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 ۲۳۸۸ شماره شمس، دیوان مولوی،
 

 گرفته من دامان پنهان است کسی جا این

 گرفته من پیشان شیدهک سپس را خود

 جان از خوشتر و جان چون پنهان است کسی جا این

 گرفته من ایوان نموده من به باغی

 دل در خیال همچون پنهان است کسی جا این

 گرفته من ارکان رویش فروغ اما

 نی در قند مانند پنهان است کسی جا این

 گرفته من دکان شکرفروشی شیرین

 ندنبی کسش چشم بندی چشم و جادو

 گرفته من میزان موزون است سوداگری

 سرشته همدگر در او و من گلشکر چون

 گرفته من آن او گرفته او خوی من

 عالم جمله خوبان نیاید من چشم در

 گرفته من مژگان خوبش خیال بنگر

 ندیدم کس ز درمان عالم گرد خسته من

 گرفته من درمان دیدم عشق درد تا

 ابیی درد ز درمان کبابی دل نیز تو

 گرفته من فرمان گردی درد گرد گر

 بریدی طمع خود از ناامیدی بحر در

 گرفته من مرجان برآری سر بحر زین

 سیرت چشم بگشای صورت طلسم بشکن

 گرفته من سلطان بینی غرب و شرق تا

 کرده سالم پیدا بینی غیب ساقی

 گرفته من پیمان کرده جام پیمانه
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 گرفته من طوفان بین عالمی گریه از
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 گرفته من یاران وآنگه غار یار تو

 بنگر گریه سوی زان بگذر گریه ز گوید

 گرفته من ریحان گشته روح عشاق

 نشسته دل صدر بر شکسته دل یاران

 گرفته من میدان پرستانمی و مستان

 خامش شکار کنمی تازی سگان همچو

 گرفته من کهدان عوعو سگان چون نی
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 گرفته من کیهان رویش نور اشراق
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 از دیوان شمس موالنا شروع می کنم.  2388 ۀگنج حضورامروز را با غزل شمار ۀبا سالم و احوالپرسی برنام

. مثل خیال سته ولی اختیارهمه امورش دردست اواینجا پنهان شدی کند که درل راجع به کسی صحبت مهمانطور که مالحظه فرمودید موالنا در این غز

تمام وجودش را و  ،روی اوشان هم ندارد ولی تابش نور آن معنا که موالنا در نظر می گیرد اینجا شکل و فرم ندارد و نام و ندر دلش است . خیال در

من و او در هم آغشته و سرشته شدیم این چه حالتی از ما را اینکه می گوید مثل گلشکر می زند؟ و راجع به چه کسی حرفتمام ارکانش را فرا گرفته. 

و حالتی که در این غزل دارد توصیف می شود؟ و درجایی می گوید که طلسم صورت را بشکن! این  ما بیان می کند؟ چه فرقی هست بین ما و یا حالت

ببینی و زنده بشوی به او . کافی نیست  جع به او صحبت می کنم راکه من رارا کسی نی ،می گوید تومی تواطلسم صورت چی هست که اگر بشکنیم 

راجع به هستی صحبت می شود بلکه یک حالت دیگری را  حبت می شود یاراجع به زندگی ص ین غزل راجع به خدا صحبت می شود یابگوییم که در ا

 و اینکاری که من می گویم با سکوت انجام می شود .  یدندارد بیان می کند . برای اینکه می گوید به گفتن بسنده نک

کن که سر و صدا نمی کنند و   مثل سگهای تازی شکار    هدان من گرفتههمچون سگان تازی می کن شکار خاموش  *** نی چون سگان عوعو ک  

ن زده ولی زندگی می گوید که اینها به کهدان م .اندازندیکنند و سر و صدا راه می آورند، نه مثل سگهایی که پارس م روند و شکار را می گیرند میمی

کنند. کهدان زندگی کجاست؟ و به کدام شکاراشاره می کند ؟ گاهی اوقات ما فکر می کنیم که یک کسی باید از بیرون بیاد اند و در کهدان من زندگی می 

بودنی که حالت ا گوشمان این را درک کنیم. این امکان ندارد و برای رسیدن به ذهنمان ی مان یا و این کس پنهان شده را به ما نشان بدهد و ما هم با چشم

ً در این غزل توصیف می   کنند یا نمی کنند . ه آنها روی خودشان کار می روی خودمان کار کنیم و به دیگران نگاه نکنیم ک شود حقیقتاً ما خودمان شخصا

 خود را سپس کشیده پیشان من گرفته                                                                        اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته             

 بطوری که من از خودمعقب کشیده و خودش را پنهان کرده ولی اختیار من را بدست گرفته . یک کسی پنهان شده که خودش راپس می گوید که اینجا 

 رد. ب  ست که من را می یار ندارم و او هاخت دیگر

 خوشتر از جان                                                                         باغی به من نموده ایوان من گرفته این جا کسی است پنهان چون جان و 

و یک باغی به من نشان داده و ایوان من را از  پس دوباره به آن کس اشاره می کند و می گوید که این شخص مثل جان است ولی خوشتر از جان است

جهان را بصورت باغی زیبا ببینم و جهان را قشنگ کرده برای من و خودش آمده و در ایوان من نشسته .  . پس این شخص باعث شده که من من گرفته

نگاه می کند و من نگاه کردن و دیدنم را دادم که  و ایوان من محل دید من یعنی چشم من است یعنی آن شخص آمده و در چشمان من نشسته و آن هست

. پس به این دلیل است که جهان بصورت باغی زیبا دیده ن او دیگرفرقی نمی کنیممی بیند ولی من هم دارم می بینم. پس م دست او و او هست که دارد

 عد اضافه می کند که ن جای بسیار خطرناک و زشت دیده می شد و بامی شود برعکس بعضی از حالتهای ما که جه

 اما فروغ رویش ارکان من گرفته                                                                          سی است پنهان همچون خیال در دل         این جا ک

نهان شده و خودش را عقب کشیده و خودش را همین حاال. آن کسی که پجا کجاست؟ اینجا همین لحظه است وپس یک کسی است پنهان شده اینجا .این

شکل نشان نمی دهد می گوید که مثل خیال در دل می ماند . خیال شکل فرم ندارد . پس دل من که تمام وجودم هست خیال آن است یا او هست که به 

حس زندگی در این بدنم همه دراثر تابش نور او  و مثل هیجاناتم مثل ممثل بدن فیزیکیوتمام رکن های وجود من مثل فکرم  خیال در آمده. بطوری که
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اشغال شده و او دارد کار می کند . اینکه هستی یا زندگی می گی پیدا می کند. تمام ارکان من بوسیله او زند پیدا می کند و راه پیدا می کند و دارد جان

گوییم زندگی با این لحظه یکی است . چه بگوییم شکل بی فرم گوییم به شکل خیال است و بی شکل است یعنی شکل ندارد این معادل این است که ب

گاهی اوقات عدم و گاهی اوقات می  ،زندگی البته اگر بگوییم شکل پس دیگر نمی توانیم بگوییم بی فرم! پس می گوییم همان بصورت خیال بودن زندگی

 ن تمام وجود من را فرا گرفته و او هست که من را اداره می کند. می گوید این لحظه که اینجا حاال زنده هست. بی فرم ایو گوییم فضای پذیرش 

دوستیش را با این فضا  شکلخیال با این لحظه یکی است و زندگی هم همان است و در این غزل ما می بینیم که موالنا  نچیز همچواگر این چیز یا نا

رابطۀ شما با  ه است؟این لحظه چگونبا می رسیم به اینجا که رابطۀ ما ،خودمان بیان می کند اگر بخواهیم از این غزل استفاده کنیم برای درست کردن 

می توانست بجای ظه تمام ارکان من را فرا گرفته.  سوال بسیار بسیار مهمی است . موالنا در واقع دارد می  گوید که این لحاین لحظه چگونه است؟ 

با زندگی یکی است. کجاست ضای بی فرم این لحظه. فضای بی فرم و بی شکل این لحظه ف ،بگذارد این لحظه،اینکه گفته اینجا کسی است پنهان 

یا آگاه به زندگی هستید و یا از زندگی بی خبرید. پس وقتی ایشان حس می کنند که این کس پنهان ! پس بنابراین در این لحظه شما  این لحظهزندگی؟ 

ه است؟ است. حاال شما رابطه تان با این لحظه چگونلحظه بصورت خیال در دل من زنده  نشده بصورت خیال در دل است درست مثل این است که ای

هویت شدن خودمان با فکرهای ی این لحظه را نمی شناسد من ذهنی که در اثر فکر کردن ما و هم تان به جهان نگاه کنید . من ذهناگرشما با من ذهنی

رمی ؟ برای اینکه من ذهنی با زمان کافراری است چرا ،همین خیال که می گوید دل من را پُر کردهخودمان بوجود می آید از این لحظه فراری است از 

ولی زندگی که در این لحظه هست گذشته و آینده را می بیند ولی زنده به خودش است . پس شما ببینید  باید گذشته و آینده داشته باشد.  کند . من ذهنی

من ذهنی این لحظه را به سه صورت استفاده  ،من ذهنی داشته باشیدهست؟ اگر ا اتفاقی که در این لحظه می افتد چگونهاالن رابطه تان با این لحظه یا ب

یکی بصورت وسیله برای یک هدفی . برای من ذهنی این لحظه ارزش ذاتی برایش ندارد چون آن را نمی شناسد، چون با زمان کار می کند می کند 

را می پوشاند و زندگی را حس  یجه زندگیرسیدن به آینده صرف می کند. در نتر می کند این لحظه را به عنوان وسیله برای یعنی با گذشته و آینده کا

ماه بعد یا در سه سال بعد می خواهم بدست  این چیزی که در سه روز بعد ،دریک و دارد می گوید که این لحظه پلکانی است برای رسیدن بهنمی کند 

اتفاقی بیفتد تا زندگی ما شروع بشود در واقع داریم این زمان را یک آن موقع شروع خواهد شد. خیلی از ما منتظر این هستیم که  آورد و زندگی در

از ی کنید؟ اگر شما از یک رویدادی ،از یک وضعیتی،پلکان می کنیم برای رسیدن به آن اتفاقی که می خواهیم بیفتد. ببینید که آیا شما دارید این کار را م

دارید زندگی این لحظه را می پوشانید این معنی اش یزی و با این جریان هم هویت شده اید ، یک کسی دارید االن استفاده می کنید برای رسیدن به یک چ

این  یعنی از ذهنی و یا برنامه ریزی نکنیم . اگر وضع یک کمی بدتر بشود برای من این نیست که ما به هدفهای بیرونی مان نرسیم و یا نخواهیم رسید

به لفظ بگوییم این فایده  لحظه که صحبت این است که یک کسی پنهان است و این کس پنهان جز ذات ما نیست. اگر بگوییم که خدا هست و این را فقط

 م بصورت زنده در این لحظه،آمدی باید زنده بشویم به او. اگر ما می گفتیم که زندگی هست و خدا هست و بالفاصه زنده می شدیم به او و میندارد، 

در از دست می داد و برای تعیین حال ما در اینجا هم می گوید که  را انویه پیدا می کردند و اهمیت خودشگذشته و آینده واتفاقات و رویدادها حالت ث

زل دارد می گوید که اینجا کسی یک کسی در این صورت درست بود ولی اگر ما فقط به لفظ می گوییم که بله این غخوبان جمله عالم  م من نیاید چش

برویم دنبال کارمان!! این  نیست و بعدیا هر چیزی که اسمش را می گذارید، آن پنهان شده و این کس پنهان کسی جز خدا و یا زندگی و یا هستی و 

و این من گفتیم  حتمال دارد که بیشتر ما، من داریمکه االن ا پس من ذهنیما باید به این زنده بشویم.  و این توصیف فکری بکار نمی خورد،لفظی تفسیر

ذهنی این  در گذشته و آینده کار می کند و این لحظه را نمی شناسد و از این لحظه فراری است برای اینکه این لحظه زمان نیست اگر قرار باشد که من
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 ان وسیلهاز این لحظه به عنو یان برداشته بشود! حاال اگر من ذهنیو خودش هم نمی خواهد که از م لحظه را بشناسد باید خودش از میان برداشته بشود

 مین نبرای هدف استفاده بکند و ما را در ذهن همیشه نگه دارد برای اینکه آینده همیشه بصورت یک چیز ذهنی و یک تصویر برای ما هست ما که اال

سیم وقتی که از زندگی قرار میدهد برای اینکه این لحظه می گوییم که به آینده بر و همیشه این حالت ذهن ما را  به حالت محرومتوانیم به آینده برویم 

فتیم میمیریم. بعد مرحله دیگر و... باالخره می امی خواهیم به آینده برویم و به یک مرحله دیگر برسم و  در این لحظه هستیم و هممی رسیم به آنجا باز

ه میدارد. همیشه ما را وعده فردا می دهد. اگر این کاررا خیلی زیاد بکنیم و اصرار بورزیم یک دفعه پس این لحظه ما را همیشه محروم از زندگی نگ

 زندگی می بینم که این لحظه را بصورت مانع می بینیم مانع برای رسیدن به زندگی در صورتی که این لحظه حاوی زندگی است . می گوییم که

که این لحظه مانع من با زندگی است چرا؟ چون ما زندگی را بند کردیم به یک چیزی در آینده و این لحظه کجاست؟ در این لحظه . حاال شما می گویید 

ی بینم. این نمی گذارد که من به آن برسم اگر این یک ماه تمام می شد و این یک ماه از این لحظات تشکیل شده و اینها را من مانع می بینم و مسئله م

ببینید که این حالت شما هم هست؟ این لحظه را که حاوی زندگی است می توانیم بگوییم که اگر بخواهیم به خدا برسیم باید حالت برخی از ماست و شما 

نباشیم پس از زندگی و از خدا بی خبریم. و ما این لحظه است. اگر در این لحظه حاضر  راینخدا می آید و زندگی د مین لحظه زنده بشویم. زندگی ازه

چهار تای دیگرمی آید باال. پس ما داریم . حاال یک مسئله را حل می کنیم ا مانع می بینیم و مسئله می بینمراالن ما را به خدا می رساند لحظه را که 

که  کاریاشتباه می رویم اگر در این کار اصرار بورزیم یک دفعه این لحظه را بصورت دشمن می بینیم . خیلی ها این کار را می کنند. کسانی که از 

سر جنگ دارند . اینها  نفر هستند و با بیشتروضعیت ها متنفر هستند از جایی که زندگی می کنند متنند متنفر هستند با کسانی که سر و کار دارند می ک

که این لحظه  کس پنهان شده است دشمن خودشان می بینند و می گویند که این دشمن ما است چرا؟ با شکلی این لحظه را که حاوی زندگی است همان

دشمن هستم پس با این لحظه هم دشمن هستم . با این  که آورد که من با آن دشمن هستم. حاال می گیرد دشمن هستند . این لحظه یک رویدادی را پیش می

گرد    گر گرد درد گردی دا کنم . اینجا هم که می گویدمی شود که خودم را از این فرم ج پذیرش من سببیک راهش این است که این لحظه را بپذیرم 

کردم رابطه شما با این لحظه چگونه  سوالی که االن همین درد گشتن یعنی هر چیزی که برای شما درد شده تماشا کنید آنرا و خودتان را از آن جدا کنید.

با این لحظه دارید می ستیزید االن که  حضوراست . شما اگر متوجه بشوید ش و آگاهی به وضعیت فعلی شما بروز؟ اگر یکی از این سه تا است بیناست

است که و این لحظه را دشمن می پندارید در این صورت همین سبب خواهد شد که هوشیاری از فرم این لحظه بیرون کشیده بشود. چه بسا ممکن 

م و یا بصورت ن لحظه را بصورت هدف کردیرا و ای ولی چون ما این اتفاق د در جهان بیرون به نفع شما استشوید که اتفاقی که االن می افتمتوجه ب

به آنجا که خواهیم به آن توجه کنیم ونمی خواهیم به آن هوشیار بشویم و می خواهیم از آن فرارکنیم  یا بصورت دشمن می بینیم اصالً نمیمانع کردیم 

ست . هیچ وقت شما شده که بروید به آینده به غیر از در فکر می کنیم در آنجا زندگی هست . آنجا کجاست؟ جایی در آینده. ولی آینده همیشه در ذهن ا

بخاطر آوردن .ما همیشه در این لحظه هستیم. حتی اگر دراین لحظه نبودیم گذشته را نمی توانستیم به خاطر بیاوریم این یک چیز ذهنی است.  ؟ذهنتان

ه هستیم چرا این است که در این لحظه زنده هستیم ولی در این لحظه زندگذشته به این علت است که در این لحظه زنده هستیم وتجسم آینده به این علت 

برای اینکه تماماً رفتیم توی ذهنمان و آنجا یک من مصنوعی ساختیم و این من از این لحظه فراری است و بیشتر اوقات ما این سه   را متوجه نمیشویم؟

میدهید ؟ به محض  متا کار را انجام می دهند حاال شما ببینید که این سه تا کار را انجاو گاهی اوقات بعضی ها هر سه انجام می دهیم. ما تا کار را 

دستخوش بازیچه  اینکه متوجه بشوید یکی از این کارها را انجام می دهید می توانید دیگر انجام ندهید . هوشیاری به اینکه االن زندگی شما به این ترتیب

برای  ظه می ستیزد این لحظه را وسیلهشما است دیگر کسی دیگر نمی تواند کمک کند. کسی که با این لحاین هوشیاری تنها کمک ،من ذهنی است 

یاد. پس خیال هدفش می داند و این را زندگی و راه می داند اگر کسی از بیرون اینها را به او بگوید هم او نمی فهمد. مگر این هوشیاری در او بوجود ب
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به این لحظه وزنده بشویم و اگر زنده نمی شویم حداقل لحظه است به محض اینکه ما می گوییم خیال در دل باید بیاییم  در دل همین فضای بی شکل این

ار را بشویم به اینکه االن من چکار دارم در این لحظه می کنم؟ و از خودتان بپرسید که آیا من یکی از آن سه تا کار را می کنم یا هر سه تا کهوشیار

 ؟ دارم می کنم

 شیرین شکرفروشی دکان من گرفته                     سی است پنهان مانند قند در نی                                                                   اینجا ک

ن می فروشد این دکان من را فروشی که دائماً شکر شیریندی است که در نی در یک نیشکر قایم شده و یک شکری شیرین مثل قپس می گوید این فضا

به آبادانی و به آرمش آغشته می شود این چه شیرین شکر فروشی شته می شود عشق آغ هباشغال کرده. یعنی من هر چه که می گویم به شیرینی و 

گوید این یک شبیه  شادی این لحظه جاری می شود به آن. پس می،خیال شکل ، شادی آن چیزشادی آن فضا ،کنم شادی بودنمن هر کاری میاست. 

 .  او را ببیندهیچ کس نمی تواند  شده، مثل جادگر و چشم بند می ماند و قائمجادو و چشم بندی است . 

 ته  وزون میزان من گرفدو و چشم بندی چشم کسش نبیند                                                                                     سوداگری است مجا

موزون نیست. ولی این خودش یک معامله گرپس می گوید نمی شود با این چشم دید . اگر بخواهیم به فکر بشناسیم این خیال را از جنس فکر و اندیشه 

خرد هماهنگ و موزون و قشنگ می شود و هر چیزی جای خودش می افتد و ،این چشمبند ،هوشیاری این  است همه چیز در اثر جریان پیدا کردن 

و احساسی من را بدست گرفته . من خودم دیگر معیار ندارم و اینطوری نیست که من توی آن است . حاال این آمده همۀ معیارهای فکری و رفتاری 

اخته ندارم ن کنم. یک فکر از پیش سو خودم را هم سوار آ ا ارائه کنم و بگویم که من هستمم و آن رفتار روم از گذشته ام یک چیز شرطی شده بیاوربر

خیلی عجین شده باشد با زندگی که اینطوری صحبت کند و این را هم خلق کند. و این آدم باید  میزان من گرفتهآن بچسبم . این سوداگرموزون به که 

وداگر موزون با این خیال با ه رابطۀ من با این چشم بند با این سالگو می تواند برای ما باشد که اگر شده این سوال را پانصد مرتبه از خودمان بکنیم ک

ه پنهان شده باشد شکل ندارد اگر شکل داشت که ما با چشم می دیدیم. رابطۀ من با این چگونه کالبته کس نیست مثل آدم که نیست این کس پنهان شده، 

با آن می توانم رفیق  اق می افتد چگونه هست؟و این کاهش پیدا می کند که رابطه ام با این لحظه چگونه هست؟ رابطه ام با آن چیزی که االن اتف؟ هست 

بهتر نیست بشوم؟ اگر قرار باشد من همیشه در این لحظه باشم و اتفاقی که االن می افتد دیگر دارد می افتد و اگر دست من بودم جلویش را می گرفتم 

صورت  هپنهان شده که ب ه دوست باشم بااین خیال با این کس  لحظه همیشه رفیق باشم اگر با این لحظ پس با اینکه من با آن رفیق باشم و دوست باشم 

 شدم . بعد می گوید  ام حرکات من را اداره می کند رفیقموزون تم

 گرفته گرفته او آن من  چون گلشکرمن و او در همدگر سرشته                                                                                     من خوی او

 گلشکر یک معجونی است که از گل رز و شکر درست میشود و گاهی اوقات گل را در شکر یا شکر را در گل می خوابانند و اینها خاصیت هم را می

مثل گلشکر من اینطوری شدم.  است و هم شکر است و می گوید مناین گلشکر عطر و طعم گل را دارد و شیرین هم هست . در واقع هم گل  لیگیرند و

ت من را من خوی او را گرفتم و او تمام زندگی من را گرفته . او آن من را گرفته. او آن قسمت اصلی من را و ذاو او در هم سرشته شدیم یکی شدیم. 

شتم و خسته شدم ونمی توانم تمام جهان را گ ،انسان می شود را گرفته . ولی همه این توصیفها را کرده و می گوید که من   که سبب زیبایی و زندگی من

 درمان پیدا کنم 
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 ته  مان ز کس ندیدم                                                                                   تا درد عشق دیدم درمان من گرفدرمن خسته گرد عالم  

 قبالً  وست دارم و برای من خوب هستند ورد من در چیزهایی است که من دپس من دیگراز بس گشتم خسته شدم برای اینکه من فکر می کردم عالج د 

آن چیزهایی که من ذهنی به من نشان می داد که آینها خیلی خوب   در چشم من نیاید خوبان جمله عالم *** بنگر خیال خوبش مژگان من گرفتهگفت که 

ع می شود دیگرآنها به چشم من نمی یاد این معنی اش این نیست که من زیبایی ن شروه کنم کامل می شوم و زندگی مهستند و اگر آنها را به خودم اضاف

موقعی می شوند که به جای این  نمی خواهم آنها را بدست بیاورم ولی آنها برای من مهم نیستند ،مهمیا آنها را نمی بینم اعتبار برای آنها قائل نیستم و 

بشوند مرکز و دل من . ولی االن دل من همان خیال معشوق است. پس آنها به چشم من نمی آیند و آنها  یال بیایند بنشینند و بنشینند در دل من وخ

زیبایی آنها را می بینم و حتی بهتر هم می بینم ولی حاالت گذرا بودن و میرا بودن آنها را هم می بینم که ولی هنوز معتبر هستند .من دیگرمهم نیستند . 

خوبان عالم را می آوردم و می گذاشتم توی دلم و آنها می شدند دل من و چون در حال تغییر بودند من می ترسیدم االن این کار را الً بالً نمی دیدم.  قبق

ند چون آن نمی کنم االن زنده شدم به زندگی و چون به اندازه کافی هم تجربه کردم می دانم که اینها نمی توانند دل من باشند پس به چشم من نمی آی

نگاه کنم چشمان من را می بندد. البته اینها همه تمثیل هستند یعنی آنها دیگرمهم جلوه  گرفته و من تا به خواهم به آنها ته به چشم من و مژگان من رانشس

عالم. من  عالج من در دست عشق است نه در دست خوباننمی کنند. اگر درد من این است که من از عشق محروم هستم درد عشق درمان من را گرفته 

ضافه بشود قبالً یک من ذهنی داشتم یا االن من ذهنی دارم و یک چیزی را در ذهنم معادل ذهنی اش را تجسم می کنم و فکر می کنم که اگر این به من ا

دید ذهن نگاه کنیم اگر با  ،عالج من در دست عشق است .من به زندگی میرسم. من فکر می کردم که عالجم آن است ولی االن متوجه می شوم که نه 

ن فضای وحدت هستیم و هر دردی که ما داریم که فکر می کنیم مسئله است آن درد عشق است. درد است ولی حالیمان نیست که ما چون محروم از آ

زندگی به لحاظ این  این به لحاظ هستیم ما باید به آن برسیم اگرهر چیزی به ما بدهند ما راضی نمی شویم . پس درد ، درد عشق است.فضای زندگی 

دارد که آدم به سمتش می رود یعنی ما از آن لحاظ درد منظور و خیال این درد عشق از جنس خیال است و این یک حالت دل کبابی دارد و یک حالت 

جع به انسان صحبت می کند. د می گوید که تو هم مثل من هستی . دارد راداریم که بسوی عشق برویم. بع دلسوخته هم هستیم و ما دوست داریم و تمایل

 دارد به توی انسان می گوید که 

 گر گرد درد گردی فرمان من گرفته                            نیز دل کبابی درمان ز درد یابی                                                                  تو

مانت در دردت هست. در هر دردی که ما االن داریم و علت اینکه این درد شده برای ما این است که تو هم مثل من هستی و تو هم دلت کباب است و در

ز آن حضور زنده و زندگی زنده این لحظه را سرمایه گذاری کردیم در آن و آن تبدیل شده به درد و کافی است که ما این حضور و زندگی زنده را ا

که تبدیل به یک چالش می شود. یک کاری  بود از حالت درد بیرون آمد و فوقش یزی که تا حاال بصورت دردبکشیم بیرون یک دفعه می بینیم که این چ

حس وجود در آن داریم و ما فکر می کنیم که ما آن هستیم و این قسمتی از وجود ما است ولی اگر این ما باید انجام دهیم. وقتی بصورت درد است که ما 

ون می بینیم که این چیزی که تا حاال مسئله بوده اصالً نه تنها مسئله نیست بلکه بعضی موقعها وجودش الزم هم نیست و حس وجود را از آن بکشیم بیر

اصالً  ه اینهاما اصالً به آن احتیاج هم نداریم هزاران چیز وجود دارد که شما از آنها رنج می برید و اگر حس وجود را از آن بکشید بیرون می بینید ک

مسئله واقعاً می گوید که گرد درد بگرد که درد به دو معنی است اگر در فضای ذهن داریم درد را تعریف می کنیم پس این ضافی هستند و چیزهای ا

رابطه ،رابطه ام با همسرم خراب است  ،قرض دارماصلی ما است االن اگر از کسی بپرسیم که مسئله ات چی هست ؟ می گوید که خب من پول ندارم 

ی رسیدم و نرسیدم یا دوست ندارم جایی را که زندگی ئیسم خراب است و همان سه تا حالت را پیش می آورد ! یا می گوید که باید به فالن چیز مام با ر
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ه ها جوری لیکنم یا فالنی را دوست ندارم و هر روز او را باید ببینم . اینها دردش هستند. اگر حس وجود را از اینها بکشد بیرون یک دفعه همین مسئم

باید متوجه باشی که همیشه این لحظه است و عمیقاً ما باید درک کنیم که ی هوشیاری را باید بیرون بکشی .اول درد گشتن یعن دیگر دیده می شود . گرد

ی است یا غیر دوستی است . آید باید از خودمان بپرسیم که من االن رابطه ام با این لحظه رابطه دوست لحظه است و هر موقع که یادمان می همیشه این

توانیم بکنیم. پس حاال که این لحظه هست و من زنده  حظه هست که هست و ما هیچ کاری نمیآشتی هستم با این لحظه یا دارم می ستیزم. همیشه این ل

ر دوباره نگاه کنیم با آن هوش می هستم و االن گرد آن موضوع می گردم که اگزنده به آن هستم و هوشیار شدم به این پس هوش خودم در خود من هست

 بینیم که یک ذره آرامتر شدم به این موضوع. آرام تر شدم چون حاال این را بصورت موضوع و وضعیت می بینم نه بصورت قسمتی از وجودم.  

 آری مرجان من گرفته برزین بحر سر                      حر نا امیدی از خود طمع بریدی                                                                  در ب

ا در ذهن پس به انسان می گوید تو در یک دریایی بودی که آن دریای نا امیدی بود و آن دریا جز دریای ذهن نیست. اینکه ما بوسیله من ذهنی چیزی ر

تجسم می کند یا گاهی  فکر یک موجود ذهنی را یک باشنده ذهنی کوچکتررا ر جلسه قبل گفتیم یک باشندۀ ساخته شده ازتجسم می کنیم و همانطور که د

و به خودش اضافه کند و فکر می کند که اگر به ش حرکت کند و آن را بدست بیاورد اوقات بزرگتر را تجسم می کند و در درون ذهن می خواهد بطرف

یعنی از خودت نا امید شدی .  در بحر امیدی از خود طمع بریدیا نمی شناسد. خودش اضافه کند به زندگی می رسد در حالیکه کل این سیستم زندگی ر

گرفتی. زنده شدی به  اری را و زنده شدن به زندگی را بدستحاال از این بحر سر بر می آوری در حالیکه این گوهر حضور را و این گوهر هوشی

که داری مرجان است داری هوشیاری این لحظه است که در واقع این بحر با چی هست زندگی و در عمل از خودمان سوال می کنیم که رابطۀ من 

این نشان دهندۀ این است که شما در ذهن هستید چیزی نیست جز فضای زنده این لحظه ؟ از خودتان سوال کنید اگر این لحظه در شما تیزه ایجاد می کند 

بلکه  ،یامید ذهن هندر بحر امید هستید . حاال  ایدر این صورت در فضای و شما در کار است و اگر نه یک فضای پذیرش و آشتی هستید من ذهنی

بصورت آگاهی ما زنده می شویم به زندگی ولی این مستلزم شکست  مهزندگی است این بحر خیال معشوق است و ما همانطور که می بیند این بحر

 طلسم صورت است. 

 تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته                                                                بشکن طلسم صورت بگشا چشم سیرت                      

وضعیت فعلی ما است که ما با دید فکر و ذهن به زندگی نگاه می کنیم و چون با دید فکر  نیمبشکن. طلسم صورت هلسم صورت را گوید تو طیپس م

حتی خداست. بعضی  گی را بصورت یک تصویر می بینیم و فکر می کنیم که آن تصویر زندگی است یا آن تصویرو ذهن به زندگی نگاه می کنیم زند

ورت یک تصویر در ذهنمان می بینیم . اگرما صحبت زندگی می کنیم باید این لحظه زنده بشویم به او و هر کاری که می کنیم در صاز ما خدا را ب

 ،میزان من گرفته،ن احساس می کنیم آن کار را انجام بدهیم. یکی از نشانه های او را گفت که ارکان من گرفته حالی که آن زندگی زنده را در خودما

پس طلسم چطوری می شکند ؟ طلسم از آنجا می شکند که ما بپرسیم رابطۀ من با سوداگری است مورزون و مثل گلشکر من و او با هم آغشته شدیم. 

یک لحظه طلسم می شکند درست است که دوباره جذب طلسم می شویم این طلسم درست عینکی هست که  !ه؟ بپرسیماین لحظه یا رویداد این لحظه چی

بینی ذهن به ما نشان می دهد که زندگی به صورت تصویر است زندگی از فکر ساخته شده . می گوید که این را بشکن اگر این را بشکنی یک دفعه می 

 و همه جا پر از زندگی است درون تو پر از زندگی است .که شرق و غرب را سلطان من گرفته 

 پیمانه جام کرده پیمان من گرفته  ساقی غیب بینی پیدا سالم کرده                                                                                                 
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ان بله گفتن به او همو پیمان تو را گرفته. پیمان تو رفته و به تو دارد تعارف می کندا به دست گجام شراب زندگی ر ،تو آن موقع می بینی که ساقی غیب

گی است و زندگی در این لحظه است . ما یک پیمانی بستیم با خدا وخدا روز ازل که با این لحظه هیچ فرقی ندارد چی بگوییم روز ازل چه داست به زن

معنی اش این است که  نیاو این لحظه بوده و اسمش همین ابدیت است و گاهی اوقات ازلیت است. روز ازل هم  .تسا یکی بگوییم این لحظه هر دو

 پذیرفتن این لحظه است نمی توانید شما با لداعممی گوییم بله. بله گفتن  همیشه این لحظه است و خدا این لحظه از ما می پرسد من خدای تو هستم ؟ ما

خواهم در  که من گفتم بله! اگر شما بگویید بله آو هم می گوید بله. اگر شما بگویید که من ستیزه می خواهم جنگ میو یا خدا بجنگید و بگویید  هظحل نیا

می گوید خیلی خب! تو می خواهی بجنگی ، بفرما. جنگ  ،خواهم با تو بجنگمیمشما به زندگی می گویید که من  .دینیب یم گنجدرون ودر بیرون هم 

ضعیت موقعی دیده می شود که ما زنده به زندگی بشویم . انسان چکار کرده ؟ می گوید من آمدم دامن او را نگ! ولی این وی تو درست می کنم بجبرا

ً بیرقت و تا راکامل رسیده این دنظر بگیرد چه انسانی که به حضور کشیدم حاال موالنا چه خود زندگی را در به جای زندگی می معادل هم می گیرد شما  ا

 او هم زندگی و خرد زندگی را دارد بیان می  کند. .ور کامل به زندگی حاضر است از او هم بپرسید طرا که بکسی  توانید

 از گریه عالمی بین طوفان من گرفته                                                                      ه                  دید حورنش کشیده کای نوح من دام 

  تو یار غار وآنگه یاران من گرفته        سرهای ما شکسته                                                                                     تو تاج ما وانگه

رده و با ذهنش هم من دامن آن ساقی غیبی را کشیدم من به عنوان انسان که در پایین می گوید به گریه و زاری مشغول هست انسانی که در ذهنش گیر ک

هم چنین چیزی وجود ندارد. می  ،زندگی بیشتر به او توجه می کند دروایغریبم در ب نم هننو زاری و کند که هر چقدر گریه هویت شده و فکر می 

گی تبدیل شده به روح دیده ای یعنی انسان کامل انسان به حضور رسیده انسان به زند حورنوحی که تو به او می گویم ای  گوید که من دامنش کشیدم و

یعنی سوار شده روی زندگی و آگاهی به ،روی زندگی  یعنی حس زندگی .دن رآو ردتبدیل شده  . روح در اینجا چیزهای عادی نیست که به تصویر 

زاری طوفان را و زنده به زندگی هستی . چرا به نوح می گوید ؟ چون من از گریه و  یدش لیدبت حورده . می گوید ای نوحی که تو به عنوان یک باشن

 انداختم. 

حاال !من دارم به آن نوح می گویم که تو من را ببین که چقدر گریه و زاری می کنم چقدر تو سر خودم می زنم ریه عالمی بین طوفان من گرفته گ از  

آخر این چه حالتی است ؟ ما این همه  ؟و تو یار غار بشوی و بعد دل یاران من بگیرد  ؟این درست است که تو تاج ما بشوی و سرهای ما شکسته بشود

ر ما هستی چون ما در ذهن ستاج  وتچرا حال ما خوب نمی شود؟ و  گریه و زاری می کنیم که حال ما بهتر بشود و درد می کشیم و رنج می کشیم پس

م موالنا دارد به ما می گوید که این راه را می گوییم که زندگی یا خدا تاج سر ما است و آن تاج و خدا را هم تجسم می کنیم و یک چیز ذهنی می گیری

دیم و به جایی نرسی ،میدش کچوک امیعنی این همه  هشاما شکسته ب  یاهما باشی و سر رسنرو و این راه درست نیست. و اینها همه توهم است. تو تاج 

 !بشوند و دل یاران من گرفته باشه یاران من گرفته  ،یتسه ام قیفر ما بشوی غار یعنی محدودیت. یعنی تو در این محدودیتغاریار و تو  !موفق نشدیم

 غار از این تمثیل استفاده می کندگها به یک غاری پناه بردند و یاردر یکی از جن دمحم ترضحهمراه  هب هکیار غار ابوبکر بود  همینطور که می دانید

اگر ما  .هم کشاندیم به غار خدا را خدا یار غار ما استوقتی که ما می گوییم  هککند ییادآوری م ام هب زابولی در اینجا بطور ذهنی   تسا رکبوبا هک

می آمدیم بیرون از محدودیت خودمان را می کشیدیم بیرون. دارد به ما یادآوری می کند که این غارم که خدا یار ما است بالفاصله ازمتوجه می شدی

 دیوبگخواهد  در اینجا می.  تسا هدوب لصا دمحم ترضح وابوبکر است که یار غار است است در آنجا هم غاردا یارمی کنیم خچنین تجسمی که فکر 
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غار باشد بلکه ما یار غار آن هستیم. بعد آن نوح روح دیده به ما جواب می دهد انسان به تواند یار زندگی نمی .ا ذهناً زندگی را یار غار گرفتیمکه م

 زندگی زنده شده که 

 عشاق روح گشته ریحان من گرفته                                           گریه بگذر زان سوی گریه بنگر                                                 گوید ز

 مستان و می پرستان میدان من گرفته                               یاران دل شکسته بر صدر دل نشسته                                                         

ریه را فراموش کن از گریه بگذر و از آن سوی گریه نگاه کن. گریه معادل ذهن است . تو از درون ذهن نگاه یدهد که گپس او بر می گردد و جواب م

تا بتوانی نکن و مثل این است که بگوییم آنطرف ابرها آفتاب است و ما اینطرف توی ابرها هستیم. می گوید تو از آن طرف ذهن از بیرون ذهن نگاه کن 

شیاری را از ذهن که گریه و دردهست بکش بیرون . برای اینکه وقتی ما با ذهن هم هویت هستیم یک باشنده ای درست ذهنت را هم ببینی یعنی هو

دنبال زندگی هستیم  ها که می گوییمعقی زندگی را تحمل کند. ما بعضی موتواند آن فضا یمن فضا می جنگد و می ستیزد. پس نکردیم که دائماً با آ

عمالً به زندگی  هدنبال زندگی هستیم پس چرا عمالً کارهایی نمی کنیم ک اگر بصورت من ذهنی.که چه می گوییم نمی دانیم  ولی شاید ینبصورت من ذه

شود شما آرامش بخواهید در ذهنتان با یکی در ذهنتان مشغول ستیزه باشید. و این یمو بعد می جنگیم! ن ش می خواهیمی بشویم. ما می گوییم آرامهمنت

کسانی که عاشق شدند یا عاشقان به بی فرمی تبدیل شدند به  نیبباز آن سوی گریه نگاه کن . کند. پس می گوید که از گریه بگذر یم ینهکار ار من ذ

کسانی که این لحظه زنده شدند به زندگی و زندگی درون بدنشان را حس می کنند و از طریق حس کردن آن  .جسم ندارند ،تبدیل شدند طقف یک آگاهی

همین زندگی است که دارد از تو  نما تمام  زندگی در جهان یکی می شوند اینها بصورت روح در آمدند و دسته گل من را گرفتند. دسته گل زندگی ب

محاورات  ردرا بشکنیم در واقع ما  ینهنی ما شده دل ما اگر این من ذهبیان می شود و آنهایی که دل شکسته اند یعنی ما االن دل ذهنی داریم من ذ

ون ندادی من دلم شکست. منظور این است که من انتظار داشتم فالن چیز را به من بدهی چ .ی ! دل نمی شکندمولی هم که می گوییم دل من شکستمع

 زاا شکند. در واقع یک گوشۀ من ذنی است که آسیب می بیند . می گوید یارانی که دلشان را شکستند یعنی دیگر در منیت نیستند و منیت آنه یماین دل ن

وقتی من ذهنی شان ذوب شده در صدر دل نشسته اند و مستان و می پرستان اینها  دنتسه لد ردصدر نتیجه در ینعی هتسشن لدر دص رد .  هتفر نیب

اینها زندگی پرست هستند ستیزه پرست نیستند. میدان من گرفته   ،گردند و اینها می پرست هستندتند و در ضمن حول و حوش زندگی میمست زندگی هس

 نوح روح دیده یا انسان زنده شده به زندگی یا خود زندگی دارد اینها را می گوید. همان  ؟این را که می گوید

 نی چون سگان عوعو کهدان من گرفته                 همچون سگان تازی می کن شکار خاموش                                                            

ار تو است. اگر مثل کحس کن و به آن آگاه باش . این ش ن برو شکار کن . شکار یعنی زندگی رابجای حرف زد  .تازی باش و حرف نزن یاهمثل سگ

روستائیان جایی دارند که کاه را می ریزند توی آن و گندم را که مدام پارس می کنند و می خواهند بروند شکار کنند اینها غیر از کاهدان که  ییاهسگ

ً مئادچیزهای بی ارزش و فضای ذهن ، کسانی که به  جای دیگر می گذارند. کاهدان یعنی فضای گفتگو مشغولند و به ارائه خودشان و تثبیت خودشان و  ا

صدای ل گفتگوی مزیت های خودشان که این کار را کردم و آن کار را کردم و این کار را می خواهم بکنم و اینطور سر و صدا راه انداختند اینها مث

 به کاهدان می زنند. ویک چیز فکری و کاه است   اهنآ راکشند وعو می کنند شکار می کنسگهایی که عو
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 اشراق نور رویش کیهان من گرفته                  تبریز شمس دین را بر چرخ جان ببینی                                                                      

ست تن ما است ل محدودیت ما اواب ببینی باید به چرخ جان بروی . تبریز رمز یا سمبشمس دین را به خواگرمی خواهی پس به تبریز می گوید که تو 

را ببینی باید بروی به آسمان  هدنز نی و این زندگییما و مجموعه اینها . می گوید اگر تو می خواهی که این حضور را بب  یاهرکفمثل بدن فیزیکی و 

مز این زندگی و ر زمرفته . پس شمس تبریزی در اینجا مان خود من را گرو آس ار نمجان و در آن آسمان جان تابش نور این آسمان تمام کیهان 

انی می شوم که این آسمان جان ه آن و تبدیل به آسمب موش یم هدنزمن  ،می تابد بصورت الهام در دل من  یاست که وقتآن سر چشمه حضور زنده یا 

روی من اثر ندارند  عقوم نآ اهدادیت ثانویه می بینم و روصورصورت است که من از بدنم فراتر می روم و بدنم را هر چیز دیگری را بنیو در ا است

 رویداد خوب و بد را من معتبر می شناسم ولی در حال من تاثیر ندارند *****

 

 

 

 

 

  

 

 


