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 666 ةشمار غزل شمس، ديوان مولوي،

  

 عشق تو كاري ندارد جز چمن

  وگر دارد، چو من، باري ندارد

  ذوقست آن كش عشق نبود چه بي

  ست آن كه او ياري ندارد چه مرده

  ننوشد قوتي تن  )1(تبه غير قو

  ندارد  )2(زاري سمن دنيا بجز

  هر آنك ترك خر گويد ز مستي

  غم پاالن و افساري ندارد

  و روان شد پابرهنهز خر رست 

  به گلزاري كه آن خاري ندارد

  برد؟  )3(رسن و چه غم دارد كه خر رفت

  خر چو مقداري ندارد او بر

  گردون پوش  )5(اَزرق به  )4(غَره ومش

  ندارد  )6(ايزاري زير اندر كه

  ديگر در اين شهر فتنه درافكن

  ندارد  )7(جاريكه دور عشق هن

  ها را زانك عاشق پرده بدران

  شرمي غم و عاري ندارد يز ب

  بزن آتش در اين گفت و در آن كس

  كه در گفت تو اقراري ندارد
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 1796 بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،

 شتندبردا  )8(غطا چون گويي؟ چند

  پنداشتند كين نبوده ست آنكه مي

  استاين قبول ذكر تو، از رحمت 

  رخصت است ،)9(مستَحاضه نماز چون

  با نماز او بيالوده ست خون

  تشبيه و چون ةر تو آلودذك

  رود خون پليدست و به آبي مي

  ليك باطن را نجاستها بود

  كان به غير آب لطف كردگار

  كم نگردد از درون مرد كار

  گردانيي رو كاش در سجودت

  دانيي» سبحانَ ربي« معني

   اي كاش در سجده و جميع عباداتت تأمل مي كردي(

  .)ي دانستيو حقيقت تنزيه ذات اقدس الهي را م

  كاي سجودم، چون وجودم ناسزا

  مر بدي را تو نكويي ده جزا

  اين زمين از حلم حق دارد اثر

  تا نجاست برد و گلها داد بر

  تا بپوشد او پليدي هايِ ما

  ها در عوض بر رويد از وي غنچه

  پس چو كافر ديد كو در داد و جود

  تر از خاك بود مايه كمتر و بي
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  وه نَرُست،از وجود او گل و مي

  جز فَساد جمله پاكي ها نَجست

  ام من در ذَهاب واپس رفته: گفت

  *يالَيتَني كُنْت تُراب! حسرَتا

   .من سير قهقرايي كرده ام: در اين حال ميگويد(

  .)واي بر من، اي كاش، خاك مي بودم

  كاش از خاكي سفر نگزيدمي

  چيدمي يي مي همچو خاكي، دانه 

  ه آزمودچون سفر كردم، مرا را

  آوردم چه بود؟ زين سفر كردن ره

  زان، همه ميلش سوي خاك است، كو

  در سفر سودي نبيند پيش رو

  روي واپس كردنش، آن حرص و آز

  روي در ره كردنش، صدق و نياز

  )10(عال ميل بودهر گيا را كش 

  )11(نَما در و حيات و مزيدست در

  گردانيد سر سوي زمين چونكه

  )12(غَبين و صنق و در كمي و خشكي

  بود باال سوي چون روحت ميل

  مرجعت آنجا بود )13(تَزايد در

  ور نگوساري، سرت سوي زمين،

 ّبحلينآفلي، حق ال يفĤْال**  

   زمين خم كني و متوجه سوي به را سرت اگر و  (
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   نيز جزو افول كنندگان  دنياي پست مادي شوي، قطعا تو

  ) .دارد ت نميخواهي بود و خدا افول كنندگان را دوس

  

 40 آيه ،)78( نبا سوره كريم، قرآن *

  

ي موا يا قَرِيبذَابع نَاكُمإِنَّا أَنْذَر ي كُنْتتَنا لَيرُ يقُولُ الْكَافيو اهدي تّما قَدم رْءانْظُرُ الْمتُرَاب. 

  

 رسيفا ترجمه

  

  ما همواره شما را از عذابي نزديك هشدار داديم؛

    پيشروزى كه آدمى آنچه را با دست خويش 

  ».بودم كاشكي من خاك« :گويد كافر و بنگرد است فرستاده

  

 انگليسي ترجمه

  

Verily, We have warned you of a Penalty near, 

the  Day when man  will  see  )the deeds( which his   

hands have sent forth, and the Unbeliever will say,  

 Woe unto me! Would that I  were  )metre( dust!  

  

 76 آيه ،)6( انعام سوره كريم، قرآن **

  

   الĤْفلينَ أُحبّ لَا قَالَ أَفَلَ فَلَمّا ۖ◌ ذَا ربِّي ٰ◌ كَوكَبا قَالَ ه ٰ◌ فَلَمّا جنَّ علَيه اللَّيلُ رأَى
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 فارسي ترجمه

  

  پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشاني ديد

    .ن آن ستاره غروب كردچو. اين پروردگار من است: گفت

   من چيزهاي غروب كردني و ناپديد شدني را: گفت

  ).گرفتبه خدايي نخواهم (دوست ندارم 

  

 انگليسي ترجمه

  

When the night  covered him  over, He  saw   

a star: He  said: "This is my Lord." But when    

it set, He  said: "I love not those that ."set  

  

  3398 بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،

  

 شيخ در بيگانه مرد آن زدن طعنه ةقص ةبقي

  

 )15(ژاژ  )14(الييد مي شيخ از خبيث آن

  )16(كاژ عقل هميشه باشد كژنگر

  ميان مجلسي ديدم منش" :كه

  او ز تقوي عاريست و مفلسي

  وركه باور نيستت، خيز امشبان
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  "تا ببيني فسق شيخت را عيان

  بر سر يك روزني شب بِبردش

  بنگر فسق و عشرت كردني": گفت

  شب فسق و روز  )17(سالوس آن بنگر

  مصطفي شب بولهب همچون روز

  روز عبداهللا او را گشته نام

  "شب نَعوذُ بِاهللا و در دست جام

  ديد شيشه در كف آن پير پر

  ؟)18(غُر هست هم شيخا، مر تو را": گفت

  شراب جام در كه گفتي نمي تو

  "؟)20(ناشتاب شتابان  )19(يزدم مي ديو

  اند جامم را چنان پر كرده": گفت

  كاندر او اندر نگنجد يك سپند

  اي؟ بنگر اينجا هيچ گنجد ذره

  ")21(اي غَرّه شنيدهاين سخن را كژ 

  ظاهر، خمر ظاهر نيست اين جام

  بين دور دار اين را ز شيخ غيب

  !)22(فَليو اي است شيخ جام مي هستي

  ديو  )23(بولِ گنجدن اندر او كاندر

  پرّ و ماالمال از نور حق است

  جام تن بشكست، نور مطلق است

  نور خورشيد ار بيفتد بر حدثْ

  )24(خَبثْ او همان نورست نپذيرد
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  نه جام است و نه مي خود اين" :گفت شيخ

  "بنگر به وي! هين، بزير آ منكرا

  آمد و ديد انگبين خاص بود

  كور شد آن دشمن كور و كبود

  :گفت پير آن دم مريد خويش را

  !رو براي من بجو مي اي كيا"

ام گشته  )25(ضطَركه مرا رنجي است، م  

  "ام بگذشته  )26(مخمصه از رنج ز من

  در ضرورت هست هر مردار پاك

  بر سر منكر ز لعنت باد خاك

  گرد خمخانه بر آمد آن مريد

  چشيد بهر شيخ از هر خمي مي مي

  مي نديدها او  در همه خُمخانه

  )27(نَبيد خُم عسل گشته بد پر از

  حال است اين؟ چه كار؟ چه !)28(رندان اي" :گفت

  "!)29(عقار نمبي هيچ خمي در نمي

  ن نزد آن شيخ آمدندرندا جمله

  زدند چشم گريان، دست بر سر مي

  در خرابات آمدي، شيخ اجل

  جمله مي ها از قدومت شد عسل

  اي مبدل تو مي را از حدثْ كرده

  جان ما را هم بدل كن از خَبثْ

  مال گر شود عالم پر از خون مال
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  حالل؟ اال خدا ةبند خوردكي 

  

 3424 بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،

  

  .كني مي نماز جا هر به مصلّا بي تو :كه السالم عليه را مصطفي )رض( عايشه گفتن

  

 :عايشه روزي به پيغمبر بگفت

  تو پيدا و نهفت،! يا رسول اهللا

  كني يابي، نمازي ميهر كجا 

  دود در خانه ناپاك و دني مي

  پليد آلودهمستحاضه و طفل و 

  جا كه رسيد بهر  )30(مستَعمل كرد

  )31(مهان از بهر": پيغمبر كه: گفت

  حق نجس را پاك گرداند بدان

  گاهم را از آن رو لطف حق سجده

  "پاك گردانيد تا هفتم طبق

  ترك حسد كن با شهان! هان و هان

  ابليسي شوي اندر جهان ور نه

  كو اگر زهري خورد، شهدي شود

  خوري، زهري بود شهدي اگر تو

  كو بدل گشت و بدل شد كار او

  او نار هر شد نور و لطف گشت

  را )32(بابيل مر بود حق قوت
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  ور نه مرغي چون كشد مر پيل را؟

  لشكري را مرغكي چندي شكست

  تا بداني كان صالبت از حق است

  واس آيد زين قبيلگر تو را وس

  اصحاب فيل ةرو بخوان تو سور

  همسري و  )33(مريور كني با او 

  بري سر ايشان ز تو گر دان كافرم

  

 خوردني خوراك،  :قوت  )1(

    ياسمن درخت از انبوه جاي و ياسمن باغ  :زار سمن  )2(

  طناب ريسمان،  :رسن  )3(

  شدن چيزي به مغرور  :غَره  )4(

  كبود  :اَزرق  )5(

  شلواري زير شلوار،  :ايزار  )6(

  روش  و  راه  :هنجار  )7(

  پرده  :غطا  )8(

زني كه به طور (  حكم شرعي او با زن حائض كه بيايد، خون او از  ماهيانه، عادت پايان از پس كه گويند را زني  :مستَحاضه  )9(

  .ت غسل واجب استفرق دارد و انجام تكاليف شرعي با رعاي )طبيعي دوره عادت را طي مي كند

  بزرگي و بلندي  :عال  )10(

  كردن نمو و روييدن معني به عربي مصدر نَماء، مخفف  :نَما  )11(

  زيان  :غَبين  )12(

  شدن افزون شدن، زياد  :تَزايد  )13(

  نگفت بيهوده  :الييدن  )14( 
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  بيهوده سخن  :ژاژ  )15(

  احول و لوچ  :كاژ  )16(

    فريب و خدعه معني به اينجا در ار،مك دهنده،فريب  :سالوس  )17(

  فريب نيرنگ،  :غُر  )18(

  كردن ادرار  :ميزيدن  )19( 

  ناشتا  :ناشتاب  )20(

  خوردن گول شدن، فريفته  :غَرّه  )21(

)22(  ايدهف بي و نفع بي و سود بي و بيهوده  :فَليو  

  ادرار  :بول  )23(

  ناپاكي پليدي،  :خَبثْ  )24(

  درمانده  :مضطَر  )25(

  گرسنگي علت به شدن الغر  گرسنگي، رنج گرفتاري، رنج،  :مخمصه  )26(

  كشمش يا خرما شراب نبيذ،  :نَبيد  )27(

  ميخواره پرست، باده هوشيار، و زيرك مردم  :رند  )28(

  شراب و مي  :عقار  )29(

  كرده كار  :مستَعمل  )30(

  مه جمع بزرگان،  :مهان  )31(

  پرستو ،ابابيل  :بابيل  )32(

  جدال نزاع،  ستيز،  :مري  )33(
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 .از ديوان شمس موالنا شروع مي كنم 666با سالم و احوالپرسي برنامه گنچ جضور امروز را با غزل 

 666 ةشمار غزل شمس، ديوان مولوي،

  

 عشق تو كاري ندارد جز چمن

  وگر دارد، چو من، باري ندارد

  

چمن يعني هرچه كه خلق شده است، ما انسانها هم جزء چمن الهي هستيم، هر باشنده اي كه در اين عالم هست بجز موازي 

پس معلوم مي شود كه تمام موجودات اين جهان گرچه هوشيارانه . كار ديگري ندارد) رمز خدا يا زندگي است كه(شدن با تو 

اما مي گويد كه . آگاه از اين موضوع نيستند، با خدا يا زندگي موازي هستند و در اين لحظه مقاومتي در مقابل زندگي ندارند

چراكه (يكي بودن با تو نكند ه در اين لحظه موازي با تو نباشد و حس يعني اگر باشنده اي وجود داشته باشد ك "وگردارد"

  .مانند من، محصول و باري ندارد )زندگيعشق يعني حس يكي بودن با 

اما درمورد ما انسانها اين عشق هوشيارانه بصورت موازي بودن با زندگي در اين لحظه صورت مي گيرد براي همين مي گويد 

پس معلوم مي شود كه يك موجودي هست و مي خواهد انسان را ( بغير از عشق تو كاري داشته باشدكه اگر موجودي باشد كه 

پس در مصرع اول مي گويد كه همه چيز منجمله انسان بايد با تو حس يكي . مثل من محصولي ندارد، )مورد گفتگو قرار دهد

ر انسانها در اين لحظه با تو يكي نيستند، بنابراين بار بودن كنند و مقاومتي در مقابل خرد و بركت تو نداشته باشند اما اكث

پس ما متوجه مي شويم كه اشكالي داشته و بايد آنرا برطرف كنيم كه آن اشكال اين است كه ما در اين چمن تكامل . ندارند

شده و از طريق فكر كردن يافته ايم از جماد به نبات و از نبات به حيوان و از حيوان به انسان و در انسان هوشياري وارد ذهن 

چسبيده به چيزهايي كه از طريق حسهايش درك مي كند و با ديدن و شنيدن و قضاوت كردن به آنها چسبيده و باشنده اي 

بنام من ذهني درست كرده كه يك تصوير ذهني متحرك است و انسان در اين من كه مصنوعي است و بوسيله فكر ساخته 

ر ذهنش زندگي مي كند پس هوشياري جسمي دارد و به جهان نگاه مي كند و اين باشنده در شده زندگي مي كند بنابراين د

اين  .زمان هست و در اين لحظه نيست و اين لحظه را پلكان براي رسيدن چيزي مي كند كه فكر مي كند در آن زندگي است

خواهد به گذشته و آينده بگريزد و در باشنده كه اسمش من ذهني است، با اين لحظه يا خدا ستيزه دارد و هر لحظه مي 

گذشته برايش اتفاقاتي افتاده و به چيزهايي چسبيده كه اين اتفاقات پشت سرهم در ذهنش ذخيره شده و با آن هم هويت 
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شده و بوسيله ذهنش از اين اتفاقات كه بنظرش خوب و بد هستند گليمي درست كرده كه داراي گُل است كه به آنها چسبيده 

ن گليم كه داستان زندگي گذشته ماست، بعضي مواقع خيلي خراب به نظر مي آيد و ما فكر مي كنيم كه اين گليم است، اي

ن ذهنيش از اين داستان درست شده باشد، حتما پر داشته باشد و م يا داستان زندگي هم هويت شده هستيم، اگر كسي گليم

گذاشته ايم طبق قانون زندگي مربوط به اين جهان هستند و  گُلهايي كه روي گليماز غم، استرس و حس نقص است زيرا 

و يا از بين خواهند رفت و اگر ما  بودهاز بين رفته يا در حال از بين رفتن  ،هرچه در اين جهان باشد يا ذهن ما نشان مي دهد

  . نجيمهنگام بهم ريختن آنها ما مي ترسيم، خشمگين شده و مي رفكر كنيم كه اين گُلهاي گليم هستيم، 

طرح زندگي بهم ريختن اين گليم است، قرار نبوده ما گليم درست كنيم و در اين گليم با فكر خود، اكثر مواقع گُلهاي تصوري 

و بخشي از گلهاي اين گليم سبب  خيالي قسمتي از زندگي ما هستند هايفكر كنيم اين گل غيرواقع بينانه در آن بگذاريم و

هي آنقدر ما را خشمگين مي كنند كه خود را گم كرده و سطح هوشياريمان پائين مي آيد، مثال ناراحتي هاي ما مي شوند و گا

يكي از اين گلها همسر ماست كه يك فرد ايده آلي است كه زيبا و وفادار است و پر از مهارت است و به فكر فرد ديگري نيست، 

باشد اما اشكال كار گذاشتن آن روي گليم است و  البته چنين همسري در دنياي واقعي خيلي خوب است و بايد هم چنين

زندگي به شما مي گويد كه او را نمي تواني روي گليم بگذاري و اگر بگذاري اين تصوير را خواهم شكست و وقتي اين تصوير 

وير ما پس وقتي اين تصوير، مخصوصا همسر، صورتهايي پيدا مي كند كه نشان مي دهد تص. بهم مي ريزد تو را آزاد مي كنم

خيالي و غير واقعي بوده، ما بسيار ناراحت مي شويم و مي رنجيم و خشمگين مي شويم و اين كار درست نيست، زيرا آن 

، بهم ميريزد زيرا اگر بهم نريزد و شما مشغول آن جزء آن استشما گليمي كه به آن نگاه مي كنيد كه همسر، فرزند و كار 

اگر در اين لحظه به . اگر توجه كنيد ما مرتبا به اين گليم يا جهان نگاه مي كنيم. شويد باشيد، بيخيال و فارغ از عشق خدا مي

زندگي زنده نيستيد و با خدا يا معشوق حس يكتايي نمي كنيد، حتما مساله ايجاد مي كنيد و به محض آنكه تصورات ذهنيتان 

جه اين قضيه شويد كه همسر خوب داشتن در دنياي بروي گليم بهم مي ريزد خورد خواهيد شد و بهتر است كه خيلي زود متو

واقعي بسيار خوب است و درست است كه مرد و زن با هم زندگي كنند و همديگر را دوست داشته باشند ولي حق ندارند 

تصوير ذهني ايده آل همسر را درست كرده و از آن براي خود گليم درست كنند، همينطور در مورد فرزندشان تصوير ذهني 

اما . غه، شاگرد اول و غيره درست كنند و ناگهان متوجه شوند كه نه تنها نابغه نيست بلكه معتاد است و آن تصوير مي شكندناب

شما االن مي دانيد كه هر تصويري بسازيد زندگي به آن حمله مي كند، زندگي يا خدا مي گويد كه من، تو هستم و مي خواهم 

پس بيت بسيار پرمعني است و االن مي دانيد كه اگر در اين لحظه هوشيارانه . زنده بشوم كه تو اجازه دهي كه هوشيارانه به تو
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سالگي  20با او يكي نيستيد باري نداريد، درواقع بار ما همان گليم است و چون گلهايش بهم ريخته و آن چيزي نيست كه در 

اري دچار درد شديد هستند زيرا كسي را روي اين گليم مردان و زنان بيشم. تصور مي كرديم كه بايد باشد، ما بيچاره شده ايم

گذاشته بودند كه بنظرشان زيبا بود و اين گل بهم ريخته و معلوم شده كه زيبا نبوده و زشت بوده و شروع به مالمت خود كرده 

دانستن اين . ستاند كه چقدر احمق بودم و او چقدر بي وفا بود اما در واقع اشتباه كرده كه گل روي گليم درست كرده ا

موضوع كه شما نمي توانيد كه گل روي گليم داشته باشيد اما مجازيد كه همسر خوب، فرزند ايده آل، خانه عالي، پول زياد و 

به نظر شما يا خيلي خوب است كه مي داشته باشيد ولي هيچيك نبايد بروي گليم بيايد، زيرا مشغول گلها ميشوي كه .... 

ا بد است كه مي خواهي عوضش كني پس اگر در اين لحظه به گلهاي گليم مشغول هستي، يك فكر ترسي از دستش بدهي و ي

شما را دور خود مي چرخاند و محصول نخواهي داد و محصولت فقط درد هايي مثل استرس، ترس، حسادت، نگراني، احساس 

اين گليم كامل و زيبا باشد و آنرا به تاسف، خبط، احساس گناه، اضطراب از آينده و حس نقص است زيرا شما مي خواهيد 

قسمتي از اين داستان غم انگيز كه ما ساخته ايم، اتفاقاتي است . مردم نشان دهي و زندگي هم يكي يكي اين گلها را مي كَنَد

سي كه براي شما افتاده و هيچ كنترلي روي آن نداشته ايد مثل آنكه فردي در سن نوجواني يا كودكي مورد سوء استفاده جن

قرار گيرد و اين يك گل يا تصوير زشتي در گليمش باشد و فكر كند كه شكسته شده است اما با توجه به اينكه شما خدائيت 

ما بايد يادمان باشد كه در طرح بزرگ زندگي كه در مصرع . بوده و آسيب ناپذير هستيد و اين شكسته شدن، توهم ذهن است

بايد طبق فرمان  يعني هرچه كه در اين جهان است از جمله انسانها "اري نداردچمن جز عشق تو ك"اول اين بيت مي گويد 

حتي انساني كه مقاومت در مقابل . زندگي عمل كند با او حس يكي بودن داشته باشد و اين قانون و طرح بزرگ زندگي است

دردها به ما مي . او باز مي گردداين لحظه دارد و تصوير ذهني درست كرده و زير غم و درد است، بوسيله غم و درد بسوي 

گويد كه نبايد با گلهاي گليم هم هويت شويد، شايد لطف زندگي بوده كه در سن كودكي يا نوجواني اتفاقي براي شما افتاده و 

كه اين رنجش و اين اتفاق جزء اصلتان نيست بلكه يك درد براي بيدار  دمتوجه شوي درنجيده ايد و خيلي زود مي توانستي

يك پيغام دارد كه بايد در اين لحظه با زندگي يكي شوي و اگر به چيزي مشغول هستي زندگي آنرا  تمام دردها. تان استكردن

و زبان درد به شما  بهم خواهد ريخت تا تو بفهمي و چون با زبان خوش متوجه نمي شوي، با زبان درد با تو صحبت مي كند

ي، مشابه آنكه چيز قشنگي هست و پس از رها كن و بايدچسبيده اي ن هر چيزي درد دارد يعني شما به آ مي گويد كه

  .رهايش كنيچسبيدن شما به آن، به مرور داغ مي شود و پيغام داغ شدن اين است كه 
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امروز موالنا مي گويد كه دور عشق است يعني دوراني است كه يك باشنده بنام انسان مي تواند به خدا زنده شود، اما حال كه 

كرده و بار نمي دهد بايد از خود بپرسد، چرا هرچه مي كارد بار نمي دهد و پوك است و هركار مي كند درد از تويش در اشتباه 

تبديل به پلكان براي رسيدن به چيزي در آينده مي كند پس فرم اين لحظه را با كه زندگي است، مي آيد پس اين لحظه را 

و  اما شما مي دانيد وقتي كه گليم درست كرده و به گلهايش چسبيده ايد. تزندگي كه خود اين لحظه است اشتباه گرفته اس

اين گلها را انتخاب مي كند و شروع به بهم ريختن مي كند، اگر يك گُل عمده اي بهم بريزد، ، زندگي به به و چه چه مي كنيد

ي از مين ها منفجر شده و شما زخمي شده حواستان بايد جمع باشد و مثل آنست كه از ميان ميدان مين عبور مي كنيد و يك

ايد و ممكن است باز حواستان پرت شود و پا روي مين ديگري بگذاريد يا درست مثل انست كه ماري انسان را بگَزَد كه بايد 

يد دور زخم را با دستمالي ببندد تا زهر به بدن پخش نشود، پس به محض آنكه گُل بزرگي بهم ريخت، تيز حاضر باشيد و ببين

كه اينجا دردي توليد شد و مثال اگر با همسرم مساله دارم نبايد اين زهر به بچه، كار و فاميل و تمام شئونات زندگيم بريزد و 

بايد اين زهر را بيرون بكشم و به اين دليل اين زهر ايجاد شد كه من به تصوير ايده آلي چسبيده بودم كه از ابتدا غلط بوده و 

آل بوده، نبايد گُل گليم مي شده و من حق ندارم گُل گليم درست كنم و با تغيير گلها من هم تغيير كنم  اين آدم اگر هم ايده

زيرا گلها آفل هستند اما من فناناپذيرم و آن اتفاقات هيچكدام به من آسيب نزده و نمي تواند بزند و اگر به اين موضوع فكر 

آن اتفاقات را ذهناً به خود . ت مي ريزد و متوجه مي شويد كه آسيب نديده ايدكنيد تمام اتفاقات ناگوار، رنجشها و دردها بسرع

چسبانده بوديد و به آنها نگاه كرديد و فكر كرديد كه زندگيتان همان مفهوم ذهني بوده و شكسته شده و از بين رفته، حال 

يد كه با زندگي موازي باشيد و اجازه دهيد موقعي مي توانيد بار ايجاد كن. آنكه زندگي شكست ناپذير و بينهايت و ابدي است

محصول ما اول شكوفا شدن به . فكر و عملتان بريزد و بار ما آوردن خرد و بركت به اين جهان استكه خرد و آرامش زندگي به 

ت، زندگي و حس يكتايي با اوست و بعداً وقتي خرد، آرامش، لطافت، زيبايي و عشق از طريق شما به فكرها و عملتان ريخ

  .  چيزهايي در بيرون مي آفرينيد كه اشعار موالنا نمونه اي از آنهاست

  

  ذوقست آن كش عشق نبود چه بي

  ست آن كه او ياري ندارد چه مرده
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يعني انساني كه عشق ندارد يا حس يكتايي با زندگي نمي كند، چقدر بي ذوق است، زيرا شادي از آنطرف مي آيد، شادي 

ود يا خورشيد ما به اين جهان مي تابد، پس بركت و ذوقي براي كسي كه در اين لحظه با زندگي بركتي است كه از اصل وج

همانطور كه گفته شد، اگر فردي به گليم يا ذهن نگاه مي كند و مشغول دردها، مالمت و . حس يكتايي نمي كند، وجود ندارد

يم، بزرگ كردن و زنده نگه داشتن خودش است، ابزارهاي ذهني است و تمام ابزارهايي كه ذهن بكار مي برد جهت ترم

در مصرع دوم مي گويد كه كسي كه در اين لحظه ياري ندارد، مرده است، . هوشياري خود را عقل مي داند ولي خشك است

بوسيله من ذهنيشان به شما  كسي ممكن است بگويد كه من ثروتمندم و هزاران دوست دارم، ولي اينها يار نيستند زيرا هريك

كسي مي تواند در اين جهان يار پيدا كند كه اول به او . سبيده اند و دور شما هستند چون از شما چيزي به آنها مي رسدچ

زنده شود و پس از آن مي تواند زندگي را در انسانها ببيند و زندگي را تشويق كرده و در انسانها به ارتعاش در مي آورد و آنها با 

پس شما مادر و پدر و فرزند بايد اول به او زنده شويد تا به . ندگي با زندگي يار مي شودزندگي بسويش جذب مي شوند، ز

زندگي مرتعش شويد، تا بحال منهاي ذهني بوديد كه به همديگر چسبيده بوده و با هم نسبتهايي داشته و از هم توقعاتي 

اما كسي . و يار هستيم هستيمزندگي زنده تاده و هردو داشتيم، من گُل گليم تو بودم و تو گُل گليم من بودي ولي االن گليم اف

كه من ذهني دارد، ياري ندارد، اگر به من ذهني زنده باشيد و حركات و رفتارهايش را پيشه كنيد، پر از توقع مي شويد و مردم 

ه محض اينكه صبح بيدار من ذهني ب. بايد توقعاتتان را برآورده كنند و حتي اگر هم برآورده كنند نمي توانيد خوشبخت باشيد

مي شويد انتظار دارد كه ترافيك روان باشد و كسي جلويتان نپيچد، در اداره همگي به ما سالم كنند و به حرفهايمان گوش 

دلمان بخواهد كارش را راه مي انداريم و نخواهد راه نمي اندازيم، در برگشت منطقي باشند و  ارباب رجوع كم باشد ودهند، 

و در منزل فرزندانمان نمره عالي گرفته باشند و همسرم با من بسيار خوش اخالق باشد و تلويزيون برنامه هاي ترافيك روان 

حال آنكه اگر به فرض محال هم تمام اين اتفاقات بيافتد، بازهم فرد با من ذهني خوشبخت نمي . مورد عالقه من را داشته باشد

گذاشتن قسمتي از گليم است كه واقعي نيست و جز بدبختي هيچ نتيجه اي شود زيرا اينها انتظارات ذهن است و به اجرا 

شما جا مي شود، آنكس  همه چيز دردر اين لحظه دلتان بينهايت است و شما اگر يار داشته باشيد و به يار زنده شويد . ندارد

رات بيجا دارد و ديگري خوش اخالق كه تند يا كند رانندگي مي كند و جلوي شما مي پيچد، ارباب رجوعي داد مي زند و انتظا

شده و شما خوشبختيد و خوشبختي را از اين فضا مي گيريد و اتفاقاً خوشبختي را به فضاي يكتايي شما جا  است، همگي در

امروز هم در مثنوي داريم كه طرز آبادان كردن اين جهان هم همينگونه است كه ما به پير يا خدا زنده . آنها هم ارائه مي كنيد

  . شويم و هرجا كه قدم مي گذاريم زهر آنها را به عسل تبديل كنيم
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  ننوشد قوتي تن  )1(تبه غير قو

  ندارد  )2(زاري سمن دنيا بجز

  

بجز غذا يا شربت تن يا شربت بيروني غذاي  كه در اين چمن كاري غير از وحدت با خدا دارد، مثل اكثر انسانها من ذهني

مثل همسر، مقام، پول، قدرت تقاضاي زندگي مي كند و از چيزهايي ي مرتبا از گلهاي گليم من ذهن. بخوردديگري نمي تواند 

  . شير مي دوشد و غير اينها قوتي ندارد.... بدني، اندام، زيبايي، استادي، جواني و 

نيد، ذهن ما كه اين اگر دقت ك. من ذهني، بجز دنيا يا فضاي ذهن كه دنيا را به ما نشان ميدهد، ياسمن زار يا گلستاني ندارد

آيا تا بحال زن و مردي را ديده ايد كه در . دنيا را نشان مي دهد، خارستان است زيرا گلهاي زيبايش به ما زندگي نداده اند

ذهن زندگي كنند و از زندگي يا همسرش راضي باشند؟ خير، چنين كسي وجود ندارد، و كسي كه در ذهن است مرتبا گاليه 

  ....را نكردي، آن موقع فالن كار را كردي و مرا رنجاندي و  مي كند كه فالن كار

اصال تمام صحبت اين است كه . اگر هم در دنيا چيزهاي خوبي باشد، من ذهني آنها را تلخ مي كند و تلخيهايشان را مي چشد

پول و خانه و  معني اين صحبتها محروم شدن شما از مواهب مادي مثل. دنيا سمن زار نيست و نمي تواند گلستان شود

اتومبيل و همسر و فرزند خوب نيست و اينها مهم هستند ولي سمن زار ما نيستند، سمن زار ما، فضاي درون ماست، به محض 

شما به خود . مي شود و تا زماني كه اين فضا بسته است، بيرون خارستان است آنكه فضاي درونمان باز شود، بيرون هم گلستان

ي مي خورم و دنبال سمن زاري غير از دنيا مي گردم، از هرچه كه ذهنم نشان مي دهد، توقعم را به بگوييد كه من غذاي معنو

صفر ميرسانم و البته مواهب اين جهاني را هم به اندازه متعادل مي خواهم و البته خرد فضاي يكتايي تشخيص مي دهد كه 

   .هرچه بيشتر مي گيرد، بيشتر مي خواهد و حرص مي زند شما چقدر از اين مواهب الزم داريد زيرا من ذهني سير نمي شود و

  

  هر آنك ترك خر گويد ز مستي

  غم پاالن و افساري ندارد
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خر، همين ذهن ماست، در اين لحظه اگر به زندگي نگاه مي كنيم، خر نداريم و اگر به دنيا نگاه مي كنيم خر درست ميشود، 

از فكرها مي شويم و به زندگي زنده مي شويم و يا به جهان نگاه كرده و خري  يعني ما بعنوان هوشياري يا روي هوشياري سوار

يك انرژي وارد  .مي شويم و محتواي اين فكر پاالن زيبايي براي خر مي سازددرست مي كنيم و سوار آن و هوشياري جسمي 

ن انرژي هوشياري جسمي كه جسم مي شود و حركت مي كند كه اين حركت خر است و محتواي آن پاالنش است، باالخره اي

موالنا مي . و اين شما هستيد كه سرمايه گذاري مي شويد در درست كردن خرتابيده مي شود  ماشتغيير مي كند از سوي 

يعني كسي كه ذهنش را بطور  "هر آنك ترك خر گويد زمستي"گويد كه انسان توانايي تشخيص و تَرك كردن خر را دارد و 

ر در اين لحظه شما بگوئيد كه گليم نمي خواهم، به جهان نگاه نمي كنم، ذهنم را فعال نكرده و به كلي ترك كند بعبارت ديگ

  .گذشته و آينده نمي روم و در زمان روانشناختي زندگي نمي كنم

پس تشخيص مي دهيد كه زندگي كه االن بايد به آن زنده شويد را به ذهن مي داديد و خر درست مي شد و پس از آن پاالن 

و خواسته هايش همان چيزهايي  يبايي براي خر مي ساختيد اما اين خر در اختيار شما نيست و خواسته هاي خودش را داردز

  .است كه از آن درست شده يا همان گلهاي گليم

. ردمي گويد، هر هوشياري يا انساني كه خر را از مست شدن به زندگي يا زنده شدن به خدا ترك كند، غم پاالن و افسار ندا

يادمان باشد كه اسب افسار دارد و در كنترل ماست ولي خر افسار درستي ندارد و كنترل آن خيلي سخت است و بايد گردنش 

  .را بغل كرده و بسمتي بكشي تا تغيير جهت دهد ولي وقتي بر خر سواري، هرجا كه دلش بخواهد مي رود

  

  ز خر رست و روان شد پابرهنه

  ردبه گلزاري كه آن خاري ندا

  

اين هوشياري يا انسان از خر رها شد پس از دردهايش هم رها شد چون خر انسان را زمين هم مي زند و در جنگل سر سوار 

خود را به درخت مي كوبد زيرا عقلش نمي رسد و ارتفاع شاخه ها را درست برآورد نمي كند و اگر سوار، بخواهد كه خر 

حرص مي ورزيم جلوي حرصمان را نمي توانيم بگيريم و فكر مي كنيم فالن چيز را بايستد، خر نمي ايستد كما اينكه وقتي ما 

 5اگر نداشته باشيم مي ميريم، مرتب به خود مي گوئيم نميخواهيمش و بايد دورش بياندازيم اما فراموش كرده و مي بينيم كه 

  .دقيقه بعد در ذهن حول و حوش آن مي چرخيم
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نيم از دست خرمان رها شويم و هركسي وظيفه دارد كه خودش از شر خرش خالص شود اما موالنا مي گويد كه ما مي توا

يعني با همين آگاهيها، آيينه شدنها، عقب كشيدن ها، هوشيار شدن ها و نظارت بركار ذهن يا همين خر مي توان خر يا ذهن 

مي پريد و قبل از آنكه به زير درختي  به محض شناسائي خر، از روي آن پائين. را شناخت و شناسائي همان و آزادشدن همان

، زيرا در فضاي يكتايي خار نيست "پابرهنه"اما چرا موالنا مي گويد . رود و سر شما را به شاخه ها بكوبد، بايد از آن پياده شويد

با اين  يعني كفش ذهني مي پوشيد و مي گوييد من ولي در ذهن شما اگر كفش آهنين هم بپوشيد باز در پايتان خار مي رود

فكر جلوي آن خار را مي گيرم ولي هرچه كفش بهتر مي پوشيد، آن خار هم تيزتر مي شود بدليل آنكه من ذهني هم زرنگ 

است و خار بهتري پيدا مي كند يعني وقتي شما به خر ذهن سواريد، كنترل دست ذهن است و هوشياري جسمي شما را مي 

ه با آن هم هويت شده ايم سرچشمه مي گيرد، فكر مصنوعي است و از زندگي برد و افكار در من ذهني از همان چيزهايي ك

مثال فردي مي گويد اين گل گليم من، همسر ايده آلي بود . نمي آيد و از عينك همين چيزهايي كه به آن چسبيده ايد مي آيد

و فرد تمام زندگيش را به  رد مثل مالمتاما خيانت كرد و زندگي و خانواده را بهم ريخت و ذهن دوباره ابزارهايش را بكار ميگي

  .اين حادثه مي سپارد، واضح است كه اين عقل خر است و فرد بروي آن نشسته و مي گويد آنجا نرو، بايد از روي خر پياده شود

ان اگر از روي خر ذهن پائين بپريم، عقل پيدا مي كنيم و وارد گلزاري مي شويم كه همان فضاي يكتايي است و ديگر از جه

خارها از همان چيزهايي مي آيد كه به آنها مي چسبيم و مي گوييم به من زندگي بده و همان چيزها . چيزي نمي خواهي

تبديل به خار مي شود زيرا خدا مي گويد كه زندگي پيش من است از ديگري نخواه و اگر از چيزي يا كسي غير از خدا زندگي 

ي اگر در فضاي يكتايي بيايي، كفش الزم نداري چون در آنجا خاري وجود ندارد اما بخواهي، خار مي شود و در پايت مي رود ول

مثال فكري داشته باشي و با خود بگويي كه كسي كه چنين فكري (اگر در فضاي ذهن باشي حتي اگر از آهن هم كفش بسازي

   .در پايت فرو مي رود باز خار )داشته باشد، خار در پايش نمي رود

  

  برد؟  )3(رسن و خر رفت چه غم دارد كه

  خر چو مقداري ندارد او بر

  

البته طناب خر براي بستن آن به جايي است اما فرد سوار بر خر . چه غمي دارد كه خر با متعلقاتش رفت و طنابش را هم برد

ين رسن ا. من ذهني مي خواهد با اين طناب خر را كنترل كند كه غير ممكن است و بهتر است خر و طنابش هر دو بروند
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اشتباها به نظر مي آيد كه ابزار كنترل خر است و درواقع ابزار ارتباط ما به خر ذهن است و تا زماني كه اين رسن هست، خر ما 

خر ذهن را فقط زماني مي توان كنترل كرد كه شما در اين لحظه حضور ناظر باشيد فقط . را كنترل مي كند و با خود مي برد

  .اوست كه مي تواند اين خر را كنترل كرده و سرجايش بنشاندنور، روشنائي و قدرت 

در مصرع دوم مي گويد كه خر ارزشي ندارد چون شما سوار بر اسب زندگي و يكتايي هستيد و چون ماهي در اقيانوس وحدت 

رد كه ما به ذهن اصال لزومي ندا. )قورباغه و موش كه با طناب ارتباطي به پاي هم وصل كردند داستانمشابه (شنا مي كنيد 

برويم و در آنجا خر پيدا كنيم، هيچ موقع نبايد از چيزهاي اين جهاني هويت، خوشبختي و زندگي بخواهيم و انسانهاي ديگرهم 

از نظر من ذهني جزء اين جهان هستند، من ذهني جسم است و همه چيز را جسم مي بيند و مي گويد اينها را به من بده كه 

  .مي دهد و حتي بدهد هم فايده نداردالزم دارم و او هم ن

  

  گردون پوش  )5(اَزرق به  )4(غَره ومش

  ندارد  )6(ايزاري زير اندر كه

  

 گردون اين فريب گويد مي و رود مي بكار رياكار و دروغگو معني به معموال گويد مي هم حافظ كه پوش كبود يا پوش ازرق

 چه ببينم تا ايم داده ذهن به را عقلمان ما و دهد مي نشان ما به را اتفاقات و گردد مي ذهن اين زيرا نخور را ذهن درغگوي

 به كه كنند تغيير طوري گوئيد مي و كنند مي تغيير گلهايش و كنم مي نگاه گليم به من گوئيم مي معموال .افتد مي اتفاقاتي

 آنها با آنكه نه بياورد بوجود را رونيبي اتفاقات توانيد مي شما و ماست خرد گرو در بيروني اتقاقات آنكه حال برسم، زندگي

   .بيافتيد اتفاق

 ذهن تغييرات ذهن زيرا ندارد جوهر و اسانس ناموس، آبرو، يعني ندارد شلواري زير يا شلوار ن،ذه كه گويد مي دوم مصرع در

 مي متوجه بگيريد زندگي آن از كه برويد بدنبالش هرچه و است پوك و هسته بي و رساند نمي جائي به را شما و است دروغ

  .دارد ناموس و جوهر زندگي اما است دروغين كه نخور را فريبش پس است پوك كه شويد

  

  ديگر در اين شهر فتنه درافكن

  ندارد  )7(جاريكه دور عشق هن
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 انسان دور يا عشق دور كه كن برپا شهر اين در ديگري آشوب كه گويد مي هستيد زندگي جنس از كه شما به و زندگي به

 زندگي جهاني اين چيزهاي از و است ذهنش در هنوز اما آمده بوجود كه است سال هزاران انسان نيست عشق هنجار مطابق

 كه كند آبادان را جهان خواهد مي است، ذهني من عقل كه آنها عقل و خرد با و است زندگي خودش درحاليكه خواهد مي

 ما راههاي و نيست عشق هنجار مطابق دور اين ولي است انسان دور عشق، دور .است غلط اين و است آن جزء دردها و حرص

 لطافت، عملت و فكر در بده اجازه كه گويد مي ما به و است زندگي به شدن زنده راه عشق، راه .نيست خرد و عشق راههاي

 اينكه يا كند مي لمس را او زنده زندگي هم ما زنده زندگي آيا بخشيم، مي چيزي فردي به ما مثال .بريزد زيبايي و عشق بركت،

 ناآگاه هم عشق و زندگي هنجار از نتيجه در نيستيم زنده زندگي به اكثرا برنگرد؟ ديگر و برو و بگير را دالر 5 اين بيا گوئيم مي

  .هستيم

 در و شد نسانا به تبديل و كرد پيدا تكامل هوشياري و شد اي باشنده به لطفي يكبار زيرا ديگر، فتنه گويد مي موالنا چرا حال

 كه شود متوجه انسان كه است آسان خيلي و كرده درست ذهني تصوير و چسبيده چيزهايي به رفته، ذهن به هوشياري انسان

 محض به و چرخد مي و آيد مي بوجود ذهن در انرژي و زندگي گذاري سرمايه از تصوير اين و نيست چرخان ذهني تصوير اين

 زندگي جنس از كه بده نشان ديگر بار ما به كه گويد مي بيت اين در .شوم مي خدائيت يا خود به زنده من نچرخد اينكه

 شويد مي متوجه شما و گيرد مي صورت موالنا توسط االن بيداري اين .كن ايجاد ما در بيداري و بيانداز ديگري فتنه و هستيم

 ثابت ساكن، شما و بيافتند بايد اتفاقات هستيد، تفاقيا بي جنس از و بيافتيد اتفاق توانيد نمي و نيستيد چرخان تصوير اين كه

 مورد در ما تصورات و توهمات ريختن بهم با يا بريزد بهم نبايد فردي مرگ ولو اتفاقات بوسيله شما آرامش .بمانيد آرام و

 اگر شما ،كنيم نمي ملع عشق هنجار مطابق و نيستيم هنجار به ما يعني ريزيد مي بهم اگر و بريزد بهم نبايد ما آرامش فردي،

 داريم، عشق هنجار از زيادي انحرافات ما .افتاديد نمي اتفاق موقع هيچ و ريختيد نمي بهم موقع هيچ داشتيد، عشقي هنجار

 كُشيم، مي برسد دستمان اگر و كرده مالمت و محكوم را نباشد ما همفكر كه كسي و كنيم مي شكنجه و كُشيم مي را همديگر

 .كشتند نمي را همديگر كردند مي وحدت حس يكديگر با انسانها اگر و نيست عشقي هنجارهاي اينها زيم،اندا مي راه جنگ

 مي ايجاد درد و است حقيقت و اصل باورهايش كه كند مي فكر دارد، من كه كسي و جنگند مي ذهني من براساس انسانها

 .است كارهايش سرلوحه بهتر بيشتر چه هر و حرص دائما ،تواند نمي و دهد سامان خود ناقص عقل با را دنيا خواهد مي و كند

  .نيايد پيش چالشها اين و شود حل مسائلمان كه داريم بيجا انتظار و شود جهان اين وارد عشقي بركت و خرد گذاريم نمي ما
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 نكنيم را كارها سري يك كه كافيست كنيد، برپا را فتنه يا آشوب اين زندگي مثل و شويد زنده هوشياري به توانيد مي هم شما

 زندگي بيروني چيزهاي از نكنيم، مقاومت و ستيزه ما اگر .شود زنده ما در خواهد مي هوشياري آنكه براي نكنيم روغن و آب يا

 مرور به نتيجه در و نكرده روغن و آب نريزيم، بهم نيامد پيش ما ميل مطابق كه دفعه هر و باشيم نداشته توقعات نخواهيم،

 آنموقع .ماندن بيدار و فكر خواب از شدن بيدار يعني است همين هم حضور و بيداري تعريف .شود مي جدا فكرها از هوشياري

  .شود مي فكر و عمل آن به هوشيارانه كه انسانهاست در عشقي هنجار آيد، مي جهان اين به هم عشقي هنجار

  

  ها را زانك عاشق پرده بدران

  شرمي غم و عاري ندارد ز بي

  

يي كه جلوي چشم ماست را بدر، هر چيزي كه ما با آن هم هويتيم پرده جلوي چشم ماست و دردي هم كه بوجود پرده ها

آورده، پرده را ضخيم تر كرده و ما را گيج تر كرده و نمي دانيم كه پرده اي وجود دارد كه جلوي چشم ما را گرفته و مثل 

پرده ها نمي گذارند كه نور ما بتابد پس عقب مي كشيم، خود را از  آنست كه خورشيدي هستيم و مي خواهيم بتابيم اما اين

همه . ذهن جدا مي كنيم و نورمان را روي اين پرده ها مي اندازيم و اين نور درونمان يا نور زندگي مي تواند پرده ها را پاره كند

لحظه دور شده و به گذشته و آينده بروند و  اما اكثرا كوشش مي كنند كه از اينهستند و زنده به او عاشق همين االن انسانها 

مشغولند به اينكه چرا اين اتفاقات افتاده، چرا آن اتفاق نمي افتد، مي ترسد كه آنچه به آن چسبيده را از او بگيرند و اگر بگيرند 

  .چه مي شود

  : مصرع دوم را ميتوان به دو صورت معني كرد

تش خود را نشان دهد، آبرو، خرد، زندگي، هسته و خداست بنابراين اگر اين پرده آنكه انسان ناموس دارد و اگر ذا :معناي اول

  .ت و عريان شويم غم و عاري نداريمها را پاره كني و ما لخ

اكثر ما فكر . كه ديگر شرم و حيا ندارد آنقدر انسان بصورت فردي و جمعي درد ايجاد كرده و هم هويت شده: معناي دوم

يستيم و مطابق قانون زندگي عمل نمي كنيم و برايمان مهم نيست كه اين لحظه خرد كل به زندگيمان نميكنيم كه به هنجار ن

بي عقلي من ذهني، خشم، رنجشهاي كهنه و كينه به عملمان مي ريزد و شرم هم نداريم و خجالت نمي كشيم كه . بريزد يا نه

ن مي خواهد از ما اظهار شود، به اين جهان بيايد و مسائلمان ما بجاي اينها مي توانيم خرد زندگي را جاري كنيم كه همين اال
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همه اينطور هستند و مگر "را حل كند، متاسفانه خشم و نگراني اجازه جاري شدن زندگي را نمي دهد و حرفمان اين است كه 

در اصل از جنس  ما "!همه دعوا نمي كنند و تمام همسران دعوا مي كنند و تا بحال كسي را ديده اي كه خشمگين نشود؟

بي شرمي آن . اما شرممان ريخته و اگر جايي جنگي باشد و عده اي عده اي ديگر را بكشند، تعجب نمي كنيم آرامش هستيم

است كه ما انسانها كه خردمنديم، از جنس زندگي هستيم و زندگي مي خواهد به ما بيدار شود و لحظه به لحظه كوشش مي 

پس هر كسي بايد نورافكن را بروي خود . ار شود اما ما به اين خواب با بيشرمي ادامه مي دهيمكند كه از خواب فكر و درد بيد

به تعويق انداختن زنده شدن به زندگي بدليل آنكه ديگران هم در خواب ذهن . بياندازد و بگويد من با ديگران كاري ندارم

و به  را دارند يا همه خشمگين هستند ه اين مرضمساله اي نيست كه همهستند، مثل آنست كه فردي مريض شود و بگويد 

غلط نتيجه گيرد كه چون اكثرا اينگونه هستند پس عادي است درصورتيكه عدم آرامش، دعوا در خانواده، مسموم كردن فضا 

  . براي كودكان در خانه، عادي نيست

د كه از هزاران تماس، مساله اصلي مردم پس از مدتي حضور در مركز ارتباطي و دريافت ايميل و تلفن از مردم مشخص مي شو

ده، سپس متوجه مي شويد كه راه حل اين مسائل را بزرگاني چون موالنا گفته آن عوض ش و قيافه يك چيز است و تنها شكل

اند و به اين دليل به اين راه حلها عمل نميكنيم كه هر كسي كه در خواب است مي خواهد به خوابش ادامه دهد و خواب ذهن 

هم هويت شدگي راه را به اشتباه به ما نشان مي دهد و منجر به درد، حس نقص و كمبود، نگاه به جهان و حرص مي شود و 

در اصل همه ما انسانها عاشق هستيم و عاشق باشنده ايست كه هوشيارانه با خدا يكي هستيم و او . كه اينها پرده است

ا اين پرده ها گرفته ايد و صبر بايد بكنيد براي اينكه تعداد پرده ها خورشيدي است در حال درخشيدن اما شما جلويش را ب

تا از آنها از  50پرده جلوي شما بوده، شايد تا االن  100شما حتما درحال پيشرفت هستيد ولي بعنوان مثال اگر . زياد است

  . بين رفته و چند پرده ديگر هم پاره شود، ديگر درست مي بينيد

  

  و در آن كس بزن آتش در اين گفت

  كه در گفت تو اقراري ندارد

  

، با هم و از طريق تسليم يعني بدون قيد و شرط پذيرفتن اتفاق اين لحظه يا موازي هم شما مي توانيد آتش بزنيد و هم زندگي

ذهني شدن با زندگي سبب مي شود كه نور او بيايد و آتش بزند بر اين گفتگوي ذهني كه در سر ما مي گذرد و آنكس كه من 
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چرا كه هر لحظه فكرهايي در من ذهني بوجود مي آيد و ما با آن بلند مي شويم و فكر مي كنيم اين فكرها وحي منزل . است

پس بايد آتش براين من ذهني و گفتگوهايش زد زيرا تا زماني كه او . است و فكر مي كنيم ما بايد با آنها يكي شده و بلند شويم

ما چيزي بعنوان فرد و فرديت و شخص و شخصيت در جهان نداريم، . از طريق ما حرف نمي زندحرف مي زند، خدا يا زندگي 

معني اين حرفها آن نيست كه ما شخصيت يا . درست است كه يك تصوير ذهني داريم ولي در اصل همه انسانها يكي هستند

رعايت مي كنيم ولي مي دانيم كه يك  كاراكتر يا عيب و عار نداريم و احترام سرمان نمي شود، خير تمام اصول را هم

و ما به آن سو مي رويم، تا بحال اكثرا با كتك رفتيم و وقتي انسانهايي مثل موالنا آمدند،  هوشياريست كه در همه زنده است

  .زندگي مثل آتشفشاني، مقدار زيادي خرد را از طريق آنها بيرون ريخته و به ما هديه نموده تا استفاده كنيم

يك كسي ن بيت مي گويد كه فكرهاي من ذهني را آرام كن و اجازه نده اين فكرها در سرت به سرعت عوض شوند و پس در اي

اگر اين چرخش افكار را يواش كني، اين من ذهني مي ميرد يعني در اين لحظه خود ما، من ذهني . بنام من ذهني درست شود

البته معني اش آن نيست . ذهني سرمايه گذاري نكنيم، بوجود نمي آيد را بوجود مي آوريم و اگر اين انرژي هوشياري را در من

كه ما درد نداريم، دردهاي ما بايد شفا پيدا كند و شفا يافتنمان از طريق آگاهي صورت مي گيرد يعني بايد آگاهانه دردمان را 

دهيم مثل زهر مار در اطراف پخش شود، بشناسيم و نورمان را بروي آن بياندازيم و آگاهانه ناظر بر آن باشيم و اجازه نمي 

پس غيبت و شكايت و ناله نكنيد، از دردهاي گذشته نگوئيد، . وگرنه اين درد به فرزند، همسر و دوستانمان منتقل مي شود

ر خيليها اشتباه كردند و اجازه دادند كه اين زه. عصباني نشويد، اينها همان ريختن زهر مار به اطراف پس از گزيده شدن است

  .ولي مي توان به مرور جلوي اين زهر را گرفت به مركزشان برود و از آنجا به تمام نقاط پخش شود

ما در اين لحظه اگر اين تصوير ذهني را . در مصرع دوم مي گويد كه در گفت تو اقراري ندارد يعني اقرار به گفت تو نمي كند

يا ما بصورت من . گي حرف بزند، پس اقرار به خرد زندگي نداريممي سازيم و عقل آنرا عقل مي دانيم و نمي گذاريم كه زند

حتي . ذهني حرف مي زنيم و زندگي حرف نمي زند و يا من ذهني را خاموش مي كنيم و زندگي از طريق ما حرف مي زند

و بركت، دردهاي زماني كه من ذهني نزديك به صفر هم مي شود، آن انرژي شروع به تابيدن مي كند و با عبور آن انرژي، خرد 

تنها دارويي كه دردهايي مثل رنجش، كينه و حس نقص را درمان مي كند، آن انرژي زندگي است و نه چيز يا . ما شفا مي يابد

  .كسي كه از بيرون مي آيد

  

 1796 بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،
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 شتندبردا  )8(غطا چون گويي؟ چند

  پنداشتند كين نبوده ست آنكه مي

  

. قضيه آنطوري نبوده كه ما مي پنداشتيمي زني، وقتي كه پرده ها را برداشتند، متوجه مي شويم مي گويد كه چقدر حرف م

سالتان است وقتي به آموزشهاي موالنا توجه مي كنيد و متعهدانه گوش مي كنيد و مي نويسيد و شعرها را  60االن شما اگر 

ن است و هوشياريتان عوض مي شود و متوجه مي حفظ مي كنيد، يكدفعه متوجه مي شويد كه سينه تان در حال باز شد

در ادامه موالنا مطالبي را عنوان مي كند كه اگر . شويد كه در گذشته اشتباه كرديد و اوضاع آن چيزي نبوده كه مي پنداشتيد

اشته خوب دقت كنيم به اشتباهات و بي بار بودنمان پي خواهيم برد و متوجه مي شويم كه چكار بايد بكنيم با محصول د

  .باشيم

  

  استاين قبول ذكر تو، از رحمت 

  رخصت است ،)9(مستَحاضه نماز چون

  

مستحاضه زني است . استاينكه ذكر و نماز تو قبول مي شود از رحمت الهي است و مثل نماز زن مستحاضه آسان گيري شده 

آلوده مي كند و در روزهاي مختلف خون مي  كه عادت ماهيانه دارد ولي خون بطور كامل بند نمي آيد و مرتبا لباس و تنش را

چكد و اين زن، با زنهاي ديگر كه بطور منظم عادت ماهيانه دارند فرق مي كند زيرا بر زنان عادي در دوره عادت ماهيانه نماز و 

  . روزه واجب نيست ولي براي زن مستحاضه واجب است

بند نمي آيد و دو روز ديگر، يكماه ديگر،  تمام نشده و شاما زن مستحاضه تمثيل است، اگر فردي خشمگين مي شود و خشم

، فرد مورد نظر مستحاضه است و مي گويد كه اكثر انسانها چه مرد و چه اين خشم مي چِكَد.... سه ماه ديگر، يكسال ديگر و 

ين خشمها و رنجشها زن، مثل زن مستحاضه هستند و يك زمانهايي پريود شده اند يعني خشمگين شده اند و رنجيده اند اما ا

در اين مورد تن، تن روحاني يا روح ماست و منظور از نماز موازي بودن با اوست كه  هنوز مي چكد و تنشان را آلوده مي كند

  : بارها موالنا اين را توضيح داده است كه 

  پنج وقت آمد نماز و رهنمون 
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  دائمون هصالعاشقان را في 

در نماز دائمي هستند پس ما هميشه بايد با او موازي بوده و در حال تسليم باشيم اما ما  يعني نماز پنج وقت است اما عاشقان

مستحاضه هستيم و اگر خون بصورت خشمهاي گذشته كه نبخشيده و نيانداخته ايم مي چكد بازهم خدا عبادت و عملت را 

ده ها را بردارند خواهي ديد كه اوضاع به محض اينكه پر! در بيت قبل هم گفت كه فكر كردي كه كامل هستي؟. مي پذيرد

شما االن متوجه مي شويد كه از ابتداي ). در جاي ديگر هم گفت كه پرده ها را پاره كن(آنطور كه فكر مي كردي نبوده است 

لي شته شده و اكثر ما مستحاضه هستيم وزندگيتان درد ايجاد كرديد، هم هويت بوديد، توقع داشتيد و همه اينها روي هم انبا

مي خواهيم تسليم شويم و شرع هم به زن مستحاضه اجازه نماز خواندن را داده است و زندگي هم به ما مي گويد با وجود 

پس خدا . اينكه از تو درد و خشم مي چكد و هرجا مي روي يك قطره به اطراف مي ريزي، بازهم نمازت را بخوان يا موازي بشو

ايراداتي كه داري، نااميد نشو و بيا كار كن و سعي كن موازي شوي ولي بدان كه وقتي  آسان گير است و مي گويد با وجود تمام

در اين حالت تسليم مي شوي، تسليم كامل نيستي و اگر با تخفيف زندگي اين تسليم را از تو قبول مي كند، به حساب خود 

و ما با همه را كامل و ايده آل فرض نكنيد اين اطالعات مهم است كه االن شما خود . نگذار و بدان كه هنوز اشكال داري

دردهايمان نماز مي خوانيم و مي خواهيم با او موازي شويم و لحظه اي با او موازي شده اما خون خشم مي چكد، چيزي 

يادمان مي آيد و ناراحت مي شويم و دوباره يادمان مي آيد كه موازي شويم و همينطور به پيش مي رويم و مي دانيم كه 

ي با آسان گيري اين تالش را از ما قبول مي كند نه براي اينكه ايده آل هستيم و ما بايد به اشكالمان آگاه باشيم و در زندگ

برنامه هاي گذشته گفت كه اول قبول كن كه يك كُنده نتراشيده، نخراشيده هستي و اجازه بده نجار زندگي برويت كار كند و 

  .التي داري و رخصت و ساده گيري زندگي در پذيرش عباداتت را فراموش نكناالن هم مي گويد كه تو بدان كه اشكا

  

  با نماز او بيالوده ست خون

  تشبيه و چون ةذكر تو آلود

  

با نماز آن خانم مستحاضه خون آلوده شده اما ذكر، نماز، تسليم تو كه مي خواهي با خدا يكي شوي آلوده به تشبيه و چون 

ن با ذهنت نماز ميخواني و تسليم كامل نيستي و فكر مي كني خدا يك چيزي است در آسمانها يا است و تشبيه يعني اينكه اال

به چيزهايي تشبيهش مي كني و براساس آن ذهنياتي كه با آن زندگي را تشبيه مي كني، تسليم را هم تعريف مي كني و 
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دگي يا خدا به چيز و با فكر هم در مورد آن استدالل يعني تشبيه زنچون تشبيه و . باورها و فكرهايت استفاده مي كنيهنوز از 

كردن و چون و چرا كردن و چگونگي اش را تعيين كردن و بگوئيم اينطور كنيم، آنطور مي شود، كه هيچكدام از اينها درست 

  .به آن زنده شويدانتظار اين است كه اين ابيات را آنقدر براي خود بخوانيد تا حفظ شده و معاني براي شما باز شود و . نيست

  

  رود خون پليدست و به آبي مي

  ليك باطن را نجاستها بود

  

باطن ما من ذهني . خون زن مستحاضه با اينكه ناپاك است اما با آبي تميز مي شود اما باطن تو پر از كثافت و ناپاكي است

نشين شده و از باال آب زالل ديده مي  ماست كه دل ما شده و اين رنجشها، كينه ها و دردهاي ما مثل كثافت در كف جوب ته

ما قبول مي  .كمااينكه وقتي ما را بهم مي ريزند فورا آن دردها باال مي آيد. شود اما اگر بهم بزنيد اين كثافات پديدار مي شوند

و  بار عصباني مي شود و اين خشم را تمام نمي كند 10يك مردي كه روزي . كنيم كه مثل زن مستحاضه بوديم و هستيم

يكساعت بعد در منزل مي گويد و فردا و پس فردا هم تكرار مي كند، اين فرد خشم را تمام نكرده و قطرات درد بروي بدن 

روحش مي چكد و آلوده مي كند و اگر درد در مركز دل ما باشد، نمي توانيم با خدا يكي شويم و تنها نشت كوچكي از خرد 

اين لحظه بسيار ضخيم هستيم و اين ضخامت ما با ميزان مقاومت ما در مقابل اتفاق  زندگي مي تواند از ما عبور كند زيرا در

اگر شما مقاومت داريد و نمي توانيد انسانها و فكرها را در خود جاي دهيد، بايد بدانيد كه درد . اين لحظه اندازه گيري مي شود

  . و هم هويت شدگي داريد و اگر درد داريد بايد صبر كنيد

  

  ير آب لطف كردگاركان به غ

  كم نگردد از درون مرد كار

  

مرد كار ما هستيم زماني كه . يعني بجز با آب رحمت و خرد خدا، اين دردها و هم هويت شدگيها با چيز ديگري كم نمي شود

و هم  مي خواهيم رها شويم و واقعا مي خواهيم با زندگي يكي شويم و انسان كار فردي است كه در اين لحظه مسائل و دردها

حداقل كار اين است كه به اين برنامه گوش كنيم، همه اشعار را . هويت شدگيهايش را شناسائي كرده و مي خواهد كار كند
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بارها مي خوانيم، تامل مي كنيم و مي نويسيم و عمال در زندگيمان بكار مي بريم، پيگيري مي كنيم و به اين آموزش تعهد 

  .رسيم زيرا ما بسيار در كار درد ايجاد كردن پيش رفته ايم اگر كار نكنيم به حضور نمي. داريم

  

  گردانيي رو كاش در سجودت

  دانيي» سبحانَ ربي« معني

  .)و حقيقت تنزيه ذات اقدس الهي را مي دانستي اي كاش در سجده و جميع عباداتت تأمل مي كردي(

  

ذهني برمي گرداندي و به خدا نگاه مي كردي و معني  كاش در سجده كردنت رويت را از جهان و فعال كردن ذهن و چيزهاي

اما چون . سبحان ربي را مي دانستي، اگر اين معنا را مي دانستي و تعظيم و سجده تو حقيقي بود، به بينهايت او زنده مي شدي

و درد از او مي  اكثر ما مستحاضه هستيم، به بينهايت خدا زنده نمي شويم، ولي به انسان مستحاضه هم كه درد ايجاد كرده

ريزد، خدا اجازه مي دهد كه نماز بخواند ولي وقتي نماز مي خواند نبايد فكر كند كه همه چيزش درست است يعني نبايد فكر 

كند كه االن بازندگي موازي است و بايد بداند كه هنوز به جهان نگاه مي كند و اگر زندگي نمي تواند از طريق او خود را بيان 

و از دردها  كند و ناظر اشكاالتش باشد، در ضمن با ذهن و تدابير ذهني هم نمي توان اين موضوع را حل كرد صبركند، بايد 

  :بارها گفته شد كه. خالص شد و به حضور رسيد

  كي تراشد تيغ دسته خويش را 

  رو به جراحي سپار اين ريش را 

بسپار و امروز گفت كه فقط آب لطف  ستخدا كه همانيعني تيغ دسته خود را نمي تراشد و اين زخم من ذهني را به جراح 

   .كردكار چاره ساز است

ي اين كلمه آن است كه به محض اينكه موازي با زندگي پس بايد با زندگي موازي شده تا معني سبحان ربي را بدانيم كه معن

ولي اگر درونتان باز . ن دانستن كافيستمي شويد يا سجده مي كنيد بايد درونتان باز شود وگرنه بدانيد كه باز نمي شود و همي

مي شود و بينهايت يا بزرگ مي شود درحال پيشرفت هستيد و حتي اگر بازنمي شود و فكر مي كنيد نمي شود، بازهم در حال 

. پيشرفت هستيد زيرا نشانگر آن است كه اين پرده ها يكي يكي درحال پاره شدن هستند و دردهايتان به مرور كم مي شوند

وقتي االن . كم شدن دردها، انداختن رنجشها و كينه ها، بي ميلي به غيبت و بي ميلي به ايجاد درد را دست كم نگيريد اين
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درحال زنده ميل به غيبت نداريد و ميل نداريد كه دردهايتان را به مردم دهيد، خيلي مهم است و نشاندهنده آن است كه 

كسي كه ميل به آلودگي جهان دارد مثل فردي است كه سرما . آلوده كنيدو نمي خواهيد جهان را شدن به زندگي هستيد 

خورده و بيماري خود را به اطرافيان منتقل مي كند كه اين فرد اگر از منصف باشد و از ته دل متعهد به سالمتي باشد، اين كار 

  .را نمي كند، شما هم اگر دردتان را به كسي نمي دهيد يعني پيشرفت كرده ايد

  

  سجودم، چون وجودم ناسزاكاي 

  مر بدي را تو نكويي ده جزا

  

، اين سجود يا تسليم من، همانند وجود من كه پر از درد و هم هويت و به جهان نگاه مي كنم درد دارم هنوز چون ميدانم كه

ها مي خواهيم ، ناسزاست يعني شايسته خدا نيست، البته كه ما خدائيت يا او هستيم و به مرور با اين گفتگو شدگي است

  .ناخالصي ها را بياندازيم

در مصرع دوم از خدا مي خواهد كه بدي ما را پاداش نيكو دهد و او هم مي دهد زيرا كه ما سعي خود را مي كنيم و در اين راه 

اول بايد تعهد داريم يعني پيوسته بدنبال اين كار هستيم و امروز در غزل گفت كه من و باقي چمن جز عشق تو كاري نداريم و 

به عشق تو زنده شويم و بعد كارهاي فرعي در اين جهان جاي خود را بعنوان جزئيات كار پيدا مي كنند و اصل ما اين است كه 

گاهي ما مي خواهيم به او زنده شويم و نمي شود، نبايد با ذهن اعتراض كنيم به . هر لحظه هوشيارانه به خدا زنده باشيم

يك عده از بينندگان اين برنامه مي گويند ما پيشرفت . شكايت نمي كنيم و مقايسه نمي كنيمحرفهاي ذهن گوش نمي دهيم، 

نكرديم و كساني كه زنگ مي زنند خيلي پيشرفت كرده اند، حال آنكه بدترين كار مقايسه است و شما از كجا مي دانيد كه 

كرده باشد، منتها با ذهنتان و از طريق مقايسه پيشرفت نكرده ايد، شما هم پيشرفت كرده ايد و هيچكس نيست كه پيشرفت ن

مگر هركس كه پيشرفت مي كند بايد يك كار خارق العاده اي . مي خواهيد اندازه بگيريد اما حضور قابل اندازه گيري نيست

و  بكند؟ همين كه شما درحال زنده شدن به زندگي هستيد و متوجه ايد كه زندگي در بيرون نيست و درد ايجاد نمي كنيد

همين كه شما اقرار مي كنيد كه من تا به . درحال كم كردن دردها هستيد و خرد يواش يواش خود را از شما بيان مي كند

حال مدام حرف مي زدم و ميدانم كه چرا تو از طريق من حرف نزدي، همانطور كه در اين بيت مي گويد كه وجودم ناسزاست، 
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فقط تو هستي كه سزاي خود هستي و اين وجود من ذهني براي تو بسيار  وجود سزا آن است كه تو به من زنده شوي و

  .ناشايسته بوده و ما درحال اعتراف به اين موضوع هستيم

امروز . ميسر نيست "من مي توانم از ديگران بهتر به حضور برسم"قضيه به حضور رسيدن با زرنگي، عجله، مقايسه و باور اينكه 

تواند به شما كمك كند ، يعني آن آب و انرژي، درحالي كه شما تسليم هستيد از شما عبور  مي گفت كه فقط آب لطف كردكار

  .مي كند و دردها و هم هويت شدگيها را ازبين مي برد و زنده به خدائيت خود مي شويد

  

  اين زمين از حلم حق دارد اثر

  تا نجاست برد و گلها داد بر

  

باري را شما حمل و تحمل نمي كنيد در واقع به معناي فضاگشايي است يعني شما  گاهي حلم را بردباري معنا مي كنند ولي

  .فضا را باز مي كنيد و هيچ فشاري هم به شما نمي آيد

خدا اثر گرفته است، زيرا نجاست و كثافات را بعنوان كود مي گيرد و بعنوان  اين زمين از استعداد پذيرش و فضاگشايي

ما هم اگر به حضور زنده شويد، زماني كه فرد خشمگيني بسوي شما مي آيد، با حلم يا ش. محصول، گُل و ميوه مي دهد

مي بينيد كه گفتار موالنا دردهاي ما را تبديل به گُل . بازكردن فضا و گرفتن خشم كاري كنيد كه محصول به گُل تبديل شود

  .پس زمين را به خدا و ما تمثيل مي زند. و زيبايي مي كند

  

  پليدي هايِ ماتا بپوشد او 

  ها در عوض بر رويد از وي غنچه

  

، او هم مي خواهد پليديهاي ما را بپوشاند و ذوب كند و ل مي دهدهم مثل زمين كثافات را مي پوشاند و غنچه و گُ او

كه در عوض آن پليديها، از ما گُل ) در تمثيل زن مستحاضه(پليديهاي ما هم دردهاي ما يا  همان خوني است كه ميچكد

ميدانيد كه وقتي به حضور زنده . ضور باز شود و اين گُل حضور با خردي كه به اين جهان مي ريزد، بر مادي و معنوي دهدح

و گُل حضور ما باز مي شود، فقط حرف، نوشته و شعر نيست، بلكه انواع و اقسام ارتعاشات از ما ساطع مي شود و  مي شويم
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همه موجودات منتظرند كه انسان به اين گُل حضور زنده شود و او مثل زمين اينكار . روي همه مردم و موجودات اثر مي گذارد

را مي كند و بديهاي ما را مي گيرد و آن گُل را شكوفا مي كند اگر شما درحال سجده باشيد و هوشيارانه بدانيد كه وجود ناسزا 

ويد كه من اينهمه عبادت كردم، معنوي هستم داريد و اوست كه مشغول كاركردن بروي ماست و هيچ وقت بشكل من بلند نش

  .و اينطور و آنطور هستم زيرا همه اينها ذهن است

  

  پس چو كافر ديد كو در داد و جود

  تر از خاك بود مايه كمتر و بي

  

يعني چيزي كه به اين (، ديد كه در بخشش و عدل و انصاف )پوشاننده زندگي= كافر( وقتي كسي كه با جهان هم هويت شده

زيرا خاك كثافات را مي گيرد و گُل و ميوه (كمتر و بي مايه تر از خاك است ) ان، انسانهاي ديگر و فرم خود ارائه مي كنيمجه

چنانچه اكثر ما هم نمي توانيم اين كار را بكنيم، اكثرا به گُل حضور باز نشده ايم و چون خشمگين هستيم و ... ( )مي دهد

يم، مرتباً جهان را بي سامان مي كنيم، حال كه اين مطلب را مي فهميم بايد برگرديم و به آلودگيها را به جهان ارائه مي كن

  .)خود بگوئيم كه تا اين سن كاري نتوانستم انجام دهم پس از اين به بعد اين مطالب را مي خوانم و عمل مي كنم

  

  از وجود او گل و ميوه نَرُست،

  جز فَساد جمله پاكي ها نَجست

  

مي بيند كه با ذهن هم هويت شده و جسم مادي درست كرده و انرژي بد به اين جهان مي فرستد، در نتيجه هيچ وقتي انسان 

، زندگي گُُل و ميوه اي از عمل او نرُسته است، چنانچه اكثرا متوجه مي شويم كه بچه بزرگ كرده ايم، دوست پيدا كرده ايم

راجع به همان بار (از تباه كرده و فاسد كردن پاكيها چيز ديگري نَجسته است كرده ايم و فقط دردها را انباشته كرده ايم و غير 

  )...وگر دارد، چو من، باري ندارد/  عشق تو كاري ندارد جز چمن: در بيت اول غزل امروز صحبت مي كند
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م، اصل ما پاك است و توجه كنيد كه وقتي ما با هوشياري جسمي با جهان و انسانها سرو كار داريم، پاكيها را كثيف مي كني

فرزند ما پاك به اين دنيا مي آيد و اكثرا با انرژي درد به او تزريق سم مي كنيم و اين پاكي را پليد مي كنيم و مردم را به 

  زمان مراوده با مردم، در آنها شادي بوجود مي آيد و كمي به زندگي نزديك مي شوند؟  آيا در. واكنش منفي برمي انگيزيم

  

  ام من در ذَهاب رفته واپس: گفت

  *يالَيتَني كُنْت تُراب! حسرَتا

  .)واي بر من، اي كاش، خاك مي بودم .من سير قهقرايي كرده ام: در اين حال ميگويد(

  

مي گويد كه من واپس رفته ام، يعني از جماد به نبات و از نبات به حيوان و از حيوان به انسان تكامل يافته ام اما پس از انسان 

، سعي مي كنم كه عقب بروم و مي خواهم به ذهن رفته و اصرار دارم كه جماد، نبات و حيوان شوم و در اين سيري كه شدن

  .مصرع دوم آيه قرآن است كه مي گويد اي كاش خاك مي بودم. آمده ام، واپس رفته ام

يا داستان  ي آيد، نمي شود كه شما گليمالبته مي دانيد كه در اثر هم هويت شدگي و توقع از چيزهاي اين جهان، درد بوجود م

وقتي اين دردها ايجاد . و اين گُلها از بين نرفته و مورد تهديد قرارنگيرند، شما نترسيد و درد ايجاد نكنيد درست كنيد زندگي

است كه شد، شما به قرص پناه مي بريد يا مشروبات الكي يا مواد مصرف مي كنيد كه اينها هوشياري را كم مي كنند، درست 

ساعتي از اين شكنجه رهايي يابيم و از ذهن بيخبر باشيم، اما  3- 2مصرف قرص، الكل يا مواد زير شكنجه ذهن هستيم و با 

. ، ما نمي توانيم با ابزارهاي ذهني واپس برويم زيرا مسير ما رو به باالستسطح هوشياريمان پايين مي آيد و واپس مي رويم

، آيا شما االن مي توانيد تصميم بگيريد كه عقل من ذهني خاك باشد نسان در ذهنش مي توانستمي كند كه اموالنا اشاره اي 

را صفر كرده، در حد خاك باشيد و اجازه دهيد كه زندگي روي شما كاركند؟ آيا مي توانيد حقيقتا و از ته دلتان ايمان داشته 

به سطح خاك رفته ايد و اين موضوع سبب موفقيت شما خواهد  باشيد كه نمي دانيد؟ اگر اين كار را بكنيد، دوباره هوشيارانه

هرايي پيموده ايد و ما در حال بيدار قشد و اگر اينكار را نكنيد يك روزي اين ابيات را بايد بخوانيد و اعتراف كنيد كه سير قه

يي را متوقف نموده و بسمت شدن هستيم كه از واپس رفتن جلوگيري كنيم و شما در هر سني هستيد مي توانيد اين واپسگرا

خيلي مواقع دعوا و اوقات تلخي جاي شكنجه . باال برويد و ديگر ابزارهاي غلطي كه جامعه به شما ياد داده است را بكار نبريد

. هاي ذهن را مي گيرد و ما را مشغول مي كند، فردي مشروب مي خورد و فردي دعوا مي كند تا از شكنجه ذهن رهايي يابد
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براي ذهن است و در دعوا و اوقات تلخي، انسان مي تواند مالمت كند و از زير بار مسئوليت فرار كند و اينها شغوليتي دعوا هم م

امروز گفت مردكار يعني تمركز و كار بروي (يا تمركز بروي خود همگي واپس رفتن است و اگر شما غير از سجده يا تسليم 

بي كه از طرف كردگار مي آيد، آب ديگري جاري شود، يعني شما راه را اشتباه كاري مي كنيد و غير از آ در اين لحظه) خود

  .مي رويد

   .)پس سه بيت اخير باهم معنا مي يابند(

  

  كاش از خاكي سفر نگزيدمي

  چيدمي يي مي همچو خاكي، دانه 

  

راهي طوالني آمده ايم، ما از خاك بودن . اي كاش از خاك بودن سفر نمي كردم:كسي كه روي زندگي را پوشانده مي گويد

و  اين بدن و مغز را ساخته همانطور كه گفتيم، هوشياري از مسير جماد، نبات، حيوان و انسان را طي نموده و در انسان

اما فرد پوشاننده زندگي مي خواد مسير را به . هوشياري را در آن جا داده و در ذهن انسان آماده براي زنده شدن به خود است

وقتي بر احوال خود آگاه مي شود كه واپس رفته است، به خود مي گويد كه اي كاش از خاك سفر نمي كردم  عقب برگردد و

  .زيرا اگر خاك بودم كثافات را ميگرفتم و ميوه و گُل مي دادم اما اكنون هيچ بار و ميوه اي ندارم

  

  چون سفر كردم، مرا راه آزمود

  آوردم چه بود؟ زين سفر كردن ره

  

راه در اينجا همان هوشياري هدايت كننده است، راه را زندگي تعيين مي كند و راه ما را . ا همه بايد از خود بپرسيماين سوال ر

ما بايد از خود بپرسيم كه از اين سفر كردن چه ميوه . در اين لحظه امتحان مي كند كه آيا اجازه مي دهيم كه به ما زنده شود

ميوه اي كه بايستي به جهان ارائه كنيم همين گُل سرخ بارها گفتيم كه . ه كرده ايماي داشتم و به اين جهان چه چيز ارائ

  .حضور است و خرد، شادي و بركاتي است كه به اين جهان ميريزد و هروقت خواستيد كه بار خوب ببينيد به آثار موالنا بنگريد
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زندگي در حال تغيير است ما در راه هستيم و جسم ما  پس بدانيد كه راه دائما ما را مورد آزمايش قرار مي دهد، همين االن كه

بسوي مرگ مي رود، در اين فرصت باقيمانده راه يا خدا لحظه به لحظه ما را مورد آزمايش قرار مي دهد كه آيا حاضر هستيم 

ميم خود جدي و و اگر حاضر هستيم آيا در اين تص زنده شويم، تا او خرد خود را از طريق ما بيان كند و به عشق او به او

تو مستحاضه بودي آيا هنوز مي خواهي آن حركات را ادامه دهي يا اينكه اقرار مي كني كه نياز . مصمم بوده و مرد كار هستيم

به او داري؟ اقرار مي كني كه فقط با شراب او زنده مي شوي؟ اجازه مي دهي كه نورش را برتو بتاباند؟ اينها راه است كه 

  :بته كه شما نبايد خودتان را بخريد چنانچه مي گويدآزمايش مي كند و ال

 امتحان در امتحانست اي پدر

  هين به كمتر امتحان خود را مخر

 
  زان، همه ميلش سوي خاك است، كو

  در سفر سودي نبيند پيش رو

  

ن جهان را اگر شما در ذهن باشيد و فقط اي. ه اين دليل همه ميلش بسوي خاك است كه ديگر در سفر سودي نمي بينيدب

سالگي مي گوييد كه حال فرض كن كه چند هزار دالر هم بيشتر داشته باشم، كه چي بشه، ما كه مي ميريم و  60ببينيد، در 

پولها براي ما نمي ماند، براي چه اصال كار كنيم، همه اينها كه داريم هم زيادي است، اين چي بود، حاال كار كنم و اموالم را 

ديگر بمونه، چه ثمري براي من دارد؟ مگه تا حاال چي گيرم اومده؟ اينها كه همه دوستان من بودند، زياد كنم و براي كسي 

تمان اين حرفها از ذهن مي آيد و ذهن مي گويد جلوتر . همه دشمنم شدند، هيچ لطفي به من نكردند، من را تنها گذاشتند

  .خبري نيست

ذهن نگاه كنيم، البته كه پس از مدتي ديگر چيزي نداري كه ببيني، براي  اگر با عينك آيا ما بايد با عينك ذهن نگاه كنيم؟

اين كه همسرم است، آن هم كه بچه ام است، آنها هم كه دوستانم "آنكه به اين جهان نگاه مي كني و جهان هم مي گويد كه 

ه پير و مريض شدم كسي هستند، اين هم كه پولم است و آن هم نتيجه كارم است، هيچكس قدرم را ندانست االن هم ك

و ميلت سوي خاك است و آري چون هميشه به دنيا نگاه مي كني  "!توجهي نمي كند، چه فايده اي داشت اين زندگي؟
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هميشه به تاسف و پايين نگاه مي كني و اين حرفها انسان را پايين مي كشَد و در سفر سودي پيش رو نمي بيند، ولي در پيش 

  .ترو اين حضور سود بوده اس

عينك زندگي چيز ديگري نشان مي دهد، عينك زندگي مي گويد كه اينجا يك كارخانه تبديل بوده و شما آمده ايد تا  اما

موقتا در من ذهني بوده بعد يايستي به زندگي زنده مي شديد و روز به روز بينهايت تر مي شديد يعني فضاي درونتان بايد باز 

  . مي شد

  

  آز روي واپس كردنش، آن حرص و

  روي در ره كردنش، صدق و نياز

  

وقتي حرص و آزش در ذهن فعال مي شود به عقب يا جهان نگاه مي كند يعني مي خواهد به عقب برگردد و وقتي راستي و 

كه االن در شما بيدار شده است و شما در حال ادامه دادن هستيد و ( مي شود بيدارعشق در او زنده شدن به نياز به زندگي و 

  .رو به راه كردن است) روز به او زنده مي شويد روز به

پس فقط به دنيا . اتفاقا آن نااميديها كه در بيت قبل بود، به شما بايد نشان دهد و ياد آوري كند كه براي چه به اينجا آمده ايد

اگر . يهوش شدن استايين رفتن بوده و بسوي حيوان، نبات و جماد رفتن و بپو نگاه كردن و حرص و آز ورزيدن، رو به عقب 

خيلي نااميد شويم تبديل به جماد يا نبات مي شويم، اگر هنوز فكر مي كنيم كه بيشتر بايد جمع كنيم ولي نمي توانيم جمع 

كنيم و به نتيجه نرسيديم و مرتب سفت مي شويم و هوشياريمان پايين مي آيد و مقدار زيادي درد داريم و اين دردها ما را 

  .ا در حال جامد شدن است، معلوم است به سمت هوشياري نبات يا جماد مي رويمسفت گرفته و دل م

  

  )10(عال ميل بودهر گيا را كش 

  )11(نَما در و حيات و مزيدست در

  



                 # program  603      1395  فروردين 31ـ  2016آوريل  18 : تاريخ اجرا       گنج حضور 603برنامه شماره 

36 
 

 گياه دانه و است كردن نمو و رشد و كردن زندگي شدن، بلند شدن، زياد درحال روز به روز باشد، داشته باال ميل كه هرگياهي

 به و كنيد خاك زير كنيد خم را آمده باال كه گياهي سر توانيد نمي شما رود، مي باال به رو و بوده شدن بزرگ حال در بروز روز

  .شود مي خشك گياه زيرا زمين به برو و برگرد حاال باال آمدي بگوئيد گياه

  

  گردانيد سر سوي زمين چونكه

  )12(غَبين و نقص و در كمي و خشكي

  

 زيان و افتاده خشكي و نقص حس كمي، در برود، باال كه نخواست ديگر يعني برگرداند، زمين سوي به ار سرش گياه كه وقتي

 و است جمادي و نباتي حيواني، هوشياري پائين زيرا پائين بسمت نه رويم باال به رو بايد و هستيم گياه مثل هم ما .بيند مي

 به ساختن، خود دل را آنها دردهاي و چيزها و شدن هويت هم بهتر، بيشتر چه هر آز، و حرص طريق از كه داريم اصرار اكثرا

 شما دل هم دردهايش و شده خراب كه آن گلهاي و شماست زندگي داستان كه كرديم صحبت گليم از امروز .برويم پايين

  .است بوده غلط كه شده

 داشته هم هرچقدر و است ذهني من جزء كه كنيم مي نقص حس مثال ايم، كرده تجربه را آن اثرات و رفتن پائين به ما اكثر

 هم هرچقدر هويتيم، هم او با و ماست همسر كه اصلي گلهاي همان از يكي مثال بعنوان داريم كم كه كنيم مي فكر باشيم

 لطيف كه گياهي هستيم، خشك .بگيريم زندگي خواهيم مي او از اينكه براي هستيم ناراضي ما و است كم بازهم باشد خوب

 باشد اينطور بايد كنم مي فكر اينطور من چون باشد، بايد من باورهاي گوييم مي ما اكثر اما شود مي خم باد مقابل در است

 هستيم، زيان يا غبين در آنكه ضمن شود، مي كمتر عمقمان روز به روز و هستيم كمي در و شويم نمي خم و خشكيم پس

 نمي را خود كاشتن پوك بادام آيا هستيم، زيان در هميشه هستند، اريزيانك در انسانها اكثر كه شد گفته گذشته هاي هفته

  .كارد نمي حضور هوشياري زيرا رساند مي چيزي يا كسي به زيان كنيم، مي كه فكري و هركار بينيد؟

  

  بود باال سوي چون روحت ميل

  مرجعت آنجا بود )13(تَزايد در
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در ذهن وارد شده و در اين لحظه اگر مثل گياه ميلتان به باال باشد، مرتبا  هوشياري از جماد، نبات و حيوان گذشته و در انسان

زياد مي شويد يعني عميقتر شده و مرتب به بينهايت تبديل مي شويد و مرجع بازگشت شما فضاي يكتايي است و از آن فضا 

د، رفتيد و تمام مراحل را طي كرديد و شروع كرديد و االن هوشيارانه دوباره به آن فضاي يكتايي باز مي گرديد، خدائيت بودي

االن . االن كه در ذهن هستيد بجاي آنكه به پايين برويد، باالتر بياييد و همان شويد كه بوديد زيرا خدائيت يا هوشياري بوديد

اگر در اين .ميل روح ما بايد بسمت باال باشد. دوباره به خدائيت زنده مي شويد اما اينار هوشيارانه اين عمل صورت مي گيرد

لحظه به جهان نگاه مي كنيد، اگر از چيزهاي اين جهاني و آدمها توقع زندگي داريد و اگر هنوز فكر مي كنيد درصورتيكه 

  .ميل روحتان به باال نيست، اشتباه مي كنيد و رو به پايين مي رويد بيشتر داشته باشيد زندگيتان درست مي شود،

  

  ور نگوساري، سرت سوي زمين،

  **الĤْفلينحق ال يحبّ آفلي، 

خواهي بود و خدا  نيز جزو افول كنندگان  دنياي پست مادي شوي، قطعا تو زمين خم كني و متوجه سوي به را سرت اگر و  (

  ) .دارد افول كنندگان را دوست نمي

  

ن رفتني نيستيم و اگر تو رو به پايين هستي و سرت بسوي زمين است، آفل يا از بين رفتني هستي، در صورتيكه ما ازبي

همين حس آفل بودن سبب مي شود كه فكر كنيم اين قسمت ما كه تصوير ذهني نشان مي داد نظير همسرمان، . فناناپذيريم

شما مي دانيد كه ما يا زندگي شكسته شدني . جوانيمان، يا هر چيزي، چون بهم ريخت، ما از بين رفتيم و شكسته شديم

نندگان را دوست ندارد، شما اگر رو به پايين باشي با چيزهاي اين جهاني هم هويت باشي و نيستيم؟ مي گويد كه خدا افول ك

به آنها دائما نگاه كني، آفل مي شوي و خدا آفلين را دوست ندارد يعني اگر شما در اين لحظه يك تصوير ذهني داريد كه فكر 

شياري جسمي در زمان يعني آينده و گذشته زندگي ميكنيد كه او هستيد و هوشياري جسمي داريد و اين تصوير ذهني و هو

مي كند، اين موجود براي خدا قابل قبول نيست، بدليل آنكه اين موجود درست است كه انسان بوده، ناله و شكايت مي كند و 

ي خدا ناراضي است و درست است كه باذهن چيزهايي مي خواهد، با ذهن سعي مي كند و ابزارهاي ذهني را مي خواهد اما برا

. اگر مي ترسيد، آفليد. شما بايد از خود بپرسيد كه آفليد يا نه. قابل قبول نيست براي آنكه از بين رفتني است و دائماً مي ترسد

خدا اين انسانها را دوست ندارد چون اين موجود اصال وجود ندارد و يك توهم ذهني است، امروز از آبرو، هسته، اسانس و جوهر 
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. ن من ذهني كه تغيير مي كند شلوار و ناموسي ندارد اما آنكه ناموس دارد اصل شما بوده و به هنجار استصحبت كرد، گفت اي

بارها گفتيم، اينكه ما آفل بوده و از بين رفتني بودن چيزها مثل تصوير ذهني همسر يا فرزندمان و يا هر چيز ديگر را تشخيص 

بارها هم گفته ايم كه اگر نور بيرنگ نباشد، رنگها را نمي . فتني هستيممي دهيم،  نشان مي دهد كه ما هوشياري از بين نر

و رنگ نيستيد بدليل آنكه االن از بين رفتني ها را تشخيص مي دهيد و به محض اينكه  توان ديد، پس شما نور بيرنگ هستيد

و اين آدم نگون سار يا رو به زمين به يك چيز بيروني بچسبيد تبديل به از بين رفتني مي شويد و اين مورد توجه خدا نيست 

از خود سئوال  .است درست مثل گياهي كه سرش را خم كرده و بجاي آنكه به باال برود به زمين مي رود و خشك خواهد شد

كنيم كه آيا سرمان رو به زمين است و بجاي باال رفتن به پائين مي رويم؟ شما چكار مي كنيد كه هوشياريتان بجاي آنكه به 

  .ري حضور برود و به زندگي يا خدا زنده شود، به حيوان، نبات يا درخت، جماد زنده مي شود، و آن كارها را نكنيمهوشيا

  

 40 آيه ،)78( نبا سوره كريم، قرآن *

  

 .تُرَابانْت إِنَّا أَنْذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينْظُرُ الْمرْء ما قَدّمت يداه ويقُولُ الْكَافرُ يا لَيتَني كُ

  

 فارسي ترجمه

  

 كافر و بنگرد است فرستاده  پيشروزى كه آدمى آنچه را با دست خويش  ما همواره شما را از عذابي نزديك هشدار داديم؛

  ».بودم كاشكي من خاك« :گويد

  

 انگليسي ترجمه

  

Verily, We have warned you of a Penalty near, 

the  Day when man  will  see  )the deeds( which his   

hands have sent forth, and the Unbeliever will say,  
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 Woe unto me! Would that I  were  )metre( dust!  

  

 76 آيه ،)6( انعام سوره كريم، قرآن **

  

نَّ عّا جأَىفَلَملُ راللَّي هلَي ◌ٰ ا قَالَ هكَببِّي ٰ◌ كَوّا ۖ◌ ذَا رلَا قَالَ أَفَلَ فَلَم ّبينَ أُحلفĤْال   

  

 فارسي ترجمه

  

من : گفت .چون آن ستاره غروب كرد. اين پروردگار من است: گفت پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشاني ديد

  ).گرفتبه خدايي نخواهم (دوست ندارم  چيزهاي غروب كردني و ناپديد شدني را

  

 و درخشان زيبا، ماه و ستاره مثل دهد مي نشان ذهن كه آنچه هم چقدر هر يعني گويد، مي ابراهيم حضرت زبان از را آيه اين

 هستند رفتني بين از اينها زيرا گيريم، نمي خدائي به و شويم نمي هويت هم آن با چسبيم، نمي آن به ما باشند بخش زندگي

 اينكه محض به .ندارند وجود اصال آفلين زيرا ندارد دوست را آفلين خدا و كنند مي آفلين جنس از را ما بچسبيم آنها به اگر و

 كتابهاي در را مطلب اين بارها و شويد مي زنده نرفتني بين از زنده زندگي به ريزد، مي ترس شويد، بيدار بودن آفل اين از

 كه جوهر اين پس .نيست جهان در ما نظير كه هستيم جوهري جنس از خدا مثل هم ما كه ايم خوانده موالنا اشعار و مذهبي

 شما همينكه ترسد، مي و شده آفل به تبديل بچسبد آنكه محض به و چسبد نمي چيزي به است تنينرف ازبين و بوده زنده

 نمي خدا گوش به ندارد اي فايده شما كردن شكايت و زاري خشم، ناله، پس آن از و ايد شده آفل جنس از كه بدانيد بترسيد

 كه گفت موالنا امروز شكايت، و ناله بجاي است، توهم و نداشته وجود كه آيد مي بيرون اي باشنده زبان از آنكه بدليل رسد،

  .بزند حرف او كه بده اجازه و شو زنده او به و شود تسليم مرتب و شو زنده او به يعني بدان را ربي سبحان معني و كن سجده

  

 انگليسي ترجمه
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When the night  covered him  over, He  saw   

a star: He  said: "This is my Lord." But when    

it set, He  said: "I love not those that ."set  

  

  3398 بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،

   

در اين قسمت چند بيت از مثنوي مي خوانيم، امروز موالنا راجع به بار يا ميوه دادن صحبت كرد و شايد از خود بپرسيم كه 

در مورد شخص بنده . در مورد موالنا ما اين اشعار نغز را چون ميوه مي چينيم و مي خوريم. تابه حال چه ميوه اي داده ايم

تصور مي كنم كه برنامه گنج حضور ميوه عمرم است، اگر مواقعي كار كرديم و پولي درآورديم يا درنياورديم، ) پرويز شهبازي(

ردم و اشعار موالنا را برايتان خواندم يك ميوه ممكنه برنامه اي كه در خدمت شما اجرا ك 600آنها ميوه نبوده بلكه حدود 

اگر جوان هستيد و هنوز ميوه اي نداديد شما . حساب شود و سعي مي كنم كه ميوه را بهتر كنم اگر بنظر شما ميوه باشد

ضور آنها را و اگر با ح ممكن است فكر كنيد كه ميوه شما چه مي تواند باشد، البته ممكن است فرزنداني بزرگ كرده باشيم

ولي اين گفتگو پيش . و اينها هم خدماتي است كه انجام داده ايد بزرگ كرده ايم، خرد و شادي زندگي از ما به آنها ريخته است

مي آيد كه اگر هم تاكنون ميوه اي نداشتم كه بركت زندگي در آن بريزد، از حاال به بعد مي خواهم اينكار را بكنم، براي آنكه 

موالنا بارها به ما توضيح مي دهد كه اينكار آنطور . ه خوبي بشود بايد به اين لحظه بياييم و به حضور زنده شويماين ميوه، ميو

كه ذهن نشان مي دهد آسان نيست و آنطور كه ذهن نشان مي دهد يك مايملك يا چيز تعلق داشتني نيست و همينطور اگر 

ده شويد، يك عده اي كه من ذهني دارند ايجاد مزاحمت مي كنند شما بخواهيد به منظور اصلي زندگيتان يعني حضور زن

شك است،  اين بيداري در شما، يكي از راههاي مزاحمت، تاخير انداختن، يا حتي متوقف كردن. ازجمله من ذهني خودتان

مي كنيد، روي ان يا اطرافيانتان ايجاد مي كنند، يعني اگر شما يكماه است كه به گنج حضور گوش شكي كه من ذهني خودت

خود كار مي كنيد و اين آموزشها را مي خواهيد به اجرا در آوريد، مطمئن باشيد كه من ذهنيتان مرتب از طريق فكرهايي كه 

آيا اين حرفها واقعا درست است؟ آيا موالنا واقعا فيلسوف يا عارفي است كه من "به ذهنتان مي آيد به گوشتان مي خواند كه 

و شك  "كنم؟ حاال اين شهبازي كي هست؟ معلوم نيست اصال حرفهاش و تفاسيرش درست باشد بايد به حرفهايش عمل

بصورت گفتگوي ذهني در ذهن شما ايجاد خواهد شد و چه بسا منهاي ذهني بصورت همكار، دوست، فاميل، همسر و فرزندتان 
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دتان چون بايد بميرد شما را مي خواهد از راه بدر به شما بگويند كه اينكار را نكن و اشتباه است، آنها هم نگويند، من ذهني خو

در تمثيل غزل امروز اگر شما يك لحظه از خر يا من ذهني پايين بپريد، خر باز به دنبال شما مي . كند و بدنبال خودش بكشاند

گي زنده شدن يعني آيد و مي گويد بيا و افسار مرا بگير و سوار من بشو، من خر خوبي هستم و صالح تو را مي خواهم، به زند

موالنا در يك قصه كوتاه اين موضوع را توضيح مي دهد و قصه كوتاه ديگري كه پس از آن مي آيد، يكي از . چه و اينكار را نكن

پس اگر كسي بعنوان من ذهني در بيرون يا من ذهني خودتان، شروع . اشكاالتي كه براي همه پيش مي آيد را توضيح مي دهد

  .ا كرد كه اين راه درستي نيست، به حرفش نبايد گوش دهيدبه متقاعد كردن شم

  

 شيخ در بيگانه مرد آن زدن طعنه ةقص ةبقي

  

 )15(ژاژ  )14(الييد مي شيخ از خبيث آن

  )16(كاژ عقل هميشه باشد كژنگر

  

 به كه را مريدي خواهد مي ذهني من يا خبيث يك كه شود مي شروع صورت اين به قصه و است ذهني من همان خبيث

   .است فسادكار و شرابخوار تو شيخ كه گويد مي و كند پشيمان را دهد مي گوش پيرش حرفهاي

 كه زند مي حرفهايي كه ذهني من مثل است، دادن ادامه و زدن ثمر بي و بيهوده حرفهاي معني به خاييدن ژاژ يا الييدن ژاژ

 را ما دردهاي اينكه مثال كند، نمي متوقف را حرفها اين يول ندارد ديگري چيز تباهي و ضرر جز كند عمل آنها به انسان اگر

 و خودمان جان به را زهر و داريم نگه زنده و كنيم زنده را هايمان كينه و رنجشها اگر كه آيد مي ما نظر به آورد، مي بيادمان

   .زند مي حرف ما سر در و كند نمي متوقف را گفتگو و كند مي را اينكار خبيث اين و است خوبي كار بريزيم، آن و اين

 و است ذهني من كار، نااصل . كژكار يا كار اصل نا يا انگليسي در Disfunctional كلمه و است جالبي اصطالح هم كاژ عقل

 دهد، انجام نتواند را اصلي كار آمده بوجود آن در كه نقصي يا اشكال علت به اما باشد شده ساخته كاري براي كه چيزي هر

 در من وجود بعلت كه است ذهني من عقل ،)احول و لوچ عقل( كاژ عقل .شود مي كاژ عقل يا )sfunctionalDi( كار نااصل

 و درآوردن سخن به نباشد، تويش من و باشد ساده اگر ذهن، اصلي كار .دهد انجام تواند نمي را خود اصلي كار ذهن اين ذهن،

 يعني نباشد ذهن توي من ميگوييم وقتي .نباشد تويش من يعني باشد ساده بايد ذهن پس .است زندگي خرد درآوردن فكر به
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 يافته شكل تغيير حالت يك ما دردهاي اين است، درد شدگي، هويت هم ديگر اسم يك و باشد نداشته شدگي هويت هم

 ولي ارمد رنجش فالني از من گوييد مي داريد، رنجش شما اگر مثال است، گرفته خود به ديگري شكل يك اما هستند خواستن

 آن جاي رنجش اين و ايد رنجيده او از حال و نداده انجام را شما خواسته و خواستيد مي او از چيزي يك كه رفته يادتان

 از رنجش اين كه نيست يادتان ولي آيد مي بدم آدم اين از من گوييد مي و رفته ياد از تان خواسته و گرفته را توقع و خواستن

 اضافه خود به را چيزها خواهد مي دائما ذهني من اين و است ذهني من ساختار جزء خواستن اين و بوده شما خواستن آن

 كار نااصل يا كاژ عقل و دارد من كه كسي .كند مي كاژ عقل را، ذهن من و كند حفظ را من خواهد مي و كند

)Disfunctional(، است هيجان يك ترس خود ند،ببي درست تواند نمي ترسد، مي كه كسي مثال بيند، مي كژ هميشه است 

 شده تبديل يا تغييريافته شكلهاي منفي هيجانات اين همه و دارد اضطراب و ترس چرا نداند ولي بترسد كسي است ممكن و

 چه نياورم بدست را اين اگر كه كنيم مي فكر ميترسيم ما اگر هم االن است، بوده خواستن آن پشت كه است ديگر چيز يك

 ايجاد آن را ترستان پس ايد، چسبيده آن به كه است چيزي چيز، اين و شود؟ مي چه بدهم دست از را ناي اگر يا ؟شود مي

  .رود مي ياد از تان خواسته و ترسيد مي چرا كه بينيد نمي ديگر آيد مي باال هيجان و ترسيد مي چون ولي كند مي

 مي ايجاد ترس ذهن در من اين اما ندارد ايرادي شتندا من بگوييد است ممكن باشيد، داشته من ذهن، در شما اگر بنابراين

   .است كژنگر كاژ، عقل هميشه بنابراين ببينيد، توانيد نمي درست باشيد داشته ترس و كند

 نبايد" كه كند متقاعد را شما خواهد مي ديگران، ذهني منهاي چه باشد خودمان ذهني من چه ذهني، من يا خبيث اين پس

 به رسيدن براي پلكان به تبديل را لحظه اين تاكنون، دهيد، ادامه آن به كردي هركار حاال تا كه ويدگ مي و برسيد حضور به

 آن به شما كه بگذارند خواهند نمي افرادي يك لحظه اين ضمن در دهيد، ادامه بايد را كار همين و ايد كرده آينده در چيزي

 اين شما، اگر و كند مي مساله به تبديل را لحظه اين نتيجه در ."هستند تو موانع و دشمنان همه اينها و برسيد ها خواسته

 در خواستن به تبديل را زندگي كه ايد شده اي كننده تبديل يا ماشين پس كنيد، مساله به تبديل است زندگي كه را لحظه

 گوييد مي مسائل، و موانع به زندگي تبديل در .پوشانيد مي را زندگي روي چگونه كه نيستيد هم متوجه اصال و كند مي آينده

 دشمن ديگران و خواهم مي آنرا من و است آن در زندگي و رسم نمي آن به من و آمده پيش مساله اين و ،گذاري نمي تو كه

 كه موتوريست اين كند، تبديل مساله و مانع به را زندگي كسي اگر .برسم ام خواسته به من دهند نمي اجازه و هستند من

 مساله به را زندگي كه خواهيد مي خودتان زيرا ديد، خواهيد مساله و دشمن وسيله، خود اطراف در مرتبا و دكن مي كار دائما

 فرآيند اين كه كنيد مي مساله به تبديل مرتبا را زندگي و است زندگي لحظه اين بيخبريد، هم موضوع اين از و كنيد تبديل
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 از مساله 4 كند، مي حل كه را مساله يك اما كنم حل را مسائل تمام من تا كن صبر گويد مي شما ذهن ندارد، پايان تبديل

 به و است خبيث ذهني من اين كه دهيد گوش موالنا صحبت به و ايد كرده تجربه را مطالب اين شما .آيد مي بيرون شكمش

 مي نيز ديگران ذهني نهايم بلكه باشيد خود ذهني من مراقب بايستي شما تنها نه .دهد مي ادامه گويي ياوه يا خاييدن ژاژ

 هم شما خود ذهني من و بگذارند تاثير شما روي توانند نمي ديگر باشيد آگاه مساله اين از اگر و كنند تحريك را شما خواهند

 را ذهني من كارهاي كه مدتي از پس كه هستيد اي آيينه و شناسيدش مي زيرا قراردهد، تاثير تحت را شما زياد تواند نمي

  .شود مي دار خنده برايتان اينكارها د،بودي ناظر

  

  ميان مجلسي ديدم منش" :كه

  او ز تقوي عاريست و مفلسي

  وركه باور نيستت، خيز امشبان

  "تا ببيني فسق شيخت را عيان

  

كه از تقوا ) مي تواند منظور از مجلس، اين جهان باشد(حال اين خبيث يا من ذهني چنين مي گويد كه شيخت را در مجلسي 

خيليها اين حرفهاي . بود، پرهيزكار نيست و مفلس يا بي مايه معنوي است، اگر باور نداري امشب بيا تا به تو نشان دهم عاري

  .مي گويند... بيهوده را راجع به حافظ، فردوسي و موالنا و 

  

  شب بِبردش بر سر يك روزني

  بنگر فسق و عشرت كردني": گفت

  

ز آن روزن كه نور مي افتاد، شب كسي مي توانست داخل منزل را نگاه كند و فردي كه در قديم خانه ها روزني در باال داشت و ا

   .خانه بود متوجه وي نمي گرديد
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موالنا معنا ها را موازي همديگر جلو ميبرد كه يكي روايت قصه است و ديگري معناي زير آن است مثال روزن را در جايي كه 

بنابراين براي آنكه فسق شيخ را . لحظه پير است و شب مي تواند شب اين دنيا باشدنور مي آيد بكار مي برد، پس روزن اين 

  . ببينند بايد به حضور او برسند يعني در حوزه نفوذ او قرار گيرند

  

  شب فسق و روز  )17(سالوس آن بنگر

  مصطفي شب بولهب همچون روز

  

مي گويد كه دورويي شخيت را نظاره كن، روز تظاهر خبيث . بولهب عموي پيغمبر و يكي از دشمنان او و اسالم بوده است

  . ميكند كه مثل پيغمبر و ديندار بوده و شب هم همچون بولهب است

  

  روز عبداهللا او را گشته نام

  "شب نَعوذُ بِاهللا و در دست جام

  

  .اسمش را بنده خدا گذاشته اما شب پناه برخدا كه ببين دردستش جام استروز 

  

  ير پرديد شيشه در كف آن پ

  ؟)18(غُر هست هم شيخا، مر تو را": گفت

  

 يا ژاژخا(فضول يا اژاژخ آن يعني است پر شيخ دست در شراب جام كه ديد .است عيب معني به اينجا در اما برآمدگي يعني غُر

 البته .كردند مي هنگا روزن يباال از هم با مريد بهمراه )دراي لك . الي هرزه . سراي هرزه . گوي هرزه .گوي بيهوده =ژاژخاي

 برنامه اين كه شما .آورد مي بوجود ما در را برانگيز شك فكرهاي مرتب كه باشد خودمان يا ديگران ذهني من تواند مي ژاژخا

 معيار هنوز كه كسي به راجع موالنا ولي كرد پشيمان را شما توان نمي ديگر كه ايد رفته جلو اي درجه به كنيد مي نگاه را

  .كند مي صحبت دارد،ن دست در حضور
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  !است؟ كارت در دروغ و فريب كَلَك، هم تو كه گفت شيخ به مريد

  

  شراب جام در كه گفتي نمي تو

  "؟)20(ناشتاب شتابان  )19(ميزد مي ديو

  

توجه كنيد كه موالنا خيلي ظريف ! تو نمي گفتي كه ناشتا شيطان با عجله در جام شراب ادرار مي كند؟: مريد به شيخ گفت

مي كند ناشتا يعني قبل از اينكه چيزي بخوريم همان معناي اين لحظه است، اين لحظه قبل از اينكه ما مزه اي از  عنوان

است در جام شراب ما ادرار مي كند، مثال ما صبح از خواب بيدار زندگي بچشيم، ديو كه همان من ذهني يا من ذهني بزرگ 

در اما بالفاصله ذهنمان يادآوري مي كند كه تو با همسرت دعوا داري،  ثانيه اول حضور يا هوشياري هست 30-20شديم، در 

مساله را مي آورد و در جام ما ادرار مي كند، ما مي خواستيم يك  6-5خورده، يعني مساله را داري، فالني پولت را  اداره اين

م، هنوز نخورده اين من ذهني در دشتي بكنيم و يك چيزي از زندگي بخوريم و مزه اي از شراب هوشياري يا زندگي بچشي

جام ما ادرار مي كند و شراب در اينجا برعكس جاهاي ديگر تبديل به انرژي و شرابي ميشود كه از دنيا مي گيريم يعني ذهن 

 واقعا اين"ما در اين لحظه ميتوانيم مريد و ژاژخا را يكنفر درنظر بگيريم كه دائما من ذهني به او مي گويد، . به ما مي دهد

پس چرا مردم اينكار را چيزهايي كه موالنا مي گويد درست است؟ يعني ما نبايد خوشبختي را از جهان بيرون جستجو كنيم؟ 

كه همه اين  "مي كنند؟ حاال من جوانم و حتما بايد همسري پيدا كنم كه از او انرژي، هويت، خوشبختي و زندگي بگيرم

  .حرفها نشانه ادرار كردن ديو در جام اوست

پس مريد به پير مي گويد كه مگر نگفتي كه ديو در جام شراب با عجله و قبل از آنكه ما صبحانه بخوريم يا دشتي از زندگي 

و تو به ما گفته بودي كه شراب بيرون را نخوريد چطور ! بگيريم، ادرار مي كند، چطور است كه خودت االن شراب مي خوري؟

  .موالنا هم از جهان بيرون هويت مي گرفته و شراب بيرون را مي خورده استخودت مي خوري؟ مبادا كسي فكر كند كه 

  

  اند جامم را چنان پر كرده": گفت

  كاندر او اندر نگنجد يك سپند
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ژاژخا و مريد ناشي فكر مي كنند كه جام شراب بيروني يا انگوري بدست شيخ است حال آنكه اين شراب حضور است و شيخ 

  .كه در آن يك ارزن يا اسپند هم جا نمي شود پر كرده اند از شراب زندگي نمي گويد كه جامم را چنا

  

  اي؟ بنگر اينجا هيچ گنجد ذره

  ")21(اي غَرّه شنيدهاين سخن را كژ 

  

 خصوص در شك ايجاد بعضيها در ذهني من شود مي معلوم پس گُنجد؟ مي اي ذره يا ارزن يك آيا كه كن نگاه را اينجا

 كند، منصرف مسير ادامه از را ما ذهني من يا ژاژخا يك اينكه از قبل تا آورده را ابيات اين موالنا و كند مي موالنا مثل عارفاني

 و دوستان كه است تلقينهايي راه، اين نبودن آسان يعلتها از يكي .نيست آسان اينكار كه باشيم هوشيار و آماده بدانيم، ما

 اينجا در و بِكُنيد اينجا از بخواهيد اگر و هستيد روابط شبكه يك در شما يعني كنند مي القا ما به ذهني من بصورت ما فاميل

 و نيست درست راه اين كه بگويند شما به خواهند مي همه زيرا است مشكل بسيار نباشد، غيرممكن اگر كنيد، درست حضور

  .است درست درد راه

 شراب خورد مي شيخ كه شرابي اين و است شينده كژ را سخن اين اي خورده فريب آدم يك يعني خورده فريب يعني غَره

 را حرف اين تو به.ديگران ذهني من يا خودت ذهني من بصورت كسي اگر و ندارد احتياجي بيروني انرژي به او و نيست انگوري

 حرفهاي مرتب كه هستي ژاژخا ذهني منهاي تلقينات و اتفاقات خورده فريب آنكه بدليل اي شده فريفته و است غلط زده،

 ذهنمان دار من تلقينات به كه آموزيم مي مطالب اين از ما حال .كند مي گوش حرفها اين به هم تو و كند مي تكرار را بيهوده

 اگر زيرا .گيرد مي نشات كجا از كه بشناسيم و بخنديم كند، مي تلقينات اين به شروع وقتي و نكنيم گوش است درد عاشق كه

 دوماه كني، مي كار خود بروي و كرده دنبال را ها برنامه يكماه كنيد، مي شك دهيد، گوش ذهني من بيهوده حرفهاي به

 را  شما ذهني من سپس گويد، مي درست موالنا و است همين راه كه كني مي فكر بعد ترتيب، همين به و كني مي متوقف

 را شما نتواند هم اگر و شود مي طوالني مسير و شود مي وصل و قطع تالش اين مرتبا و نيست راه اين كه كند مي متقاعد

  .بكشد طول سال 30 است ممكن ماهه شش كار يك كند، منصرف

  

  ظاهر، خمر ظاهر نيست اين جام
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  بين دور دار اين را ز شيخ غيب

  

را  اينكه تو با ذهنت مي بيني، جام ظاهر يا شراب بيروني نيست يعني شرابي نيست كه از دنيا بگيرم، شيخي كه اسرار غيبي

تو هم درست است كه اسرار را نميتواني ببيني . مي داند و اسرار را از آنطرف يا فضاي يكتايي مي آورد از اين حرفها دور است

آيا موالنا اين صحبتها را از آنطرف آورده يا از كسي كپي كرده است؟ موالنا به هويت اين . ولي شيخ را از اين چيزها درو بدان

ما را به جنگ تشويق كردند  ما را به حرص ترغيب كردند؟؟ بزرگان ما خوشبختي را از جهان خواستندجهاني احتياج داشته؟ 

يا عشق؟ به منيت و من ذهني و درد تشويق كردند يا به انداختن آنها؟ ولي از من ذهني ما بپرسيد، مي خواهد به دردها و 

  .شراب ظاهر نيست و شيخ از اين چيزها دور استهويتهايش بچسبد، پس شما از من ذهني نپرسيد و بدانيد كه اين 

  

  !)22(فَليو اي است شيخ جام مي هستي

  ديو  )23(بولِ نگنجد اندر او كاندر

  

  .فَليو در اينجا به معناي فريفته شده، ابله و كودن است كه اشاره به من ذهني مي باشد

ام مي است و تماما فضاي يكتايي و شراب است و در تمام وجود شيخ ج: به آن مريد كه فريب من ذهني را خورده مي گويد

پير كه به شراب حضور پر است، ادرار ديو نمي گنجد يعني در اين جام هيچگونه حس خوشي، حس تائيد، چيزي كه از جهان 

  .، انتظار از چيزي در بيرون و هويتهايي كه ما از مسائلمان مي گيريم، وجود نداردبيايد

يد ببينيد كه آيا ذهنتان كوشش نمي كند كه اين ژاژخايي را فوراً شروع كند، پرده ها را كنار مي شما صبح كه بيدار مي شو

كشيد، خورشيد، چمن و مردم هستند اما فورًا من ذهني مسائلتان را پيش مي آورد كه بايد دنبال فالن كار بروم و كارش 

يد كه من داشتم يواش يواش صبح را شروع ميكردم تو كه ژاژخايي و در آوردن شما از اين لحظه است و گاها به او مي گوي

  !بازهم پيدات شد

مي خواهد بشما بقبوالند كه اين ژاژخا . مثل آيينه بدانيد و ناظر من ذهني باشيد، به ژاژخايي هايش گوش نمي دهيداگر 

گوش دهيد و نبايد عالقه به  شراب اصلي تو از مسائلي است كه من ذهني يادآوري مي كند اما شما نبايد به حرف من ذهني

   .بول ديو داشته باشيد زيرا ديو يا من ذهني در جام مي خواهد ادرار كند و مي گويد تو اين جام را بخور
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  پرّ و ماالمال از نور حق است

  جام تن بشكست، نور مطلق است

  

حفظ مي كني و ) مريد ناشي(يزي كه تو اين وجود من پر و ماالمال از نور خداست و جام تن من شكسته و آنچ: پير مي گويد

  .در تعمير و نگهداري آن مي كوشي، براي من شكسته است

اين نور يا هوشياري خالص است، ميدانيد كه وقتي جام تن يا من ذهني مي شكند اين نور يا هوشياري خالص آزاد مي شود، 

ايش هم خراب شده اما ما به زور ميگوييم اين گلهاي بعضي از گله(خدا مي خواهد اين گليم را كه گلهايش را نگه داشته ايم

مچاله كند و بشكند زيرا اين جام تن توست و مي  )خوبي هستند ولي نمي دانيم كه مشغول نگاه كردن به حافظه خود هستيم

كه اتفاقات بد در كه اين نور از تله من ذهني آزاد مي شود، براي همين گفتيم  كند تبديل خالصبه نور آزاد كند و  خواهد تو را

سنين پايين شايد لطف خدا بوده و شما متوجه نشديد، خيلي مواقع ما لطف خدا را اجحاف و ظلم خدا مي دانيم زيرا موازي 

  .بازندگي نبوده و به او گوش نمي دهيم و به تفسير من ذهني ژاژخا گوش مي كنيم

  

  نور خورشيد ار بيفتد بر حدثْ

  )24(خَبثْ او همان نورست نپذيرد

  

  ).مثل خَبيث( ناپاكي و پليدي يعني هم خَبث و مدفوع يعني حدث

نور خورشيد اگر روي كثافت بيافتد، پليد و ناپاك نمي شود يعني شما يا پير خورشيد هستيد و به جهان مي تابيد و اين نورش 

ور يا خورشيد پليدي نگرفته و كثيف نمي ، خود نآنرا اصالح كندرده تا اگر روي يك پليدي در بيرون بيافتد و روي آن كار ك

پير و شما هم همينطور هستيد، شما اگر به حضور برسيد . حال ممكن است اين پليدي هم هويت شدگي در كسي باشدشود، 

و اطرافتان انسانهاي ژاژخا باشند، نمي توانند شما را كثيف كنند و اگر كثيف مي كنند معلوم است كه هنوز به اندازه كافي 

پير مي گويد اگر من به دنيا نگاه كنم، دنيا نمي تواند مرا كثيف كند زيرا من هيچ وقت هم هويت نمي شوم و . ق نداريدعم

  .هيچ دردي در من نيست و همه دردهايم را شناختم و انداختم
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  نه جام است و نه مي خود اين" :گفت شيخ

  "بنگر به وي! هين، بزير آ منكرا

  

اي منكر و از باال به پايين بيا يعني از منيت خود پايين بيا و نگاه ) هين(است و نه مي، آگاه باش شيخ گفت كه اين نه جام 

موالنا راهنمايي مي كند كه اگر . استيادمان باشد كه اينها حول و حوش اين لحظه پير هستند و ژاژخا من ذهني مريد . كن

، بهتر بخوان، كه اشعار موالنا درست هست يا نه، دقيق تر نگاه كن شك به شما رو كرد، بهتر نگاه كن، اگر شك به شما رو آورد

  .بار بخوان و ببين چه مي شود، يكدفعه در روزن او قرار مي گيري 100يك غزل يا قصه را 

  

  آمد و ديد انگبين خاص بود

  كور شد آن دشمن كور و كبود

  

ي حرفش قطع شد و اگر يك نفر بود، من ذهني اش پايين آمد و ديد كه عسلي خاص است، بنابراين من ذهني كور شد يعن

شروع به سكوت كرد، يعني ما تصميم گرفتيم كه ديگر با عينك ذهنمان نبينيم براي آنكه ديديم اين موادي كه  افتاد و ذهنش

  .موالنا ارائه مي كند عسل خاصي است و از فضاي يكتايي آمده و اين جهاني نيست

  . و زشت چنانچه هميشه موالنا صفت كور و كبود را به من ذهني نسبت مي دهد من ذهني هم كور است و هم ناقص 

  

  :گفت پير آن دم مريد خويش را

  !رو براي من بجو مي اي كيا"

  

تبديل در حضور پير پير به مريد خود گفت كه برو و برايم مي پيدا كن، حاال اين مريد در روزن پير قرارگرفته و ببينيم كه 

  .شده يا نه
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ام گشته  )25(ضطَركه مرا رنجي است، م  

  "ام بگذشته  )26(مخمصه از رنج ز من

  

و االن اگر مي بخورم اشكالي ندارد براي آنكه آنقدر درد  در اضطرار هستمي دارم و يا درد مي گويد كه رنج به مريدش پير

 هم گذشته ام )رپيچيدگي در كاو  گرفتاري، انگيز اضطراببدبختي و غم يعني مجازاً  -گرسنگي ( مخمصهحالت  ازكشيدم كه 

موالنا از زبان پير بيان مي كند كه پير يا موالنا چه رنجي دارد، رنجِ درد انسانها و به حضور رسيدن . وضعم خيلي خراب استو 

  .انسانها

  

  در ضرورت هست هر مردار پاك

  بر سر منكر ز لعنت باد خاك

  

كي از آيات قرآن است كه شما مي توانيد گوشت مردار را درصورت اضطرار در حالت اضطرار هر مردار پاك است كه اشاره به ي

  . به اندازه رفع گرسنگي بخوريد

، پس لعنت لعنت استمين انكار، خدا را در اين لحظه انكار كند هبر سر منكر خاك لعنت مي ريزند، يعني كسي كه مي گويد 

ت، همين ستيزه معادل لحظه است، هركسي ستيزه مي كند با اين لحظه مورد لعنت زندگي هم هس همين انكار زندگي در اين

  .لعنت هم هست، همين ديد من ذهني و ژاژخايي من ذهني، لعنتش هم هست

  

  خانه بر آمد آن مريدگرد خم

  چشيد بهر شيخ از هر خمي مي مي

  

در اين  اين جهان باشد و هر شخصي پس پير به مريدش گفت برو برايم مي بخر و او گرد خمخانه مي گشت، خمخانه مي تواند

خرابات كه در آنجا خمهاي مي  يا. است يعني در اين جهان گشت يا در تمثيل جايي رفت كه مي ميفروختندمي  جهان خم

داريد، اگر در معرض روزن انسان مي گويد ولو اينكه شما شك مي بينيد كه موالنا . بود و براي شيخ از هر خمي مي مي چشيد
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آزادكردن انسانها را دارد، شما را بسوي مي خريدن موالنا قرار بگيريد و پير كه درد به حضور رساندن و  مثليا پير به حضور 

به عسل  بوديد نيست و هر انسان يا هر خم مي توجه مي شويد كه آن مي كه دنبالشرسيد مبه هر انساني كه ميمي فرستد و 

  .شده استتبديل 

  

  ها او مي نديد در همه خُمخانه

  )27(نَبيد خُم عسل گشته بد پر از

  

   .بود شده پر )كشمش يا خرما شراب( نبيد هايخم عسل از و نكرد پيدا مي و گشت ها خمخانه متما در مريد

كه درد به حضور رساندن و  يپير نور روزن معرض در و ندهيم گوش ذهنمان ژاژخايي به ما اگر كه شود مي معلوم پس

 هركسي كه مشوي مي متوجه ،رويممي مي بدنبال وقتي ديبزو شويم، متعهد كار اين به و بگيريم قرار ،آزادكردن انسانها را دارد

 كه هركسي با و مروي مي بيرون صبح ما كه شود مي آنطور و است، شده عسل به تبديل او مي فروختهمي را دنيا اين مي كه

 نشان توجه، تائيد، دنبال كه كساني تلخيهاي يعني كنيم مي عسل به تبديل يكدفعه آنها دنيايي اين تلخ مي كنيم، مي برخورد

 را ،كنند ايجاد درد و كنند جدل و بحث خواهند مي و هستند خود دادن جلوه دانشمندتر و بهتر و جويي برتري خود، دادن

 يك ما كه شود مي معلوم پس گيرد مي صورت ما نوري شعاع در قرارگرفتن اثر در تبديل اين .كنيم مي عسل به تبديل ناگهان

 پيدا سامان دنيا ترتيب اين به و ديگر افراد به آنها و دهيد مي را انرژي ديگري افراد به رويد مي شما و كنيم مي پخش را انرژي

  .كند مي

  

  حال است اين؟ چه كار؟ چه !)28(رندان اي" :گفت

  "!)29(عقار نمبي هيچ خمي در نمي

  

 من است؟ كاري چه و است حالي چه اين )بودند دنيايي شراب دنبال كه كساني يعني اينجا در رندان( رندان اي كه گفت مريد

  .كند نمي پخش يذهن شراب يا درد ديگر هيچكس يعني بينم نمي زميني شراب خمي هيچ در
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  ن نزد آن شيخ آمدندرندا جمله

  زدند چشم گريان، دست بر سر مي

  

  .پيش شيخ آمدندو دست برسرزنان  با چشم گريان بودندهمه آن رندان كه قبال دنبال شراب اين دنيايي 

  

  دي، شيخ اجلدر خرابات آم

  جمله مي ها از قدومت شد عسل

  

، پس معلوم مي شود كه و تمام مي هاي اين دنيايي ما تبديل به عسل شد تو در خرابات آمدي بزرگوار مي گويند اي شيخ

، در خرابات مي آيند و در خمهاي ما مي اين دنيايي هست براي چه به اين دنيا مي آيندو بزرگان  انسانهايي مثل موالنا، عارفان

اين دنيايي ما تبديل  تمام مي هاي آنكه آنها وارد شدند و اين انرژي را پخش كردند اگر درست اين انرژي را بگيريمو به محض 

  .به عسل مي شود

ند و آن فرد تبديل شده مي توا ديل وجود داردبود پس معلوم مي شود كه امكان تب يادمان باشد كه مريد به خرابات رفته

يعني اين انرژي كه از ذات اصلي ما تشعشع مي كند، امكان  .كندمييره ادامه پيدا اين زنجهمينطور ديگران را تبديل كند و 

  .ش همين پخش كردن اين انرژي و ارتعاش استرسيدن به ذات انسانها و مرتعش كردن آنها را دارد و راه

  

  اي مبدل تو مي را از حدثْ كرده

  جان ما را هم بدل كن از خَبثْ

  

حاال كه انرژي يا هوشياري  .مي را از كثيفي تبديل به عسل كرده اي حال جان ما را هم از اين ناپاكي تبديل به پاكي كن

  .تبديل شد، فورا هوشياري ديگران هم تبديل مي شود

  

  مال گر شود عالم پر از خون مال
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  حالل؟ اال خدا ةبند خوردكي 

  

 درد را دنيا و شوند زياد دردها و ذهني منهاي يعني )برد بكار نكرد كثيف معناي در امروز را خون( شود خون از پر عالم اگر

گيرد مي را زندگي زنده قوت يا انرژي خدا از فقط است زنده حضور به لحظه اين در كه كسي يعني خدا بنده ،ردبب.   

كه ما را وسوسه است  خودمان و ديگران من ذهني بيهوده گويي و ژاژخايي مورد مشابه اين قصه درمهم است و داستان بعدي 

حال قصه . خود و ديگران را نخوريم من ذهني  بينش ناقص موالنا به ما يادآوري كرد كه اگر تازه كار هستيم، فريب. مي كند

به حضور  بعدي مربوطه به آن است كه ذهن مي گويد با وجود اينهمه من ذهني و پليدي و كثيفي كه ايجاد مي كنند، امكان

آيا شما از خود سوال كنيد كه . آورده شده استرسيدن به حضور با تمثيل نمازخواندن  بعدي قصهدر  .رسيدن من وجود ندارد

اداره هم كه همكارام دشمنم هستند و نمي گذارند و بيرون نمي گذارد،  و فرزندانم هم اينطور مي گوييد كه خانه كه همسرم

موالنا  .ينطوري هستند و هرجا من ميروم اين درد ايجاد كننده ها هستند و من نمي توانم با زندگي موازي شومهم كه مردم ا

  .ها درست نيست اين بهانه مي گويد كهكه راجع به حضرت محمد است، در قصه بعدي 

  

 3424 بيت دوم، دفتر مثنوي، مولوي،

  

  .نيك مي نماز جا هر به مصلّا بي تو :كه السالم عليه را مصطفي )رض( عايشه گفتن

  

 :عايشه روزي به پيغمبر بگفت

  تو پيدا و نهفت،! يا رسول اهللا

  

، اين گفتگو در بين آنها صورت مي گيرد و شما از اين و حضرت محمد سنبل حضور است بوده سنبل ذهن عايشهدر اين قصه 

بارها گفتيم  .يك همچون موردي را مطرح خواهد كردگوش ندهيد و  به آن يريد كه ذهنتان هرچه مي گويدگياد مي  گفتگو

دقيقه اي كه من  5ه شما بگوييد م به زندگي است و اينطور نيست ككه منظور از نمازي كه موالنا مطرح مي كند، وصل دائ

، حضور الزم نيستو صحبت مي كنم، و باقي زماني كه با مردم هستم  مي خوانم بايد حضور داشته باشم واقعي نماز
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اين جهان شما باشد و البته ذهنتان هم كار مي كند و  و حضور يك هوشياري است كه دائما بايد بادرصورتيكه اينگونه نيست 

  .ولي اصل كاري و آن چيزي كه كار دستش است اين حضور شماست كه دائما با شما حمل مي شود نشان مي دهد را

يعني هم در مقابل مردم و هم زماني كه تنها (اي رسول خدا تو آشكار و پنهان گفت  فت وايراد گر عايشه روزي به پيغمبر

اگر  بهانه شما اين است كه يعني پاك باشدجايي نماز مي خواني كه پاك نيست و بايد جايي كه نماز مي خواني  در )هستي

يد زنده و به حضور نمي توان درسيب نميتوانيد به حضور، و درد ايجاد كنند ما باشندشاطراف آدمهاي من ذهني دار زيادي 

  .اگر اين بهانه شماست، اين بهانه قابل قبول نيست. شويد

  

  كني هر كجا يابي، نمازي مي

  دود در خانه ناپاك و دني مي

  

ميبينيد كه صحنه اين . و حركت مي كنند هركجا پيدا مي كني نماز مي خواني اما در خانه آدمهاي ناپاك و پست مي دوند

  .ف مي روندجهاني را ترسيم مي كند و مي گويد در اين جهان كه خانه ماست ناپاك و پست اينطرف و آنطر

  

  پليد آلودهمستحاضه و طفل و 

  جا كه رسيد بهر  )30(مستَعمل كرد

  

اما پس گذشتن دوره عادت  عادت ماهانه شده اند كه در اينجا هستند )چه مرد و چه زن(انسانهايي: عايشه به پيامبر مي گويد

اين خشم تمام نشده و ذرات خشم همچنان مي چكد و  يعني خشمگين شده اند و ماهانه هنوز خون مي چكد و آلوده مي كند

  .نماز بخواني روي آن زمين ناپاك ، تو هم مي خواهي)چكه كردن خون بروي زمين( آلوده مي كندرا  و محيط اطراف تنشان

طفل چكانده و مستحاضه خونش را روي آن زمين با اينكه  )مي گويد شما ذهن شما به حضور( مي گويد عايشه به پيامبر پس

  نماز بخواني؟كه همه كثافاتشان را ريخته اند عبور و مرور مي كنند، مي خواهي بروي اين زمين پليد  ةآلودافراد و  ادرار كرده

همانهايي  و انسانهاي خبيث ايجاد مي كنندو پليدي كه مرتبا درد  هستندساله  70- 60 افراد من ذهني دار در اينجا طفل

مستحاضه هم همانطور كه گفته شد، افرادي و مردم را به واكنش مي دارند و حرفهاي تحريك كننده مي زنند دائما  هستند كه
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آلوده مي را  و محيط اطراف تنشاناين خشم تمام نشده و ذرات خشم همچنان مي چكد و  خشمگين شده اند وهستند كه 

  .كند

است و آيا مي تواني االن با زندگي موازي باشي؟ آيا اين نماز بروي زمين ناپاك درست  مي گويد شما يعني ذهن شما به حضور

 با ما باشد؟هميشه اين حضور و  حضور داشته باشيمآيا مي توان مي شود در حاليكه اينهمه كثافت كاري اطراف ما هست، آيا 

  .در پاسخ ببينيم كه رسول يا حضور در بيت بعد چگونه پاسخ مي دهد

  

  )31(مهان از بهر": پيغمبر كه: گفت

  حق نجس را پاك گرداند بدان

  

پس مهم نيست كه اينجا  ه به حضور زنده هستند، خدا نجس را پاك مي كنديا افرادي ك ، مهانپيغمبر گفت كه براي بزرگان

راي مستحاضه يا طفل يا آلوده و پليد اينجا را آلوده و نجس كرده اند، من در همينجا نمازم را مي خوانم چون خدا نجس را ب

. ن با حضور و نهانم نماز مي خوانم و حضور و خدائيت من است كه نماز مي خواندفرد به حضور رسيده پاك ميكند، چرا كه م

حرف مفت زن،  و،انتقامج ،در شما هم حضور شماست كه موازي با زندگي است و نمي توانيد بهانه كنيد كه اينهمه انسان ژاژخا

پس موالنا مي . ين حرفها چيست كه ميزنيداطرافم هست و من چطور مي توانم به حضور برسم و ا مزاحم و تحريك كننده

  .گويد كه اين بهانه ها درست نيست و استدالل ذهن است كه قابل قبول نمي باشد

  

  رو لطف حقگاهم را از آن  سجده

  "پاك گردانيد تا هفتم طبق

  

  . تا هفتم طبق يعني تمام جهان فرم

پيغمبر در ادامه مي گويد كه سجده گاهم را خداوند از روي لطف تا طبقه هفتم پاك گردانيده است يعني تمام جهان فرم برايم 

پاك شده است و مهم نيست كه چه فرمي در اطراف من باشد، من نمازم را مي خوانم، براي آنكه سجده گاه من فضاي يكتايي 

  .در بيرون و اطرافم هستند برايم مهم نيست زيرا همه را خدا پاك كرده است ست و اين چيزهايي كها
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  ترك حسد كن با شهان! هان و هان

  ور نه ابليسي شوي اندر جهان

  

يكي از . ايسه مي كند و پس از آن حسد مي ورزدكه اين خاصيت ابليسي را بكار نبري كه مق! خبردار باش و خبردار باش

پس مي  .با ديگران مي خواهد هويت بگيرداز مقايسه  ريشه ندارد مثل ابر خاصيتهاي من ذهني حسد است، من ذهني چون

گيريم كه خود را با هيچكس مقايسه تصميم ب. مقايسه نكن و اين حسد را ترك كن گويد اگر من ذهني داري، خود را با شهان

ابليسي  تبديل به در جهاننكنيم و حسادت نكنيم و بخصوص به انسانهاي به حضور رسيده مثل موالنا حسادت نكنيم وگرنه 

ي بدليل آنكه آدم را فرم م مي شودهست يا زنده قبول ندارد كه آدم به خدا زنده  زيرا ابليس حضور را قبول ندارد ومي شويم 

بيند، مي خواهد بگويد كه به محض مقايسه و حسادت تبديل به فرم مي شوي و اگر فرم شوي، ديد كج و بد پيدا مي كني و 

و اين فرد نمي گذارد من به حضور برسم و گفتگوهاي  و اين آدم كثيف استآنموقع ذهن در كار مي آيد و مي گويد اينجا 

  .بيهوده پيش مي آيد

مي خواهد شك ايجاد كند و شما را متوقف كند ، من ذهني رد مي كنيدشما ر قصه قبل تلقينات من ذهني را مي بينيد كه د

نمي خواهد بميرد، در اين قصه هم مطلب مهمتري را عنوان مي كند كه من ذهني مي گويد مي بينم كه اينهمه كثيفي چون 

در بين اينهمه كثافات به حضور رسيد؟ به اين ياوه گويي من ذهني هم نبايد گوش دهيد و اگر وافعا اطرافم هست، مگر ميشود 

اگر شما خود را با كسي مقايسه نكنيد، شما يك انسان يا هوشياري موازي با . كن و مقايسه نمي خواهي گوش دهي ترك حسد

من مثل بقيه به حضور نرسيدم و چرا "ي كه و نمي گوي بروي شما كار كند خدا يا زندگي زندگي هستيد و اجازه مي دهيد

اين حرفها ناشي از مقايسه  زيرا  "، پس شايد من به حضور نمي رسمنمي شود مثل آنها من زندگينها بهتر شده و زندگي اي

، صبر قانون مزرعه را رعايت كنيد، همينطور موازي بمانيدو  من ذهني ندهيد قضاوتهاي اختيارتان را دست .من ذهني است

متعهد باشيم، هر كاري از دستمان برمي آيد انجام پس . ري نداشته باشيد كه چه شديد يا چه نشديد، فقط كار كنيدكنيد و كا

دهيم، به اين برنامه گوش كنيم، يادداشت كنيم، عمل كنيم، موازي بشويم، هرچه بيشتر تسليم شويم، اجازه دهيم كه خدا 

نيمان، حضورمان را و بوسيله من ذه ران چقدر پيشرفت كرده ايمنگاه نكنيم كه در مقايسه با ديگاصال بروي ما كار كند و 

و  مي كند من ذهنيشما را تبديل به  حسد ذهني نماينده ابليس است و مقايسه ومن . اندازه نگيريم وگرنه ابليس مي شويم
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به حرفهايش گوش كنيم يعني اينكار سبب مي شود با اينكه از خرمان پياده شده بوديم، دوباره سوار خر من ذهني آنموقع بايد 

  .شويم

  

  كو اگر زهري خورد، شهدي شود

  خوري، زهري بود شهدي اگر تو

  

، اگر زهري بخورند، شهد مي شود مثال اگر حرف نمي كنيمنكرده و حسادت پس اين شهان كه ما خود را با آنها مقايسه 

. د، درشت را ستانده و نرم پس مي دهند و هم شما را عسل مي كنند و هم از اين حرف رنجيده نمي شونددرشتي به آنها بزني

لطافت و عسلِ اما تو اگر من ذهني داري، شهد را مي خوري و تبديل به زهر مي كني، حقيقتا يك انساني كه من ذهني دارد، 

 بيندي كند، حال آنكه پير همانگونه كه ذكر شد، درشتيهاي بيرون را مي غم و غصه م شادي الهي را مي گيرد و تبديل به زهرِ

  .چون از جنس زندگي است تبديل به عسل مي كند آنها را و

  

  كو بدل گشت و بدل شد كار او

  او نار هر شد نور و لطف گشت

  

 آن قبلي قصه در كه كنيد مي توجه .است شده تبديل هم او كار ،شده تبديل رسيده، حضور به انسان يا پير يا شيخ آنكه بدليل

 به تبديل جسمي هوشياري از پير كه گويد مي هم قصه اين در ،شد مي عسل به تبديل شرابها ميرفت كه جا هر مريد

 از پس اما بود درد ايجاد تبديل از قبل ما كار يعني كارش قبال شده، عوض و شده موثر هم كارش پس شده حضور هوشياري

  .است شده نور به تبديل ما آتش هر و گشته لطف به تبديل پس ،كنيم مي عسل به تبديل بينيم مي درد هركجا تبديل

 تبديل يكي يكي شماست مختلف دردهاي كه شما آتشهاي اين كه ديد خواهيد برويد جلو خوانيم مي امروز كه اينطور شما اگر

 كه كنيد مي شناسائي كه همين و است افتاده تله به هوشياري يا ورن يا زندگي ،ما يدردها و آتشها اين شود مي عسل و نور به

 عوض هم شما كار شود تبديل اگر و شود مي شيريني و نور به تبديل فورا كنم، حمل نبايد من كه است باري يك رنجش اين

 روي بايد بگذارد ثرا نديگرا روي خواهد مي هركسي .شويد مي اثرگذار االن از اما نبوديد اثرگذار بحال تا يعني شود مي
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 دهيم تغيير را ديگران و فرزندمان همسرمان، بخواهيم همزمان و داريم نگه را دردهايش با ذهني من نبايد ما كند، كار خودش

 دردهاي توانند مي شود، مي پخش ما از كه لطافت هاي بسته ينا و انرژيها اين خودمان، كردن عوض با ولي ندارد، امكان زيرا

  .ندده شفا و ردهك درمان را خودمان و مردم

  

  را )32(بابيل مر بود حق قوت

  را؟ ور نه مرغي چون كشد مر پيل

  

  وقتي شما يا شيخ يا انسان كامل به حضور مي رسيد، ابابيل يا پرستوها 

محل خداست هرگز نمي  يااما ابره به كعبه كه دل . مي كنداشاره  ،و قشوني عظيم فيلهابا  اَبرَهتوسط  به كعبهحمله به داستان 

دل ما خانه خداست و پرستو ها و لطافت هايي كه از ما ساطع  .نمي آييم در درآورد يعني ما از پا كرده و آنرا از پاتواند حمله 

  .ا را از بين مي بردخورده وآنهبه فيلهاي من ذهني  ،مي شود

فيلهاي من ذهني را ازبين ببرند وگرنه مرغي چطور مي تواند فيل را  يروي خداست كه پرستو ها توانستندپس اين قوت و ن

به و وقتي  داشتند رمنقادر  يا چيزي پرنده هاي كوچكي سنگهاپرستوها يا بكُشد؟ مي دانيد كه در داستان ابابيل مي گويد كه 

  .فيل مي زدند، فيل كشته مي شد

  

  لشكري را مرغكي چندي شكست

  تا بداني كان صالبت از حق است

  

دل  خانه خدا كه به به نظر مي آيند كه مي گويد درست است كه ما خيلي درد و هم هويت شدگي داريم و اينها مثل فيل

و به دل انساني حمله كرده اند و خدا در دل همه انسانها مي يا علي االصول دوران عشق به هنجار نيست حمله كردند و ماست 

، حال يك قشوني با فيلها حمله مي كنند به اين خانه خدا كه دل ماست اما اينجا هوشيار بشود در اين لحظه خواهد

و روشن  خورده به فيلها، صادر مي كند اي كه بسته هردارند و  انرژي كوچك بسته هاياين پرستوها هم  پرستوهايي دارد كه

پس مي گويد يك لشگري را چند مرغ كوچك شكستند تا تو  .مي كند و شما مي بينيد و يك فيل درد شما از بين مي رود
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مي  بهانه هاي من ذهني را گوش نكنيد كهشما با زندگي موازي باشيد و بداني كه اين قدرت و استحكام از خدا بوده، پس 

و اينها همه ساله طفل است و درد ايجاد مي كند و آن يكي مستحاضه است و آن يكي پليد است  70و  60، 50آدم " :گويد

و  گويي ها و ژاژخايي من ذهني گوش ندهيد ، پس به اين ياوه".جايي نيست كه من نماز بخوانم جا را كثيف مي كنند و 

ون به فيلهاي بيرون حمله مي كنند و دائما زندگي مي گوش نكنيد، پرستوها از دربدانيد اگر تلقينهاي پوچ من ذهني را 

  .خواهد شما را آزاد كند

   

  گر تو را وسواس آيد زين قبيل

  اصحاب فيل ةرو بخوان تو سور

  

وسواس همين ژاژخايي من ذهني است، يعني اگر از اين قبيل وسواسها در سر شما بلند مي شود كه همه جا پليد است و 

نند و مردم نمي گذارند و مردم مي دانيد كه چطور هستند و من نمي توانم نماز بخوانم يعني با زندگي انسانها درد ايجاد مي ك

موازي شوم، آن يكي هم ژاژخايي مي كند و مي گويد كه شيخ تو شراب مي خورد و عياشي مي كند و از كجا مي داني كه 

سوره اصحاب فيل را در ذهنت ايجاد شد،  وسواسها ر از اينگونهاگ و گوش ندهدرست مي گويد، شما به اين ياوه گويي ها 

  .بخوان

  

  همسري و  )33(مريور كني با او 

  بري سر ايشان ز تو گر دان كافرم

  

 حتما ،هستي شده زنده حضور به كه انساني يا پير يا شيخ مساوي هم تو كه كني فكر يعني كني همسري و كني جدل تو اگر

  .بود خواهي بازنده

 و كردن جدل به كنيم شروع و هستيم مساوي موالنا با كه كنيم مي فكر و مداري ذهني من ما اگر است، همينطور هم حقيقتا

 كه گفت ما به موالنا امروز پس .بِبري آنها از و شوي پيروز بتواني اگر كافرم من كه گويد مي درسها، اين دادن قرار سئوال مورد

 كه كرد راهنمايي و بود خواهي تو بازنده حتما ،قراردهي سئوال مورد را )موالنا مورد اين در( پير يك يذهن من بعنوان تو اگر
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 آيد مي شما خود يا پير درون از كه است لطافتهايي معادل كه سنگها آن با پرستوهايي كه بدان داري، وسواسهايي چنين اگر

  .ببرد ازبين هستند مزاحمتان كه را بيرون فيلهاي تواند مي )آيد مي شما از بازندگي شدن موازي موقع كه لطافتهايي يا(
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