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 1172مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

 

لْشّتاء و الْخَطَرجاء الْرَّبيع و الْبطَر، زالَ   ا

ر  منْ فَضْلِ ربِّ عنْده كُلُّ الْخَطايا تُغْتَفَ

  بهار و شادي آمد، زمستان و خطر رفع شد،

 .از فضل پروردگاري كه همه گناهان پيشش بخشوده مي شود

 

 او مگر )2(دگر، يا زمهريرست )1(آمد تُرُش رويي

 برريز جامي بر سرش، اي ساقي همچون شكر

 

 الَيكُم ربّكُم، انّا غَفَرْنا ذَنْبكُم 'اَوحي

 فَارضَوا بِما يقْضي لَكُم انَّ الرِّضا خَيرُ الْسّير

  پروردگارتان به شما وحي مي كند كه ماگناهتان را بخشيديم،

 .بر آنچه شما را مقدر شده است راضي باشيد كه رضا بهترين خصلت هاست

 

 يا خود به راهش كن هله )3(يا مي دهش از بلبله

 ، اي پسر)4(زيرا ميان گلرخان خوش نيست عفريت

 

لمنا بِرَّه نَّا عقُولُ لي اقايِلٍ ي و 

ر يما اشْتَهلْ فال تَشْتَغ ،رَّهنَا سيلَد كفَاح 

  اي بسا گوينده يي كه به من مي گويدكه ما احسان او را

 .آنچه مشهور است مپردازسرّ او را به ما بگو، به  مي دانيم،

 

http://ganjnama.com/View/97/99/3796/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html�
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 درده مي پيغامبري تا خر نماند در خري

 خر را برويد در زمان از باده عيسي دو پر

 

تي 'اَلسّرُّ فيك يافَتي، ال  'تَلْتَمس فيما اَ

ر 'منْ لَيس سرٌّ عنْده لَم ينْتَفع مما ظَه 

  سرّياي جوان، راز در توست، از آنچهمي آيد، مجو و آن كه 

 .از آنچه ظاهر مي شود، سودي نمي برد نزد او نيست،

 

 )5(در مجلس مستان دل هشيار اگر آيد مهِل

 داني كه مستان را بود در حال مستي خير و شر

 

 'اَهلِ الرَّدي، كَم عايِنُوا نَور الْهدي 'اُنْظُرْ الي

 *الْقَمرلَم تُرْتَفَع اَستارهم منْ بعد ما اَنْشَقَّ 

  هالك شدگان را بنگر كه چند نورهدايت را ديدند،

 .اما بعد از شكافتن ماه هم پرده غفلت آنان رفع نشد

 

 اي پاسبان بر در نشين، در مجلس ما ره مده

 جز عاشقي آتش دلي كايد از او بوي جگر

 

نَنْ، انْ اَنْت لَم تَرْحم فَمن؟ الْم ّبّنَا ربيا ر 

الْه نْكالْرَّدي 'ديم نْكلَّا غَرَر 'مرُ ذَا اما غَي 

  پروردگارا، اي صاحب احسانها، اگر تو رحم نكني چه كسي

  هدايت از توست، گمراهي از توست، رحم خواهد كرد؟
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 .همه چيز جز اين غير فريب نيست

 

 جز عاشقي، عاشق كني، مستي، لطيفي، روشني

 كمرنشناسد از مستي خود او سركُلَه را از 

 

 !يا شَوقُ، اَينَ الْعافيه، كَي اضْطَفر بِالقافيه؟

 عنْدي صفات صافيه في جنْبِها نُطْقي كَدر

  اي شوق، رستگاري كجاست؟ كي بر قافيه چيره خواهم شد،

 .مرا صفات باصفايي است كه نطق من در كنار آنها تيره است

 

 نهد گر دست خواهي پا نهد ور پاي خواهي سر

 بر جاي بيل آرد تبر )6(ور بيل خواهي عاريت

 

 انْ كَانَ نُطْقي مدرِسي قَد ظَلَّ عشْقي مخْرِسي

ر  والْعشْقُ قرْنٌ غَالب فينَا و سلْطانُ الْظَّفَ

  اگر سخنم پير كننده و فرساينده من باشد، بي گمان عشق

 .سلطان ظفرمند استعشق همنشين پيروز ميان ما و  .من است الل كننده

 

 ام دل گشته شرم و بي ام، بي اي خواجه من آغشته

 سالمت نيستم، در پيش تيغم چون سپر )7(اسپر

 

ظُهلَح يمسح فيس ،لَفْظُه يمرٌّ كَتس 

 شَمس الْضُحي ال تَخْتَفي الّا بِسحارٍ سحر



 # program  605 1395 ارديبهشت 14 ـ 2016 مي 2:  اجرا تاريخ حضور گنج 605 شماره برنامه

5  

 

  نيمروزلفظش رازي پنهان و نگاهش شمشيري برّان است آفتاب 

 .جز به جادوي جادوگران نهان نمي ماند

 

 اي اي، مستي، خرابي، زنده خواهم يكي گوينده

 كآتش به خواب اندرزند وين پرده گويد تا سحر

 

نا نا بالَغْت في اَسحارِ ارصراً اَباحا سي 

ارِنا دفُقْ بِنا اَونّا 'فَارّفَر 'اي السنَا فبِسح 

  ن ما، در سحر ما مبالغه كردي،اي جادو كننده چشما

 .با ما موافقت يا مدارا كن، ما در سفر زنداني شديم

 

 اندر تن من گر رگي هشيار يابي بردرش

 چون شيرگير او نشد او را در اين ره سگ شُمر

 

م 'انَّنا 'يا قَوم موسي ثْلَكُ نَا مهت ي الْتّيهف 

ركَيف اهتَديتُم فَاخْبِرُوا ال تَكْ نَّا الْخَبوا ع تُم 

  اي قوم موسي ما نيز چون شما در تيه سرگردان شديم،

 .چگونه هدايت يافتيد، ما را آگاه كنيد و خبر را از ما پنهان مكنيد

 

 ها غالم پنج و شش ها خراب و مست و خوش وين آن

 ها دگر ها دگر وين ها جدا، آن ها جدا وين آن

 

 'فَالْمنُّ و السّلْوي لَناانْ عوّقُوا تَرْحالَنا 
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 طَاب السّفَر طَاب الْحضَر 'اَصلَحت ربِّي بالَنا

تو حال ما را نيكو كردي كه سفر و حضر براي ما  پروردگارا اگر كوچ ما را به تعويق انداختند، پس منّ و سلوي از آن ماست،

 .نيكو شد

 

 گفتن همه جنگ آورد، در بوي و در رنگ آورد

 جنگ افكند هر دم علي را با عمر )8(رافضيچون 

 

 اُسكُت و لَا تُكْثر اَخي انْ طُلْت تُكْثرْ تَرْتَخي

 **"كَلّا ال وزر"فَاحفَظْه  'اَلْحيلُ في رِيح ِالْهوي

  .اي برادر خاموش باش، زياده حرف مزن، اگر طول دهي و پرحرفي كني، سست مي شوي

 .است، نگه دارش، هرگز پناهگاهي نيستقدرت در هواي عشق 

 

 خامش كن و كوتاه كن، نظاره آن ماه كن

ر"آن مه كه چون بر ماه زد از نورش  نْشَقَّ الْقَما"  

 

 منْ بعد ما قَد سرَّنا 'قَد غَرَّنا 'انَّ الْهوي

بِيّ 'فَاكْشف بِلُطْف ضُرَّنا  ***"ال ضَرَر ": قَالَ النَّ

  نكه ما را شادمان كرد، فريب داد، با لطف ضررعشق پس از آ

 .نيست) در اسالم(كن، پيامبر گفت كه ضرر زدن  ما را رفع

 

 اي مير مه، روپوش كن، اي جان عاشق، جوش كن

 هوش خوش در ما نگر هوش كن، بي ما را چو خود بي
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 نُدبِّرْ شَأنَكُم، نَفْتَح لَكُم آذانَكُم« : قَالُوا

 »اَركانَكُم اَنْتُم مصابِيح الْبشَر نَرْفَع لَكُم

  گوشهايتان) تامل مي كنيم(گفتند كه در كار شما مي انديشيم 

 .پايه هايتان را بلند مي كنيم، شما چراغهاي بشري هستيد را باز مي كنيم،

 

 ام ام، كاندازه را گم كرده ز اندازه بيرون خورده

واءذا دي هّوا فَمي شُددّوا يكَر شُدنْ سم 

 

 .)دستم را ببنديد، دهانم را محكم كنيد كه اين عالج مست است(

قَا الْب ا تَداريِجيهّقا فالْل عاريجم هاكُم 

 اَنْعم بِه منْ مستَقَي اَكْرِم بِه منْ مستَقَر

  اين نردبانهاي ديدار است كه پله هاي جاودانگي در آن است،

 .ن و آن جايگاه اكرام كناز سرچشمه نعمت بخش آ

 

 ما را گوش كن )9(هين، نيش ما را نوش كن، افغان

 هوش سوي ما نگر هوش كن، بي ما را چو خود بي

 

 اَلْعيش حقّاً عيشُكُم و الْموت حقّاً موتُكُم

 و الدينُ و الدّنيا لَكُم هذا جزاء منْ شَكَر

 .اين پاداش كسي است كه شاكر باشد مرگ شماست، دين و دنيا آن شماست،در واقع زندگي، زندگي شما و مرگ، 

 

 1، آيه )54(قرآن كريم، سوره قمر * 

 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=54#rowno541�
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رُ نْشَقَّ الْقَم  ِاقْتَرَبت السّاعةُ وا

 

 ترجمه فارسي

 

 .رستاخيز نزديك شد و ماه بشكافت

 

 ترجمه انگليسي

 

The Hour )of Judgment( is nigh, and the moon is cleft asunder. 

 

 167مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

 

 كي بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را

 رنجور بيااي مسيح از پي پرسيدن 

 دست خود بر سر رنجور بنه كه چوني

 )10(از گناهش بمينديش و به كين دست مخا

 آنك خورشيد بال بر سر او تيغ زدست

 گستران بر سر او سايه احسان و رضا

 

 10-12، آيه )75(قرآن كريم، سوره قيامة ** 

 

لْمفَرُّ   يقُولُ الْإِنْسانُ يومئذ أَينَ ا

رزكَلَّا لَا و. 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/View/97/99/2791/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AF%20%D8%AC%D8%B2.html�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=75#rowno7510�
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 .ربِّك يومئذ الْمستَقَرُّ ٰ◌ إِلَى

 

 ترجمه فارسي

 

 كجا مفرّ و پناهي خواهد بود؟: در آن روز انسان گويد

 .هرگز مفّر و پناهگاهي نيست

 .درگاه خدا پناهگاهي نيستآن روز جز 

 

 ترجمه انگليسي

 

That Day will Man say : " Where is the refuge"? 

By no means ! No place of safety! 

Before thy Lord  ) alone (, that Day will be the place of rest. 

 

 591مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 

 نيستهيچ كنجي بي دد و بي دام 

 جز بخلوتگاه حق آرام نيست

 

 3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 

 )12(و سني )11(را حبرتا كني مر غير 

 كني خويش را بدخُو و خالي مي

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/View/97/105/8080/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%A9%D9%86%D8%AC%DB%8C.html�
http://ganjnama.com/View/97/108/8682/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1.html�
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 )13(متصل چون شد دلت با آن عدن

 از خالي شدن )14(هين بگو مهراس

 زين آمدش كاي راستين )15(امر ُقل

 كم نخواهد شد بگو درياست اين

 )17(يعني كه آبت را به الغ )16(اَنْصتوا

 خشك ست باغ هين تلف كم كن كه لب

 

 حديث***

 ال ضَرَر وال ضرار في االسالم

 نيست) در اسالم(ضرر زدن 

 

 691نوي، دفتر اول، بيت مولوي، مث

 ها چون تيغ پوالدست تيز نكته

 گر نداري تو سپر وا پس گريز

 پيش اين الماس بي اسپر ميا

 كز بريدن تيغ را نبود حيا

 

 1760مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

 

 ست به خدايي كه در ازل بوده

 )19(و دانا و قادر و قيوم )18(حي

 هاي عشق فروخت نور او شمع

 تا بشد صد هزار سر معلوم

 

http://ganjnama.com/View/97/104/7925/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%DB%8C%D8%BA%20%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2.html�
http://ganjnama.com/View/97/99/4384/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87.html�
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 دردمند،غصه دار بدخو، بداخم، عبوس، :تُرُشرو )1(

 سرماي سخت، زمستان :زمهرير )2(

 شددار شراب كه هنگام ريختن مي صدايي از آن خارج مينوعي ظرف لوله صراحي، :بلبله )3(

 ديو، در اينجا به معني انسان دردمند :عفريت )4(

 مگذار، هليدن به معني گذاشتن، رها كردن :مهِل )5(

 شودشرط برگرداندن گرفته يا داده ميآنچه به  قرضي، :عاريت )6(

 سپر :اسپر )7(

. من ذهني، كسي كه به جاي هوشياري حضور، گفتگوهاي ذهنش را اصل مي داند و از آن راهنمايي مي گيرد  :افضير )8(

كسي . به جاي خرد زندگي گرفته و بر اساس تفاوت هاي سطحي جنگ و ستيز راه مي اندازدكسي كه عقل من ذهني اش را 

كه عمق زندگي و بي نهايت خدا را تجربه نكرده و آرامش ندارد و با چسبيدن به باورهاي ذهني و سطحي، از طريق ستيزه و 

 .جنگ مي خواهد به آرامش برسد

 فغان، ناله، زاري :افغان )9(

پشيماني دست گزيدن ، به دندان گرفتن دست به عالمت حسرت و پشيماني، اظهار  دست خاييدن به معني :دست مخا )10(

 كردن

 دانشمند، دانا :حبر )11(

 رفيع، بلند مرتبه :سني )12(

 عالم قدس و جهان حقيقت :عدن )13(

 هراسيدننترس، فعل نهي از مصدر  :مهراس )14(

 بگو :قُل )15(

 خاموش باشيد :اَنْصتوا) 16(

 هزل، شوخي، در اينجا به معني بيهوده است :الغ )17(

 زنده :حي )18(

  ذات، پايندهبهقائم :قيوم )19(

http://vajehyab.com/amid/%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D9%88�
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http://vajehyab.com/amid/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA�
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http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%A8%D8%B1�
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D9%86%DB%8C�
http://vajehyab.com/moein/%D9%82%D9%84-1�
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http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%DB%8C�
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 .از ديوان شمس موالنا شروع مي كنم 1172باسالم و احوالپرسي برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

سالگي اصال عربيها را در اشعار  20من در حوالي . امروز برايتان انتخاب كردم، يك بيت فارسي و يك بيت عربي داردغزلي كه 

موالنا نمي خواندم اما يك روز اين فكر به ذهنم خطور كرد كه نكند در اين ابيات عربي مطلب مهمي باشد و البته تعدادي از 

د و آنها را مي دانستم و توجه مي كردم ولي آن قسمتهايي كه موالنا خودش به اين كلمات و عبارات عربي آيات قرآن هستن

معموال صبح (عربي گفته بود، به نظرم لزومي نداشت كه بخوانم ولي خود به خود صبح يك روزي اين فكر به ذهنم خطور كرد 

فته نشده و احتماال مطالب مهمي كه اين عربيها بيخودي گ) كه از خواب بيدار مي شوم در يك ساعت اول ذهنم خالق است

هميشه اين سئوال مثل . در آنهاست و وقتي شروع به توجه به آنها كردم، متوجه شدم كه در آنها هم مطالب مهمي است

خيلي از شما بينندگان در ذهنم بود كه وقتي موالنا به زيبايي مي توانسته شعر به فارسي بگويد، چرا اشعاري به عربي گفته 

كه شايد موالنا برخي ابيات را نمي خواسته ) شايد خيال باشد(ه دليلش را پيدا نكردم، گاهي اوقات به ذهنم مي زند است، البت

امروز خطر و ريسك كرديم كه يكي از اين غزلها را كه اتفاقا با عربي شروع مي . كه همگان بفهمند بنابراين به عربي گفته است

ا شبيه به فارسي است و بيت به بيت پيش مي رويم تا ببينيم در اين ابيات عربي كه شود را انتخاب كردم و عربيهايش تقريب

 .يك در ميان ابيات فارسي در آنها گنجانده شده است، چه سري را موالنا مي خواسته بگويد

 

 1172مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

 

لْشّتاء و الْخَطَر  جاء الْرَّبيع و الْبطَر، زالَ ا

ر  منْ فَضْلِ ربِّ عنْده كُلُّ الْخَطايا تُغْتَفَ

 .از فضل پروردگاري كه همه گناهان پيشش بخشوده مي شود دي آمد، زمستان و خطر رفع شد،بهار و شا

 

موالنا مي گويد كه بهار و شادي آمد، منظور از بهار، بهار بيرون نيست بلكه بهار بيرون سنبليك است، پس بهار هوشياري آمده 

از زماني كه هوشياري بصورت انسان در آمده، در انسان، هوشياري از فرم يا از هم هويت شدگي با فرم جدا شده است، . است

نها، هوشياري خالص يا هوشياري، كه مسافت زيادي را از هوشياري به جماد، از جماد به نبات، يعني االن در هر كدام از ما انسا

از نبات به حيوان، از حيوان به انسان و در انسان در ذهن افتاده است و خيلي شل به مفاهيم چسبيده است و پس از مدتي 

http://ganjnama.com/View/97/99/3796/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html�
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ت اينكه به هوشياري خالص، هوشيارانه زنده نمي شويم زماني كه از سن ما مي گذرد، هوشياري مي تواند از فرم جدا شود، عل

يعني قايم به خودمان يا هوشياري نمي شويم، آب و روغن كردن است يعني ما مرتبا بوسيله ذهنمان واكنش نشان مي دهيم 

ست يا دردها و آب را با روغن قاطي مي كنيم، اگر مدتي آرام باشيم و واكنش نشان ندهيم و فكرهايي نكيم كه در آنها درد ه

را فعال نكنيم، اين دردها در ما فرو مي نشيند و ما به هوشياري زنده يا قايم مي شويم، پس همانطور كه گفتيم هوشياري 

سفر طوالني را طي كرده و االن در انسان به بهار رسيده، هوشياري يا خداييت كه امتداد خود خداست مثل گل سرخي است 

شود و انسان در اثر مقاومت به اتفاق اين لحظه و عالقمند بودن يا معتاد بودن به چيزهاي اين كه مي خواهد در انسان شكوفا 

جهاني و انتظار زندگي، خوشبختي و هويت و حس امنيت از آنها اجازه نمي دهد اين گل هوشياري شكوفته شود و بسته مانده 

ها را االن شما مي دانيد و ممكنه برايتان تازگي نداشته است، پس موالنا يك بينش جديدي را ارائه مي كند و البته اين چيز

باشد اما حساب كنيد كه اين مطالب و روشنگريها نبوده و انسان نمي دانسته كه ازجنس هوشياري است و االن كه انسان 

جهان رفته،  بوجود آمده، بهار هوشياري است و اين بهار در درون انسان مي خواهد صورت گيرد و عمدتا هم هوشياري كه به

برگشته و روي خودش مي خواهد زنده شود يعني آگاه از آگاهي و هوشيار از هوشياري شود، زنده به زندگي شود و اين حالت 

كه شادي است از اصل او ساطع مي شود و نه تنها شادي بلكه خاصيتهاي مهم  بطَريك حالت شگفت انگيز است، بطوريكه 

مي . طع مي شود، براي همين هم موالنا مي گويد كه آمد بهار و شادي، رفت زمستان و خطرديگري نيز از او به اين جهان سا

دانيد كه قديم وقتي زمستان مي آمد، خيلي سرد مي شد و امكان داشت انسان از سرما جان خود را از دست بدهد، از زماني 

براي حس هويت متكي به جهان نبوده، مي  كه اولين انسان آگاهانه به زندگي زنده شده و روي خودش قايم شده و ديگر

توانيم بگوييم كه زمستان رفته است، زمستان هم هويت شدگي و سرماي آن است، شما يخ را درنظر بگيريد كه مولكولهايش 

چسبيده بهم و فشرده است و نمي توانند تكان بخورند، اگر يخ را گرم كنيد تا آب شده و سپس بخار شود، آن مولكولهاي بخار 

پس زمستان معادل فشردگي در درد و غم و فشردگي و هم هويت شدگي با . خصوصا وقتي داغ مي شوند، مي توانند برقصند

چيزهاست كه انسان فشرده شده و همان فشردگي و هم هويت شدگي با چيزها و دردها مركز انسان شده و چون كُند نوسان 

يعني زمستان و خطر  "زالَ الْشّتاء و الْخَطَر"ولي موالنا مي گويد . ندميكند، درد و غم و غصه و انرژي ويرانگر ساطع مي ك

رفت، خطر خيلي تهديد كننده است، يعني انسان در اثر هم هويت شدن با درد، بصورت فردي يا جمعي ممكن است خودش 

شده است يعني موالنا يك خودش را نابود كند پس ديد موالنا خيلي مهم است كه مي گويد براي بشر، زمستان و خطر رفع 

جهان بيني جديدي را به جهان ارائه مي كند و مي گويد كه نگران نباشيد زيرا زمستان و خطر رفع شده است و انسان به 
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شما ممكن است بگوييد كه اينهمه . درجه اي از آگاهي رسيده است يعني درد نمي تواند در انسان به هوشياري چيره شود

ه در برخي مناطق يا انباشتن سالحهاي كشتار جمعي و مخوف مثل بمب اتمي يا شيميايي خطرناك جنگ و خونريزي و ستيز

است و ممكن است عقل بشر او را گمراه كرده و از اين سالحها استفاده كند، آنوقت چه مي شود؟ ولي انساني مثل موالنا 

به اين جهان مي ريزد خيلي بيشتر از آن است بنظرش مي آيد كه ميزان هوشياري خالص در جهان و ميزان خرد ايزدي كه 

 . كه چند گروه يا من ذهني كه ممكن است در مصدر قدرت هم باشند، بتوانند اين جهان را بهم ريخته و نابود كنند

خدا در اين لحظه مي خواهد به ما لطف و . در مصرع دوم مي گويد كه از فضل يا لطف خدا همه گناهان ما بخشوده مي شود

كند البته چون ما مقاومت مي كنيم، اجازه نمي دهيم، شكايت كردن و فغان كردن بصورت منفي و دردها را باال محبت 

خيلي جالب است اين بينش يعني . آوردن، نشان از مقاومت در مقابل انرژي فضل خداست كه مي خواهد ما را روشن كند

اقل كم كند، فضل و انرژي پاك كننده و باران رحمت او هركسي اگر اجازه دهد و مقاومت را اگر به صفر نمي رساند ال

بهار و شادي آمد، زمستان و  "پس مي گويد . ميخواهد هم هويت شدگيها با درد و چيزهاي اين جهاني را از شما پاك كند

ه فالن ، شما ممكن است با ذهنتان فكر كنيد ك".از فضل پروردگاري كه همه گناهان پيشش بخشوده مي شود خطر رفع شد،

موقع دروغ گفتم يا فالن كار را كردم و او مي خواهد اين گناهان را ببخشد اما اينطور نيست، الي االصول به زماني رسيده ايم 

، در انسان شستشو داده و خالص )از جماد تا به انسان(كه فضل ايزدي مي خواهد هوشياري را پس از طي سفري طوالني 

بلكه اين تكامل زندگي يا هوشياري است و هر كار  "ديگر راحت و خوب زندگي كن"گويد كند، نه فقط بخاطر شخص ما كه ب

بكنيم به آن سمت مي رويم و تمام اتفاقات كه با تفسير ذهن مثبت يا منفي هستند ما را به سمت آن تكامل مي برد يعني 

او همكاري كرده، شكايت نكرده و خشمگين  بسوي خالص شدن، اگر ما اين موضوع را فهميده و اين بينش را داشته باشيم، با

نمي شويم، با ذهنمان خودمان را به گنج حضور نمي رسانيم، هر لحظه تسليم مي شويم براي آنكه شما مي گوييد كه از لطف 

به  خدا، همه چسبيدگيهاي ما چه در اين دنيا باشد و چه از قبل با خود آورده باشيم و چه دردهاي پدر و مادرم يا آن منطقه

پس ما از اين بيت . من ريخته باشد و هرگونه هم هويت شدگي هوشياري، االن بوسيله خدا شسته مي شود اگر ما اجازه دهيم

مهم فهميديم كه بهار هوشياري آمده و زمستان هوشياري گذشته است، بنابراين اگر بين ما كسي باشد كه زير فشار غصه و 

است و هنوز درك نكرده كه در همين لحظه لطف زندگي  مي خواهد او را شستشو  غم باشد هنوز متوجه نشده است كه بهار

با درك اين موضوع كه زندگي به همه لطف دارد، اجازه دهيم كه زندگي . دهد و هر لحظه وارد مي شود اما او اجازه نمي دهد

بعنوان مثال توهم . وهم را بشناسيمما را شستشو دهد و ترفندهاي من ذهني نظير شكايت، فغان، رنجش، خشم، كينه و يا ت
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آنست كه مي گفتيم من هستم كه تنها يك من ذهني و توهمي بوده و ما او نبوديم، من ذهني يك خداي ذهني هم تصور 

مي كرده و به او مي گفته كه به من رحم كن و اين توهم به توهم يا تصوير ذهني به تصوير ذهني بزرگتر مي گفته كه به من 

ا حال فهميده ايم كه اينگونه نيست، يك خردي كه تمام جهان را اداره مي كند، انرژي پاك كننده اش را در ام. رحم كن

همين لحظه و هر لحظه وارد وجود ما مي كند و ما اجازه دهيم تا اين پاك شدن صورت گيرد و اين گُل سرخ ما كه هوشياري 

در غنچگي و بستگي باقي مي ماند، او اين گُل را باز مي كند و ما  ماست، در حال باز شدن است و اگر مقاومت كنيم اين گُل

بصورت من ذهني كاره اي نيستيم و تنها كاري كه مي توانيم بكنيم موازي شدن با او و ناظر بر اين تحول شدن است و اين 

 .    تحول ما را از هوشياري جسمي به هوشياري حضور تبديل مي كند

 

 او مگر )2(يا زمهريرستدگر،  )1(آمد تُرُش رويي

 برريز جامي بر سرش، اي ساقي همچون شكر

 

همانطور كه گفت بهار است و در بهار شما به باغ رفته و مي بينيد تمام درختان شكوفه كرده اند و تا يك ماه پيش اينگونه 

شكوفه شده ولي ممكن است نبودند و اين لطافت، پوسته خشك و سخت درخت را شكافته و بيرون آمده و تبديل به برگ و 

درخت را ببينيد كه هنوز خشك هستند و شكوفه نداده اند زيرا در حافظه خود زندگي مي كنند و هنوز فكر مي كنند كه  10

زمستان است، پس ما در حافظه مان زندگي مي كنيم كه شاد و خندان نيستيم حال ممكن است مقداري درد در شكم مادر 

ز طرف جامعه و مقداري درد از نسلهاي گذشته به ما منتقل شده و مقداري درد هم در اثر هم هويت كشيده ايم مقداري درد ا

شدگي خودمان بوجود آورده ايم پس فكر مي كنيم كه يك قصه دردناك هستيم زيرا در حافظه يا گذشته مان زندگي مي 

ه و آينده زندگي مي كنيم، گذشته اي كنيم و يك گذشته متحرك هستيم كه بسمت آينده مي رود يعني در زمان گذشت

پس مي . ناراضي كه اميدواريم در آينده بثمر و سامان برسد، بنابراين تُرُشرو هستيم يعني دردمند، عبوس و غصه دار هستيم

گويد عجيب است كه يك ترشرو آمد و معلوم است كه از آمدن بهار خبر ندارد، حتي فقط عبوس نيست و مثل زمستان يا 

َند مثل يخ است كه عبوس و غصه دار ) زمهرير(خت سرماي س مي ماند يعني آنقدر ارتعاش درونيش به شادي كوچك و ك

پس نمي گويد جامي بده تا بخورد اما مي گويد با جامي  "برريز جامي بر سرش "اما در مصرع دوم مي گويد كه . است

كند كه آن مي يا بركت يا آب حياتي كه از آنطرف بشويش، توجه مي كنيد كه در چند بيت اول مرتب موالنا تكرار مي 
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مي آيد وقتيكه در حال تسليم هستيم، ما را مي شويد انگار كه انسان در زير باران رحمت الهي است و ساقي ) فضاي يكتايي(

مدن همچون شكر، خداست و از خدا مي خواهد تا جامي از آن مي هستي بخش برسر آن ترشرو بريزد يعني اين آدم هنوز آ

اما از . بهار و انعكاس شادي از درون انسان را نمي بيند و نمي داند كه هوشياري تكامل يافته و در انسان از فرم جدا شده است

فرم جداشدن يعني چه؟ ما وقتي بصورت هوشياري از مادرمان متولد مي شويم وارد ذهن شده و به مفاهيم چيزهاي اين 

ر حال حركت است و از حركت آن تصويري بوجود مي آيد و ما فكر مي كنيم كه جهاني مي چسبيم و يك چسبيدني كه د

همان تصوير متحرك يا من ذهني هستيم و به تدريج كه چسبيدن به چيزها ادامه پيدا مي كند، كَنده شدن از آنها درد ايجاد 

چيزهاي منفي و مخرب است و  مي كند و بتدريج ترس، رنجش و كينه در ما زياد مي شود و اين تصوير چرخان شامل اين

علت اينكه اين كار را مي كنيم آن است كه درد را تجربه كنيم و چون نمي توانيم درد را تحمل كنيم پس . بنابراين ترشروست

بدليل آنكه هم هويت شده و چيزها چسبيده اي "و فردي مثل موالنا پاسخ دهد ! از خود سئوال كنيم كه چرا درد مي كشيم؟

يشان كني زيرا زندگي مي خواهد شما را از آنها بِكَنَد و در شما به خودش زنده شود و بهار است و االن وقتش است، و بايد رها

پس در ما آن فضا كه مي تواند بينهايت شود، االن وجود دارد و بدليل آن بسته شده است كه ما . "اما شما متوجه نيستيد

ازه آن مي تواند بينهايت شود، در ذهن سرمايه گذاري كرده ايم و سفت و يخ لحظه به لحظه خود را بعنوان هوشياري كه اند

مي كنيم و به دردها چسبيده ايم، حال شما بيدار شويد و دردها را رها كنيد و درد جديد ايجاد نكنيد و حرف موالنا را متوجه 

گناه يعني هم هويت شدگي يعني اينكه . شويد كه مي گويد فضل خدا مي خواهد ما را از هم هويت شدگيها يا گناهان بشورد

ما با چيزي هم هويت شده ايم و وقتي زندگي مي خواهد در اين لحظه ما را متوجه كيفيت خود نموده و به زندگي زنده كند، 

به هدف يا به "است كه يعني  Sinهر لحظه در را مي بنديم و ما نكته اصلي را از دست مي دهيم، در انگليسي گناه همان 

اما به هدف زدن يعني آنكه زندگي بدون مقاومت . پس هر لحظه چون ما به هدف نمي زنيم در حال گناه هستيم "ل نزدنخا

اما معموال ما جلوي زندگي را با ناله و شكايت مي گيريم . وارد ما مي شود و در ما با كيفيت زندگي مي شود و بيرون مي رود

يت شدگي با چيزهاي اين جهاني و حرص ورزيدن ماست زيرا فكر مي كنيم كه زندگي و اين گناه است و البته اينكار از هم هو

كفر يعني پوشاندن كه هرچه ما بيشتر هم هويت مي . پس تمرين كنيم كه اينكار را ادامه ندهيم. در چيزها و اتفاقات است

بود كه در درون ما اين فضا وجود نكته اين ). چنانچه هفته هاي پيش گفته شد(شويم مثل كف روي دريا را مي پوشانيم 

دارد، مهم است بدانيد كه هر وقت در زندگي ما اتفاقي رخ دهد مثل صدايي مهيب كه ذهنا و عادتا تشخيص ندهيم كه 

چيست، بالفاصله ذهن ما مي ايستد و ما اين فضا را نمي بنديم و در حركت فكرها سرمايه گذاري نمي كنيم بنابراين مقداري 
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شود تا در آن فضا هوشيارانه بفهميم كه اين صدا چه بود نكند كه خطرناك باشد، يا اينكه اگر يك چيز مهيبي فضا باز مي 

شما اگر هوشيارانه به اين مقصود يا تعالي برسيد . ببينم كه نشناسيم چيست، فورا اين ذهن بند مي آيد پس فضا باز مي شود

ري راجع به چيزي در اين جهان است و ما از اين چيزها زندگي نمي خواهيم، كه لزومي ندارد اين اينقدر فكر كنيد زيرا هر فك

به مرور اين فكرها كُند مي شوند و هرچه كُندتر شوند، اين فضا باز مي شود و اگر شما آگاهانه فكرتان را كه شما را بصورت 

َد، بند بياوريد يعني به صفر برسانيد، اين فضا بينه ايت مي شود و ما مي دانيم كه دو خاصيت هوشياري در اين لحظه ميكَن

خدا بينهايت و ابديت است، بينهايت، عمق خداست كه عمق ما هم هست، ابديت، خاصيت فناناپذيريي خداست كه خاصيت 

اما انسان بدليل آنكه معموال نمي فهمد بهارش است . پس امتداد خدا در ما آمده و روي خودش زنده شده است. ما هم هست

حال مي گويد جام مي را بر . با اين مكانيزم شسته مي شود، مرتبا با اتفاق اين لحظه مقاومت و ستيزه مي كند و گناهانش

 .سرش بريز و دوايش اين است كه مي خدايي يا باران رحمت او برسر ما بريزد و اين كار مستلزم رضايت و تسليم شماست

 

 بكُمالَيكُم ربّكُم، انّا غَفَرْنا ذَنْ 'اَوحي

 فَارضَوا بِما يقْضي لَكُم انَّ الرِّضا خَيرُ الْسّير

بر آنچه شما را مقدر شده است راضي باشيد كه رضا بهترين  پروردگارتان به شما وحي مي كند كه ماگناهتان را بخشيديم،

 .خصلت هاست

 

مي گويد كه خداي شما از درون اين لطف و رحمت را مي دمد يعني به شما وحي مي كند و با اين كار گناهان شما را مي 

پس شما متوجه مي شويد كه هرلحظه كه با او موازي مي شويد، از درون انرژي به شما دميده مي شود كه اين انرژي . بخشد

سرّي كه مي گوييم در . اي ديگر و اتفاقات نيست و ما نبايد به آدمها بچسبيماز مركزتان مي آيد و از بيرون نيست، از آدمه

اين ابيات نهفته است آنست كه االن متوجه مي شويد كه هرچه مي آيد از مركز شما مي آيد و هرلحظه كه با او موازي شده و 

صورت مي گيرد و با اينكار هم هويت  تسليم مي شويد، مركز مادي شما كنار رفته و اين وحي و دميدن مي مست كننده الهي

شدگيهاي شما شسته شده و از بين مي روند، پس به آنچه كه اتفاق مي افتد رضايت دهيد يعني آنچه كه قضا در اين لحظه 

خيلي مهم است بدانيد كه اتفاق اين لحظه قانون الهي است يعني ترتيب دهنده آن زندگي يا خداست و شما . بوجود مي آورد
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رضا يعني بدانيم اتفاق اين لحظه را كه زندگي . رضايت مي دهيد و به درستي كه رضا بهترين سيرتها و صفات استبه آن 

 .بوجود آورده نه تنها بهترين اتفاق برايمان است، بلكه ما راضي و خشنود هستيم و قهر نمي كنيم

ه مي شود و زماني موازي با زندگي هستيم كه پس متوجه شديم كه وقتي با زندگي موازي هستيم، اين انرژي از درون دميد

قضا فرمان الهي و قدر اجراي آن است و ما پس از . اتفاق اين لحظه را كه قضا درست مي كند با رضايت و خشنودي بپذيريم

نيم و آنكه در اين لحظه اتفاقي رخ داد، متوجه آن مي شويم و هر اتفاقي مي افتد با رضايت قبول مي كنيم نه اينكه قبول ك

راضي نباشيم و نه اينكه با ذهنمان استدالل كنيم كه خدا اينكار را كرده تا بعدا نعمت ديگري به من بدهد و حال بايد منتظر 

تمام صحبت اينست كه ما به طريقي از ذهن بيرون پريده و . اينكار استدالل ذهني است و ما را در ذهن نگاه مي دارد!! باشم

با شسته شدن هم هويت شدگيها و حس وجود در ذهن يا حس من، ذهنمان را ساده كنيم و ما با به فضاي يكتايي برويم و 

ذهنمان نمي توانيم اينها را بشوريم يعني اگر در ذهن باشيم و من داشته باشيم نمي توانيم من ذهنيمان را بشوريم زيرا تيغ 

 دسته خود را نمي برد و اين زخم را بايد به جراحي دهيم 

 شد تيغ دسته خويش را كي ترا

 رو به جراحي سپار اين ريش را

پس از درون انرژي مي آيد، در حالي كه شما در مقابل زندگي تسليم هستيد، اتفاق اين لحظه را مي پذيريد و با زندگي 

صرف  موازي هستيد و هم خط با او هستيد و هر طرف شما را سوق مي دهد مي رويد و استدالل نمي كنيد كه اين حتما به

گفته شد كه رضا ). اوايل مي توانيد استدالل كنيد اما پس از مدتي كه بيشتر به حضور رسيديد نبايد استدالل كنيد(من است 

پس شما در اين لحظه تسليم هستيد يعني موازي با زندگي . بهترين خصلتهاست در ادامه راجع به شُكر هم صحبت مي كند

رضايت من ذهني كه مي گويد مجبورم ديگر و خدا كرده چه مي توانم بكنم بايد  نه(هستيد و از ته دلتان راضي هستيد 

يعني بدون قيد شرط راضي هستيد و به آن معنا نيست كه نمي خواهيد وضعيت را عوض كنيد زيرا وضعيت بايد ) راضي باشم

وصل مي كند و شما و زندگي دو عوض شود ولي شما در اين لحظه راضي و شاكر هستيد زيرا اين مكانيزم شما را به زندگي 

چيز جدا نيستيد و شما خود زندگي هستيد، اينكار سبب مي شود كه زندگي يا امتداد زندگي يا هوشياري خودش از خودش 

 .در شما آگاه شود و شما يك لحظه حس كنيد كه او هستيد نه اين تصوير ذهني

 

 يا خود به راهش كن هله )3(يا مي دهش از بلبله
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 ، اي پسر)4(ميان گلرخان خوش نيست عفريتزيرا 

 

همان انسان كامل يا  بلبلهاين . ي كه مي در آن ريخته و از آن در كاسه يا پياله ريخته و مينوشندظرف يا صراحييعني بلبله 

ُشرو آمده و حواسش نيست كه ب. عارف مثل موالناست كه ما از ايشان مي ميگريم هار است و به زندگي مي گويد كه اين تُر

و كاري كن كه  يعني ازطريق انسانهاي كامل برايش مي بريز و به او مي بده بلبلههنوز فكر مي كند كه زمستان است يا از 

و يكجوري به او ) يا خود به راهش كن هله(از درون هدايتش كن ) زندگي(بعنوان مثال از موالنا مي بگيرد يا اينكه خودت 

ُشرو يا بيايد و از عارفي مي بگيرد يا از درون كاري كن كه پس به خدا يا زند. بفهمان گي مي گويد و دعا مي كند كه اين تُر

يعني عفريت يا ديو يا من  "ميان گلرخان خوش نيست عفريت، اي پسر "اكثر ما تُرُشرو هستيم و ميگويد كه . متوجه شود

گُلرخان يا انسانهايي مثل موالنا زيبنده نيست براي ذهني يا انسان دردمند كه مرتب انرژي مخرب پخش مي كند در ميان 

آنكه من ذهني و درد را مركز خود گذاشته و هر لحظه نيروي زندگي را در اين درد سرمايه گذاري مي كند تا آنرا فعال نگه 

طَر دارد و درد را در جهان پخش كرده و جهان را بي سامان كند ولي عده اي گُلرخ كه رخ آنها مثل گُل است، ش ادي و آن ب

اين گُلرخان، تمام ذرات وجودشان به شادي ارتعاش مي كند و در پوستشان هم . را از درون به بيرون ساطع مي كنند) شادي(

گفت كه زمهرير . اثر مي گذارد، هم صورت و فكرشان گُلرخ است و هم احساساتشان لطيف است و هم جانشان زنده است

كه درد را با خود حمل كرده و پخش مي كند و مردم را به واكنش وامي دارد و دردش را به  انسان دردمند. نيست و بهار است

آنها مي دهد و بجاي آنكه آنها را شفا دهد، درد را در آنها نوسان مي كند، از جنس ديو است و خوش نيست در اين جهان 

ب پيدا مي كنيم اينست كه خدا لطفش را كرده پس بينشي كه با اين مطال. باشد براي آنكه بهار هوشياري فرا رسيده است

است و امكاناتش را بوجود آورده است و اگر ما هنوز ديويت خود را حفظ كنيم، با ضربان تكاملي زندگي در حال مخالفت 

 هستيم و در برابر كار خدا مقاومت مي كنيم كه مي خواهد گناهان يا هم هويت شدگيهاي ما را از درون شستشو دهد اما ما

انساني . شده و فكرمان از كار مي افتد)  سرفرودآورنده(اجازه نمي دهيم و نتيجه آنست كه درد مي كشيم و مريض و مخبط 

كه هيجاناتش از جنس خشم، كينه، انتقامجويي، رنجش، حس گناه، اضطراب و ترس باشد زياد نمي تواند تحمل كند، در 

ببيند كه االن زمستان است مثل درختي كه هنوز خشك است درحالي كه حالي كه در بهار است، مگر چقدر مي تواند بد 

 !ساير درختان شكوفه كرده اند، زيرا در حافظه خود هنوز در زمستان است، چرا بايد ما هنوز در زمستان باشيم؟
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لمنا بِرَّه نَّا عقُولُ لي اقايِلٍ ي و 

رفَاحك لَدينَا سرَّه، ال تَشْتَغلْ فيما اشْ تَه 

 .سرّ او را به ما بگو، به آنچه مشهور است مپرداز مي دانيم، اي بسا گوينده يي كه به من مي گويدكه ما احسان او را

 

آنهايي كه دردمندد و مشغول گفتگو در ذهن هستند يا كارهايي مي كنند كه از من ذهني صادر مي شود و بادام پوك كاشتن 

م به شما مي گويند كه ما ذهنا نيكيهاي خدا را مي دانيم و ميدانيم خدا عادل است و به است اينا بطور مستقيم و غير مستقي

ما لطف دارد و ذهنا خيلي گفتگو كرده ايم، حال سر او را به ما بده يعني ما را به او زنده كن، ما را مشغول به آن چيزي كه 

مراقبه اي نگاه مي كنيد زمانيكه مردم با عجله رد مي  پس شما وقتي جهان را بصورت. اشتهار يافته يا مشهور شده نگردان

شوند و خشمگين صحبت مي كنند، به شما مي گويند كه ذهنا درباره خدا خيلي مي دانيم، ميدانيم خدا وجود دارد و ميدانيم 

ر را در ما زنده كن يعني ما را به خودش زنده كن يا ما را از اين  ما خدائيت هستيم اما هنوز من ذهني داريم و تو بيا س

هوشياري جسمي به هوشياري حضور تبديل كن كه ما به آن سر يا خود او آگاه شويم و ذهن او ذهن ما شود و از ذهن او 

بخوانيم و ديگر نمي خواهيم از ذهن خودمان بخوانيم، اينها را تاكنون از ذهن خود خوانده ايم كه او بزرگ و عادل است، حال 

مشهور است مپرداز و اين خيلي حرف بزرگي است، اكثرا مشغول گفتگوي معشوق هستند اما گفتگوي مي گويد به آنچه كه 

ذهني، هركسي مي گويد كه من خوب مي گويم و به من نگاه كنيد و درستش را من مي گويم و خدا را خوب توصيف مي 

آيا مي شود كه شما ما را به ارتعاش شادي  چندين هزار سال است كه ما اينكار را مي كنيم،! كنم، اين چه فايده اي دارد؟

برسانيد كه به آن شادي ارتعاش كنيم و يكدفعه از اين جهان بيرون بجهيم چراكه هميشه فكر مي كنيم پول و آدمهاي دور و 

ها برمان مهم هستند و از فرزندمان زندگي مي خواهيم، معتاد به چيزهاي اين جهاني شده ايم و فكر آنها نمي گذارد كه ر

شويم، ميدانيم كه خدا بزرگ است اما شما بياييد و سر آن را به ما بدهيد و واقعا موالنا اين سر را مي دهد، وقتيكه ديدمان 

عوض مي شود، از محدوديت به فراواني، از كوچكي به بزرگي و بينهايت تبديل مي شود، سر يعني خود زندگي، آيا مي شود 

كشيده و روي خودمان كه هوشياري هستيم قائم كند و ما ديگر وابسته به دنيا نباشيم و كاري  كسي بيايد ما را از ذهن بيرون

به ديگران نداشته باشيم، همه اينها را مي دانستيم اما مرتب پشت سر مردم حرف مي زديم كه آنها را كوچك كرده و خودمان 

. يست كه ما را از من ذهنيمان و دردهايمان آزاد مي كندرا بزرگ كنيم و فكر مي كنيم كه اينكار به نفع ماست و فقط  زندگ

پس شما دائما مي خواهيد كه به سر زنده شويد و نمي خواهيد فقط به گفتگو راجع به او يا زندگي بپردازيد زيرا ميدانيد كه 
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و از حركت فكر شروع به گفتگو شما را گفتگو نگاه مي دارد، وقتيكه گفتگو مي كنيم و با گفتگو يا فكرها هم هويت مي شويم 

گرفتن هويت مي كنيم، اين من ذهني است، پس شما مي گوييد كه من گفتگو را تمام مي كنيم و ميخواهيم به سر او زنده 

 .شويم

 

 درده مي پيغامبري تا خر نماند در خري

 خر را برويد در زمان از باده عيسي دو پر

 

بيرون و مردم ميخواهيم، مي پيغمبري نيست، مي پيغمبري آن است كه از تا بحال متوجه شده ايم كه انرژي كه از چيزهاي 

آنطرف به درون به ما وحي شده  و دميده مي شود و به درون همه انسانها لحظه به لحظه از طريق يك معلم كه زندگي است 

، خر من ذهني است، ما "در خري درده مي پيغامبري تا خر نماند "مي گويد . دميده مي شود به شرط آنكه با او موازي باشيم

در اين لحظه هوشياري هستيم، به ذهن نگاه مي كنيم، جهان را مي بينيم، به آنها مي چسبيم و سوار خر مي شويم براي آنكه 

، و سوار آن شده و تبديل به عيسي مي )كه نوعي جادوگري است كه در ادامه خواهد گفت(بالفاصله ذهن را زنده مي كنيم 

وار خر شده است ولي يك راه ديگر وجود دارد،  در اين لحظه هوشياري هستيد يعني شما دراين لحظه مي توانيد شويم كه س

قضا يا فرمان الهي، در اين لحظه چيزي براي شما تدارك ديده كه فُرم اين لحظه است و شما فُرم . هوشيار به هوشياري شويد

را از جنس هوشياري مي كند كه از اول بوديد يعني خدائيت يا هوشياري، اين لحظه را با رضايت مي پذيريد كه اينكار شما 

حال شما ممكن است بگوييد من االن . را نگاه كنيد) فضاي يكتايي(حال بجاي آنكه به جهان نگاه كنيد، برگرديد و آنطرف 

ُرم  اين لحظه را با رضايت بپذيريد آنطرف را نمي شناسم، براي آنكه با ذهن نگاه مي كنيد، اگرهمين كار را بكنيد يعني ف

يك موقعي . يكدفعه متوجه مي شويد كه زيرپايتان خالي شد يعني ديگر متكي به جهان نيستيد و خر هم در خري نمي ماند

ذهن اجازه دهد و شما خر يا هست كه ما ذهن را زنده مي كنيم كه اين خر است، ولي اگر مي پيغمبري به خر برسد يعني 

بيرون آمده و بصورت ناظر به آن نگاه كرده و جذب ذهن نشويد و اجازه دهيد كه مي الهي ذهن را شستشو يك لحظه از ذهن 

ما االن بينهايت هستيم و خدا هم از . دهد، خدائيت يا هوشياري آزاد مي شود زيرا هوشياري در همين ذهن گير افتاده است

تعريف مي كند اما چون اكثر ما مدام جذب ذهن مي شويم اين جنس بينهايت است و هرچه خدا را تعريف مي كند ما را هم 

هوشياري بسته شده و فكر بعد از فكر مي آيد و اين هوشياري را در آنها سرمايه گذاري شده و بلعيده مي شود و اكثر ما هم 
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كه مي پيغمبري بده تا  مي گويد. اجازه مي دهيم زيرا نمي دانستيم اما االن ديگر مي دانيم پس اين كار را متوقف مي كنيم

ر مي رويد كه اين دو پر خر را از خريت در مي آورد يعني هوشياري را از  خر در خري نماند و فورا از اين باده عيسي، دو پ

ر هوشياري به او مي دهد رها را نشان دهيد . سوار بر خر بودن و جهل بيرون آورده و پ البته ممكن است سئوال شود كه اين پ

يم چگونه هستند، پاسخ آنست كه با ذهن نمي توان اين پرها را ديد اما وقتي عمقتان زياد شد و باال رفتيد، اتفاقاتي كه تا ببين

شما را عصباني مي كرد، ديگر عصبانيتان نمي كند يعني وراي آنها رفته ايد و پريده ايد، پس از مدتي هيچ اتفاقي نمي تواند 

بروي اتفاقات اثر مي گذاريد چون مي پيغمبري يا مي شفابخش را به آنها مي تابانيد، شما  شما را به واكنش وادارد اما شما

هميشه بصورت هوشياري ناظر حركت مي كنيد يعني هرجا مي رويد عمقي در شما هست البته ذهنتان هم جهان را نشان 

تي مي خواهد چالشي را حل كند، در مي دهد و ذهنتان زير نفوذ هوشياري حضور است، ذهنتان چالشها را مي بيند و وق

شما در گرفتاري نمي مانيد و اگر در گرفتاري . آغوش مي گيرد و از اين فضا انرژي حل كننده يا راه حل صادر مي شود

ي اي كه از فضاي يكتايي مي آيد كمك  ي پيغمبري يا م هستيد براي آنست كه هميشه از بيرون كمك خواسته ايد و از م

 .نخواسته ايد

 

تي 'اَلسّرُّ فيك يافَتي، ال  'تَلْتَمس فيما اَ

ر 'منْ لَيس سرٌّ عنْده لَم ينْتَفع مما ظَه 

ّي)اتفاق مي افتد( مي آيد ، راز در توست، از آنچه)اي انسان( اي جوان از آنچه ظاهر مي  نزد او نيست، ، مجو و آن كه سر

 .شود، سودي نمي برد

 

پس مي گويد كه راز در بيرون و آدمهاي ديگر و چيزهاي تعلق داشتني نيست، راز در توست و آنرا در چيزهايي كه مي آيند و 

اتفاقاتي كه رخ مي دهند جستجو نكن، اما اكثر مردم منتظر آينده بوده و در زمان روانشناختي زندگي مي كنند و عالقمند به 

اده و آنها را نجات دهد و موالنا مي گويد اين سر، شادي و زندگي در اتفاقات نيست پس چيزي هستند كه در آينده اتفاق افت

انساني كه به من ذهني دچار است در زمان روانشناختي زندگي كرده . زندگي را در آن چيزهايي كه مي آيند جستجو نكن

گي كرده ايد غلط بوده و هيچ موقع به اين هميشه منتظر اتفاقي در آينده است كه به او زندگي دهد، اگر شما اينگونه زند

سر زنده شدن يعني تبديل هوشياري جسمي به هوشياري حضور، خارج شدن از ذهن و ورود . طريق به زندگي نخواهيد رسيد
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به فضاي يكتايي، زنده شدن به خود و روي خود قائم شدن، عمق زياد پيدا كردن، از جنس بينهايت شدن و از محدوديت 

ما وقتي عمقتان زياد مي شود و از جنس سكون مي شويد، برايتان اتفاقات معتبر است اما مهم نيست و ميدانيد ش. رهيدن

اتفاقات به شما زندگي نخواهد داد ولي از چيز قشنگي كه اتفاق افتاده تا زماني كه هست بهره، سود و لذت مي بريد و از آنچه 

از آنچه ظاهر مي شود، سودي  آنكس كه سري نزد او نيست،"مي گويد  در مصرع دوم. كه مي آيد جستجوي راز نمي كنيد

يعني اگر شما به آن راز يا سر يا به خودتان زنده نشده ايد يعني با من ذهني هنوز از آينده جستجوي زندگي مي  "نمي برد

د،  يعني فرد داراي من ذهني از آنچه ظاهر مي شود سودي نخواهيد بر) چنانچه بيشتر مردم اينچنين زندگي مي كنند(كنيد 

منتظر چيزي در آينده است و آن چيز مي آيد اما به او بهره اي نمي دهد، به همين دليل است كه اين فرد كه منتظر پول و 

روز پژمرده خواهد  5-6بعنوان مثال گُل قشنگ است و ميدانيد كه پس از . حتي تولد فرزندش بوده، از آنها بهره اي نمي برد

تا زماني كه هست از آن بهره و لذت مي بريم و از زيباييش استفاده مي كنيم اما اگر به حضور زنده شويم اينكار مقدور شد اما 

شما از خود بپرسيد از . است و اگر زنده به حضور نشويم، ترس اينكه اين گُل پژمرده خواهد شد نمي گذارد از آن لذت ببريم

ي كنيد؟ آيا آسوده، با خيال راحت و آرامش  مي نشينيد و غذا مي خوريد؟ آيا چيزهايي كه متعلق به شماست استفاده م

عمقي داريد و از جنس سكون هستيد؟ آيا به فرزندتان نگاه مي كنيد و از بازي و خنده او و حتي از اينكه چيزي را مي شكند 

به اين دست نزن، اينكار را نكن، "ييد كه و شيطنت مي كند، لذت مي بريد يا اينكه نه با يك ذهن قضاوت كننده به او مي گو

ماهه يا دو ساله را  6؟ شما وقتي يك زندگي نو به نو رسيدة "بيا اينجا، چقدر شلوغ مي كني، اعصاب آدم را خورد ميكني

چرا "درحال جنب و جوش زندگي مي بينيد اگر از جنس زندگي باشيد درك مي كنيد و اگر از جنس جسم باشيد مي گوييد 

مرتب از آنجا به اينجا و از اينجا به آنجا مي دود و چيزها را برمي دارد و ! ساله هستم عمل نمي كند؟ 50ميل من كه  مطابق

 . خوب اين خيلي قشنگ است و درحال زندگي است و تحرك دارد و اين تو هستي كه مثل يخ نشسته اي "!به زمين مي كوبد

اكثر ما در من ذهني فريب خورده و در زمان روانشناختي بوده و منتظر آينده هستيم و چون سر ما در ما زنده نشده است، 

پس مي گويد منتظر نباش و اول به حضور زنده بشو، شما االن كامال متوجه . آنچه كه ظاهر مي شود به ما سودي نمي دهد

انيد و يادداشت مي كنيد و در زندگيتان عمل مي كنيد و روز به روز آزادتر ساعت موالنا مي خو 2مي شويد كه اگر روزي 

شده و بازندگي موازي مي شويد و تسليم هستيد و از اينكه به او وصل هستيد شكر مي كنيد و راضي هستيد و رضايتتان در 

ُشرو و عبوس هستند مرتب ا شما را تحريك مي كنند كه صورتتان ظاهر است كار درستي مي كنيد براي آنكه كساني كه تُر
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مثل آنها باشيد و غصه خورده و نگران باشيد و شما اين اشتباهات را نمي كنيد زيرا ديدتان در حال عوض شدن است و 

 .ميدانيد كه آنهايي كه براي كشف راز و تبديل منتظر آينده هستيد راه اشتباه ميروند

 

 )5(در مجلس مستان دل هشيار اگر آيد مهِل

 كه مستان را بود در حال مستي خير و شرداني 

 

مستان دل كساني هستند كه به زندگي زنده شده و ريشه بسيار عميقي در اين لحظه دارند، از جنس سكون هستند و وقتي 

بيان شادي و خرد مي كند مالحظه بد و خوب و خير و شر ذهن آدمهاي هوشيار به من ذهني را ندارند و نبايد هم داشته 

در مجلسي كه شما كه موالنايي هستيد، حضور داريد و شادي از شما قليان مي كند و هم خود سود برده و هم به . باشند

ُند كنند مثال شما متن قشنگي از موالنا، حافظ يا  ُشرو هم هستند كه شما را مي خواهند ك جهان مي فرستيد، عده اي تُر

انسان ُتروشرو من . چيست كه مي خوانيد؟ و تو ذوق شما مي زندفردوسي مي خوانيد و يكي از آنها  مي گويد اين ديگر 

ذهني داشته و با خود درد حمل مي كند و مي خواهد درد را پخش كرده و آنرا ارزش مي داند و مي خواهد حال مردم را 

ا انسان ُتُرشرو ب. بگيرد و از اين كار خوشش مي آيد و وقتي انساني به درد مي افتد، خوشحال مي شود و از جنس ديو است

االن زندگي . رفت و آمد نكنيد زيرا قضاوت دارد و قضاوتش براساس يك سري باورهاي پوسيده است كه با آنها هم هويت است

مي خواهد از طريق شما بيان شود و شما كنترلي روي آن نداريد و هميشه زندگي منظور نيك دارد و از هركسي به طريقي 

فرآيند توام با شادي، خرد و بركت است، مثل جلوه زندگي در موالنا، و زندگي مالحظه خير و شر  خود را بيان مي كند كه اين

فرد تُرُشرو با ذهن منجمد و چسبيده به فكرها را نمي كند ولي اين فرد مرتبا قضاوت مي كند كه اين صحبتها درست است يا 

ا كُند مي كند و مخصوصا در مراحل اوليه كار روي خود، بايد از فرد تُرُشرو شما ر. غلط و آيا با باورهاي من مي خواند يا نه

ياد گرفته ام ) پرويز شهبازي(انسانهاي هوشيار به ذهن و با قضاوت تيز دوري كنيم و ما ياد مي گيريم كه اينگونه نباشيم، من 

حضور رسيده ام، مي گويم كه قضاوت نكنم، هركس به من مي گويد كه شما بگو من چطور آدمي هستم و چقدر به هوشياري 

ي رسيده و چقدر رسيده ايد پس وقتي . من قضاوت نمي توانم بكنم و خودتان متوجه مي شويد كه به هوشياري حضور ك

انسان به شراب ايزدي مست مي شود، زندگي خودش، خودش را بيان مي كند و به خير شر كسي كه به من ذهني و دردش 
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د كرده و ايراد بگيريد، نگاه نمي كند و مالحظه او را نمي كند، پس بهتر است ما با چنين هوشيار است و مي خواهد درد ايجا

 .فرد تُرُشرويي رفاقت نكنيم

 

 'اَهلِ الرَّدي، كَم عايِنُوا نَور الْهدي 'اُنْظُرْ الي

 *لَم تُرْتَفَع اَستارهم منْ بعد ما اَنْشَقَّ الْقَمر

 .اما بعد از شكافتن ماه هم پرده غفلت آنان رفع نشد نورهدايت را ديدند، )چقدر( را بنگر كه چند )گمراهان( هالك شدگان

 

نور . انسانهايي كه در ذهن زندگي مي كنند و هم هويت با باورها و دردها هستند را ببين، كه بارها نور هدايت را ديده اند

د كه قضا يا فرمان الهي در اين لحظه اتفاقي را براي شما بوجود مي هدايت چنانچه در ابتدا توضيح داد، اينگونه بوجود مي آي

آورد و كسي ديگر اين اتفاق را بوجود نمي آورد، بد يا خوب و هرچه ذهنت مي خواهد بگويد، بگويد، اين اتفاق بوسيله قضا رخ 

چه فكر روي من متمركز شده و حاال من كي هستم، چطوري خدا من را پيدا كرده، براي "مي دهد، اينگونه هم نگوييد كه 

، زيرا اين فرآيند از درون است و همه انسانها در يك فضا هستند و اين فضا خردمند "اينهمه آدم را ول كرده و به من چسبيده

و هوشيار است، همه وجود ما در يك فضاست و ما را محاصره كرده و درون و بيرون ما از اوست، بارها گفته ايم كه بيش از 

بدن ما فضاي خالي است، پس تمام درون ما اوست و يك پوسته يا فرمي درست مي شود كه تبديل به ما مي شود، % 99.99

اينگونه نيست كه شما بگوييد حسهاي من مي گويد كه اين من هستم و خدا هم يك جاي ديگر است بلكه كل وجود خالي و 

گمراهان . يوستن آنها ما را بوجود مي آورد پس همه چيز دست اوستعدم است و نوسانات الكترونها، اتمها و مولكولها و بهم پ

يا هالك شدگان چقدر نور هدايت را ديدند يعني در اين لحظه زندگي خود را نشان داد و البته ذهن آمد و رويش را فورا 

بوسيله قضا رخ مي دهد و شكر با استفاده از اين تكنيكي كه موالنا امروز نشان داده يعني پذيرش اتفاق اين لحظه كه . پوشاند

و رضايت كامل از آن، بدون قيد شرط و بدون مراجعه به ذهن، بارها اين نور هدايت كه زنده شدن به يك هوشياريست را ديده 

 ! ايد، چطور انكار مي كنيد؟

انسانها ذهنشان را مي اكثر . ، غفلت آنان رفع نشد)در اينجا سنبل ذهن ماست(حال مي گويد بعد از شكافته شدن قمر يا ماه 

بينند، در ذهنشان فكرها هست، فكرها بلند مي شود و تصور مي كنند فكرهايشان هستند و با آن بلند مي شوند و من ذهي 

درست مي كنند، بنابراين ذهن يا من ذهني قمر است و قمر يا من ذهني شرطي شده است و اينگونه كار مي كند كه چيزي 
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نش نشان مي دهد و تحريك و پاسخ بهم پيوسته است و اصال متوجه نمي شود كه در مقابل فالن اتفاق مي افتد و فرد واك

حال مي گويد بعد از شكافته شدن يا دو نيمه شدن ماه يعني جداشدن تحريك و پاسخ . اتفاق، فالن واكنش را نشان مي دهد

ده است و اين يعني دو نيمه شدن ماه يا بعبارتي و توقف اين شرطي شدگي، ما به او زنده شده و زندگي به ما نشان داده ش

تصور چسبيده بودن گذشته به آينده و توهم اينكه ما بسرعت از گذشته به آينده مي رويم تا به زندگي برسيم، متوقف شود و 

جنس زمان  گذشته و آينده از هم منفصل شده و از اين ميان ما زنده شويم و ببينيم كه گذشته و آينده زمان بوده و ما از

نيستيم بلكه در اين لحظه زنده ايم و عمق داريم، اين موضوع بارها به ما نشان داده شده است، بارها اين قمر در شما دو نيمه 

شده و زندگي از آن وسط بيرون آمده و اين زندگي يا هوشياري بين دو كلمه يا جمله است و موالنا مي گويد كه در اين 

مي شويم و از آن در مي آئيم و قبل از آنكه به فكر ديگري زائيده شويم اين وسط خالي است و شما لحظه ما زائيده به فكري 

 .مي توانيد در اين بخش خالي به زندگي زنده شويد

 سكرستم فرجه صندوق نو نو

 اندرست صندوق در نيابد كو به 

رفتن قاضي به خانه زن جوحي و حلقه زدن جوحي به خشم بر در و گريختن قاضي در صندوقي الي -ششمدفتر -مثنوي(

 )آخره

مي گويد انسان در اين لحظه داخل صندوق رفته و در مي آيد و فرصت . فُرجه صندوق يعني فاصله يا شكاف بين دو صندوق

نرود، هفته گذشته هم داشتيم كه مي گفت در سال شما دو بار يا فرجه اي دارد تا زمانيكه به صندوق ديگري رود و مي تواند 

پس به صندوق رفته و به چيزي زنده مي شويم و آن چيز مي ميرد و از صندوق بيرون مي آييم و سپس . آزمايش مي شويد

تن به صندوق را حال اگر اين فاصله رف. اين فاصله تا رفتن به صندوقي ديگر زندگيست و ما مي توانيم ديگر به صندوق نرويم

دقيقه است كه به صندوق نرفته و عمق داريد يعني هيچ واكنشي به چيزي نشان  5افزايش دهيد، متوجه مي شويد كه مثال 

مي گويد كه بارها نور هدايت را به شما گمراهان نشان داده ايم، گمراهان فكر را مالك مي دانند، فكر موقعي درست . نداده ايد

نده شويم و در ذهن ما حس وجود نماند و از ذهن بعنوان ابزار خالقيت استفاده كنيم، ذهن براي آن است كه ما به حضور ز

نيست كه شما در آن رفته و من درست كنيد و از آن حس هويت بگيريد، حس هويتي براساس داشتنها، چسبيدن به مقام 

بزار خالقيت است و چون من در آن است فلج شده و ذهن ا. اين دنيا، پول، فرزند، همسر و نقشها مثل مادري، پدري، معلمي

 .از اين حالت بايد نجاتش دهيم و من را صفر كنيم

http://www.nosokhan.com/library/Part/0MK�
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حال چرا مي گويد هالك شدگان؟ زيرا كسي كه در ذهن زندگي مي كند، به آينده نگاه كرده و گذشته متحرك است، پر از 

پس . سالگي تقريبا مرده ايم و انرژي نداريم 25ر سن درد است و راهي به بيرون ندارد، پس مرده است، برخي از ما حتي د

، پرده "اما بعد از شكافتن ماه هم پرده غفلت آنان رفع نشد نورهدايت را ديدند، را بنگر كه چند هالك شدگان"مي گويد 

كنيد، شما وقتي بكشيد عقب و بصورت حاضر و ناظر به ذهنتان نگاه . غلفت ما، اليه به اليه هم هويت شدگيهاي ماست

متوجه ميشويد كه خورشيدتان مي تابد، تمثيلي كه زديم را بياد بياوريد كه شخصي كه از جو زمين خارج مي شود، متوجه 

ميشود كه زمين مي چرخد ولي خورشيد دائما درحال تابش است و چون زمين مي چرخد، آن قسمتي كه روبروي خورشيد 

اين شخص به زمين برگردد، دچار شب و روز مي شود با اينكه خورشيد دائما است، روشن بوده و نيمه ديگر تاريك است و اگر 

اين . مي تابد، متوجه مي شود كه در چرخش زمين افتاده است، چنانچه اكثر ما هم در چرخش ذهن افتاده و هالك شده ايم

لطافتي از درون مي خواهد باال بيايد و  است كه ماه بوسيله شما دونيم مي شود و يك "اَنْشَقَّ الْقَمر"مطالب در راستاي مفهوم 

 .اين ماه را كه بوسيله خورشيد شما روشن شده بشكافد

اما ماه چرا روشن است؟زيرا نور خورشيد شما تنها در ماه افتاده و شما تنها نور ماه را مي بينيد حال آنكه نور ماه، نور ثانويه يا 

ذهن هستيم و مي خواهيم ببينيم كه ذهن چه نشان مي دهد، آن نور ذهن است و چون ذهن مي چرخد مدام در اتفاقات 

كسي كه در باالي جو زمين قرار دارد، ممكن است افسون آن شود كه االن چه قسمتي از زمين روشن است و حواس خود را 

، زندگي به آن دهد كه چه چيزي از قسمت روشن شده به او مي رسد و حواسش نباشد كه اصل كار آن نوريست كه مي افتد

ما هم مثل فيلم مي ماند، ما نوري مي اندازيم و فيلمي رد مي شود و فيلم زندگيمان را مي بينيم، البته كه نور مهم است و نه 

فيلم، و ما اين نور هستيم اما آن فيلم اتفاقات است، حال اگر چون آفتابي باشيد و منبع يا مركز اين نور باشيد، فيلم را نگاه 

مي . وييد اينها تجربه هستند ولي من نور هستم و اين منم كه روشن مي كنم، بالفاصله خورشيدتان مي تابدمي كنيد و مي گ

گويد كه اين پرده ها از بين نرفت، االن شما پرده ها را مي شناسيد، پرده ها هم هويت شدگيها هستند و يكي يكي كه آنها را 

ي چشمتان مي رود، االن هم كه عقب بكشيد و حاضر و ناظر باشيد و مثل مي شناسيد مي توانيد بياندازيد و يك پرده از جلو

حالتي كه فيلم رد مي شود نظاره گر اتفاقات باشيد ولي با آنها هم هويت نشويد، يعني در حال تابش هستيد و شفابخش شده 

شما نشان مي دهد و شما متوجه ايد و اولين كسي كه شفا مي دهيد خودتان هستيد براي آنكه اين حضور ناظر پرده ها را به 

وقتي جذب شده و عاشق ماه هستيم، آنرا سالم و . مي شويد كه اين پرده ها جلوي نور را گرفته بودند و پرده ها مي افتند

سالمت و يك تكه نگه مي داريم و حتي اگر كسي به آن حمله كند، جلويش را مي گيريم، اين ماه كه ما روشن كرده ايم از 
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اآگاهي درست شده و پر از جهل است، اين ماه انرژي زنده ما را جذب كرده و به ما توهم نشان مي دهد و به ما مقاومت و ن

اما شما مي دانيد كه اتقاقات مي افتند و تمام مي شوند ولي  "تو اين اتفاقاتي هستي كه من نشان مي دهم"مي گويد كه 

يم، اين لحظه يك اتقاقي مي افتد و تمام مي شود ولي اگر شما فيلمي آنچه ماه نشان مي دهد فيلم است ما اصال فيلمي ندار

هر موقع قصه به صفر رسيد و قصه نداشتيد، به كسي . مي بينيد، پس شما قصه داريد و قصه حتما تلخ است و ما قصه نداريم

قصه نداشته باشيد، نمي هم قصه نمي گوئيد، شما با يك آدم عادي مي نشينيد، شروع به گفتن قصه اش مي كند، شما اگر 

باز هم . توانيد قصه بگوييد پس نارضايتي هم نداريد و امروز گفت شما از جنس رضا هستيد يعني رضايت كامل در اين لحظه

دالر دارم آيا  100مثال فردي مي گويد من االن . مي گوييم، رضايت كامل در اين لحظه را ذهن موكول به آينده مي كند

دالر را داشته باشم؟ پاسخ آنست كه اين فرد با ذهنش فكر مي كند  100دهم كه تا آخر عمر همين درست است كه رضايت 

دالر را  100دالر داشته باشد، كي گفته كه  105دالر دارد و ممكن است لحظه بعد  100و اگر با حضور نگاه كند، اين لحظه 

و راضي هستي، همين راضي يا موازي با زندگي بودن،  دالر دراري 105دالر داري، االن  105ولي وقتي ! دالر نكن؟ 105

دالر مي كند و وضعيتت را عوض مي كند ولي اگر ناله  150دالر مي ريزد و آنرا تبديل به مثال  105انرژي زندگي را به اين 

شي، خرد كل كني، شكايت كني و در اين ذهن يا در ماه باشي وضعت درست نمي شود، حال آنكه اگر ناظر باشي و خورشيد با

مي آيد، اگر خود را عقب بكشي و از جنس آن ماه نباشي، ماه را هوشيارانه روشن كرده و مي بيني كه چه عيبي داري ولي 

 . اگر جذب ماه شده و عاشق آن شوي عيوبت را نمي بيني و در جهل مي ماني

 

 اي پاسبان بر در نشين، در مجلس ما ره مده

 بوي جگرجز عاشقي آتش دلي كايد از او 

 

باز هم اين موضوع را مطرح مي كند كه در مجلس ما كسي بايد وارد شود كه جگرش مرتبا درحال كباب شدن است يعني 

كسي كه مرتبا من ذهني اش كوچك مي شود و ممكن است حين اين كوچك شدن من ذهني، فرد درد هوشيارانه بِكشَد و ما 

پس مي گويد اي پاسبان بنشين بر در مجلس ما . شادي بخش استبوي اين كباب شدن را متوجه مي شويم و اتفاقا اين بو 

شما . جز عاشقان آتش دل را راه مده يعني عاشقي كه دلش پر از عشق باشد و در دلش، من مرتبا در حال كوچك شدن است

مهم مي شود االن هوشيارانه مي دانيد كه همه ما من ذهني درست مي كنيم و وقتي آنرا درست كرديم يعني چيزي براي ما 
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و به آن مي چسبيم، آن چيز فورا دل ما يا مركز ما مي شود پس اگر من ذهني داشته باشيم، من ذهني مركز يا دل ماست و 

چون پر از درد است، تمام افكار ما با درد آغشته مي شود، اگر كسي كينه اين نسبت به كسي دارد، هر عمل يا فكري مي كند 

آن مي شود و اين فرد آتش دل نيست، آتش دل كسي است كه مقدار زيادي فضا در درونش باز مقداري از آن سم كينه وارد 

شده و من ذهني خود را هم مي بيند و مرتبا آنرا كوچك و كوچكتر مي كند يعني از همه فرصتها استفاده مي كند كه من 

مي آيد و وقتي اين من ذهني كوچك خود را كوچك كند ولو آنكه هوشيارانه درد بكشد و بوي كوچك شدن من ذهني اش 

جگر غير از دل است، وقتي من ذهني دل ما مي شود اسمش جگر شده و بايد . مي شود، فضا در درون انسان باز مي شود

بسوزد و هنگام سوختن بويش مي آيد و درست است كه با درد هوشيارانه همراه است اما بالفاصله پس از درد هوشيارانه، 

ن فضاي باز شده است زيرا هرچه من ذهني كوچك ميشود، فضاي درون بزرگ مي شود، بوي جگري كه موالنا شادي يا بطَر آ

از آن سخن مي گويد، بوي شادي هم هست، يعني آن كسي به مجلس عارفان بيايد كه هوشيارانه در اين لحظه روي خود كار 

مطرح نمي كند و از زندگي كمك مي خواهد، شما  مي كند و متواضع است و مي خواهد من ذهني را صفر كند و خودش را

من چراغ نمي شوم، من قاضي هستم و مي خواهم شما را عوض كنم، "كسي كه مي گويد . هم بدنبال اين افراد باشيد

، اين فرد چراغ نيست زيرا چراغ روشنايي مي اندازد حال آنكه قاضي "حرفهاي من درست است و حرفهاي شما غلط است

پس ما مي گوئيم چراغ هستيم و قاضي نيستيم، اگر بتوانيم . و بد و خوب مي كند كه اين همان من ذهني استقضاوت كرده 

از خودمان سئوال مي كنيم كه آيا آتش دل هستيم و در . روشن مي كنيم و اگر نتوانيم، به شما نمي گوئيم كه چگونه باش

ا در مردم زندگي را مي بينيم؟ شما صبح تا شب و در محل كار و دلمان عشق است؟ آيا مهر بيدريغمان به جهان مي تابد؟ آي

در زندگيتان، مرتبا قضاوت مي كنيد كه فالني اينطور است؟ يا نه، يك فضاي پذيرش در شما هست كه هركه مي آيد با هر 

يشان را تشويق به حالتي در شما جا مي شود و چون در شما جا مي شود مهر و شادي شما در ايشان مي ريزد و پذيرش شما ا

مي بينيد كه تُرُشروها مرتبا قضاوت مي كنند و رفوزه مي كنند و شما را در . كار بروي خود مي كند و آنها را اميدوار مي كند

ذهنشان امتحان كرده و رفوزه مي كنند، هر موقع هم كمي شبيه آنها باشي ممكن است با شرايطي شما را قبول كنند كه بعدا 

 .اين درست نيست و اين فرد آتش دل نيسترفوزه كنند و 

 

نَنْ، انْ اَنْت لَم تَرْحم فَمن؟ الْم ّبّنَا ربيا ر 

 ما غَيرُ ذَا الَّا غَرَر 'منْك الْرَّدي 'منْك الْهدي
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همه چيز  هدايت از توست، گمراهي از توست، رحم خواهد كرد؟ پروردگارا، اي صاحب احسانها، اگر تو رحم نكني چه كسي

 .جز اين غير فريب نيست

 

خدا يا زندگي دهنده همه نعمتهاست و بارها گفته ايم كه شكر ما بخاطر امكان وصل شدن و يكي شدن با اوست و اين 

، امروز گفت كه اگر به حضور زنده "شكرباره كي سوي نعمت رود"موضوع مايه شكر است و نه نعمتها، چنانچه مي گويد 

مي بيني و از نعمتها هم سودي نمي تواني ببري، پس شكر ما بخاطر آن است كه ما لحظه به لحظه به او نشوي، نعمتها را ن

پس مي . زنده مي شويم، نه اينكه اين و آن را داريم چون اگر تمركز شما بروي داشته هايتان برود دوباره به ذهن مي رويد

ما هم مي گوييم، براي آنكه اينهمه راهنمايي از جهان بيرون گويد اگر تو مرا راهنمايي نكني، چه كسي راهنمائيم كند؟ 

خواسته ايم و جهان بيرون به ما گفته به اين و آن چيز برس تا به زندگي برسي و ما هم رفته و رسيده ايم و ديده ايم در آنها 

د گفت كه همه اين درد ها شما زندگي نيست و حاال افتاده ايم به هم هويت شدگيها و دردهاي ناشي از آنها و در ادامه خواه

را بسوي او هدايت مي كند و االن به اين نتيجه مي رسيم كه ما راهي بجز برگشت به او و زنده شدن به او نداريم زيرا ما از 

پس مي گويد كه هدايت و گمراهي من از توست و اين اعتماد و توكل به زندگي در اين لحظه واقعا شرط . جنس او هستيم

شما بگوييد كه اتفاق اين لحظه را مي پذيرم، از آن زندگي نمي خواهم و به تفاسير ذهنم درباره بد و خوب كردن است يعني 

اتفاق اين لحظه ممكن است مرا به اينطرف يا آنطرف ببرد . اتفاقات گوش نمي دهم و با رضايت اتفاق اين لحظه را مي پذيرم

مندي است و مرا هدايت مي كند و هدايت و گمراهي من از اوست و غير از اما من مي دانم كه هدايت كننده يك باشنده خرد

صاحب احسانها اوست، ما احسانهاي او را مي بينيم و ممنون هستيم ولي شكر مي كنيم . اين هرچه مي بينم فريب است

هستيم، هوشياري يا  ما از جنس هوشياري. بخاطر آنكه وصل به او هستيم و از جنس او هستيم و به خود او زنده مي شويم

زندگي به خودش توجه دارد و خودش، خودش را دوست دارد پس ما را كه خودش هستيم دوست دارد و ما ميدانيم كه تنها 

چيزهاي بيروني بي رحمند و ما را مي . اوست كه به ما رحم كرده و خواهد كرد و چيزهاي بيروني به ما رحم نخواهد كرد

تاكنون كرده اند، به همين دليل مي گويد كه من اگر در فكر اين باشم كه از چيزها يا آدمهاي  كشَند و مي درند، چنانچه

بيروني طلب ترحم كنم، به جايي نخواهم رسيد و من در اين لحظه با تو موازي هستم، حتي تو ممكن است مرا سوق دهي كه 

هوشياري به اين جهان و اينكه به چه چيز ما را مي  اصال كل فرآيند آمدن. به چيز كوچكي بچسبم و مرا دهي تا بيدار شوم

چسباند و چه باليي در اثر چسبيدن به آن سر ما مي آيد، توسط او صورت مي گيرد، او ما را به چيزها مي چسباند و گمراه 
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م را گمراه شما نبايد بگوئيد كه من خود. مي كند و درد مي آورد و هوشيار مي كند و شما را عقب كشيده و بيدار مي كند

كردم و اين لحظه بايد با اين صحبت موازي شويد و غير از اين برداشت، همه چيز فريب است براي آنكه هرچه غير از اين 

. باشد، طلب راهنمايي و ترحم از اين جهان است و شما مي دانيد كه به هرچيزي در اين جهان چسبيده ايد دريده شده ايد

سالگي كه عقلم و زورم نمي رسيد، اين بال و اتفاق بد سرم  15يا  12چرا مثال در "كه هركسي كه ناله و شكايت مي كند 

بايد بداند كه شايد زندگي مي خواسته او را آنطور كند تا دردش بيايد و نقشه اي براي او دارد و او متوجه نشده و ناله  "آمده؟

اين گذشته است و قدرت گذشته بسيار "شود و بگويد  و شكايت مي كند، بجاي اين ناله و شكايت بايد بيدار شده و ناظر

بسيار كمتر از قدرت اين لحظه است، اين لحظه قدرت خداست و قدرت گذشته، قدرت توهم است و يك چيز تمام شده است 

كه من  و خدا در حال هدايت من بوده و اين بال كه سرم آمده براي بيداريم بوده و براي درد من بوده، شايد زندگي مي خواهد

سالگي از من يك عارف بسازد، اما من در تله مقايسه و حرف مردم افتاده ام و  20يك شفابخش شوم، شايد مي خواسته در 

اينكه بگويند كه بيچاره شده اي و اين بال سرت آمده و از آن موقع در حال شكايت هستم و اين شكايت جلوي عبور زندگي را 

 ".گرفته است

 "...ز تو خسته كي بپرسد ج"رجوع به 

 

 جز عاشقي، عاشق كني، مستي، لطيفي، روشني

 نشناسد از مستي خود او سركُلَه را از كمر

 

موالنا همچنان مشخصات فردي كه به مجلس عارفان مي تواند راه يابد را عنوان مي كند، در واقع در بهار هوشياري بدنبال 

يد عاشق باشد يعني درونش باز شده باشد و منيت و درد مركزش اين فرد با. يك گُل سرخي است كه هرگز پژمرده نمي شود

نباشد يعني با زندگي يا خدا به وحدت رسيده باشد، در جهان نبوده و در فضاي يكتايي باشد، عاشق كُن باشد يعني هرجا قدم 

زندگي يكي كند و ديگر  مي گذارد انسانها را به عشق و وحدت ترغيب كند، انساني كه با صحبتها و رفتارش انسانها را با

اين عاشق، مست، لطيف، روشن و پر از شادي است و هوشيار به من ذهني . انسانها به جهان نگاه نكنند و به زندگي نگاه كنند

نيست، هوشياري جسمي ندارد، لطيف بوده و زمخت و يخ نيست، خرمند و روشن است، اينها همه خصوصيات زندگي است و 

آنقدر اين عاشق مست باشد كه تاجش را از كمرش تشخيص ندهد، يعني ابزارهاي خودنمايي . گرفت از اين جهان نمي توان
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اين جهان پيش او بي ارزش باشد بطور كه نفهمد تاج بهتر از كمر است يا ميتوان گفت كه سر را از كاله و كمر تشخيص نمي 

 . دهد

 

ير بِالقافضْطَفا ه، كَييافنَ الْعه؟يا شَوقُ، اَي! 

 عنْدي صفات صافيه في جنْبِها نُطْقي كَدر

مرا صفات باصفايي است كه نطق من در كنار آنها تيره  ، رستگاري كجاست؟ كي بر قافيه چيره خواهم شد،)عشق( اي شوق

 .است

 

كشد، البته ما هم  ما از جنس زندگي هستيم و زندگي مرتبا ما را مي! مي گويد اي عشق، اي شوق زندگي، اي جذبه زندگي

اين رستگاري يا عافيت كجاست؟ و من "مي گويد . بوسيله هوشياري جسمي خود را به زور به جهان چسبانده ايم و زير درديم

رستگاري چيزي نيست جز حركت از من ذهني و وارد شدن به فضاي يكتايي يا هوشياري، و . "به قافيه كي پيروز خواهم شد

، ذهن توليد فكر مي كند و فكر ما را تسخير )قافيه يعني فكر درست كردن(پيروز شدن به فكر  پيروز شدن بر قافيه يعني

كرده و اگر شما در اين لحظه نمي توانيد فكر را به صفر رسانده و از جنس سكون و بينهايت باشيد، پس معلوم مي شود كه 

يم چيره است، ما كه زندگي يا خدائيت هستيم مقدار حركت يا ممنتوم فكر درست كردن در ما، بر ما كه هوشياري هست

پرقدرت تريم يا ذهني يا قمري كه از تابش اين نور زندگي به آن و انعكاس آن نور بوجود مي آيد؟ نوري كه بر فيلم مي تابد 

ود نگه داريد مهمتر و قدرتمند تر است يا فيلمي كه از تابش اين نور بروي پرده مي افتد؟ شما اگر نور را قطع كرده و بروي خ

زنده شدن توجه . كه فيلمي ديده نمي شود، يعني توجهتان روي توجه زنده شده و فيلم ذهن را نمي بينيد و اين عافيت است

اما . رستگاري مخصوصا در اسالم و مسيحيت واژه مهمي است. زنده ما به خودش و نرفتن به جهان، عافيت و رستگاري است

ن را قوي كرديم كه به ما چيره شود؟ در مثال فيلم شما نور را قطع كن و روشنايي را در آيا حواسمان هست كه ما اين ذه

خود نگه دار و ببين كه چگونه اين فيلم مي تواند ديده شود، فيلم براي گذشته است اما چون ما بعنوان هوشياري متوجه 

هر مي شود و ما عادت كرده ايم كه اين چراغ نيستيم كه بسيار قدرتمندتر از توهم ذهن هستيم، هر لحظه در ذهن چيزي ظا

را بروي ذهن روشن نگه داريم و قمر كه يك روشنايي ثانويه است را زنده نگه داريم و ذهن ما را بِكشد و آنقدر بِكشد كه به ما 

 Compulsiveچيره شود بطوريكه اين فكرهايي كه مسلسل وار از ذهن ما رد مي شود بقول روانشناسان اجبارگونه يا 
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مي شود و ما نمي توانيم جلوي آنها را بگيريم، خيليها شبها نمي توانند بخوابند چون فكر نمي گذارد كه ) اجباري، اضطراري(

سال پيش باشد، فكرهايي مثل ظلمهاي همسر، بي مهري هاي فرزند، حرفهاي مردم، رنجش از  3ممكن است فكر فردا يا 

من كي به "هستند، فكر ساخته مي شود و شما را بلند مي كند و مي گويد ) درست كردنفكر (كه اينها قافيه .... مردم و 

و شما مي توانيد به اين قافيه چيره شويد بدليل آنكه شما اصل، خدائيت و قدرت اين لحظه هستيد در  "قافيه چيره مي شوم؟

توجه شما روي خودش زنده مي شود و  يك قافيه ديگر هم هست كه وقتي. حاليكه قافيه مربوط به گذشته و آينده است

ذهنتان ساده مي شود، آن قافيه يا افكار را زندگي مي سازد مثل فكرهاي موالنا، راستي آيا اين افكار موالنا مثل افكاري است 

او نيز از البته كه نه، زندگي در امثال موالنا جاري شده و ! كه انسانهاي داراي من ذهني مي سازند و شب نمي توانند بخوابند؟

ذهنش اين ابيات را برداشت كرده و مي نويسد يا مي گويد و فرد ديگري مي نويسد بعضيها هم در من ذهني فكر مي كنند و 

 .شب نمي توانند بخوابند

ر  د مي گويد كه نزد من صفات صافيه اي است يعني من از جنس صافي و نابي و عشق هستم كه در كنار آنها، نطق من ك

متوجه مي شويد كه در مقايسه با هوشياري حضور كه يك هوشياري ناب، صاف و خالص است، حرف زدن و  است، پس شما

ممكن است . ما از جنس گفتگو و فكر نيستيم و از جنش هوشياري حضور هستيم. فكر كردن ما بوسيله من ذهني، تيره است

سيد و اين سئوال غلط است، زيرا ما نميدانيم هوشياري به نظر برخي بيايد كه هوشياري چيست اما اين سئوال را نمي توان پر

هوشياري نظيري در اين . يا خدا از جنس چيست و ما بايد به او زنده و هوشيار شويم، ولي ما مي توانيم به او هوشيار شويم

نيست، پس ما را جهان ندارد و ما كه هوشياري هستيم، يعني خدائيت زنده به خدا يا زندگي هستيم، نظيرمان در اين جهان 

بوسيله ذهن نمي توان معين كرد و شما خود را بوسيله ذهنتان نمي توانيد تعريف كنيد و نپرسيد كه خدا، هوشياري يا 

شما بگوئيد . زندگي از جنس چيست، براي آنكه ذهنتان ممكن است جواب دهد و جواب دادن همانا و افتادن به ذهن همانا

اهم شد و عمق او را حس خواهم كرد، هر چقدر از جنس سكوت و سكون نزديك شوم به او كه من به زندگي يا خدا زنده خو

فضا را هم نمي توانيم تعريف . ما حتي سكوت را هم نمي توانيم تعريف كنيم، تنها سكوت را حس مي كنيم. نزديكتر مي شوم

را نمي شناسيم ولي به  "نه چيزي"سيم و را مي شنا "چيزي"است اما  "نه چيزي"كنيم، حداكثر مي توانيم بگوئيم كه فضا 

پس متوجه مي شويم كه نطق، فكر و باور از جنس فُرم هستند ولي ما از جنس باصفايي، خلوص و . آن ميتوانيم زنده شويم

نابي هستيم و مي توانيم خودمان شويم و به قافيه چيره شويم و اگر خودمان شده و از جنس سكون شويم، متوجه مي شويم 

َدكه قا متوجه مي شويم كه ذهن مثل . فيه فُرم است و قافيه را بوجود نمي آوريم و اين قافيه هاست كه ما را از جا مي كَن
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كارخانه يا موتور توليد فكر است و اين فكرهاي توليد شده ما را مي كشَد، فكري ما را به جايي برده و فكر بعد به جاي ديگري 

َد و مرتبا ما را از جايي ب ر ه جايي مي برند و ما را سرگردان مي كنند و در ادامه مي گويد كه اين سرگرداني مثل مي ب

سرگرداني قوم موسي در بيابان است كه صبح حركت مي كردند و شب مي ديدند كه همان جايي هستند كه صبح از آن راه 

كري رفته و در نهايت مي بينيم كه پس از ما هم از جايي از ذهن به جايي ديگر در ذهن مي رويم و از فكري به ف. افتاده اند

 .مدتها در همان جاي اول هستيم و اگر چنين هستيم هنوز به آن صفات باصفا نرسيده ايم

 

 گر دست خواهي پا نهد ور پاي خواهي سر نهد

 بر جاي بيل آرد تبر )6(ور بيل خواهي عاريت

 

ارد شوند را اعالم مي كند و قبال گفت بايد بوي كوچك شدن همچنان موالنا صفات افرادي را كه مي توانند در مجلس حضور و

من ذهني را از او بشنوم كه بوي جگر است و در حالي كه انسان هوشيارانه زير درد كَندن هويت از جهان است، از طرف ديگر 

ده شدن دل بدليل گسترش فضاي درون، شادي و خرد به آن وضعيت دميده مي شود و راه براي ذوب شدن من ذهني و گشو

 .باز مي شود

در اين بيت مي گويد كه از اين انسانهاي عاشق اگر ابزارهاي مادي را بخواهي بگيري، بيش از آنچه خواسته اي به تو مي 

دهند، اگر دست بخواهي پا كه مهمتر است را مي دهند و اگر پا بخواهي سرشان را مي دهند و آگاه هستند كه بوسيله بيل و 

هن و تغيير الگوها، ذهن آباد نمي شود و انسان بايد بطور كلي اين درختي كه بصورت من ذهني روئيده را شخم زدن فضاي ذ

َد، بنابراين وقتي به او مي گويي كه بيل بياور تا من شخم بزنم بلكه زندگيت خوب شود تبر مي آورد تا كال من  از جا بِكَن

ارهايي كه بعضيها مي كنند و الگوهاي فكري را عوض كرده و مي بيل آوردن و شخم زدن افكار مثل ك. ذهني را قطع كني

گويند با آن باور هم هويت شده اي، براي اصالح آن را رها كن و اين باور را بجايش بگذار و با اين هم هويت بشو، بعضيها حتي 

و به جاي جديد كه مي روند، به  دينشان يا باورهاي سياسي خود را عوض مي كنند و از اينجا قهر مي كنند و به آنجا مي روند

جاي قبلي فحش مي دهند و اين عمل ما را آباد نمي كند همانطور كه ساختار بيروني ما، بدن ما، افكار ما، آفريده ما را آباد 

ما هم بايد مثل آن عاشقان باشيم، هيچ رستگاري براي انسان نيست در حاليكه . نمي كند براي آنكه من ذهني باقي مي ماند

اگر شما خشم داريد و با خشم به يك باوري چسبيده ايد، آنقدر كه با كسي ديگر . ن ذهني و دردهايش را حفظ مي كندم
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ستيزه مي كنيد و مي گوييد كه اين حقيقت است و آن كفر است، تبر بايد بياوريد تا تمام آن چيزي كه حرف مي زند، بريده 

 .شود

 

 ظَلَّ عشْقي مخْرِسيانْ كَانَ نُطْقي مدرِسي قَد 

ر  والْعشْقُ قرْنٌ غَالب فينَا و سلْطانُ الْظَّفَ

عشق همنشين پيروز ميان ما و سلطان  .من است الل كننده اگر سخنم پير كننده و فرساينده من باشد، بي گمان عشق

 .است )خدا يا زندگي( ظفرمند

 

چيزي به من ياد مي دهد ولي ما را گمراه مي كند، براي آنكه هرچه مي پس تمام اين خصوصيات را دارد، بنظر مي آيد كه 

گوييم با آن هم هويت مي شويم و بجاي خرد زندگي آنرا بعنوان راهنما برمي گزينم و از طرف ديگر وقتي هوشياري در ذهن 

بصورت فكر و دردهاي حاصل سرمايه گذاري شده و بصورت گفتار يا فكر بلند شده و از حركت فكر هويت مي گيريم و دائما 

از آن حركت مي كنيم، كاري بسيار بسيار فرساينده براي ماست، البته هوشياري از جنس مردني يا فرسوده شدني نيست ولي 

الل  بي گمان عشق"در ادامه مي گويد .  شما اين فرسايش را مريضي جسم و ناتوانايي در خالق فكر كردن مي بينيد

ر عشق بيايد من الل مي شوم و اگر عشق نيايد من شروع به گفتار مي كنم و اين گفتار من را پير، يعني اگ "من است كننده

ميدانيد كه انسان وقتي بدنيا مي آيد كامال وابسته است، از نظر جسمي و تغذيه، . فرسوده، بي عقل، جاهل و نادان ميكند

در او بازيگوشي مي كند و بتدريج ذهن و جسم انسان  فكري و هيجاني به مادرش وابسته است ولي يك جان از طرف زندگي

توسعه پيدا مي كند و به مرحله اي مي رسد كه مستقل مي شود، بطوريكه از خانه بيرون رفته و از خيابان رد مي شود در 

الل است كه اين طيف، طيف استق. حالي كه قبال بايد با پدر يا مادرش از خيابان عبور مي كرد و آنها بجايش فكر مي كردند

متاسفانه خيليها از طيف وابستگي، عدم توسعه فكرشان، جسمشان و هيجاناتشان، به استقالل نمي رسند و نمي توانند 

اما طيف ديگري است كه وراي استقالل است و آن وابستگي متقابل است كه عشق در اين . فكرشان را خودشان توليد كنند

انسان مي تواند مستقل باشد ولي به ميل خودش با ديگران به تبادل عشق مي طيف قرار دارد، عشق در مرحله ايست كه 

مي بينيد كه قانون جبران در زندگي ما بسيار مهم . پردازد، ضمنا مي داند كه اگر اين رابطه عشقي بهم بخورد او درنمي ماند

) كه برپايه استقالل است(وابستگي متقابل است كه در هر چهار بعد ما از وابستگي به استقالل برسيم و از استقالل به حوزه 
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بعد استقالل  4موقعي شما مي توانيد فكرهاي خود را خودتان توليد كنيد كه از طيف وابستگي گذر كرده باشيد و در . برويم

وي پاي يافته باشيد، مثال انسان بايد از نظر هيجاني بالغ شود و وابسته به پدر، مادر، برادر يا خواهرش نباشد و خودش ر

خودش مقداري به زندگي زنده شده باشد و فكرهاي خودش را خودش توليد كند و به خودش بتواند اعتماد كند اما تا زمانيكه 

ما حرف مي زنيم و با حرفهايمان هم هويت شده و آنها هوشياري ما را مي بلعند، نمي توانيم به طيف بلوغ استقالل برسيم، 

بسيار مهم است كه انسانها همان اوايل زندگي مهارتي براي پول درآوردن ياد بگيرند . برسيمچه رسد به آنكه به منطقه عشق 

تا به يك نابستگي يا استقالل برسند و به كسي احتياج نداشته باشند و همينطور در مهارتهاي ذهني، مثال هر زباني كه شما 

زبان ) پرويز شهبازي(خوانيم، در زندگي شخصي من  ياد مي گيريد، قدرتمند تر مي شويد مثل امروز كه بيتهاي عربي مي

سالگي خوب بلد بودم و به من خيلي كمك كرد و در دوران دانشجويي كه معموال درس مي داديم و ماهي  20انگليسي را از 

من تومان به  2000تومان پول در مي آورديم يكدفعه كاري اديتوري در انتشارات دانشگاه پيدا كردم كه ماهي  200-300

تومان براي دانشجوي سال دوم دانشكده فني و رها شدم از سختيهاي تدريس، رفتن تا دبيرستانها،  2000مي دادند، 

منظور اين است كه يادگيري مهارتها مثل زبان به استقالل كمك مي كند . تعارضات با دانش آموزاني كه درس نمي خواندند

تي از ايران بيرون آمديد متوجه مي شويد كه چقدر قدرتمنديد، زبان عربي هم مثال اگر زبان انگليسي را خوب ياد بگيريد، وق

همينطور است و اگر كسي ادبيات فارسي را نخواند كه قانون جبران را ايجاب مي كند و يك مقدار عربي نخواند، نمي تواند 

اينها را مي گوييم كه تشويقي براي . يمعرفان ما را بفهمد، خيلي مطالب ساده تر مي شود اگر ما كمي دستور زبان عربي بدان

جوانان شود زيرا گاهي به فضاي عرفاني من ذهني رفته و فكر مي كنند كه ديگر نبايد كار بكنند، مهارت مادي نبايد ياد 

تدا بعد شما بايد اب! مگر مي شود در اين زمان انسان پول در نياورد و بتواند عارف شود؟.... بگيرند، پول نبايد در بياورند و 

 .مادي خود را حل كرده باشيد

پس گفتيم كه اگر شما فكر كنيد و با فكر خود بلند شويد، جريان بلوغ آسيب مي بيند و براي همين مي گويد كه اين براي 

عد فرسوده كننده است، كمااينكه خيلي از افراد تجربه كرده اند كه من ذهني آنها را از نظر جسمي مريض  4انسان در هر  ب

اما مي گويد عشق الل كننده است و وقتي عشق بيايد انسان از جنس . كرده و نگذاشته كه جسم ما بطور طبيعي رشد كند

عشق كه به . سكوت مي شود و هروقت زندگي خواست، از طريق ما حرف مي زند و پس از آن لزومي به حرف زدن نمي بيند

ي مي تواند عشق را تجربه كند كه وابسته نبوده و احتياج نداشته باشد، طيف باالي بلوغ يا استقالل يا نابستگي مي رود و كس

عشق يا وحدت با خدا، متناقض با توسعه مهارتهاي مادي نيست و علي الصول اين خرد، بركت و استعداد كه از فضاي يكتايي 
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يكي شدن، يكدفعه شادي و بركت بنابراين، عشق وحدت با خداست و از اين تالقي و . مي آيد، بايد به كار و عمل ما بريزد

 .فوران مي كند و اين عشق همنشين و واسطه غالب و پيروزيست بين ما و خدا

پس متوجه شديم ذهن كه تند تند فكر ميكند، مسائل را حل نمي كند بلكه مسائلي ايجاد مي كند و كُند شدن ذهن و پائين 

عشق است كه سبب يكي شدن ما مي شود و عشق پديده ايست  آمدن سرعت فكر براي بلوغ ما و بروز عشق مفيد است و اين

 . كه اگر بوجود بيايد شما ساطع شدن شادي را از درونتان به بيرون و تجربه آن در تمام ذرات وجودتان خواهيد ديد

 

 ام دل گشته شرم و بي ام، بي اي خواجه من آغشته

 سالمت نيستم، در پيش تيغم چون سپر )7(اسپر

 

اي مردم، من به هوشياري حضور آغشته شده و با او يكي شده ام، بنابراين مركز مادي ندارم و مركز من عدم  پس مي گويد

شده و اين فضا در درون من باز شده بنابراين مالحظه، شرم و دل مادي ندارم و در مقابل بريدن شمشير حضور هيچ مقاومتي 

اين جسم مادي من هم در مقابل شمشير حضور است و اين انرژي اي  ندارم و همانطور كه سپر را جلوي شمشير مي گيرند،

اگر من ذهني در دلم بود من هم در قضاوت . كه از فضاي يكتايي يا موالنا يا هر عارفي مي آيد آنرا مي برَد و من مقاومت ندارم

است كه نمي شنود، اگر كسي مي سپر ما معموال مقاومت من ذهني . و تشخيص هاي ذهني بوده و در قالب آن الگوها بودم

و دانستن سپرش است معلوم است كه نمي شنود  "من عقلم بيشتر از موالناست و من اين مطالب را ميدانم"گويد كه 

سالمت نگه دارد ندارم، شما هم بايد اينگونه ) يعني من ذهني را(اما مي گويد سپري كه مرا . كمااينكه خيليها نمي شنوند

راهي براي كوچكتر كردن من ذهني پيدا كنيد و اگر ديديد كه يك آموزشي مثل آموزش موالنا يا بيتي يا  باشيد و دم به دم

قصه اي از مثنوي در حال ذوب كردن من ذهني شماست، آنقدر بخوانيد تا كوچك و كوچكتر شود و نهايتا من ذهني صفر 

آغشته به هوشياري حضور هستيد و اگر آغشته نبوديد اين  البته شما هم تا حدودي. شده و بجايي برسيد كه بگوييد نمي دانم

 .برنامه را تحمل نمي كرديد

 

ظُهلَح يمسح فيس ،لَفْظُه يمرٌّ كَتس 

 شَمس الْضُحي ال تَخْتَفي الّا بِسحارٍ سحر
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 .ن نمي ماندجز به جادوي جادوگران نها لفظش رازي پنهان و نگاهش شمشيري برّان است آفتاب نيمروز

 

اين لحظه يا نگاه . مي گويد، لفظ، انرژي يا وحي خدا از جنس بي فرمي و سكوت است و لحظه يا نگاه او شمشيري برّان است

مي تواند همان حضور ناظر باشد، وقتيكه شما بصورت حضور ناظر در اين لحظه فكرهايتان را تماشا مي كنيد، اين شمشير 

رّان اين لحظه يا نگاه ا وست، ناظر برفكرها از جنس فكر نيست بلكه از جنس اوست كه ذهن را مي بيند ولي از جنس ذهن ب

نيست و اگر از جنس ذهن يا فكر بود نمي توانست ذهن را ببيند، شبيه نور بيرنگي است كه رنگها را مي بيند، وقتي شما 

همانطور كه . فتاب شما همين آفتاب نيمروز استحضور ناظر شده و ذهنتان را نگاه مي كنيد، آفتابتان مي تابد و اين آ

آفتاب ما ميتواند طلوع كند و اگر طلوع نميكند بدليل آنست كه در . اشاره به آيه اي از قرآن دارد "شَمس الْضُحي"ميدانيد 

ريد كه اينجا جادوگري جادو مي كند و جادوگر من ذهني است، اگر در اين لحظه شما با انتخاب خودتان تصميم مي گي

خورشيد تابنده حضور ناظر را در ذهن سرمايه گذاري كنيد و مثل ساحران فرعون ريسمانها را كه توهمند زنده كنيد و دردها 

را زنده كنيد و از آنها چوبدستي يا عصا براي زندگي خود درست كنيد و زندگيتان را با آن اداره كنيد، درحال جادو كردن 

با معجزه فرق دارد زيرا معجزه تاباندن دائم آفتاب، بيدار شدن از خواب ذهن و بيدار ماندن هستيد و اينكار درست نيست و 

اينكه اين لحظه را نمي بخشيم . معجزه آنست كه شما اين لحظه به زندگي زنده شويد و ديگر بصورت جادوگر گره نزنيد. است

فوت كردن در گره يعني ما گره اي مثل رنجش . ستو زندگي را تبديل به گره مي كنيم و در گره فوت مي كنيم، جادوگري

مي زنيم و زندگي را در آن فوت مي كنيم و زندگي در اين گره مي ماند و اين گره سبب به تله افتادن زندگي مي شود و 

 !!خودمان خود را جادو مي كنيم

كه حرام و نادرست است و مي توانيم  ما مي توانيم سحر كنيم .ميگويد آفتاب نيمروز اگر جادوگري ما نبود پنهان نمي شد

شما اگر در اين لحظه به آفتاب تبديل شده و بتابيد، آفتاب شما چون خرد و بركت . بجاي آن معجزه كنيم كه پسنديده است

انرژي آمده و سازندگي مي ) فضاي يكتايي(زندگي را در اين جهان بكار مي گيرد، در اينصورت معجزه مي شود زيرا از آنطرف 

ميدانيد كه وقتي او با شما حرف مي زند، اسراري به شما مي گويد كه در ذهنتان نمي دانيد، بهمين دليل موالنا مي . دشو

اگر زندگي با شما حرف بزند، رازي پنهان به شما مي گويد ولي به گوش و چشم ظاهر شما . گويد كه لفظش رازي پنهان است

مي كند، البته اگر ذهنتان ساده باشد بعدا اين رازها در آن نوشته مي شوند مثال نمي گويد بلكه به دلتان يا به آن فضا وحي 
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ممكن است جايي نشسته و درحال ناظر، مراقبه يا حضور باشيد كه يكدفعه مي بينيد كه راه حل چالشتان به ذهنتات آمد، 

 . سترسي استاين انرژي و خرد براي شما قابل د. اين راه حل از آنطرف يا فضاي يكتايي مي آيد

اگر آفتاب نيمروز ما پنهان است حتما جادوگري ما  را جادو مي كند و ما مي توانيم بصورت هوشياري در اين لحظه انتخاب 

كنيم كه از جادوگري دست برداريم زيرا هوشياري مي تواند انتخاب كند كه در اين لحظه به ذهن رفته و ريسمانها و توهمات 

آنها باشد و به زمان بيافتد و منتظر باشد تا ببيند از اين ريسمانها و توهمات در آينده چه اتفاقي مي را زنده كرده و مشغول 

افتد كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، يا نه، به زندگي زنده شود و به جهان نگاه كند كه اين نگاه طور ديگريست و روي ديگران 

كنيد، اين بركت منهاي ذهني را ذوب مي كند و رازي پنهان در درون  اثر مي گذارد و شما اگر اين بركت را به جهان پخش

 .البته بايد شما چندين بار اين مطالب را بخوانيد تا در شما زنده شود. انسانها زنده مي شود

 

 اي اي، مستي، خرابي، زنده خواهم يكي گوينده

 كآتش به خواب اندرزند وين پرده گويد تا سحر

 

و اين ) و شما مي توانيد يكي از اين گوينده ها باشيد(ي مي كند و مي گويد من يك گوينده مي خواهم تقريبا بيت قبل را معن

گوينده نيازي نيست كه به زبان بگويد و اين انرژي و بركت از طريق موج و ارتعاش از ما پخش مي شود و ما به هزاران طريق 

اين گوينده هم مست است، هم خراب و هم زنده و . روشهاي ديگر حرف مي زنيم و نه فقط از راه زبان بلكه بصورت ارتعاش و

اين سئوال را از خود . شادي بهار را پخش مي كند و اينقدر مست اليعقل باشد كه به هوشياري ذهن جواب ندهد و زنده باشد

 . عده اي در اين جسم، مرده اند از بس كه بيحال شده اند "آيا من زنده ام؟"بپرسيد كه 

اكثر . ده طوري حرف بزند و طوري انرژي را بيان كند كه مردم را از خواب ذهن بيدار كند و آتش به خواب ذهن بزنداين گوين

اين گوينده همين طور تا . ما در خواب ذهن و خواب درد هستيم پس بايد آتش بر اين خواب زده و بيدار شده و بيدار بمانيم

تمثيل باالي جو زمين و روي زمين خيلي مهم است، وقتي كسي . لوع مي كندسحر بگويد و سحر موقعي است كه آفتابمان ط

باالي جو زمين مي رود، متوجه شده كه آفتاب هميشه مي تابد و اين زمين است مي چرخد و اگر بروي آن باشي در شب و 

ذهن يعني تغيير اتفاقات اين پديده شدني است كه شما بيدار شده و آفتابتان هميشه بتابد و چرخش اين . روز خواهي بود

اينگونه آنقدر گوينده بگويد . روي شما تاثير نگذارد يعني آفتابتان هميشه از درونتان بر چرخش ذهن و تغيير وضعيت ها بتابد
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كه خودتان كه بيدار شده و به سحر رسيده ايد و حاال شمس الضحي هم مي تابد يعني صبح كه آفتاب طلوع كرده، مرتبا باال 

شما كجا هستيد، تازه از خواب بيدار شده ايد و . ا بهتر بتابد و در نيمروز يا ظهر است كه خيلي خوب مي تابدمي رود ت

آفتابتان كمي مي تابد، در اواسط راه هستيد يا واقعا آفتابتان خوب و پرنور مي تابد؟ سايه داريد يا اينكه آفتابتان كامال از باال 

) پرويز شهبازي(ا بيدار شده ايد و ديگر بخواب نمي رويد، موالنا ما را بيدار كرد، من مي تابد و سايه اي نداريد؟ ولي شم

مطمئنم كه شما ديگر به خواب نخواهيد رفت يعني با اينهمه روشنگري كه در شما بوجود آمده، من ذهني ديگر نمي تواند 

بيدار مي كند، بشرطيكه قاضي نباشيم و چراغ  ما نگران بيداري ديگران نيستيم اما بيداري ما آنها را هم. شما فريب دهد

 شما چراغ هستيد يا نه؟ . باشيم، اتفاقا در ادامه اين غزل هم مي گويد كه انسانها چراغهاي خدا هستند در زمين و كل كائنات

 

نا نا بالَغْت في اَسحارِ ارصراً اَباحا سي 

ارِنا دفُقْ بِنا اَونّا 'فَاري 'انَا فبِسّفَر حالس 

 .با ما موافقت يا مدارا كن، ما در سفر زنداني شديم ، در سحر ما مبالغه كردي،)خدا( اي جادو كننده چشمان ما

 

آيا ما متوجه شده ايم كه در حال سفر كردن بوده ايم و در يك كاروانسرايي بنام ذهن فرود آمده ايم ولي هزاران سال است كه 

يد كه اي خدا، چشمان ما را به ذهن دوختي و ما اتفاق اين لحظه را بجاي اين لحظه گرفتيم در اين كاروانسرا هستيم؟ مي گو

خيلي مبالغه كردي، يعني . و در ذهن به خواب فرو رفتيم و مرتبا به تغييرات ذهن كه اتفاقات را نشان مي دهد، نگاه مي كنيم

با ما موافقت و مدار كن كه . زودتر از اينها شناسايي مي كردمما در ماندن زير جادوي ذهن زياده روي كرده ايم و بايد ذهن را 

اگر ما از خواب ذهن بيدار شده، چراغ بوده و قاضي نباشيم، به ديگران نگويم كه چكار كنند، آنها . ما در سفر زنداني شده ايم

نداني كه در سفر افتاده ايم خارج را به واكنش و مقاومت، تشويق و ترغيب نكنيم، مي توانيم به همديگر كمك كنيم و از اين ز

بشر چند هزار سال است كه در ذهنش افتاده و دنبال توهم است، اكثر ما در ذهن دنبال . شويم و اين زندان همان ذهن است

مدينه فاضله هستيم و حواسمان نيست كه مدينه فاضله آينده ذهن است و يك پديده روانشناختي است يعني يك هدف 

كه ذهن منعكس مي كند و هيچوقت بوجود نمي آيد، چراكه در آينده است و هيچ بركت اين لحظه به آن  روانشناختي است

شهري كه ما بدنبال ايجادش هستيم، نمي افتد، كمااينكه تمامي مدينه هاي فاضله اي كه بشر با ذهنش دنبالشان بوده با 

ه مردم داده اند كه همه آنها توهم بوده، زيرا تمام آنها در شكست روبرو شده است، بياد آوريد كه مكاتب سياسي چه قولهايي ب
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اما چقدر سفر داريم؟ . اينكه ما در سفر يا در ذهن زنداني شده ايم، معلوم مي كند كه ما درحال رفتن هستيم. آينده بوده است

 .اتفاقا سفر ما در حضَر است در ادامه مي گويد كه ما مي توانيم در حضور تو باشيم، در حضَر باشيم و در سفر هم باشيم،

انتظار از تغييرات ذهن . شما االن چشمتان باز مي شود و ميدانيد كه در مقاومت و انتظار از تغييرات ذهن زياده روي كرديد

يعني منتظر اتفاقي بودن و وقتي رخ داد مي بينيد كه پوچ بوده و مي گوييد منتظر اتفاق بعدي مي مانيم ببينم چه مي شود، 

سال ديگر پوچ هستند، زيرا بسته ايم و بهمين  5سال،  1ماه،  3روز،  3تمام اتفاقات . دي هم پوچ است و بهمين ترتيببع

چرا شما از گردش ذهن و تغييرات بيرون زندگي مي خواهيد؟ در آنها زندگي . دليل از آنطرف يا فضاي يكتايي چيزي نمي آيد

در جادوگري مبالغه كرده ايم، زندگي مي خواهد در اين لحظه وارد وجود شما  نيست و معنيش اين است كه اكثر ما انسانها

عد شما را به سامان رسانده و آبادان كند درحالي كه اكثر ما اجازه نمي دهيم و مي گوئيم به جادوگري مشغوليم  4شود و  ب

ي را به مار تبديل كردم يعني موسي به درصورتيكه زندگي به ما مي گويد بيا تا در تو معجزه كنم و همانطور كه عصاي موس

به جادوگري "زندگي زنده شد، در تو هم به خودم زنده مي شوم، چرا نمي خواهي در تو معجزه كنم؟ اكثر ما مي گوييم كه 

 مشغوليم، نگاه كن كه اين ريسمانها زنده مي شوند و در ذهنم مي بينم و عكس مهماني پادشاه را بجاي مهماني او گرفته ام و

و زندگي باز مي گويد كه عكس مهماني كه مهماني من نيست و اين لحظه بايد شما زندگي  "مي خواهم به اينكار ادامه دهم

را تجربه كنيد و باز مي گوئيم كه ما به عكس مشغوليم و اينگونه است كه اكثرا در سفر زنداني مي مانيم، اما ما ميتوانيم بيدار 

 .شويم

 

 ار يابي بردرشاندر تن من گر رگي هشي

 چون شيرگير او نشد او را در اين ره سگ شُمر

 

مي گويد، تن من از منيت خالي شده و هيچ چيزي بعنوان من، منيت يا حس وجود در ذهن من نيست و اگر يك ذره در من 

ردرش و پاره كن ً شما هم اگر رگي يا ذره اي از منيت در . پيدا كردي كه هنوز در آن منيت هست، ب خود پيدا كرديد، فورا

ما . شيرگير يعني شجاع، دلير و نترس، يعني كسي كه از ذوب كردن من خود نمي ترسد. بدريد، زيرا شير گير او نشده است

 :شيرگير او هستيم و بوسيله او شجاع و دلير شده ايم و به منيت خود رحم نمي كنيم، جنانچه موالنا مي گويد

 شدكُ را ميما  آنك دشمن خويشيم و يار
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 كشد مي را موج دريا ما غرق درياييم و

اگر . آيا شما دشمن من ذهني خود و يار آنكس كه من ذهني شما را مي كُشَد هستيد؟ اگر هستيد يعني شيرگير او شده ايد

مرده شده افرداي شيرگير او نشده اند در اين راه سگ هستند البته توهين به سگ نشود اما گاهي در ادبيات ما سگ پائين ش

 .است

مگر مي شود باشنده اي بنام انسان كه هوشياري در او مي خواهد بهار خودش را تجربه كند، اينقدر در مقابل بهار، شكفته 

يعني خردي كه كل كائنات را اداره مي ! شدن، شادي بي سبب، خالقيت، آرامش، عمق بينهايت و خرد بينهايت مقاومت كند؟

ا قرار مي گيرد و اين خرد كل مي گويد من در اختيار تو و اجازه بده تا از طريق تو كار كنم و اكثر كند مي تواند در اختيار شم

آيا اين درست . ما مي گوييم نه، مي خواهيم توهمات ذهنيمان را فعال كرده و بحركت در آوريم و به بازي پوچ آنها مشغوليم

آنوقت با غمهايي نظير رنجش، حسادت، كينه، مقاومت، حس  است كه به شادي بينهايت و بي سبب دسترسي داشته باشيم،

 ! جدايي، حس وابستگي، حس نقص و بدبختي سر كنيم و حتي خوابمان نبرد؟

پس هر ذره وجود ما بايد به او مرتعش شود و در اين لحظه هيچ مقاومتي در مقابل زندگي نداريم و هرچه اتفاق مي افتد را 

از ذهن هم در اينكار كمك نمي گيريم و ذهن را كنار گذاشته و اجازه مي دهيم زندگي از  قبول كرده، خشنود و شاكريم و

 .طريق ذهن ما فكر كند

 

م 'انَّنا 'يا قَوم موسي ثْلَكُ نَا مهت ي الْتّيهف 

ر نَّا الْخَبوا ع تُم فَاخْبِرُوا ال تَكْتُميتَداه فكَي 

 .چگونه هدايت يافتيد، ما را آگاه كنيد و خبر را از ما پنهان مكنيد سرگردان شديم، اي قوم موسي ما نيز چون شما در تيه

 

 

 همانجا كه بامداد پگاه شب /  بام تا شام در مشقت راه "گيج، گُم و سرگردان شدند  تيهميدانيد كه قوم موسي در بياباني بنام 

ه ايم و معلوم مي شود كه قوم موسي هم در بيابان ذهن و مي گويد كه ما هم مثل قوم موسي در بيابان ذهن سرگردان شد "

. پس از قوم موسي مي خواهد كه ما را نيز خبر كنند كه چگونه هدايت يافتند و خبر را از ما پنهان نكنند. سرگردان شده اند

جزه موسي زنده توجه كنيد كه من ذهني جزئي از قوم موسي نيست زيرا در اينجا قوم موسي اشاره به كساني است كه به مع

 در آن بيابان، سامري پيدا شد و از طال و جواهراتي كه قوم موسي از مصر آورده بودند . شده اند
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موسي به قومش گفته بود كه وقتي به سمت سرزمين موعود يا فضاي يكتايي حركت مي كنيم، طال و جواهرات را با خود 

نياوريد يعني اگر عارفي شما را از ذهن به فضاي يكتايي مي برد، چيزي ندزديد و در جيب خود نگذاريد و اكثر ما مي گوييم 

زحمت كشيده ايم را نمي توانيم بياندازيم و هرچقدر به طرف مي گويند كه  كه مثال برخي رنجشهايمان را كه رويشان خيلي

اگر نتواني . اي خانم يا آقا تمام دردهايت را ببخش، مي گويد خير من رنجشي كه از همسر سابقم را دارم را نميتوانم ببخشم

ند كه ذهنا به آنها چسبيده بوديم و طال و جواهرات چيزهاي باارزشي بود. تمام رنجشهايت را ببخشي، سامري پيدا مي شود

موسي گفت كه اينها را برنداريد اما اكثر ما در جيبمان گذاشته ايم و پس از چند روزي كه موسي غايب شد، سامري پيدا شد 

از اگر تعداد زيادي . بدزدد) دردها و رنجشها(و سامري زماني مي آيد كه زمينه فراهم باشد يعني وقتي انسان طال و جواهرات 

مردم جادوگر باشند و خرافات و چيزهاي ذهني را فعال و زنده كنند و به آنها خوشحال باشند و به نتيجه نرسند و افتخار 

وقتي سامري آمد، طال و جواهرات را جمع كرد و از آنها گوساله اي ساخت و از . كنند، موسي غايب شده و سامري مي آيد

اكثر ما هم من ذهني ساخته ايم و باد زندگي . د و سامري گفت كه اين معجزه استپيچيدن باد در آن صداي گاو توليد مي ش

گفتيم كه اكثرمان در ذهن . در آن وارد شده و از آنطرف بصورت صداي گاو خارج مي شود كه هيچ اثري در اين جهان ندارد

متهايمان همان جايي هستيم كه صبح از اينجا به آنجا سرگردان شده ايم و در پايان زح) داراي من(بصورت هم هويت شده 

 . شروع كرده بوديم

سال به موالنا گوش دهد و به هيچ جايي نرسد؟ بلي، اگر زرنگيش را باخودش داشته باشد، اگر منافع  5آيا مي شود فردي 

ً به توهمها دامن زند بدليل آنكه عده ا ي خوششان مي زودرس غالب باشد و بعضي مواقع دروغ بگويد و زرنگي كند، اگر عمدا

سال هم به موالنا گوش دهد نمي تواند به جايي برسد زيرا نمي شود كه  10آيد، سامري شده و نمي تواند به جايي برسد، 

 .قدم عقب آييد و انتظار داشته باشيد كه به مقصد برسيد 2قدم جلورفته و  2شما 

ني اشاره مي كند كه به معجزه موسي نه تنها اعتقاد پس گفت كه ما هم مثل قوم موسي در بيابان ذهن گم شده ايم و به كسا

داشته بلكه به آن زنده شده اند و از آنها مي پرسد كه چگونه زنده شده اند و ما هم از آنكس كه زنده شده مي پرسيم كه 

ه به ما هم بگويد چگونه زنده شده است و موالنا را بهمين دليل پيدا كرديم زيرا او به زندگي زنده شده و از او مي خواهيم ك

 .كه چگونه زنده شده و از ما اين راز را پنهان نكند و خوشبختانه موالنا پنهان نكرده است

 

 ها غالم پنج و شش ها خراب و مست و خوش وين آن
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 ها دگر ها دگر وين ها جدا، آن ها جدا وين آن

 

كسانيكه در بين شما تمام خصوصيات منحرف كننده را آنهاييكه در قوم موسي به معجزه او يعني به زندگي زنده شده اند و 

دور انداخته و از شر سامري رسته اند يعني به او كمك نكردند كه گوساله بسازد و گوساله شان درست نشد و صداي گوساله را 

اال آنها بجاي معجزه موسي نگرفتند، از سرزمين فرم به سرزمين بي فرمي يا نه چيزي يا فضاي يكتايي حركت كردند و ح

جهت هستند يعني غالم اين دنيا و تغييراتش  6حس و  5مستند و به لحاظ عقلي و منيت خرابند و خوشند اما ديگران غالم 

 .از خود بپرسيد كه آيا خراب و مست و خوش هستيد يا غالم اين دنيا و خود را ارزيابي كنيد. هستند

شياري من ذهني در اين جهان و يكي هم هوشياري حضور و هر كدام آنها جدا وين ها جدا يعني دو هوشياري است، يكي هو

مرج (به هم نوع خود جذب مي شوند و در بين آنها همان برزخ اليبقيان است يعني دو درياست كه باهم قاطي نمي شوند 

ميان آن دو حد فاصلي است  اماد دو دريا را به گونه اي روان كرد كه با هم برخورد كنن .بينهما برزخ اليبقيان البحرين يلتقيان

حال اگر شما به مرور درحال خراب و مست و خوش شدن هستيد خودبخود از آنها كه غالم اين ) .كه به هم تجاوز نمي كنند

اگر من به حضور برسم از دوستانم جدا مي "بعضيها مي گويند . هستند جدا خواهيد شد و اشكالي هم ندارد 6و  5دنيا يعني 

يكي از تغييراتي كه بعد از به حضور رسيدن رخ مي دهد و اگر شما دوستي داريد كه از جنس درد، غيبت، ، اما اين "شوم

زرنگي و دروغ است از او جدا خواهيد شد و هيچ اشكالي ندارد زيرا خود به خود اين دو هوشياري از يكديگر جدا مي شوند و 

بگويد به هر قيمتي رابطه را حفظ كنند و بگويند كه درست است  شما از وابستگي به رابطه رها مي شويد يعني اينكه انسان

اما شما وقتي به خدا زنده . كه اين فرد به من درد مي دهد ولي من احتياج دارم و چاره اي ندارم و تنها نمي توانم زندگي كنم

هم نوع خود را پيدا مي كند و شويد تنها نيستيد و ترسي نخواهيد داشت، البته الزم نيست كه انسان تنها بماند و هميشه 

 .گاهي اوقات به حضور رسيدن، دوستان ما را عوض مي كند

 

 'انْ عوّقُوا تَرْحالَنا فَالْمنُّ و السّلْوي لَنا

 طَاب السّفَر طَاب الْحضَر 'اَصلَحت ربِّي بالَنا

تو حال ما را نيكو كردي كه سفر و حضر براي ما  روردگاراپ اگر كوچ ما را به تعويق انداختند، پس منّ و سلوي از آن ماست،

 .نيكو شد
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منّ و سلوي از آن  پس مي گويد كه اگر در كاروانسراي اين دنيا و مخصوصا ذهن، كوچ ما را بتعويق انداختي، در اين اقامت

 كه در آن صحرا براي قوم موسي مي آمد منّ و سلوي، پس معلوم مي شود كه ماست

 :دفتر اول مثنوي مي گويد كه موالنا در

 مي رسيد   در   مائده از آسمان

 شنيد  و  بي شري و بيع و بي گفت

 چند كس   موسي  قوم  ميان  در

 "كو سير و عدس؟ ":بي ادب ، گفتند 

 منقطع شد خوان ونان از آسمان

 داس مان  و  ماند رنج زرع و بيل

اينجا به ما ميتواند برسد، غذاهاي آسماني است و وقتي وصل به او مي  مائده اي كه در آنجا به قوم موسي مي رسيده يا در

شويم اين غذاها به ما داده مي شود كه البته آثار بيرونيش هم آباداني و نيكي است و موالنا در اين چند بيت مي گويد كه اين 

و گفتند بين اين غذاهاي خوشمزه، سير و غذا بدون درخواست و خريدن، برايشان تهيه مي شد اما عده اي از آنها شكر نكردند 

توجه كنيد كه . عدس كجاست، و اين حرف بي ادبي بود، در ادامه مي گويد كه زمان گذشت و عيسي آمد و شفاعت كرد

موالنا ديد ما را باز مي كند به آنكه وقتي يك حضور باال مي آيد يكدفعه مثل اينكه شير آب حيات از آنطرف يا فضاي يكتايي 

پس مي گويد كه . مي شود و زندگي توجه مي كند كه االن وقتش است كه اين انرژي را پخش كنيم تا مردم بگيرندباز 

عيسي آمد و شفاعت كرد و دوباره غذا روي طبقها آمد اما مردم برداشتند و پنهان كردند يعني مثل اكثر ما كه زندگي را در 

عيسي گفت كه اينها را پنهان نكنيد، اين نعمات زياد است و خدا از  .اين لحظه زندگي نكرده و بصورت رنجش ذخيره كنيم

جنس فراواني و بينهايت است پس قايم نكن زيرا لحظه به لحظه و هر روز مي رسد اما آنها پاسخ دادند كه نه ما اعتماد 

ينكه در اكثر ما زندگي نداريم، ممكن است نرسد و بگذار مقداري كنار گذاشته و غذاهايي كه ذخيره كردند پوسيد، كماا

پس مي گويد اگر ما االن بيدار شويم، درست است كه در ذهن مسافرت ما به تعويق . بصورت كينه و رنجش پوسيده است

يا اين انرژي يا خرد يا هرنعمتي كه مي رسد، مال ماست و ما درحالي كه در حضور بوده و به او بيدار  منّ و سلويافتاده ولي 
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موالنا مي گويد كه از اينجا به بعد سفر ما در حضور اوست، سفر ما هم روز بروز . سفرمان را ادامه دهيم هستيم مي توانيم

 .عميق تر شدن است در حالي كه در حضور او بوده و به عشق او زنده هستيم

 

 گفتن همه جنگ آورد، در بوي و در رنگ آورد

 جنگ افكند هر دم علي را با عمر )8(چون رافضي

 

ً ستيزه مي آورد بدليل آنكه وقتي مي گوئيم، نور بيرنگ تبديل به رنگ مي شود، فرض مي گويد ، گفتن يا حرف زدن، مرتبا

كنيد كه منشوري داشته باشيم كه مرتبا نور بيرنگ را به رنگهاي مختلف تجزيه كنيم و اين رنگها با عينك رنگ به همديگر 

تي و آبي به قرمز بگويد كه تو چرا قرمز هستي و هر دو آنها يادشان رود كه نگاه كنند، قرمز به آبي بگويد كه تو چرا آبي هس

ابتدا از نور بيرنگ بوده اند و پس از تجزيه تبديل به رنگها شده اند و آن موقع بو هم داشته باشند كه بو در اينجا يعني 

ي شوند و از اين شرطي شدگي درد هم هيجان، يعني انسانها حرف بزنند و با حرفهايشان هم هويت شوند و به اصطالح شرط

پس رنگ و بو يعني يك اتفاق در ذهن ما مي افتد و آن اتفاق درد هم دارد، پس نور بيرنگ هوشياري در حال . بوجود بيايد

شرطي شدن است درصورتيكه اول نور بيرنگ بود، اما پس از مدتي درحال تبديل شدن به چيزي است و اين چيز با آن چيز 

بستان داشته باشد، در اينحالت هوشياري از جنس خودش نيست اما نمي داند كه از جنس ثانويه شده، و -بدهمي خواهد 

تمثيل مي زند كه علي و عمر هر دو در نور بيرنگ حضرت رسول تبديل به نور بيرنگ شده بودند و آنها با هم ستيزه نداشتند 

نگ و بو هستند و متوجه نيستند كه رنگها هستند كه با هم ستيزه مي اما پيروانشان باهم ستيزه دارند زيرا اكثرا از جنس ر

كنند و اگر كمي عقب رفته و از جنس هوشياري حضور شوند ديگر با يكديگر جنگ ندارند، كما اينكه علي و عمر با هم جنگ 

گر از جنس بيرنگي بوديم پس هر گونه جنگ و ستيزه ما با ديگران بدليل آنست كه عينك رنگ به چشممان داريم؛ ا. نداشتند

و اين فضا در درون ما باز شده بود با كسي ستيزه نداشتيم، هركسي به هر دليلي جنگ مي كند و ستيزه دارد از جنس رنگ و 

بو است و اگر به موالنا گوش دهيم متوجه مي شويم در زمان ستيزه به سطح آمده ايم و جنگ ما نه تنها چيزي را حل نمي 

 .در بيت بعد راه حل را پرهيز از ستيزه را اعالم مي كند. هم مي كند كند بلكه خرابتر

 

 اُسكُت و لَا تُكْثر اَخي انْ طُلْت تُكْثرْ تَرْتَخي
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 **"كَلّا ال وزر"فَاحفَظْه  'اَلْحيلُ في رِيح ِالْهوي

قدرت در هواي عشق است، نگه  .شوياي برادر خاموش باش، زياده حرف مزن، اگر طول دهي و پرحرفي كني، سست مي 

 .دارش، هرگز پناهگاهي نيست

 

يعني ما . پس مي گويد كه ساكت باش و ذهن را بكار نيانداز و اگر اينكار را بكني فرسوده و سست شده و از بين خواهي رفت

رداشته كه اگر به اين كار از اول وارد ذهن شده و شروع كرديم به حرف زدن و فكر كردن و اين فكرها ما را لحظه به لحظه ب

عد ما را از بركت و قدرت مي اندازد و سست مي شويم، ما بايستي مدتها پيش  4ادامه دهيم از قدرت خواهيم افتاد و اينكار  ب

توان تو . اين گفتار ذهن را رها مي كرديم و به فضاي يكتايي مي آمديم و با او يكي مي شديم و قدرت در يكي شدن با اوست

ي عشق است يعني آن فضايي كه عشق باز مي كند، بركتي در تو توليد كرده و صادر مي كند پس آنرا نگه دار و حفظ در هوا

اگر زياد حرف بزني و با حرف زدن و فكر كردن بخواهي در جهان بيرون پناهگاه پيدا كني، هيچ پناهگاهي در بيرون . كن

ً به اين نتيجه رسيده است كه پناهگاهي در  سال عمر 40-30نيست و نخواهي يافت و اگر كسي حدود  كرده باشد معموال

آيا اينهمه كه ما درد كشيده ايد، در جهان بيرون، بين انسانها، مال و جاه دنيا يا فكرها توانسته ايم پناهگاهي . بيرون نيست

 ما پول نداشتيم و فكر مي كرديم مثال! آيا تاكنون فكري به ما كمك كرده تا استرس و نگراني از ما برطرف شود؟! پيدا كنيم؟

 . وقتي پولدار شويم نگراني برطرف شده و زير پناه پول مي توانيم زندگي كنيم در صورتيكه اينطور نبوده است

 . پس مي گويد اين هم هويت شدگيها را رها كن و برگرد به آنطرف يا فضاي يكتايي يا پناهگاه اصليت نگاه كن

 "...انُ يومئذ أَينَ الْمفَرُّيقُولُ الْإِنْس"رجوع به 

 

 خامش كن و كوتاه كن، نظاره آن ماه كن

ر"آن مه كه چون بر ماه زد از نورش  نْشَقَّ الْقَما"  

 

مي گويد كه خامش كن و كوتاه . را دوباره در اين بيت مي آورد يعني شكافته شدن و دو نيمه شدن ماه ذهن "انْشَقَّ الْقَمر"

يا زندگي را نگاه كن، تا به حال به ذهن نگاه مي كردي و از تغييرات ذهن هويت مي گرفتي و تغييرات ذهن  كن و آن ماه

اينهمه راجع به سكوت (باعث مي شد كه تو اتفاق بيافتي و مي ترسيدي، حال ديگر به ذهن نگاه نكن زيرا اين جادوگري است 
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زماني نظاره آن ماه يا .). كه دوستان ما بشنوند و عمل كنند) زيپرويز شهبا(و خاموش كردن ذهن صحبت كرديم، اميدوارم 

زندگي مي كنيد كه حضور ناظر مي شويد، وقتي ناظريد، چشم شما روي ماه زندگي است و به آن زنده مي شويد، آن ماه را 

آن . زندگي هستيدديدن معادل ناظر بودن است كه هوشياري، هوشياري را مي بيند يعني شما متوجه مي شويد كه از جنس 

تا به حال اين ماه ذهن اكثر ما را افسون كرده . ماه يعني ماه زندگي يا خدا وقتي بر ماه ذهن زد، ماه ذهن دو نيمه مي شود

چه ميشود؟ االن چه نشان مي دهد؟ چگونه تفسير كنم؟ اين معنيش "بود، مرتبا در ذهن نگاه مي كرديم و با خود مي گفتيم 

اما وقتي ناظر شده و چشمانتان به او زنده شد، گفت كه گفتارش سر است و نگاهش شمشير  "فته؟چيست؟ چه كسي چي گ

شما اگر مي خواهيد دردهايتان را شفا دهيد بايد از اين موضوع استفاده كنيد، وقتي ماه زندگي بر ماه ذهن زد، آنرا دو . است

دا مي شود و به اين لحظه زنده مي شويد و سكوت عالج تله ذهن نيم كرده و از آن بيرون مي آيد و درواقع گذشته از آينده ج

 .است

 

 منْ بعد ما قَد سرَّنا 'قَد غَرَّنا 'انَّ الْهوي

بِيّ 'فَاكْشف بِلُطْف ضُرَّنا  ***"ال ضَرَر ": قَالَ النَّ

 .نيست) در اسالم(گفت كه ضرر زدن  كن، پيامبر ما را رفع عشق پس از آنكه ما را شادمان كرد، فريب داد، با لطف ضرر

 

مي گويد عشق ما را پس از آنكه شاد كرد، فريب مي دهد يعني اينكه . توجه كنيد كه اين يك راه حل پيشنهادي موالناست

اول ما تسليم شده و با زندگي موازي مي شويم، پس شادي مي آيد و در اثر اين شادي، عشق مي تواند من ذهني را فريب 

ماني كه شادي نيايد يا تا زماني كه كسي زير استرس، غصه، درد، واكنش است و حالتهاي منفي دارد، بسته شده و تا ز. دهد

شادي عشق زماني در شما ظاهر مي . هوشياريش پايين است، شما كاري برايش نمي توانيد بكنيد و اين قضيه به زور نيست

ط راضي و شاكر هستيد و در اين حالت شادي مي آيد و وقتي شادي شود كه شما در اين لحظه تسليم بوده و بدون قيد و شر

آمد، فضايي ايجاد مي كند كه عشق شما را گول بزند وگرنه از عهده اعتراضات من ذهني نمي توان برآمد زيرا من ذهني آنطور 

هم هويتند مثال مي گويند  خيلي ها باوري دارند و با آن(مي بيند، اگر ما عينك رنگ برچشم داريم و با باوري هم هويتيم 

، اين "من ميدانم كه مريض خواهم شد"و وقتي از او مي پرسيد كه چرا مريض خواهي شد مي گويند  "مريض خواهم شد"

قدرت و خردي كه تمام كائنات را اداره مي كند و ميل به سالمت نمودن تو دارد و سالمتي در سر و ذات آن است و هر لحظه 
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حال شما چگونه اين ! شما بريزد، آيا با اينهمه توهم داري كه اين خرد توطئه كرده تا تو را مريض كند؟ بعد 4مي خواهد به 

فرد را متقاعد مي كنيد كه خانم يا آقا اين فكر را نكن؟ بعد از آنكه اين فضاي شادي بوجود آمد، در اين حالت مي توان پيچ 

پس شما اگر مي خواهيد خود را تغيير دهيد، فضاهاي . اند اينكار را بكندافكار پوچ من ذهني را بست يعني خود آن فرد مي تو

در تعريف . شادي ايجاد كنيد و پس از آن به لطف خدا ضرر رفع مي شود يعني با لطف ايزدي يا لطف عارف يا لطف خودمان

َه، اين همان مسلمان شدن است، در اين جا اشاره به حديثي از حضرت انسان گفتيم كه انسان زنده شده به خداست بعالوه ن

محمد دارد كه مي گويد، در اسالم انسان نه به خود ضرر مي زند و نه به ديگران، حال آنكه اكثر ما هم به خود و هم به 

ديگران ضرر مي زنيم و مشخص است كه درست مسلمان نشده ايم و به اهللا تبديل نشديم كه بعالوه نَه باشيم، كسي كه مرتبا 

زدي استفاده مي كند، نه به خود ضرر مي زند و نه به ديگران، و يواش يواش در اثر ريزش جريان لطف و خرد به از انرژي اي

 .قسمت ماديش، ضررها از او مي افتد

يعني اينهم مكانيزم كار خداست، اول شما را شادمان مي كند و  عشق پس از آنكه ما را شادمان كرد، فريب داد،پس گفت كه 

لطيف و انعطاف پذير هستيد يكدفعه چيزي را از شما مي دزدد و در حالت شادماني از خود مي پرسيد كه اين  وقتي شما شاد،

چيزي كه من به آن احتياج داشتم كجاست و بعد به خود مي گوييد كه من االن ديگر به آن احتياجي ندارم و قبال فكر مي 

، آن هم هويت شدگي يا درد يا رنجش رفت بگذار برود و به كردم كه از آن زندگي مي گيرم درصورتيكه زندگي اينجاست

 . همين ترتيب تمام هم هويت شدگيها و دردهاي ما را مي دزدد و با لطفش ضرر انسان را رفع مي كند

 

 اي مير مه، روپوش كن، اي جان عاشق، جوش كن

 هوش خوش در ما نگر هوش كن، بي ما را چو خود بي

 

ان و اين بپوشان هم نزديك به آن معاني است كه قبال گفتيم، اگر كسي زنده به حضور مي شود، مي گويد، اي امير ماه بپوش

و جان عاشق جوش كند، جان ) چراغ است اين دل بيدار به زير دامنش ميدار(مخصوصا در مراحل اوليه بايستي بپوشاند 

عاشق كسي است كه . به اين جهان مي ريزد عاشق لزومي ندارد كه به حرف درآيد، وقتي جان عاشق جوش مي كند بركتهايي

به خدا زنده شده و با او يكي شده و از اين زنده شدن ارتعاشاتي بيرون مي آيد كه لزوما به حرف در نمي آيد و مي گويد كه 

ه اينرا نشان نده و ما را مثل خودت بيهوش كن، پس شما بايد بيهوش به ذهن يا من ذهني شويد و به هوش زندگي زنده شد
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و هوشيار به حضور گرديد و آنموقع به ما نگاه كنيد و در واقع اين همان اثر ناظر بر منظور است، كسي كه به هوش زندگي 

 .زنده شده و بدون هوش ذهني يا بيهوش به جهان نگاه مي كند، به هركس مي رسد يك اثر سازنده و آزاد كننده مي گذارد

 

 تَح لَكُم آذانَكُمنُدبِّرْ شَأنَكُم، نَفْ« : قَالُوا

 »نَرْفَع لَكُم اَركانَكُم اَنْتُم مصابِيح الْبشَر

پايه هايتان را بلند مي كنيم، شما چراغهاي  را باز مي كنيم، گوشهايتان) تامل مي كنيم(گفتند كه در كار شما مي انديشيم 

 .بشري هستيد

 

و مراقبه مي كنند يعني اين انرژي را پخش مي كنند و گوشهاي بزرگان، عارفان و زندگي گفتند كه در كار انسانها تامل 

. هوشياري ما را باز مي كنند و پايه هاي ما را كه االن براساس من ذهني است را بلند مي كنند و ما چراغهاي بشري هستيم

ين برگشت هوشياري روي چراغهاي بشري يعني زندگي ما را بصورت چراغ آفريده اما اكثر ما در ذهن رفته و قاضي شده ايم، ا

خودش، چراغي است كه نه تنها راه بشر را روشن مي كند بلكه راه ساير موجودات را هم روشن مي نمايد، تمام موجودات مي 

خواهند هوشيارانه به خود آگاه شوند، در اين ميان چراغ بشري خيلي مهم است و مسئوليت با بشر است و چراغ شدن براي 

به درجه اي كه نور مي اندازيم به همان اندازه چراغ شده ايم و اگر . ن مسئوليت به بشر داده شده استكائنات مهم است و اي

زندگي ما را رها نكرده و در مورد ما تامل كرده و مي انديشد و مي خواهد . نور مي اندازيم حتما كاري به كار كسي نداريم

هوشياري ما همين گوش سر ماست و يواش يواش اين گوش سر ما را  گوشهاي ما را باز كند تا بشنويم ولي اين پنبه گوشهاي

گفت كه اتفاق اين لحظه را قبول كنيد و خدا در حال شستن گناهان و هم هويت . كَر مي كند و گوش هوشياريمان مي شنود

 :شدگيهاي شماست و شما دخالت نكنيد

 صبح نزديك است خامش كم خروش

 من هم كوشم پي تو، تو مكوش

ياد داريد كه امروز موالنا گفت من گوينده اي مي خواهم كه مردم را از خواب ذهن بيدار كند و همينطور با اين آهنگ تا  به

زندگي . سحر بگويد، پس او يا زندگي ما را رها نكرده و درحال كوشيدن براي ماست ولي ما با من ذهني نبايد بكوشيم
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بلند مي كند، االن فعال پايه اكثر ما روي من ذهني است و بسيار پايين و در حد  گوشهاي ما را باز خواهد كرد و اركانمان را

 . حيوان هستيم و اگر اجازه دهيم اين اركان را زندگي مي خواهد باال برده، بصورتيكه ما را چراغ كائنات خواهد كرد

روشن كنيم، آيا شما تاكنون متوجه شده  بارها اين مطلب را گفتيم كه بايد بهم كمك كنيم تا چراغ موالنا را در روي زمين

ايد كه مطالب موالنا چراغي است كه راه بشريت را روشن مي كند؟ آيا اين مطالب شما را بيدار نمي كند؟ آيا اين ابيات شما را 

 .از جنس چراغ نكرده است؟ البته كه چراغ است و ما را به چراغ كائنات تبديل مي كند

 

 ام كاندازه را گم كرده ام، ز اندازه بيرون خورده

 شُدّوا يدي شُدّوا فَمي هذا دواء منْ سكَر

 .)دستم را ببنديد، دهانم را محكم كنيد كه اين عالج مست است(

 

مي گويد شراب ايزدي را تا آنجا كه به من داد خورده ام، آنقدر كه اندازه را گُم كرده ام، دستها و دهانم را ببنديد زيرا بستن 

شايد موالنا خودش را مي گويد كه اين حرفها را از آنطرف يا فضاي يكتايي مي . و دستان است كه دواي مست است دهان

آورد و عمقش خيلي زياد است و مست است به شراب او و شاد است و از فضاي شادي اين مطالب را مي آورد و اگر نمي 

ستانم را ببنديد كه عالج مست اين است زيرا مست وقتي در خواهيد كه روي من ذهني و دردهاي شما اثر كنم، دهان و د

خيابان راه بيافتد، مي تواند حرفهاي بد بزند و شيشه هاي مردم را بشكند، پس هم دستانش و هم دهانش را بايد بست، 

 .معنيش اين است كه اگر شما در معرض اين گفتار و انرژي قرار گيريد، من ذهنيتان ذوب خواهد شد

 "نكته ها چون تيغ پوالدست تيز"رجوع به 

 

قَا الْب ا تَداريِجيهّقا فالْل عاريجم هاكُم 

 اَنْعم بِه منْ مستَقَي اَكْرِم بِه منْ مستَقَر

 .از سرچشمه نعمت بخش آن و آن جايگاه اكرام كن است كه پله هاي جاودانگي در آن است، )ديدار خدا( اين نردبانهاي ديدار
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قَي اين مطالبي . هم همان سكون و عمق داشتن شماست مستَقَرهمين فضاي يكتايي است كه انبار تمام امكانات است و  مستَ

كه مي خوانيم، نردبانهاي ديدار خداست و پله پله كه باال مي رويم يعني هر چه كه مي اندازيم مقداري باال رفته و جاودانه مي 

د را حس كرده و به مرور به فضاي همه امكانات دسترسي پيدا مي كنيم و يواش يواش شويم و يواش يواش بي مرگي خو

ستقر شديم مثل درخت كه ساكن است، از فضاي يكتايي مي  َقر شده و به سكون و سكوت مي رسيم پس زماني كه م ست م

بال وقتي كسي تحريكي مي ق. بخشيم، يك معني استقرار ما اينست كه به هيچ چيز در اين جهان واكنش نشان نمي دهيم

كرد ما يكدفعه مي پريديم اما پس از مستقر شدن چيزي ما را تحريك به واكنش نكرده و هيچ حركتي بجز تاباندن اين انرژي 

ولي در اين استقرار، بي واكنشي ما و جدا شدن زمان گذشته و آينده يا شكافتن ماه و جوشيدن . يا نور آفتابمان نمي كنيم

ما، حس جاودانگي وجود دارد پس ترس از بين رفته است، با او يكي هستيم و از سرچشمه مي بخشيم و هيچ چشمه زندگي 

 .وقت اين استقرار را از دست نمي دهيم

 "ست به خدايي كه در ازل بوده"رجوع به 

 

 ما را گوش كن )9(هين، نيش ما را نوش كن، افغان

 هوش سوي ما نگر هوش كن، بي ما را چو خود بي

 

طاب اين بيت زندگيست و مي گويد اين نيش ما را عسل كن، اين ناله يا افغان ما را گوش كن، ما را مثل خودت بيهوش كن خ

اين كار را هر . زيرا خدا هوش جسمي ندارد پس اي خدا ما را هم از جنس هوش خودت كن و پس از آن بيهوش سوي ما نگَر

جسمي به انسانهاي ديگر نگاه كنيم اثري روي آنها خواهيم داشت كه ديگر  كسي بايد انجام دهد، اگر بيهوش يا بدون هوش

پس بيهوش يا بدون هوش من ذهني به پدر و مادرتان، . لزومي ندارد قضاوت كنيم، آنها را عوض كنيم و بحث و جدل كنيم

 .فرزندتان، دوستتان و به همه افراد نگاه كنيد

 

 و شُكُميقّاً عح شيتُكُماَلْعوقّاً مح توالْم 

 و الدينُ و الدّنيا لَكُم هذا جزاء منْ شَكَر

 .اين پاداش كسي است كه شاكر باشد در واقع زندگي، زندگي شما و مرگ، مرگ شماست، دين و دنيا آن شماست،
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ً زندگي و مرگ مال شماست، جالب است كه ما دو چيز داريم كه اكثرا قدرشا ن را نمي دانيم، زنده شدن به مي گويد، حقّا

زندگي يا خدا در اين لحظه حق ماست ضمنا هوشيارانه مردن به من ذهني هم حق ماست و مي گويد زنده شدن به خدا و 

دين وحدت با اوست، دين همان زنده . مردن به من ذهني زيباست و اين سبب مي شود كه هم دين مال ما باشد و هم دنيا

َ پس . وقتي به دين زنده شديم، دنيا هم مال ماست. ه است، دين عشق است و دين يكي شدن با اوستشدن به خدا بعالوه ن

دنيا هم خوب است زيرا به محض آنكه به دين زنده شده و با او يكي شديم، اين انرژي دنيا را زيبا مي كند، پس دين و دنيا 

آنست كه ما مي توانيم به او وصل شويم، وقتي به او وصل شاكر بودن براي . مال ماست و اين پاداش كسي است كه شاكر باشد

مي شويم معجزه مي بينيم و فراواني نعمتهاي بيروني كه البته تنها راه استفاده از اين نعمتها زنده شدن به اوست كه اگر 

 .كسي به او زنده نباشد، نمي تواند استفاده كند

اين مردن به من ذهني خيلي پديده جالبي . ي هم مال شماستپس گفت، زندگي مال شماست و مرگ يا مردن به من ذهن

است كه اكثر مردم از دست مي دهند، اين پديده كه انسان خودش به خودش بميرد يعني به زندگي زنده شود و هويتش را از 

اشته باشيم و زنده جهان بِكَنَد سبب خواهد شد كه دين و دنيا مال ما باشد، يعني هم در اين لحظه زندگي در فضاي يكتايي د

بعد ما به زندگي ارتعاش كند و خالق باشيم، جان داشته باشيم، شاد باشيم، احساسات لطيف داشته  4به زندگي باشيم، و هم 

باشيم و جسممان سالم باشد، يعني در حالي كه دائماً در فضاي يكتايي هستيم، جسم و دنياي ما هم پربركت و نعمت است و 

 .كه ُشكر كند اين پاداش كسي است

 

 1، آيه )54(قرآن كريم، سوره قمر * 

 

رُ نْشَقَّ الْقَم  ِاقْتَرَبت السّاعةُ وا

 

 ترجمه فارسي

 

 .رستاخيز نزديك شد و ماه بشكافت

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=54#rowno541�
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. ن لحظه قيامت هر كسي است و قمر شكافته شده استيعني قيامت اين لحظه است و خيلي به ما نزديك شده است يعني اي

خيلي جالب است كه مي گويد در شما قمر يا ذهن شكافته شده و شما به زور اين دو نيمه را بهم مي چسبانيد و اين بزور 

از درد است  چسباندن گذشته به آينده و اجازه ندادن به اينكه قصه زندگي فروبريزد شما را در درد نگه مي دارد، اين قصه پر

 :و نمي توانيد اين قصه را درست كنيد در غزل امروز آمده

 گر دست خواهي پا نهد ور پاي خواهي سر نهد

 بر جاي بيل آرد تبر ور بيل خواهي عاريت

يعني من اگر از انساني كه مي خواهد به تكامل يا حضور برسد بيل بخواهم كه من ذهني را آبادان كنم، تبر مي آورد كه همه 

در قصه هاي مثنوي داريم كه گنجي در زير خانه پنهان است و شما خانه را خراب . را ببرم زيرا اين من ذهني آباد نمي شود

مي كنيد، گنج را در مي آوريد و دوباره خانه را درست مي كنيد يعني همين ماه را بهم مي ريزيد، گنجي كه زير آن است را 

خرد حضور خانه جديد، ساختارهاي نيك، رابطه جديد با همسر، فرزند و جامعه برقرار مي مي يابيد و دوباره بكمك آن گنج يا 

كنيد، شايد كار جديدي شروع كنيد، حرف زدن جديد پيش مي آيد، ديگر دروغ نمي گوييد، لطمه نمي زنيد، به فكر زيان 

مت يا اين لحظه نزديك شده، اين لحظه پس مي گويد آن ساعت يا قيا. مردم نيستيد و عبارات ما از فضاي يكتايي مي آيد

 .خيلي به ما نزديك است و ما در آن هستيم و آنقدر به آن نزديكيم كه توي آن هستيم و قمر يا ذهن دو نيمه شده است

 

 ترجمه انگليسي

 

The Hour  ) of Judgment ( is nigh , and the moon is cleft asunder. 

 

 167مولوي، ديوان شمس، غزل شمارة 

 

 كي بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را

 اي مسيح از پي پرسيدن رنجور بيا

http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=54#rowno541�
http://ganjnama.com/View/97/99/2791/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AF%20%D8%AC%D8%B2.html�
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. ما خسته، زخمي و بيمار او هستيم، ما از جنس او هستيم و اينجا بيمار شده ايم و غير از او كسي احوال ما را نمي پرسد 

پس مي گويد اي هوشياري براي . هوشياري بيدار شده است ،Christ، مسيح يا مسيح در اينجا سنبل خدا يا خود شماست

 . احوالپرسي بيمار بيا

 

 دست خود بر سر رنجور بنه كه چوني

 )10(از گناهش بمينديش و به كين دست مخا

 

شما هم به گناهان گذشته خود نينديشيد زيرا خدا دنبال . ده و زنده كن اي زندگي، دست بر سر بيمار خود بكش و او را شفا

امروز حتي موالنا راجع به دردهاي صحبت كرد كه گذشتگان ما به ما داده اند و اگر در من ذهني . كين و انتقامجويي نيست

زندگي . واهد از ما انتقام بگيردباشيم درصدي از آن دردها در ماست و آنرا حمل مي كنيم اما زندگي اينگونه نيست و نمي خ

مي گويد هركاري كرده اي تمام شده، االن در را باز كن تا من وارد شوم اما من ذهني در حافظه زندگي مي كند مثل آن 

درختي كه در بهار است اما هنوز در حافظه خود فكر مي كند كه زمستان است، حال آنكه بهار است و ما بايد بهار را حس 

بسياري از بينندگان اين برنامه به بهار . باز كردن در و اجازه ورود دادن به زندگي مي توانيم بهار را حس كنيمكنيم و با 

يك تلنگر و يك تغيير بينش كافيست تا شما را شكوفا كند، آن ! شكوفا مي شوند و اگر بهار نبود چگونه آنها شكوفا شده اند؟

البته در طبيعت . ا به زندگي وصل است و از حافظه اش استفاده نكنددرخت كافيست لحظه اي متوجه شود كه مستقيم

چنين اتفاقي نمي افتد و تمثيلي است براي انسان كه نشان دهد اگر درخت به زندگي وصل است يعني انسان به زندگي وصل 

تبديل به انسان شديم، ما از درخت خيلي باالتريم و مدتها پيش درخت بوديم و پس از آن تبديل به حيوان و سپس ! نيست؟

اينطور نيست بلكه !  يعني وقتي انسان شديم هوشياري يا زندگي دست از سر ما برداشت و گفت بزنم اين را خورد كنم؟

تكامل زندگي يا هوشياري براي منظوري بوده است، چنانچه در كتابهاي ديني و كتب عارفان مرتبا اين موضوع را عنوان مي 

چكس قبول نكرده به انسان داده شده كه اين مسئوليت، پخش خرد، بركت، زيبايي، شادي، كند كه مسئوليتي كه هي

هوشياري و هرآنچه كه زندگي به ما مي دهد و پخش سر، چنانچه بخشي از چيزهايي كه از طريق ما در جهان پخش مي شود 

خودمان هم مريض شده و سالمتيمان را هم از اما اكثر ما انسانها آنقدر خود را بدبخت كرده ايم كه . را نميدانيم كه چيست
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مي گويد من قمر را برايت دو نيم كردم و خودم را بارها به تو نشان دادم، . دست داده ايم، آنقدر كه از چيزها زندگي خواستيم

تم و مي تو چطور نگذاشتي كه پرده ها كنار روند، من پرده ها را يكي يكي برايت كنار مي زنم، تو من هستي و من تو هس

 .خواهم خودم را در تو زنده كنم

 

 آنك خورشيد بال بر سر او تيغ زدست

 گستران بر سر او سايه احسان و رضا

 

ما زير تيغ نور مخرب من ذهني هستيم، حال مي خواهيم سايه احسان و رضا برسر ما بيافتد، به محض آنكه مقاومت ما كم 

هد و ما متوجه ميشويم كه همان جهاني كه از آن ناراضي بوديم، چقدر شود اين احسان و رضا در ما خودش را نشان مي د

اگر شما ميل به . جهان قشنگي است و چقدر كار توي اين جهان مي شود كرد و چقدر ميتوان به آدمهاي ديگر كمك كرد

يد، من ذهني را زنده نگه شما نمي توانيد جلوي آن بركت را بگير. كمك به آدمهاي ديگر داريد بايد از آن بركت استفاده كنيد

 .داريد، خودتان دچار بال و درد باشيد و بخواهيد به ديگران هم كمك كنيد، همچين چيزي مقدور نيست

 "...جز عاشقي، عاشق كني،  "بازگشت به 

 

 10-12، آيه )75(قرآن كريم، سوره قيامة ** 

 

لْمفَرُّ بِّك يومئذ الْمستَقَرُّ ٰ◌ إِلَى .كَلَّا لَا وزر يقُولُ الْإِنْسانُ يومئذ أَينَ ا ر. 

 

 ترجمه فارسي

 

 .درگاه خدا پناهگاهي نيستآن روز جز  .هرگز مفّر و پناهگاهي نيست كجا مفرّ و پناهي خواهد بود؟: در آن روز انسان گويد

 

http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/quran.php?language=persian&tanslator=%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&surah=75#rowno7510�
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يعني هر انساني باالخره به  .هرگز مفرّ و پناهگاهي نيست كجا مفرّ و پناهي خواهد بود؟: انسان گويدهمين لحظه  يا در آن روز

جايي مي رسد كه متوجه شود، در بيرون هيچ پناهگاهي نيست، اگر شما تاكنون متوجه نشده ايد باالخره به اين موضوع 

آن . هميشه در اين لحظه هستيم و در اين لحظه متوجه مي شويم كه غير از آغوش او هرگز پناهگاهي نيست. يدخواهيد رس

، باالخره در اين لحظه يا در روز قيامت به اين نتيجه مي رسيم كه بايد از اين جهان روز جز درگاه خدا پناهگاهي نيست

ر شدن از ذهن و هويت كندن از جهان بيرون است و پناه نگرفتن از برگرديم و به فضاي يكتايي برويم و اينكار معادل بيدا

انسانهاي ديگر، مقام، پول، متعلقات، مواد مخدر، مشروبات الكي، قرص، دكتر، روانشناس و حتي درد و غيره است زيرا برخي 

 . حتي به درد پناه مي برند

 

 ترجمه انگليسي

 

That Day will Man say : " Where is the refuge"? 

By no means ! No place of safety! 

Before thy Lord  ) alone (, that Day will be the place of rest. 

 

 591مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بيت 

 

 هيچ كنجي بي دد و بي دام نيست

 جز بخلوتگاه حق آرام نيست

 

اگر فكر مي كنيد از ايران به آمريكا يا استراليا يا آلمان يا هركجاي دنيا رفته و وضعتان درست مي شود، اشتباه مي كنيد، با 

تغيير مكان درست نخواهد شد و مكان كمك نمي كند و جالب است كه هيچ اتفاق يا فُرمي رضايت پيوسته به شما نمي دهد، 

چه جايي است كه من زندگي مي كنم، محيطش بد است، مردمش بد هستند و پس از  بعنوان مثال اگر شما مي گوييد اين

آن شما را به يك جزيره بسيار زيبا با هوايي بسيار تميز ببرند تا در كنار جنگل و دريايي با آبي صاف و ساحلي با ماسه هاي 

http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/quran.php?language=english&tanslator=Yusuf%20Ali&surah=75#rowno7510�
http://ganjnama.com/View/97/105/8080/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%A9%D9%86%D8%AC%DB%8C.html�
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ما مي دهند، ممكن است بگوييد كه من در سفيد زندگي كنيد در حاليكه در هتلي باشيد كه بهترين غذاها را به موقع به ش

اينجا به حضور مي رسم درصورتيكه پس از مدتي كوتاهي حوصله شما سر مي رود و اين محيط به شما رضايت دائمي نمي 

نشان مي دهد كه شما كه از دست همسايه، دوستان، فاميلتان و محيط به اينجا فرار كرده بوديد، . دهد و مي گوييد نه نشد

ز اينجا مي خواهيد به جاي ديگري فرار كنيد و اگر يكماه در آن جزيره بمانيد ممكن است بگوييد اگر كشتي نباشد من االن ا

با شنا كردن مي خواهم از اينجا فرار كنم، زيرا غير از آن انرژي زندگي، هيچ چيز يا اتفاقي به شما ارضاء پيوسته نمي دهد و 

سم نمي توانيد رضايت گرفته و ارضاء شويم و ممكن است چند روزي خشنودي اين موضوع براي آنست كه بفهميد از ج

 !موقتي حاصل شود اما پس از آن خستگي و حوصله سررفتگي چيره مي شود، پس از آن چه خواهيد كرد؟

 

 3196مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 

 

 )12(و سني )11(تا كني مر غير را حبر

 كني خويش را بدخُو و خالي مي

 

پيشنهاد مي كنم كه هر ) شهبازيپرويز (من . ما چرا اينقدر حرف مي زنيم، در بيت عربي كه خوانديم گفت كه سكوت كن

يك از ما تصميم بگيريم كه پس از اين نخواهيم ديگران را عوض كنيم، اگر از اين سودا بگذريم، ميزان حرف ما پائين مي آيد 

ر اگر هنوز ميل به تغيي. و اين چند بيت را كه بارها خوانده ايم باز مي خوانيم و اميدوارم اين ابيات را جايي يادداشت كنيد

ديگران داشته و اگر فكر مي كنيد كه دانشمند هستيد و مي توانيد ديگران را تغيير دهيد و عالقه به تغيير آنها داريد، خيلي 

مواقع خواهيد ديد كه اگر حرفي نمي زديد و تغيير نمي داديد و دخالت نمي كرديد هم زندگي خودتان خوب بود و هم 

 .زندگي ديگران

كني، خودت بدخو و خالي مي شوي زيرا به ) سني(و بزرگ ) حبر(ه بخواهي فردي را دانشمند پس مي گويد، به محض آنك

ذهن كشيده مي شوي و هرچقدر به ذهن كشيده شوي، از اين لحظه و از حضور دور شده و خالي مي شوي، در حاليكه قبل 

ريكه اي مي آمد، اما آب بدليل مقاومت شما آب با) فضاي يكتايي(از آن با زندگي موازي بوده و پيوسته بودي و از آنطرف 

 . قطع مي شود

http://ganjnama.com/View/97/108/8682/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1.html�


 # program  605 1395 ارديبهشت 14 ـ 2016 مي 2:  اجرا تاريخ حضور گنج 605 شماره برنامه

59  

 

 

 )13(متصل چون شد دلت با آن عدن

 از خالي شدن )14(هين بگو مهراس

 

وقتي كه به آن دريا، بهشت يا فضاي يكتايي وصل شُديد، حال بگوئيد و از خالي شدن نترسيد ولي بايد متصل شده و متصل 

رفتارهاي مردم اين اتصال را قطع مي كند اما برخي انسانها آنقدر عميق مي شوند كه ديگر  بمانيد كه خيلي مهم است و گاهًا

در نمي آيند و اتصالشان قطع نمي شود و خوشا به حال آنها، به همين دليل به قوم موسي گفت كه با ما بگويند كه چه كرده 

 .چنين افرادي هستند، تلفن زده و خبر را به ما بگويند اند و خبر را از ما پنهان نكنند، اگر بين بينندگان اين برنامه هم

 

 زين آمدش كاي راستين )15(امر ُقل

 كم نخواهد شد بگو درياست اين

 

تو كه به زندگي وصل شده اي و اين وصل باقي مانده است، ! فرمان قُل به اين دليل در قرآن زياد آمده كه بگويد اي راستين

خوشا به حال كسي كه وصل شده، در وصل باقي مانده و عمق پيدا . تي و تمام نخواهد شداكنون بگو زيرا به دريا متصل هس

 .مي كند

 

 )17(يعني كه آبت را به الغ )16(اَنْصتوا

 خشك ست باغ هين تلف كم كن كه لب

 

هم گفت كه ساكت باش زيرا تا  "...خامش كن و كوتاه كن، "و  "...اُسكُت و لَا تُكْثر اَخي"يعني خاموش باش و در ابيات  اَنْصتوا

مي گويد، تو كه براي خودنمايي حرف مي . يك فرمان الهي است "اَنْصتوا" زماني كه متصل به زندگي نشده و در ذهن هستي،

زني و مي خواهي ديگران را تغيير دهي، آب حيات يا بركت يا انرژيت را بيهوده تلف مي كني و هم باغ خودت خشكيده و هم 

 !يگران، چرا به باغ خودت آب نمي دهي؟باغ د
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 "...خامش كن و كوتاه كن، "بازگشت به 

 

 حديث***

 

 ال ضَرَر وال ضرار في االسالم

 نيست) در اسالم(ضرر زدن 

 

 691مولوي، مثنوي، دفتر اول، بيت 

 

 ها چون تيغ پوالدست تيز نكته

 نداري تو سپر وا پس گريزگر 

 

نكته هايي كه مي گويم همچون شمشير پوالدي تيز است و اگر تو سپر نداري واپس گريز يعني اگر نمي خواهي بريده شوي 

 .يا من ذهنيت از بين برود، از گفتار و انرژيي كه در اين مطالب است فاصله بگير

 

 پيش اين الماس بي اسپر ميا

 حيا كز بريدن تيغ را نبود

 

موالنا مي گويد كه اگر در معرض گفتار و انرژي من قرار گيري، من ذهنيت بريده و خُرد خواهد شد و اگر نمي خواهي كه من 

اما همه ما مي خواهيم كه من ذهنيمان كوچك شده و از بين برود بدليل آنكه . ذهينت آسيب ببيند نزديك اين گفتار نشو

 .است، روي خوش نخواهيم ديدميدانيم، تا زمانيكه من ذهني با م

قا"بازگشت به  ّالْل عاريجم هاكُم..." 

 

http://ganjnama.com/View/97/104/7925/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%DB%8C%D8%BA%20%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%DB%8C%D8%B2.html�
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 1760مارة مولوي، ديوان شمس، غزل ش

 

 ست به خدايي كه در ازل بوده

 )19(و دانا و قادر و قيوم )18(حي

 

مي بينيد كه ما چطور بوده ايم، اين ذات ماست، در در ازل از جنس او بوديم و االن هم هستيم، امتداد خدائيت هستيم و او 

زنده، دانا، قادر و قائم به خودش است، اين مصنوعي است كه ما به جهان، به ديگران و به مفاهيم متّكي هستيم، هوشياري 

. چراكه زنده است، داناست، قادر است و قائم به خودش است يعني ما اينگونه هستيملزومي ندارد كه به چيزي متّكي باشد 

هستيد نه (آيا شنيدن اين مطالب تاثيري در شما نمي گذارد؟ شما از اين جنس بوديد و االن هوشيارانه از اين جنس هستيد 

فُرم جدا شده و بهار آمده و گُل شما باز شده و  امروز گفت كه بهار آمده يعني هوشياري در انسان از). اينكه مي خواهيد بشويد

 ! اين خاصيتهاي زنده، دانا، قادر و قائم به خود را دارد، شما چرا اين گُل را مي بنديد؟

 

 هاي عشق فروخت نور او شمع

 تا بشد صد هزار سر معلوم

 

او شمعهاي عشق را در همه افراد  شما وقتي چراغ بشري مي شويد، چراغ خدا هستيد، گُل حضور شما شكوفا مي شود و نور

 .خواهد افروخت و صد هزار سر معلوم خواهد شد

 "...هين، نيش ما را نوش كن، "بازگشت به 

* 

http://ganjnama.com/View/97/99/4384/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87.html�

