيم، ما رفتيم در يك منطقه و محيط غليظ و ابر و غلظت آن محيط جلوي نور ما را  خورشيد ديگر هست كه

گرفته است، حال مي گويد اگر ما از ذهن بيرون بياييم مثل شخصي كه باالي جو زمين مي رود، هم درست مي بينيم و هم 

متوجه مي شويد كه دائما خرد و انرژي عشقي و بركت  نورمان دائما به جهان مي تابد و مرتب روي اين جهان اثر مي گذاريم و

به ساختارهاي اهدافمان مي رود و مردم به شما مي گويند كه شما اينكارهاي خالق و عالي را انجام داديد ولي شما زير بار نمي 

  .رويد چون مي دانيد كه خرد كل اينكارها را انجام داده است

بودن است و اينكه هيچ تكه اي از ما در جهان نباشد و حالتي است كه ما طلوع شرق ما عقب كشيدن از ذهن و ناظر جهان 

  مي كنيم  

  

  وان روز كه چون جان شوي از چشم نهاني
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  )3(من همچو دل مرغ ز انديشه طپانم

  

  .زماني كه من پنهان شوي و من تو را حس نكنم، دل من مثل دل مرغ از انديشه مي طپد

  

  بتابددر روزن من نور تو روزي كه 

  در خانه چو ذره به طرب رقص كنانم

  

روزن ما كه اين لحظه است كه فكرها معموال آنرا مي پوشاند زيرا بصورت انرژي به ذهن رفته، فكر توليد مي كنيد و فكر ما را 

ي كه در بام به گذشته و آينده برده و روزن اين لحظه را مي بندد كه اگر از ذهن بيرون آمده و اين روزن باز شود، مثل روزن

هست و نور در آن مي افتد و ذرات در آن به رقص مي آيند، من هم رقصان مي شوم و ما به اين حالت تابش نور خيلي نزديك 

هستيم يعني شما ناگهان متوجه مي شويد كه از حالت دوئي بيرون آمده ايد و مقاومتي نداريد و مثل خورشيد در اين لحظه 

  .بش اين روزن مي رقصيدمي تابيد و خودتان هم در تا

  

  اي ناطقه خاموش و چو انديشه نهان رو

  تا بازنيابد سبب انديش نشانم

  

اگر بصورت ناظر و زنده شده به خدائيتمان . ناطق خاموش يعني ذهني كه فكرهايش همراه با حس وجود است و ساده نيستند

لحظه باشيم، در اينصورت ذهن ما ساده مي شود، و به هوشياري و به يك ستون كه بينهايت زندگي است و مستقر در اين 

حرف زدن ذهن ما زير اختيار بينهايت ماست كه همان خدائيت يا خود ما است، ولي وقتي از قبل كنده شده ايم و در ذهن 

هنوز  سرمايه گذاري شده ايم و هر لحظه فكري كه مي كنيم قسمتهايي كه در آنها سرمايه گذاري شده ايم را باال مي آورد كه

. در آنها حس وجود هست، پس فكر خالي نيست، بلكه حس توام با وجود است كه اين همان ناطقه است كه بايد خاموش شود

  . ناطقه هم من هستم و هم ذهن اما اگر از ذهن عقب بكشم تنها من هست و ذهن نيست

  .بعنوان هوشياري كه جنس اصلي ماست موالنا انديشه را در دو مورد بكار مي برد يا بعنوان فكر هم هويت شده، ويا
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پس مي گويد اي ناطقه خاموش باش يا اي انسان اين ناطقه را خاموش كن كه اگر خاموش شود، عقل من ذهني و حس وجود 

اگر در اين . در ذهن هم صفر مي شود، و مثل انديشه نهان رو، انديشه در اينجا به معني هوشياري است و هوشياري نهان است

سبب انديش ذهن . جنس حضور شويد، از چشم منهاي ذهني ديگر نهان مي شويد و ديگر شما را نميتوانند ببينندلحظه از

است كه مي گويد، سبب اين چيز، آن چيز است و به جهان نگاه مي كند، اين طرز فكر گرچه از آن استفاده مي كنيم ولي كال 

عملي در بيرون، قوانيني داريم كه مثال مي گويد اين آدم سبب  غلط است، هيچ چيز سبب هيچ چيز نيست ولي ما براي كار

اين اتفاق شده است اما در اصل اينطور نبوده براي آنكه آن آدم را چيزي ساخته و عواملي داشته، بعالوه آن فرد من ذهني دارد 

چون از جنس جسم است، كه تحت كنترل زندگي است و زندگي اتفاقات را براي آن بوجود مي آورد، ضمنا من ذهني فرد 

مثال فردي با خانومش دعوا كرده، از خانه بيرون مي رود و تصادف مي كند و مسئول . تحت نفوذ منهاي ذهني ديگر است

تصادف است، در دادگاه نمي گويند خانومت را هم بياور و مي گويند تو تصادف كرده اي و خود فرد مقصر است اما در اصل 

توجه فرد به آن باعث پرت شدن حواس او و تصادف شده است اما مجبورند كه اينگونه قوانين را  دعواي صبح او با همسرش و

بگذارند كه فردي كه اتفاق را بوجود آورده مقصر اعالم شود و اكثر عوامل موثر و ريشه اي در اين اتفاق براي ما قابل تشخيص 

ت ولي ذهن سبب انديش است و با سبب انديشي باعث اگر درست بررسي كنيم، من ذهني زائيده خيلي عوامل اس. نيست

شما اگر يكبار من ذهنيتان صفر شود، منهاي ذهني . كوري ما مي شود، و موالنا مي گويد كه سبب انديش نبايد ما را ببيند

. ني ديده مي شويداما همينكه من ذهني شما باال بيايد و آنرا زنده كرديد، توسط ساير منهاي ذه. ديگر نميتوانند شما را ببينند

پس اگر ناطقه يا من ذهني يا هم هويت شدن با فكر را صفر كني و مثل هوشياري پنهان شوي، سبب انديشها يا منهاي ذهني 

سبب انديش دنبال نشان است و اگر از شما نشاني نبيند، شما را سبب چيزها . ديگر هرگز تو را نمي بينند چون نشان نداري

  .نخواهد دانست

  .بسيار مهم است و با تامل برآن ممكن است معني اش برايتان مشخص شود اين بيت

بازنيابد، يعني دوباره پيدا نكند، شما اگر من ذهنيتان صفر شود ديگر از دست من ذهني خود و ديگران خالص مي شويد زيرا 

اه كنيد و فكرهاي من دار كنيد، مجددا منهاي ذهني ديگر نمي توانند شما را پيدا كنند و ببينند اما به محض اينكه به دنيا نگ

پس ما مي توانيم بي نشان باشيم و . سبب انديش شما را پيدا مي كند و منهاي ذهني شما را مي بينند چون نشان داريد

بينشان در ضمن خداست و ما مي توانيم به او زنده شويم و هوشيارانه از جنس او باشيم و تا زماني كه بينشان بوده و از جني 
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پس اگر يكبار به من ذهني صفر شدي، كاري كن . او هستيم، سبب انديشان كه منهاي ذهني هستند، نمي تواند ما را پيدا كند

  . كه ديگر من ذهني باال نيايد تا بينشان بماني

خيلي . وقتي به خدا زنده شدي يا بينشان شدي، سبب اصلي را خواهي ديد و متوجه مي شوي كه در زير چه اتفاقاتي مي افتد

مي نامد يعني دو پديده اي  Synchronasityاز اتفاقات بيروني، سبب بيروني ندارد و يونگ اسم اين مساله را همزماني يا 

اط بيروني نيست، مثال در يك جزيره اي ميمونها ياد گرفتند كه سيب زميني را كه خيلي شبيه هم هستند ولي بينشان ارتب

بشورند و سپس بخورند و با اينكه هيچ ميموني از اين جزيره بيرون نرفته، پس از چندي متوجه مي شوند كه در جزيره ديگري 

ه در مورد آن با شخصي سخني گفته باشد، ميمونها همين كار را ياد گرفته اند يا اينكه دانشمندي كشفي مي كند و بدون آنك

دانشمند ديگري در نفطه اي دوردست همين كشف را انجام مي دهد، يونگ در مورد اين پديده ها مي گويد كه در زير بين ما 

  .ارتباط است و اين موضوع مهم است

  "...جزع ناكردن شيخي بر"به  رجوع

  

 1860مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بيت 

 شاد آن صوفي كه رزقش كم شود

  شود )5(در گردد و او يم  )4(ش آن شَبه

  

براق است و سنبل من ذهني است يعني درست است كه ما خورشيد هستيم ولي وقتي در ذهن ق نوعي سنگ سياه شَبيا   شَبه

چيزهايي كه ذهني به ما نشان مي دهد مثل آن توجه يا تائيدي كه . رفته و غليظ شديم، نوري مي اندازيم اما نور تقلبي است

زياد مي شود و خوشحالتر مي شود كه حقيقتا  از بيرون مي گيرد يا از فرمهاي بيروني مي خواهد زندگي بگيرد مثال پولش

. شادي تقلبي و غير اصيل است و درخشندگي تقلبي من ذهني است، من ذهني هم ما را فريب داده كه زندگي در اينهاست

الماس حضور درخشندگي واقعي دارد يعني وقتي از ذهن بيرون رفته و با خدا يكي مي شويد درخشندگي واقعي و دائمي شما 

ار مي شود و شادي بي سبب از شما به جهان ساطع گرديده كه اين در واقعي است اما وقتي در ذهن مي رويد، اين در پديد

  .خفه مي شود و نور كمي از آن مي آيد كه آلوده به ذهن شده و ما را فريب مي دهد
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مي گيرد كم شود مثل روزي يا پس مي گويد خوشا بحال آن صوفي، كه شما هستيد، كه بتدريج روزي كه از جهان بيرون 

  . رزقي كه از پول، همسر، بچه، مقام و غيره ميگيريم

يادمان باشد كه هرچه بنام من ذهني آغاز مي كنيم، حتي عشق، ديو يا شيطان يا من ذهني هم آنجاست، فرض كنيد زوج 

شَبه شروع مي كنند اما بايد با دو در آغاز مي شد جواني با هزار اميد و آرزو زندگي را با من ذهني آغاز مي كنند، در واقع با دو 

و اين دو نفر بايد بسيار ناظر و تيز مي بودند كه مبادا من ذهني، ترس، انتظار، زندگي خواستن از يكديگر به ميان بيايد اما با 

من ذهني وارد  سال نسبت به هم سرد مي شوند زيرا 3-2بينش دوئي من ذهني شيطان هم وارد ميدان مي شود و پس از 

فردي كه مي خواهد از همسرش رزق بگيرد بتدريج اين رزق رو به افول مي گذارد و نبايد همسر . اين رابطه عشقي شده است

خود را متهم كند زيرا اين روال طبيعي است بدليل آنكه اين رابطه با من ذهني شروع شده و شما بايد اين بركات را از زندگي 

طرف مقابل خواسته اي اشتباه كردي و بايد بازگردي يا مادري كه بچه اش تازه به دنيا آمده بسيار  مي خواستيد حال كه از

شور و عشق دارد اما چون من ذهني مادر، مي خواهد آن بچه را تصرف كند، به مرور من ذهني يا ديو هم وارد مي شود 

  .س دارند و رابطه عشقي از بين مي رودبطوريكه وقتي بچه بزرگ مي شود پدر و مادر در مورد وي كنترل و تر

رزق درمورد چيزهاي ديگر هم كم مي شود مثال برخي از خوشگلي، جواني، مو، هيكل، پول، اداره كردن مردم، دانشمند بودن، 

نقشهايش مثل استادي، پدري، مادري، معلمي، رزق مي گيرند كه يواش يواش اين رزقها كم مي شوند و ديگر انسان را راضي 

ي كنند و خوشا بحال آنكس كه وقتي اين موضوع را متوجه شد، ناله و شكايت نكند و بفهمد كه با من ذهني به راه غلط نم

  .رفته و بسمت زندگي و اصل خويش باز گردد

و  گردد يا حضور درزائيده شده و تبديل به  ش يا من ذهني ا شَبهو از  كم شوداز فرمهاي بيروني شاد آن صوفي كه رزقش پس 

  .و وقتي تبديل به دريا شديد آن بركت بي نهايت در شما جاري مي شود شود) دريا( يم سينه اش باز شده و فضاي بينهايت يا

  

  زان جِرايِ خاص هر كه آگاه شد

  شد  )6(گاه او سزاي قرب و اجري

  

  راتبه ، وظيفة جنسي ، اجرا  ،نفقه؛ وظيفه؛ مواجب؛ مستمري، جيره= جرا
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وقتي اين بركت و شادي در اثر وحدت هوشيارانه شما با خدا، شروع به تابيدن كند در اينصورت سزاوار يكي شدن با خدا شده 

و تبديل به چشمه جوشان بركت و مسمتري دهنده به كائنات مي شويد كه البته همه ما انسانها شايسته اين امر هستيم و مي 

از خدا بگيريم و به بيرون نگاه نكنيم و خودمان تبديل به منشاء شادي و بركت و  توانيم حقوق و مستمري خود را مستقيما

  . سهميه دهنده به جهان گرديم

  

  زان جِرايِ روح چون نقصان شود

  جانش از نقصان آن لرزان شود

  

بيرون مي آن حقوق و مستمري كه هر لحظه به جان شما مي ريزد اگر يك لحظه كم شود متوجه مي شويد و سريعا از ذهن 

وقتي هر لحظه آرامش و شادي بي سبب داريد، به محض آنكه بدليلي مثل كنترل . آييد و دوباره به فضاي يكتايي مي رويد

وقتي در من ذهني . كسي يا ترس يا عدم امنيت يا حس جدايي اين آرامش مختل شود فورا متوجه مي شويد و بازمي گرديد

ي بينيد اما وقتي از ذهن بيرون مي آييد مي بينيد كه همگي از جنس زندگي هستيد ديگران را هم از جنس من ذهني م

هستيم و اين اختالفات و باورها و هم هويت شدگيها همه در سطح بوده و جزئي است و در عمق همگي به درياي رحمت الهي 

  .وصل هستيم

  

  پس بداند كه خطايي رفته است

  رضا آشفته است  )7(زار كه سمن

  

كه توجهتان روي چيزي بيروني گذاشته و از آن زندگي خواسته ايد كه ياسمن زار رضا آشفته شده است يعني  خطا اين است

صرفنظر از اينكه چيزي اتفاق مي افتد يا نه، ما بايد راضي باشيم، حقيقت اين است كه در اين لحظه ما به خرد خدا مي توانيم 

فنا ناپذير در ما بوجود مي آيد كه از جهان و اتفاقات آن نمي آيد و از دست يابيم و با او يكي شويم و اين وحدت رضايتي 

درونتان سرچشمه مي گيرد و شكرگزاريد كه از خرد كائنات مي توانيد استفاده كنيد و در جهان بيرون هرچه بخواهيد مي 
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يا توجه كنيد، فورا متوجه آشفتگي حال اگر حتي چند لحظه اين تجربه را داشته باشيد به محض اينكه به دن. توانيد بيافرينيد

  . ياسمن زار رضايت شده و برمي گرديد

  

  همچنان كĤن شخص از نقصانِ كشت

  سوي صاحب خرمن نبشت  )8(رقعه

  

مثال مي زند كه كسي از كمبود محصول نامه به صاحب خرمن يا خدا نوشت و ما صاحب كشت هستيم و نامه ما همان من 

نشان از كم شدن يا كمرنگ شدن آنچه ذهنمان با آن هم هويت شده مي باشد، تمام آن ذهني ماست و كم شدن محصول 

چيزهايي كه از كودكي از جامعه ياد گرفته ايم كه از آنها قدرت، عقل و زندگي بگيريم و به اين دليل اين چيزها كم مي شوند 

ن و به جهان نگاه نكن و با چشم حضور يا چشم كه زندگي به ما بفهماند منشاء زندگي از درون ماست و در بيرون جستجو نك

  .پس ما كه بنده هستيم نامه اي پراز شكايت و درد به خدا نوشته ايم كه از جهان نمي توانيم چيزي بگيريم. خدا نگاه كن

  

  اش بردند پيش مير داد رقعه

  خواند او رقعه جوابي وا نداد

  

و نامه ما را خدا در اين لحظه مي خواند و جوابي نمي دهد يعني آرامش و  نامه اش را پيش امير عدل و انصاف يعني خدا بردند

شادي را به ما نمي دهد چون به جهان رفته ايم و شكايت و مقاومت در برابر اين لحظه داريم زيرا آن انتظار تائيد و توجهي كه 

  .از بيرون داري همه توهم و كاذب است

  

  )9(او را نيست اال درد لوت: گفت

  اب احمق اولي تر سكوتپس جو
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خدا گفت اين انسان فقط فكر وذكرش غذاي بيروني است كه از جهان بگيرد، حال كه اينقدر احمق است بهتر است كه در 

  !آيا ما در اين لحظه در مقابل زندگي باز بايد به جهان رفته و از فرمها زندگي بخواهيم؟. مقابلش سكوت كنم

  

  نيستش درد فراق و وصل هيچ

  فرعست او نجويد اصل هيچبند 

  

. انسان در من ذهني اصال درد فراق ندارد و هدفش اين نيست كه خود را بشناسد و با خدا يكي شود و بند فرع يا ذهن است

اين بيت نشان مي دهد كه ذهن بينش محدود، كميابي، دوئي، ترس، نگراني، تاسف، مقايسه و حسادت، رنجش، كنيه و خشم 

يادمان . اي غلطي هستند و فرد در من ذهني دنبال انتقام جوئي است و اصل خود را فراموش كرده استدارد و اينها بينشه

باشد كه در بيت اول گفت كه انسان طبق قانون زندگي روان بسوي خداست و ما اگر عاقل باشيم در اين لحظه تسليم شده و 

بر، كوشش جهت تسليم، آشتي با اتفاق اين لحظه، بازگشت با صفر نمودن من ذهني، هوشيارانه به خدا زنده مي شويم و با ص

رعايت قانون جبران و تكرار كليد است . از جهان، تكرار بازگشت درصورت كشيده شدن به جهان به اصل خويش بازمي گرديم

  .تا به جهان نرويم و ذهن ما را كنترل نكند

  

  ما و منياحمقست و مردة

  كز غم فرعش فراغ اصل ني

  

دنبال من ذهني است و هنوز فكر مي كند كه اين تصوير ذهني خود اوست و در پي اصل خويش كه خدائيت  انسان احمق

ميليون نفر يك باور دارند تا حس امنيت يا دانش به ما مي  10ما عموما يك باور را باهم تقسيم مي كنيم مثال . است نيست

ند فرو مي ريزد زيرا روي فرمهاي اين جهاني بنا شده و با تغيير من ذهني اگر نتواند با افرادي ستيزه نك. دهد كه كاذب است

گاهي هم مي گويد من، نقشهايم هستم مثال پدر هستم، مادر هستم، عضو فالن حذب يا فالن تيم . آنها متالشي مي شود

شود فراغت و  پس معلوم مي. ورزشي هستم، و غيره و هريك قسمتي از من او را تشكيل مي دهد و از آنها هويت مي گيرد

آسايش از من ذهني نمي آيد و با عدم ستيزه و مقاومت به اتفاق اين لحظه و صبر و تسليم به مرور بسوي زندگي روان شده و 
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موالنا مرتب تكرار مي كند كه شما در صبح هستيد و خيلي نزديك به حضور هستيم و اينطور نيست كه من . با او يكي شويم

  . ور نشان مي دهدذهني اين فاصله را خيلي د

  صبح نزديك است خامش كم خروش

  من همي كوشم پي تو، تو مكوش

  "...مي پرم چون تير"به  بازگشت

  

 3350مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 گر شما روشن گريد: گفت حقشان

  منگريد  )11(مغْفَل  )10(كاران در سيه

  

. فرمود كه اگر مي خواهيد روشنگري كنيد، به سياهكاران در غفلت افتاد ننگريد) هاروت و ماروت(خدا به آن دو فرشته 

سياهكاران يعني گناهكاران يا كساني كه به ذهن مي روند و هوشياري را به چيزها مي برد از جنس آنها و درد مي شود كه اين 

، مغفلند و اگر مي خواهيد تاثيرگذار باشيد روي درد و گرفتاري خود و ديگران كساني كه در خواب ذهن هستند. گناه است

ما مي توانيم به گرفتاري و عيب ديگران نگاه نكنيم و در فضاي . تمركز نكنيد زيرا از جنس آنها مي شويد مثل هاروت و ماروت

  .ستيزه و اعتراض كنيم از جنس آنها مي شويم يكتايي ساكن باشيم و نورمان را به روي آنها بياندازيم اما همينكه شكايت و

  

 3353مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 عصمتي كه مر شما را در تن است

  آن ز عكس عصمت و حفظ من است

  

اين درمورد ما . خدا به هاروت و ماروت مي فرمايد، پاكي و عصمتي  كه شما حمل مي كنيد از انعكاس پاكي و امنيت من است

خودمان بسازيم، هاروت و ماروت هم پس از ديدن عيوب  هم صادق است و اكثر ما مي خواهيم امنيت و پاكي مصنوعي براي

انسانها را ديدند و بدشان آمد و به محض آنكه اعتراض كردند از جنس آنها شدند و هرچه خواستند پر زده و باال روند نتوانستند 
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وييم كه اين دانش و امنيت را امنيت و دانش را ما از خدا داريم اما اكثر ما مي خواهيم بگ. و فرشته بودن خود را از دست دادند

  .از جمعي دارم كه باوري مشترك با هم داريم كه اين تقلبي و كاذب است

  

  آن ز من بينيد، نه از خود، هين و هين

  بر شما ديو لَعين  )12(تا نَچربد

  

تا آنكه ديو ) ذهني نه از من(ما در اين لحظه حس امنيت و دانش را بايد از هوشياري كه وصل به خدا يا زندگي است بگيريم 

ما . "من مي دانم"سبب همه گرفتاريهاي ما و ورود ديو لعين يا من ذهني در كارهاي ما دو لغت است . لعين برشما غلبه نكند

من ذهني متكي به عقل ناقص خود است و همه جا مي . كوشش مي كنيم كه مردم به ما بگويند كه مي دانيم و اين غلط است

ما با من . و در تمام رابطه هايي كه براساس من ذهني ساخته شده وارد مي شود و تخريب مي كندگويد كه من مي دانم 

ذهني در زندگي خود و ديگران دخالت مي كنيد كه بايد اجازه دهيم به جاي اين دخالت من ذهني، خرد كل فرمان زندگيمان 

  .را بدست گيرد و امورمان را اصالح كند

  " ...اگرمعذور همي دار "به  بازگشت

  

 ناكردن شيخي بر مرگ فرزندان خود )13(جزَع

 1772مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 

  

در خصوص پيغمبري بنام عزَير صحبت شد كه خرش مرده، پوسيده وكنارش ريخته است و خر تمثيل من  598در برنامه 

زندگي مي گويد كه ما اجزاي خر . ذهني است كه در اين لحظه پوسيده و ريخته كنار ما كه از جنس هوشياري بي فرم هستيم

است كه ما در دردها و باورها سرمايه گذاري شده ايم و كار را بجاي  را جمع مي كنيم و دوباره درست مي كنيم، معادل اين

رسانده ايم كه ذهن ما پوسيده شده و پر از درديم ولي ما هنوز نمرده ايم و هنوز در پراكندگيها كه وقتي مي چرخند ما را 

ستيم و نمي ميريم و نمي بعنوان من ذهني درست مي كنند وجود داريم، خورشيد ما هنوز زنده است، ازجنس ميرايي ني

  . سوزيم و از جنس خدا هستيم
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قصه عزَير از موالنا بيان شد كه زندگي به او مي گويد ما خر تو را دوباره جمع مي كنيم و بهم مي دوزيم  598در برنامه 

  .بصورتيكه درز آن مشخص نباشد و به دنبال آن قصه حاضر را مي آورد

كند و اين تمثيل يعني بعنوان انساني كه در اين لحظه هوشيار و ناظر ذهن بوده، تسليم  كسي فرزندانش مي ميرند و ناله نمي

است، صبر مي كند و ميداند از جنس خدائيت است و ذهنش را دخالت نمي دهد، يكي يكي اين اجزاء هوشياري كه با چيزها 

ميرد و شما ناله نمي كنيد بلكه مي  هم هويت شده است را جمع مي كند و هنگام جمع كردن قسمتهايي از من ذهني مي

خنديد اما شيخ كه معادل شماست، يك من ذهني دارد كه از مجموعه اين فرزندان درست شده است و در قصه من ذهني 

شيخ، همسرش است كه مي گويد تو چه مردي هستي، فرزندت مي ميريد و من دوتو يا خميده مي شوم ولي تو ناله نمي كند، 

ويد كه ما از جنس هوشياري هستيم و اجازه مي دهيد كه زندگي اين اجزاء را جمع كند و هر قسمتي كه قصه مي خواهد بگ

هوشياري آن توسط زندگي جمع مي شود به ازاي آن قسمتي از من ذهني يا فرزندي ذهني مي ميرد و صفر مي شود بنابراين 

رحم نداري و ناله نمي كني و البته كه ما ناله نمي من ذهني كه در اين قصه همسر شيخ است همراه ماست و مي گويد تو 

  .كنيم زيرا از جنس شادي بي سبب هستيم و ناله و شيون مختص من ذهني است

  

 بود شيخي، رهنمايي، پيش از اين

  آسماني شمع، بر روي زمين

  

شمع آسماني بوده يعني به حضور  پير يا انسان به حضور رسيده اي بوده كه رهنما بوده براي آنكه نور خرد را مي انداخته است،

  .زنده شده بود و نور خرد را چون شمع آسماني مي تابانده است

  

  چون پيمبر درميان امتان

  )15(دارالجِنان  )14(◌ٔ در گشاي روضه

  

مي پس شما هم مي توانيد پيغام بياوريد و پيغام به دل شما . مثل پيغمبران در ميان قومش بوده و در گشاينده باغ بهشت بود

روضه دارالجنان همان . يعني شما در صورت رسيدن به حضور مي توانيد در فضاي يكتايي را براي خود و ديگران باز كنيد. آيد
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فضاي يكتايي است كه اگر به آنجا رويم، مي توانيم ساختارهاي نيك در اين جهان ايجاد كنيم و هم اين جهان و هم آن 

هستيم، شادي بي سبب و آرامش بينهايت داشته و در بيرون مرتباً ساختارهاي نيك جهانمان بهشت مي شود و وقتي در آنجا 

  .مي آفرينيم

  

  )16(گفت پيغمبر كه شيخ رفته پيش

  1*چون نبي باشد ميان قوم خويش

  

حضرت رسول فرموده است كه شيخ يا انساني كه در اين لحظه به زندگي زنده شده و به سوي خدا پيش رفته يعني از گذشته 

جمع شده يا عقل من ذهني را صفر كرده، من خود را صفر كرده، توجهش بروي خودش است و ) زمان روانشناختي(آينده و 

  عمق بينهايت پيدا كرده است، مانند پيغمبر در ميان قوم خويش است

  

  يك صباحي گفتش اهل بيت او

  خو دل چوني؟ بگو اي نيك سخت

  

  !نگدل هستي اي نيك خو؟يك صبح، همسرش به او گفت كه چرا اينقدر س

  .من ذهني به ما مي گويد چرا اينقدر سنگدل هستي و ضمنا مي داند كه ما نيك خو هستيم

  

  ما ز مرگ و هجر فرزندان تو

  )17(داريم با پشت دوتو نوحه مي

  

ه ما گفته شده هر چه در كودكي ب. فرزندان من ذهني همان جاهايي است كه ما بطور پراكنده در آنها سرمايه گذاري شده ايم

كه چيز خوبي است، به آن چسبيده ايم و در دل خود برده ايم و دل ما تبديل به دل مادي شده است، پس ما دو من داريم 

  .يكي من ذهني و ديگري من زنده شده به زندگي است
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ذهني شما ناله، اعتراض به محض اينكه رنجشي را ببخشيد، مثل اين است كه فرزندي از من ذهني را از بين برده ايد، پس من 

  .و نوحه مي كند و به شما مي گويد چرا بخشيدي، اين فرزند من بود، پشت من خميده شد

  

  زاري چرا؟ گريي، نمي تو نمي

  يا كه رحمت نيست اندر دل تو را؟

  

  من ذهني مي گويد چرا گريه و زاري نميكني؟ 

ه ايد و مي دانيد كه زندگي مي خواهد خر عزير را زنده كند در اين لحظه شما هوشياري هستيد و در دنيا سرمايه گذاري شد

يعني شما را از تكه تكه هاي سرمايه گذاري شده بيرون بياورد و به هوشياري زنده كند و اين فرآيند با زاري من ذهني همراه 

دل رحم نداري؟و بعيد نيست  است زيرا اجزاء آن ذره ذره از بين مي رود و مرتبا به شما مي گويد چرا ناله نمي كني مگر در

  .كه فردي فريب من ذهني را خورده و به حرفش گوش دهد

  

  چون تو را رحمي نباشد در درون

  مان از تو كنون؟ پس چه اميدست

  

پس در اين لحظه تصميم مي گيريم كه توجهمان بروي خودمان باشد و اجازه دهيم كه زندگي اجزاء ما را از فرمها جمع كند و 

اجزاء را جمع كند من ذهني صفر خواهد شد و من ذهني هزاران دليل مي آورد كه شما ناله كنيد و اين فرآيند را اگر همه 

  .متوقف كنيد اما شما نبايد گوش به حرف من ذهني بدهيد تا كل من ذهني فرو ريزد و ما آزاد شويم

  

  ما به اميد توييم اي پيشوا

  كه بنگذاري تو ما را در فنا
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گويد كه بيا و هوشياريت را در من سرمايه گذاري كن و  چرا ديگر حسادت نمي كني؟ آخر اين فرد بي ليافت من ذهني مي 

كيست كه بايد اين خانه و ماشين را داشته باشد و تو نداشته باشي؟  چرا پشت سرش حرف نمي زني؟ چرا اين توقعات را از 

  وشبخت كند؟ مگر انسان اينقدر بي غيرت مي شود؟ همسر و فرزندت نداري؟ مگر قرار نبود كه همسرت تو را خ

اما شما به حرفهاي من ذهني توجه نكنيد و اجازه دهيد كه زندگي بروي شما كار كند زيرا من ذهني ميلش به تقويت خود و 

  :فريب شماست و هر لحظه ممكن است من ذهني شما را به جهان بِكشَد و شما ميدانيد كه 

  را كي ببرد تيغ دسته خويش 

  :و اينكه

  خون به خون شستن محال است و محال 

  .و من ذهني كه از جنس درد است هرگز نميتواند درد ما را درمان كند

  

  چون بيارايند روز حشر، تخت

  2*خود شفيع ما تويي آن روز سخت

  

  .روز قيامت هركس در اين لحظه است

اده مي شود و شما هم با اين انتخاب كه ناظر تيز باشيد و شفيع يعني تاباندن خرد زندگي و هر دردي را بياندازيد، شفا د

  تسليم و شناسائي اينكه از جنس خدائيت هستيد را ادامه دهيد، 

  

  )18(زينهار در چنان روز و شب بي

  ما به اكرام توييم اميدوار

  

س زمينيان شدند و با مثل هاروت و ماروت كه از جن. روز و شب بي زينهار همين بينش دوئي ذهن است كه امان نمي دهد

قضاوتها عجين شدند و هرچقدر تالش كردند كه به سوي فضاي يكتايي باز گردند نتوانستند يا مثل فردي كه از خارج جو به 

پس در همچين دوئتي فقط به كرم خدا اميدواريم كه نجاتمان دهد و . زمين آمده و دچار شب و روز و دوئيت شده است
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مي دهد و من ذهني مثل كژدم است كه بصالح خودش است كه از بين برود زيرا اگر بخواهد به زندگي است كه ما را نجات 

دليل اينكه من ذهني مي خواهد به . زندگيش ادامه دهد، زندگي شما را بايد تلف كند و ما بايد از من ذهني زائيده شويم

ي خواهد زنده بماند اما شما ميدانيد كه من ذهني زندگيش ادامه دهد اصل ماند است يعني هر باشنده اي كه بوجود مي آيد م

  .باشنده اي توهمي است و به صالح شماست كه از بين برود

  

  دست ما و، دامن توست آن زمان

  كه نماند هيچ مجرم را امان

  

من  موالنا مي گويد در كارتان مستمر و مصمم باشيد، مي توانيد همكاري كنيد كه اجزايتان توسط زندگي جمع شود، اما

ذهني هر لحظه ممكن است ما را به دروغ متقاعد كند كه زندگي در جهان است اما شما بايد شناسائي كنيد تا ذره ذره آزاد 

  .شويد

  

  گفت پيغمبر كه روز رستخيز

  3*ريز؟ كي گذارم مجرمان را اشك

  

  .روز رستاخيز تمثيل از اين لحظه است كه پيغمبر فرموده كه عاصيان را شفاعت مي كند

  

  باشم به جان  )19(من شفيع عاصيان

  گرانتا رهانمشان ز اشكنجة

  

نه تنها پيغمبران بلكه تمام انسانهايي كه به حضور رسيده اند هر لحظه با تابيدن انرژي و خردشان به انسانهاي ديگر، جهت 

  .شناسائي وضعيتشان به آنها كمك مي كنند تا از شكنجه و درد نجات يابند
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  را به جهد  )20(رعاصيان و اهل كَباي

  نقض عهد )21(وارهانم از عتاب

  

در صورتيكه در من ذهني غرق شويم، وقتي جوان هستيم سركشي مي كنيم و به مرور با مقاومت و ستيزه، ميزان هم هويت 

  . شدگي و درد خود را افزايش مي دهيم و نتيجتا كارهايي از ما سرمي زند كه شايسته انسان نيست

افراد به حضور رسيده تالش مي كنند با تاباندن نور خدائيت خود، سركشان و آنهائي كه گناهان كبيره مرتكب پيامبر و تمام 

  را از گرفتاري و خشمي ناشي از نقض عهد برهانند) اصرار به هم هويت شدگي و درد دارند(مي شوند 

ده و به شناسائي رسيده اند كه از جنس خدا عهدي كه نقض شده همان عهد روز الست كه در آن روز همگي انسانها اعتراف كر

ما بايد هر لحظه اين موضوع را به خاطر آوريم كه از جنس زندگي هستيم و اگر كسي در اين لحظه تشخيص . يا زندگي هستند

 نمي دهد كه از جنس زندگي بوده و در مقابل اين لحظه سركش مي شود و دردها را زياد مي كند، يعني عهد را نقض كرده و

فردي كه . دچار گرفتاري مي شود يعني آب حياتي كه بايد هوشيارانه از شما جاري شود، بدليل مقاومت و ستيزه قطع مي شود

بعد وي آسيب  4در مقابل اين لحظه مقاومت و ستيزه مي كند، مثل سدي جريان آب حيات را مسدود مي كند و نتيجتا هر 

ب، و بركت بي نهايت، احساسات مخرب مثل درد، خشم، حسادت، كنترل، مي بيند و بجاي احساسات لطيف، شادي بي سب

  .ترس و غم را تجربه مي كند

  

  اند صالحان امتم خود فارغ

  )22(از شفاعتهاي من روز گزند

  

آنها كه به حضور رسيده اند و تشخيص داده اند كه از جنس زندگي هستند و ديگر به خواب ذهن فرو نمي روند در روز گزند يا 

در جائي ديگر موالنا با اشاره به آيه . ن لحظه نيازي به شفاعت پيغمبر ندارند زيرا خود با انتخاب خود بسوي خدا رفته انداي

  ). طوعا و كرها(به سوي اصل خويش بازخواهي گشت ) كتك و زور(قرآن مي گويد كه يا با انتخاب خود و يا با اكراه 

از هم هويت شدگيها با دردها، باورها، اجسام اين جهاني و فرمها نجات دهد  كه  پس در اين داستان، زندگي مي خواهد ما را

ما بايد از چيزهاي فناپذير . اين به معني فنا شدن از فرمهاي هم هويت شده است يا مرگ فرزندان يا اجزاي من ذهني
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زندگي با . زندگي فناناپذير هستيمهوشياري خود را بيرون كشيده و در اين لحظه تسليم بوده و شناسائي كنيم كه از جنس 

  .اين كار هر لحظه هوشياري ما را از فرمها جمع مي كند كه باعث كاهش و نهايتا صفر شدن من ذهني مي شود

  

  بلكه ايشان را شفاعتها بود

  رود گفتشان چون حكم نافذ مي

  

مي شود كه زندگي انسانها را انتخاب مي انسانهايي كه به حضور زنده شده اند، خود كمك كننده ديگران هستند، پس معلوم 

كند و آنها را از ذهن جمع مي كند و شمعشان را روشن مي كند، در ابتداي قصه به آسماني شمع اشاره نمود كه وقتي اين 

شمع در انسان روشن مي شود، افرادي كه در ذهن گمشده اند اين انرژي را گرفته و به مرور متوجه مي شوند كه علت 

  .ن خودشان و ديدشان است، نه خدا و نه مردم با آنها دشمن نيستند و با اين نور شمع از خواب ذهني بيدار مي شونددردهايشا

  

  غيري بر نداشت  )24(وزر  )23(هيچ وازِر

  4*من نيم وازر خدايم بر فراشت

  

هويت شدگي داريد تقصير خودتان هيچ گناهكاري، گناه كسي ديگر را نمي تواند بردارد پس اگر شما االن درد، ناراحتي يا هم 

نه شما مي توانيد گناه كسي را برداريد و نه كسي مي تواند گناه شما را بردارد پس درد . است و خود شما آنرا بوجود آورده ايد

ناراحتي  ديگري را نمي توانيد و نبايد برداريد، خيليها مي گويند مثال بچه ام مي خواهد طالق بگيرد و ناراحت هستم، اما با اين

هيچ دردي از فرزندش كم نمي كند و زندگي از درون اين شناسائي را به فرزندش مي دهد كه مي خواهد ذره ذره او را از ذهن 

هركسي خودش . جمع كند و كسي ديگر نمي تواند او را زنده و پخته كند و با نصيحت نمي تواند به او بگويد كه درد نكش

ش هم بايد آنها را شفا دهد، هيچكس نميتواند درد او را كم كند البته خدا يا پير يا فرد به دردهايش را بوجود آورده و خود

قانون جبران مي . مي تواند كمك كند بشرطيكه فرد تسليم باشد و اين حقايق را بداند و عمل كند) مثل موالنا(حضور رسيده 

ده دردهاي شما را به دوش نمي كشد بلكه به شما پس شخص به حضور رسي. گويد كه بايد روي خود كاركرده و صبر كنيم

  .كمك مي كند تا دردهايتان را خودتان شناسائي نموده، ذوب كرده و شفا دهيد
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از زبان پيامبر و تمام افراد به حضور رسيده مي فرمايد كه ما گناهكار نيستيم بلكه خدا مي خواهد ما را برفرازد، پس گناه 

ز روي دوشش برنمي داريم و شفاعت ما اينگونه نيست كه افراد گناهشان را به گردن ما هيچكس را بردوش نمي گيريم و ا

انداخته و خود راحت شوند و هركس بايد مسئوليت خود را به عهده گيرد و به زندگي اعتماد كند تا از درون او را شفا دهد و از 

رشيد درونشان را بروي هم هويت شدگيها و ذهن جمع كند و افراد به حضور رسيده به انسانها كمك مي كنند تا خو

  .دردهايشان بتابانند

  

  آنك بي وزرست، شيخ است اي جوان

  در قبول حق چو اندر كف كمان

  

كسي كه بي گناه است يعني از اين عالم كامال جمع شده است و هيچ درد و هم هويت شدگي ندارد، شيخ يا پير است و مثل 

كمان عقل ندارد كه هر طرف بپيچد و . كون اين لحظه با ريشه بينهايت ايستاده استيك كمان عالي در دست خداست و در س

  .بگويد من مي دانم و ساكن و ثابت و تسليم در دست خداست تا از طريق او تير بياندازد و ساختارهاي نيك بيافريند

  

  شيخ كه بود؟ پير يعني مو سپيد

  معني اين مو بدان اي بي اميد

  

بي اميد يا . يت در ذهن و وابستگي و هم هويت شدگي با اين جهان است و پير هيچ موي سياهي نداردموي سياه عالمت هو

كج اميد كسي است كه از رويدادها انتظار زندگي دارد و هيچ موقع اين خواسته اش برآورده نمي شود و خيلي انسانها كه مي 

ين بيچارگي ادعاي دانستن با عقل ناقص من ذهني است و معموال گويند ما ميدانيم، چاره اي براي دردهايشان ندارند و دليل ا

  .هرچه سواد بيشتري دارند و از آن دانسته انتظار كمك و زندگي دارند، گرفتاريشان بيشتر است

اگر به حضور زنده شويم، بينش ما درست مي شود و اينكه در زندگي مادي كمي موفق شويم معنيش اين نيست كه سواد 

  . هستيم، تا زماني كه من داريم نمي گذارد زندگي كنيم و بي اميد و كج اميديم و سرانجام ما را سرخورده مي كند داريم و بلد
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  هست آن موي سيه هستي او

  اش نماند تاي مو تا ز هستي

  

  آنقدر بايد جلو رفته و پيشرفت كنيم و عمقمان زياد شود يا سينه شما وسعت يابد تا بي نهايت شويد

  

  اش نماند، پير اوست هستيچونك 

  )25(مو باشد او، يا خود دو موست گر سيه

  

اين بينش كه فرزندان من ذهني مي ميرند و من ذهني ناراحت مي شود ولي شيخ شاد مي شود را ما هم مثل پير مي توانيم 

فردي كه به اين مرحله برسد، تجربه كنيم تا به پير يا شيخ يا قطب تبديل شويم و به حضور رسيده و مثل پيغمبران شويم و 

  .چه موي سرش سياه چه سفيد باشد، پير است

  

  هست آن موي سيه، وصف بشر

  نيست آن مو، موي ريش و، موي سر

  

آن موي سياه وصف بشر است و هركس خود را معين كند و توصيف كند، هستي مجازي دارد و هركس حرف مردم به او بر مي 

اينها نقش يا وصف هستند و با . ت مثل معلم خوب، پدر يا مادر خوب، استاد خوب، و غيرهخورد، حتما با نقشها هم هويت اس

  ).سبحان اهللا عما يصفون. (اين توصيفها خودت را كه بي نشان و از جنس خدا هستي را نمي تواني معين كني

  .پس اين موي سياه وصف بشر يا من است و منظور موي سر و ريش نيست

د و اين بينش را هم داشته باشيد كه از جنس زندگي هستيد و وقتي زندگي اجزاي خر عزير يا هوشياري اگر شما تسليم باشي

پخش شده در چيزها را جمع مي كند به نوحه من ذهني گوش ندهيد، خواهيد ديد كه مي خنديد زيرا وقتي آن اجزاء من 

  . ذهني مي ميرند، شما به هوشياري آزاد شده از آنها زنده مي شويد
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  عيسي اندر مهد بر دارد نفير

  5*كه جوان ناگشته ما شيخيم و پير

  

از ابتداي زندگي كه به اين جهان آمده و به عنوان آفتاب درخشان به ذهن مي رويد و پشت ابر مي رود و با هم هويت شدگي 

و اجازه دهيد زندگي پرده اين ابر را ضخيم تر مي كند، هر لحظه صرفنظر از سن شما، اين فرصت هست كه شما تسليم شويد 

ذهن را كنار زده و خورشيد شما را بيرون آورد، همانگونه كه عيسي در مهد به حضور رسيد و هنوز به سن جواني نرسيده 

  .تبديل به پير يا عارف به حضور رسيده شد

  

  گر رهيد از بعض اوصاف بشر

  باشد اي پسر  )26(شيخ نبود كَهلْ

  

بشري رهيده باشد، هنوز به مرحله پير نرسيده و پخته يا ميانسال است و مي خواهد بگويد كه اگر اگر كسي از بعضي از اوصاف 

شما تا اندازه اي اين مسائل را شناسائي كرده ولي هنوز من ذهني داريد، پير نشده يا كامال به حضور نرسيده ايد و احتمال آنكه 

  .لحظه مستقر نيستيددوباره به خواب ذهن برويد وجود دارد و كامال در اين 

  

  چون يكي موي سيه كان وصف ماست

  نيست بر وي، شيخ و مقبول خداست

  

وقتي يك موي سياه كه ما را وصف ميكند وجود نداشته باشد، يعني به هيچ عنوان نتوانيم خود را توصيف يا معين كنيم كه 

  .من اين هستم يا آن هستم، پس ما شيخ و مقبول خدا هستيم

  

  سپيد، ار با خودستچون بود مويش 

  او نه پيرست و، نه خاص ايزدست
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بنده خاص، همان فرد . اگر موهاي سرش سفيد شده باشد اما هنوز من ذهني داشته باشد، نه پير است و نه بنده خاص خداست

  . به حضور رسيده است كه در فضاي يكتايي بوده و از جهان رها شده است، به ذهن نمي رود و من ندارد

براين است كه اگر فردي پير كامل نباشد، ممكن است به ناله هاي من ذهني خود گوش دهد، حال اگر به اين ناله  همه صحبت

و نوحه ها و وسوسه ها پاسخ داديد و چيزي به شما برخورد و به ذهن رفتيد، اشكالي ندارد، خود را مالمت نكنيد زيرا هنوز پير 

  كامل نشده ايد 

  

  استور سر مويي ز وصفش باقي 

  او نه از عرش است، او آفاقي است

  

اگر فردي به اندازه سرموئي از وصف او باقي باشد، هنوز عرشي نيست و در فضاي يكتايي مستقر نشده است و هنوز آفاقي يا 

 زميني است البته بازهم نشان مي دهد اگر هم آفاقي هستيم، خيلي دور نيستيم و امكان تبديل ما به عرشي وجود دارد، تمام

  . اين ابياتي كه موالتا مي فرمايد نشان مي دهد كه باور داشته انسانها قابل تبديل از من ذهني به هوشياري هستند

  "...شيخ گفت او را مپندار"به  رجوع

  

 حديث نبوي 1*

 .در ميان مردم خود، همچون پيامبر است) انسان كامل(شيخ 

 9، آيه )74(قرآن كريم، سوره مدثر  2* 

   لك يومئذ يوم عسيرٌ◌ٰ فَذَ

 ترجمه فارسي

 آن روز ، روزي است دشوار

 ترجمه انگليسي

That will  be - that  Day - a  Day of Distress 
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  حديث 3*

 شَفاعتي لاَهلَ الْكَبائرِ منْ اُمّتي

 .شفاعت من ويژه انجام دهندگان گناهان كبيره از امتم است

 164، آيه )6(قرآن كريم، سوره انعام  4* 

ربِّكُم مرْجِعكُم  ٰ◌ ثُمّ إِلَى ۚ◌  ٰ◌ ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَى ۚ◌  تَكْسب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا علَيها قُلْ أَغَيرَ اللَّه أَبغي ربّا وهو ربّ كُلِّ شَيء ولَا

 فَينَبِّئُكُم بِما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ

 ترجمه فارسي

بر     و هيچ گنه كاري بار گناه ديگري را .نيندوخت مگر آنكه نتيجه آن عمل بدو بازگردد) از طاعت و معصيت(و هيچ كس ... 

  .در آن اختالف داشته ايد خبر دهد پروردگارتان است و شما را بدان چه سپس بازگشت شما به سوي. دوش نكشد

  

هركسي نتيجه عمل خود را در اين لحظه مي بيند و اگر هم هويت شدگي و درد دارد، خود آنرا ايجاد كرده و كسي نمي تواند 

وقتي اجازه داديد كه زندگي ذرات هوشياري از ذهن جمع كند و به هم بدوزد و به خدائيت يا خودش . آنرا از دوشش بردارد

تا زماني كه در من ذهني يا افسانه ذهن بوديم، با هم اختالف داشتيم، اما پس . زنده كند يعني بسوي پروردگارتان بازگشته ايد

  .از زنده شدن به خدا، به اشتباهات خود پي خواهيم برد

نمود كه انسانها در شهر  اشاره) قوم انسان(و قوم وايل ) فضاي شهر جادوگري ذهن(امروز هم موالنا در غزل به افسانه بابل 

شما اگر در ذهن درد مي كشيد بدليل آن است كه نمي . ذهن به افسانه دچارند و نمي توانند تشخيص دهند كه افسانه است

توانيد تشخيص دهيد كه در افسانه يا خواب ذهن هستيد و فكر مي كنيم اين اتفاق خيلي مهم است در صورتيكه هيچ چيز 

  . ا درد بكشيد و تماما از جنس افسانه است اما تا از ذهن زائيده نشويم متوجه نمي شويمآنقدر مهم نيست كه شم

در اين آيه هم اشاره مي شود كه در ذهن با يكديگر اختالف داريم اما وقتي از ذهن آزاد شديم متوجه خواهيم شد كه از جنس 

گيرد و نمي تواند حمل كند اما عارفان مي توانند كمك گناه و هم هويت شدگي نبوده ايم و هيچكس گناه ما را به گردن نمي 

  .  كنند كه خودمان خود را شفا دهيم

 

 ترجمه انگليسي

Say: "Shall I seek for (my) Cherisher other than Allah   
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when He is the Cherisher of all things (that exist(?   

Every soul draws the meed of its acts on none but  
 itself: no bearer of burdens can bear the burden of    

another. Your goal in the end is towards Allah:    
He will tell you the truth of the things wherein ye disputed."  

  30، آيه )19(قرآن كريم، سوره مريم  5* 

 اللَّه دبّي عّاقَالَ إِني نَبِيلَنعجو تَابالْك يآتَان 

 ترجمه فارسي

  .پيامبر گردانيده استمنم بنده خدا كه به من كتاب داده است و مرا : گفت

  

پس . عيسي در گهواره فرياد مي زند كه به حضور زنده شده ام و با كمي هم هويت شدگي با ذهن توانستم از ذهن زائيده شوم

سالگي با جمع كردن، حرص زدن و زرنگي من ذهني ثروت جمع  50اينگونه نيست كه برخي مي گويند اجازه دهيد تا سن 

اين تصور غلط است، كه فكر مي كنند اگر به حضور برسند ديگر از آن . بعد به حضور مي رسيمسالگي به  50كنيم و از 

چيزهايي كه مي خواست جمع كند محروم مي شود، بلكه خرد زندگي در هر زمينه اي كه شما بخواهيد فعاليت كنيد، بكار مي 

كار شما بروي جهان شروع مي شود و كسي كه ميداند  افتد، اتفاقا امروز در غزل گفت كه وقتي به فضاي يكتايي مي رويد تازه

در بيرون چه مي خواهد و در فضاي يكتايي است، مرتب تيرهاي خرد و سازندگي از آن فضا به جهان پرتاب مي شود و نو به نو 

اري شده و و هرلحظه مي آفريند مثل موالنا كه نگفته بس است و زياد غزل گفتم، بلكه مي دانسته كه يك چشمه ايست كه ج

  . او نيست كه مي آفريند بلكه خود زندگيست

 

 ترجمه انگليسي

He said:  "I am  indeed a servant of  Allah: 

He hath given me revelation  and made me  a prophet  
  عذر گفتن شيخ بهر ناگريستن بر مرگ فرزندان خود

 1799مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بيت 
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 شيخ گفت او را مپندار اي رفيق

  )27(كه ندارم رحم و مهر و دل شفيق

  

جواب جالبي مي دهد كه چرا از مرگ ) من ذهني(در پاسخ همسرش ) فردي كه درحال زائيده شدن از ذهن است(شيخ 

  ).اجزاء من ذهني، شامل دردها و هم هويت شدگيها(فرزندانش 

كه هميشه همراه ) من ذهني(زنش مي گويد اي رفيق، يعني ما كه در حال زنده شدن به زندگي هستيم به اين رفيق شيخ به 

  ما بوده و تا به حضور نرسيم دست از سر ما برنمي دارد، مي گوئيم كه گمان نكن كه ما رحم و مهر نداريم

  

  بر همه كفار ما را رحمت است

  گرچه جان جمله كافر نعمت است

  

ر كساني هستند كه زندگي را در اين لحظه در چيزها سرمايه گذاري كرده و به تعمير و نگهداري من ذهني مشغولند و كفا

  .زندگي را پوشانده اند

  . ما برهمه پوشانندگان زندگي يا همه منهاي ذهني، بخشش و رحم داريم اگرچه ذات من ذهني نشانه كافر بودنش است

است؟ من ذهني از آنجا تشكيل مي شود كه ما در اين لحظه موافقت مي كنيم كه زندگي را به اما چرا من ذهني كافر نعمت 

من ذهني دهيم تا تبديل به درد كند، مثال به علت اتفاقي برنجيم يعني زندگي را در اين لحظه تبديل به درد كنيم كه همان 

ركت و عشق شود را تبديل به درد كردن پوشاندن زندگي كه در اين لحظه مي تواند تبديل به خالقيت، ب. كفر نعمت است

نعمت است و كفر نعمت است كه من ذهني را به وجود مي آورد اما انساني كه به حضور رسيده يا پير، به همه منهاي ذهني 

  .هم رحم و بخشش دارد

  

  بر سگانم رحمت و بخشايش است

  كه چرا از سنگ هاشان مالش است؟
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زدن هم سنبل درد است، مثال كسي غيبت فردي را مي كند كه مشابه اين است كه با  سنگ. سگان سنبل من ذهني است

  .سنگ آن فرد را مي زند، فرد ديگر نيز سنگ بزرگتري به سمت او پرتاب مي كند

پس موالنا مي گويد، افراد به حضور رسيده، برهمه سگان يا منهاي ذهني هم رحمت و بخشايش داشته و وقتي مي بينند كه 

مي كشند و سنگها به پهلوهايشان مي خورند حالت رحمت و بخشايش به آنها دست مي دهد و دعا مي كنند كه از اين درد 

  .دردها رهائي يابند

  

  گزد، گويم دعا آن سگي كه مي

  كه ازين خو وارهانش اي خدا

  

و به همه درد بدهد تا آنها هم آن سگي كه گاز مي گيرد همان من ذهني دردمند است كه مي خواهد هر لحظه كسي را بِگَزَد 

اما پير يا فرد زنده به زندگي حتي اين منهاي ذهني را . متقابال به او سنگ بزنند و به او درد دهند تا او به حيات خود ادامه دهد

  . دعا مي كند كه خدا از اين خوي گَزَندگي رهايشان كند

  

  اين سگان را هم در آن انديشه دار

  گساركه نباشند از خاليق سن

  

اين منهاي ذهني را هم به فضاي يكتايي برده و در آن هوشياري نگهدار تا خاليق آنها را سنگسار ! پير دعا مي كند كه اي خدا

نكنند براي آنكه هر چيزي مثل سنگ به آنها مي خورد، يك من ذهني دردمند در روز تقريبا هر چيز را مي بيند يا انتقاد مي 

اعتراض ميكند، يا به او برمي خورد يا بدش مي آيد كه همه اينها سنگهايي است كه به او مي خورد و كند، يا بد مي گويد و 

  .خود او باعث مي شود كه اين سنگها به او بخورد

  

  زان بياورد اوليا را بر زمين

  6*تا كندشان رحمةً للْعالَمين
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اگر انساني شمع آسماني مي . يله آنها بر جهانيان جاري كندخداوند، اوليا را به اين دليل به زمين فرستاده تا رحمتش را بوس

شود و نور به عالم تشعشع مي كند، اين شمع را زندگي بعنوان هديه، لطف و بخشش فرستاده تا به مردم كمك كند كه 

  .كارهايي نكنند كه خاليق به آنها سنگ بزنند

  

  خلق را خواند سوي درگاه خاص

  حق را خواند كه وافر كن خالص

  

، از طرفي مردم را به فضاي خاص يكتايي دعوت مي كند  و از سوي ديگر از خدا مي خواهد )مثل موالنا(فرد به حضور رسيده

  .كه خالصي و رهايي را فراوان كند

  

  جهد بنمايد ازين سو بهر پند

  خدايا در مبند: چون نشد گويد

  

اثر نكرد يا مردم گوش ندادند و از خدا مي خواهد كه در  از سويي با تالش و ممارست، مردم را پند مي دهد و اگر نصايحش

اين معناي شمع آسماني است و موالنا در ميان قصه، به شما مي گويد كه هر انساني چگونه بايد . رحمت را برايشان نبندد

  . باشد

  

  را  )28(رحمت جزوي بود مر عام

  را  )29(رحمت كلي بود همام

  

هر كسي يك رحمت جزوي دارد، همين هوشياري ما، قوه تشخيص ما، شعور هوشياري در ما كه در همه هست، همان رحمت 

  . جزوي خداست
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به اين دليل رحمت كلي براي . اما رحمت كلي براي همام يا پادشاهان معنوي يا افرادي كه به حضور رسيده اند، مي باشد

تند و به خرد كلي، بركت، انرژي و لطفي كه جهان را اداره مي كند دسترسي دارند و پادشاهان معنوي است كه آنها وصل هس

  .هرچه كه در فضا يكتايي هست در دسترس آنهاست و اين فضا، فضاي تمام امكانات، نعمات و بركات است

ور و عمق رسيده پس اگر من ذهني و درد داريد، لطف جزوي خدا در شما هست و روي شما كار مي كند ولي كسي كه به حض

  . و از من ذهني زائيده شده است، به رحمت كلي و همه نعمات و بركات بينهايت خدا دسترسي دارد

  

  رحمت جزوش، قرين گشته به كل

  رحمت دريا بود، هادي سبل

  

خيلي نزديك به رحمت كلي ) و يا مي تواند رحمت پير هم باشد(رحمت جزوي خدا . جمع سبيل و به معني راه هاست سبل

  .خداست و به محض اينكه با زندگي موازي شويم، رحمت جزوي به رحمت كلي وصل مي شود

را جمع كند و طوري بدوزد كه  در اين قسمت، موالنا مثالهاي فراواني زده است نظير انكه زندگي مي خواهد تكه تكه شما

درزهايش مشخص نباشد، شما را دوباره تبديل به هوشياري كند و اينبار بصورت هوشيارانه اين كار را انجام مي دهيد و به اين 

دليل هوشيارانه است كه لحظه به لحظه بصورت ناظر، آگاه هستيد كه از جنس زندگي مي باشيد و تسليم هستيد و وقتي تكه 

  .دگي ما را جمع مي كند و من ذهني ناله مي كند، شما اهميت نمي دهيد تا نهايتا من ذهني صفر شودتكه زن

اين راهها ميتواند راههاي همه انسانهاست كه هر فرد را شخصا . اما رحمت خدا يا دريا، هادي سبل يا هدايت كننده راههاست

  . هدايت مي كند بشرط آنكه با زندگي موازي باشد

  

  زوي، به كل پيوسته شورحمت ج

  رحمت كل را تو هادي بين و رو

  

حال به ما مي گويد، كه اي رحمت جزوي، با تسليم در اين لحظه به كل پيوسته شو و رحمت كل را هادي ببين و دنبال آن 

تكه هاي اين مطالب همه بدنبال آن قصه است كه زندگي . برو زيرا او شما را هدايت مي كند نه من ذهني و عقل ناقص آن



                 # program  599      1394  اسفند 25ـ  2016مارچ  14 : تاريخ اجرا       گنج حضور 599برنامه شماره 

49 
 

يعني اگر . جمع ميكند و بهم مي دوزد) يعني هنگامي كه ما ناظر هستيم(هوشياري پخش شده در جهان را جلوي چشمان ما 

شما درد و هم هويت شدگي داشته و كج اميد يا نا اميد هستيد، اگر با اتفاق اين لحظه آشتي كنيد و باور كنيد كه از جنس 

د و يك رحمت كلي هم وجود دارد و ايندو را بهم وصل كنيد، رحمت كلي، رحمت زندگي هستيد و رحمت جزوي مي باشي

  .جزوي شما را به مرور زياد مي كند و به دريا مي برد

  

  تا كه جزوست او نداند، راه بحر

  هر غديري را كند ز اَشباه بحر

  

ظه به كل وصل نشده ايم، راه دريا را نمي تا زماني كه ما جزو هستيم و از طريق موازي شدن با زندگي يا پذيرش اتفاق اين لح

اما اگر در اين لحظه تسليم باشيم، شعوري در ما بوجود مي . دانيم و هر آبگيري را از طريق تشبيه در ذهن دريا مي پنداريم

ورتيكه مثال فردي پر از خشم، غيبت و ترس و ادعا ميكند كه پير است، درص. آيد كه بتوانيم آبگير را از دريا تشخيص دهيم

اگر فردي بخشي از هوشياري را در زنده كرد و در ذهن فكر مي كند كه به . غدير يا آبگير است و ادعاي دريا بودنش دروغ است

حضور زنده شده، حتما زنده به حضور نشده است زيرا ممكن نيست كه انسان به خدا زنده شود و ادعا كند كه به خدا زنده 

  .شده است

  

  كي ره برد؟چون نداند راه يم، 

  سوي دريا خلق را چون آورد؟

  

  اگر راه دريا را نداند، چگونه مي تواند بسوي دريا برود و خلق را به آن سمت هدايت كند؟

  

  متصل گردد به بحر، آنگاه او

  ره برد تا بحر همچون سيل و جو
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مي شود، هم خود و هم مردم را وقتي به بحر متصل شد يعني اين رحمت جزوي يا هوشياري شما به رحمت كل يا دريا وصل 

سال راههايي را رفته ايد ولي مثل سيل و جو به دريا نرسيده ايد، راههايتان  40- 30اگر شما . مثل سيل و جو به دريا مي برد

و  غلط بوده است، موالنا را بخوانيد زيرا جامع است و اگر تكرار كنيد، بنويسيد، عمل كنيد و صبر كنيد شما را به دريا مي برد

  . راه را نشان مي دهد

  

  ور كند دعوت، به تقليدي بود

  تاييدي بود )30(نه از عيان و وحي

  

عيان يعني بطور عيني . اگر فرد مدعي يا من ذهني، مردم را دعوت ميكند، از روي تقليد و ذهن است و از روي عيان نيست

كند و بطوريكه خرد از آنطرف بيايد و آن خرد توسط انسان به زندگي زنده شود، عيناّ در اين لحظه با تمام وجودش حس 

پس مشخص مي شود كه بطور عيني، به دل ما كه به زندگي زنده شده است، خرد مي آيد و اين خرد . زندگي تائيد شده باشد

اد مي گيرد و از ما عبور مي كند و به فكر و عمل ما ميريزد و اين تقليد نيست و تقليد كار ذهن است كه از ديگران چيزي را ي

  .ذهنها را به آن دعوت ميكند و در آن زنداني مي كند و نهايتاّ هم به هيچ جايي نمي رسد

  

  پس چون رحم داري بر همه: گفت

  همچو چوپاني به گرد اين رمه

  

همسرش مي گويد كه حاال كه بر همه حتي منهاي ذهني دردمند كه گاز مي گيرند هم رحم داري و مثل چوپان مراقب رمه 

  منهاي ذهني هستي،  

من ذهني بردي ندارد، كسي كه با دردها و باورها هم هويت شده و بينش دوئي و درد دارد يعني هر لحظه دردش به او مي 

  .كن، جزء رمه منهاي ذهني است و عارف به حضور رسيده هم مثل چوپان اين گله مي باشدگويد كه چه فكر كن و چكار 

  

  چون نداري نوحه بر فرزند خويش؟
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ادلشان زد به نيش  )31(چونك فَصاَج  

  

همسرش مي گويد چگونه به فرزندت نوحه نمي كني وقتي رگزن اجل، رگ او را زده يا كشته است؟ يعني من ذهني مي گويد 

  فرزندانت كه از جنس من ذهني بودند از بين مي روند، چطور گريه نمي كني؟وقتي 

در زندگي هم اگر كسي از نزديكان از دنيا رفت، انسان عارف مي تواند براي مدت كوتاهي محزون باشد اما آرامشش را از دست 

  .و فكر مي كند كار خوبي استنمي دهد درصورتيكه من ذهني جيغ و داد و فرياد مي كند، سرش را به ديوار مي كوبد 

  

  هاست چون گواه رحم، اشك ديده

  تو بي نم و گريه چراست؟ديدة

  

  .من ذهني مي خواهد استدالل غلط خود را بقبوالند! چه كسي گفته كه گواه رحم، گريه است؟

اگر كسي به حضور برسد، زمان مرگ چيزها و عزيزان آرامشش را حفظ مي كند و مرگ چيزها ميگويد كه ما هم خواهيم مرد، 

به چيزي چسبيده بودي و اين چسبيدن تو را محزون كرده، االن با ديد حقيقت ببين كه همه چيز درحال فناست، ما يادمان 

ه ايم ازجمله بدنمان فناپذيرند ولي ما از جنس فناناپذير هستيم ولي معموال رفته كه همه چيزهايي كه با آنها هم هويت شد

  . بجاي پند گرفتن از اين موضوع و حفظ آرامش، من ذهني سعي مي كند كه ناله و نوحه و فرياد كند

  

  اي عجوز: رو به زن كرد و بگفتش

  )33(همچون تَموز  )32(خود نباشد فصل دي

  

ي پيرزن، فصل زمستان يا فضاي درد و هم هويت شدگي ذهن شبيه به تابستان يا فضاي ا: شيخ رو به زنش كرد و گفت

  . يكتايي پراز بركت و شادي نيست
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به من ذهني مي گويد تو از جنس درد و هم هويت شدگي هستي اما كسي كه به حضور رسيده، عمق بي نهايت دارد، به 

بيه من ذهني نيست كه از جنس درد است، فركانس يا ارتعاش پائين زندگي زنده شده، مثل تابستان، گرم و شاد است هرگز ش

  .دارد و ديد يا بينش اين دو كامال متفاوت است

  

  اند جمله گر مردند ايشان گر حي

  اند؟ غايب و پنهان ز چشم دل كي

  

هويت با برخي چيزها بودم، همه آنها اگر مرده اند يا زنده، از چشم دل يا چشم عارف پنهان نيستند يعني در زماني كه هم 

ميدانستم كه قسمتي از هوشياريم آنجاست و در زمان است اما االن كه به سمت من آمده با من يكي شده است، اين زندگي 

) در فضاي يكتايي(و چه زنده) در تله ذهن(خود من است و از من است و چه آنجا باشد و چه با من يكي باشد يا چه مرده

پس كسي كه زنده به زندگي است، ميداند كه زندگي نمي ميرد اما جسم و فرمها . وسط عارف هستندباشند قابل رويت ت

مرگ روي ديگر تولد است اما زندگي جاودانه بوده و هرگز مرگ ندارد و فناناپذير است و ما از جنس زندگي . همگي مي ميرند

وقتي زندگي به مرور در حال جمع كردن ما از جهان فرم موالنا از مرگ فرزند صحبت نمي كند بلكه تمثيل زده كه .  هستيم

  .است، مثل اين شيخ رفتار كنيم

  

  من چو بينم شان معين پيش خويش

  از چه رو، رو را كنم همچون تو ريش؟

  

تو كه من ذهني داري، فكر ! وقتي عينا در اين لحظه آنها را مي بينم، براي چه روي خود را چون من ذهني تُرُش و زخم كنم؟

  .مي كني درحال مردن هستي اما ما از جنس فناناپذيريم

  

  اند از دور زمان گرچه بيرون

  كنان اند و گرد من بازي با من
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فردي كه به زندگي زنده شده، در زمان روانشناختي نيست و در گذشته و آينده زندگي نمي كند، در اين لحظه زنده است پس 

  .در گذشته و آينده رها شده و در اين لحظه زنده استبيرون از زمان است يعني از سرمايه گذاري 

سال پيش را بياد مي آورند و  30خيليها با رفتن به گذشته و آينده، اين لحظه را پوشانده اند پس كفر مي كنند مثال دردهاي 

مي كند يعني زندگي عالجش را در آينده مي دانند بعنوان مثال مي خواهند در آينده انتقام بگيرند، در نتيجه كفران نعمت 

  اين لحظه را زندگي نمي كنند و تبديل به درد مي كند

  

  گريه از هجران بود يا از فراق

  )34(با عزيزانم وصالست و عناق

  

گريه از هجران، دوري و فراق است اما من دائما با عزيزانم در وصال هستم پس تو كه من ذهني داري و زمستاني بايد گريه 

ذره ذره كه زندگي به شما نشان مي دهد كه در . حظه به زندگي زنده تر مي شوم و از جنس حضور هستمكني نه من كه هر ل

چيزهايي سرمايه گذاري شده ايد مثل درد و هم هويت شدگي، شناسائي كنيد و همچون آهن داغ آنها را بياندازيد پس از 

تي؟ اما شما خوشحال مي شويد و ميدانيد كه قسمتي از انداختن آنها، من ذهني شروع به داد و فغان مي كند كه چرا انداخ

  . وجودتان به شما بازگشت و با شما يكي شد و از زمان روانشناختي رها شديد

  

  بينندشان خلق اندر خواب مي

  بينم عيان من به بيداري همي

  

تند كه در افسانه آنها را مي مردم در خواب ذهن آنها را مي بينند، براي اينكه بچه هاي ما در خواب ذهن، دردهاي ما هس

بينيم اما وقتي از خواب ذهن بيدار مي شويم، عيان و بطور عيني هوشياري آزاد شده از آنها را حس مي كنيم و زندگيمان 

  .بيشتر مي شود
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  زين جهان خود را دمي پنهان كنم

  برگ حس را از درخت افشان كنم

  

من ذهني را صفر مي كنم و منهاي ذهني ديگر مرا نمي توانند ببينند و يك لحظه خود را از اين جهان پنهان مي كنم يعني 

  .برگ حس ناقص من ذهني و قضاوت را مي اندازم

  .سبب انديش نمي تواند ما را پيدا كند، ما آنها را مي بينم اما از چشم آنها پنهانيم: در غزل هم داشتيم كه مي گفت

  

  حس اسير عقل باشد اي فالن

  د هم بدانعقل اسير روح باش

  

حس اسير عقل است و عقل هم اسير هوشياري است پس دو عقل داريم يكي در آن حالت كه به فضاي يكتايي رفته و به خرد 

كل زندگي دستيابيم و احساسات پربركتي كه با آن مي آيد مثل شادي بي سبب در ما جاري شود پس ما هوشياري هستيم و 

  . كل كه در وجود ما مي آيد،  حسها و قضاوتهاي ما را هم تحت كنترل مي گيردبا هوشياري بزرگ يكي شده ايم و خردي 

حالت دوم آن است كه هوشياري شما در تله من ذهني باشد و عقل ناقص من ذهني و حسهاي مضر مثل درد، خشم و غيره 

  .توليد كند

  

  عقل را جان باز كرددست بستة

  كارهاي بسته را هم ساز كرد

  

اگر در من ذهني برويم دست خرد بسته مي شود و خرد . يكتايي برويد، دست بسته خرد شما باز مي شوديعني اگر به فضاي 

پس اگر زنده به زندگي شوي، دست خردت را زندگي باز مي كند و گره كارهاي . تبديل به عقل من ذهني و دردها مي شود

  .با زندگي مي شوند بسته بيرون هم  باز مي شود يعني وضعيتهاي زندگي هم جور و هماهنگ
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  حس ها و انديشه بر آب صفا

  همچو خس بگرفته روي آب را

  

  .حسها و فكرهاي هم هويت شده ما مثل خس و خاشاك روي آب صفا يا زندگي را گرفته اند

  

  برد دست عقل آن خس به يكسو مي

  شود پيش خرد آب پيدا مي

  

ما كه آب زندگي و هوشياري است، پيش خرد پديدار مي  دست عقل، خس خاشاكها را به سويي مي زند و آب زير فكرهاي

  .شود يعني خرد با آب زندگي هماهنگ مي شود

  

  بود بر جو چون حباب  )35(خس بس اَنْبه

  خس چو يكسو رفت، پيدا گشت آب

  

خس روي جوي آب انبوه بود پس ما مثل جويي هستيم كه خس و خاشاك روي آنرا مثل حباب پوشانده و وقتي خس و 

در اين لحظه معموال فكر پس از فكر همچون خس و خاشاك روي آب زندگي يا . خاشاك بسويي رود، آب پيدا مي شود

  .هوشياري را مي پوشاند كه اين همان معني كفر است

  

  چونك دست عقل نگشايد خدا

  خس فزايد از هوا بر آب ما

  

خرد را باز نمي كند براي اينكه وقتي به جهان نگاه مي وقتي روي ما به جهان است و از جهان زندگي مي خواهيم، خدا دست 

. كنيم، خواسته هاي من دار ما، انتظارات ما از جهان كه هواي نفس نام دارد، مثل خس و خاشاك روي آب حيات را ميپوشاند
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) شدگي است كه از جنس درد و هم هويت(مقاومت ما، بلند شدن ما در اين لحظه، ادعاي دانستن و اتكا به عقل من ذهني 

اگر در اين لحظه با او يكي نشويد و تسليم نبوده . باعث مي شود كه دست خرد باز نشود، پس بايد عقل من ذهني را صفر كنيم

و اجازه ندهيد اين اجزاء را يكي يكي آزاد كند، اگر به نوحه گري من ذهني گوش دهيد، خدا دست خرد را بازنمي كند، من 

شغول كرده و اين هوا يا خواسته هاي نفساني و من دار، همچون خس و خاشاك روي آب زندگي را ذهني ما را به هواي نفس م

  .مي پوشاند

  

  آب را هر دم كند پوشيده او

  آن هوا خندان و، گريان عقل تو

  

  .هرلحظه آب را مي پوشاند و خواستن هاي من دار و اميال من ذهني، خندان شده و عقلت گريان مي شود

  

  بست دو دست هواچونكه تقوي 

  حق گشايد هر دو دست عقل را

  

وقتيكه پرهيز از هم هويت شدگيها و گوش كردن به من ذهني دو دست هوا، حرص و خواستن زندگي از جهان را ببندد، خدا 

  .دو دست عقل را باز مي كند

  

  پس حواس چيره محكوم تو شد

  چون خرد ساالر و مخدوم تو شد

  

  .گانه و قضاوتهايت محكوم و مغلوبت مي شوند 5شد، حواس وقتي خرد ساالر و سرور تو با

  

  خواب، خواب اندر كند حس را بي
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  تا كه غيبي ها ز جان سر بر زند

  

غيبيها . بدون اينكه به خواب برويم و در حالت بيداري، خرد زندگي حواس ما را مي تواند به خواب برده تا غيبيها پديدار شوند

كه از فضاي يكتايي مي آيند مثال اين لحظه چالشي داريد و اگر موازي با زندگي شويد، پيغامي  تمام اسرار و راه حلهايي است

  .برايتان مي آيد كه راه حل مسائلتان است و دائما اين جوي خرد و بركت زندگي جاريست و شما هم ناظر آن هستيد

  

  هم به بيداري ببيند خواب ها

  هم ز گردون بر گشايد باب ها

  

بيدار هستند و از خواب ذهن بيدار شده اند، خواب مي بينند كه اين خواب حضور است و بيداري است زيرا در حالي كه 

بيداري به زندگي و هوشيار شدن از آن، يك جور خواب است كه من ذهني اگر بيدار شود آنرا قبول ندارد براي همين مي گويد 

حضور مي رود و اين همان تبديل شدن است يعني من ذهني تبديل كه انديشه، فكر و حسها را به خواب برده و به هوشياري 

  .به هوشياري حضور مي شود

  .يعني درهاي بركت از كائنات بروي فرد به حضور زنده شده، باز مي شود: هم ز گردون برگشايد بابها

اهللا در سال جديد، اجزاء ما يكي يكي البته اين ابيات را بارها و بارها بايد بخوانيم تا مثل يك تابلو جلوي ما باز شود و انشاء

  . جمع شود و زندگي از به تله افتادن رها شود و انسان نو و تازه اي از ذهن شما متولد شود كه اين انسان به حضور رسيده است

  

 107، آيه )21(قرآن كريم، سوره انبياء   6*

 .وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً للْعالَمينَ

 ترجمه فارسي

  .نفرستاديم تو را مگر رحمتي براي جهانيان

  

  .مي دهد موالنا اين آيه را به كل اوليا و افراد به حضور رسيده تعميم
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 ترجمه انگليسي

We sent thee not,  but as a  Mercy  for all  creatures. 

* 

  

  


