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 از دیوان شمس موالنا شروع  726شماره با غزل  امروز را گنج حضور ۀبرنام با سالم
  می کنم.

 در  دیوانه همی گردد تدبیر همی د         د      ر  عاشك به سوی عاشك زنجیر همی د  

 کز آتش عشك او تمصیر همی درد       شك        ارم روی عگتمصیر کجا گنجد در 

   دراعه تموا را بر پیر همی درد          تا حال جوان چه بود کان آتش بی علت   

 ابروی کمان شکلش از تیر همی درد        صد پرده در پرده گر باشد در چشمی       

 خیر همی درداز چنگل تعجیلش تأ        دل هر عاشك کز بیضه برون آید      مرغ 

  چون آتش عشك آید این لیر همی درد       این عالم چون لیرست پای همه بگرفته       

 دردپیراهن هر صبری زان میر همی  ست       الحك تبریزی هم خسرو و هم میرشمس 

 

 موالنا می فرمایند9

 دیوانه همی گردد تدبیر همی درد       به سوی عاشك زنجیر همی دردعاشك 

به ما یاد  ی از جنبه های زندگی ما وجود داردکه در خیل غزل لانون جذب رادر این موالنا 

ما  لانون جذب می گوید که هر چیزی هم جنس خود را جذب می کند. آوری می کند.

ویت می شویم و بصورت هوشیاری بی فرم به این جهان می آییم و با چیزها در ذهن هم ه

و  می شود از خواب ذهن بیدار می شویمهم هویت شدگیها ایجاد بوسیلۀ دردی که از 

یعنی هوشیاری خودش  و خودمان را می شناسیم  بازمی گردیم  هوشیارانه به خداییت خود 

عاشك اصل ماست. در این بیت هم را در ما پیدا می کند و ما به اصل خود زنده می شویم. 

است. شما خداست، عاشك جنس خودش در انسانهای دیگر جنس خودش در عاشك اصل ما 

خداییت را در انسانهای  که همان خداییت شماست بنابراین اگر از جنس اصل خودتان بشوید

 دیگر می بینید و عاشك آنها می شوید.
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 برود. یا خدا عشك جاودانه اره می کند تا به سویبنابراین این حالت که اصل ماست زنجیر پ

در  هر چیزی عاشك خودش است، همه چیز خود خداست. حافظ  از بیشتردر والع خدا 

 همین مورد می فرمایند9

 که بندد طرف وصل از حسن شاهی      که با خود عشك بازد جاودانه

فمط با  او برخوردار شود در حالیکه )خداوند( به زیبایی شاه چه کسی می تواند از وصل

معشوق را به تصویر می کشیم و با کس. تا زمانیکه ما هیچ ی می کند؟خودش عشك باز

داشتن تصویری از او در ذهنمان بخواهیم به سوی معشوق برویم نمی توانیم به وصل او 

شویم و بذات ما با ذات خداوند یکی است و ما می توانیم آگاهانه از آن برخوردار  برسیم.

پاره می کند  شویم. در این حالت هوشیاری اصیل ما زنجیربوارد فضای یکتایی این لحظه 

گذاشته  تدبیرکه موالنا نامش را  و وابستگیهای ما هستند همان بندهای من ذهنیه زنجیرک

 است. 

نوع دیگری عاشك شدن وجود دارد که عاشك شدن من ذهنی است. ما به عنوان من ذهنی 

یک خانم یا آلایی را تصور می کنیم، فکر می کنیم چه چیزی دارد یا ندارد، آیا به صالح 

است که من عاشك این شخص بشوم. و بعد از بررسی کردن می گوییم بله من می توانم 

عاشك این شخص بشوم بر اساس داشته هایی که دارد. متأ سفانه بیشتر مردم زمانیکه جوان 

هستند و بدنبال همسری می گردند اینگونه عاشك می شوند یعنی با تدبیر و فکر دو تصویر 

ند. ما معموال" ناخوش، بی انرژی و بی حوصله هستیم چون از ذهنی عاشك یکدیگر می شو

دو انسانی  زندگی جدا هستیم و به دنبال شخص دیگری می گردیم که ما را خوشبخت کند.

کنند در ابتدا هیجان دارند و همه چیز شیرین  که خوشبخت نیستند و شروع به زندگی می

زمانیکه  آنها از زندگی دور هستند.باال می آیند چون  اما بعد از مدتی ناخوشیها است

 دردمند می شویم. ناخوشی باال می آید و از طرف ممابل خوشبختی نمی توانیم دریافت کنیم

که انسانهایی که من ذهنی دارند از این  به نام سرزنش و مالمت من ذهنی ابزاری دارد
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شدن هیچ فایده ای  عاشكبنابراین اینطور ابزار برای کوچک کردن دیگری استفاده می کنند

و زمانیکه دو نفر به فضای یکتایی این لحظه وصل شوند و از جنس حضور باشند  ندارد.

یش داشته باشند این عشك زیباست. عشمی که از من ذهنی از فضای حضور به یکدیگر گرا

در ذهن می آید دو نفر را عاشك مشخصات و وضعیتهای شخص ممابل می کند و آن دو نفر 

تها از بین می روند و دردها ند که عاشك هم هستند و بعد از مدت کوتاهی جذابیفکر می کن

مولعیت اجتماعی، تحصیالت  تند از پول، ماشین، خانه، ممام،وضعیتها عبار می شوند.آغاز 

خالصه کالم این که اصل ما زنجیر پاره می کند تا بسوی زندگی برود و دیوانه می  و غیره.

 ست تدبیر نمی داند.و کسی که دیوانه اشود 

 کز آتش عشك او تمصیر همی درد تمصیر کجا گنجد در گرم روی عاشك      

تمصیر یعنی کمبود، عیب و نمصان دیدن. چه کسی این گونه می بیند؟ هوشیاری من ذهنی 

گرمای  عاشك که پر از ر می بیند. نمص دیدن درکه همه چیز را بصورت فرم و تصوی

ین لحظه که ما از آن جنس در فضای یکتایی ا شادی و زندگی زنده است نمی گنجد. عشك، 

زمانیکه زندگی زنده به حرکت در می آید و این ارتعاش بصورت شادی از ما هستیم ، 

بروز می کند ما نمی توانیم نمصان ببینیم برای اینکه زندگی در هر لحظه تمام و کامل است 

این لحظه برای کامل زندگی کردن به هیچ چیزی احتیاج ندارید و هیچ نمصی ندارد. شما در 

 که در وجود خود شما نباشد.

به آن  و جریان پیدا می کند شما زندگی در و خرد اگر شما زنده به زندگی شوید برکت

. هر چیزی که محدودیت دارد سرازیر می شود چیزهای نالص شما که در بیرون است

م که ما متوجه بشوی ودیت به این دلیل است کهداست و محنالص است چون از جنس فرم 

ند. چیزهای دنیایی به شما زندگی نمی دهند بنابراین نباید با آنها انسانها ورای محدودیت هست

ای فکر می کنیم از چیزه ون چیزی به جز فرمها را نمی بینیمچما انسانها هم هویت بشوید. 

 بیرون می آید. ندگی و خوشبختیهستند ز این دنیایی که همه از جنس فرم
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حاال من از شما خواهش می  را می بیند. و نمص ها من ذهنی چون ریشه ندارد فمط کمبودها

ی می بینید؟ آیا شادی را می کنم به خودتان نگاه کنید و از خود بپرسید که این لحظه چه چیز

 نمص و تمصیر را نشان می دهد؟فمط یا ذهن به شما  بینید

 نباید می افتادند یا آنطور که شما می خواهیدبرای مثال االن چندین اتفاق افتاده است که 

به اگر ما عاشك و زنده  ما به آنها معطوف می شود.شتمام حواس و انرژی  نیفتاده است؟

ی بی نهایت ، این نمص بینی چطور می توانست در این عشك الهی و فضابودیمحضور

ارتعاش می کند تمصیر  آتش عشك الهی که هر لحظه به شادی درپذیرش این لحظه بگنجد؟ 

آیا معنی این صحبتها این است که ما نباید موسیمی بیاموزیم، تحصیلمان را ادامه  نمی گنجد.

نه اصال اینطور نیست بلکه  ، شغل خوبی داشته باشیم یا زبان دیگری را بیاموزیم؟بدهیم

خرد و برکت زندگی به وجود  ،زنده می شویم برعکس است. زمانیکه ما به حضورکامال" 

ما می ریزد و هر چیزی را که بخواهیم بیاموزیم بسیار بهتر هم می آموزیم چون با آن خرد 

 حضرت حافظ در این مورد می فرمایند9 الهی سامان و نظم به زندگی ما جاری می شود.

 نظر به عیب کند ر محبت ببین نه نمص گناه       که هر که بی هنر افتدکمال س   

نظر به عیب می کند و در  زنده نباشد ، بی عشك باشد و به حضورباشد ه بی هنرهر کسی ک

والع بوسیلۀ عیب بینی ما نمی توانیم جهان را آبادان کنیم. ما فکر می کنیم هرچه بیشتر 

می کنیم باید فکر انیم آبادان کنیم. جهان را می تو مالمت کنیم، انتماد کنیم و نمصانها را ببینیم

نمص هایش را برطرف می کند. اصال  به فرزند خود نمص هایش را یاد آوری کنیم که او

آوری کنیم از جنس نمص می شود. باید لوتها را  داینطور نیست. اگر نمصها را به کسی یا

که تو می توانی به خوبی از پس  مباید او را حمایت کنیم و بگوئی به او یادآوری کنیم.

شمی تواند در فضای ع با این شرایط است که فرزند ما و هر انسانی میبر بیایی.  کارهایت

با عشك دادن است که آن انسان نوالص خود را می بیند  .حضور لرار گیرد و پیشرفت کند

  .و آنها را برطرف می کند
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زندگی انسانها که متوجه شوید چرا  چندتا از غزلهای گذشته را برای شما می خوانمامروز 

 .را نمی بینند و اشکاالت را می بینند

 موالنا می فرمایند9 9678شمارۀ غزل 

 زین چرخ دوالبی تو را آمد گران خوابی تو را      

 فریاد از این عمر سبک زنهار از این خواب گران

تصاویر این چرخ بر اثر چرخش عوض  چرخد و شما به آن نگاه می کنید، این چرخ که می

می شود و ما با دلوی )سطلی( می خواهیم از این چاه آب بکشیم یعنی از فرمها می خواهیم 

هر  دتان نگاه کنید می بینید ذهن شماشما به خو اگر زندگی و خوشبختی بیرون بکشیم. حاال

هایی که ما دائما می چیز. بنابراین در ذهن لحظه تصویری متفاوت را به شما نشان می دهد

به خواب ذهن فرو  و ما چون هوشیاری فرمی هستیم دنبینیم یا می شنویم عوض می شو

معشوق یا خدا برویم باید دنبال ه رفته ایم. حال اگر بخواهیم از خواب ذهن بیدار شویم و ب

چشمانمان را از روی چرخ گردان که هر لحظه یک تصویر جدیدی به ما نشان می دهد 

ذهن بدنبال اتفاق  هنوز این اتفاق تمام نشده، بایم. زمانیکه در ذهن به سر می بریم بردار

بعدی هستیم. ما در والع رویدادبین و رویدادجو هستیم، از رویدادها زندگی می خواهیم. 

 زندگی از رویدادها حاصل نمی شود.

 بخش دوم

از ما  )خدا( برویم از ما جدا نیست. این فکر که او آن چیزی که ما می خواهیم بسویش

بصورت  هوشیاری حضور که انسانها باید به آن زنده شوند در ما جداست در ذهن ماست.

 این از همان هوشیاری برمی خیزند. چگونه می توانیم حتی فکرهای ما هم وجود دارد ذاتی

هوشیاری حضور هستید که  شویم؟ شما اینطور تصور کنید که تماماموضوع  را متوجه 
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ذهن انسانها تمام  عد ذهنی است.بتمام این هوشیاری جذب یک بعد وجودی انسانها شده که 

ما به  یهوشیاری حضور را می بلعد و تصاویر را به ما نشان می دهد و تمام تالش و انرژ

  این خاطر است که عکس ما باالتر از همۀ تصاویر باشد.

تالش می کنیم که دوباره  ،تصویر ما کمی پائین می آیدیک اتفالی می افتد که برای مثال، 

 تمریبا" تمام آنرا به جای اول خود بازگردانیم که به این کار می گویند دفاع از خود.

که اگر در اینحالت یکباره  می شود که ذهن نام داردانسانها جذب یک بُعد هوشیاری حضور 

یبی بشنویم ذهن می ایستد و ما ممدار زیادی از هوشیاری را که صدای مه اتفالی بیا فتد و

که چه اتفالی افتاده است بنابراین ذهن ما تا درک کنیم  جذب ذهن می شود بیرون می کشیم

ما برای شناخت آن اتفاق نیاز به هوشیاری حضور داریم ولی برای  متولف می شود.

برای هر کدام از چیزهایی که از لبل  "الچیزهای شناخته شده هوشیاری الزم نداریم چون لب

 ه ایم یا تعریفی برای آنها داریم.می شناسیم لضاوتی کرد

وشیاری حضور از ابتدا در انسانها وجود داشته است. شما امتحان کنید می بینید بنابراین ه

ساکت می شوید تا متوجه شوید که  "که زمانی که صدای مهیبی می شنوید یک لحظه کامال

حضور است که آزاد می  ز کجا می آید و این سکون و سکوت شما همان هوشیاریصدا ا

که صدا از کجا بوده است شما دوباره به ذهن که در گذشته و  دشود. زمانیکه متوجه شدی

آینده به سر می برد باز می گردید و ذهن چرخان شما دوباره شروع به کار کردن با سرعت 

زمانیکه بین فکرهای شما یک فاصله ایجاد شود و این چرخ گردان ذهن برای  باال می کند.

ان هوشیاری حضور یا خدائیت شماست و در لحظه ای متولف شود، فاصلۀ بین فکرها هم

برای مثال، شخصی به شما حرفی می  من ذهنی شما کوچک می شود. است که این حالت

فاع کردن از خود می کنید و به د کوچک می شوید، شما شروعزند و شما به اصطالح 

می شوید، خشم من ذهنی ما را به سرعت بزرگ می کند و ما را به ذهن می برد  خشمگین

ید. گر شما خشمگین نشوید و سکوت کنید، فضا باز می شود و از جنس حضور می شوا
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در  نیز یکی دیگر از ابزارهای من ذهنی است. اگر کسی به شما توهین کرد و شماافی خیالب

که  خیال خود آن شخص را کوچک نکنید و خود را بزرگ نکنید یک لحظه متوجه می شوید

فکر و ذکر ما این است که تصویر ما باالتر از همه لرار گیرد که در   فضا باز شد ولی تمام

 این حالت شما در فکر و توهم هستید.

می کنید و می بینید که  تماشاو ذهن خود را  می کشید شما عمببنابراین نتیجه گرفتیم که 

این تصاویر شما را  ذهن، دائما" تصاویری را تولید می کند و شما عاشك آن تصاویر هستید،

زی می کند و به خوابی عمیك فروبرده است. پذیرش اتفاق این لحظه شما را با زندگی موا

و  هر چیزی که در ذهن شماست و شما را آزار می دهد بپذیریدفضا باز می شود. اگر 

نمص بین نباشید، تدبیر نکنید و اجازه بدهید زندگی از اعماق وجود شما بیاید در اینصورت 

 فضای درون را حس می کنید و آن فضا در شما بیدار می شود.

 ها لرزان دالن از حیله بسیار او این ذره در جان نشستن کار او توبه شکستن کار او    

و  جان ما می نشیند و اتصال ما را با حس وجودکه زندگی در  حضرت موالنا می فرمایند

در ما می شکند. از تدابیر زندگی است که دلهای انسانها لرزان و رلصان است.  منیت

رلصان بودن به این معناست که اگر شما به فرم رفتید دوباره به فضای یکتائی این لحظه 

با چیزها هم هویت بشوید و نتوانید به فضای یکتایی این  بازگردید. اگر شما به فرم بروید،

 غزل این خصوص در همانطور که موالنا درلحظه بازگردید نمی توانید رلصان باشید. 

 می فرمایند9 978 شمارۀ

 چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ    آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ          

 یوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رقص آ     آمد                  پایان جنگ آمد آواز چنگ

 هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ     تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد     
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خدائیت در او شکوفا شده است. بنابراین انسان از نظر تکامل به جایی رسیده است که 

جداست، هوشیاری حضور زنجیر فکر را می درد زمانیکه در ما هوشیاری حضور از فکر 

شیاری هو به اجبار می خواهیم ولی امروزه ما و انسان بسوی اصل خود باز می گردد

همانند این است که بخواهیم  "دلیما ،با هوشیاری حضور در کنار هم نگاه داریم جسمی را

در باشیم که به باید لا شاخ تر انسانها هستند ومنظور از  .را با هم مخلوط کنیمآب و روغن 

هوشیاری حضور باز گردیم و بین جهان بیرون و جهان خدائیت درونمان جهان برویم و به 

رفت و برگشت داشته باشیم به حالتی که رلصان بین دو جهان باشیم. ما باید لادر باشیم 

، رلص فرمها را ببینیم و شاد باشیم. رلص فرمها همانند به دنیا آمدن یا مردن شخصی

درختی، حیوانات و یا هر چیزی که بوجود می آید و از بین می رود رلص فرم است. اگر 

در فضای حضور نباشید و از آن فضا به دنیا نگاه نکنید رلص فرمها درد بسیاری برای 

 شما بوجود می آورد.

 لید گنجشما نباید مماومت کنید و کرلص فرمها برای این است که شما را بشکند و خم کند. 

شما اگر  کائنات مماومت نکردن است در غیر اینصورت درد بسیاری را متحمل می شوید.

چسبید. تمام چیزهای دنیایی با رلص بدر فضای بی فرمی باشید می دانید که به فرمها نباید 

 فرم می رلصند. همانند گلی که می آید و شما به آن نگاه می کنید و لذت می برید و زمانی

هم که از بین رفت گریه نمی کنید چون می دانید که گل آمده و روزی هم می رود. تنها 

یی اما اگر تمام وجود شما وابسته فضای یکتا ند که جاودانه هستند آن هم فمط درانسانها هست

به چیزهای دنیایی است زمان رفتن از این دنیا شما را هم با خودش می برد و شما همیشه 

 د ترسید.از مرگ خواهی

نعطاف پذیر و رلصان هستیم. حال که شما بعنوان یوسف از چاه ا شاخ تر ما هستیم که

 و است هوشیاری حضورهمان  مصرمنظور از بیرون می آیید به رلص در بیائید. در اینجا 

 افکار به از طریك شما کرهوشیاری حضور شماست که ش  کر این دنیاست بنابراین یوسف ش  
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 کر هستید پس به رلص در بیائید.شما معدن ش   شما می ریزد. و اعمال

ام شده و آهنگ فضای یکتایی . جنگ و مماومت من ذهنی تمپایان جنگ آمد آواز چنگ آمد

 .بدهید نواختن این لحظه که بصورت چنگ شما را می نوازد آمده است پس اجازه

هستند که از اعماق چاه یا همان انسانهایی  . یوسفیوسف ز چاه آمد ای بی هنر به رلص آ

در فضای یکتایی این لحظه ما لادر هستیم هزاران هنر داشته  من ذهنی بیرون آمده اند.

امروز یکی از پیغامهای غزل موالنا  باشیم اما بی هنر مانده ایم چون هنوز در ذهن هستیم.

 تأخیر است. 

 ینده و سر من ذهنی به سجده باشد.. چمدر وعده به آتا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد

تو چرا خودت اصل خود بمانیم.  باید جدا ازچمدر . م ببرده باشد دنگ و اثر به رلص آهجر

بجای سجده کردن به ذهن باید به حضور زنده شوید و به  را به احممی و نادانی می زنی.

رلص در آئید. بنابراین اگر در آن چرخ گردون همیشه در ذهن بمانید نمی توانید به رلص 

ید و با آن برای اینکه هر لحظه هوشیاری فرمی دارید و به چیزی فکر می کن در بیائید

 وع به از بین رفتن می کنند. و آن چیزها بعد از مدتی شر چیزها هم هویت می شوید

عاشك من ذهنی دیگری شما من ذهنی می شوید شخصی زمانیکه شما عاشك برای مثال، 

خوشبخت کند که این امکان پذیر نیست و شما این  ی شود و می خواهد من ذهنی دیگر رام

من ذهنی بعد از مدتی شروع به مالمت موضوع را می دانید و شاید تجربه کرده اید چون 

این رفتار صحیح نیست.  خود می داند کهری را عامل بدبختی دیگری می کند و دیگکردن 

و خودتان را زیر نورافکن لرار دهید تا لادر باشید باید شکافی بین فکرهایتان بیاندازید ما ش

غیر اینصورت نمی توانید به رلص در در  خود را با چشم ناظر مشاهده کنید ال و افکارماع

و به شما از نفس کشیدن خود آگاه باشید یکی از ساده ترین انواع مدیتیشن این است که  آئید.

، روی آن تمرکز کنید در اینصورت ذهن شما متولف می شود و شما از جنس توجه کنید آن
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و  المکان شیاری حضور می شوید،یزی به نام هوشما متوجه چزندگی می شوید بنابراین 

شما باید از ذهن بیرون بیایید و خودتان را ببینید. به ذهن خود نگاه کنید و  .می شوید الزمان

 . باشید فکرهایتان را ببینید و ناظر فکرهای خود 

تا مشاهده کنید حس کنید و آنرا با چشم ناظر را در انگشتان دست و پای خودزندگی زنده 

د شود و آن فضای حضور را حس کنید در این حالت شما دیگر انرژی در درون شما آزا

به را درون خود عمیما حس خواهید کرد و آگاه تصویرسازی نمی کنید بلکه حضور 

ناآشنا بوده است. موالنا در غزل شمارۀ   برای شما که تا به حال هوشیاری حضورمی شوید

 می فرمایند9 9678

 ود     این سو جهان آن سو جهان بنشسته من بر آستان    پس خشم من زان سر بود وز عالم دیگر ب

 بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود        این رمز گفتی بس بود دیگر مگو درکش زبان

. زمانیکه حرف زدن را متولف ئیمبرلص در می آ ،به آن چرخ چرخان نگاه نکنیماگر ما 

ین جهان و آن جهان لرار می گیریم یعنی ا همی کنیم ذهن ما ساکت می شود و ما در آستان

آنرا رها می کنیم،  و ن می گیریم و به این جهان می آوریمانرژی زنده کننده را از آن جها

ن می گیرید و به این جهان می بنابراین درون آن چیزی که از آن جها به چیزی نمی چسبیم 

ن نیایند فکرهای ما سطحی خاللیت وجود دارد. اگر فکرها از آن جها ریزید خرد، شادی و

هیچ گونه  تیجه بدهند پر از درد خواهند بود،و با انرژی تخریب کننده هستند و حتی اگر ن

 همه تکراری هستند.  ت و فکرهای گذشته، حرفهای گذشته،عممی نخواهند داش

 تا حال جوان چه بود کان آتش بی علت       دراعه تموی را بر پیر همی درد

 می رویم و از خواب ذهن ه شده باشید با این ابیات که ما چطور به خوابامیدورارم متوج

غالب انسان به این جهان می آید و با شکل و بیدار می شویم. در والع هوشیاری در  ذهن

چیزها هم هویت می شود، به خواب چیزها فرو می رود و هر لدر بیشتر روی خودمان کار 
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واهیم داشت. اگر یک آگاهی پیدا می کنیم و حضور بیشتری خ  کنیم بیشتر از این موضوع

سانها تا یک . انیبه هوشیاری حضور زنده شود چگونه حالی خواهد داشت؟ بسیار عالجوان 

این انرژی استفاده کند تا انرژی هستند و زندگی می خواهد از سنی در حال گسترش و پر 

 ن کند.بیا را از طریك اوخرد، شادی و زیبایی بیشترین 

فکری بسیار لدرتمند هستند و از لحاظ  جسمی و در سنین جوانی انسانها از لحاظ 

به آن شرط که پدر و مادر به حضور بیدار و زنده باشند و  پاسخگویی بسیار سریع هستند

یک محیط عشمی در خانه بوجود والدین باید  فرزندانشان را از لحاظ عشمی حمایت کنند.

باید  همسران رنجش در خانه بوجود نیاورند. ،ان با آن محیط انس بگیرندبیاورند تا فرزندانش

ضای یکتایی با یکدیگر متحد شوند. اگر بر اساس من ذهنی و در ف به یکدیگرعشك بورزند

ازدواج کرده اند بیدار شوند و روی خودشان کار کنند و تولعات خود را از یکدیگر به صفر 

 باشد. انخودشبرسانند، تمرکز هر کدام بر روی 

سال است که این برنامه پخش می شود و چیزی که متوجه شده ام این است که  91حدود 

دیگری می شود بخصوص در بین همسران و  یشترین انرژی ما ایرانیها صرف تغئیر دادنب

کسی که  در اصل د.خص ممابل خودش بخواهد که تغئیر کناین امکان ندارد مگر اینکه ش

فمط خود شما هستید، نه هیچ کس دیگر. دیگران فمط  د تغئیر کندبای و زیر نور افکن شماست

توانست  شما هرگز نخواهید با تغئیر رفتار شما و کار شما بر روی خود تغئیر می کنند.

و نباید دیگری برای شما . شما یک عامل خالق هستید کسی را تغئیر دهید بجز خود شما

فنهایی دریافت می کنم که مثال" همسر من این رفتارها را دارد و من نده مرتبا تلب. فکر کند

آیا شخص دیگری باید بداند  چه رفتاری بکنم بهتر است. آیا این سؤال اصال" صحیح است؟

شما از آغاز یک انسان خالق  در حالیکه چه چیزی یا رفتاری برای زندگی شما بهتر است؟

در این زمینه حضرت موالنا می و نیازی به پرسش از هیچ کس ندارید.  بدنیا آمده اید

 چشم داری تو به چشم خود نگر فرمایند9 
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حال جوانان بسیار خوب خواهد بود اگر ما اجازه دهیم آنها در محیط عشمی رشد  بنابراین

موالنا می خواهد به ما آگاهی دهد  .و لادر باشند برای زندگی خود تصمیم بگیرند پیدا کنند

براساس نمصان و کمبود  تمام تدبیرهای ما که نمص دیدن را کنار بگذاریم و تدبیر نکنیم.

دیدن نمص ها شما را از جنس نمص  بیاید. یاست. تدبیر و یا چاره جویی باید از فضای عشم

حالیکه خودتان از  در برای مسائل خود پیدا کنید می کند پس چطور می خواهید چاره ای

جنس نمص هستید. از فضای کمبود من ذهنی که ریشه ای ندارد چاره ای نمی آید. من ذهنی 

 ست کهحضور همانند آسمان  بی نهایت اهوشیاری همانند ابر است که ریشه ای ندارد و 

چیز را در خودش می تواند جای دهد. اگر لرار باشد اسمی بر روی انسان بگذارند 

  ی باشد چون می تواند هر چیزی را در خودش جای دهد.فضاداری م

نی که در آن هستند. خاصیت فضا این فضا را داریم و دیگری کرات آسما یکی در آسمان

درون خود جای می دهد چون خاصیت انعطاف  ر ستاره ای جدید زائیده شود آنرااست که اگ

ر ا می بینیم بسیاکه نمصها رس فضاداری هستند ولی زمانیانسانها هم از جن پذیری دارد.

زمانیکه متوجه شدید که نمی  جای دهیم.در خود نمی توانیم کوچک می شویم و چیزی را 

انید که از جنس محدودیت شده اید و این محدودیت دلیل بر آن است توانید فضا را باز کنید بد

که ما به آن  که شما متوجه نامحدودیت درونتان بشوید. بنابراین محدودیت برای این است

غلبه کنیم و با چشم ناظر آن را ببینیم و از جنس نامحدودیت بشویم. بعضی از محدودیتها 

هستند که در زندگی رخ می دهند و ما باید بیاموزیم که آنها را بپذیریم و با آنها به زندگی 

ندگی ادامه دهیم و این پذیرش ما را با اصل خودمان موازی می کند و این محدودیتها در ز

فتد اگر خردمند که این محدودیتها برایش اتفاق نیهمۀ انسانها اتفاق می افتد و هیچ کس نیست 

در  موالنا کههمانطور . همان یک محدودیت می تواند شما را از جنس حضور کند. باشد

که همان خداست  صد پرده هم بر روی چشم باشد با تیر آن ابروی زیباادامه می فرمایند9 

 دراعه تموی را بر پیر همی درد .پرده ها دریده می شوند
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 تموی= پرهیز     دراعه= لباسی بلند که همه بدن را می پوشاند.

هم می تواند به  کسی که پیر شده و سالیان درازی را با من ذهنی زندگی کردهبنابراین 

 درد.ذهن را ب آن پیراهن می تواند هوشیاری حضور زنده شود و حضور

 صد پردۀ در پرده گر باشد در چشمی        ابروی کمان شکلش از تیر همی درد

می توانید به حضور زنده در هر سنی سن شما باالست چون بنابراین نگران نباشید که 

شما باال رفته نمی توانید به حضور زنده شوید بلکه شما  اینطور نیست که چون سنشوید. 

بسوزانید و به  یکجارده اید و همه هیزمهای من ذهنی را می توانید زندگی را تجربه ک

دایما ما را مائوس می کند. ما دل به چیزی می  ده شوید. زندگی از ثانیه صفرزن حضور

بندیم و خداوند آنرا از ما می گیرد به این معنی که تو ای انسان می خواهی از چیزهای 

اینها محدودیتهایی  بیرونی زندگی بگیری و این چیز بیرونی نمی تواند به تو زندگی دهد.

دیگر  باال می رودما مانیکه سن ز است که به تو ثابت شود که باید بسوی زندگی بازگردی.

 71برای مثال در سن  آن کارهایی که می خواستیم انجام بدهیم نمی توانیم انجام دهیم.

بسیار افسوس می  و یم که برای ما خیلی مهم بوده استسالگی چیزی را از دست می ده

 دست رفته که بیچاره شده ایم و به خاطراتمان باز می گردیم، با خاطرات آن چیز از خوریم

می کشیم، هرچه بیشتر افسوس بخوریم بیشتر از دست می دهیم و زندگی می کنیم و درد 

. تنها راه چاره تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه است که پنجرۀ آزادی شماست. درد می کشیم

ادن چیزها شروع به اعتراض می کند و درد روی درد انباشته می من ذهنی با از دست د

 زمانیکه تسلیم شویم.  ما را رها نمی کند تازندگی کند و 

ما باید به  را زنده به خود می خواهد پسخدا عاشك خودش است و از ما جدا نیست پس ما 

 دیگری وجود ندارد. شویم و برای رهایی از دردها راه او زنده
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 بخش سوم

 مرغ دل هر عاشك کز بیضه برون آید         از چنگل تعجیلش تأخیر همی درد

کند که می چنگالهایی پیدا ، من ذهنی متولد شودمرغ  از تخم مرغ دل ما که عاشك استاگر 

فمط  پردۀ تأخیر را می درد. هاچنگالآن با عجله خودش را به فضای حضور می رساند و با 

 حضور پیدا کنیم. از من ذهنی بیرون بکشیم و به اندازۀ کافی خودمان را کافیست ما

بعضی از دوستان  ؟و تأخیر چیست آید که آیا شما در حال تأخیر هستیدحاال سؤال پیش می 

از زمانیکه به این برنامه عالله پیدا می کنند تا زمانیکه سی دی های گنج حضور را 

نید این آموزشها بر روی شما تأثیر . اگر شما می بیسفارش بدهند سه سال بطول می انجامد

زمانی یا سی دی ها را کریم کتابهای استاد  آنرا به تأخیر نیاندازید. ندگذارثبت می م

این است که به  ، بخوانید، گوش کنید و عمل کنید. یکی از صفات من ذهنیخریداری کنید

انداختن را دوست دارد؟  تأخیربه من ذهنی چرا  .حضور رسیدن ما را به تأخیر بیاندازد

ر باشنده مانند هن ذهنی وجود ندارد و من ذهنی هم م چون اگر اینکار را انجام ندهد دیگر

  ای می خواهد زنده بماند.

یعنی هر چیزی  . لانون ماند می گوید کهاستفاده می کندلانون ماند از  در این دنیا هر چیزی

ما هم بعنوان من ذهنی می خواهیم من ذهنی خود  می خواهد حالت لبلی خود را حفظ کند.

شما که من ذهنی هستیم ولی کر می کنیم و ف را حفظ کنیم برای اینکه با آن هم هویت هستیم

 که هوشیاری اصلی شماست و هوشیاری حضور نام دارد. یک هوشیاری دیگری دارید

تا  حضور بازگردد لانون زندگی این است که انسان باید به اصل خود یا همان هوشیاری

 جهان پخش کند.این در از طریك انسان خودش را خرد زندگی لادر باشد 

از کلمه دریدن استفاده می کند به این معنی که باید انسان  "موالنا در این ابیات دائما

یت من ذهنی را بدرد و تأخیر نکند. لزومی ندارد ما بیهوده صبر کنیم و مدت زیادی محدود
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ی ترسید، خشمگین و ناراحت هستید به ، مداگر شما می بینید حال خوبی نداریدرد بکشیم. 

 معناست که باید کاری انجام دهید و دیگر در این مورد تأخیر معنایی ندارد. این

 این عالم چون لیرست پای همه بگرفته        چون آتش عشك آید این لیر همی درد

ذهن  فته و انسانها دائم در فکر هستند،همه را گربنابراین این دنیا همانند لیر است که پای 

همه را گرفتار کرده است. هر لحظه که مماومت می کنیم این لیر محکم تر می شود و هر 

لحظه که تسلیم می شویم این گرمای عشك بر روی فکرهایی که از ذهن ما می آید می افتد 

لیر شما ذوب تر می شود لیر مردم  ویم. زمانیکهمی کند و ما رهاتر می ش را ذوبو لیر 

 دادن به دیگرانعشك با هم در برابر شما ذوب تر می شود. از خودتان سؤال کنید که آیا 

 .زمانیکه عشك می دهید پر واضح است ؟ر آنها ذوب می شود یا با ستیزه کردنلی

ن فضا آ زمانیکه با فضای یکتایی این لحظه یکی می شویم این را عشك می نامند. اگر به

ر ما حال حاضبیان می شود. در آن فضا  خرد زندگی و شادی لحظه به لحظه ازوارد شویم 

زندگی اجازه نمی دهیم که از طریك ما عمل کند و با او ستیزه می کنیم و درد ایجاد می  به

ذهنی فکر می کند باید عدم مماوت کلید کار است بنابراین این کلید را بکار ببرید. من کنیم. 

چیز را کنترل کند و امور همه چیز را بعهده بگیرد تا امور کارها از دستش خارج  همه

نشود. چنین چیزی صحیح نیست و من ذهنی کاری از دستش بر نمی آید جز ایجاد درد. 

ا زندگی از طریك شما ت ذوب کنید با تسلیم شدن در برابر زندگی براین باید که لیر خود رابنا

 سر و سامان ببخشد.ه چیز را عمل کند و هم

 شمس الحك تبریزی هم خسرو و هم میرست      پیراهن هر صبری زان میر همی درد

این فضای عشمی که اصل شماست هم آفتابست و هم روشنی بخش است. هم شعور ذاتی 

 امیرست. هم است و هم عملگر است چون لدرت اجرایی دارد. هم پادشاه است و هم وزیر و

ما همان انتظار است. پیراهن هر صبری را می درد. صبر در اینجا بنابراین این حاکم 
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منتظر این هستیم که اتفالی بیافتد که  در ذهن ما منتظر چه چیزی هستیم؟ منتظر یک اتفاق.

ما دائم منتظر این هستیم که ببینیم این لحظه چه  یا یک چیز خوبی بدهد. زندگی، هویت به ما

برای همین به آن  اتفالی می افتد و اگر از این اتفاق زندگی نگرفتیم به اتفاق بعدی می رویم.

صبر می کنیم که اتفالی  چرخ گردان نگاه می کنیم. از اتفاق زندگی به دست نخواهد آمد.

 بیافتد، برای اتفالات صبر نکنید.

برای شما آماده کرده ام در باب تأخیر کردن در پریدن و جدا شدن از ذهن که  ویدئویی را

 حدود پنج دلیمه است لطفا" تماشا کنید که در فهم مطلب بسیار کمک کننده است.

اگر به یاد داشته باشید داستان فیل را  اجازه بدهید چند خطی هم از مثنوی برای شما بخوانم.

م که داستان بسیار آموزنده و مهمی بود. در همان داستان از دفتر سوم به تفسیر خواندی

آفریده بچسبد بلکه راهنمایی کرد که انسان موجود بسیار خاللی است. نباید به  را موالنا ما

ما آن  ستیم.یباید بیافریند و باز نشان داد که ما از جنس لضا هستیم و از جنس رویداد ن

 چیزهایی که اتفاق می افتند نیستیم.

که ما گاهی اولات به  چهار بعد ما را محاصره کرده اندحضرت موالنا توضیح می دهند که 

 می فرمایند9 ایشان  این چهار بعد می رویم ولی از این چهار بعد نیستیم.

  بادم     این چار به گرد من اما نه از این چارم در آبم و در خاکم در آتش و در

به گرد من هستند ولی ما از جنس این چهار  و بعد معنوی این چهار بعد ذهن، جسم، هیجان

بعد نیستیم. این نشانگر آن است که ما یک فرم داریم که مرتب باید تکرار کنیم که ما از 

جنس فرم نیستیم. بنابراین ما در فرم زندگی می کنیم ولی از جنس فرم نیستیم و در آستانۀ 

این جهان و پای دیگر ما در آن جهان است. آیا آن جهان و این جهان هستیم. یک پای ما در 

امکان دارد که ما دائما" در یکی از این دو جهان باشیم؟ خیر. ما به این دنیا آمده ایم که در 

این دنیا کاری انجام دهیم. اگر ما برای همیشه به گوشه ای برویم و بگوییم که می خواهیم 
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برای اینکه ما آفریده شده ایم  صحیح نیست.در آن فضای غیبی بصورت دائم بمانیم این کار 

  که از آن دنیا بگیریم و به این دنیا بیاوریم.

را در ادامه برای شما می خوانم که تیتر  9767، دفتر سوم، سطر لصۀ دیگری از مثنوی

یعنی اگر کسی به گنج حضور . مثل در بیان آنک حیرت مانع بحث و فکرتست9 لصه هست

ی فکرها را از آن فضاشخص به حضور رسیده  نمی کند چونده شود بحث و جدل زن

 داستان به این صورت آغاز می شود که9 .می آورد و در این جهان پخش می کند حضور

     آن یکی مرد دومو آمد شتاب         پیش یک آیینه دار مستطاب

 گفت از ریشم سپیدی کن جدا         که عروس نو گزیدم ای فتی

 و سفید دومو= ریش سیاه

یک مردی که ریش سیاه و سفید داشت با عجله به پیش یک آرایشگر حرفه ای آمد. مرد 

و آرایشگر  )در ذهن است( ی کار می کندیدومو در اینجا استعاره از انسان است که با دو

صورتهای دویی این است و یکی از  ما در ذهن با دویی کار می کنیم استعاره از خداست.

ؤال و جواب کردن کار ذهن این سو جواب انجام دهد. سؤال  ذهن خودشکه انسان داخل 

جواب  ش می کنم سؤال نفرمائید چون سؤال واست که از شما خواه برای همین است.

با این کار فمط سرعت و لدرت ذهن شما بیشتر  فایده ای ندارد.کردن بحث و جدل  ،کردن

  و به فضای حضور راه پیدا نمی کنید.می شود 

 داستان می گوید ما بعنوان انسان رفته ایم به پیش خدا که آینه دار و استاد عالم است. این

انسان به پیش خدا آیینه دار است یعنی ما را به خوبی به خودمان نشان می دهد. زمانیکه 

رفت از او خواست که موهای سفید و سیاه او را از هم جدا کند )یعنی خوبها را از بدها جدا 

مطلبی را بیان می کند که ما انسانها موالنا در اینجا یک  .برگزیده بود یزن جوانکند( چون 
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) به زندگی  توهم هستیم. اگر مردی موهای سفید خود را هم سیاه کند جوان نمی شود در

زنده به زندگی جدا کنیم حمیمتا"  خوبها را از بدهادر ذهن خود ما هم اگر  .زنده نمی شود(

 نخواهیم شد.

 ببرید و کل پیشش نهاد         گفت تو بگزین مرا کاری فتاد ریش او

ه او گفت که تو در جلوی آن شخص گذاشت و ب بنابراین همه ریش او را ماشین کرد و

ما یک سری  .و باید بروم جدا کن چون من کاری دیگر دارمرا از هم  موهای سفید و سیاه

توهم در ذهن خود ایجاد کرده ایم و می گوییم کدام صحیح است و کدام نیست؟ خداوند کل 

که خوبها را از بدها جدا  هتوهمات ذهنی ما را لیچی کرده و جلوی ما گذاشته است و فرمود

  کن چون من کار دیگری دارم کار دیگر خداوند چیست؟ خاللیت و آفرینش است.

د که ای انسان ترا آفریده ام که خرد و شادی خود را از طریك تو بیان کنم خداوند می فرمای

و بد ذهنی را برای و تو از من می خواهی ریش سفید را از سیاه جدا کنم )الگوهای خوب 

(. آیا کار من بعنوان خداوند این است که فکرهای خوب و بد ترا به تو نشان تو جدا کنم

ه می گفتند فالن شخص ما را سر کار گذاشته. خدا هم بشر بدهم؟ در ایران اصطالحی بود ک

را سر کار گذاشته. خداوند کل توهم بشر را لیچی کرده و گفته شما فعال" مشغول به این 

 توهمات خود باشید بعدا صحبت می کنیم.

 این سؤال و آن جوابست آن گزین       که سر اینها ندارد درد دین

هم جواب حاال برو انتخاب کن و جواب بگیر. سؤال و جواب این سؤال و این می فرماید9 

چون بدنبال انتخاب  خاب کننده مرده ایتهمه مرده هستند و خود تو نیز ای انسان بعنوان ان

ن کار ادامه بده تا ببینیم نتیجه می گیری یا خیر. به نظر شما چه خوب و بد هستی. حال به ای

ی بیداربرای  هااین درد مند شویم ودهیم تا دردمی شود؟ اینمدر به این کار ادامه می 

د خود را رنگ کند سن کما اینکه یک مرد اگر ریشهای سفیبه او آگاه شویم. انسانهاست تا 
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او کم نخواهد شد. آیا اگر ما به دینی اعتماد داشته باشیم و شروع کنیم خوبها را از بدها جدا 

 ه می شویم؟ خیر. کنیم )ریش سفید و سیاه در اینجا( به حضور زند

برای همین می گوید این سؤال و این هم جواب حاال ای انسان انتخاب کن اما دین چنین 

 نده شدن به حضور را اشتیاق زموالنا در اینجا  چیزی نمی گوید و اینها همه توهمات توست.

. کسی که به معشوق دسترسی داشته دین یعنی زنده شدن به معشوقدرد دین نامیده است. 

اشد و معشوق خرد، آرامش، زیبایی و عشمش را از طریك او بیان کند آیا به نظر شما ب

سؤال و جواب می کند؟ آیا این چنین شخصی به ذهن فرو می رود؟ خیر. ذهن تله ای بیش 

 عاشك ذهن ندارد و معشوق ذهن را نمی طلبد. نیست.

 ای دیدن تو روی من      وی دین تو ایمان من

. حضور زنده شویم او خرد خود را از طریك ما بصورت خالق بیان می کندزمانیکه ما به 

 موالنا در اینجا مثالی دیگر می زند.

 آن یکی زد سیلیی مر زید را         حمله کرد او هم برای کید را

 شخصی به پشت سر دیگری سیلی زد و طرف ممابل حمله کرد که همین کار را انجام دهد.

 کنم         پس جوابم گوی وانگه می زنم گفت سیلی زن سؤالت می

 شخصی که سیلی زده بود گفت سؤالی از تو می پرسم، جوابم را که دادی بعد تو هم بزن.

 یک سؤالی دارم اینجا در وفاق بر لفای تو زدم آمد طراق                

  از لفاگاه تو ای فخر کیا این طراق از دست من بودست یا        
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و صدا داد. حاال من یک سؤالی دارم که باید در این سؤال  پشت گردن تو زدم من سیلی به

گردن تو ای به توافك برسیم. سؤال این است که این صدا از کف دست من آمد یا از پس 

به نظر شما آیا کسی که سیلی خورده اجازه می دهد کسی از او کسی که فخر بزرگانی؟ 

 چنین سؤالی کند؟

کند که به ما بگوید که اگر شما درد زندگی و عشك داشته باشید بسیار درد موالنا تالش می 

زیادی دارد و نمی توانید تحمل کنید و باید به پزشک مراجعه کنید یا داروی آرام بخش 

نیکه با زندگی یا عشك خداوندی یکی نشویم این تا زما بخورید. همۀ انسانها در عشك دارند.

 اشتیاق ما را رها نمی کند.

 گفت از درد این فراغت نیستم          که درین فکر و تفکر بیستم

کنم. منظور به اینکه اینمدر درد دارم که اجازه ینمدر از درد فارغ نیستم که فکر می گوید ا

فکر کردن به من نمی دهد. موالنا می خواهد بگوید کسی که درد عشك داشته باشد در ذهن 

مدتهای طوالنی بحث و جدل بر سر چیزی نمی کند. نمی ماند. سؤال و جواب نمی کند. 

 مثال بعضی ها که بر سر دین مجادله می کنند. 

 تو که بی دردی همی اندیش این        نیست صاحب درد را این فکر هین

دست تو بوده یا پشت گردن من. من این مسئله فکر کن که این صدا از  که بی دردی بهتو 

فکر کنم. البته این داستان تمثیل است. صاحب درد نمی تواند  از درد پشت گردنم نمی توانم

  فکر کند یا سؤال و جواب کند. سؤال کردن برای ذهن است.

این داستانها نیاز به این دارند که شما آنها را به دفعات تکرار کنید و بر زندگی خود منطبك 

 شما مصداق دارند.  کنید تا برای شما باز شود و بتوانید متوجه شوید در کجای زندگی
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