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 ١۴٩٢مولوی، ديوان شمس، غزل شمارٔه 

  

 بار دگر از راه سوی چاه رسيديم

  وز غربت اجسام به هللا رسيديم

  با اسب بدان شاه کسی چون نرسيدست

  داديم و بدان شاه رسيديمما اسب ب

  چون ابر بسی اشک در اين خاک فشانديم

  وز ابر گذشتيم و بدان ماه رسيديم

  ای طبل زنان، نوبت ما گشت، بکوبيد

  وی ترک، برون آ، که به خرگاه رسيديم

  يک چند چو يوسف به بن چاه نشستيم

  آمد، به سر چاه رسيديم )١(زان سر َرَسن

  تيمپيش محمد بشکس )٢(ما چند صنم

  تا در صنم دلبر دلخواه رسيديم

  نزديکتر آييد که از دور رسيديم

  و احوال بپرسيد که از راه رسيديم

  

 ٩۴۵مولوی، ديوان شمس، غزل شمارٔه 

  

 پاييد که چند میھا  ندا رسيد به جان

  به سوی خانه اصلی خويش بازآييد

  ز آب و گل چو چنين کنده ايست بر پاتان

  بجھد کنده ز پا پاره پاره بگشاييد

  سفر کنيد از اين غربت و به خانه رويد

  از اين فراق ملوليم عزم فرماييد

  ھا به دوغ گنده و آب چه و بيابان

  حيات خويش به بيھوده چند فرساييد

  

 ٢٨٩۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
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 ُشکر نعمت خوشتر از نعمت بود

  کی سوی نعمت رود )٣(ُشکرباره

  نعمت و نعمت چو پوست شکر جانِ 

  ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

  )۴(نعمت آرد غفلت و شکر انتِباه

  صيد نعمت کن بداِم شکر شاه

  

 ۴۶٢٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  

 تا به دريا َسْيِر اسب و زين بَُود

  بعد ازينَت مرکب چوبين بَُود

  مرکب چوبين به خشکی اَْبتَرست

  خاص آن درياييان را َرْھبرست

  اين َخموشی مرکب چوبين بَُود

  بَْحريان را خاُمشی تلقين بَُود

  کند ھر َخموشی که َملولت می

  زند می» عشق آن سو«ھای  عرهن

  »عجب خامش چراست؟«: گويی تو ھمی

  عجب گوشش کجاست؟: گويد او ھمی

  

 ١٧٣٠، دفتر اول، بيت مولوی، مثنوی

  

 حرف و صوت و گفت را بر ھم زنم

  تا که بی اين ھر سه با تو دم زنم

  

 ۴۶٢٧فتر ششم، بيت مولوی، مثنوی، د

  

 خبر من ز نعره کر شدم او بی

  ھستند کر )۵(تيزگوشان زين َسَمر

  زند آن يکی در خواب نعره می
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  کند صد ھزاران بحث و تلقين می

  خبر اين نشسته پھلوی او بی

  خفته خود آنست و کر زان شور و شر

  وان کسی ِکْش مرکب چوبين شکست

  غرقه شد در آب، او خود ماھی است

  موش است و نه گويا، نادری ستنه خ

  حال او را در عبارت نام نيست

  )۶(نيست زين دو، ھر دو ھست آن، بُوالَعَجب

  شرح اين گفتن برون است از ادب

  ورود و بی  )٧(اين مثال آمد رکيک

  ليک در محسوس از اين بھتر نبود

  

 ٧۵۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

 و اھل َصنَم )٨(گر فاسقی: گفت حق

  چون مرا خوانی، اجابتھا کنم

  )٩(ُشخول تو دعا را سخت گير و می

  عاقبت برھاندت از دست ُغول

  

 اقبال الھوری، پيام مشرق، ميالد آدم

  

 ه زد عشق که خونين جگری پيدا شدنعر

  حسن لرزيد که صاحب نظری پيدا شد

  فطرت آشفت که از خاک جھان مجبور

  خود گری خود شکنی خود نگری پيدا شد

  خبری رفت ز گردون به شبستان ازل

  حذر ای پردگيان پرده دری پيدا شد

  آرزو بيخبر از خويش به آغوش حيات

  چشم وا کرد و جھان دگری پيدا شد

  گی گفت که در خاک تپيدم ھمه عمرزند
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  تا ازين گنبد ديرينه دری پيدا شد

  

 ۴٢٩٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

سايِسان  )٩(مثل زدن در رميدن کرٔه اسب از آب خوردن به سبب ُشخوليدن
)١٠( 

  

 ۴۶سنايی، قصيدٔه شمارٔه 

  

 دشمنان و جاھالن )١١(در مذمت

  

 ای به مادر خود گفت چونکه ما آن کره

  ھمی زنند )١٢(آبی ھمی خوريم، صفيری

  برو بيھده مگوی: مادر به کره گفت

  )١٣(َکنَند تو کار خويش کن که ھمه ريش می

  

 ۴٢٩١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

 نه بگيرم گفت و پند آن حکيم

  )١۵(سقيم )١۴(م به ھر طعنیدر نگردان

  

 ۴٢٩٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

 او اندر خطاب آنکه فرموده ست

  خوردند آب کره و مادر ھمی

  ُشخوليدند ھر دم آن نفر می

  بھر اسبان که ھال، ھين، آب َخور

  رسيد آن شخوليدن به کره می

  رميد سر ھمی بر داشت و از خور می

  مادرش پرسيد کای کره چرا

  ؟)١۶(رمی ھر ساعتی زين استقا می
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  شخولند اين گروه می: گفت کره

  )١٧(م شکوهز اتفاق بانگشان دار

  رود لرزد از جا می پس دلم می

  رسد ز اتفاق نعره خوفم می

  تا جھان بوده ست از اين: گفت مادر

  کار افزايان، بدند اندر زمين

  ھين تو کار خويش کن ای ارجمند

  کنند زود، کايشان ريش خود بر می

  

 ٢٣۶۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  

 ديد احمد را ابوجھل و بگفت

  ھاشم شگفت زشت نقشی کز بنی

  راستی: گفت احمد مر ورا که

  )١٨(راست گفتی، گرچه کار افزاستی

  ای آفتاب: تديد صديقش بگف

  نَی ز شرقی، نَی ز غربی، خوش بتاب

  راست گفتی ای عزيز: گفت احمد

  )١٩(ای رھيده تو ز دنيای نه چيز

  ای شه، ھر دو را: حاضران گفتند

  گو گفتی دو ضدگو را چرا؟ راست

  دست )٢٠(ام َمصقُول من آيينه: گفت

  ترک و ھندو در من آن بيند که ھست

  

 ۴٣٠٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

 رود آب فراخ وقت تنگ و می

  پيش از آن کز ھجر گردی شاخ شاخ

  آب حيات ست پُر )٢١(شھره کاريزی

  آب کش تا برَدَمد از تو نبات
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  از جوی نطق اوليا )٢٢(آب ِخضر

  خوريم ای تشنٔه غافل، بيا می

  گر نبينی آب کورانه به فن

  سوی جو آور سبو در جوی زن

  چون شنيدی کاندرين جو آب ھست

  کور را تقليد بايد کار بست

  انديش را جو فرو بر مشک آب

  تا گران بينی تو مشک خويش را

  

 ۴٣٩مولوی، ديوان شمس، رباعی شمارٔه 

  

 ھر درويشی که در شکست خويش است

  تا ظن نبری که او خيال انديش است

  آنجا که سراپردٔه آنخوش کيش است

  از کون و مکان و کل عالم پيش است

  

 ٢٩١٢مولوی، ديوان شمس، غزل شمارٔه 

  

 دھی مرغ مرگ انديش را غم می

  کنی بلبالن را مست و گويا می

  

 ۵۵۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 

  

 ر چنان رخ کافريستزخم ناخن ب

  که رخ مه در فراق او گريست

  بينی تو روی خويش را يا نمی

  ترک کن خوی لجاج انديش را

  

 ١٢٠٨مولوی، ديوان شمس، غزل شمارٔه 
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 ای خيال انديش دوری سخت دور

  سر او از طبع کارافزا مپرس

  

 ۴٣٠۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

 )٢٣(چون گران ديدی شوی تو ُمستَِدل

  َرست از تقليد خشک آنگاه دل

  

 ٣٣۴٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

  

 داری تو به چشم خود نگر  چشم

  خبر بی  )٢۴(منگر از چشم سفيھی

  گوش داری تو به گوش خود شنو

  گوش گوالن را چرا باشی گرو؟

  ليدی نظر را پيشه کنبی ز تق

  ھم برای عقل خود انديشه کن

  

 ۴٣٠٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

  

 گر نبيند کور آب جو عيان

  ليک داند چون سبو بيند گران

  که ز جو اندر سبو آبی برفت

  کين سبک بود و گران شد ز آب و زفت

  ربود زانکه ھر بادی مرا در می

  نربايدم ثِقلم فزود باد می

  مر سفيھان را ربايد ھر ھوا

  ودشان گرانیِّ قُوازانکه نب

  لنگر آمد مرد َشر کشتئی بی

  که ز باد کژ نيابد او حذر

  لنگر عقل ست عاقل را امان
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  از عاقالن  )٢۵(لنگری دريُوزه کن

  او مددھای خرد چون در ربود

  از خزينه درِّ آن دريای جود

  زين چنين امداد دل پر فن شود

  بجھد از دل چشم ھم روشن شود

  

 ٣٣۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

  

 چون غرض آمد ھنر پوشيده شد

  صد حجاب از دل به سوی ديده شد

  

 ۴٣١۵ر سوم، بيت مولوی، مثنوی، دفت

  

 زانکه نور از دل بر اين ديده نشست

  است )٢۶(تا چو دل شد، ديدٔه تو عاِطل

  دل چو بر انوار عقلی نيز زد

  زان نصيبی ھم به دو ديده دھد

  پس بدان کاب مبارک ز آسمان

  * وحی دلھا باشد و صدق بيان

  ما چو آن کّره ھم آب جو خوريم

  ننگريم )٢٧(سوی آن وسواس طاِعن

  رو پيغمبرانی ره سپرپي

  ** طعنٔه خلقان ھمه بادی شمر

  اند آن خداوندان که ره طی کرده

  اند؟ بانگ سگان کی کرده  )٢٨(گوش فا

  

 ١١تا  ٩، آيه ھای )۵٠(قرآن کريم، سوره ق * 

  

َماِء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَْتنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ  ْلنَا ِمَن السَّ  )٩( َونَزَّ
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  )١٠( َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لَھَا طَْلٌع نَِضيدٌ 

  

لَِك اْلُخُروجُ ِرْزقًا لِْلِعبَاِد ۖ َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدةً مَ    )١١(  ْيتًا ۚ َكَذٰ

  

   ترجمه فارسی

  

   )٩. (اغھا و دانه ھای دروکردنی رويانديمو از آسمان آبی پر برکت فرو فرستاديم و بوسيله آن ب

  

   )١٠. (و خرمابنانی بلند باال که ميوه ھايی متراکم و برھم نشانده دارد

  

 )١١. (نيز چنين است] از قبرھا[خروج . زمين مرده را زنده کرديم]  آب[تا روزی بندگان باشد و بدان 

  

 ۵۴  ، آيه)۵(قرآن کريم، سوره مائده ** 

  

 ...يَُجاِھُدوَن فِي َسبِيِل هللاَّ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئٍِم ... 

  

 ترجمه فارسی

  

 »...پيکار کنند در راه خدا و نھراسند از مالمت مالمتگران ... «

  

 ريسمان  :َرَسن )١(

  بت  :صنم )٢(

  .کسی که بسيار شکر می کند و عاشق شکر است :ُشکرباره )٣(

  بيداری، آگاھی  :انتِباه )۴(

  حکايتی که در شب نقل می کنند، قصه ھای شبانه :َسَمر )۵(

  وغريب ھر چيز عجيب :بُوالَعَجب )۶(

  زشت :رکيک )٧(

  گناھکار :فاسق )٨(

  ناليدن، فرياد زدن :ُشخوليدن )٩(

  ستوربانان، مربيان و نگھبانان اسب، جمع سايِس :سايِسان )١٠(
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  بدگويی، نکوھش :مذمت )١١(

  سوت زدن، سوت کشيدن :صفير )١٢(

  کردن تشويش بی فايده  :ريش َکندن )١٣(

  سرزنش، ايرادگيری  :طعن )١۴(

  بيمار، بيمارگونه :سقيم )١۵(

  نوشيدن آب :استقا )١۶(

  ترس :شکوه )١٧(

  مايه دردسر :کار افزا )١٨(

  شکل ديگر از کلمه ناچيز به معنی بی ارزش و اھميت :نه چيز )١٩(

  صيقل يافته :َمصقُول )٢٠(

   قنات، آب رو، مجرای آب در زير زمين، در اينجا منظور  :کاريز )٢١(

  .چشمه و جويبار است

  ھمان آب حيات است :آب ِخضر   )٢٢(

  دليل جوينده، طلب برھان کننده :ُمستَِدل )٢٣(

  نادان، بی خرد :سفيه )٢۴(

  گدايی کردن :دريُوزه کردن )٢۵(

  بی بھره، بی اثر  :عاِطل )٢۶(

  طعنه زننده، سرزنش کننده :طاِعن )٢٧(

  .پيشوندی که قبل از فعل می آيد و در اينجا به معنی به است :فا )٢٨(

  

  

 

  

* 
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   .می کنم از ديوان شمس موالنا شروع 1492با غزل شماره را  گنِج حضور 595با سالم و احوالپرسی، برنامۀ 

  

 ١۴٩٢مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 بار دگر از راه سوی چاه رسيديم

  وز غربت اجسام به هللا رسيديم

موالنا از زبان انسان که از جنس ھوشياری بی فرم يا خداست اينگونه می گويد که بار ديگری از راه به چاه افتاديم، پس 

معلوم می شود که قبال ھم افتاده ايم، اين راه، راه تکامل ھوشياری است که از مبداء يا خدا آغاز می کند و تکامل پيدا می 

، بعد از چاه جماد )البته ھمين به چاه افتادن ھا ھم جزئی از راه تکامل ھوشياری است(کند، اول داخل چاه جماد می افتد 

س از چاه نبات ھم بيرون آمده و به چاه حيوان افتاده، و با بيرون آمدن از چاه حيوان، به درآمده و به چاه نبات افتاده، سپ

ھوشياری ميتونست در اين چاه نيافتد و يا بسرعت از آن بيرون بيايد بھمين . چاه يا چاله فکر يا ذھن در انسان افتاده است

سه پسر خود توصيه می کند که مراقب قلعه ذات  در دفتر ششم پدری به". سوی چاه رسيديم"دليل موالنا می فرمايد 

مثل اتاق زليخا که عکس خود را به . الصور باشيد يعنی اگر بداخل آن برويد ھمه چيز را بشکل فرم و عکس می بينيد

  . ھمه جای ديوار زده بود تا ھرجا را يوسف نگاه کند عکس زليخا را ببيند

نکه ما از جنس جسم نيستيم و زندگی از اعماق وجود ما يا از طرف خدا بدليل آ" غربت جسم"اما چرا موالنا می گويد 

به سرعت می توانيم اين مساله را درک کرده و طناب را در ته چاه گرفته و به باال بياييم و از تله . می آيد و نه اجسام

  .ذھن يا قلعه ذات الصور يا اتاق زليخا رھا شويم

که ميدانيم از جنس او ھستيم و ميتونيم در اين جھان غريب نباشيم چون تمام ھدف ما در روز الست پيمانی با خدا بستيم 

) که خدا باشد(از اين تکامل اين است که ھوشياری بيدار شود از خواب فکر و ھوشيارانه باخود يا ھوشياری بزرگ 

يز را يک جسم مجزا می اگر ھم در اين جھان باشی و ھم در آن زندگی کنی ميشود غربت اجسام يعنی ھر چ. يکی شود

ھر کدام يک جسم ھستند اما اگر در اين جھان باشی و در فضای .... بينی و ميگويی بچه ام، ھمسرم، ماشينم، خونه ام و 

  .يکتايی زندگی کنی، ھمه چيز را از خدا می بينی و به يکتايی می رسی

ھم . ا گرفتن آن خود را از چاه ذھن نجات دھيماين طناب الھی را که از جنس نور است را ابتدا بايد ببينيم و سپس ب

ھويت شدگی از ما جسم ساخته و جسم نمی تواند به فضای يکتايی رفته و در مقابل جاری شدن آب حيات در درون ما 

در اين لحظه غربت اجسام خالصه می شود در عايقی که بين ما و زندگی وجود دارد و اندازه اين . مقاومت می کند

اتفاق  5اتفاق در روز می افتد و شما تنھا با  50مثال اگر . ان مقاومت ما با اتفاق اين لحظه مشخص می شودعايق با ميز

  .مخالفت می کنيد، باز چاه شما چندان عميق نيست

  

 ٩۴۵مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 پاييد ھا که چند می ندا رسيد به جان

  به سوی خانه اصلی خويش بازآييد
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تايی اين لحظه است و خدا می منتظر چه ھستيد در اين جھان، بسوی خانه اصلی خود بازگرديد که ھمان فضای يک

تمام دردھايی که می کشيم بخاطر اين است که می . فرمايد که ما از جنس او ھستيم و بايد ھوشيارانه با خدا يکی شويم

  .گوييم از جنس جسم ھستيم و با خدا يکی نمی شويم

  ز آب و گل چو چنين کنده ايست بر پاتان

  بجھد کنده ز پا پاره پاره بگشاييد

که بدليل جسم (که ھمگی جسمھای موذيانه ھستند و يا حتی انسانھای ديگر ... مفاھيم مثل باورھا، دردھا و  از اين

بايستی ھويت خود را بيرون بکشيم و با صبر و به مرور وزن روح ) پنداشتن خودمان آنھا را ھم از جنس جسم می بينيم

  .رھا شويم و به پرواز درآييم) تنمان به پايمان بسته شدهکه بدليل جسم پنداش(خود را کم کنيم تا از شر کنده بزرگ 

  سفر کنيد از اين غربت و به خانه رويد

  از اين فراق ملوليم عزم فرماييد

آب سنبل (ھوشيارانه بدانيم که با خدا يکی ھستيم اما برادران يوسف و وسايل ارتباط جمعی می خواھند آب و روغن کنند 

نفره احساس تنھايی کرده و  100از اين جدايی ملول شديم مثال در جمعی ) رم استھوشياری و روغن سنبل جسم و ف

نميتوانيم باکسی ارتباط برقرار کنيم اما اگر در فضای يکتايی باشيم ھمه را از جنس ھوشياری خواھيم ديد و به ھمه می 

  .توانيم محبت کنيم

  ھا به دوغ گنده و آب چه و بيابان

  فرساييدحيات خويش به بيھوده چند 

دوغ گنده، ھمان ھوشياری جسمی است که پر از درد است و خاصيت غذايی و پرورش دھندگی ندارد و اگر در من 

آب چه ھم ھمان ھوشياری به تله افتاده در ذھن است و بيابان نيز ھوشياری . ذھنی باشيم به ھمگی از اين دوغ می دھيم

حيات خود را با ھيجانات مخرب و . عبارت يک مفھوم را می رسانند به تله افتاده در جھان فرم است و در واقع ھر سه

  !تا کی می خواھيد فرسوده کنيد؟... به بيھودگی و خشم، ترس، نگرانی و 

  

 ٢٨٩۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 ُشکر نعمت خوشتر از نعمت بود

  کی سوی نعمت رود )٣(ُشکرباره

به نعمت نگاه نکنيد و به اين بنگريد که دسترسی به خدا داريد و در اين لحظه می توانيد با او يکی شويد و دائما می 

  .کنيد و برکات را به اين جھان بياوريد توانيد از اين خرد استفاده

  شکر جاِن نعمت و نعمت چو پوست

  ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

زمانی که ھوشيارانه آگاھيد که از غربت اجسام به هللا رسيديد، اين جان نعمت، دانش، يا خود ھوشياری است اما اگر 

  .من ذھنی و پوست می شوی نگاه کنی به نعمت و بگويی من اين نعمت را دارم تبديل به
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شما اتفاق اين لحظه را می پذيريد و خدا را شکر می کنيد که يواش يواش داريد از جنس خدا می شويد و نه بخاطر اينکه 

   .نعمتی مياد يا نمياد، چون تا به نعمت متمرکز شويد وارد غربت جسم می شويد

  )۴(نعمت آرد غفلت و شکر انتِباه

  شاه صيد نعمت کن بداِم شکر

اگر در اين لحظه فقط به جھان نگاه کنی و نعمتھا را ببينی دوباره به جھان فرم و ذھن رفته و غفلت می آورد ولی شکر 

پس . حضور زنده می شويم، بيداری از خواب ذھن می آورد اينکه در اين لحظه با پذيرش اتفاق اين لحظه به ھوشياری

او ھستيم، بجای می آوريم نعمتھا را ھم صيد می کنيم اما شکر ما وابسته  در حالی که شکر خدا را بدليل اينکه از جنس

به بودن يا نبودن نعمت نيست و اصوال نعمتی از اين بزرگتر نيست که ما از جنس خدا ھستيم و در اين لحظه می توانيم 

  .به او زنده شويم

  

  با اسب بدان شاه کسی چون نرسيدست

  ما اسب بداديم و بدان شاه رسيديم

اسب در اينجا ھمان من ذھنی است که ھوشياری در جماد، نبات، و حيوان . شياری جسمی کسی به خدا نمی رسدبا ھو

من ذھنی نداشت اما در فکر انسان ميتونه قضاوت و ھيجان داشته باشد يا ميتونه از پنج حس استفاده کند و با يافته ھا و 

در انسان وجود دارد ولی اگر توسط ھمين ابزار يک تصوير  دانش قبلی مخلوط کرده و قضاوت کند که اين امکان تنھا

اين من ذھنی . کار غلطی است که سازنده من ذھنی است" اين من ھستم"ذھنی درست کنی و به آن بچسبی و بگويی 

  . دنبال ھرجه بيشتر بھتر، شھرت و دريافت تائيد و توجه از ديگران و قضاوت براساس جسم است

من ذھنی ھمان پارازيت مقابل . من ذھنی پياده شويم اجازه داده ايم که خرد کل ما را ھدايت کندبه محض اينکه از اسب 

  .اين ھدايت است که با رفع آن ھدايت می شويم

  

 ۴۶٢٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

 تا به دريا َسْيِر اسب و زين بَُود

  بعد ازينَت مرکب چوبين بَُود

اما فاصله ما با خدا ھمين تکان نخوردن و آب و . ن ور می رفتيم و سوار بر من ذھنی بوديمتا االن در ذھن اين ور آ

پس وقتی از بيابان ذھن به دريا . روغن نکردن است که آب و روغن نکردن يعنی عدم واکنش و پذيرش اتفاق اين لحظه

  است که با تسليم درست می کنيم رسيدی، ديگر اسب را کنار گذاشته و سوار قايق شو که قايق ھمان مرکب چوبينی

  مرکب چوبين به خشکی اَْبتَرست

  خاص آن درياييان را َرْھبرست

اما دريا فضای . قايق بدرد بيابان ذھن نمی خورد و افرادی که در بيابان ذھن ھستند بر من ذھنی يا ھمان اسب سوارند

  .اری جسمی دور می کنديکتايی است و اين قايق ما را از غربت اجسام يا بيابان ذھن و ھوشي
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  اين َخموشی مرکب چوبين بَُود

  بَْحريان را خاُمشی تلقين بَُود

خاموشی ذھن يا عدم کنده شدن توسط افکار ھمان مرکب چوبين است و ما دريايی ھستيم چون . تلقين به معنی گفتار است

ن فضای عظيمی است که کل کھکشانھا از جنس خدا يا زندگی يا ھوشياری ھستيم و خدا فضای بينھايت و ابديست مثال آ

  .را در برگرفته است و جھان را در آغوش گرفته است و اندازه ما به اندازه آن فضای بينھايت است

  کند ھر َخموشی که َملولت می

  زند می» عشق آن سو«ھای  نعره

  .ھر انسان خاموشی که تو را ملول می کند، لطافت، خرد، و عشق پخش می کند

  »عجب خامش چراست؟« :گويی تو ھمی

  عجب گوشش کجاست؟: گويد او ھمی

عارف خموش در کنار شماست و شما می گويی اين طرف چرا حرف نميزنه و آن عارف پيش خود می گويد اينھمه 

  خرد را در خموشی به او توضيح می دھم پس گوش او کجاست؟ 

خدا بودن و اين حالت بی نيازی از بيرون خاموشی توام با رضايت، آرامش، شادی بی سبب يعنی از جنس زندگی و 

  .است و می دانيد که آرامش و شادی بی سبب از درون می آيد

  

 ١٧٣٠وی، دفتر اول، بيت مولوی، مثن

 حرف و صوت و گفت را بر ھم زنم

  تا که بی اين ھر سه با تو دم زنم

 ۴۶٢٧ر ششم، بيت مولوی، مثنوی، دفت

 خبر من ز نعره کر شدم او بی

  ھستند کر) ۵(تيزگوشان زين َسَمر

عارف خموش می گويد من از نعره ھايی که ميزنم کر شدم و اين فرد با من ذھنی نمی شنود مثال موالنا اين چنين نعره 

  .ن در زمان روانشناختی پخش استمی زند و گاھا ما ھنگام شنيدن اين ابيات در فکرھای گذشته و آينده ايم و توجھما

تيزگوشان در اينجا به معنی افراد با من ذھنی است که گوششان به جھان فرم باز است و سمر قصه ايست که در شب 

  .ذھن گفته می شود و اين تيزگوشان تنھا گوششان به اين سمر باز است و نسبت به خرد کل کر ھستند

  زند آن يکی در خواب نعره می

  کند بحث و تلقين می صد ھزاران

افراد بيدار در من ذھنی  نعره ھای ھوشياری و خرد کل را می زند و) که رمز حضور است(فردی که خوابيده است 

کسی که به ذھن خواب است بيدار واقعی است و کسی که در ذھن پرسه می . اصال نمی شنوند چون گوش جسمی دارند

   .زند خواب است
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  رخب اين نشسته پھلوی او بی

  خفته خود آنست و کر زان شور و شر

فرد بيدار به ذھن حواسش به بيرون است و خفته واقعی اوست و عارف خموش به ذھن خواب است و بيدار واقعی به 

  .زندگی است

  وان کسی ِکْش مرکب چوبين شکست

  غرقه شد در آب، او خود ماھی است

يکی شده و وسعت بينھايت می شود و شادی بی سبب را تجربه می کند و اين فضای کسی که قايق را ھم بشکند با خدا 

   بينھايت بسيار سنگين است و ھيچ اتفاقی نمی تواند آنرا به سمت خود بکشد

  نه خموش است و نه گويا، نادری ست

  حال او را در عبارت نام نيست

  )۶(نيست زين دو، ھر دو ھست آن، بُوالَعَجب

  ون است از ادبشرح اين گفتن بر

نه خاموش و نه گوياست ولی ھردو را در بر دارد ھم می تواند ذھن را خاموش کند و ھم می تواند از طربق ذھن بيان 

  کند

  ورود و بی  )٧(اين مثال آمد رکيک

  ليک در محسوس از اين بھتر نبود

موضوع جھت توضيح آن بھتر از اين اين مثال ناساز و نا وارد بود اما در عالم محسوسات و برای بفرم درآوردن اين 

  .يافت نشد

  

  چون ابر بسی اشک در اين خاک فشانديم

  وز ابر گذشتيم و بدان ماه رسيديم

بر من ذھنی سرمايه گذاری شده ايم و وجود خودمان را از ابر من ذھنی بوسيله لطيف شدن بايد خود ما ھم در اين ا

ما . ھر زمان که يک رنجشی را می بخشيم قطره ای از اين ابر جدا شده و جھان اطراف را لطيف می کند. بيرون بکشيم

مقاومتی که در مقابل اتفاقات ايجاد . ايمعموما ھوشياری را در دردھا و ھم ھويت شدگيھای فکری سرمايه گذاری کرده 

  .کرده ايم مومنتوم دارد و ھمراه اين مقاومت درد ھست که بسيار محبوب من ذھنی است

در اين بارش قانون فراوانی است که يعنی روا داريد به خود و ديگران که خوشبخت و پولدار و موفق شوند و قانون 

  .ردن چيزی زحمت بکشيد و در مقابل لطف ديگران لطفی کنيدجبران را رعايت کنيد يعنی برای بدست آو

  ای طبل زنان، نوبت ما گشت، بکوبيد

  وی ترک، برون آ، که به خرگاه رسيديم
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به محض اينکه زندگی بخواھد در انسان به حضور رسيده شروع به کار کند، شادی بی سبب در انسان پديد می آيد و 

. رار در ماندن در کوير ذھن است و خدا ھرگز برای ما غم نخواسته استغمی که در زندگی ايجاد می شود از اص

سال ماندن در رحم ذھن را اشاره می کند که در اين زمان ھم جدايی را ياد گرفته و ھم  9ماه تا  9بارھا موالنا از 

نده شود و از طريق بصورت ميوه رسيده و از آن پس می تواند در خدمت و دسترسی خدا باشد و اجازه دھد خدا به او ز

يعنی در حالتی . او خالقيت خدا در اين جھان به انجام رساند و ھوشياری زائيده شده از ذھن، عمل بيدارگونه انجام دھد

سال در رحم ذھن  9ماه تا حداکثر  9ماه در رحم مادر خود و  9که انسان پذيرنده اتفاق اين لحظه بدون مقاومت باشد، 

سالگی و يا  50-40اما اکثر انسانھا تا . ی از رحم ذھن زائيده شده و از خواب فکر بيدار شودبوده و پس از آن ھوشيار

حتی پايان عمر خود در ذھن می مانند و دچار بحرانھايی می شوند و با اينکه ھمه چيز نظير ھمسر، فرزند، خونه، 

ند چون از اسب من ذھن پياده نمی شوند و ماشين، پول دارند اما مريض می شوند و احتياج به انواع قرصھا پيدا می کن

  .نميدانند که ذاتشان شادی است

طبل زنان، اشاره به ما انسانھاست که ذاتمان شادی بوده ولی بدليل افتادن در تله ذھن يادمان رفته از جنس شادی بی 

طرف ديوانه است و در  سبب ھستيم يعنی فردی بدون داشتن مقام، پول و غيره شاد است و افراد غم دار فکر می کنند

حقيقت آن است که ھمگی ما بايد در فضای يکتايی زندگی کنيم و تنھا حضورمان در اين جھان . اين دنيا زندگی نمی کند

  . فرم است و در اصل ھمگی يکی ھستيم

اين لحظه ترک يعنی زيباروی که اشاره به خدا يا زندگی است و خرگاه يعنی چادر بزرگ که اشاره به فضای اليتناھی 

در اين مصرع می فرمايد ما به اين لحظه نزديک شديم و جلوی چادر ھستيم ای خدا بيرون بيا و با ما يکی شو و . است

  :اين عمل بايد با طبل زنی و شادی ھمراه باشد چنانچه در بيت آخر می فرمايد. اجازه بده که به تو زنده شويم

  نزديکتر آييد که از دور رسيديم

  سيد که از راه رسيديمو احوال بپر

از بدو خلقت و زمانی که ھوشياری از خدا جدا شده راه طوالنی آمده ايم و بايستی از يکديگر احوالپرسی کنيم يعنی به 

  .ھمديگر لطف کنيم و شادی دھيم

  يک چند چو يوسف به بن چاه نشستيم

  آمد، به سر چاه رسيديم )١(زان سر َرَسن

  .از آن بيرون بياييم اما اکثرا در اين چاه افتاده ايم) سال 9پس از (يم و يا فورا ما ميتونستيم به چاه ذھن نيفت

يوسف رمز زيبايی و خدائيت ماست و يعقوب سنبل خداست و برادران يوسف سنبل تمامی مردم با من ذھنی ھستند که 

لد کودک، تمامی افراد جامعه از لحظه تو. از روی حسد می خواھند يوسف را در چاه انداخته و با ذھن ھم ھويت کنند

نظير پدر، مادر، خواھر، برادر، دوست، معلم و غيره ميخواھند او را با مفاھيم و باورھای ذھنی ھم ھويت کنند مثال می 

قرار اين بود که يوسف نصفه روزی به بازی رفته و برگردد اما برادرانش . گويند اين باور حقيقت است و به آن بچسب

اين داستان به ما می گويد که نبايد حسود باشيم و نبايد . ن انداخته و مدتھا طول کشيد تا به خانه بازگردداو را در چاه ذھ

اگر کسی با من ذھنی تصور . زندگی جاری در اين لحظه را ھم ھويت کنيم با چيزھايی که بلد ھستيم چون ما بلد نيستيم
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زيرا کودک تازه از . ه مسن تر است می داند، غلط می انديشدمی کند کودکی که آتشفشان معناست، نمی داند بلکه او ک

به کودک خود چنان بايد احترام بگذاريد که انگار رئيس جمھور آمريکا ھم اکنون به . پيش خدا آمده و بيشتر از ما ميداند

خواھيم باورھای خود اما متاسفانه اکثر ما با روش غلط می . منزل شما آمده و حتی صدھا بار بيش از آن احترام بگذاريد

  .را به کودکمان بقبوالنيم و او را در چاه ذھن اندازيم

در مصرع دوم می فرمايد طناب نوری جلوی روی ماست و به محض آنکه چشم ھوشياری از جسم برداشته شود به نور 

ست برنمی داريم تا اين تسليم تسليم ما طناب را به ما نشان می دھد و ما از اين تسليم د. می افتد و ميتواند طناب را ببيند

سبکتر شده و به  ھرچه بيشتر رنجشھا، کينه ھا و دردھای خود را بياندازيد،. و ھوشياری بوجود آمده به ما شناسائی دھد

ذھن می خواھد ما را . باال می آييد و نيرويی که برای باال آمدن مصرف می کنيم نيروی صبر و درد ھوشيارانه است

با شناسائی آن چيز که می تواند از جنس درد يا ھم ھويت شدگی باشد آنرا می اندازيد مثال جالب موالنا پايين کشد و شما 

در مورد آب مخلوط شده با ِگل ھمين مفھوم را می رساند يعنی آب ميخواھد خود را به دريا رساند اما ِگل ميخواھد آب 

  .را بسمت خود کشاند

کشد ولی جھان فرم و مردم من ذھنی دار در جامعه چون برادران يوسف زندگی می خواھد خود را از چاه بيرون 

ميخواھند ما را به ته چاه کشانند، بزرگترين اشتباھات را جمع مردم می کند و دنبال جمع نرويد و فرداً بروی خود کار 

بينشی به شما می به محض آنکه تسليم می شويد از جنس ھوشياری شده و ذات ھوشياری شادی و آرامش است که . کنيد

من ذھنی وقتی ما رسن را گرفتيم و به اواسط چاه . دھد که ناجوری خود را می بينيد اما من ذھنی اين عيوب را نمی بيند

رسيديم می خواھد اعتبار اين امر و بھتر شدن روابط ما و جھان اطراف ما را به نام خود بزند و ما را مجددا به قعر چاه 

ر کنيم و حالت تسليم خود را ھمچنان نگھداريم تا بر ثقل و سنگينی من ذھنی خود و ديگران غلبه کشاند اما ما بايد صب

لطف خدا اينجاست که حتی کسی که ته چاه است آسمان را می بيند و می داند که فقط چاه نيست . کنيم و به سر چاه برسيم

  .و می تواند به آن آسمان و فضای بينھايت دست يابد

  پيش محمد بشکستيم )٢(ما چند صنم

  تا در صنم دلبر دلخواه رسيديم

حضرت رسول بتھای چوبی و سنگی کعبه را شکست اما پس از آن بتھا به ذھن آمدند و اکثرا بتھای ذھنی را می 

 اگر چند عدد از اين بتھای ذھنی را بشکنيم به اندازه کافی. ما بايد بتھای ذھنی خود را شناسائی کرده و بشکنيم. پرستيم

ھوشياری ايجاد می شود يعنی کافيست بگوئيد پولم، مقامم و ھيچ چيزی که با چشم می بينم را ديگر نمی پرستم يعنی 

پس از اينکه چند عدد از اين بتھا را در مقابل خدا بشکنيد و شادی و آرامش بی سبب و بينھايت را . حرص آنھا را ندارم

تشخيص بتھای جسمی يا فيزيکی مثل پول . توسط زندگی شکسته می شوندتجربه کنيد، باقی آن بتھا بسرعت و اتوماتيک 

ھستند اما ما آنھا را  ساده است اما بتھای باوری موذی ترند و از آن موذی تر بتھای درد ھستند خيلی از دردھا در ما

به :  درد ناشی از حسادتمثال. نمی بينيم، ھر موقع که باال آمدند آنھا را ببين و بگير و بگو می خواھم تو را بياندازم

منزل فردی ثروتمند می رويد و فکری در ذھن شما می آيد که واقعا اين آدم استحقاق اينھمه پول را ندارد و معلوم نيست 

اگر اين افکار در تو پديدار شد، ھمان درد ناشی از حسادت موذی است و ھمانجا . از کجا دزديده و چطوره که ما نداريم
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و بياندازش و زير پايت لھش کن و برگرد که نوعی توبه است و با رواداشت و مھر و روی باز به ھمه يقه اش را بگير 

ممکنه فردا کسی را ببينيد که دانش باالئی دارد و به او حسودی کنيد مجددا يقه . محبت کنيد و به آن فرد تبريک گوييد

  . اش را بگيريد و بياندازيدش

  .بدانيد که يک صنم يا بت آمده و بايد آنرا بشکنيد و بگوئيد بت پرست نيستم ھر موقع که حالتان خراب می شود

  

 ٧۵۶يت مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ب

 و اھل َصنَم )٨(گر فاسقی: گفت حق

  چون مرا خوانی، اجابتھا کنم

برخی از ما آنقدر بت پرست شديم که اگر وضع خود را ببينيم ممکنه وحشت کنيم و از خود نااميد شويم اما نترسيد چون 

يکه فاسق و بت پرست پس خدا می فرمايد درصورت. را يکجا می توان انداخت... ھمه بتھای درد و ھم ھويت شدگی و 

البته . ھستی يعنی دل مادی و من ذھنی داری، اگر اين لحظه از جنس من شوی تو را می پذيرم و گذشته ات را می بخشم

سال در من ذھنی  50ما بايد صبر داشته و درد ھوشيارانه را تحمل کنيم يعنی قانون مزرعه را رعايت کنيم مثال فردی 

اختن ساختارھای شادی بخش منابع درد کاشته ايم حال اين فرد بايد مدتی صبر کرده و بادام پوک کاشته است بجای س

داشتيم که عذر را با غرامت بايستی ھمراه " زاھد افراطگر در خواب و خوراک"در قصه . درد ھوشيارانه را تحمل کند

با توجه به عمق (ل می کشد کرد يعنی مرکز فاسد داشته و اھل بت پرستی بوده، پس از بيداری به زندگی مدتی طو

   .تا به دردمان کامال رفع شود) چاھی که برای خود در ذھن حفر کرده ايم

  )٩(ُشخول تو دعا را سخت گير و می

  عاقبت برھاندت از دست ُغول

سخت دعا و ناله کن و بانگ بزن و نھايتا اين عمل تو را از شر غول من ذھنی نجات می دھد اين دعايی است که می 

يد مجددا از جنس خدا شويد و حاضريد قانون جبران را رعايت کنيد که گاھی با عذرخواھی، پرھيز، غرامت دادن، خواھ

پس اين دعا با تسليم دم به دم شما ھمراه است يعنی ھوشياری شما حقيقتا می خواھد . درد ھوشيارانه کشيدن ھمراه است

  .از من ذھنی خالص شود

  

 اقبال الھوری، پيام مشرق، ميالد آدم

 خونين جگری پيدا شدنعره زد عشق که 

  حسن لرزيد که صاحب نظری پيدا شد

حالتی که ھوشياری پس از طی نمودن راھی طوالنی از جماد، نبات، حيوان و ذھن در انسان مجددا به خود و خدائيت 

که فھميد عشق چيست  خود زنده می شود را عشق می نامند و اين عشق پس از زنده شدن فرياد زد که موجودی پيدا شده

عشق شروع به تشعشع نمود يعنی وقتی انسان به خدائيت خود بيدار شد، خرد، عشق، زيبايی و برکت از آن فضای  و

  .اليتناھی شروع به تشعشع در اين جھان کرد
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ضمنا زيبايی ھم لرزيد چون تابحال کسی نبود که درکش کند زيرا اصل زيبايی به خدا می رسد و تنھا خدا يا ھوشياری 

ی از زيبايی داشته باشد لذا در اين جھان فرم تنھا انسان به حضور رسيده که از جنس خداست می تواند می تواند درک

  .زيبايی را بشناسد

  فطرت آشفت که از خاک جھان مجبور

  خود گری خود شکنی خود نگری پيدا شد

يوان و انسان در من فطرت جماد، نبات، ح. فطرت ھم آشفته شد چون ھوشياری جھان جسم يا غربت جسم را ترک کرد

ذھنی از جنس جسم است و بصورت ديگری به زندگی وصل ھستند اما انسان به حضور رسيده از غربت جسم رھيده و 

حال آنکه فطرت در جھان فرم بصورت اجبار برای . ھوشياری جسمی را به صفر رسانده و ھوشيارانه زنده به خداست

حال حيرت فطرت را بيان می کند که . باشد و طال مجبور است طال باشدچيزھا عمل می کند مثال آھن مجبور است آھن 

از خاک اين جھان مجبور، موجودی پديد آمده که ديگر مجبور نيست و ميتواند خود را بسازد، من ذھنی يا خود را 

انسانھا در  اما. اصل و ذات ما خداست و شکستنی و آسيب پذير نبوده و بينھايت و ابديست. بشکند و ناظر خود باشد

زمان افتادن در چاه ذھن، من ذھنی ساختند که حاضر به شکستن آن نيستند، به ھرحال تمامی انسانھا در زمان مرگ 

فطرت و ذات انسان من . جسم و من ذھنی شان از بين می رود پس چه بھتر که من ذھنی را قبل از مرگ صفر کنيم

  .ذھنی نيست

  خبری رفت ز گردون به شبستان ازل

  ر ای پردگيان پرده دری پيدا شدحذ

خبری از گردون به خانه اسرار ازل رفت که موجودی پديد آمده که تمامی سرھا را کشف می کند اين موجود ھمان 

  .انسان زنده شده به حضور است

  آرزو بيخبر از خويش به آغوش حيات

  چشم وا کرد و جھان دگری پيدا شد

ی برود و از راه و چاھھای مختلف عبور کند و باالخره از چاه ذھن بيرون يک آرزو در خلقت وجود داشته که ھوشيار

بيايد و خود را بشناسد و در آغوش خدا به خود زنده شود پس چون در آغوش خدا در حال پرورش ھستيم بايد با خيال 

از ديگران، خشم  راحت تسليم شويم و اجازه دھيم زندگی ما را ھدايت کند و نگرانی، اضطراب، ترس، رنجش، انتظار

  .که ھمگی متعلق به من ذھنی ھستند و از جھان بيرون می آيند، معنايی ندارد

جھان دگر ھم اشاره به جھان توليد شده توسط فرد به حضور رسيده است و ھر انسانی يک جھان است که بينھايت فضا 

دھا، ھم ھويت شدگی ھا و جھان فرم پس پس وقتی انسان از چاه ذھن رھا شده و ھويتش را از در. دار و جاودانه است

  .می گيرد، جھان ديگری در درون فرد و در اين لحظه پديد می آيد که وسعت بينھايت داشته و ابديست

  زندگی گفت که در خاک تپيدم ھمه عمر

  تا ازين گنبد ديرينه دری پيدا شد
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و صبر کردم تا اينکه از اين جھان گردون دری زندگی که در جسم به تله افتاده بود گفت عمری در جسم تپيدم و ارتعاش 

اشاره شد که کسی با اسب من ذھنی به حضور شاه نمی رسد اما به محض آنکه شما تسليم شده و . بسمت خدا باز شد

اتفاق اين لحظه را بپذيريد، چاه روشن شده و شما طناب نجات را جلوی خود می بينيد و اين در بسوی خدا بر شما نمايان 

  .دمی شو

  

  نزديکتر آييد که از دور رسيديم

  و احوال بپرسيد که از راه رسيديم

گذشته و آينده به اين لحظه  ای انسانھا نزديکتر بياييد زيرا ميليونھا سال است در راه می آئيم ھرچه ما از زمان مجازی

ھرکسی مسئول . بياييم و انرژيمان را از فرمھای توھمی گذشته و آينده بيرون بکشيم به يکديگر نزديکتر می شويم

نظارت بر من ذھنی خود است که از اين لحظه فراری است و مرتبا می خواھد توجه ما را به گذشته و آينده ببرد اما 

را از اتفاقات و جھان فرم بازپس گيريم به خدا زنده شده و از جنس او می شويم و وقتی ھمگی  وقتی ما توجه دزديده شده

ما وظيفه داريم که بھم نزديک شده و احوالپرسی کنيم زيرا بعنوان . از جنس او شويم، به ھمديگر نزديک می شويم

طرح زيبای زندگی آن بوده که پس . ده ايمھوشياری، راھی طوالنی از جماد، نبات، حيوان و انسان در تله ذھن را پيمو

از شکم ذھن بيرون آمده به خدائيت زنده شويم و بھشت برای خود و جھان اطرافمان ) سال 9حدود (از مدتی کوتاه 

در صورتيکه خود را در اختيار . بسازيم و خداوند از طريق ما عشق، برکت، خالقيت و شادی را به جھان بفرستد

. مامی ما آتشفشان معنا ھستيم و انسانھای خالقی ھستيم که ميتوانيم برکت را در اين جھان پخش کنيمزندگی قرار دھيم، ت

برعکس  نزديکتر شدن به معنی از جنس زندگی شدن است و ھرچه ما از جنس زندگی شويم بيشتر بھم نزديک شده و

  .ھرچه در من ذھنی فرو رويم از يکديگر دور می شويم

رت می گيرد که از جنس اين لحظه و ھوشياری شويم يعنی مثال اگر کمک مادی می کنيم نگاه احوال پرسی زمانی صو

اما افراد دارای من ذھنی نه تنھا احوالپرس ھم نيستند بلکه برای ھمديگر مساله درست . مھرآميزی ھم به فرد بياندازيم

  . می کنند

  

 ۴٢٩٢مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

سايِسان  )٩(مثل زدن در رميدن کرۀ اسب از آب خوردن به سبب ُشخوليدن
)١٠( 

 ۴۶سنايی، قصيدۀ شمارۀ 

 دشمنان و جاھالن )١١(در مذمت

 ای به مادر خود گفت چونکه ما آن کره

  ھمی زنند )١٢(آبی ھمی خوريم، صفيری

  برو بيھده مگوی: مادر به کره گفت

  )١٣(َکنَند تو کار خويش کن که ھمه ريش می
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نگھبانان سوت می زنند و مادرش پاسخ داد بيھوده حرف نزن و آبت را بخو  کره اسبی به مادرش گفت موقع آب خوردن

مثل ھمان مثال موالنا در مورد فردی که ميخواست تنھا ريشھای سفيدش را بَکند . که آنھا کار بيھوده پرزحمت می کنند

انسته و بديھا را به تا زن جوانی بگيرد که انسان در ذھن مرتب به اين بازی مشغول است و خوبی ھا را از خود د

تمامی ريشھايش را زد و گفت خودت ) سنبل خدا(ديگران نسبت می دھد و مرتبا خوب و بد ميکند و استاد سلمانی 

کار مھمتر خدا و ھدف اصلی زنده شدن ما به او و جاری کردن برکات و . جدايشان کن که من کارھای مھمتری دارم

  .شادی الھی در اين جھان است

  

 ۴٢٩١مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 نه بگيرم گفت و پند آن حکيم

  )١۵(سقيم )١۴(عنیدر نگردانم به ھر ط

افرادی به موالنا گفته اند که عده ای به مثنوی ايراد دارند و بھتر است که نوشتن آن را متوقف کنی و در پاسخ آنھا 

يعنی در اثر . از پذيرفتن درخواست آنھا سرباز می زند) آن حکيم(از سنائی " کره اسب"موالنا با اشاره به داستان 

  .ست از خلق مثنوی برنخواھم داشت و گفت و پند حکيم سنائی را گوش ميدھمد، سرزنشھای بيمارگونه مردم

  

 ۴٢٩٢ی، دفتر سوم، بيت مولوی، مثنو

 آنکه فرموده ست او اندر خطاب

  خوردند آب کره و مادر ھمی

  ُشخوليدند ھر دم آن نفر می

  بھر اسبان که ھال، ھين، آب َخور

. حکيم سنائی می فرمايد که اسب بانان مرتبا سوت و بانگ می زدند که ای اسبان آگاه باشيد و ھمين االن آب بخوريد

اگر نگھبانان سوت نزنند کره است . سنبل عارف است و آب ھم آب حيات است که از زندگی می آيدمادر اسب در اينجا 

بطور طبيعی و بدليل تشنگی جذب آب می شود و سوت و بانگ زدن لزومی ندارد پس ما ھم نياز نيست به بچه ھايمان 

د که فکر می کنند اگر سوت نزنند مردم پس اين اسب بانان، مربيان من ذھنی ھستن. فرمان دھيم که از آب حيات بنوشند

  .تمرينات معنوی نخواھند داشت درصورتيکه ذات انسان تشنه آب حيات است و ناخودآگاه جذب اصل خويش ميشود

در نسخه ای ديگر از . منظور از نفر در مصرع اول، گروه می باشد و اين گروه ھر لحظه فرياد ميزنند که آب بخوريد

يعنی فرد دارای من ذھنی می خواھد باورھای غلط خود را و آب ته چاه يا دوغ گنديده " خور زين آب"اين بيت آمده 

  .خود را به فرد ديگر بخوراند

  رسيد آن شخوليدن به کره می

  رميد سر ھمی بر داشت و از خور می
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. ديگری ميدزديد کره اسب از اين سوت و بانگ می رميد و از آب خوردن متوقف ميشد و سوت زدن توجه او را به عالم

ما بطور طبيعی نياز به خوردن از آب حيات معنوی داريم ولی برخی انسانھا با سوت زدن ميخواھند توجه ما را دزديده 

   .و ما را از آب خوردن متوقف کنند

  مادرش پرسيد کای کره چرا

  ؟)١۶(رمی ھر ساعتی زين استقا می

  شخولند اين گروه می: گفت کره

  )١٧(رم شکوهز اتفاق بانگشان دا

  .شکوه دو معنی عظمت و ترس دارد و در اينجا به معنی ترس است

اين سوت مثل . مادر کره پرسيد چرا از آب خوردن باز می ايستی و کره جواب داد سوت زدن آنھا مرا می ترساند

  .صدای برادران يوسف از مرکز حسادت بر می خيزد

  رود لرزد از جا می پس دلم می

  رسد م میز اتفاق نعره خوف

دل من خداگونه بود و ميخواستم آب حيات بنوشم و ھوشياری من بسوی خدا کشيده می شد اما ناگھان که سوت ميزنند، 

  .دل بی فرم من از جنس جسم می شود

  تا جھان بوده ست از اين: گفت مادر

  کار افزايان، بدند اندر زمين

وده اند و نگران آنھا نباش و کار خودت را بکن کار افزا يعنی مادرش گفت تا جھان بوده از اين کار افزايان در زمين ب

دقيقه ای حل می شود اما با گوش کردن  5کسی که ھر کاری را بيخود و بی جھت زياد می کند مثال کينه ای با يک تلفن 

که در ذات اين افراد حتی کار رسيدن به خدا را ھم . سال برطرف نشود 5به توصيه ھای چنين افرادی ممکن است تا 

حال از خود بپرسيد که آيا کارافزا ھستيد؟ کارافزايی يعنی کار بيھوده اضافه کردن و . ماست دشوار و طوالنی می کنند

  .بادام پوک کاشتن در حاليکه کاری که با ھدايت خرد کل و در حالت حضور انجام گيرد حداقل وقت را می گيرد

  ھين تو کار خويش کن ای ارجمند

  کنند ريش خود بر می زود، کايشان

ای عزيز، تو کار خودت را بکن و تمرکزت بروی خودت باشد و به سوت زنان و منھای ذھنی توجه نکن و از آب 

  .حيات بنوش

خيلی مھم است، ما بايد آموزشی ببينيم که در مدت کوتاھی ما را به ھوشياری حضور برساند اگر " مدت کوتاه يا زود"

اين آموزش موالنا ميتواند ما را در مدت کوتاھی به حضور . آن روش در شما کار نمی کند ديديد طول می کشد احتماال

 - مثل قانون جبران(زنده کند اگر ھر روز به برنامه ھا گوش کنيد و چندين بار تکرار کنيد و قوانين را رعايت کنيد 

و درک کنيم که ما از ) فاق اين لحظهقانون رضايت و پذيرش ات -قانون شکر - قانون تعھد و ھماھنگی  -قانون مزرعه

  .جنس خدا ھستيم و من ذھنی کاذب است
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پس مادر به کره اسب می گويد زود کار خود را بکن و از آب حيات بنوش که سوت زنان من ذھنی کار بيھوده انجام می 

د برای شما سوت زن ايجاد پس ما ھم به سوت زنان نبايد توجه کنيم حتی معرفی اين برنامه به افراد مدعی ميتوان. دھند

  .کند

 ٢٣۶۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

 ديد احمد را ابوجھل و بگفت

  ھاشم شگفت شت نقشی کز بنیز

  . است" کارافزايی"اين قصه درمورد 

  .را ديد و گفت عجب زشت نقشی از بنی ھاشم بيرون آمده است) ص(ابوجھل روی حضرت محمد

  راستی: گفت احمد مر ورا که

  )١٨(راست گفتی، گرچه کار افزاستی

عنی گرچه آدمی ھستی که در دردی و از آن راست گفتی گرچه که از مرکز کارافزائی سخنت برآمد ي: پيامبر فرمود

  .مرکز درد سخن می گويی

کارافزايی مفھومی است که بايستی کامال متوجه آن باشيم و مخصوصا در خود نظاره کنيم که آيا ما کارھا را در حداقل 

دقيقه وقت می  5ارتان وقت انجام می دھيم يا بدليل من ذھنيمان کارافزا ھستيم، مثال شما به اداره ای مراجعه کرده و ک

زيرا آن فرد !! سال 5ماه و گاھی  5روز طول می دھد گاھی  5برد اما گاھی فرد مسئول در آن اداره کار شما را 

مسئول کارافزاست و خوشش می آيد که شما را بدواند و درد ايجاد کند و از يک مرکز خدايی، بينھايت و فروانی عمل 

  .ست، گرفتاری و درد عمل می کندنمی کند و از مرکز محدوديت، خسا

  ای آفتاب: ديد صديقش بگفت

  نَی ز شرقی، نَی ز غربی، خوش بتاب

نه از تولد و نه از مرگ . ھم پيامبر را ديد و گفت ای آفتاب نه از شرق و نه از غرب ھستی، زيبا بتاب) صديق(ابوبکر 

  .و نه از ذھن می گويی، پس از حضور صحبت می کنی

  گفتی ای عزيزراست : گفت احمد

  )١٩(ای رھيده تو ز دنيای نه چيز

  .بازھم پيامبر فرمود که راست گفتی ای کسی که از جھان فرم رھيده ای

  ای شه، ھر دو را: حاضران گفتند

  گو گفتی دو ضدگو را چرا؟ راست

  است گو گفتی؟که دو گفتار کامال متضاد داشتند ر) ابوجھل و ابوبکر(حاضران به پيامبر گفتند چرا به ھردو فرد 

  دست )٢٠(ام َمصقُول من آيينه: گفت

  ترک و ھندو در من آن بيند که ھست

  .پيامبر فرمود من آيينه ای صيقلی ھستم که ھرکس در من نقش خود را می بيند
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پس حضور آيينه ايست که ھرچه شما بيشتر به حضور برسيد اين آيينه صيقلی تر شده و بتدريج مردم مرکز خودشان را 

يعنی اگر زيبارويند و از جنس حضور، ھمان را در شما خواھند ديد و اگر از جنس من ذھنی و . ا خواھند ديددر شم

کمک کند که افراد دارای من ذھنی از اطراف ما دور  اين امر به ما. (زشت ھستند، ھمان زشتی را در شما می بينند

به شما کمک می کند که از کارافزايی جلوگيری کنيد و اين مساله ). شوند و افراد به حضور رسيده بدور ما جمع شوند

ھرکسی شما را مالمت می کند درحالی که در راه معنوی قدم برميداريد، ديگر توجھی نمی کنيد و به نوشيدن آب حيات 

  .ادامه داده و به سوت منھای ذھنی توجھی نمی کنيم

  

 ۴٣٠٠مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 رود آب فراخ وقت تنگ و می

  پيش از آن کز ھجر گردی شاخ شاخ

کره اسب نشان عارف پخته و با تجربه است و کره اسب  گفتيم، مادر. برميگرديم به ادامه داستان کره اسب و مادرش

تازه کار است و ميخواھد با نوشيدن آب حيات به پختگی رسد اما َمنھای ذھنی با سوت زدن کارافزايی کرده و حواس او 

انی دقيقه طول بکشد تا روزھا و ماھھا بطول انجامد و کره اسب نتواند به آس 10را می دزدند تا نوشيدنی که ممکنه 

  .عطش خود را برطرف کند

سال وقت نداريم و رودخانه عظيم آب زندگی ميخواھد از شما عبور کند  90-80وقت کم است چون ما معموال بيشتر از 

و ما گاھا با مقاومت از عبور آن جلوگيری می کنيم يا اينکه سوت زنان اجازه نمی دھند شما اين رود را ببيند و حواستان 

  . نندرا مدام پرت می ک

برای تربيت کودکان، راھکار جالبی ارائه می کند که آنھا را به نوشيدن از آب حيات و رفتن به فضای يکتايی تشويق 

چسبيدن به چيزھا و زندگی (کنيد، و مراقب باشيم کودکان ھوشياری را در رنجشھا، باورھا، و ھم ھويت شدگی ھا 

ھوشياری را در ) در برنامه قبل(شاخه شاخه شوند و مثل ستاره پروين سرمايه گذاری نکنند و از آنکه ) خواستن از آنھا

  .فرمھای مختلف سرمايه گذاری نکنند

  ست پُر آب حيات )٢١(شھره کاريزی

  آب کش تا برَدَمد از تو نبات

چشمه ای بسيار مشھور پر از آب حيات است و تو آب را از آن بنوش و به سوتھا توجه نکن تا برکات و خردکل از 

  .ريق تو به اين دنيا جاری شودط

  از جوی نطق اوليا )٢٢(آب ِخضر

  خوريم ای تشنۀ غافل، بيا می

  . خضر سنبل ماست وقتی کامال به حضور زنده می شويم و جاودانه و بينھايت می شويم

مامی ما آب خضر اشاره به آب حيات است که در اين لحظه در درون ت. اوليا ھم اشاره به افراد به حضور رسيده است

  .وجود دارد و کافيست مقاومت در برابر اين لحظه را کاھش دھيم تا در درون ما جاری شود



                 # program  595        ١٣٩۴نبهم ٢٧ـ  ٢٠١۶فوريه  : تاريخ اجرا       گنج حضور 559برنامه شماره 

26 
 

ای غافلی که سوتھای منھای ذھنی تو را از آب خوردن . آب حيات را در اين لحظه از جوی گفتار اوليا می نوشيم

  .بازداشته، بيدارشو

ن در سوت زنھا و جھان فرم به عھده خود ماست و ھرموقع مسئوليت کيفيت ھوشياری ما در اين لحظه و عدم پخش آ

  .مالمت کردن خود و ديگران را ترک کرديم، يعنی مسئوليت پذير شده ايم

  گر نبينی آب کورانه به فن

  سوی جو آور سبو در جوی زن

نی، اما نااميد اگر دلت با جھان فرم گره خورده و ھوشياريت در فرمھا پخش شده از جنس جسم شده ای و آب را نمی بي

و عصا را به زمين می زنند که ) حزم دارند(نشو و تکنيک نابينايان را بکارگير که ھر لحظه احتياط می کنند 

يعنی لحظه به لحظه از خود بپرس که آيا کاری که در اين لحظه انجام ميدھم . وضعيتشان قدم به قدم مشخص شود

ن می آيد يا از اعماق وجودت؟ معيار ھم اينست که ھر وقت ھيجان بخاطر سوت است يا از روی تسليم؟ از جھان بيرو

منفی داريد و واکنش نشان می دھيد يعنی عملتان از جھان بيرون و من ذھنی ناشی شده و ھرگاه لطافت و خردی در شما 

لوم می مع) يعنی از جنس خشم، حسادت، تنگ نظری نيست(جاريست، کارافزا نيستيد و عملتان از روی واکنش نيست 

  .شود که از اعماق وجودتان و ھوشياری حضور برخواسته است

با ھمين روش، در اين لحظه اعمال خود را نظارت کن و عصا زنان و با احتياط بسوی رود حيات بخش بيا و کوزه ات 

  .پس با اين روش با اينکه آب را نمی بينی ولی می توانی به آن دستيابی. را از آب حيات پرکن

  ی کاندرين جو آب ھستچون شنيد

  کور را تقليد بايد کار بست

کسی که ھنوز در من ذھنی است و نسبت به حضور نابيناست، بايد از افراد به حضور رسيده تقليد کند و اين تقليد برايش 

  . خوب است در مقابل اين، تقليد خشک است که تقليد من ذھنی از من ذھنی ديگريست که گمراه کننده و اشتباه است

... ما ممکنه ھنوز به حضور نرسيده باشيم ولی ھمينکه پرھيز می کنيم از حسادت، قضاوت، دروغ گويی، کينه، خشم و 

و از راھنمايی ھای عارفان به حضور رسيده ای چون موالنا استفاده می کنيم يعنی کوزه خود را در آب حيات فرو برده 

  .فضای يکتايی باز می شود ايم و به مرور با بھره گيری از اين آب چشممان به

  انديش را جو فرو بر مشک آب

  تا گران بينی تو مشک خويش را

مشک آب انديش قسمت اصلی ماست که آب انديش يا خرد انديش يا ھوشياری انديش است يعنی ھمه انديشه اش خداگونه 

انيد ھر فکر خود را  با توجه می تو. است ولی من ذھنی درد انديش يا غصه انديش يا صورت انديش يا عدد انديش است

اگر خشم، عدد، مقاومت، . به خرد انديش يا درد انديش بودن آن شناسائی کنيد که از پايگاه خردکل برخواسته يا من ذھنی

اگر آرامش، عدم مقاومت، شادی بی . جدايی، تنگ نظری، ترس، نگرانی، و پشيمانی در آن است از من ذھنی می آيد

  . است که از حضور می آيدسبب در آن بود مشخص 

  .پس می فرمايد َمشک خود را از آب حيات پرکن تا جضورت عميق شود
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در ادامه چند مثال از انديشه من ذھنی آورده شده است تا مفھوم بازتر شود و اگر آب را نشناختيم، متوجه می شويم که 

  .کدام تفکرات از من ذھنی برمی خيزد

  

 ۴٣٩مولوی، ديوان شمس، رباعی شمارۀ 

 ھر درويشی که در شکست خويش است

  تا ظن نبری که او خيال انديش است

پس خيال انديش من ذھنی . من ذھنی خود است، گمان نبر که خيال انديش استاگر درويشی ديدی که مشغول شکستن 

  :که در اين قسمت ھم از اقبال الھوری داشتيم. است آب انديش، خرد انديش، زيبايی انديش حضور ماست

  فطرت آشفت که از خاک جھان مجبور

  خود گری خود شکنی خود نگری پيدا شد

  

  آنجا که سراپردۀ آنخوش کيش است

  کون و مکان و کل عالم پيش استاز 

خداست يعنی فضای يکتايی که درويش ) خانه ای که برای پادشاھان در سفر از خيمه برپا ميکنند(آنجايی که پرده سرای 

  .يا در اين فضا حضور دارد و يا بسوی اين فضا در حرکت است، از کل جھان و مکان و زمان باالتر است

  

 ٢٩١٢مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 دھی مرغ مرگ انديش را غم می

  کنی بلبالن را مست و گويا می

مرغ مرگ انديش در مورد نقص، . وت زنھا شما را مرگ انديش می کنندببينيد اين س. مرغ مرگ انديش، من ذھنی است

غصه و مرگ ديگران فکر می کند اما زندگی می خواھد ما را زندگی انديش کند و ما را بسمت فضای يکتايی و زندگی 

  . بشناساندزندگی می خواھد ما را به بی مرگی برساند و اصل ما که بينھايت و ابدی است را به ما . جاودانه ببرد

اما اگر ھرلحظه چنان می انديشيم که بيدارگونه نيست و بوسيله سوت زنھای من ذھنی تحريک می شود، نشان آن است 

يعنی اگر شما کاری می کنيد که من ذھنی را بزرگ کنيد ھر انديشيتان . که بسوی مرگ انديشی و مردگی می رويم

پس . وند، بلبالن را که به فضای يکتايی رفته اند را مست گويا می کنداما خدا. مرگ انديش است و به شما غم خواھد داد

ھرکس بخواھد من ذھنی خود را زنده نگھدارد، مرگ انديش و ھرکس بخواھد من ذھنی خود را بشکند، زندگی انديش 

   .است

 ۵۵۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 

 زخم ناخن بر چنان رخ کافريست

  که رخ مه در فراق او گريست
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ر اگر شما ھوشياری خود را با چيزھای بيرونی آميخته می کنيد و ھم ھويت با آنھا می شويد درست مانند آن است که ب

که در درون شماست زخم ناخن ) اين چھره ھمان خداست که ما ميتوانيم در اين لحظه به او زنده شويم(زيباترين چھره 

می اندازيد که ھمان چھره ايست که کل زيباييھای اين عالم در فراق او می گريند و منتظرند که شما به حضور برسيد و 

  .برندھمگی آنھا از اين زيبايی و برکت عظيم بھره ب

  بينی تو روی خويش را يا نمی

  ترک کن خوی لجاج انديش را

يا اگر اين رخ فوق العاده زيبا را در خود نميبينی حداقل خوی لجاجت انديش من ذھنی را ترک کن تا مثل راھکار موالنا 

  .با پرھيز و احتياط چون فرد نابينا خود را به آب حيات برسانی

  

 ١٢٠٨مولوی، ديوان شمس، غزل شمارۀ 

 ای خيال انديش دوری سخت دور

  سر او از طبع کارافزا مپرس

فرو رفته ای و ھرلحظه به خيالی می انديشی، خيلی از خدا دور ھستی، سر خدا را از من ای کسی که در خواب ذھن 

  .ذھنی کارافزا نپرس

خرد زندگی با کمترين زحمت و در کمترين زمان و بيشترين برکت کارھا را انجام می دھد اما من ذھنی کامال برعکس  

  .سال طول دھد 2000ت طول ميکشد را ممکنه ساع 1کارھای کوچک را نيز بسيار طول می دھد مثال صلحی که 

  

 ۴٣٠۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 )٢٣(چون گران ديدی شوی تو ُمستَِدل

  َرست از تقليد خشک آنگاه دل

تقليد من ذھنی از من ذھنی ديگر يا سوتی که (وقتی که مشک آب انديشت از آب حيات پر و سنگين شد، از تقليد خشک 

زمانی می . رھا می شوی و برھان جو می شوی) م و گاھا خودمان ھم سوت زن شويممن ذھنی می زند را دل خود کني

فھميم که مشکمان سنگين شده که ديگر به اتفاقات اطرافمان واکنش نشان ندھيم و مثل يک دريای عميق که تمامی امواج 

  .ذره ای نميتوانند تکانش دھند

 ٣٣۴٢مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بيت 

 داری تو به چشم خود نگر  چشم

  خبر بی  )٢۴(منگر از چشم سفيھی

  .با آن بايد ببينندھمه انسانھا چشم حضور دارند و . سفيه بی خبر ھمان سوت زن است

  گوش داری تو به گوش خود شنو

  گوش گوالن را چرا باشی گرو؟
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  بی ز تقليدی نظر را پيشه کن

  ھم برای عقل خود انديشه کن

  .گوالن يعنی احمقان، سفيھان

ور تا قبل از بيدارشدن به ھوشياری، تقليد از فرد به حض(پس از آنکه حضوری در ما ايجاد شد ديگر تقليد جايز نيست 

رسيده جھت رسيدن به رودخانه آب حيات و فروبردن َمشک خود در اين رود جايز بود اما پس از به حضور رسيدن 

توجه زنده و ابزار خالقيت ماست که از فضای " نظر.) "چون تمامی حسھا به اسرار باز می شود ديگر تقليد قدغن است

  . له نظر، آنرا خلق می کنيميکتايی می آيد و وقتی روی يک چيزی تمرکز می کنيم بوسي

تمرکز را بروی خودت و آنچه می خواھی خلق کنی بيانداز و از سوت زنھا تقليد نکن و اجازه نده که حواست را پرت 

  .کنند

  .پس فکرھای خودت را با استفاده از خرد کل و نظر بوجود بياورد و تقليد نکن

  

 ۴٣٠٧مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 

 گر نبيند کور آب جو عيان

  يند گرانليک داند چون سبو ب

  .اگر کور آب رود را نمی بيند ولی متوجه سنگين شدن کوزه اش که ميشود

  که ز جو اندر سبو آبی برفت

  کين سبک بود و گران شد ز آب و زفت

بعنوان مثال از اين رود حيات موالنا، مشخص است که آبی در کوزه ما رفته و سنگينتر شده زيرا اتفاقاتی که سال قبل 

   .اميداشت اکنون در ما اثری ندارند و نمی توانند ما را تکان دھندما را به واکنش و

  ربود زانکه ھر بادی مرا در می

  نربايدم ثِقلم فزود باد می

زيرا قبال ھر مساله کوچکی که به من ذھنی من بر می خورد، مثل پرکاه مرا از جا می کند و واکنش نشان می دادم، 

جيدم اما االن ديگر بادی مرا از جانميکند چون سنگينتر شدم و عمق ھوشياری عصبانی ميشدم، يادم نمی رفت، و می رن

  .در من زياد شده است

  مر سفيھان را ربايد ھر ھوا

  زانکه نبودشان گرانیِّ قُوا

ھوا يعنی نياز روانشناختی يا ھرچيزی که از جھان بيرون ما را می ِکشد و روی (سفيھان يا منھای ذھنی بوسيله ھر ھوا 

ربوده می شوند زيرا سنگينی معنوی ندارند و عمق ) نی ما تاثير می گذارد نظير پول، مقام، سکس و غيرهمن ذھ

ما با گوش کردن به ابيات موالنا و يا سخنان افراد به حضور رسيده گرانی معنوی پيدا . حضورشان تقريبا صفر است

  .ميکنيم
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  لنگر آمد مرد َشر کشتيی بی

  که ز باد کژ نيابد او حذر

  .انسانی که دلش من ذھنی است مثل کشتی بی لنگر است که از باد مخالف رھايی ندارد

باد مخالف انرژی بدی است که از بيرون می آيد و بدليل مقاومت ما به اتفاق اين لحظه است و باد موافق در زمان تسليم 

  .از زندگی و از درون ما می وزد و ھمه چيز را سامان می دھد

  ل را امانلنگر عقل ست عاق

  از عاقالن  )٢۵(لنگری دريُوزه کن

دراينجا به معنی مثبت است خرد، قوه تشخيص، آرامش، شادی و شعور حضور خردمند از فضای  - خردمند: عاقل

يکتايی می آيد و خرد او چون به خرد کل وصل است مثل لنگر کشتی او را از واکنش به حوادث نگه می دارد و او را 

 لنگر ما، ھمان عمق زيادمان در اين لحظه است و به اندازه عمقمان خرد و حس. ت قرار می دھدھميشه در فضای امني

اما اگر من ذھنی داشته باشيم پس . امنيت داريم و مردم ھر کاری می کنند نمی توانند ما را به واکنش وادار کنند

  .نداشته و بی لنگريمسرمايه گذاری شده و عمقی ) زمان روانشناختی(حضورمان در گذشته و آينده 

  ).گدايی کن(حال می فرمايد که از خردمندان و افراد به حضور رسيده لنگری بخواه 

  او مددھای خرد چون در ربود

  از خزينه درِّ آن دريای جود

برای آن که عارف، مدد ھای خرد را از خزانه ُدر آن دريای بخشش الھی گرفته است پس ما از بيرون چيزی نميتوانيم 

يم مگر از آموزه ھای يک فرد به حضور رسيده استفاده کنيم در بيرون ھم سوت زنھا يا منھای ذھنی زياد ھستند و بگير

   .ھرلحظه سوت می زنند که توجه شما را بدزدند که از آب حيات نتوانيد بنوشيد

  زين چنين امداد دل پر فن شود

  بجھد از دل چشم ھم روشن شود

، دانا، راه شناس و پرتکنيک می شود و اين روشنی دل، چشممان را ھم روشن ميکند از چنين کمک ھايی دل ما روشن

  .و پس از آن درست می بينيم چشممان به حقايق و اسرار باز می شود

  

 ٣٣۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

 چون غرض آمد ھنر پوشيده شد

  صد حجاب از دل به سوی ديده شد

وقتی غرض يا مقصود مادی داريد نمی توانيد خوبيھا خود و مردم را ببينيم و صدھا حجاب که بروی حضور را 

  .پوشانده، جلوی چشم فرد را ھم می گيرد

  

 ۴٣١۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
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 زانکه نور از دل بر اين ديده نشست

  است )٢۶(تا چو دل شد، ديدۀ تو عاِطل

ديده ات ديگر بی اثر ) مثل داستان کره اسب(نور دل است که چشم را روشن می کند اما اگر دلت را سوت زنھا ببرند 

  .د و حقايق را نميتوانی دريافت کنیمی شود پس حسھا و قضاوتھايت بی اثر می شون

  دل چو بر انوار عقلی نيز زد

  زان نصيبی ھم به دو ديده دھد

  .اگر من ذھنی کنار رفته و دل به نورھای خرد بزند، از آن نور الھی، نصيبی ھم به چشمان ما خواھد رسيد

  پس بدان کآب مبارک ز آسمان

  * وحی دلھا باشد و صدق بيان

ورده شده که آب مبارک از آسمان نازل می شود ميتواند ھمان وحی بوده که بردلھای ما فرود می آيد پس اينکه در قرآن آ

  .و فکر، عمل و گفتار ما را اصالح و منطبق با ھوشياری، خرد، برکت زندگی می کند

  ما چو آن کّره ھم آب جو خوريم

  ننگريم )٢٧(سوی آن وسواس طاِعن

" وسوسه و طعنه زدن"را مينوشيم و بسوی سوت زنان نمی نگريم که کار آنھا  پس ما ھم مثل آن کره است، آب حيات

  .است

  پيرو پيغمبرانی ره سپر

  ** طعنۀ خلقان ھمه بادی شمر

اگر پيرو پيغمبران ھستی به راه ادامه بده و امروز موالنا فرمود که چاه ھم جزئی از راه است و ما بايد از آن بيرون 

  .م و طعنه مردم مثل باد است و به آن طعنه ھا توجه نکنآمده و به مسير ادامه دھي

  اند آن خداوندان که ره طی کرده

  اند؟ بانگ سگان کی کرده  )٢٨(گوش فا

سوت موالنا، . گوش به بانگ اين سگان سوت زن نداده اندو به حضور رسيده اند، آن عارفان که راه را طی کرده اند 

عيبگويی  ،، عيب پيداکردنکند پائين می آورد برای اينکه طعنه زدن و ايراد گيریدر حد سگی که عو عو می زنان را 

درحالی (سوت زدن و فول گرفتن برای ديگران  درسوت زن نمی داند که . نشان بيھودگی است من ذھنیو سوت زدن 

  .وجود ندارد ھيچ فايده ای )نمی داند که چه می گويد سوت زن ھم که خود

  

 ١١تا  ٩، آيه ھای )۵٠(قرآن کريم، سوره ق * 

َماِء َماًء ُمبَاَرًكا فَأَْنبَْتنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيدِ  ْلنَا ِمَن السَّ ِرْزقًا لِْلِعبَاِد ۖ َوأَْحيَْينَا ) ١٠( ٌع نَِضيدٌ َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لَھَا طَلْ ) ٩( َونَزَّ

لَِك اْلُخُروجُ    )١١( بِِه بَْلَدةً َمْيتًا ۚ َكَذٰ
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   ترجمه فارسی

  )٩. (و از آسمان آبی پر برکت فرو فرستاديم و بوسيله آن باغھا و دانه ھای دروکردنی رويانديم

  در اثر آبی پر برکتی که از فضای الھی درون شما می آيد ساختارھا و توليدات شما در جھان فرم بوجود آمد

  )١٠. (دارد و خرمابنانی بلند باال که ميوه ھايی متراکم و برھم نشانده 

ممکن است سنبل افراد به حضور رسيده با ريشه ھای عميق مثل موالنا باشد، که ميوه ھای فراوانی مثل ابيات گوھربار 

  .مثنوی به جھان ارائه کرده است

  )١١. (نيز چنين است] از قبرھا[خروج . زمين مرده را زنده کرديم]  آب[تا روزی بندگان باشد و بدان 

يعنی ھمانطور که آب، زمين . مرده ما ھم زنده می شود و خروج از زندان يا قبر ذھن ھم چنين استاز اين آب زمين 

  .مرده را زنده می کند، آب حيات الھی ھم زمين مرده دل ما را زنده می کند و ھوشياری از ذھن زائيده ميشود

  

 ۵۴  ، آيه)۵(قرآن کريم، سوره مائده ** 

 ...يَُجاِھُدوَن فِي َسبِيِل هللاَّ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئٍِم ... 

  

 ترجمه فارسی

  »... پيکار کنند در راه خدا و نھراسند از مالمت مالمتگران... «

ست و در اين راه از مالمت و ناجوريھا خدا ھمان ريختن من ذھنی و شناسايی و انداختن ناخالصيھارسيدن به راه 

 .ترسيدمی ران نمالمتگ
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