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 5312مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 کن را از زر برون (5)تو نقدِ قلب

 وگر گوید زرم، زوتر برون کن
 

 که بیگانه چو سیالب است دشمن

 ز بامش تو بران، وز در برون کن
 

 ها را ز غیرت، ای برادر مگس

 از این بزمِ پر از شکر برون کن
 

 دو چشم خاینِ نامحرمان را

 برون کن (9)و جمال و فر (2)از آن زیب
 

 اگر کر نشنود آواز آن چنگ

 کر برون کن، کری از (۴)اگر تانی
 

 چو مستان شیشه اندر دست دارند

 دلی کو هست چون مرمر برون کن
 

 نرانِ راهِ معنی عاشقانند

 نر شهوت بود چون خر، برون کن
 

 شهوت پرّ و بالش (1)بِریزیدَست

 از این مرغانِ نیکو پر برون کن
 

 چو بنده شمس تبریزی نباشد

 ، برون کن(2)تو او را آدمی مَشمَر

 

 9211، دفتر چهارم، بیت مولوی، مثنوی

 ز پیش (۷)گر چو خفته گشت و شد ناسی

 خویش؟ (۸)کی گذارندش در آن نِسیان
 

 باز از آن خوابش به بیداری کشند

 که کند بر حالت خود ریشخند
 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/5455/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 خوردم به خواب؟ که چه غم بود آنکه می

 ؟(3)چون فراموشم شد احوال صواب
 

 (51)چون ندانستم که آن غم وَ اعتالل

 خوابست و فریبست و خیال؟فعل 
 

 92۸۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عقل تو قسمت شده بر صد مُهِمّ

 (55)بر هزاران آرزو و طِمّ و رِمّ

 

 جمع باید کرد اجزا را به عشق

 تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
 

 ، چون جمع گردی ز اشتباه(52)جَوجَوی

 پادشاهپس توان زد بر تو سکه 

 

 922۴ی، دفتر چهارم، بیت مولوی، مثنو

 خون نخسپد بعد مرگت در قصاص

 تو مگو که مُردم و یابم خالص

 
 221، بیت ششممولوی، مثنوی، دفتر 

 تا دمی از هوشیاری وارهند

 نهند بر خود می (5۴)و زَمر (59)ننگ خَمر
 

 است (51)جمله دانسته که این هستی فَخ

 فکر و ذکر اختیاری دوزخ است
 

 گریزند از خودی در بیخودی می

 (52)یا به مستی یا به شغل ای مُهتَدی

 

 52۷۴مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 قُل تَعالوا آیتیست از جذب حق

 ما به جذبه حق تعالی می رویم

 

 

http://ganjnama.com/View/97/108/8591/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/4298/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%20%D8%A2%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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 12۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شوید (5۷)فکرت گوش و بی حس و بی بی

 را بشنوید (5۸)تا خطاب اِرْجِعی

 
 2112مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 قُل تَعالوا گفت از جذب کرم

 (21)دهم من رایضم (53)تا ریاضتتان

 

 ام کرده (25)ضنفسها را تا مروَّ

 ام زین ستوران بس لگدها خورده
 

 (22)ای باره هر کجا باشد ریاضت

 ای از لگدهااش نباشد چاره
 

 الجرم اغلب بال بر انبیاست

 که ریاضت دادن خامان بالست
 

 روید (2۴)از دمم یُرغا (29)سُکْسُکانید

 و مَرْکب سلطان شوید (21)تا یُواش
 

 ا گفت ربقُلْ تَعالَوْ (22)قُلْ تَعالَوْا

 ای ستوران رمیده از ادب

 

 9۷11مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 وآنکه اندر وهم او ترک ادب

 ادب را سرنگونی داد رب بی

 

 سرنگونی آن بُوَد کو سوی زیر

 (2۷)رود، پندارد او کو هست چیر می

 

 2۸۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

(23)خیاطی خَسی (2۸)چون کند دعویِّ
 

 افکند در پیش او شه، اطلسی
 

 فراخ (91)که بِبُر این را بَغَلطاق

 ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ

http://ganjnama.com/View/97/104/7918/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8483/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D8%B0%D8%A8.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8543/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%88%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D9%87%D9%85.html
http://ganjnama.com/View/97/106/8197/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C.html
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 گر نبودی امتحان هر بدی

 رُستم بدی (92)در وَغا (95)هر مُخَنَّث

 
 922۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 پرتو وحی بر او زد آن آیت را پیش از پیغامبر صلی اهلل علیه و سلم بخواند گفت: پس من هم محلّ وحیممرتد شدن کاتب وحی به سبب آنکه 

 

 بود (99)پیش از عثمان یکی نَسّاخ

 نمود وحی جدّی می (9۴)کو به نسخ
 

 (91)وحی پیغمبر چو خواندی در سَبَق

 او همان را وا نبشتی بر ورق
 

 پرتو آن وحی، بر وی تافتی

 یش، حکمت یافتیاو درون خو
 

 عین آن حکمت بفرمودی رسول

 (92)زین قدر گمراه شد آن بُوالْفُضول

 

 (9۷)گوید رسول مُسْتَنیر کانچه می

 مر مرا هست آن حقیقت در ضمیر
 

 اش زد بر رسول پرتو اندیشه

 قهر حق آورد بر جانش نزول
 

 هم ز نَسّاخی بر آمد، هم ز دین

 مصطفی و دین، به کین (9۸)شد عَدوِّ
 

 (93)مصطفی فرمود کای گبر عَنود

 چون سیه گشتی؟ اگر نور از تو بود
 

 الهی بودییی (۴1)گر تو یَنْبُوع

 این چنین آب سیه نگشودیی
 

 تا که ناموسش به پیش این و آن

 نشکند، بر بست این او را دهان
 

http://ganjnama.com/View/97/104/8042/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C.html
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 شوردش هم زین سبب اندرون می

 توبه کردن این عجب (۴5)او نیارد
 

 آه، سودکرد و نبودش  آه می

 چون در آمد تیغ و سر را در ربود
 

 (۴2)کرده حق، ناموس را صد من حَدید

 ای بسی بسته به بند ناپدید
 

 کبر و کفر، آنسان ببست آن راه را

 که نیارد کرد ظاهر، آه را
 

 *گفت: اَغالالً فَهُمْ بِه مُقْمَحُون

 بر ما از برون (۴9)نیست آن اَغالل
 

 **ناهُمُخَلْفَهُم سَدّاً فَاَغْشَیْ

 پیش و پس سد را نمی بیند عمو
 

 رنگ صحرا دارد آن سدی که خاست

 داند که آن سدِّ قضاست او نمی
 

 شاهد تو، سد روی شاهد است

 مرشد تو، سد گفت مرشد است
 

 ای بسا کفار را سودای دین

 بند او ناموس و کبر و آن و این
 

 بند پنهان، لیک از آهن بتر

 بند آهن را بدرّاند تبر
 

 ند آهن را توان کردن جداب

 بند غیبی را نداند کس دوا
 

 مرد را زنبور گر نیشی زند

 نیش آن زنبور از خود می کند
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 زخم نیش، اما چو از هستی توست

 غم قوی باشد، نگردد درد سُست
 

 جهد شرح این، از سینه بیرون می

 ترسم که نومیدی دهد لیک می
 

 نی مشو نومید، خود را شاد کن

 ادرس، فریاد کنپیش آن فری
 

 عفو، از ما عفو کُن (۴۴)کای مَُحِبّ

 کُهُن (۴1)ای طبیب رنج ناسور
 

 را یاوه کرد (۴2)عکس حکمت آن شقی

 خود مبین، تا بر نیارد از تو گرد
 

 است  ای برادر، بر تو حکمت، جاریه

 است (۴۸) است و، بر تو عاریه (۴۷)آن ز ابدال
 

 گرچه در خود خانه نوری یافته ست

 ست تافته منوّرز همسایه آن 
 

 (۴3)شکر کن، غرّه مشو، بینی مکن

 گوش دار و هیچ خودبینی مکن
 

 صد دریغ و درد کین عاریتی

 اُمّتان را دور کرد از اُمّتی
 

 (11)من غالم آنکه اندر هر رِباط

 (15)خویش را واصل نداند بر سِماط

 

 بس رِباطی که بباید ترک کرد

 دتا به مسکن در رسد یک روز مر
 

 گرچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست

 (12)زنیست پرتو عاریت آتش

 



Program # 621 2152اوت  22 ـ 5931 شهریور 2  اجرا: تاریخ رگنج حضو 225برنامه شماره      

ه | 9 ح ف ص  

 

 گر شود پر نور روزن یا سرا

 تو مدان روشن، مگر خورشید را
 

 هر در و دیوار گوید روشنم

 پرتو غیری ندارم، این منم
 

 پس بگوید آفتاب: ای نا رشید

 شوم، آید پدید (19)چونکه من غارِب
 

 ها گویند: ما سبز از خودیم سبزه

 شاد و خندانیم و ما عالی قدیم
 

 (1۴)فصل تابستان بگوید: کای اُمَم

 خویش را بینید چون من بگذرم
 

 نازد به خوبیّ و جمال تن همی

 روح پنهان کرده فرّ و پرّ و بال
 

 تو کیستی؟ (11)گویدش کای مَزْبَله

 یک دو روز از پرتو من زیستی
 

 نگنجد در جهان و نازت، می (12)غَنج

 من شوم از تو جهانباش تا که 
 

 تو را گوری کنند (1۷)دارانت گرم

 کنند مارانت و مورانطعمه 
 

 بینی از گند تو گیرد آن کسی

 مردی بسی  کو به پیش تو همی
 

 پرتو روح است نطق و چشم و گوش

 پرتو آتش بود در آب، جوش
 

 آنچنان که پرتو جان، بر تن است

 پرتو ابدال، بر جان من است
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 کشد پا را ز جانجان جان، چو وا

 جان تن، بدان جان چنان گردد که بی
 

 نهم من بر زمین سر از آن رو می

 (1۸)تا گواه من بود در یَوْمِ دین

 

 ***یَوْمِ دین که زُلْزِلَت زِلْزال ها

 این زمین باشد گواه حال ها
 

 کو تُحَدِّث جَهْرَةً اَخْبارَها

 در سخن آید زمین و خارها
 

 کر و ظنفلسفی، منکر شود در ف

 گو: برو، سر را بر این دیوار زن
 

 نطق آب و نطق خاک و نطق گِل

 هست محسوس حواس اهل دل
 

 است (13)فلسفی، کو منکر حَنّانه

 از حواس اولیا بیگانه است
 

 گوید او که: پرتو سودای خلق

 بس خیاالت آورد در رای خلق
 

 بلکه عکس آن فساد و کفر او

 این خیال منکری را زد بر او
 

 لسفی، مر دیو را منکر شودف

 دیوی بود (21)در همان دم سُخره
 

 گر ندیدی دیو را، خود را ببین

 (25)بی جنون نبود کبودی در جَبین

 

 است (22)هر که را در دل شک و پیچانی

 در جهان، او فلسفی پنهانی است
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 نماید اعتقاد و گاه گاه می

 کند رویش سیاه (29)آن رگ فَلسَف
 

 ی مؤمنان کان در شماستا (2۴)اَلْحَذَر

 منتهاست در شما بس عالم بی
 

 جمله هفتاد و دو ملت، در تو است

 وه که روزی، آن بر آرد از تو دست
 

 هر که او را برگ این ایمان بود

 همچو برگ، از بیم این لرزان بود
 

 ای و دیو از آن خندیده (21)بر بِلیس

 ای که تو خود را نیک مردم دیده
 

 پوستین (22)زگونهچون کند جان، با

 بر آید ز اهل دین (2۷)'چند واوَیْلی
 

 بر دکان، هر زرنما خندان شده ست

 زانکه سنگ امتحان، پنهان شده ست
 

 از ما بر مگیر (2۸)ای ستّار  پرده

 (23)باش اندر امتحان ما مُجیر

 

 زند با زر به شب ، پهلو می(۷1)قلب

 (۷5)دارد، ذَهَب انتظار روز می

 

 زر گوید که: باشبا زبان حال، 

 تا بر آید روز، فاش (۷2)ای مُزَوِّر
 

 صد هزاران سال ابلیس لعین

 بود اَبدال امیرالمؤمنین
 

 پنجه زد با آدم از نازی که داشت

 (۷۴)وقت چاشت (۷9)گشت رسوا، همچو سِرگین
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 553۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مصطفی را وعده کرد الطاف حق

 (۷1)گر بمیری تو، نمیرد این سَبَق

 

 (۷2)من کتاب و معجزت را رافعم

 را ز قرآن مانعم (۷۷)کن  بیش و کم
 

 ن تو را اندر دو عالم حافظمم

 را از حدیثت دافعم (۷۸)طاعِنان
 

 کس نتاند بیش و کم کردن در او

 تو بِه از من حافظی دیگر مجو

 

 9۸۴۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عاشقان را شد مُدَرِّس حُسن دوست

  دفتر و درس و سَبَقْشان روی اوست
 

 ۸، آیه (92قرآن کریم، سوره یس) *   

 اقِِهْم أَْغََلًلا َفِهَي إِلَى اْْلَْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحونَ إِنَّا َجَعْلَنا فِي أَْعنَ 

 ترجمه فارسی

 مسلماً ما غل هایی بر گردنشان نهاده ایم که تا چانه هایشان قرار دارد به طوری که سرهایشان باال مانده است.

 ترجمه انگلیسی
We have put yokes round their necks right up to their chins ,so that their heads are forced up (and they cannot 

see). 

 3(، آیه 92** قرآن کریم، سوره یس)

ًّا َفأَْغَشْيَناُهْم َفُهْم ًَل ُيْبِصُرونَ  َوَجَعْلَنا ًّا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدا  ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسدا

 

 رجمه فارسیت

و از پیش رویشان حایلی و از پشت سرشان ]نیز[ حایلی قرار داده ایم، و به صورت فراگیر دیدگانشان را فرو پوشانده ایم، به این 

 خاطر حقایق را نمی بینند.

 ترجمه انگلیسی
And We have put a bar in front of them and a bar behind them ,and further ,We have covered them up ;so that 

they cannot see. 

 

 

 

 

 

 

http://ganjnama.com/View/97/106/8226/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87.html
http://ganjnama.com/View/97/106/8363/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF.html
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1025
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1025
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1025
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=36#rowno369
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=36#rowno369
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 1-5، آیه (33*** قرآن کریم، سوره زلزال )

 (۱إَِذا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالََها)

 (۲َوأَْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثَقالََها)

ْنَساُن َما لََها)  (۳َوَقاَل اْْلِ

 (۴يَْوَمئٍِذ تَُحِدًُّث أَْخبَاَرَها)

 (۵بِأَنَّ َربََّك أَْوَحٰى لََها)

 ترجمه فارسی

 (5هنگامی که زمین را با ]شدیدترین[ لرزشش بلرزانند، )

 (2و زمین بارهای گرانش را بیرون اندازد، )

 (9و انسان بگوید: زمین را چه شده است؟ )

 (۴زمین خبرهای خود را می گوید؛ ) آن روز است که

 (1زیرا که پروردگارت به او وحی کرده است. )

 ترجمه انگلیسی
 

When the earth is shaken to her (utmost) convulsion. (1) 

 

And the earth throws up her burdens (from within). (2) 

 

And man cries (distressed) What is the matter with her? (3) 

 

On that Day will she declare her tidings: (4) 

 

For that thy Lord will have given her inspiration. (5) 

 

 تقلبی: قلب (5)

 زیبایی و خوبی، زینت و نیکویی و آرایش: زیب( 2)

 شوکت و شکوه و رفعت: فر( 9)

 می توانی  تانی:( ۴)

 ریخته استبِریزیدَست: ( 1)

 نشمارمَشمَر: ( 2)

 فراموش کننده، از مصدر نِسیان: ناسی( ۷)

 فراموش کردن، فراموشی: نِسیان( ۸)

 راست و درست، نیک: صواب( 3)

 علت داشتن، پریشانی، بیمار شدن: اعتالل( 51)

 چیزهای کوچک و بزرگ، مثل آسمان و ستاره هایش: طِمّ و رِمّ( 55)

 یک جو یک جو و ذره ذره: جَوجَو( 52)

 شراب: خَمر (59)

 زدن، در اینجا مراد موسیقی مبتذل و لهوگونه است نی زدن، فلوت: زَمر( 5۴)

 دام، جمع: فُخوخ: فَخ( 51)

 یافتهراستشده، راههدایت: مُهتَدی( 52)

http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=99
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=36#rowno369
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=36#rowno369
http://vajehyab.com/motaradef/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B2%DB%8C%D8%A8
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%81%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%B7%D9%85+%D9%88+%D8%B1%D9%85
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88-2
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B2%D9%85%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D9%81%D8%AE
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%DB%8C
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 اندیشه، فکر: فکرت ( 5۷)

 بازگرداِرْجِعی: ( 5۸)

 اسبتربیت کردن، رام کردن : ریاضت( 53)

 تربیت کننده اسب و ستور، جمع: رُوّاض: رایض( 21)

 اسب و ستور تربیت شده: مروَّض( 25)

ت که عاشق تربیت مردم پسوند باره به معنی دوست دارنده و عالقمند است. ریاضت باره یه معنی کسی اسباره: ( ریاضت22)

 است.

 ستوری که بد و ناهموار رود: سُکْسُک( 29)

 ستوری که راهوار و تیزرو باشد: یُرغا( 2۴)

 اسب نرم رفتار و تربیت شده: یُواش( 21)

 بگو بیاییدقُلْ تَعالَوْا: ( 22)

 چیره، غالب، مسلط: چیر( 2۷)

 ادعا کردن: دعوی (2۸)

 انسان پست، فرومایه: خَس( 23)

 قبا، لباس :بَغَلطاق (91)

 نامرد، مردی که اطوار زنانه دارد: مُخَنَّث( 95)

 جنگ و پیکار: وَغا (92)

 رونوشت نویس، نویسنده، نسخه نویس، کاتب وحی: نَسّاخ( 99)

 نوشتن: نَسخ (9۴)

 در اینجا قرآن کریم: سَبَق( 91)

 نادانی که خود را دانا نماید، کنایه از یاوه گو: بُوالْفُضول( 92)

 روشنایی جوینده، روشن و تابان: مُسْتَنیر( 9۷)

 دشمن: عَدو (9۸)

 کار، ستیزندهستیزه: عَنود( 93)

 مع یَنابیعچشمه، جوی پر آب، ج: یَنْبُوع( ۴1)

 نمی تواند: نیارد (۴5)

 آهن: حَدید (۴2)

 جمع غُل به معنی طوق آهنی یا آنچه دست و گردن را با آن بندند: اللاَغ( ۴9)

 دوستدار: مَُحِبّ (۴۴)

 آب کشیده و چرک و ورم کرده باشدزخم سخت و چرکین، زخمی که  :ناسور( ۴1)

 بدبخت: شقی (۴2)

 مردم شریف، صالح، و نیکوکار، مردان خدا: اَبْدال( ۴۷)

 بدلی، مصنوعی:  عاریه (۴۸)

 تکبّر کردن، مغرور شدن: بینی کردن( ۴3)

http://vajehyab.com/amid/%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B6
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B6-2
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%DA%A9
http://vajehyab.com/dehkhoda/%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D8%A7
http://vajehyab.com/dehkhoda/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B4
http://vajehyab.com/amid/%DA%86%DB%8C%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D8%AE%D8%B3
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%AE%D9%86%D8%AB
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%88%D8%BA%D8%A7
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%B3%D8%AE
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%A8%D9%82
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D8%AF%D9%88
http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://vajehyab.com/amid/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D9%84-1
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%AD%D8%A8
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 خانه، سرا: رِباط (11)

 بساط، سفره، خوان: سِماط( 15)

 آتش زنهزن:  آتش( 12)

 غروب کننده: غارِب (19)

 جمع امّة، گروهها، جماعتها: اُمَم( 1۴)

 جای ریختن خاکروبه: مَزْبَله( 11)

 ناز و کرشمه: غَنْج (12)

 دوستداران، غم خواران: دارانگرم( 1۷)

 روز قیامتیَوْمِ دین: ( 1۸)

ستونی چوبی که در مسجد پیامبر در مدینه بود و آن حضرت به هنگام خطابه بر آن تکیه می کرد و چون منبر : حَنّانه( 13)

 ساخته شد و بر منبر برآمدند و خطبه خواندند از آن ستون ناله برآمد از دوری.

 ذلیل و مقهور و زیردست: سُخره( 21)

 پیشانی: جَبین (25)

 اعتراض، شک و تردید( پیچانی: 22)

 فَلسفیفَلسَف: ( 29)

 حذر کنید: اَلْحَذَر (2۴)

 مخفف ابلیس، شیطان: بِلیس( 21)

 واژگونه: بازگونه (22)

 کنند، مصیبتکلمة افسوس که در نوحه و ماتم استعمال می :'واوَیْلی( 2۷)

 بسیار پوشاننده، از نامهای خداوند :ستّار( 2۸)

 پناه دهنده، از نامهای خداوند: مُجیر( 23)

 وارونه کردن، به زر و سیم ناسره نیز گویند: قلب( ۷1)

 طال، زر: ذَهَب (۷5)

 گوتزویرکننده، دورو، دروغ: مُزَوِّر( ۷2)

 فضلة چهارپایان از قبیل اسب و االغ و استر، مدفوع: سِرگین( ۷9)

 اول روز، ساعتی از آفتاب گذشته: چاشت( ۷۴)

 ری از کتاب که هر روز به شاگرد بیاموزند، درس روزانهدرس و مقدا: سَبَق( ۷1)

 بردارنده، بلندکننده، باالبرنده: رافع( ۷2)

 کاهد افزاید و از آن می یطبق غرض خود بر کالمی م تحریف کننده، آنکهکن:  ( بیش و کم۷۷)

 کنندهزننده، سرزنشطعنه: طاعِن( ۷۸)

 
  

http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B7
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D9%85%D9%85
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B2%D8%A8%D9%84%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%BA%D9%86%D8%AC-3
http://vajehyab.com/dehkhoda/%DA%AF%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%DA%AF%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%DA%AF%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%B1
http://vajehyab.com/moein/%D9%82%D9%84%D8%A8-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1-2
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%DA%86%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%A8%D9%82-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://vajehyab.com/amid/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%86
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 میکنم. شروعاز دیوان شمس موالنا  5312را با غزل شماره  امروزبا سالم و احوالپرسی، برنامه گنج حضور 

 »» کن برون وترز ،زرم گوید وگر  ** کن برون زر از را قلب نقدِ تو«« 

: تو نقد تقلبی را از زر خالص جدا کن و اگر آن آن نقد رایج رو به هر انسانی میکند و اینطور میگویدموالنا 

معلوم میشود که در تقلبی به تو بگوید من زر خالص هستم، تو گوش نده و هر چه زودتر بیرونش کن. پس 

ولی االن در خیلی از انسانها جمع شده و جود دارد. واز خودش  آگاه و فضای هشیاری زنده به خودش ،انسان

در این لحظه وقتی ما بخواهیم فکر و عمل کنیم، شاید بر بصورت نقد تقلبی درآمده. قلب یعنی تقلبی. 

نور اصلی، نور حضور است، همان نقد اساس من ذهنی فکر و عمل میکنیم. این من ذهنی که انعکاس 

بگوید من زر هستم، یعنی هر موقع شما گفتید من به حضور ن من ذهنی ست. موالنا میگوید اگر ای تقلبی

نیست. اگر خودت  زنده ام، بدان که ام، یک کسی پیش شما گفت من به حضور زنده ام، به خداییت زنده زنده

 ای که در شما میگوید من زر هستم، زودی او را بیرون کن. اگر او هم این حرفها را میزنی، نیستی. آن باشنده

نهایت وسیع یکتایی این لحظه زنده میشوی. این  جدا شوی، در اینصورت به فضای بیاز او را بیرون کنی و 

زر است. نقد قلب هم من ذهنی است  در این بیت همان در تو به طور زنده االن وجود دارد که اسمشفضا 

 که مرتب میگوید من همان حضور هستم. من همان تو هستم. 

ابیات را به برون کن ختم میکند، میخواهد به ما بگوید که تو قدرت از دست داده خودت را  اینکه موالنا همه

هر چه زودتر بدست بیار. در اداره و کنترل زندگی خودت باش. مسئول هشیاری خودت در این لحظه باش و 

رت اگر کسی در این لحظه در قدرت خودش نیست، در قدرت این لحظه نیست، در قد .یمیتوانی باش

خداییت خودش نیست، این قدرت را تفویض کرده به آدمها یا چیزهای بیرونی که او را اداره و کنترل کنند. 

 میگوید تو میتوانی قدرتمند باشی. برای اینکه ما امتداد خدا هستیم، خداییتیم. 

خدا بودیم و  موالنا تکامل هشیاری را به ما توضیح داد. گفت ما از جنس ،221در جلسه قبل یعنی برنامه 

ایم.  نهایتیم و همیشه زنده هستیم. یعنی از جنس ابدیتیم. ولی بصورت نقد قلب درآمده هستیم. بنابراین بی

حیوان و به به نبات، بعد تکامل پیدا کرده نهایت و ابدیت اول به جماد افتاده، بعد  بعد توضیح داد که این بی

نهایت و ابدیت که همان زر خالص است که ما  یده. آن بیاز حیوان به انسان. در انسان، در ذهن مسکن گز

 میتوانیم به آن االن زنده باشیم دارد ادعا میکند و این ادعا دروغین است. 

ای از دو جلسه قبل و چند بیت از مثنوی را برای شما میخوانم که اگر شما کسی هستید  خالصه امروز من

میتوانید با یادگیری طرز عمل هشیاری و من والنا بپردازید، که بطور مفصل نمیخواهید به مطالعه جزییات م

که در مسیر تکامل هشیاری باشید، خوب  ذهنی بدانید که چکار باید بکنید و چکار نباید بکنید. طوری

 زندگی کنید و اشتباه نکنید. 
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ما یکسری ن به . ایشامراجعه میکنیمدیده  تجربهیک دکتر دانا و  برخی مواقع ما مریض میشویم و به

و عیناً دستورالعمل میدهند که اینکار را بکن و اینکار را نکن. اگر ما خردمند باشیم، همه را یادداشت میکنیم 

ایشان به ما توضیح دادند و ما نفهمیدیم، نباید رد کنیم. برای اینکه ایشان علم را میدانند عمل میکنیم. اگر 

ساده میشود. موالنا هم خیلی هم کار ما  ها را عمل کنیم.و ما نمیدانیم. ما بهتر است گوش کنیم و همان

اگر ما اند،  که اینها سادهمیدهد ها  ها و دستورالعمل است. از باال نگاه میکند، یکسری شناسایی همچو دکتری

 درست توجه کنیم، در مسیر تکامل هشیاری درست قدم برمیداریم. 

قبل از اینکه بخوانم، توضیح بدهم که همین هشیاری ولی  .ای از این ابیات را من برای شما میخوانم خالصه

االن  .و ابدیت، همان جنس خدایینهایت  همین خداییت، همین بی ،کامل پیدا کرده که ما آن هستیمکه ت

شان است. این هشیاری  فکر میکنند اینجا محل اقامت همیشگی و اند خیلی از انسانها در ذهن مسکن گزیده

راههایی برای رهایی از شکنجه این شان است.  ، هشیاری همیشگیاستر هم دردآور جسمی ذهنی که بسیا

هشیاری تکامل پیدا کرده و مثالً اگر اند که موالنا میگوید هیچکدام از اینها صحیح نیست.  هشیاری فکر کرده

. گر چه ما نیحیوابه هشیاری نباتی و مثل درخت باشیم یا به هشیاری به ذهن آمده، ما نمیتوانیم برگردیم 

االن  یکنیم به طرف هشیاری نباتی برویم، ولیها یا مشروبات الکی سعی م قرص وبا استفاده از بعضی مواد 

 زندگی نمیگذارد.  انیم که این انتخاب برای ما نیست،میخو

ین به عبارت دیگر، خدا یا آن نیروی بزرگ، بودن که ما را آفریده و دارد ما را جلو میبرد، میگوید از ا

اگر ما بعضی مواقع برمیگردیم هشیاری جسمی باید باال بروی، پایین نمیتوانی بیایی، نمیتوانی برگشت بکنی. 

 ،خویی، جنگ، کشتار درندهمثالً میل میکنیم به به حیوانیت یا نبات بودن، از نظر زندگی این قدغن است. 

طر انحرافات من ذهنی است. میگوید دشمنان را میکشیم، به خا ،چیزی گیرمان میاید ،ست یک مشغولیتی

فقط ولی  ،این راه بسته است. این انتخاب تو نبوده. درست است که تو انسان هستی و قدرت انتخاب داری

زیر فکر نمیتوانی بروی. تو دیگر  ،یک راه داری که امروز تحت عنوان قل تعالوا یعنی میتوانی فقط باال بیایی

هی آن مواد را بخوری و مدتی به هشیاری درختی بروی، آن هم قدغن از آن مراحل گذشتی. اگر هم بخوا

 است. 

هفته گذشته به ما گفت که ممکن است فکر کنی میتوانی خودت را بکشی و راحت شوی. خیر این هم 

که تکلیف ما روشن است. ما نمیتوانیم عقب برگردیم، نمیتوانیم خودمان را  هواضحانتخاب نیست. پس خیلی 

های دکتر روانشناس را بخوریم که بگوییم فعالً بیشتر به خواب رویم تا شالق ذهن  توانیم مسکننمیبکشیم، 

را متوجه نشویم. هیچکدام از اینها انتخاب نیستند. تنها راه اینست که ما این هشیاری جسمی ذهنی را رها 

د کشیدن است. هیچ کس کنیم و این هم هشیارانه با انتخاب و تسلیم و صبر و شکر و رضایت و مقداری در

نیست که بصورت هشیاری انسانی به این جهان بیاید و من ذهنی درست نکند. اگر من ذهنی درست نکند، 

 اصالً نمیتواند در این جهان باقی بماند. 
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پس همه ما من ذهنی داریم. همه ما یکجور هستیم، یک تکلیف داریم، یک راه داریم و آن اینست که االن 

ترین منظور  در این مورد موالنا از خواب ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم. این اولین و اصلی به کمک بزرگان

ماست. منظور همه است. همه باید از خواب ذهن بیدار شوند و بیدار بمانند تا این برکت ایزدی به ما راه پیدا 

قتی ما از خواب ذهن بیدار شدیم، کند و از ما به این جهان، به فکرهای ما، به اعمال ما و برکات دیگر که و

و خودمان بیدار شدیم، آن کار بزرگ صورت میگیرد. میگوید زر در ترین منظور زندگی  یعنی به اولین و اصلی

تو است، فقط آن نقد تقلبی را از خودت بیرون کن. شما میتوانی بیرون کنی. زندگی هم به تو کمک میکند. 

ای در ما هر لحظه  ا اینست که در هر لحظه موازی باشیم و یک باشندهزندگی اینکار را میکند. تنها کار م

  من زرم. نگوید من زرم،

این را هم بگوییم که اگر شما انسانی هستید که امروز تصمیم گرفتید واقعاً به حرف موالنا گوش کنید و 

باشندگانی به نام به ای با خطهای نامریی  شما به صورت نقطهشروع به کار روی خودتان کنید، بدانید که 

آنها چون من ذهنی دارند، سعی های ذهنی که انسانهای دیگر در دور و ور شما هستند، وصل هستید.  من

د. یکی همین زر تقلبی ما، من نخواهند کرد که شما اینکار را نکنید. پس دو تا باشنده به ما حمله میکن

ن دیگر استادی شماست، دانایی شماست، باید بلد های ذهنی که به ما وصل هستند. ای من دیگریذهنی ما و 

 های ذهنی اطرافتان مصون باشید. این دل بیدار که یواش یواش بیدار میشود را به باشید که از صدمه من

  قول موالنا به زیر دامنش میدار که بیرون هوایش شور و شر دارد.

دیده است و الزم نیست که شما  نا و تجربهپس این ابیات را برایتان میخوانم. اینها همین توصیه پزشک دا

جزییاتش را با ذهنتان بفهمید. هفته گذشته هم به ما گفت که جزییات رابطه خدا با هشیاری در این جهان 

پس شما اصرار نکنید که ذهناً توضیح دهید خدا ما را را، یعنی انسان را، انسان با ذهنش نمیتواند بفهمد. 

به فکر  وی ما کار میکند، ما میخواهیم بفهمیم! این چیز فهمیدنی نیست.چطور بیدار میکند، چطور ر

  درنمیاید.

 ،ابیات زیر را سریع میخوانم. یک یادآوری است و مجموعه اینها یکجا برای شما میتواند بسیار ارزشمند باشد

کجا هستید. این لی را بعنوان هشیاری طی کردید و اگر چندین بار بخوانید و متوجه شوید که شما چه مراح

اید؟ مثالً زندگی شما را  ها را شما تجربه کرده هایی دارد. آیا این خاصیت کجا که ذهن باشد چه خاصیت

بوجود آورده که نگران باشید، اضطراب داشته باشید، احساس گناه داشته باشید، مالمت کنید، احساس حیف 

اینکه ما میگوییم  !آفریده که به شما شکنجه بدهبودن کنید، حسود باشید. برای اینکارها آفریده؟ بعد هم 

تجربه میشود و در انسان منعکس و خدا از جنس آرامش و سکون است و اگر به حرکت درآید بصورت شادی 

 این کجاست. 
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حتی به عقل من ذهنی جور درمیاید که نیروی خلق کننده تمام کائنات، انسان را خلق کرده تا همدیگر را 

ه باشند، همدیگر را شکنجه کنند، خودشان خودشان را شکنجه کنند، شب خوابشان بکشند، حرص داشت

الی چرخ هم  هایشان باشند، راحت نباشند، زندگی را به همدیگر مشکل کنند، چوب در فکر نگرانینبرد، 

رای بگذارند، تحمل نکنند دیگران زندگی کنند، نه خودشان زندگی کنند و نه بگذارند دیگران زندگی کنند، ب

 این آفریده شدیم؟ این هم سوال خوبیست. 

 »» کی گذارندش در آن نسیان خویش؟** گر چه خفته گشت و شد ناسی ز پیش «« 

نهایت و ابدیت است،  که از جنس بیو فراموش کرده  میگوید درست است که انسان به خواب ذهن فرو رفته

 اوضاع و احوال ما در ذهن موقت است. کی زندگی میگذارد که در این فراموشی خودش باشد. پس این 

 »» که کند بر حالت خود ریشخند** باز از آن خوابش به بیداری کشند «« 

اش  کنند و به بیداری حضور میرسانند، که به حال قبلیش در ذهن خندهمیدوباره از خواب ذهن بیدارش 

 گیرد. شروع میکند به مسخره کردن آن حالتهای قبلی خودش. می

 »» چون فراموشم شد احوال صواب؟** خوردم به خواب؟  غم بود آنکه می که چه«« 

ها، عیبها،  ها، غیبت ها، بدگویی آزاری ها چه بود؟ آن مردم ها، اضطراب آن چه غمی بود در ذهن. آن نگرانی

تا ما ای بنام من ذهنی اینکار را میکرده  میبیند که یک باشنده ها چه بود؟ ها، بد آمدن و خوش آمدن قضاوت

، اینکه من از بفهمیم که ذهن یک جایگاه موقت است. ما باید از اینجا بسرعت بیرون رویم. آن احوال صواب

جنس آرامش هستم، اینکه اصل من از جنس شادی است، فقط باید شادی را تجربه کنم و شادی را در این 

شما میگویید من با یشوید. ؟ چرا من متوجه نبودم؟ االن شما متوجه مه بودجهان پخش کنم، کجا رفت

دیگران چکار دارم؟ من که چشمه شادی هستم، چشمه زندگی هستم، من چرا بروم دیگران را تغییر بدهم، 

 چرا روی دیگران کار کنم، چرا به آنها ایراد بگیرم؟ به من چه. من چشمه خودم را دارم. 

 »» خیال؟فعل خوابست و فریبست و ** چون ندانستم که آن غم و اعتالل «« 

حوصلگی، حس جدایی که  چطور من نتوانستم بفهمم و شناسایی کنم که آن غم من ذهنی و آن مریضی، بی

در ذهن است و همیشه مریض است و میگوید حالم خراب است و حوصله ندارم. آن حالی که ایجاب میکند 

را دوست نداشته  احترامی کنیم، هیچ کس بی بینی دیگران را کوچک کنی، کوچکاز روی خشم و خود

باشیم، خودمان را هم دوست نداشته باشیم، این همان اعتالل است. که این کار ذهنست، خیال و فریب 

است. اینکه خود هشیاری و خداییت به خودش زنده شود، نیست. حال شما متوجه میشوید که اینها همه 

بینم هشیاری چیست و خدا چیست و نگویید که من میخواهم بروم بهای دکتر است.  ها و شناسایی  توصیه

یک رویاست، از این خواب بیدار شوم فالن کتاب چه نوشته. همین که گفت من خواب هستم، این دردها هم 

 و االن به شما چیزهای دیگری میگوید:
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 »» بر هزاران آرزو و طِم و رِم** شده بر صد مهم  قسمتعقل تو «« 

هویت  تاده در ذهن روی چیزهای مختلفی تمرکز کرده و با آنها همیعنی هشیاری و عقل کل آمده به تفرقه اف

 شده و تقسیم شده به آنها و هر لحظه به یکی از اینها میپردازد. یعنی االن توجه شما را یکی از چیزهای مهم

بر هزاران آرزو که در آینده میخواهیم برسیم و به زندگی برسیم و چیزهای کوچک و  ب میکند.ذهن جذ

آسمان حواسش  هایش. م در اینجا چیزهای کوچک و بزرگ. مثل اینکه بگوییم آسمان و ستارهم و رِبزرگ. طِ

به ستارگانش است و شما هم به ذهن نگاه میکنید، االن این چیز، بعداً این چیز، یکی پس از دیگری این 

چیست که شما را به هشیاری جسمی را ادامه میدهد. هشیاری جسمی، فکر بعد از فکر، این فکرها راجع به 

پس معلوم شد خودش لحظه به لحظه مشغول میکند. توجه کنید که ما تقسیم شدیم. اسمش تفرقه است. 

بلعد. شما االن  این من ذهنی چه است. هر لحظه یک قسمتی از آن باال میاید و میگوید من و هشیاری را می

من نمیگذارم این توجه روی خودم نگه ندارم، ام را  به خودتان میگویید خیلی خب، من چرا االن توجه زنده

 میگوید بیا بسوی من و زندگی در من است. زندگی در بیرون نیست. به چیزی برود که از بیرون 

 »» تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق** جمع باید کرد اجزا را به عشق «« 

نید. یعنی همین که شما موازی اید، یک به یک بوسیله عشق باید جمع ک این اجزا را که شما تقسیم شده

ه گاهی اوقات ستیزمیشوید با زندگی در این لحظه و آشتی میکنید با چیزهایی که با آنها در معامله بودید، 

ید، طلبکار زندگی از آنها بودید، مخصوصاً از آدمها، یواش یواش حس وحدت با زندگی میکنید. متوجه میکرد

یواش یواش این فضا در شناسید.  نده میشوید و خودتان را دارید میمیشوید که دارید به خدا یا خودتان ز

شوید و بزرگتر میاندازید،  ها را می هویتبخشید،  درون شما بزرگتر میشود. هر کدام از این دردها را که می

و  قند و دمشق از شهرهای آبادان بودندشیرین میشوید مثل سمرقند و دمشق. در قدیم، هر دو شهر سمر

 برای همین مثال میزند. بوده که مردم آن شهرها بسیار خوشحال بودند. معلوم 

 »» پس توان زد بر تو سکه پادشاه** وی، چون جمع گردی ز اشتباه وجَجَ«« 

یعنی جمع شوی. اشتباه این بوده که یکبار آمدیم وی یعنی کوچولو، کوچولو. اگر تو از اشتباه برگردی، وجَجَ

ک علتش اینست که ما در خانواده و جامعه غیر عشقی بزرگ شدیم. حرص را به ما خیلی به تفرقه افتادیم. ی

سن ما باال رفت و رفته رفته به تفرقه یاد دادند. مقایسه را به ما یاد دادند. هشیاری جسمی را به ما یاد دادند. 

رود و تقسیم شود، یعنی  بیشتری افتادیم. متاسفانه این اشتباه بوده. اگر از این اشتباه که انسان باید بیرون

ما فکر میکنیم چون کم داریم نمیتوانیم زندگی گذاری کند.  مدام باید جمع کند و خودش را در آن سرمایه

آن چیزی که باید زندگی شود در کنیم. ما چون تقسیم شدیم نمیتوانیم زندگی کنیم. برای اینکه هر لحظه 

به بیرون کشیده شود و ما اختیارش را نداریم. برای  ما، هشیاری که بخودش آگاه شود، بوسیله یک چیزی

 اینکه در ذهن اینقدر فکر سریع بعد از فکر میاید که کامالً روی سطح زندگی را پوشانده. 
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زمینه آرامشست و در همه است، بوسیله فکر بعد از بعد پوشانده میشود و هیچ موقع بین دو تا  آن زمینه که

ندگی بیرون بزند. مزه عسل زندگی را شما بچشید. اتفاقاً دائماً این فکرها راجع فکر فاصله نیست که از آنجا ز

به زندگی است. همه فکر و ذکر ما اینست که چطور میشود خوب زندگی کرد؟ راجع به خوب زندگی کردن 

ر زندگی خوب و زنده در خود ماست و این لحظه میتواند شادیش را دما صحبت میکنیم. غافل از اینکه این 

هر چهار بعد ما منتشر کند. فکرهای ما، تن ما، هیجانات ما میتواند لطیف باشد. میتوانیم جاندار باشیم، 

بوده  جان روح، یکنواخت، بی دار شویم. در حالی که همش در ذهن زندگی میکنیم و ذهن مسطح، بی زندگی

مع شوی از آنها و شاه یعنی خدا و زندگی ما را تباه کرده. پس تو میتوانی از هشیاری حضور زنده شوی، ج

سکه بزند به روی تو یعنی تو از جنس من شدی. خودت اسم خودش را رویت بگذارد. یعنی به او زنده شوی. 

 هم میفهمی. 

نه آن منی که این لحظه باال میاید و در غزل هم داشتیم که این سکه درست است. این سکه طالست. 

یاری حضور هستم. من این قدرت را دارم. من میتوانم به یکی میداند حضور نیست ولی میگوید من هش

دست بزنم و به حضور برسد و زنده شود. کی همچو چیزی میسر است؟ کی من ذهنی میتواند به سر کسی 

دست بزند و او یکدفعه بحضور برسد؟ کی از مکان همچو چیزی ممکن است؟ کی ممکن است شما جایی 

، دست بزنید و آنجا بحضور برسید؟ مگر میشود که شما مقدار زیادی درد و بروید که مکان باشد، خاک باشد

شخص یا حرکت کنید نگرانی و خشم و ترس و رنجش و کینه را در دلتان گذاشته باشید و با دعای یک 

جسماً از جایی به جای دیگر یا یک کسی دست به سر و صورت شما بکشد و یکدفعه این دردها بریزد! باید 

باید از اشتباه برگردی و کار کنی. اینها خرافات است که ما جایی برویم، این هم فریب خواب ی. زحمت بکش

من ذهنی است. میگوییم شما بیا کار کن، میگوید سال دیگر به زیارت قبر موالنا میرویم و خودش درست 

د میدهد که خودکشی اضافه میکنی. بیت زیر به شما یا تبخودهم پنج شش کیلو درد  ،تا آنجا برویمیکند. 

 و مرگ چاره رهایی نیست: 

 »» ردم و یابم خالصتو مگو که مُ** خون نخسپد بعد مرگت در قصاص «« 

ایم، با خودکشی و  ایم، به تفرقه افتاده ایم که در آنجا گیر افتاده شدگی داریم، کارهایی کرده هویت اگر ما هم

م چه میشود؟ من نمیدانم. همین بیت دستورالعمل مردن این موضوع تمام نمیشود. نپرسید که ما بمیری

، هیچ راهی ندارد مگر پزشک است. منتظر مرگ نباشید. پس هر هشیاری که بصورت انسان به ذهن میفتد

شدگی و جدایی در  هویت این هشیاری جسمی ذهنی که فقط مال من ذهنی است و بر اساس هم باال رفتن.

ای با ذهن خودشان چاره  ولی یک عدهو راهی جز باال ندارد،  شد، قرار بوده موقتی باذهن بوجود آمده

  :اندیشند می

 »» نهند مر بر خود میمر و زَننگ خَ**  تا دمی از هشیاری وارهند«« 



Program # 621 2152اوت  22 ـ 5931 شهریور 2  اجرا: تاریخ رگنج حضو 225برنامه شماره      

ه | 23 ح ف ص  

 

ها بخوابیم، برهند میروند  آور است و نمیگذارد ما شب ای از این هشیاری جسمی که شکنجه برای اینکه لحظه

موسیقی مبتذل ذهنی، ولی شامل هیاهوی ذهن و هر چه که ذهن بعمل میاورد و یعنی مر شراب میخورند. زَ

  چطور شعر میگوید. بعضیاید من ذهنی  تولید میکند و ممکن است بصورت موسیقی یا شعر باشد. شما دیده

 های ذهنی شعر اعال میگویند راجع به شکایت، بدی یک نفر، به اوج میرسانند. این واقعا شعر است؟ خیر من

این ناله من ذهنی است. اثر بد دارد. یک عده میشینند گوش میکنند. آنها هم پنج دقیقه احساس میکنند 

 اند از شکنجه ذهنشان. شکنجه ذهن با این چیزها تمام نمیشود.  که وارهیده

حس ابدیت بکنیم و به  نهایت شویم و بی ما از جنس خداییت هستیم، میتوانیم این لحظهحیف است که 

خبر میکند،  زنده شویم، اینقدر کوچک شویم که از خمر در این بیت، از هر چیزی که انسان را بیخدا 

میخواهد شراب باشد، مواد مخدر باشد، قرص دکتر باشد، هر هیاهویی که از ذهن بلند میشود، میخواهد شعر 

از آنسو میاید.  و موسیقی باشد، البته یکجور موسیقی است که زندگی میزند. آن موسیقی فرق میکند.

موسیقی که من ذهنی میزند شبیه هیاهو است. یکجور شکایت و ناله است. امروز در مثنوی خواهیم خواند 

هر کاری  ،که شما یک رگ بد داشته باشی، همه جا خودش را نشان میدهد. یک رگ کینه داشته باش

نباید این ننگ را بخودش تحمیل آلوده میکند. خالصه انسان  وارد و میکنی و هر فکری میکنی، خودش را

  برند.  ها انسان را به هشیاری درختی می کند که بخواهد به هشیاری درختی یا حیوانی برگردد. همین

 »» فکر و ذکر اختیاری دوزخ است**  جمله دانسته که این هستی فخ است««  

یعنی دام. حس وجود در  فخهمه ما میدانیم که این هستی مجازی، هویت و حس وجود در ذهن دام است. 

اینکه االن ما با من ذهنی فکر میکنیم، فکر میکنیم که در این  ؟ذهن تله است. شما نمیخواهید از تله برهید

خیزد،  اختیار برمی فکر کردن اختیار داریم، دوزخ، جهنم است. یعنی این فکرهایی که االن در سر ما بی

ها میگویند که من فکر میکنم فالن و فالن. حقیقتاً تو  خیلی اختیاری درش نداریم. این اختیار مجازی است.

فکر میکنی یا فکر ترا فکر میکند یا من ذهنی ترا فکر میکند. اینکه شما بگویید من فکر میکنم، همین قدر 

شما بگویید غذایم را هضم میکنم. شما کی غذا را هضم میکنید؟ غذا خودش هضم میشود. یا  غلط است که

س، خودش خودش را میکشد. اتفاقاً این نفس چیزیست که اصالً در اختیار ما فَس میکشم. نَفَبگویید من نَ

نیست. من گردش خونم را اداره میکنم! شما وقتی به حضور زنده شوید و هیچ آثار من مجازی، من ذهنی در 

انتخاب خودتان چند  شما نباشد، آن موقع میتوانید بگویید که من فکر میکنم. اگر شما بتوانید با اراده و

دقیقه بدون فکر باشید، ولی هشیار باشید، شما راست میگویید. ولی وقتی نمیتوانید فکر نکنید و فکر شما را 

میزند و میبرد هر لحظه، اختیار ندارید که به چه فکر کنید، االن روی این چیز هستید، این شما را به آنجا 

ی حرفی میزند شما واکنش نشان میدهید، تلویزیون نگاه میکشد و آن شما را به جای دیگر میکشد، یک

میکنید، هزار جور قضاوت به سرتان میاید، از این قضاوت به آن قضاوت، از این خوشایندی به آن بدآیندی، 

 نی شما در کنترل هستید؟ نه نیستید. یع
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ر داریم؟ بله اختیار داریم. موقعی موالنا اینجا دارد میگوید این فکر و ذکر حقیقتاً اختیاری نیست. آیا ما اختیا

که به حضور زنده هستیم. االن ما با این هشیاری جسمی در دام ذهن کارهایی میکنیم که حقیقتاً مسئوالنه 

خشمگین  نیست. ولی قانون قبول نمیکند. برخی مواقع من نیست. خیلی مواقع میتوانیم بگوییم تقصیر

قع خشمگین بودم و حواسم نبود و تحت کنترل خودم نبودم، به ، میگوییم آن موکارهایی میکنیم میشویم و

زدم، االن پشیمان شدم، ولی آن حرف کار خودشو را کرده. گاهی اوقات ضرری به یکی  ها راخدا این حرف

گاهی اوقات ما عصبانی میشویم و مثالً اتومبیلشان را به دیوار میزنند و ایم و باید خسارتش را بپردازیم.  زده

آن موقع نمیدانستم، من مسئول نیستم. آیا و دیگران آسیب میزنند و میگویند من خشمگین شدم،  به خود

   میشود گفت که مسئول نیستم؟ خیر نمیشود. پس باید مواظب بود. باز هم توصیه پزشک است. 

   »» هتدییا به مستی یا به شغل ای مُ** گریزند از خودی در بیخودی  می«« 

دایت، شمایی که طالب هدایت هستید. مردم از خودی در بیخودی میگریزند. خودی مهتدی یعنی طالب ه

در اینجا من ذهنی است. از من ذهنی میگریزند به مستی، مواد مخدر. شما حساب کنید که در هر شب 

سکن مصرف میکنند؟ چند لیتر مواد الکی مصرف میکنند و چند هزار مردم این کره زمین چقدر قرص مُ

وگرم مواد مخدر مصرف میکنند؟ برای اینست که از خودشان بگریزند. اتفاقاً خود اصلی ما خدایی مثالً کیل

چرا اینقدر من اینسو و آنسو میدوم و است. فکر نمیکنند چرا اینطوری است، چرا اینقدر من ناراحت هستم، 

ن هشیاری درختی همیدر اینجا بیخودی منفی است. دنبال چیزی هستم که دو سه ساعت مرا آرام کند. 

 میروند مست میشوند که هشیاریشان از نوع درختی شود. یا است. 

از فرط ما عاشق کارمان هستیم. عالقمند هستند. میگویند روزی بیست ساعت کار میکنم. ها به شغل  بعضی

 شالق ذهن است که مشغول اینقدر کار هستند. نه به پولش کاری دارند، نه گاهی اوقات از شغل خوششان

ولی بهتر از اینست که از ذهنشان شالق بخورند و نتوانند تحمل کنند. بهتر از اینست که بروند با یکی میاید، 

آدم در مغازه بنشیند و چیزی دعوا و اوقات تلخی کنند. بهتر از آمدن به خانه و دعوا با همسر یا بچه است. 

دعوا باشد. پس دارند از خودشان میگریزند.  بفروشد و مردم بخرند، بهتر از اینست که برود جایی که آنجا

 چاره نمیتوان پیدا کرد. اینست که از اینجا برو بیرون. برای اینکه در من ذهنی هستند. پیغام 

 »» رویم ما به جذبه حق تعالی می** قل تعالو آیتیست از جذب حق «« 

نشانی است که حق، زندگی شما را اینکه گفته بیایید باال و بسوی من بیایید، این هم پیغام موالناست. 

میخواهد بسوی خودش جذب کند. پس ما از جنس او بودیم و به ذهن آمدیم و او میخواهد بکشد و دوباره 

نهایت کند و خودش به خودش در ما زنده شود. این لطف و جذب حق است. ما هر کاری بکنیم  ما را بی

ا به نام ارجعی یعنی بیا بسوی من دارد صدا شما ر بسوی جذبه او داریم میرویم. هر لحظه هم یک ندایی

 میگوید میخواهی این خطاب ارجعی را بشنوی: 12۸میگوید. موالنا در دفتر اول مثنوی بیت شماره 
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 »» تا خطاب ارجعی را بشنوید**  فکرت شوید گوش و بی بیحس و  بی«« 

به سمت تفرقه، به سمت جهان، نگذار هر لحظه یک نفر شما را صدا میکند که بیا بسوی من، برگرد. نرو 

تو خودت زندگی ها نیست.  حرص ترا بکشد. زندگی در آن چیزها نیست که دنبالش هستی، در آن آدم

هستی. تو از من هستی. بگذار من ترا بکشم بخودم زنده کنم. ولی برای اینکه این صدا را بشنوی، میگوید 

د. یعنی با فکرتان نخواهید خود و خدایتان را بشناسید. فکرت شوی گوش و بی حس یعنی آن پنج حس، بی بی

بشنود. فکر صدای خودش را میشنود. فکر یک با فکر و قضاوت و با ذهن صدای مرا نشنوید. این نمیتواند 

 هشیاری نیست. هشیاری دیگر غیر از هشیاری خدایی است. فکر باالترین 

فکر جسم است. باور هم همینطور. باور نطور نیست. ترین هشیاری است. ای مردم فکر میکنند که فکر عالی

حس و  زنده شدن به خدا نیست. شما بیایید بیداشتن و معتقد بودن به یک چیزهایی عین حضور نیست. 

فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. در آن موقع میشنوید، متوجه میشوید که یک نیرویی  گوش و بی بی

کست خاموش کم خروش * صبح نزدی»ایم که  ودش میکند. بارها خواندهشما را مدام میکشد و از جنس خ

این تنها راه است. امروز قل تعالوا را بسیار استفاده میکند و  عبارتموالنا « پی تو، تو مکوش من همی کوشم

جماد و حیوان نمیتوانی باشی، نمیتوانی درخت و تکلیف همه را روشن میکند که پایین نمیتوانی بروی، 

گفته به انسانها بگویید بیایند باال. از این هشیاری را بکشی، هیچ کاری نمیتوانی بکنی، مگر اینکه  خودت

اید، نمیتوانید شما برگردید. من دارم شما را به تکامل  های زیرین که از آنها گذشته بیایند باال. هشیاری

 میرسانم. 

 »» ضمتا ریاضتتان دهم من رای**  قل تعالوا گفت از جذب کرم«« 

قل تعالوا گفت از جذب کرم. از اینکه بخشش خداوندی میخواهد جذب کند، از روی لطف گفته بیایید باال 

که من شما را تربیت کنم. پس تنها تربیت کننده ما زندگی است و موقعی به تربیت ما دست پیدا میکند که 

ه در تربیت کردن انسان من ذهنی البتبا اتفاق این لحظه ستیزه نکنیم. رایض یعنی تربیت کننده اسب. 

کنید و نه اینها را بخورید. برا  اینکارها اینها را نخورید. شما نه های پزشک است که گفته یکسری دستورالعمل

است، از جنس شما نیست. درد  ما میدانید که هر چیزی که درد در آناالن ش .مانید تا آخر عمر سالم می

ترس، رنجش، کینه، انتظار داشتن، رنجیدن، خشمگین شدن،  مثل نگرانی، اضطراب، حسادت، خشم،

گناه، احساس عدم مسئولیت و مالمت کردن، اینها را دکتر گفته که از آنها پرهیز کنید. هر  و احساس خبط

 موقع اینها آمدند بدانید که ضرر دارند. 
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 »» ام دهزین ستوران بس لگدها خور** ام  نفسها را تا مروّض کرده«« 

االن شما میدانید که اگر بخواهید بعنوان هشیاری من ذهنی را تربیت کنید یا اگر کس دیگری شما را تربیت 

های ماست. چون  کند مثل موالنا، بهر حال ما بعنوان من ذهنی لگد خواهیم انداخت. لگدها هم مخالفت

ام. اگر کسی به ما بگوید که  ضور رسیدهامروز هم گفت که ما میگوییم ای مردم بیایید به من بگویید به ح

نید. اینکار را نکنید. ما به او مشت میزنیم. ما مالمت د. شما مالمت میکنید. شما عیب میبیشما درد داری

 میکنیم و ایراد میگیریم. 

 »» ای از لگدهایش نباشد چاره** ای  باره هر کجا باشد ریاضت«« 

آسیب خواهند رساند. این مهم  دم را تربیت کنند، بهر حال اینهاهر کسی بخواهد مثل پیغمبران، موالنا مر

اگر شما حداقل خودتان به تربیت خودتان میپردازید، از من ذهنیتان آسیب خواهید دید. من ذهنی  است که

های ذهنی دیگری هم وجود دارند که شما با آنها در  به شما حمله خواهد کرد. همانطور که امروز گفتیم من

هستید و به شما حمله خواهند کرد. ولی شما در قدرت هستید، خداییت هستید، قدرت این لحظه را ارتباط 

دارید، قدرت این لحظه بزرگتر و قویتر از هر قدرتی است. برای اینکه قدرت زندگی و خداست، این در 

لحظه را  شماست. باید صاحبش باشید. باید بگویید من مسئول هستم و مسئولیت هشیاری خودم در این

مالمت کنم. من نمیتوانم اینجا بنشینم و کسی بیاید مرا به  را دارم. این را نمیتوانم تفویض کنم و یکی دیگر

حضور برساند. کارهای مرا درست کند. کارهای مرا انجام دهد. شما پا میشوید و همه کارهای خودتان را 

ها منتظر هستند که یکی بیاید و  آمد. خیلی انجام میدهید و دیگر منتظر کسی نمیشوید و کسی هم نخواهد

 به من کمک کند. هیچ کس نخواهد آمد. قبل از اینکه دیر شود، به داد خودتان برسید. 

 »» دادن خامان بالست  که ریاضت** الجرم اغلب بال بر انبیاست «« 

لین روز است که به تربیت کردن من ذهنی خام بالست. چرا خواندن اینها برای شما مهم است؟ شما اگر او

حرفهای موالنا  از این برنامه گوش میکنید، ممکن است خام باشید و خیلی چیزها را قبول نکنید. از خیلی

تان سر رود و من  انتقاد کنید. بگویید به من مربوط نیست و من قبول ندارم. مدتی کار کنید. بعد حوصله

، اینها را میدانی. دوباره به من بزرگتان برگردید. ولی ذهنی باال بیاید و به شما بگوید شما دانشمند هستید

های ذهنی به شما  اینها را که بدانید، میدانید که شروع میکنید به اینکار، مسئول و مواظب شما هستید. من

حمله خواهند کرد. یک شب ممکن است داری میخوابی، چنان دردناک شوی و درد روی شما بیاید که من 

بگوید نمیتوانی، شما در چنگ من هستی و من ترا ول نمیکنم، کجا میخواهی بروی. و  ذهنی است و به شما

 شما ناامید شوی که نباید بشوی.
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 »» رکب سلطان شویدواش و مَتا یُ** رغا شوید کانید از دمم یُکسُسُ«« 

یش از کار های قدیمی که کهنه شده و فنرها سکسکانید یعنی اسبی که خیلی بد راه میرود، مثل اتومبیل

به دکتر برود. ولی  بعدش انداز میفتد، مثالً کسی کمر درد داشته باشد، باید اید که به دست افتاده است. دیده

انداز میفتد، یواش پایین میاورد، مثل اینکه در روغن میرود و  های تازه و خوب وقتی به دست این اتومبیل

شما االن به تکنیک یا توانایی فضاگشایی زنده هستید، انداز را شما متوجه نمیشوید. پس فرق دارد که  دست

باز و بسته  مدامچالش میاید فضا را باز میکنید و در خودتان جا میدهید، وقتی این خود بخود حل میشود، 

مخالفت و واکنش. انسان وقتی در درون فضا را باز میکند، فضاگشا میشود. یک چالش  مداممیشود. نه اینکه 

های گران قیمت را که سوار میشوید و هر چقدر  درست مثل اینکه اتومبیل اگشایی میکنید،فض بزرگ میاید،

گردید و نگاه میکنید،  اندازی نبوده. بعد برمی انداز میفتد، چنان عمل میکند که گویی دست هم به دست

 انداز بزرگ بوده است.  میبینید این یک دست

لش رد میشود، میگوید عجب چالشی بود و من نفهمیدم وقتی انسان به هشیاری حضور زنده میشود و چا

حل از کجا آمد؟ برای اینکه شما فضا باز میکنید و  چطور حل شد و رفت. خودش خودش را حل کرد. این راه

این فضا خودبخود باز میشود. این باز شدن فضا، رفتن به یکسری باورها و الگوهای قبلی و فعال کردن آنها و 

انداز هستند. برای همین میگوید سکسکانید از دمم یرغا شوید.  آنها نیست. آنها همین دست حل بکار بردن راه

اسبی که خیلی بد راه میرود. یکی دیگر نرم راه میرود و یرغا شده. یواش شده و به حرف زندگی گوش 

 خداست.  میکند. زندگی هر طرف میکشد، به همان طرف میرود. و االن مرکب سلطان شده. سلطان در اینجا

 »» ای ستوران رمیده از ادب** قل تعالوا قل تعالوا گفت رب «« 

د. ادب را یا دوباره از قل تعالوا استفاده میکند. بگو بیایند باال. پایین نروند. ای چهار پایانی که از ادب رمیده

کنید. آیا االن  هفته گذشته معنی کرد که خیلی جاها راجع به ادب صحبت میکند. شما االن به خودتان نگاه

اید، متواضع  در فرمان زندگی هستید. موازی با او هستید. اجازه میدهید فضا را باز کند. واقعاً نرم شده

اندازید  اید، مقاومت و قضاوت نمیکنید، یک چیز آفلی پیش آید و خوشتان بیاید، خودتان را رویش نمی شده

اید.  اید و مودب شده س شما در درون فضا را باز کردهاندازید؟ پ که این مال من است. اوقات تلخی راه می

ست که خودش االن بعنوان من ذهنی صحبت میکند و اجازه نمیدهد که زندگی از طریق او  ادب کسی بی

صحبت و عمل کند. اجازه نمیدهد که خرد زندگی در این لحظه وارد فکر و عملش شود و همینطور انرژی 

کر و عملش میکند. خودش بر اساس من حرف میزند و اجازه نمیدهد زندگی بد و مسموم من ذهنی را وارد ف

 دخالت کند. هفته قبل گفت یک چنین آدمی:

 »» ادب را سرنگونی داد رب بی** وآنکه اندر وهم او ترک ادب «« 
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نکه هر کسی که من دارد، خدا را بصورت فکر درآورده، برای اینکه من یعنی خدا را به فرم درآوردن. برای ای

شما که فرم ندارید. فرق نمیکند که شما خودتان را به فرم درآورید، به ذهن درآورید، به فکر درآورید، یک 

من فکری و ذهنی درست کنید، دارید اصل خودتان را انکار میکنید. هر لحظه میگویید من از جنس خدا 

ادب  وردن خداست. میگوید رب این بیادبی است. این به وهم درآ نیستم. برای چه اینکار را میکنید؟ این بی

 را سرنگون کرده و سرنگونی را معنی کرد:

 »» رود، پندارد او کو هست چیر می** سرنگونی آن بود کو سوی زیر «« 

چیر یعنی چیره یا مسلط. یعنی انسان فکر کند به همه چیز مسلط است، کسی که میترسد و کنترل میکند، 

هایش در اختیارش است، به همه چیز مسلط است، در حالی که  ت، بچهفکر میکند همسرش در اختیارش اس

به هیچ چیزی مسلط نیست، زندگی خودش هم در هواست. هر کسی به لحاظ من دارد بزرگ میشود به 

لحاظ تایید، شناسایی مردم و در ذهنش خودش را بزرگ میکند، فکر میکند مسلط است، این آدم دارد زیر 

من ذهنی شما بزرگ میشوید، شما دارید پایین میروید، هر چه کمتر میشوید به  میرود. هر چه به لحاظ

لحاظ من ذهنی دارید بزرگ میشوید. قضیه عکس است. مواظب باشیم که سرنگون نباشیم. البته سرنگون 

، سرنگون است. یک روزی تیرک یا ستونی کشیده خیلی بزرگ است هستیم. کسی که فکر میکند در ذهنش

 مه چیز فرو میریزد. متوجه میشود که در کنترل هیچ چیز نبوده. خیلی بد است آن روز. میشود و ه

های گذشته که شما یکجا داشته باشید. ببینید که شما هنوز به حضور  ای بود از برنامه اینها همه خالصه

ه هر حال امتحان اید، ولی ادعا میکنید. اگر ادعا کنید، زندگی شما را امتحان میکند. ب کامالً زنده نشده

 میشوید، لحظه به لحظه، میتوانید این بیت را حفظ کنید:

 »» افکند در پیش او شه، اطلسی** سی چون کند دعوی خیاطی خَ«« 

هنوز به حضور زنده نیست، شاه یک حریر، پارچه  انسان من ذهنی ادعای خیاطی بکند که یعنی اگر یک

حریر همین این لحظه است. این لحظه خدا میگوید که االن این ندازد و این پارچه ا نرمی را به پیش او می

نهایت تبدیل شوی، این را که به تو میدهم، اسمش را قبای فراخ گذاشته، میتوانی  لحظه است، میتوانی به بی

نهایت تبدیل کنی یا نه میخواهی کوچک شوی، میخواهی خس شوی. پس زندگی  به یک لباس گشاد، به بی

نهایت شوی. این امتحان توست. اگر  ا میگوید همین لحظه که تو من هستی، میتوانی بیاین لحظه به شم

خس باشیم و نفهمیم، میرویم خس میشویم، کوچک میشویم، به محدودیت میرویم، من ذهنی میشویم. ولی 

 نهایت میکنیم. برای همین میگوید: اگر خیاط خوبی باشیم، همین را تبدیل به بی

 »» ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ** لطاق فراخ بغَ ر این راکه ببُ«« 

پس شاه، خدا، زندگی به کسی که این لحظه هنوز خس است و ادعا میکند، میگوید اگر راست میگویی این 

نهایت پیدا کن و به من زنده بشو. اگر نتواند بشود، در اینصورت  نهایت کن، در این لحظه عمق بی لحظه را بی
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تا شاخ درمیاورد، همه میفهمند که این نیست. غلطاق یعنی قبا، لباس. فراخ یعنی گشاد.  رسوا میشود. دو

ا دربرگیرد، نهایت شود و تمام فرمهای شما ر این لحظه شما میتوانید فضا را در درون چنان باز کنید که بی

میتوانی اینکار را بکنی، حل پیدا کند. اگر ن ن فضا باشد و از آن فضا قوت بگیرد و راهتمام مشکالت شما در آ

ادعا مکن. باز هم موازی باش و اجازه بده زندگی روی تو کار کند. مگو شدم و به تغییر دیگران نپرداز، ایراد 

فهمند، نورافکن را روی خودت روشن  نگیر و انتقاد نکن، به موالنا و بزرگان مشت نزن، مگو نمیدانند و نمی

ندگی روی تو کار کند. پس این را هم فهمیدیم که زندگی شما را همیشه روی خودت باشد. بگذار ز وکن 

 امتحان خواهد کرد.

 »» غا رستم بدیث در وَنّخَهر مُ** گر نبودی امتحان هر بدی «« 

ست. موالنا راجع به این  و اصول زنانه دارد یا دو جنسیتیمردی که ترسوست و ادا  مُخَنّثغا یعنی جنگ. وَ

ولی در اینجا خاصیت ترسو بودنش را میگوید. میدانید که ترس یکی از هیجانات  خیلی حرف میزند مُخَنّث

ها  مهم من ذهنی است. میگوید اگر امتحان هر بدی نبود، اگر چالش نبود، اگر قرار نبود شما از عهده چالش

 میگفت من رستم هستم. پس رستم فضا را باز کرده. وقتیدر جنگ بربیایید، در اینصورت هر ترسویی 

مان بلند میشود، وقتی عاجز میشویم، میترسیم، نگران میشویم، یعنی چه؟ یعنی هنوز نرسیدیم. وقتی  ناله

ام و به تایید  مخالفت میکنیم و ستیزه میکنیم، وقتی از دیگران میپرسیم که به من بگویید به حضور رسیده

ایم در  یم، پس رفوزه شدها حفظ کنآنها و توجه و تایید مداوم آنها احتیاج داریم که اعتبار حضورمان ر

نهایت شد، همینطور که میگفت چالش ها آمدند و رفتند. وقتی  هر موقع شما فضا را باز کردی و بیامتحان. 

آمدند شما فضا را باز کردی و حل کردی و این فضا همیشه میتواند بازتر و بازتر شود بدون فشار به شما، 

ندارید. دوباره برمیگردیم به اینکه هر کسی ادعا میکند در آنجا نیست.  خواهید دید که آن موقع هیچ ادعایی

 چه خود ما باشیم چه دیگران. این یک امتحان و معیار است و شما به خاطر داشته باشید. 

  :به غزلمان برمیگردیم

 »» کن برون زوتر ،زرم گوید وگر  ** کن برون زر از را قلب نقد تو«« 

صورت دیگر میگوید که اینجا جای اقامت نیست. به یک هنی هستیم، موالنا به ما گفتما االن در مرحله من ذ

، اینرا رها کن و اصل را ببین. که آن نقد رایج، اسکناس تقلبی که داری و میخواهی به جای اصل بکار ببری

 معلوم میشود که میتوانیم این تقلبی را رها کنیم و به اصل زنده شویم. پس

 »» کن برون در وز ،بران تو بامش ز ** دشمن است سیالب چو بیگانه که«« 

داریست که در ما هست و تمام آدمهایی که من  بیگانه نسبت به اصل ما که حضورست، تمام آن الگوهای من

ذهنی دارند. شما خودتان را تنها نشمارید. شما بوسیله این ارتباطات نامرئی به پدرتان، مادرتان، خواهر و 

ن، مدیر و کارمند همه وصل هستید، بطور کلی به جامعه وصل هستید. اینها من ذهنی دارند. برادر، دوستا
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میتوانند روی شما اثر بگذارند. دارد میگوید از بام و در به شما حمله میکنند. پایین میگوید اینها مثل مگس 

هست، بر روی غذا  هستند، یکجایی در بیرون غذا میخوری، در قدیم دهات اینطور بود و شاید االن هم

بستند. به هر صورت، میگوید بیگانه  ها را می کش میگذاشتند یا پنجره های زیادی جمع میشد، مگس مگس

مثل سیل است. بنظر میاید جوی آبی هست که روان است و از آنسو میاید و االن میتوانید صدایش را 

شما یک من ذهنی هستید و خدا یک  بشنوید، خدا برای شما یک واقعیت است و االن جاریست، نه اینکه

فرم هستید، جویی از شما رد میشود  اید، خیر. شما حضور هستید، بی چیزی در آسمانهاست و شما خلق کرده

که جوی خرد، عشق و زیبایی است. اما یک سیل دیگری است که از آن جنس نیست. سیل میدانید که 

 و چه مال دیگران میاید و حضور شما را میبرد. خانمان برانداز است. سیل من ذهنی چه مال خودتان 

بیگانه نسبت به ما اینطور نیست که کسی از دین دیگر، مملکت دیگر بیگانه باشد. خداییت، هشیاری و بودن 

شدگی بیگانه است. تمام انسانهای زنده به حضور، از هر  هویت اصل ماست و بقیه چیزها بیگانه است. هر هم

ستند. اصالً همه انسانها در واقع یک نفر هستند. یک انسان در جهان بیشتر وجود ملیت و دینی یک نفر ه

ندارد. یک هشیاری انسانی بیشتر نیست. در انسانهای مختلف به تفرقه و جدایی افتاده، به ستیزه افتاده، ما 

دار مثل  منهای ما در ذهن و آن الگوهای  شدگی هویت میخواهیم از این خواب بیدار شویم. به هر حال هم

های  سیل هستند. باید مراقب آنها در خودمان باشیم. همیشه نورافکن روی خودمان است و همینطور من

 ذهنی که به آنها وصل هستیم. میگوید از بام و در به تو حمله خواهند کرد. مواظب باش و بیرون کن. 

هستیم، وقتی که به این لحظه زنده  وقتی که به او زنده یمدوباره به این نکته برمیگردیم که ما قدرتمند

به زمان گذشته و آینده برویم، قدرتمان را از دست میدهیم و  .هستیم، موقعی که در این لحظه هستیم

قدرت میشویم، سیل ما را میبرد. یادمان باشد سیل همان آبیست که به آن احتیاج داریم. وقتی بیش از  بی

میداند از هر چیزی چقدر، همیشه با حرص و شهوتش ما را با شناسد، ن حد میشود و من ذهنی تعادل نمی

 سیل مواجه میکند، تخریب ایجاد میکند، هم بطور جمعی و هم بطور فردی. 

 »» کن برون شکر از پر بزم این از ** برادر ای غیرت ز را ها مگس««  

هستند که در آن من ها همین الگوها  ای برادر من، ای انسان، هر کسی که این حرف را میشنود، مگس

ست، ولی یک غیرت است. غیرت، قانون زندگی و خداست. میگوید اوالً تو از جنس طال هستی، از جنس ه

حضور هستی و چیز دیگری نمیتوانی باشی و چیز دیگر هم نباید راه پیدا کند به تو. اگر از جنس چیز دیگر 

گر از جنس من باشی، نمیتوانی وارد فضای باشی، غیرت ایجاب میکند که به من نمیتوانی برسی. یعنی ا

ها را نیندازی،  یکتایی شوی. این قانون غیرت است. تا نیندازی، وارد آن فضا نمیتوانی شوی. تا این ناخالصی

ها را نرانی، نمیتوانی به او زنده شوی. نمیتوانی من را نگه داری و دیندار حقیقی هم باشی. دیندار  مگس

 مصنوعی میشوی. 
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ها با آن بازی میکنند، شاید  ب متاسفانه دارد خرج میشود. این دالرهای تقلبی که چاپ میکنند و بچهنقد قل

بعضی جاها آنرا ببری، بگویند همین دالر است. ما هم من ذهنی خودمان را به جای حضور خرج میکنیم. 

ها حمله  ؟ مگسها به اصل شما حمله میکنند خودت را ببین که مگس ؛ولی میگوید به غیرت توجه کن

خواهند کرد. تو غیرت داری. غیرت در یک معنای دیگر هم یعنی طال نمیتواند غیر از طال باشد. طال نمیتواند 

 مس باشد. 

یک جبر در جهان هست و آن اینکه ما غیر از حضور نمیتوانیم چیز دیگری باشیم، خدا فقط میتواند خدا 

هم چیز دیگری نمیتواند باشد، اینها را در مورد انسان میگوییم. باشد و چیز دیگری نمیتواند خدا باشد و خدا 

ها هم حمله  ما تظاهر کنیم که من ذهنی هستیم و بگوییم که همین است که هست و مگساگر یعنی 

نمیکنند و اشکالی ندارد حمله کنند، این از قانون غیرت بدور است. میگوید یک بزمی غیر از فضای یکتایی 

 زم است. واقعاً برای انسان این جهان بزم است. است، این جهان ب

شما موالنا را ببینید. مگر ما چه فرقی داریم، مگر ما از جنس خداییت نیستیم، مگر همه انسانها از جنس 

خداییت نیستند. یک بزم پر از شیرینی وجود دارد و آن اسمش فضای یکتایی است. فضای یکتایی در درون 

اش را  ه میکنند و از آن برمیدارند. شیرینی به تو نمیرسد. شما نمیدانم تجربهها حمل شما باز است. مگس

دارید یا نه؟ بروید به یک روستا و غذایی را آنجا بگذارید، قدیم اینطور بود که یکدفعه میبیند پانصد تا مگس 

ه دور است که این اند و دارند میخورند و دیگر به شما چیزی نمیرسد. این از قانون غذا خوردن شما ب نشسته

ها دارند میخورند. این بزم، عشق، شادی و آرامش مال شماست، این فضای  غذا مال شماست که مگس

ها هستند؟ راجع به مگس بیرونی  ها کدام مگس ها باید ببندند؟ این مگس نهایت مال شماست. چرا مگس بی

 که صحبت نمیکنیم. دارد تمثیل میزند. 

زم پر از شکر االن برای شما میسر و آماده است و شما از آن استفاده نمیکنید و آیا شما میدانید که این ب

هایی درون شما هست؟ میگوید این از قانون غیرت بدور است  ها دارند غارت میکنند. چه مگس همه را مگس

شند که های ذهنی دیگر هم با ها میتوانند من ها زندگی شما را از بین ببرند. مگس که شما اجازه دهی مگس

. اگر کسانی در زندگی شما هستند و شما دارید کار میکنید، اینها به یغما میبرند را بهر حال زندگی شما

میایند ناله و دردهایشان را میاورند، ایراد و انتقاد میکنند و شما میدانید که انتقادشان وارد نیست و این فقط 

 را حفظ کنید. درد مرکزشان است که به بیرون میریزند، شما خودتان 

 »» کن برون فر جمال و زیب آن از  ** را نامحرمان خاین چشم دو««  

باز هم من ذهنی است. نامحرم نباید ببیند. دو تا معنی دارد. یک من ذهنی خودتان است و دیگری  نامحرم

ام. اگر  دهاید، فاش اعالم نکنید که بحضور رسی ای به حضور زنده شده من ذهنی دیگران. اگر شما به درجه

اید. من مسلم میدانم که اگر برسید، شما اعالم نمیکنید. ولی در مراحل اولیه کسی میگوید  بکنید که نرسیده
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تمام شد. این قضیه خیانت من ذهنی خیلی جالب است. این من ذهنی حتی یک کار انجام دیگر من شدم و 

هنی میکنیم، هر عملی میکنیم، باالخره به نمیدهد که به نفع ما تمام شود. هر فکری که ما به لحاظ من ذ

من باشد و مشارکت میکنیم و در آنجا وقت میگذاریم و عمل  ما تمام خواهد شد. هر چیزی که در آنضرر 

میکنیم، حتماً به ضرر ما خواهد بود و به یک ناشادی و ناخوشبختی منجر خواهد شد. این فکر و عمل من 

 آن ازما باید اینرا شناسایی کرده باشید و این نامحرم و خائن است. ذهنی دیگر برای شما کار نمیکند. ش

نهایت شما ساطع میشود،  از این زیبایی و از این فر و انرژی که از وجود بی .کن برون فر جمال و زیب

دردهای کهنه  ها، هایمان باشیم. مگس ودمان، مگسبیرونش کن. حال من میگویم مواظب من ذهنی خ

 گذاری کردیم.  ست که ما خودمان را سرمایه ن جاهاییها آ ماست، مگس

 »» کن برون کر از کری ،تانی اگر ** چنگ آن آواز نشنود کر اگر«« 

های ذهنی این عالم  کر من ذهنی خودمان است. همان هشیاری است که بصورت من ذهنی درآمده. کر من

شنوند. آیا  دل بحضور رسیده را نمی هستند که آواز چنگ یعنی آهنگ کائنات را، آهنگ ساز خدا، آهنگ

شنویم یا کر هستیم؟ میگوید اگر من ذهنی آواز آن چنگ را نشنود، اگر  آهنگ یا آواز چنگ موالنا را ما می

میتوانی کری را از کر بیرون کن. البته کری را میتوانیم از کر خودمان بیرون کنیم. این بیت مهم است برای 

ذهنی باشیم، کر هستیم. همین شناسایی و دانستن مهم است که ما احتماالً اینکه االن میدانیم اگر من 

نشیند. باید  کنیم. به دل ما نمی فهمیم و درک نمی یشنویم هم، درست نم شنویم. می حرفهای بزرگان را نمی

ه کری را ا راه ما اینست کمدتها بشنویم، صد بار، دویست بار بشنویم تا اندکی در ما نفوذ کند. بهر صورت تنه

های ذهنی دیگر اینست که ما  مان بیرون بکنیم و تنها راه نفوذ کردن و اثر کردن روی کری من ذهنیاز من 

 خودمان از کری راحت شویم. 

اگر ما بحضور زنده شویم، روی دیگران هم میتوانیم اثر مثبت و سازنده بگذاریم. اگر ما کر باشیم، کرهای 

با ایرادگیری و انتقاد و مالمت و چرا اینطوری هستی و من میخواهم ترا عوض  دیگر را نمیتوانیم شنوا کنیم.

کنم، نمیشود. اولین قدم اینست که ما از خواب ذهن بیدار شویم. میبیند که اینها اصطالحات مختلفی برای 

بیدار شدن از خواب ذهن است. اینها همه صحبت اینست که وقتی در ذهن هستیم، چه مشخصاتی داریم. 

شکال کار در اینست که وقتی ما در ذهن هستیم، نمیتوانیم ببینیم و اوضاع را درست درک کنیم. برای ا

 هویت هستیم، میبینیم و میشنویم.  ها و قضاوت همان باورهایی که با آنها هم اینکه با حس

 »» کن برون مرمر چون هست کو دلی ** دارند دست اندر شیشه مستان چو«« 

اند، اینها شیشه و جام شراب را در دست  نهایی که این لحظه به طور تیز به زندگی زندهمستان، عاشقان، آ

دارند، دارند هر لحظه شراب زندگی را میخورند، حاضرند. میگوید شما توجه کن که این هشیاری حضور 

چقدر ظریف است. اگر این لحظه شما به این خوشبختی دست پیدا کردید که من ذهنی ضعیف شود، 
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قل یک جویباری از خرد زندگی و عشق زندگی از شما جاریست و حسش میکنید، مواظب باش و کسی حدا

ها مغرور میشوند و میگویند  که دلش از مرمرست، یعنی سفت است، او میتواند شیشه شما را بشکند. خیلی

طور نیست. یک عده خیر اینر بگذارد. ایم و هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند روی ما اث ما دیگر به حضور رسیده

اند، از جنس درد هستند، میخواهند درد را زیاد کنند. دلشان از درد  های ذهنی که واقعاً به درد زنده از من

است. دلشان از کینه، رنجش، خشم است و زیر کنترل این دردها هستند. بنابراین ظاهراً میگویند دل ما 

ها از سنگ خارا  بین سنگ ،هم تا حدودی شفاف استشان شبیه مرمر است. مرمر  روشن است. ولی روشنایی

 است، تا حدودی شفاف است. سمبل من ذهنی است. یعنی مقایسه من ذهنی با حضور است. بهتر و کدر 

حضور، شیشه در دست دارد. دائماً شراب ایزدی میاید و از او عبور میکند و تجربه میکند، شادی اصلش را، 

بسته به اینکه اوضاع در این لحظه چه چیزی را ایجاب میکند، فضا باز میشود. شادی زندگی را. انعطاف دارد، 

البته دارد میگوید مواظب باش، دلهای سنگی همیشه میتوانند روی حضور شما اثر بگذارند، زندگی امروزه 

ی با راههایی جلوی پا میگذارد مثل اینترنت، تلویزیون که شما میتوانید در خلوت منزلتان بدون اینکه کس

دل سفت و دردناکش مزاحم شما شود، به معنویت بپردازید. خدا را شکر. ولی در قدیم زمان موالنا میسر 

که انتقاد میکنند، ایراد  باشندنبود. شما بروید جایی جمع شوید، از بین مثالً صد نفر، پنج نفر دل سفت 

اند همه از جنس مستان و عاشقان  د. البته که صد نفر یکجا جمع شدهنمیگیرند، بزم شکر را بهم میریز

 ای ندارند.  هستند، با هم مساله

امروز موالنا با همین گفتگوها دارد میگوید مسئول باش، قدرت خودت را دوباره بدست بیاور و عمل کن. دل 

، مواظب باش. بعضی مواقع من ذهنی میگوید من همه کار نروسنگی را از خودت دور کن یا دور و ورش 

کنم، با همه کس میتوانم مصاحبت کنم، من همه جور برنامه را میتوانم تماشا کنم، هر جور فیلمی میتوانم ب

را میتوانم ببینم و هیچ چیزی نمیشود! خیر اثر میگذارد. یک نوشته خوب، یک برنامه خوب روی شما اثر 

های جمعی درد  این رسانهمن ذهنی چقدر در  مثبت میگذارد، یک برنامه بد اثر منفی میگذارد. امروزه ببینید

پخش میکند. درد مشتری دارد. شما نگاه کنید مردم میروند سخت کار میکنند، پول درمیاورند و بلیت 

سینما را میخرند و فیلمی را تماشا میکنند که انسانها همدیگر را میکشند. اگر کسی از یک کره دیگر پایین 

یگوید اینها عقل ندارند. چرا زحمت میکشند و وقتشان را میگذارند و پول در بیاید و اینجا را تماشا کند، م

نشینند و کیف میکنند.  میاورند و جایی مینشینند و بعد همنوعان خودشان همدیگر را میکشند و اینها می

  !اینها چه موجوداتی هستند

ری است و دنبال درد میگردد. من ذهنی دردناک فیلمساز، فیلم را برای من ذهنی دردناک میسازد. او مشت

داران ورشکست  کردند. این فیلمسازها و سرمایه ها را تماشا نمی همه از جنس مستان بودند که این فیلم

دید و سریالهای دردناک را کسی تماشا نمیکرد، سازندگان و  میشدند. اگر این فیلمها را کسی نمی

 دارانشان مفلس میشدند.  سرمایه
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 »» کن برون ،خر چون بود شهوت نر ** عاشقانند معنی راه نران««  

میگوید انسانهای معنوی، عاشقان راهرو این راه هستند. نران راه معنی در اینجا در واقع عاشقان هستند، 

آوران هستند، انسانهای معنوی و زنده به حضور هستند که از اعماق وجودشان، از اصلشان، از زنده  پیغام

رند. اما من ذهنی به بیرون نگاه میکند. شهوت بدست آوردن چیزی را دارد. فکر شدن به خدا انرژی میاو

در آن است. میگوید نر شهوت بود چون خر. یعنی اینقدر نفهم است. اگر در ما باشد، شما زندگی میکند 

دیگر االن تشخیص میدهید که بیرون کن. هر نیرویی در شما که شما را به چیزی در بیرون میکشاند، 

وید با حرص و شهوت دنبالش برو، فرقی نمیکند چه باشد، این ما را خر میکند، جاهل میکند، یعنی در میگ

 ایم.  آورد که موالنا گفت از آن هشیاری گذشته حد حیوان ما را پایین می

موالنا چند جا به ما گفته که ما با من ذهنی حقیقتاً نمیتوانیم خر بشویم. خر مستقیم به زندگی وصل است 

و زندگی خر را در حالت تعادل نگه میدارد. هیچ خری، خر دیگر را تا به حال نکشته، خرها با همدیگر با 

مهربانی زندگی میکنند ولی من ذهنی نه. میبینید که این میل به هشیاری حیوانی در من ذهنی وجود دارد. 

 اینها را موالنا میگوید که ما بیدار شویم و داریم بیدار میشویم. 

 »» کن برون پر نیکو مرغان این از  ** بالش و پر شهوت بریزیدست«« 

بریزیدست یعنی ریخته است. شهوت یعنی حرص و میل شدید من ذهنی به رفتن بسوی چیزهای این 

ایم و در  جهانی و جذب شدن به آنها پر و بالش را گرفته. امروز میگوید که ما از بس به چیزهای مختلف رفته

ایم، پر و بالی دیگر نداریم و پر و بالمان ریخته است. ولی مرغان نیکوپر همین عاشقان  دهآنجاها گیر افتا

اند و هیچ  اند و به زندگی زنده شده اند و از این تفرقه جمع شده هستند. کسانی که من ذهنی را رها کرده

د این جهان باید جای مرغان ای از این جهان از آنها آویزان نیست. بنابراین مرغان نیکوپر هستند. میگوی وزنه

 نیکوپر باشد که انشااهلل خواهد شد. 

بتدریج که ما از خواب شهوت که قسمتی از خواب ذهن است، خواب درد، دردمندی و درد را اصل شمردن 

که باز هم خواب ذهن است. امروز گفت باید بیدار شوی، ما باید به همدیگر کمک کنیم. گفت منظور اصلی 

ساکنان کره زمین در این منظور مشترک هستند که از خواب ذهن بیدار شوند و جزو مرغان همه است. همه 

و مسئول باز کردن فضای درونم هستم. این فضا در  منیکوپر بشوند و شما االن آگاه میشوید که من مسئول

رم آنها را من هست و دارد باز میشود. از این فضا هر چه میل به چسبیدن به چیزی در بیرون هست، من دا

 میبینم. 
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 »» کن برون مشمر آدمی را او تو ** نباشد تبریزی شمس بنده چو«« 

اگر کسی در این جهان بنده شمس تبریزی نباشد، در اینصورت تو او را آدم مشمار و بیرونش کن. بنده 

گر کسی در این شمس تبریزی یعنی در واقع بنده حضور، بنده زنده شدن به خدا، بنده وحدت، بنده عشق. ا

اش زنده شود و هنوز به کارهای فرعی میپردازد با من  روزی کار نمیکند که به منظور اصلی راه شبانه

ذهنیش، در اینصورت میگوید تو او را آدمی مشمار، برای اینکه دنبال منظور اصلیش نیست. کسی که 

خواهد مرد و آن روز خواهد یرسد و تباه میکند که روزی اجل منفهمیده برای چه آمده و دارد زندگیش را 

در او بوده و بارها اینرا گفتیم، دیگر حس تاسف در دنبالش میگشته فهمید که هر چیزی که بوسیله ذهنش 

آن موقع به دردش نمیخورد. پس آدمی بنا بر تعریف اینست که بزودی در اوایل زندگیش متوجه شود که 

زنده شدن به شمس تبریزیست. شمس تبریزی نه آن آدمی منظور اصلیش چه هست و به آن بپردازد و آن 

 که دوست و یار موالنا بوده. 

شمس تبریزی یعنی انسان بیدار شده از خواب ذهن و بیدار مانده. شمس تبریزی در اینجا یعنی شما که 

منظور  اید یا بتدریج دارید زنده میشوید و فکر و ذکرتان اینست. بارها گفتیم که ما یک بحضور زنده شده

اصلی داریم و یک منظور فرعی. منظور اصلی ما زنده شدن به حضورست. منظور فرعی ما جاری کردن آن به 

اهداف و کارهای این جهانی و خدماتی که در این جهان انجام میدهیم است. کسی که بنده منظور اصلیش 

شیاری حیوانی یا درختی و ه بوده نیست، در اینصورت این آدم همین من ذهنی آننیست، فکر و ذکرش 

است. میبینید که تمام صحبت سر اینست که این هشیاری جسمی ذهنی موقت و خطرناک است، خائن 

است و از آن باید زود بیدار شد. مثل یک خواب است و روی زندگی را گرفته و ما را از آرامش و شادی 

نشان میدهد در بیرون خیلی زیبا محروم کرده. شناسایی اینها خیلی مهم است. آن چیزی که من ذهنی 

بنظر میاید، این درست نیست، این از پشت عینک حرص و شهوت است، یک فرضی است که غلط است. 

فرض اینست که در آن زندگی هست. اگر آنرا بدست نگیرم و در آغوش نگیرم و خودم را رویش نیندازم، 

 ا همه غلط است. زندگیم کیفیتی نخواهد داشت. زندگیم تباه خواهد شد. اینه

شما به هیچ کس و هیچ چیز برای رسیدن به شادی اصیل و آرامش خدایی احتیاج ندارید. تنها فقط به 

خودتان و زنده شدن به خداییتان نیاز دارید که آن هم عین شماست و از شما نمیشود گرفت. از شما 

جنس زندگی هستید نمیشود زندگی  نمیشود شما را گرفت. از شما نمیشود خداییت را گرفت. از شما که از

ام و زندگی را میشود داشت! زندگی را نمیشود  را گرفت. من ذهنی میگوید این را بصورت فرم در آورده

ها همین را میگوید. منتها از زوایای  داشت، شما زندگی هستید و باید به آن زنده شوید. همه این صحبت

 مختلف شما را بیدار میکند. 
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 922۸، بیت اولمولوی، مثنوی، دفتر 

 من پس :گفت بخواند سلم و علیه اهلل صلی پیغامبر از پیش را آیت آن زد برو وحی پرتو آنک سبب به وحی کاتب شدن مرتد

           وحیم محل هم

نوشته، پرتو  معنی تیتر اینست که یک کاتب وحی بوده و حضرت رسول وحی را میاورده و روی صفحه می

وحی به کاتب وحی میزد و حکمتی در او بوجود میامد و قبل از اینکه رسول آن حکمت را بگوید، ایشان 

یشان بوده. همان متوجه میشد و میگفت من هم محل وحی هستم در حالیکه انعکاس نور حضور رسول در ا

جدی گرفته شد و من او باال آمد، به بیراهه رفت. گفت پس من هم محل وحیم. قصه  از اوست نورقدر اثر 

بسیار مهمی است. از همین تیتر میخواهیم نتیجه بگیریم که اگر شما هنوز محل وحی نیستی، یعنی از 

هستم و بر اساس آن من درست کنید و  پیغام نمیرسد، نباید ادعا کنید که من محل گرفتن پیغامزندگی 

مهمی بسیار تقاضای شناسایی از مردم بکنید. چه بسا این شناسایی شما را گیر خواهد انداخت. قصه ابیات 

 دارد. اجازه دهید شروع کنیم و بتدریج نکاتش را دربیابیم:  

 »»نمود  سّاخ بود ** کو به نسخ وحی جدّی میپیش از عثمان یکی نَ«« 

اخ بود و نسخ وحی بود. میگوید قبل از یعنی نویسنده وحی، نویسنده. همانطور که میدانید عثمان نسّنسّاخ 

 اخ خوبی بوده است.ورزید. پس تا موقعی او نسّ اخ بود که او به نوشتن وحی بسیار جدیت میعثمان یک نسّ

 »» ورق بر نبشتی وا را همان او ** سبق پیغمبر چو خواندی در وحی«« 

نی درس یک روزه و همینطور پیش گرفتن. البته به نظر من در خیلی جاها به معنی فضای سبق یع

هشیاریست که بخودش آگاه شده و وحی و پیغامهای زندگی در همان هشیاری که در انسان به خودش 

شده، درست میشود. وحی پیغمبر هم در آن درست میشده. برای همین موالنا اینطور بیان میکند.  هشیار

اند. در هر صورت همان فضایی که در شما هست، اگر باز شود و به  ضی جاها به معنی قرآن کریم گرفتهبع

 خودش هشیار گردد، فکرهای شما در او درست میشود. همان فضا سبب دیدن است. 

در ابیاتی از مثنوی این موضوع را موالنا توضیح خواهد داد. پس وحی پیغمبر که در سبق خوانده میشد، 

نوشت یا حفظ  نی در آن فضا درست میشد و به زبان ایشان جاری میشد، ایشان همانرا روی ورق مییع

راجع به سبق چند بیت بخوانم. بد نیست من میکرد. یعنی چیزی به آن کم و اضافه نمیکرد. اجازه دهید 

وعده است. مثالً  شما این کلمه سبق را یاد بگیرید که بعضی جاها عرض کردم به معنای درس یکروزه یا یک

در همین ابیاتی که من االن میخوانم، عالوه بر اینکه کمک میکند به معنی سبق، خودش برای خودش 

 ست که شما میتوانید یاد بگیرید.  پیغامی

 

 

http://ganjnama.com/View/97/108/8591/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 »»گر بمیری تو، نمیرد این سبق  مصطفی را وعده داد الطاف حق **«« 

به این جسم بمیری، این حضور، این هشیاری لطف حق به حضرت مصطفی این وعده را داد که اگر تو 

اند که میتواند به همان معنی هم باشد. ولی میخواهم  نخواهد مرد. برخی این سبق را بنام قرآن کریم گرفته

 توجه شما را جلب کنم به اینکه موالنا بعضی مواقع از این سبق همین فضای هشیار بخودش را منظور دارد. 

 »»بیش و کم کن را ز قرآن مانعم  افعم **من کتاب و معجزت را ر«« 

برم. هر کسی بخواهد اینرا بیش و کم کند، من مانع میشوم.  ات را باال می حق به او گفته من کتاب و معجزه

 نمیتوانند اینرا بیش و کم کنند. 

 »»طاعنان را از حدیثت دافعم  من ترا اندر دو عالم حافظم **«« 

دارد به مصطفی میگوید. مصطفی یعنی هشیاری آگاه شده بخودش. عالوه بر  من در دو عالم حافظ تو هستم.

اینکه لقب رسول هست و ایشان هم از این جنس بودند، مصطفی میتواند در هر انسانی به خودش زنده شود. 

مسیح هم به همین معنی است. موسی، بودا هم به همین معنی هستند. اینها را بارها گفتیم. موسی یعنی از 

یعنی خورشیدی که بخودش آگاه شده و این همین فضای درون  .هست The Christ ،گرفته شده. مسیح آب

یعنی بیدار شده بخود، یعنی هشیاری بیدار  The awakenedانسان است که بخودش زنده شده. بودا یعنی 

هشیاری که  ، هشیاری آگاه به خود است. میدانید که تکاملما مصطفی هشیاری برگزیده در فرهنگ شده.

قانون خداست، میخواهد این هشیاری را در همه انسانها بخودش زنده کند. یعنی همه انسانها باید به وحدت 

هر  ، یعنیطاعنان را از حدیثت دافعمبرسند. این روند کار انسان هست. امروز ابیاتی در این زمینه خواندیم. 

  من آنها را دفع میکنم.ای بزند،  کسی بخواهد طعنه

 »»تو به از من حافظی دیگر مجو  کس نتاند بیش و کم کردن در او **« «

این بیت نه تنها در مورد حضرت مصطفی بلکه در مورد هر انسانی صادق است. این هشیاری حضور یا سبق 

، کسی نمیتواند بیش و کم کند و تو بهتر از من نمیتوانی حافظی پیدا آیات قرآنی را را یا در نظر بگیرید

بنابراین دنبال حافظ دیگر نگردد. شما هم بهتر از زندگی نمیتوانید حافظ دیگری پیدا کنید. پس  کنی.

نگردید. یک بیت دیگر راجع به سبق از دفتر سوم مثنوی، بیت شماره بنابراین در بیرون دنبال حفظ کننده 

9۸۴۷: 

 »» قشان روی اوستبَدفتر و درس و سَ دوست ** حُسنس درّعاشقان را شد مُ«« 

پس عاشقان مدرسی غیر از حسن دوست ندارند، زیبایی روی او ندارند. بنابراین دفتر و کتاب و سبق یعنی 

 شان روی خداست. به ادامه قصه برمیگردیم:  شان، یکدفعه درس یکروزه

 »» یافتی حکمت خویش درون او ** تافتی وی بر وحی آن پرتو«« 
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نوشتند. پرتو وحی تابیده میشد به دل این کاتب و  شان میند و ایدورآ پس گفت حضرت رسول وحی را می

روشن میشد. معنایش درون خودش حکمت پیدا میکرد. یعنی متوجه میشد که این معنیش چه است و 

بعضی مواقع در تیتر بود که قبل از رسول میگفت. قبل از اینکه رسول بگویند چه هست، ایشان میگفت. از 

شد و من او باال آمد. گفت من هم میتوانم. لزومی ندارد به وحی شما من گوش این موضوع ناراحت و گرفتار 

قبل از شما متوجه میشوم. در همین جا میشود یک نتیجه کوچک گرفت که اگر شما از من بدهم، 

های موالنا روشن میشوید و در درونتان چیزهایی میبینید، نباید بگویید که یاد گرفتم و تمام شد و  صحبت

ام. فعالً باید روی خود کار  شما بیاید این روشنایی تابیده را غصب کند. بگوید که من به آنجا رسیدهمن ذهن 

 کنیم.

 »»زین قدر گمراه شد آن بوالفضول  ** عین آن حکمت بفرمودی رسول«« 

لفضول فرمودند. بنابراین با این اندازه آن بوا عین آن حکمتی که به ذهن ایشان میرسید، رسول هم همانرا می

یا فضول گمراه شد. بوالفضول یعنی انسان نادانی که فکر میکند دانا شده، همین من ذهنی. البته قدر میشود 

این اندازه یا میتوان معنی کرد از این قدر، از این سرنوشت که ما در پیش یک بزرگی بنشینیم یا حرفهای 

ین روشن شدن ما را گمراه کند و بزرگی را گوش دهیم و موضوع در درون یواش یواش روشن شود و ا

 ایم و به همان قدر بسنده کنیم و بر اساس آن من درست کنیم.  بگوییم ما هم گمراه شده

 »»ضمیر در حقیقت آن هست مرا مر ** ستنیرمُ رسول گوید می هکانچ«« 

من هم ستنیر یعنی تابان، نورانی. آنچه که رسول نورانی میگوید آن حقیقت در ضمیر من هم هست. مُ

 میگویم. 

 »» نزول جانش بر آورد حق قهر ** رسول بر زد اش اندیشه پرتو«« 

انعکاس اندیشه او بر رسول زد. قهر حق، غیرت حق بر جانش نزول کرد. قهر حق معنیش اینست که از حاال 

ال نمیشود را عوض کند. شما وحی میاورید، ما متوجه میشویم. حا  به بعد که ایشان ادعا کرد میخواست پیغام

ما اینرا قدری عوض کنیم و چیزی اضافه و کم کنیم. در آن ابیات میگفت که کسی اضافه و کم کند، ما 

قبول نداریم. این پدیده در ما هم رخ داده. شما فرض کنید که همینطور ادامه پیدا میکرد، رسول هم وحی 

میگفت آقا شما اجازه دهید ما میاورد و ایشان به میل خودش و میل من ذهنیش که باال آمده بود، 

 مینویسیم. شما صحبتان را بکنید، ما خودمان را مینویسیم. این نمیشد. 

داری داریم که پیغام ایزدی به ما میاید و ما آن پیغام را نمیگیریم. آن پیغام را  ما در این لحظه یک ذهن من

مان میگوییم، هیچ ربطی  هایی که با منمان مینویسیم و اضافه و کم میکنیم. میدانید این چیز بر اساس من

به پیغام ایزدی که میتواند به ما االن برسد اگر موازی شویم و بحضور برسیم، ندارد. میخواهد بگوید هر کسی 

 اخ شده. دچار این شبهه نسّ
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و میگفته اجازه دهید اضافه و کم کنم. چون من نسّاخ بوده، نسّاخ هم شما فرض کنید که رسول آنجا بوده، 

تان را در نظر بگیرید، یکی هم خدا را، شما دارید میگویید حاال  شما یکی هستیم. االن هم من ذهنی

حرفهایتان را بزنید، ما خودمان اینجا درستش میکنیم و به مردم تحویل میدهیم، در ذهنمان ازش استفاده 

آن پیغامی که زندگی  هایی که میزنیم و فکرهایی که میکنیم، هیچ شباهتی به میکنیم! ولی آن حرف

ک شدنش لطف میخواهد به ما بدهد، ندارد و همان پدیده سبب من میشود. باال آمدن من قهر خداست. کوچ

خوشبختی و منظور اصلی ماست. هر موقع من باال میاید، قهر خدا ما را  شو صفر ماندن خداست. صفر شدن

شدگی  هویت ، همکسی که من ذهنی داردمیگیرد. نفرین هم همین است. نفرین خدا در همین من است. 

ها من درست کرده و مقداری زیادی درد درست کرده، آن نفرین خداست و قهر  و بر اساس جدایی دارد

اوست. امروز موالنا میگوید این همان رنج و درد و ناسور کهنه است. یعنی زخم کهنه چرک کرده است و 

 دائماً درد میکند.   

 »» کینه ب ،دین و مصطفی عدو شد ** دین ز هم ،آمد بر اخینسّ ز هم«« 

دار شد. آن موقع  اخی را از دست داد و هم دین. برای اینکه من او باال آمد و منپس قهر خدا آمد. هم نسّ

پیش یک نور بود. نور دلش را روشن میکرد. گرچه نور همسایه بود. ولی همان روشنی میتوانست ادامه پیدا 

و دشمن مصطفی و دین شد آنهم با نسّاخی . پس بنابراین هم از دین درآمد و هم از کند و بحضور زنده شود

اید. چون  اخی درآمدهکینه. این بیت مهم است. شما پیغام زندگی را میگیرید و عوض میکنید. بنابراین از نسّ

ایم. برای  شده اید. گفت دین اصلی اینست که با او یکی باشید و ما دشمن زندگی من دارید، از دین درآمده

اینکه هر لحظه ستیزه میکنیم با اتفاق این لحظه و اتفاق این لحظه در واقع جزو زندگی است. هر کسی با 

مان  ستیزد، آن هم با کین. ما کین داریم یا نه؟ همه ستیزد، در واقع با زندگی و خدا می اتفاق این لحظه می

 نسبت به زندگی کینه داریم ولی حواسمان نیست. 

 »» بود تو از نور اگر ؟گشتی سیه چون ** عنود گبر کای فرمود مصطفی ««

پوشاند. با دردها و باورها  ست که زندگی را می گر، گبر در اینجا انسانی مصطفی فرمود ای کافر ستیزه

شدگی دارد. پس لزوماً منظور از گبر، عضو یک دین دیگر بودن نیست. در واقع، بیشتر انسانهای کره  هویت هم

زمین از جنس پوشاننده کره زمین هستند، پس گبر هستند. چون ستیزه میکنند، عنود هم هستند. در 

ها کو؟ برای اینکه شروع به رنجیدن  مصرع دوم میگوید چطور سیاه شدی اگر نور از تو بود. نور کو؟ آن پیغام

ورید، پس این واکنش و کینه و ورزی کرد. کینه انرژی بد است. اگر شما لطافت و پیغام زندگی را میا و کینه

     همین را در بیت بعد میگوید:دشمنی و انرژی بد چیست. این از کجا میاید؟ 

 »» نگشودیی سیه آب چنین این ** یبودیی الهی نبوعیَ تو گر««  
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 ینبوع یعنی چشمه. اگر تو چشمه الهی بودی، از بین نمیرفتی. اگر انسانی به حضور زنده باشد و فضا را باز

کرده باشد، رفتار و فکرش بستگی به این ندارد که دیگران چه میگویند و چکار میکنند. او چشمه است، 

ورزی و دشمنی همه از  واکنش نشان نمیدهد. میگوید اگر تو چشمه الهی بودی، این آب سیه، انرژی بد، کینه

ست: شما حقیقتاً چشمه الهی یک مرکز من ذهنی دردناک میاید. این چشمه را باز نمیکردی. حال سوال این

هستید؟ اگر هستید چرا وابسته به حرفها و رفتارهای مردم هستید. یکدفعه حرفها و رفتارهای مردم از شما 

این چشمه بد را، این آب سیاه را باز میکند. آب سیاه، ناسزا گفتن، بد گفتن، رنجیدن، واکنشهای منفی نشان 

حسادت، اینها آب سیاه است. اگر چشمه الهی هستید، اینها  دادن، غمگین شدن، نگران شدن، ترسیدن،

 بود.   چیست. پس نشده

 »» دهان را او این بست بر ،نشکند ** آن و این پیش به ناموسش که تا«« 

ناموس، حیثیت بدلی من ذهنی است. همین آبرویی که ما برای تصویر ذهنی از خودمان در ذهن دیگران 

یر ذهنی ماست. من ذهنی ماست. برای اینکه این ناموس، این حیثیت ساختیم، آن است. آبروی تصو

مصنوعی پیش این و آن نشکند، همین حرف ایشان دهان او را بست. دید که رسول راست میگوید. اینها 

. گفت برای اینکه برای بیداری ماست شما چشمه الهی هستید یا نیستید. این ابیات ؟روی شما اثر دارد یا نه

ش این و آن نرود، دهانش را بست و دیگر حرف نزد. چون دید هر حرفی میزند، از روی کینه آبرویش پی

دارید یا  این و آناست و بیشتر آبرویش میرود. معلوم میشود که چشمه الهی نبوده. حاال شما آبرو پیش 

 آبروی حقیقی حضور را دارید؟ ببینید.

 »» عجب این کردن توبهاو نیارد  ** سبب زین هم شوردش می اندرون«« 

درونش شورش میکرد و ناراحت بود. مثل برخی از ما میدانیم که مرکز ما من ذهنی است. ولی آبرو داریم 

ها اینطور هستند. شورش داشت و در درون  پیش مردم. گفتیم استاد هستیم و دست و پای ما را بسته. خیلی

ای مرا قبول  دم چه بگوید، آبرویم میرود، یک عدهناراحت بود. میخواست برود بگوید من اشتباه کردم. به مر

دارند و من دارم با آنها دشمنی میکنم، اینها طرفدار من هستند، به من وابسته هستند، چکار کنم، نتوانست 

توبه کند. شما چطور؟ آیا من ذهنی دارید و آبروی مصنوعی؟ خم نمیشوید؟ نمیخواهید به مردم بگویید من 

ا حاال بد زندگی کردم و اشتباه کردم. فکر میکنم میدانم و باسواد هستم، اینها سواد من میخواهم برگردم و ت

ذهنی بوده، حضور نبوده، کارهایم بیهوده بوده. میگوید این عجب. این شگفت انگیز است که انسانها میدانند 

 د. ناند ولی من ذهنی و کوچک شدنش نمیگذارد برگرد اند، راه خطا رفته که اشتباه کرده

و بگوید من اشتباه کردم، تمام شد رفت. اجازه دهید دوباره بنویسم. برگردد اخ میتوانست پیش رسول آن نسّ

ایشان هم حتماً قبول میکردند. ما هم االن اگر برگردیم پیش زندگی و خدا و بگوییم که من اشتباه کردم، 

ایجاد کردم و میخواهم برگردم از جنس تو فکر کردم میدانم، منم تا به حال باال آمده بوده، این همه درد 
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شوم، میدانم در اصل از جنس تو هستم، بعد از این متواضع و فروتن میشوم و موازی و تسلیم میشوم. بعضی 

 ای است.    های بسیار بسیار سازنده مواقع هم که ستیزه میکنم، یادم که میفتد برمیگردم. اینها تلقین

 »» ربود در را سر و تیغ آمد در چون ** سود ،آه نبودش و کرد می آه«« 

هی آه میکشید که خدایا چکار کنم. ولی آهش سودی نداشت. چون عمل نمیکرد. نمیتوانست عمل کند. 

  :آبرو نمیگذاشت. تا اینکه تیغ اجل درآمد و سرش را ربود. البته میتوانیم مصرع دوم را اینطور معنی کنیم

بود. تا زمانی که این من میاید باال، آن موقعی که منش بر اساس انعکاس نور برای اینکه قهر الهی او را گرفته 

  بلند شد، تیغ هم سر خردش را برید. به هر دو معنی میشود اشاره کرد. موالنا نتیجه میگیرد:  

 »» ناپدید بند به بسته یبس ای ** حدید من صد را ناموس ،حق کرده«« 

ذهنی را صد من آهن کرده. حدید یعنی آهن. ای بسا انسانها که  میگوید خدا حیثیت بدلی یا حیثیت من

اند به بند غیرآشکار، ناپدید. یعنی ما بسته این بند هستیم، به تله افتادیم، ولی متوجه نیستیم، این  بسته شده

 بند از بیرون نیست. 

 »» را آه ،ظاهر کرد نیارد که  **  را راه آن ببست آنسان ،کفر و کبر«« 

نی تکبر، که من هم میدانم، من هم هستم، حس بزرگی بر اساس من ذهنی و کفر، پوشیدگی که این کبر یع

زاری بکند. شما چه؟ شما آه آه و  )نیارد یعنی نتوانست( اخ را چنان بست که ایشان نتوانستدو تا راه آن نسّ

اند.  کنند که دعوا کردهها میخواهند با یکی دیگر آشتی  که من ذهنی نمیگذارد ظاهر کنید. خیلی دارید

اند را ندارند. آیا شما جسارت و  اند، من داشته جرات تلفن کردن یا مالقات و اقرار به اینکه اشتباه کرده

ام یا من ذهنی نمیگذارد؟ ما میتوانیم  تان اعتراف کنید که اشتباه کرده جراتش را دارید که به همسر و بچه

بیداد کردم، اشتباه کردم یا میخواهیم توجیه کنیم. در هر صورت کبر  مان بگوییم که دیروز من داد و به بچه

 و کفر دست و پای ما را بسته.   

 »» برون از ما بر غاللاَ آن نیست ** ونحُقمَمُ هبِ مهُفَ غالالًاَ گفت«« 

انده. یعنی زیر یعنی آنهایی که سرشان باال م مُقمَحُوناند.  این آیه قرآن است. میگوید آنها با زنجیر بسته شده

بینند. آن زنجیرها از بیرون به دست و پای ما نیست. اجازه دهید آیه مربوط به آن را بخوانیم  پایشان را نمی

اند و ما  سوره یس را میاورد که بارها و بارها ایشان به این آیات اشاره کرده 3و  ۸تا درست متوجه شویم. آیه 

 هم در اینجا میخوانیم: 

  ۸ ، آیه(92قرآن کریم، سوره یس )

 ْقَمُحونَ إِنَّا َجَعْلَنا فِي أَْعَناقِِهْم أَْغَلًَلا َفِهَي إِلَى اْلَْذَقاِن َفُهم م  

 ترجمه فارسی

 مانده است. به طورى که سرهایشان باال  قرار دارد هایشان تا چانه کهایم  نهاده شانر گردنبهایى  ما غلمسلماً 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1025
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مانده است، زیر سرش را نمیبیند. باال ماندن سر و اینکه دست و پای هشیاری در من کسی که سرش باال 

ر و حیثیت بدلی من ذهنی و خم نشدن و اقرار نکردن و آبرو ذهنی بسته شده، نشان اینست که کبر و غرو

بین مردم که میگفت این و آن، اینها بندهایی است که در این جای موقت ذهن ما را اسیر کرده و به  نداشت

بند انداخته. شاید باال نگاه کردن یعنی ما همش به نیازهای روانشناختی و دنیا نگاه میکنیم و نمیتوانیم 

نگریم. پس متوجه شدیم که بیت چه میگوید.  نفس می یص دهیم و دائماً به آرزوهای هوایرا تشخصالحمان 

گفت یعنی خدا گفته که آنها در زنجیر هستند و سرشان باال مانده و این زنجیر از بیرون نیست. یک زنجیر 

 درونی است.  

 »»و بیند عم سد را نمی پس و پیش ** میناهُغشَاَفَ اًدَسَ مهُلفَخَ«« 

عمو یعنی هر انسانی. یعنی جلو و پشتش سد است و رویش، چشمانش پوشانده شده و در پیش و پس عمو 

 است:  3ای از آیه  سد را نمیبیند. این هم خالصه

  3 ، آیه(92قرآن کریم، سوره یس )

ا َفأَْغَشْيَناُهْم َفُهْم ًلَ ُيْبِصُرونَ  ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا  َوَجَعْلَنا ِمن بَْيِن أَْيِديِهْم َسدًّا

 ترجمه فارسی

ایم، به این  و به صورت فراگیر دیدگانش را فرو پوشانده ایم، حایلی قرار داده ]نیز[و از پیش رویشان حایلی و از پشت سرشان 

 بینند. خاطر حقایق را نمی

بینند. پس معنی اینها واضح است. این لحظه هشیاری، شما دو راه دارید: یکی  یعنی پیش رویشان را نمی

اینکه زاییده به تان را نگذارید بیرون برود پس در نتیجه زاییده به یک فکر نشوید. قبل از  اینکه توجه زنده

یک فکر شوید، همینطور به صورت توجه زنده در این لحظه بمانید. در اینصورت چون زاییده نمیشوید به 

یک فکر، من هم نخواهید داشت. ولی اگر اشتباه کردید و رفتید یک فکر را فعال کردید و بلند شدید بعنوان 

فکر، بنابراین جلویتان و پشتتان فکر است، یعنی  فکر و هیجان مربوط به آن، بنابراین زاییده شدید در یک

اید بوسیله سد. آن فکر هر چیزی باشد که برای شما مهم است، عینک  در داخل آن هستید و محاصره شده

تان را ببینید. آن چیزی که ذهن نشان میدهد  شماست و سر شما را باال نگه میدارد تا فقط آرزوهای نفسانی

نیازهای روانشناختی را ببینیم. پس ما حقیقتمان را نمیتوانیم ببینیم، ما نمیتوانیم زندگی در آن است، یعنی 

 صالحمان را بفهمیم. جلوی پایمان را نمیتوانیم ببینیم. 

 »» قضاست سدّ آن که داند نمی او  ** خاست که سدی آن دارد صحرا رنگ«« 

ن سدی که بلند میشود، رنگ آگوید ست. می ما هشیاری جسمی داریم. این سد هم از جنس هشیاری جسمی

ایم؟ به صحرای ذهن، به فکر، آن سد هم از جنس  صحرا دارد. صحرا همین ذهن است. ما به چه عادت کرده

فکر است. خیلی آشناست، در نتیجه ما فکر نمیکنیم که سد است و اصالً فکر نمیکنیم که این سد خداست. 

 قضا یعنی قانون زندگی و خدا. 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=10#rowno1025
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یدانیم که این سد را زندگی درست کرده. شما میدانید. چرا درست کرده؟ که شما جلوی پایتان خالصه ما نم

را نبینید و اشتباه کنید، بفهمید که این لحظه نباید در فکر زاییده شوید. ما بیرون میاییم و به صندوق 

 درمیاییم، ویم وسکرست. یعنی االن به صندوق میردیگری میرویم. خودش گفته که فرجه صندوق نو نو مُ

یک فاصله هست، شما میتوانید در این فاصله به زندگی زنده شوید. اگر رفتید به صندوق دیگر، صندوق جلو 

و پشت و باال و پایینش سد است. در صندوق هستید ولی از صندوق زندگی شما را درمیاورد. از یک فکر. 

زندگی را از بیرون بگیرید، چون برای شما  ولی شما دوباره چون میل به بیرون دارید، چون دوست دارید

زندگی از بیرون به درون است، زندگی از چیزها میاید، از اتفاقات و آدمها میاید، همینطور خوشبختی و 

در نتیجه شما دوباره زاییده به یک فکر میشوید. ولی شما االن میدانید که این سد پیش روی ما سد  ،هویت

 بلند میکند تا بگوید که شما جایی ندارید. زندگیست و زندگی این سد را 

در اینجاست که میگوید باال بیا. وقتی بالغ شدی، ده ساله شدی و فهمیدی فکر و وضعیت چه هست و 

جدایی را یاد گرفتی، دیگر زاییده نشو در یک فکر، از فرجه دو صندوق بیا باال. پس ما یک فکر داریم و یک 

ها را ذهن سریع میبندد، بطوری که فکر بعد از  به همین ترتیب. این فاصله فاصله داریم و دوباره یک فکر و

فکر، همین فکر بعد از فکر که ما در ذهن فکر میکنیم با تند تند فکر کردن میتوانیم مسائلمان را حل کنیم، 

ای دیگر و ما اگر جلوی پایمان را نمیتوانیم ببینیم و همه این فکرها مربوط به بیرون است، مربوط به آدمه

اتفاقات است، شما چطور میتوانید راهتان را پیدا کنید، چطور میتوانید زندگیتان را درست کنید، چطور 

میتوانید از عهده چالشها برآیید؟ نمیتوانید. زندگی این سد را گذاشته، شما از اینکار زاییده شدن به فکر 

 نفع من نیست.  بطور کلی صرفنظر کنید. یک روزی متوجه شوید که اینکار به

امروز در غزل گفت این خاین است. با زاییده شدن پشت سر هم در یک فکر چه بوجود میاید؟ یک تصویر 

ذهنی بنام من ذهنی. من ذهنی اینطور خودش را میسازد. ما را فریب داده که فکر بعد از فکر و این یعنی 

 زندانی شدن در فکر. شما شناسایی کنید و متوجه شوید. 

 »» مرشدست گفت سد ،تو مرشد ** شاهدست روی سد ،تو هدشا«« 

شاهد ما، آن زیبارویی که ما میپرستیم، من ذهنیمان است. چون االن من ذهنیمان را میپرستیم و آنرا 

میبینیم و حرفهایش را میشنویم، شاهد اصلی که خدا و زندگی باشد را نمیبینیم. پس من ذهنی شما، بت 

ست. مرشد تو، همین فکرست که بلند میشود. هر چه او میگوید ما چشم شما سد روی شاهد اصلی ا

میگوییم. ولی یادمان باشد که شما از جنس زندگی هستید. شما میتوانید قدرتتان را دوباره بدست آورید. 

شما میتوانید زنده باشید. شما میتوانید مسئولیت هشیاریتان را در این لحظه بر عهده بگیرید. مسئولیت 

ری در این لحظه با قدرت یکی است. شما دیگر منتظر نیستید. به حرف من ذهنی گوش نمیدهید و هشیا

 نمیگویید تو مرشد من هستی. 
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ست. مرشد اصلی، زندگی است. دارد بعد از آن  سد شنیدن صدای مرشد اصلی مرشد، االن میدانید که این

ه بود که میگفت من هم حق دارم، باالخره روی اخ کار را به جایی رسانداخ و حضرت رسول میگوید که نسّنسّ

چکار داری؟ این نمیشود. همان موقع های شما ویرایش کنم. شما وحی را بیاور، ما درستش میکنیم.  گفته

، در آن فضا یکی بیدار فضایی که هشیاری و زندگیست و من خدا هستم قهر خدا گرفت. گفت ایشان در یک

یتوانید پیغامها را بردارید و عوضش کنید. االن شما هم نمیتوانید. زندگی به شده و پیغامهایی میاورد، شما نم

دل شما پیغام میفرستد و هر لحظه عوضش میکنی. مرشد و شاهد تو ذهن است. پس از شاهد و مرشد اصلی 

این حرف را گوش دهی و او را ببینی. میخواهی یک چیز دیگر را دوباره خبری نیست. چون شما نمیخواهی 

مانی. بیدار  ینی، چیز ذهنی را ببینی، اگر نخواهی آن چیز ذهنی را ببینی، بیدار میشوی و بیدار میبب

 میشوی به همان او. 

 »» این و آن و کبر و ناموس بند او ** دین سودای را کفار بسا ای«« 

ت که شما فکر کنید میگوید ای بسا که خیلی از کافران سودای دین دارند. منظور از کافران در اینجا این نیس

پیروان ادیان دیگر. کفار کسانی هستند که این لحظه من ذهنی دارند و این من ذهنی که بوسیله فکر بعد از 

های نفسانی یعنی نیازهای روانشناختی است،  مسئولیتی و مالمت و خواهش فکر ساخته میشود و همراه با بی

ست، االن خواهیم دید که میگوید تو به هر  نه که زندگیپوشاند. یعنی از آن سفره اصلی و زمی زندگی را می

دار است رسیدی، فکر نکن که  کاروانسرا رسیدی، فکر نکن که اینجا خانه است، به هر سطح فکری که من

 این سماط است، یعنی سفره و زمینه زندگیست. این دو را یکی نگیر. 

پوشانند ولی سودای  ها می شدگی هویت اثر فکرها و هم ای بسا افراد یا انسانهایی که زندگی را در این لحظه بر

زنده شدن به زندگی و وحدت دارند، اما بندشان همین حیثیت بدلی ذهنی و تکبر است که من هم میدانم و 

هستم و نمیتوانند کوچک کنند. تکبر یعنی ناتوانی من ذهنی به کوچک شدن. نمیتواند، میگوید میشکنم. 

با کوچک شدن به لحاظ من ذهنی است که بزرگتر میشویم. هر چه کوچکتر  ولی شما میدانید که ما

ای هم گفتیم ما بزرگ هستیم و به  میشویم، بزرگتر میشویم. و آن و این یعنی این آدم و آن آدم. به یک عده

 ایم، من استادم و به من بگویید استاد و آنها هم میگویند!   حضور رسیده
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 »» تبر بدرّاند را آهن بند ** بتر آهن از لیک ،پنهان بند«« 

میگوید این بندی که در من ذهنی، در این هشیاری مقید به زمان، در این هشیاری جسمی وجود دارد از 

بند آهن بدتر است. بطوری که بند آهن را تبر میتواند پاره کند. ولی این بند را عوامل بیرونی نمیتوانند پاره 

 کنند. 

 »» دوا کس نداند را غیبی بند ** جدا کردن وانت را آهن بند««   

بند آهن را میتوان جدا کرد. با اره یا تبر برید و قطع کرد. اما بندی که بوسیله قضا، غیب، خدا به دست و 

پای هشیاری گذاشته شده نمیشود دوا کرد. پس این بیت مهم است. مردم برای رها شدن از بند غیبی به 

تنها راهش موازی شدن با زندگی در این لحظه یا تسلیم برند.  برند یا به فکر پناه می دواهای بیرونی پناه می

شدن و پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از قضاوت است تا نیروی شفابخش زندگی بند درونی 

 شما را دوا کند. این هم با شناسایی صورت میگیرد. 

 »» کند زنبور از خود می نیش آن ** زند نیشی اگر زنبور را مرد«« 

میگوید اگر زنبوری بیاید و انسان را نیش بزند و نیشش آنجا بماند، فوراً میتواند نیش را از آنجا بکَند. 

میخواهد بگوید علت اینکه این قضا، این بند و مرکز گرفتاری در ما وجود دارد اینست که ما شناسایی کنیم 

    در آن باشیم.  دائماً ایی نیست که ماست، فض که این فضا که همش هشیاری جسمی

 »» سست درد نگردد ،باشد قوی غم ** تست هستی از چو اما ،نیش زخم«« 

این بیت بسیار بسیار مهم است. میگوید وقتی زخم نیش از هستی یا حس وجودیست که شما فکر میکنی 

کنی من ذهنی هستید و آن هستی، در اینصورت همیشه میخواهی اینرا بزرگ کنی. وقتی شما فکر می

شدگی با چیزهای این  هویت میخواهید این من ذهنی را از طریق تایید و توجه و خود نشان دادن و هم

جهانی که به شما تعلق دارد بزرگتر کنید، پس دردتان بزرگتر میشود. غم قوی میشود روز به روز و سست 

یخواهند دردهای انسانی را کم کنند اما نمیشود. درد کمتر نمیشود. قابل توجه تمام آن کسانی که م

 ذهنی را نگه دارند یا اینکه قویتر کنند. شما به خودتان نگاه کنید. میخواهند من 

این بیت خیلی مهم است. اگر شما بخواهید به لحاظ من ذهنی بزرگتر شوید ولی در عین حال دردهایتان را 

شما وچک شود. برای اینکه از عین آن چیزی که کم کنید، این کار مقدور نخواهد شد. باید من ذهنی ک

اشتباهاً فکر میکنید آن هستید، درد میاید. ولی شما میخواهید اینرا نگه دارید. همراه از بین رفتن من 

اگر شما عین من ذهنی را نگه دارید پس درد را هم دارید نگه میدارید. شما ذهنی، فضای زندگی باز میشود. 

از را نگه دارید، در عین حال انتظار داشته باشید که با یکسری اقدامات غم و میخواهید یک مرکز دردس

 دردتان کمتر شود. 
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 »» دهد نومیدی که ترسم می لیک  ** جهد می بیرون سینه از این شرح«« 

خوب  جهد. میخواهم بیشتر توضیح بدهم و شما میگوید از سینه من شرح این موضوع دارد مرتب بیرون می

ولی میترسم بیشتر ناامید شوید. چرا میترسد ناامید شویم؟ میترسد ما فکر کنیم که اگر عین  دمتوجه شوی

وجود من دردزاست و من قادر نیستم از شر این راحت بشوم، پس من چکار کنم؟ برای اینکه ما خیلی به 

ای عاقل این دردهایی ما انتظار داریم روانشناسان، فیلسوفان و دکترها و آدمهدرمان بیرون امیدوار هستیم. 

حوصلگی، حس ترس، خشم، رنجش، کینه،  که ما میکشیم را درمان کنند. این دردها شامل حس جدایی، بی

جویی، حس جنگ، حس اوقات تلخی و نیاز به اوقات تلخی و درد درست کردن را میخواهیم از بین  انتقام

د و من هم دل ما شده و ما قادر نیستیم اینرا خیز ببریم. ولی اگر یکی زیاد توضیح دهد که این از من ما می

 از بین ببریم، ممکن است سبب ناامیدی شود. االن میگوید ناامید مشو:

 »» کن فریاد ،فریادرس آن پیش  ** کن شاد را خود ،نومید مشو نی«« 

یاور. به غم و ناامید مشو. برای اینکه زندگی دارد روی تو کار میکند. خودت را شاد نگه دار. به شادی روی ب

تو برو پیش خدا و زندگی فریاد کن. تا به حال پیش چیزهای این جهانی ما عزا روی نیار. اصلت شادی است. 

 ایم.  فریاد کرده

 »» کهن ناسور رنج طبیب ای ** کن عفو ما از ،عفو محبّ کای«« 

کنی، ما را ببخشی. برای تو ای دوستدارنده بخشش، ای که تو دوست داری از گناهان و اشتباهات ما را آزاد 

ایم. همین که االن برمیگردیم بسوی تو، آغوش تو باز است. ما را عفو کن. تو هستی  مهم نیست ما چکار کرده

اسور کهن جالب است. یعنی من ذهنی. یعنی من که طبیب رنج و درد چرکین کهنه هستی. اصطالح رنج ن

ی اینکه این من مرا زخم کرده و من مثل تیغ و خاریست اول یک دردی تولید کردم، زخمی تولید کردم، برا

که بر بدن من فرو رفته و دور آن چرک کرده. ما چسبیدیم به چیزهایی و از آن چیزها و آدمها انتظارات 

ایم. رنجش روی رنجش چرک است. رنجش بدور آن زخم انباشته شده. دائماً درد میکند.  داشتیم. رنجیده

تابد که شما  نیروی شفابخشش هم موقعی به شما میزندگی و خداست.  ،ک نفر استطبیبش میگوید دائماً ی

همیشه سعی کنید موازی با این لحظه باشید و تسلیم باشید. و آن دوستدارنده عفوست. حداقل یک چیز یاد 

 میگیریم که عالج این دردهای ما در بیرون نیست. 

 »» گرد تو از نیارد بر تا مبین خود ** کرد یاوه را شقی آن حکمت عکس«« 

اخ و بدبخت را تباه کرد. زندگیش را بر باد داد. تو خودبین مباش تا دمار از انعکاس حکمت آن نسّ میگوید

در  ست که تو را تباه نکند. یادمان باشد من ذهنی و روشنایی جسمی انعکاس نور زندگیروزگار تو در نیارد. 

مثل همین ابیاتی که میخوانیم در شما روشنایی و نور بزرگان  به خاطر انعکاساینجا خیلی تاکید میکند. 

 حکمت بوجود میاید. ولی بخاطر این حکمت نباید خودبین بود. بصورت یک انسان داننده نباید بلند شد. 
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 »» ست ا عاریه تو بر و ابدالست ز آن  ** ست ا جاریه حکمت تو بر ،برادر ای«« 

ت. این حکمت از اولیای خداست، یعنی از انسانهای زنده به ای برادر من حکمت بسوی تو جاری اس

 حضورست و پیش تو عاریتی و قرضی است. ابدال بمعنی انسانهای کامالً به حضور رسیده و رسته از جهان

ال صفر  هویتشان در ذهن بطور ایده ،اند نهایت و ابدیت خودشان زنده شده ست که فرض میکنیم به بیه

 شده.

 »» ست هتافت رمنوّ همسایه ز آن ** ست هیافت نوری خانه دخو در گرچه««  

ای روشن است و این خانه دل شماست که روشنایی آمده. اما از همسایه  میگوید درست است که یک خانه

که یک خانه روشن باشد، همسایه روشن باشد و این انعکاس نور نه تنها  درست مثل اینکهنورانی تافته شده. 

تابد. پس این  تابد، بلکه از درون زنده ما هم، از من اصلی ما، از روح و هشیاری ما هم می می از بزرگان به ما

 اصلی نیست. چند مثال میزند: نور منعکس شده هشیاری جسمی در ذهن عاریه است. 

 »» مکن خودبینی هیچ و دار گوش ** مکن بینی ،مشو هغرّ ،کن شکر«« 

شده و ما میتوانیم یواش یواش خودمان را در معرض این نور قرار ما باید شکر کنیم که این نور منعکس 

ه مشو یعنی مغرور مشو و تکبر مکن، بینی مکن. گوش دار، مان بیشتر شود. غرّ دهیم و روز به روز شناسایی

ر هستید؟ بینی میکنید؟ صد هیچ خودت را مبین، خودبینی مکن. شکر میکنید؟ به خودتان نگاه کنید. مغرو

میدهید؟ چند درصد به این دانش موالنایی توجه میکنید؟ یا میگویید پنجاه درصدش درست  صد گوشدر

 است و پنجاه درصدش غلط است. چطور به این ابیات گوش میدهید؟ 

 »» امتی از کرد دور را امتان ** عاریتی کین درد و دریغ صد«« 

را از امت بودن، از دیندار حقیقی بودن، ها را، گروههای انسانی  افسوس و صد افسوس که این نور قرضی امت

ایم و بر اساس آن بلند  هویت شده از بنده خدا بودن به درآورد. بله، ما با این نور عاریتی و دانش ذهنی هم

میشویم و میگوییم میدانم. در نتیجه نمیتوانیم با زندگی موازی شویم یا با بزرگان موازی شویم. امتی یعنی 

ایم. گفتار بزرگان اثری روی ما ندارد. برای  ، تغییرپذیری. ما نفوذناپذیریم. جامد شدهامت بودن، بنده بودن

 ست که نیست.   ه اینکه نور عاریتی بنظر میرسد که نور اصلی در ما

 »» سماط بر نداند واصل را خویش ** رباط هر دران آنکه غالم من«« 

اً آنجاست. همین ذهن است و سطوح مختلف ذهن رباط یعنی مهمانسرا و کاروانسرا، جایی که انسان موقت

ست که فعالً فکر پوشانده. فکر بعد از فکر میاید. در نتیجه پوششی روی  است. سماط زمینه اصلی زندگی

زمینه زندگیست که اگر فرض کنید االن فکرتان متوقف شود، زمینه اصلی زندگی خودش را ظاهر میکند. 

گی، فکر متوقف میشود. همین لحظه اگر شما تمرکزتان روی نفس اگر یک لحظه شما زنده شوید به زند

 کشیدنتان باشد، وقتی آگاه هستید از نفس کشیدن، میبینید که فکر متوقف شد. 
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فکر شما را تسخیر کند. نفس کشیدن بوسیله  عین حالدر  ،شما نمیتوانید آگاه از نفس کشیدن باشید

ه همین دلیل هم یک راه مراقبه بسیار خوبیست. بهر حال زندگی صورت میگیرد، یک ابزار مادی نیست. ب

من میخواهم عرض کنم که شما خوب توجه کنید که سماط چیست. سماط یعنی سفره، زمینه. زمینه 

آن همان سماط است، سفره ظریف در زیر حفظ میکنید،  زندگی که بعضی مواقع شما بصورت یک آرامش

ای که میرسد، آنجا را سماط  ه در هر کاروانسرا یا مهمانخانهزندگیست. میگوید من غالم آن کس هستم ک

نداند و خودش را واصل نداند. شما حس میکنید که از این رباط باید حرکت کنید؟ یا در سطحی از ذهن 

فعالً مشغولید ولی خودتان را واصل بر زمینه اصلی زندگی میدانید و میبینید. اگر اینطور باشد، این توهم 

 است. 

 »» مرد روز یک رسد در مسکن به تا ** کرد ترک بباید که رباطی سب«« 

شدگی و سطوح دردها تا  هویت ها و کاروانسراها را باید رفت و از آن دل کند، سطوح هم خیلی از مهمانخانه

 ی به فضای یکتایی برسد که مسکن اصلیش است. زانسان رو

 »» زنیست تشآ عاریت پرتو  ** نیست سرخ او ،شد سرخ آهن گرچه«« 

زنی است.  ، رنگ آهن سرخ نیست. از پرتو آتشمیگوید وقتی آهن را در کوره میگذارند و گرم و سرخ میشود

شما این کوره دارد دمیده میشود و آهن سرخ میشود. این سرخی آهن عاریتی است. میخواهد بگوید که اگر 

اید، این قرمزی از شما نیست.  زنده شدهدر من ذهنی هستید و حس میکنید که رنگتان قرمز شده یا بحضور 

احتمال دارد از یک بزرگی باشد که پیش شماست یا دارید مطالعه میکنید یا همسایه شما خداست. ما در 

ای محاصره شدیم و در آغوش که  بوسیله چه باشندهآغوش زندگی هستیم. ما یک من ذهنی هستیم. 

د و کمتر ستیزه کنید، نور آن هم یواش یواش شروع میکند هستیم؟ خدا و فضای یکتایی. اگر شما اجازه دهی

به روشن کردن خانه. شناسایی بتدریج صورت خواهد گرفت که من این دردم نیستم. من این چیزی که 

بطرفش با حرص میروم نیستم. این موضوعی که مرا ناراحت کرده نیستم. کسی که اینقدر پول مرا خورده، 

و به من برخورده،  رف زدندهر کرده، من فامیلم نیستم. مردم پشت سر من حمن آن پول نیستم. فامیلم ق

به من برنخورد. اینها همه از  چیزها بیندازم تاباید دارم کشف میکنم که چه چیزی را من آن حرف نیستم. 

   همسایه میتواند به شما بیاید که االن همسایه را تعریف میکند. 

 »» را خورشید مگر ،روشن مدان تو ** سرا یا روزن نور پر شود گر«« 

میگوید اگر این دریچه خانه شما، روزن یا توی خانه روشن شد، تو اینرا از خودت مدان. از خانه مدان و 

پس اگر یواش یواش دیدید درون شما روشنتر میشود و  نسبت بده. خورشیدروشنایی را فقط به 

نسبت ندهید و به زندگی و خورشید نسبت  خودتاناین شناسایی را به تان بیشتر میشود، شما  شناسایی

  دهید. 
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 »» منم این ،ندارم غیری پرتو ** روشنم گوید دیوار و در هر«« 

این همه که موالنا توضیح میدهد، برای اینکه ممکن است ما اینها را بخوانیم ولی واقعاً متوجه نشویم. هر در 

و پرتو خورشید نیست و  روشنایی از من استهستم.  و دیوار وقتی آفتاب رویش میفتد، میگوید من روشن

 این منم. هر انسانی که من ذهنی دارد اینطور میگوید.

 »» پدید آید ،شوم غارب من هچونک ** نارشید ای :آفتاب بگوید پس«« 

ای ناجوانمرد و ای نادان وقتی من غائب شدم و غروب کردم، روشن غارب یعنی غروب کننده. آفتاب میگوید 

 هد شد. خوا

 »»ما عالی قدیم  و خندانیم و شاد ** خودیم از سبز ما :گویند ها سبزه«« 

ها باال میایند و سبز میشوند و میگویند ما از خودمان سبزی داریم و از خورشید نیست.  در تابستان سبزه

یت میشود، هو  ببینید چقدر شاد و خندانیم و قد عالی داریم. انسان هم وقتی با طاووسیت در جوانی هم

اش من هستم و همه در من است. ولی االن میخواهد بگوید که این روشنایی همین  میگوید اینها همه

نسبت  خورشیددر خودت میبینی اینرا به  االن هشیاری است که حتی در جسم تو تابیده. هر اثر خوبی که

هر پدیده خوبی در تن شما،  ست که شما را محاصره کرده و در آغوش او هستید. بده. خورشید این فضایی

خودتان. همین که به  نه به ،جان و فکر شما، در احساس شما بوجود بیاید، اینرا به زندگی نسبت دهید

 نسبت دهید، من میاید.   خودتان

 »» بگذرم من چون بینید را خویش ** ممَاُ ایک :بگوید تابستان فصل«« 

که ای دی از خودتان است. پس گرما و نور آفتاب من چی؟ میگوید این سبزی و طراوت و این قدبلنتابستان 

 ها وقتی پاییز و زمستان بیاید و من بروم، در آن موقع خودتان را ببینید.  گروههای سبزه

 »» بال و پر و فر کرده پنهان روح ** جمال و خوبی به نازد همی تن«« 

نازد، تفاخر میکند. اما روح ما، هشیاری در  هر چیز مادی در شما از جمله این تن به زیبایی و جمال می ،تن

نازیم، این از هشیاری و انعکاس  نازیم، من داریم، به همان چیزهایی که می ما پنهان است. وقتی ما می

هشیاری است. ولی چون نمیخواهیم روح را ببینیم و به روح و هشیاری زنده شویم، فر یعنی تابشش و پر و 

اش میگوییم  ا به او نمیتوانیم بپریم و به تشعشعش هم آگاه نیستیم. چون همهیعنی مبالش را پنهان کرده. 

 هویت شده.  ینها از من است. چون من داریم. من میگوید اینها همه از من است. چون با آن هما

 »» زیستی من پرتو از روز دو یک  ** ؟کیستی تو مزبله ایک گویدش«« 

کیستی؟ یکی دو روز در اثر پرتو من زندگی کردی. این من بودم که دان تو  هشیاری به من میگوید ای زباله

شدگی با مشخصات جسمی، فکری و هر  هویت نورم را رویش انداختم. پس ما تا فرصت داریم میتوانیم از هم
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کننده و زندگی  داشتنی بگذریم و به هشیاری زنده شویم. بدانیم که هر چه تجربه میکنیم، از تجربه چیز تعلق

حتی اسم ما هم جزو تجربه است. جسم ما جزو تجربه است. فکر ما جزو این تجربه یک خواب است.  است.

هشیاریست. او االن میگوید ای مزبله، تو کیستی زندگی، ای وجود دارد که خود  کننده تجربه است. یک تجربه

 .متیماندیم. باید میرف چرا خودنمایی میکنی؟ ما چند روز باید در این کاروانسرا می

 »» جهان تو از شوم من که تا باش ** جهان در نگنجد می نازت و نجغَ«« 

گنجد. صبر کن تا من از تو بجهم.  جهان دوم یعنی جهنده. میگوید این عشوه و ناز و تفاخرت در جهان نمی

شدگی با تن و چیزها درست شده، از جمله  هویت این تن من ذهنی میگوید که بر اساس همهشیاری به 

 ها و هیجانات و فکرها. میگوید باش تا روزی از تو بجهم. ها مثل حس ربهتج

 »» کنند رانتما و رانمو طعمه ** کنند گوری راو ت دارانت گرم«« 

دار هم درست است، به  دار یعنی دوست، گُرم ، دوستان تو، گرمروح، هشیاری میگوید که اگر من از تو بجهم

برند به گوری میندازند و ترا طمعه مور و ماری میکنند. پس هشیاری  یمعنی غمخوار است. دوستان تو ترا م

تو که اینقدر ناز و کرشمه و تفاخر میکنی، هی بلند میشوی و میگویی من من! من اگر روزی  :به ما میگوید

ا ه میبرند ترا به گوری میندازند که آنجا مورچهاز تو بجهم، همه کسانی که ترا دوست دارند جمع میشوند و 

  و مارها ترا بخورند. 

 »» بسی مردی  همی تو پیش به کو ** کسی آن گیرد تو گند از بینی«« 

اش را میگیرد. یعنی من هستم که همه  من اگر از تو بجهم، آن کسی که برایت میمرد، از بوی گندت بینی

بجای اینکه در این ذهن  ام. آیا شایسته نیست که ما همین االن به آن هشیاری زنده شویم نور را به تو داده

فروشی و  بلند شویم بعنوان من ذهنی و یک باشنده فکری هیجانی و شروع کنیم به فخرفروشی و علم

 فروشی.  من

 »» جوش ،آب در بود آتش پرتو ** گوش و چشم و نطق روحست پرتو«« 

ست  ر فضاییمیگوید این فکرهای شما در فضایی درست میشود که بخودش هشیار شده. پس هشیاری حضو

بعد گفته میشود و دیدن بوسیله که در آن هشیاری بخودش هشیار شده و فکرهای شما در آن ساخته شده. 

و گوش بوسیله آن میشنود. این با گفته اوپانیشاد مطابقت  ورت میگیرد، نه با این چشمهای ماآن هشیاری ص

است نه آنچیزی که فکر میشود، نه دارد که میگوید آن عنصری که فکر در آن درست میشود، آن فضا خد

ماحصل فکر. آن چیزی که چشم بوسیله آن میبیند، آن خداست نه آنچیزی که دیده میشود و مردم اینجا 

سبب شنیدن میشود، آن خداست نه آن چیزی که مردم میشنوند و میپرستند. میپرستند. آن چیزی که 

ست که فکر  هر چه که اسمش را بگذارید، فضاییپس معلوم میشود طبق صحبت ایشان این هشیاری یا روح، 

  .های شما مثل دیدن و شنیدن در آن درست میشود شما، حس
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این حرکتی  این پرتو آتش است.بدان تو جوش را میبینی،  ،در آب غلغل کننده که میجوشد وقتی میگوید

ات ما همه انعکاس پرتو که در آب میبینی و حباب باال میاید، این انعکاس پرتو آتش است و از این حرک

هشیاری است. خود همین حس دیدن و شنیدن و ایجاد فکرها نشان میدهد که یک فضایی وجود دارد که ما 

ها را میپرستیم و اینها توجه ما را  ها و شنیده این فکرها و دیده لیو ،آن هستیم و میتوانیم به آن زنده شویم

بوسیله ساخته دست خودش دزدیده نمیشود.  دیگر ین روح شمامیدزدند. االن شما نمیگذارید دزدیده شود. ا

   این بیت مهم است. 

 »» ستا من جان بر ابدال پرتو ** ستا تن بر جان پرتو هک آنچنان«« 

میرد، پرتو ابدال یعنی انسانهای زنده به  همینطور که پرتو جان بر تن است و اگر جان نباشد این تن می

 النا باید جزو ابدال باشد. حضور هم بر جان من است. مو
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 »» بدان ،تن جان بی که گردد چنان جان ** جان ز را پا واکشد چو ،جان جان«« 

جان دارد. این جان، انعکاس آن  ،داریم ولی یک جانِ جان هم داریم. این تن جانمیگوید درست است که ما 

. ما میتوانیم به هشیاری زنده شویم. به خدا زنده شویم، جان اصلی است که ما میتوانیم به آن زنده شویم

اینطور بگوییم. این جان را هم داشته باشیم، این تن همه زنده باشد. ولی شما االن میدانید که این جان در 

میگوید جانِ جان اگر از جان پایش را بکشد، درست مثل این میشود این تن انعکاس آن جان بزرگ است. 

تن بدون جان باشد، میفتد و مرده میشود. پس ما باید به او قبل از مردن زنده ن جان باشد. که این تن بدو

 شویم. 

 »» دین یوم در بود من گواه تا ** زمین بر من نهم می رو آن از سر«« 

اینجا موالنا تسلیم و سجده در مقابل زندگی و صفر کردن من را دارد توضیح میدهد. میگوید از اینرو من 

ا روی زمین میگذارم یعنی عقلم را صفر میکنم، یعنی صفر میشوم تا زمین شاهد من در روز قیامت سرم ر

که این لحظه میتواند صورت گیرد. قیامت  ستباشد. یوم دین به دو حالت اطالق میشود: یکی قیامت شما

تحان میکند تا یعنی زنده شدن. هر لحظه گفت زندگی ام ،شما یعنی قیام کردن و ایستادن به پای زندگی

ببیند که شما دوباره به یک جسم و فکر متولد میشوید. در اینصورت در اطرافتان سد ایجاد میکند و این سد 

قضاست تا شما بفهمید که نباید اینکار را بکنید. ولی حرص جهان میکشد به این دلیل که شما هنوز به 

ده میشوند. یعنی همه چیز به پای زندگی اید. یک قیامتی هم هست که همه زن اندازه کافی آگاه نشده

 ایستند که تا آن قیامت بزرگ از نظر زمانی خیلی مانده است.  می

ولی االن چیز جالبی میگوید. اینکه میتواند فرمهای شما، زمین شما اسرارش را به شما بگوید اگر شما ستیزه 

گیم او بر ما فائق میشود. ما زیر سلطه آن جن با آنها نکنید، اگر صفر شوید. یادمان باشد که با هر چیزی می

میرویم. در مقابل هر چیزی ما مقاومت میکنیم، آن به ما مسلط میشود. به محض اینکه ستیزه نکنید، شما 

های ما هست اینست که  بر آن مسلط میشوید. هر چیزی میتواند به شما اطالعات دهد و اطالعاتی که در فرم

ای. تو با من بازی نکردی. تو در مقابل من  لیل اینکه تو مرا خیلی جدی گرفتهام. به د زندگیت را من گرفته

مقاومت کردی. ولی االن سر به زمین گذاشتی. میشود شما االن سر به زمین بگذارید. کامالً تسلیم باشید و 

شما به زندگی اید.  سجده کنید و سر را از روی زمین برندارید به این معنی که شما عقلتان را دیگر صفر کرده

  و خدا میگویید که من در اختیار تو هستم.

 »» ها حال گواه باشد زمین این ** ها لزالزِ لزلتزُ که دین یوم«« 

لغزد، در اینصورت این زمین شاهد حال ما میشود. این  در روز قیامت که زمین به شدیدترین صورت می

که اگر شما زنده شوید به آن سماط که در باال  موضوع را موالنا به این لحظه و زندگی شخص شما میاورد

صحبتش شد، در آن کاروانسراها نایستید و لحظاتی در روز در زندگی شما باشد که بین دو تا سد زندگی 
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بیاید بطوری که شما حس کنید سماط هستید، زمینه زندگی هستید در زیر فکرهای شما، اگر شما آن 

های شما رخ میدهد. در این  زلزله. یکدفعه زلزله در زمین شما، در فرم باشید، این زمین شما شروع میکند به

همین  لرزاننده اوست، زندگیست. اید. در واقع لرزاننده شدید. خودتان تبدیل به او شدهشما موقع هست که 

ه که شما زمینه زیر فکرهایتان شوید و بین فکرهایتان قرار بگیرید و این زمینه شروع کند به فعال و زند

 آیات قرآناینها ها شروع میکنند شدیداً به لرزیدن و میگوید اطالعاتش را به شما پس میدهند.  شدن، فرم

 : هستند

 1-5(، آیه 33قرآن کریم، سوره زلزال )

 (۱) إَِذا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالََها

 (۲) َوأَْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثَقالََها

ْنَساُن َما لََها  (۳) َوَقاَل اْْلِ

 (۴) يَْوَمئٍِذ تَُحِدًُّث أَْخبَاَرَها

 (۵) بِأَنَّ َربََّك أَْوَحٰى لََها

 ترجمه فارسی

 زمین شما منظور است.     (5هنگامی که زمین را با ]شدیدترین[ لرزشش بلرزانند، )

 

همین زندگی شماست که در اثر مقاومت به آنها  ،بارهای گران زمین   (2ن بارهای گرانش را بیرون اندازد، )و زمی

اید، زمین شماست، همین که به زمینه  های شما که به آنها چسبیده های شما، فرم اید. این تفرقه تفویض کرده

این انرژی دارد زنده میشود و بار گرانش را برای اینکه  .زیر آنها زنده شوید، آنها شروع به لرزیدن میکنند

  اندازد. بیرون می

 

شما میگوید چه شده؟ چرا در زندگی فرمی من این همه زلزله     (9و انسان بگوید: زمین را چه شده است؟ )

ریزند و  افتاده. بخاطر اینکه داری به زندگی زنده میشوی. او دارد به تو زنده میشود. اینها دارند فرو می

 ندگیشان را به شما پس میدهند.ز

 

فرمهای شما به شما میگویند که ما اینقدر جدی نبودیم. با     (۴آن روز است که زمین خبرهای خود را می گوید؛ )

ما چرا ستیزه کردی، چرا ما را اینقدر مهم دانستی و زندگیت را به من دادی. حاال من اینها را به تو پس 

 میدهم.

  
    (1به او وحی کرده است. ) زیرا که پروردگارت

 :92۷۷ادامه داستان مثنوی، دفتر اول، بیت 

»»در سخن آید زمین و خارها  ** کو تُحَدِّث جَهْرَةً اَخْبارَها««   

http://ganjnama.com/quran.php?search=&language=persian&tanslator=%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&surah=99
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=36#rowno369
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=36#rowno369
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ها و خارهای شما به  که این زمین آشکارا خبرهایش را به تو پس میدهد، بازگو میکند. زمین بنظر من فرم

ها و باورهایی که چسبیده بودیم. خارها میتوانند  شدگی هویت زمین، همشما میگویند ما چکاره بودیم. 

دردهای شما باشند. وقتی زمینه زیر شما میشوید، متوجه میشوید و شناسایی میکنید که چه اتفاقی افتاده. 

 زندگی شما کجاهاست؟  

 »» زن دیوار این بر را سر ،برو :گو ** ظن و فکر در شود منکر ،فلسفی«« 

انسان من ذهنی است. فقط فکر میکند فکر و ذهن وجود دارد و غیر از این ذهن هیچ چیز دیگری  ،فلسفی

دار ذهنی، به او بگو سرت  نیست. یعنی هشیاری حضور نیست. میگوید در فکر و ظن، ظن یعنی فکرهای من

زاییده میشود و  کوبد. فلسفی هر لحظه به یک فکر را بکوب به دیوار. واقعاً سرش را به دیوار این سد می

کوبد. از آنجا راه نیست و گفت این سد قضاست. االن شما متوجه میشوید که  سرش را محکم به دیوار می

ها خودشان را فیلسوف میدانند و فکر  موالنا چه میگوید. این ذهن سد ایجاد میکند، درد ایجاد میکند و خیلی

میدانند. با بافتن فکرها به هم میخواهند مسائل  را که در آن هشیاری حضور نیست، باالترین سطح هشیاری

 فیلسوف واقعی نیست.   ،جهان را حل کنند. این آدم

 »» دل اهل حواس محسوس هست ** گل نطق و خاک نطق و آب نطق«« 

میگوید حرف زدن آب و حرف زدن خاک و حرف زدن گل فقط بوسیله اهل دل قابل دریافت است. میتوانید 

ناصر مختلف موجود در ما تعبیر کنید یا نه ممکن است برای فلسفی قابل قبول نباشد که همه اینها را به ع

یک انسان میتواند مثالً پیغامی از گل بگیرد. یک گل میتواند پیغامی از انسان بگیرد. انسان وقتی به حضور 

د. این انرژی که از ما ارتعاش میکند آیا روی حیوانات و نباتات و جمادات اثر دارد؟ موالنا میگوید اثر دار

 ساطع میشود، این ارتعاش بوسیله باشندگان دیگر قابل دریافت است.  

 »» است بیگانه اولیا حواس از ** است حنانه منکر کو فلسفی«« 

فلسفی منکر حنانه است. حنانه، ستونی بوده که حضرت رسول تکیه میداده و سخنرانی میکرده. بعداً که 

اخته بودند، دیگر به آن ستون تکیه نمیکرده و حنانه از دوری آن انرژی ناله برای ایشان یک منبری س

میکرده. میگوید کسی که در ذهنش است منکر اینست که ستون حنانه دلش به آن ارتعاش تنگ شده و 

بنابراین از حواس اولیا بیگانه است. کسی که فقط فکر را میشناسد و هشیاری جسمی را میشناسد، از 

اند، از آن بیگانه است. حاال اگر شما صرفاً در فکر هستید، این  اولیا دارند، به فضای حضور زندهحواسی که 

احتمال را بدهید که شما ممکن است روزی به هشیاری حضور زنده شوید و از این هشیاری شما انسانهای 

 .  دیگر استفاده کنند در جهت زنده شدن به حضور یا نباتات و حیوانات استفاده کنند
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 »»خلق  رای در آورد خیاالت بس  ** خلق سودای پرتو که او گوید«« 

های فکرهای خلق است که در مردم خیاالت ایجاد میکند. من فکر میکنم  فلسفی میگوید که فقط انعکاس

چیزی میگویید مرا تحریک میکند. هیچ چیزی غیر از این نیست.  شما میگویم، ذهن شما را تحریک میکند و

ر، فکر را تحریک میکند. فضای یکتایی حضور و هشیاری دیگر وجود ندارد. این فکر خطرناک است. پس فک

های ذهنی درست میکنیم. درد شما ایجاد درد میکند. اگر شما به  برای اینکه با تحریکات من ذهنی، ما من

کردن میکند و این فکر درد ارتعاش کنید، در یکی دیگر درد را ارتعاش میکنید. او هم شروع به درد ایجاد 

 شیطانی است. ما نمیتوانیم از این درد عمومی خالص شویم. 

کما اینکه میبینید در برخی نواحی جهان دردها جمع شده و یک فضای درد بوجود آورده که دسته جمعی 

ند، شروع به ایجاد درد میکنند. وقتی بیست میلیون نفر، پنجاه میلیون نفر شروع به درد دسته جمعی میکن

جلوی خرابکاری آنها را نمیشود گرفت. حتماً باید ویران کنند. دو یا ده پانزده سال درد بکشند، وقتی درد 

های دردخواه آن موقع تازه فکر میکنند چه اشتباهاتی کردیم، چرا ما  بوجود آمد و همه سیراب شدند، ذهن

د ما کردیم، عقل ما کجا بوده؟ اینها را چه کاری بو اینکار را کردیم، چرا جنگ کردیم، ویران کردیم، این

 فرقی نمیکند در سطح جمعی هم همینطور است.  داده، منتها در سطح فردی.امروز توضیح 

فلسفی میگوید فقط خیاالت وجود دارد و چیز دیگری وجود ندارد. ولی شما االن میدانید که ما داریم سعی 

گوید که اینجا جای سکونت ما نیست. امروز گفت این میکنیم از این کاروانسرای ذهن برویم. موالنا می

یعنی آشکارا بدون اینکه شما متوجه شوید کارهایی میکند که باالخره به ضرر شما تمام هشیاری خائن است. 

های خیریه.  شود. هیچ کاری نیست که من ذهنی ما انجام بدهد، یعنی ما با منیت انجام دهیم، حتی کمک

ه هزار نفر بفهمند، یکدفعه میبینی ده هزار دالر به جایی کمک میکنند. همه دست مردم میروند برای اینک

 این خوب است. این بر اساس منیت است. هر موقع شما بجایی کمک کردید و هیچ کس نفهمید،میزنند. 

تان به جایی کمک میکنید. در این حالت، من نیست. ولی وقتی شما یک  شما بر اساس دل خودتان و تصمیم

ری میکنید و میبیند که میخواهید مردم دست بزنند، بعداً بگویند، این برود به آن بگوید و چند نفر تلفن کا

ش خیلی خوب است. میگویند آدم بزنند که دست شما درد نکند، باالخره از این درد بیرون خواهد آمد. ظاهر

لی باالخره از این درد بوجود و !. پولش را در راه درست خرج میکندی است، چقدر آدم خوبی است ریّخَ

   خواهد آمد. باورتان میشود؟ آدم باور نمیکند. 

 »»و ا بر زد را منکری خیال این  ** او کفر و فساد آن عکس بلک«« 

بلکه انعکاس آن فساد و کفر این فلسفی یعنی این آدمی که فقط در ذهن است، به او زده و این خیال 

ن من ذهنیست که وقتی بلند میشود میگوید من همه چیز را انکار میکنم. منکری را در او بوجود آورده. ای

اخ هستیم. عوض اینکه وحی خدا را اخ که ما هم نسّاصالً من ذهنی انکار خداست، کفرست. مثل آن نسّ
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بنویسیم، او دارد وحی میکند و ما حرفهای خودمان را میزنیم. از اول اینرا گفته. گفت وضع شما هم عین 

گردید در حالیکه هر لحظه او به  شما یک آه میکشید ولی عمل نمیکنید، توبه نمیکنید و برنمی. اخ استنسّ

که بلند شده و تکبر دارد و بینی میکند، چطور کوچک  رگرد. من آغوشم باز است. ولی اینشما میگوید ب

نید: آیا فساد و کفر و شود و برگردد. در حالیکه مردم نگاه میکنند، این و آن. حال شما به خودتان نگاه ک

گذاری کردن عمر در یک چیز بیهوده و بزرگی بیخودی  پوشیدگی شما و تباه شدن در این راه و سرمایه

 ظاهری شما را منکر نکرده؟ 

 »»بود  دیوی سخره دم همان در ** شود منکر را دیو مر ،فلسفی«« 

ن است. برای اینکه اگر از جنس فلسفی میگوید دیو و شیطان چیست، ولی همان موقع زیر سلطه شیطا

فهمید که در سفره شیطان است. کسی که بحضور زنده است، میداند که یک من داشته و  حضور باشد، می

حقیقی یادمان باشد که منظور از فلسفی، فیلسوف این من نماینده شیطان و دیو بوده. اصالً خود دیو بوده. 

ولی آن فیلسوف  به زندگی زنده است، او هم یک فیلسوف است.نیست. آن کسی که به حضور زنده است، 

کجا و این کسی که در ذهن زندانی است و سد در جلویش است و همیشه یک من دارد و آنرا حفظ میکند، 

 در حالیکه این من مرکز درد است. 

میشود. یک نفر در گفت اگر این هستی تو مرکز دردت باشد، چکار میخواهی بکنی. یک کشتی دارد غرق 

ها و میزها  نشینند، دارد میز و صندلی را درست میکند! این دارد کلش پایین میرود. صندلی جایی که می

لغزند. بعد یکی اینها را گرفته که وایسا! این کلش دارد غرق میشود. بیخودی زحمت  تکان میخورند و می

  .  نکش. بپر به دریا. این کشتی ترا به خودش غرق خواهد کرد

 »»جبین  در کبودی نبود جنون بی  ** ببین را خود ،را دیو ندیدی گر«« 

جبین یعنی پیشانی. میگوید دیو را ندیدی. خودت دیو هستی. اگر کسی پیشانیش کبود است، معلوم است 

ن شا خورند و پیشانی ها بود که به زمین می ها و غشی که این دیوانه بوده. این کبودی پیشانی مال دیوانه

اش سیاه است، مشخص است که این مجنون و دیوانه بوده.  زمین میخورد و سیاه میشد. کسی که پیشانی

اش  و در سفره یمهست پس وقتی ما رفتاری داریم که سیاه است، حالمان بد است، معلوم است که دیو

 هستیم. یعنی در سفره من ذهنی هستیم. 

»»ست ا پنهانی فلسفی او ،جهان در ** ستا  پیچانی و شک دل در را که هر ««  

خدا، زندگی حاال نم، امن چه مید ثالً میگویدماش دلش است،  هر کسی در دلش شک است، یعنی من ذهنی

پیچش دارد، شورش دل دارد، مثل آن نساخ که میدانست اشتباه کرده ولی  !هست و حضور چیه، شک دارم

 زیر بار اشتباه نمیرفت. 
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من ذهنی است. یکی از صفات من ذهنی است. عکس یقین است. شما اگر شک دارید، شک یکی از ابزارهای 

او یک فلسفی پنهانی است. اشکالی ندارد اگر ما شک داریم و دلمان شورش دارد، میدانیم که این به خاطر 

امروز موالنا گفت من میخواهم توضیح بدهم ولی میترسم ناامید من ذهنی است و ما در سلطه دیو هستیم. 

 مید مشو و شادی کن. اصلت شادی است و پیش آن فریادرس فریاد کن. شوی. گفت نه ناا

زندگی یک ضربان تکاملی دارد که هشیاری انسانی را میخواهد از ذهن آزاد کند، گرچه که کار مشکلی است. 

، آدمهای دیگر که من ذهنی دارند گرچه مردم ما را تحریک میکنند. گرچه امروز گفت که اگر اینکار را بکنی

د کرد. ما را نخواهند گذاشت که کارمان را بکنیم د، من ذهنی شما به شما حمله خواهما حمله میکننبه ش

میگوید که  ولی شما پیش آن فریادرس فریاد کن و پنهانی کار کن. امروز گفت فاش مکن. ولی امروز موالنا

ن را نیندازید، در تمام ای و د، یک رگ کینه، رنجش داشته باشیدهم داشته باشی اگر امروز یک رگ فلسف

  شئونات زندگی شما اثر خواهد گذاشت.  

»»سیاه  رویش کند فلسف رگ آن  ** گاه گاه و اعتقاد نماید می ««  

 ، من اعتقاد دارممیگوید آن کسی که در دلش شک هست، پیچش هست، بعضی مواقع میگوید درست است

ما همیشه مواظب خودتان ش را سیاه میکند و نمیگذارد. شیورو باید اینطور باشد ولی آن رگ فلسفش 

دیگری کاری  ردفباشید. نورافکن ما روی خودمان است. اینها را میخوانیم و به خودمان نگاه میکنیم و با 

دیگری کار نداریم به ما کمک میکند. اصالً مثل اینکه ما فقط مسئول خودمان  خصشنداریم. اینکه ما به 

ه شما قدرت میدهد و شما زودتر میرسید. اگر شما با هستیم. کار مردم به ما مربوط نیست. اینقدر خوب ب

 مردم کاری نداشته باشید، چه بسا مردم هم با شما کاری نداشته باشند. 

جویی، غیبت نکنید و به مردم لطمه نزنید، ممکن است آنها هم کمتر مزاحم شما شوند.  اگر شما انتقاد، عیب

سبب میشود دیگران هم تسهیل کنند. اگر کمک  این نرمش، پذیرش و عدم ستیزه، این مقاومت نکردن

نمیکنند، لطمه نزنند. بگذارند شما کار کنی تا این فضای درون وسیع شود و اگر از یک حدی گذشت، دیگر 

 نمیتوانند شما را پایین بکشند. ولی تا آنجا برسی باید هنوز کار کنی. 

 »» نتهاستم بی عالم بس شما در ** شماست در کان مؤمنان ای الحذر ««

االن به شما میگوید مواظب باشید. دوری کنید که این رگ فلسف و من ذهنی در شماست. اما در عین حال 

منتها هم هست و این فضای یکتایی است. خدا کدام را میخواهد زنده کند؟ عالم  در شما یک عالم بی

به گذشته و آینده، در اینصورت  چربد، منتها را. زندگی که این لحظه است و قدرتش همیشه به توهم می بی

اگر شما مواظب باشید که در من رگ فلسف هست، رگ کینه هست، رگ پیچش و شک هست، پس مواظب 

 هستید و دارید خودتان را تماشا میکنید. ناظر خودتان هستید. 
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ینده منتها به کمک زندگی که به گذشته و آ پس شما مواظب هستید که به محدودیت نروید و به عالم بی

چربد به اینکه احساس گناه و مالمت میکنید، دیگران را مالمت میکنید، پدر و مادرم  چربد، می شما می

فالنی زندگی ما را به تباهی کشیده و نگذاشتند، قدرت این لحظه به آنها  همسرم نگذاشته، نگذاشته،

ها زنده شوی و منت چربد. متوجه میشوید فقط این لحظه وجود دارد و این لحظه شما میتوانی به عالم بی می

 گذشته دیگر مهم نیست. 

»» دست تو از آرد بر آن روزی که وه ** ستا تو در ملت دو و هفتاد جمله ««  

        به قول حافظیعنی همه هفتاد و دو ملت که قدیم فکر میکردند در جهان هفتاد و دو ملت وجود دارد.  

میگوید  همین را میگوید. .«جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه * چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند » 

ها، همه میراث درد بشری در تو هم هست. مواظب باشد از تو  شدگی هویت همه هفتاد و دو ملت، همه هم

ما بیرون نیاید. پس ما میراث درد بشری هستیم. برای همین است که میگوییم تمام انسانها یک نفر هستند. 

در حالیکه ما فقط ا دارند درد میکشند، به ما چه! آنهمیگوییم مثالً میرویم درد برای دیگران ایجاد میکنیم، 

یک هشیاری انسانی داریم، فقط یکی. این دردی که االن در جهان هست همه ما شریک هستیم. ما همه زیر 

باید  های ما زیر نفوذ آن هستند. این آسمان زمین، نه آسمان معمولی، درون را گرفته. نفوذ آن هستیم. بچه

را شفا بدهیم. اینطور نیست که شما بروید جایی درد ایجاد کنید و بگویید به ما چه. همه سعی کنیم دردها 

 ما آنها را کشتیم ولی آنها ما را نکشتند! به بیت توجه کنید. 

»»بود  لرزان این بیم از برگ همچو ** بود ایمان این برگ را او که هر ««  

، مثل یا در این راه باشد ه حضور زنده شده باشدمیگوید هر کسی برگ ایمان داشته باشد، تا حدود زیادی ب

ها و میراث درد بشری. میترسد  شدگی هویت برگ بید از این موضوع میترسد. میترسد کشیده شود به این هم

یکدفعه سر از او درآورد. بنابراین دو چشم دارد و چندین تا هم قرض کرده و دارد خودش را تماشا میکند. 

یعنی نوا، مایه. ساز و برگ که داریم. اولی به آن معنا است.  برگمیخواهد برگ ایمان و حضور را حفظ کند. 

ها میگویند آقا پرهیز چیه، من همه کار میکنم؟  برگ دوم، برگ درخت است. شما مواظب هستید؟ بعضی

 !ای نیست ارد. هر کاری بکنم مسالههیچ اشکالی هم ندارد. دروغ بگویم، اشکالی ندارد. تهمت بزنم اشکالی ند

 لی مهم است.این بیت خی

»»ای  دیده مردم نیک را خود تو که ** ای خندیده زان دیو و بلیس بر ««   

ای، فکر میکنی خیلی نیک  میگوید بر ابلیس و دیو به این دلیل میخندی که خودت را از مردم نیک دیده

 هستی. خیلی باایمان هستی ولی:

»»دین  لاه ز آید بر واویلی چند ** پوستین بازگونه ،جان کند چون ««  
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پوستینش آن طرف به شما نشان میدهد. اگر بصورت باایمان خودش را میگوید این جان خود را بزک کرده و 

ایم و بعنوان من  بپوشد. میدانید که پوستین را از پوست گوسفند درست میکردند، یعنی اینرا که پوشیدهرا 

ایم  ردم هم قبول کردهایم و میگوییم اینطور هستیم و تصویر ذهنی از خودمان درست کردیم و به م بلند شده

که ما اینطور هستیم، میگوید اگر این پوست بازگونه شود یعنی واژگونه از آنسو پوشانده شود و ما حقیقت را 

ببینیم، یک آهی از ما بلند میشود. چند واویلی، میگوییم این چه مصیبتی بود که نمیدانستیم اینطور 

 هستیم. 

»»ست ه شد پنهان امتحان سنگ زانک  ** ست  هشد خندان زرنما هر دکان بر ««  

دوباره امتحان را مطرح میکند. میگوید در دکان هر زرنما، کسی که ظاهر زر، ظاهر حضور دارد، 

خندند و میگویند ما باایمان هستیم. برای اینکه سنگ امتحان  نماست، خندان شده. همه دارند می معنوی

 پنهان است.  

»»جیر باش اندر امتحان ما مُ* *ار از ما برمگیر پرده ای ستّ ««  

جیر ار که خداست یعنی پوشاننده. ما فرض میکنیم باایمان هستیم. با مالیمت ما را امتحان کن. مُای ستّ

حقیقتاً اگر ما شروع کنیم به تسلیم شدن، موازی شدن، ستیزه نکردن، زندگی واقعاً یعنی پناه دهنده. 

شکند، ما را اذیت کند.  د حیثیت بدلی ما که یواش یواش میپوشاننده بنظر من آبروی ما هم است. نمیگذار

 ما را با نرمش و یواش یواش امتحان کن. 

»»ب هَذَ ،دارد می روز انتظار ** شب به زر با زند می پهلو ،قلب ««  

ب یعنی طال. قلب یعنی طالی تقلبی. میگوید در شب یعنی شب دنیا االن که در ذهن هستیم، یکی کامالً هَذَ

این پهلو زده پیش آن. میگوید من زر  نما است. معنوی ،ست و دیگری قلب ت و به حضور زندهمعنوی اس

هستم در حالیکه زرنماست. در ما هم همینطور. یک من اصلی وجود دارد و یک من تقلبی. این من تقلبی 

وز شود، باال آمده و میگوید من، منِ اصلی هستم و به زندگی زنده هستم. ولی طال منتظر روز است. ر

در شب دنیا و شب شما چطور؟  .هشیاری باال برود، مشخص میشود که من طالی واقعی بودم یا طالی تقلبی

ام. به خودمان نگاه  ذهن شما طالی واقعی هستید یا طالی تقلبی؟ طالی تقلبی میگوید من طالی واقعی

 میکنیم. 

»»فاش  زرو آید بر تا روّزَمُ ای ** باش که گوید زر حال زبان با ««  

با زبان نمیگوید، با زبان حال، با بیان حالت و صورت میگوید که ای دروغگو منتظر باش که روز بیاید تا 

 مشخص شود. 
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»»المؤمنین  امیر ابدال بود ** لعین ابلیس سال هزاران صد ««  

معادل  میگوید ابلیس لعنت شده مدت زیادی جزو ابدال بود و امیر مومنان بود. یادمان باشد ابلیس

شدگی و درد در این جهان است. دیو هم در ما که من ذهنی باشد نماینده آن است، یک انرژی  هویت هم

اش را رها  قوی است و این ابلیس همه را سر کار من ذهنی گذاشته و مواظب است که موقعی کار دردزایی

ی داده، آن شخص تا زمانی نکند. یک صحنه تئاتر اوقات تلخی در جهان درست کرده و به هر کسی یک نقش

که من ذهنی دارد آن نقش را بازی میکند، میل ما را به اوقات تلخی و ایجاد درد شما ببینید، چقدر زیاد 

خندی که فکر  است! البته ما ادعا داریم که بر ابلیس مسلط هستیم. امروز گفت که به این دلیل به ابلیس می

این پوستین برگردد، خواهی دید که نوکر شیطان بودی. اینها میکنی از مردم معنوی هستی. ولی یک روزی 

 میخوانم تا شما بشنوید. ا جاینفقط که به خودمان نگاه کنیم. من  را موالنا به ما میگوید

»»چاشت  وقت سرگین همچو رسوا گشت ** داشت که نازی از آدم با زد پنجه ««  

ت که من به خودم در آدم به فرم زنده شدم. شما باید به ابلیس باالخره آمد با آدم پنجه زد. خدا به ابلیس گف

آدم سجده کنی. گفت نمیکنم برای اینکه ابلیس بنابر تعریف نمیتواند غیر از فرم ببیند. من ذهنی ما هم که 

نماینده ابلیس است غیر از فرم نمیتواند ببیند. هشیاری و خدا را نمیتواند ببیند. برای همین است که موالنا 

ر. این کار غلط است. هیچ موقع سوال نکن که خدا وبه ما میگوید تو بوسیله ذهن خدا را به فکر درنیامرتب 

ام  ام و چی ام و به این سوال با فکر جواب بدهی. من چی ام و چی چیه و به این سوال جواب دهی. یا من کی

از جنس دیو خالصه کنی و باید بوسیله زنده شدن به او جواب داده شود. همین که فکر کردی، مغلطه می

 میشوی. 

میگوید از تفاخری که داشت با آدم پنجه زد و خم نشد. چون نتوانست ببیند. بنابراین مثل فضله انسان موقع 

باال آمدن آفتاب رسوا شد. البته موقعی که آفتاب باال میاید گرم میشود، فضله حیوانات یا انسان شروع به 

ن، بوی بد من ذهنی ماست که هر چه قویتر و پیرتر و پردردتر میشود، بوی بد دادن میکند. بوی بد داد

بیشتر خودش را مشخص میکند. پس ما امروز متوجه میشویم که نباید نمایندگی دیو را بکنیم. ما آدم 

نهایت و ابدیت خدا زنده باشد. خدا لحظه به لحظه دنبال  به بی در این لحظه هستیم. آدم بنابر تعریف باید

اخ در ذهن زندانی نشدیم و بیخودی آه نمیکشیم که عمل نکنیم. آه میکشیم که نسّمثل این کار است و ما 

 نهایت و ابدیت او را زنده کنیم.    عمل کنیم و برگردیم بسوی زندگی و بی
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