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 ۲۸ ترجیعات، شمارهمولوی، دیوان شمس، 

 کشیمی 1محاباکشی، بس بیای آنک ما را می

 کشیتو آفتابی ما چو نم، ما را به باال می

 دهیچند استخوان مرده را، بار دگر جان می

 کشیزندانیان غصه را، اندر تماشا می

 زین پیش جانها برفلک بودند هم جام ملک

 کشیزند، کو را همانجا میجان هردو دستک می

 مهر و ماه و روشنی، آرامگاه و ایمنی ای

 کشیکش، که زیبا میزنی، میره زن، که خوش ره می

 ای آفتاب نیکوان، وی بخت و اقبال جوان

 کشیمی 2ما را بدان جوی روان، چون مشک سقا

 نو، دستار و دل کردم گرو 3چون دیدم آن سغراق

 «کشی می 4بدو چون سوی سودا» اندیشه را گفتم: 

 کنیکنی،وی عشق مستم میهستم میای عقل 

 کشیمی5کنی، تا رب اعال هرچند پستم می

 کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببرای عشق می

 کشیغری، بغر، ما را به دریا میای سیل می

 ای جان، بیا اقرار کن، وی تن، برو انکار کن

 کشیای ال، مرا بردار کن، زیرا باال می

 را بسوی خود کشدهرکس که نیک و بد کشد، آن 

 کشیاال تو نادر دلکشی، ما را سوی ما می

 ای سر، تو از وی سرشدی، وی پا، ز وی رهبر شدی

                                                
 بی مالحظه. بی محابا :  1

آب حیات و انرژی ایزدی را  ،اینجا، انسانی ست که از ذهن زاده می شوددر کیسه ای چرمی آب می ریخت و بین مردم پخش می کرد. سقا در قدیم، مشکِ َسقا :  2

 خود می خورد و به دیگران نیز می خوراند.

شراِب نِو زندگی، که از جنس هشیاری جسمی نیست، شراِب من ذهنی نیست، شراب معنی جاِم شراب و ِمی هم هست، به لوله دار،  سفالیِ ۀ به معنِی کوز: سغراق  3

حِس شادی و آزداِی واقعی ست که به میمنت آن، دل و دستار، به ، مکه قبال" بوده ای م، تبدیل به آن هشیاری می شویموقتی اتفاق این لحظه را می پذیری که ستنویی 

 گذارده می شود. ، خدا،گرو زندگی

یکی از چهار ماده ای ست که اگر در بدن زیاد شود، دیوانه می شویم، همچنین اگر هم هویت شدگی با چیزها و حرص و خواستن، در اصطالِح سمبلیک،  : سودا 4

 ها آن را پارانویا می نامند.امروز روانشناس سودازدگی ست و در ما زیاد شود، در ما حالتی پیش می آید که 

 یکتایی و وحدت است که انساِن تسلیم شده و صبور و پرهیزکار، در آن شناور است. رِب اَعال : همآن فضای 5
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 کشی؟!نهی؟ وز کاهلی پا میچون سر می 6از کبر

 

 بایدتای سر، بنه سر بر زمین، گر آسمان می

 کشیوی پای، کم رو در وحل، گر سوی صحرا می

 مشنو خیر و شرای چشم منگر در بشر، وی گوش، 

 کشیوی عقل مغز خر مخور، سوی مسیحا می

 وهللا که زیبا میکشی، حقا که نیکو میکشی

 و بی سو میکشی 7بی دست و خنجر میکشی، بیچون

* 

 

 از دیوان شمِس موالنا، شروع می کنم: ۲۸شماره ترجیع بنِد برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی

 دانید، ترجیعاِت در آخِر دیواِن شمس، یک جا جمع آوری شده.همینطور که می 

 از اینکه صدای من به علت سرماخوردگی گرفته، از شما عذر می خواهم.قبل از شروع، 

 ۲۸ شمس، ترجیعات، شماره مولوی، دیوان

 کشیمحابا میکشی، بس بیی آنک ما را میا

 کشیتو آفتابی ما چو نم، ما را به باال می

پس می گوید: ای کسی که ما را به سوی خودت می ِکشی، یعنی ما همیشه در حالتِ ِکشش هستیم. ُخب این یک تکه دانشی 

ن، زنده هستیم در این تِن مان و می دانیم حاال دیگر، همآنطور که در ست که ما پیدا می کنیم، یعنی وقتی که در این جها

  :بیِت سوم توضیح می دهد

ما از جنس هشیاری هستیم که در این تن زندگی می کنیم، این هشیاری، دائما" بوسیلۀ هشیارِی بزرگ، بوسیلۀ خدا یا 

 او، یکی شود. زندگی؛ یا هشیارِی بزرگِ جهان، کشیده می شود، کشیده می شود تا با

 پس می گوید: ای کسی که ما را می ِکشی، خیلی خیلی بی مالحظه و بدون رعایت وضعیت ها می ِکشی!.

به چه کاری مشغولم، چقدر کار مهمی من واقعا" قابل تأمل است، یعنی به وضعیت فعلی ما که هر چهار قسمِت بیت، 

دارم، این چیزی که در دست من است، برای ذهِن من چقدر مهم است؛ یا برای مردم چقدر مهم است، تو مالحظۀ آنها را 

اصال" نمی کنی، بنابراین همۀ کار، بر این پایه گذاشته شده که ما به سوی تو کشیده شویم؛ و تو مثل آفتاب هستی و من 

رطوبت، که این رطوبت، به یک چیزی؛ و به چیزهای روی این جهان نشسته و تو می خواهی این رطوبت را مثل نَم، 

همآنطور که آفتاب به بخار تبدیل می کند، ما را به بخار که در اینجا، هشیارِی اولیه ست، که ما به صورت آن بودیم، 

 باال می ِکشی.به تبدیل کنی و آن موقع ما را 

                                                
 مشخصۀ بارِز من ذهنی ست.. غرور و خودنمایی ِکبر : 66

 یعنی ماهیتی که جهت و سوی مادی ندارد و با دلیل و برهاِن ذهنی، قابل توصیف و توضیح نیست.بی چون :  7
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یعنی درجۀ ما اآلن، در حالیکه به جهان نگاه می کنیم و هشیاری جسمی داریم و از اجسام همه چیز می باال می ِکشی، 

خواهیم، مثل زندگی و حس امنیت و ... این مرتبۀ پستی ست که در بیت دوم می گوید این مردگی ست و این کار که ما 

ن و از جسم های این جهانی، چیزهای زندگی زا و جسم ها را ببینیم بوسیلۀ ذهن ما مفقط هشیاری جسمی داشته باشی

 .      بخواهیم، مثل حس هویت، مثل حس زنده بودن، این کار ما را بدانجا می رساند که ما زندانِی غصه شویم

ست چیزها را به ما نمی دهند، ندارند که بدهند و ما هم در کارمان اصرار می کنیم و باالخره آنها از دبرای اینکه آنها این  

بافته شده ای از  سیستممی روند و ما مأیوس می شویم، می ترسیم، نا امید می شویم، می رنجیم و باالخره زندانِی یک 

  غصه می شویم در ذهن مان.

 بنابراین، ما را از این وضعیِت پَستی و پَستی اندیشی، می کشی به باال. باال کجاست؟

م توجه کنید که در واقع صورت مسئله ست و چندین بار ما گفتیم این قضیه باال همین فضای یکتایی ست که اگر به بیت سو

 را؛ و موالنا در اینجا هم تکرار می کند، این است که:  

 زین پیش جانها برفلک بودند هم جام ملک

 کشیزند، کو را همانجا میجان هردو دستک می

شود و در شکم مادرمان یک تن، درست کند واز آنجا بیآید  یعنی ما، جاِن ما، همۀ انسانها، قبل از اینکه وارد این جهان

هشیاری بوجود می آورد، چیزهای  و وارد ذهن شود و در ذهن، بوسیلۀ حس هایی که ما بوجود می آوریم یا خودِ  ؛بیرون

را تقویت کند و این  بشناسد و این جسم تغذیه ست، منبِع بقاِی ماست، آنها را  این جهانی را بشناسد و آنها را که البته منبعِ 

 .زین پیش جان ها بر فلک :جسم باقی بماند، ما قبل از آن، از جنِس هشیاری بودیم و پیش تو بودیم

 فلک یعنی زندگی، یعنی آسمان، آسمان رمِز زندگی ست، یعنی:

هم جاِن َملَک، قبل از اینکه وارد این جهان فرم شویم، ما در " یک جایی، " که " بی جاست "، بعضی نسخه ها هست: 

 .َملَک همآن هشیاری ست، هشیاری بودیم، هشیارِی بی فرم بودیم، پیِش تو و با تو یکی بودیم

حاال صحبت سر این است که ما جدا شدیم، آمدیم اول در شکم مادرمان، بعد از آنجا زائیده شدیم، در ذهن، با چیزهای این 

ا چیزهای اساسی زندگی را می خواهیم، مثل حس بودن، حس زنده جهانی، پس از شناختن آنها هم هویت شدیم و از آنه

 در خط پایین می گوید که این ایمنی، تو هستی، آرام گاه، تو هستی.که بودن، حس هویت و حس ایمنی، 

افشانی می کند، شاید منظور از هر دو دستک، دستک  دست ،می گوید که: قبل از این کارها، ما پیش تو بودیم و اآلن جان

دن یعنی دست افشانی کردن برای شادی، همآهنگ با حرکت پا و رقص و پایکوبی و ... تأکید در دست افشانی ست؛ یا ز

واقعا" جاِن جسمی ست و جاِن روحِی ما، هر دو دست افشانی می کنند، یعنی ضمن اینکه جسم ما شاد و سرحال است، 

تو داری سعی می کنی ما را بکشانی همآنجایی که قبال" بودیم.  برای اینکه ما بیدار شدیم به اینکه ،جان ما هم شاد است

   همآنجا، فضای یکتایی این لحظه ست که معادل باز شدن فضا در درون است، معادل بیداری ست.

بوده ایم، از فکرها که با آنها هم هویت  بیداری، عبارت از این است که ما به عنوان هشیاری، که می گوید هم جاِم َملَک  

شده بودیم در ذهن، جدا می شویم و بارها گفتیم که بیداری بتدریج صورت می گیرد، کما اینکه در این ترجیع بند هم موالنا 

 این را توضیح می دهد.
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ح مان هم شاد و پس، ما صورت مسئله را یک بار دیگر فهمیدیم که: در حالیکه جسم مان سر حال و شاد است و رو

 پایکوبان و شادی کنان، به سوی او، می رویم. اآلن سرحال است، 

 از اینجا، نتایج خوبی گرفته می شود و آن عبارت از این است که:

ما با غم و غصه، فکر می کنیم و با زدن توی سرمان و پاره کردن و پیراهن و لباس هایمان، می توانیم به فضای وحدت 

 رفتاِر معنوی هم عبارت از این است که یک جوری، به ما کمک کند بیدار شویم. فتار معنوی ست، ...برسیم و این یک ر

گفتم: بیداری، جدا شدن اصل ما به عنوان هشیاری، از فرم های فکری ست و بیداری با همین جور گفتگوها آغاز می 

چیزی مفید است، مثال" شما متوجه می شوید که شود و اآلن ما داریم بیدار می شویم، چون می فهمیم جریان چیست و چه 

 جان شما باید دست افشانی کند، شادی و پایکوبی ست که شما را به خدا می رساند، غم و غصه نه.

بنابراین دیگر دور و وِر غم و غصه نمی گردید و می فهمید که غم و غصه، بخاطر رفتار اشتباهی ست که هر کسی در 

این رفتار اشتباه، تقصیر شخص شما و من نیست، این رفتار اشتباه، نسل اندر نسل، به بشر  ابتدای زندگی اش می کند و

ی که حس هامان نشان می هایرسیده، ما فکر می کنیم که با حس هامان باید جهان را ببینیم و بشنویم و لمس کنیم و با چیز

 دوری کنیم، کمااینکه در پایین، مرتب می گوید که: دهد، ببریم به ذهن مان، خوب و بد کنیم، به خوب ها بچسبیم، از بدها

   نیک و بد، یک سیستم ذهنی ست، مثال": این سیستم خیر و شر و 

 هرکس که نیک و بد کشد، آن را بسوی خود کشد

 کشیاال تو نادر دلکشی، ما را سوی ما می

 یعنی هر کسی که به سیستم نیک و بد چسبیده و یک طرف نیک ها، خوب ها را گذاشته، یک طرف بد ها را گذاشته، با 

بدها دشمن است، از آنها دوری می کند، به خوب ها چسبیده، این یک توهم ذهنی ست. ذهن بر اساس دوی کار می کند و 

ی ندارد و یک سیستم بقاست، در جای خودش کار می کند؛ ولی ما برای ادارۀ امور در این جهان، غیر از این، چیز دیگر

را به زندگی نمی رساند، ما در بازار باید بدانیم کدام جنس را به چه قیمتی بخریم، کجا مثال" به چه قیمتی بفروشیم، هیچ 

ما این صحبت را  ُخب کار درستی نمی کند، یک چیزی را ده دالر بخرد، هشت دالر بفروشد، اشکالی ندارد، اگر کسی

نمی کنیم، شما در بازار می توانید امور بازار را رعایت کنید؛ ولی با آن سیستم فکری که ذهن در آنجا بشدت کار می 

                                                                             کند، نمی توانی به خدا برسی، به زندگی برسی. 

 ی شما در این جهان است و تازه، آن هم باید در اختیار هشیاری حضور باشد. برای بقا ،آن

 اگر من ذهنی بخواهد با حرص، آن کار را بکند، خراب می کند و گرفتار می کند هم خودش را و هم دیگران را.

ویم که یک نیروِی زنده پس، ما شادی می کنیم. اآلن که دور هستیم از آن، برای اینکه داریم بیدار می شویم، متوجه می ش

 ، دائما" ما را به خودش می ِکشد و این دردهای ما ناشی این است که ما در مقابل این ِکشش، مقاومت می کنیم.ای

 پس، در بیت اول که می گوید: 

 ای آنکه ما را می ِکشی بس بی محابا می ِکشی.

بعضی موقع ها آنطور می ِکشی که من ناراحت  مالحظه نمی کنی و بسیار بسیار بی مالحظه نسبت به وضعیِت من،,, 

 می شوم، من به یک چیزی چسبیده بودم، فکر می کردم که این به من هویت می دهد، این برای من خیلی مهم است، من
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 .,, متکی به آن هستم، وابسته به آن هستم، تو این را از من گرفتی

 آن نبودی، برای اینکه یک عمر متکی می شدی به آن و آخر سرشما اآلن می فهمید چرا گرفته، برای اینکه تو از جنس 

در حالیکه ، عمرت می گذشت، سن ات می رسید به صد سال، صد و بیست سال، بیدار هم نمی شدی و همینطور می رفتی

ضور منظور از آمدن شما به این جهان، ابتدا هم هویت شدن با چیزهای این جهان است و بعد، بیدار شدن به هشیارِی ح

 است و اجازه بدهی که آن نیرو می ِکشد.

 بارها گفتیم، همینطور که اینجا هم نشان می دهد: 

 .زین پیش جانها برفلک بودند هم جام ملک    

ما از جنس هشیاری هستیم و مثل اینکه خدا یک قسمت اش را فرستاده به صورِت شما، زمین و خودش هم دارد آن را 

خواب برده بوده. یعنی هم هویت شدن با ذهن، تقصیر شما نیست؛ ولی جامعه، بطور کلی بیدار می کند و خودش هم به 

ذهن ما و حس های ما، نشان می این ، فکر کرده هر چه هست، همین چیزی ست که بشر، در یک جایی، به اشتباه رفته

د، بشر با یکدیگر جنگیده و هر دهد؛ و گذشته گان هم خوب می دانستند که همین بوده و سر آن هم تا تاریخ نشان می ده

موقع هم که نمی جنگیده، آماده می شده که جنگ کند، برای اینکه چیزها را روی هم انباشته کند، اآلن هم در واقع، ایدۀ 

  غالب همین است؛ ولی این درست نیست و ما را به نابودی می ِکشد.

 پس موالنا، در بیت اول و سوم به ما می گوید که: 

هستم، اآلن هم که با ذهن هم هویت ایم، هشیاری هستیم، یک نیرویی شدیدا" ما را می ِکشد و چون ما چسبیدیم  ما هشیاری

             در بیت دوم می گوید که: به آن چیزها، نمی خواهیم ول کنیم، به هر حال، زیر درد هستیم.

 دهیچند استخوان مرده را، بار دگر جان می

ا!، پس معلوم می شود ما وقتی اصرار می کنیم در ذهن بمانیم و بیدار نشویم، یعنی با ذهن هم چند تا استخواِن مرده ر

هویت ایم؛ و هم هویت شدن و اصرار در اینکه چیزهایی که ذهن مان نشان می دهد، زندگی بگیریم، خوشبختی بگیریم، 

ده ست، این اولین بار نیست، هزار جا، موالنا ما را به نا امیدی می کشاند، این یک مردگی ست، مثل چند تا استخواِن مر

می گوید: تو می ِکشی، لطف می کنی، برای اینکه این وضعیتی که ما اآلن انسان من ذهنی را به مرده تشبیه می کند. 

                جان می دهی!.                                       ،داریم مردگی ست، دوباره به استخوان های مرده
برای اینکه ما اآلن به صورِت هشیاری، توی ذهن گیر کرده ایم، از ذهن زائیده شویم، روی ذات مان قائم شویم و زنده 

جان می گیریم، بعد آن موقع، توی ذهن که هستیم، زنده می شویم و گی در ذراِت وجود ما به ارتعاش در آید، دوباره 

بگویید من زندانی غصه هستم؟، آخر چرا زندانی غصه هستم؟، موالنا در زندانِی غصه هستیم، شما از خودتان بپرسید، 

 جایی دیگر می گوید:

 .ما زندانِی غصه هستیم، در حالیکه کلید زندان دست ماست

آیا می شود در حالیکه زندگی ما را می ِکشد از این ذهن بزایاند، ما از طریق چسبیدن به چیزها، چیزها ممکن است 

 بچه مان باشد، پول مان باشد، دردمان باشد، مقاومت نکنیم؟همسرمان باشد، 

 می شود این لحظه، شما این ِکشش را حس کنید؟، حتی بصورت درد، بگویید من چرا درد می ِکشم؟، یک کسی دارد مرا 
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 می ِکشد از این جایگاه غصه نجات دهد بِکشد بیرون، من ول نمی کنم این چیزهایی را که چسبیدم.

 .,, ده سال پیش این ... را داشتم، حیف شد از دست دادم!,, ده سال پیش است:  یکی به فکر

چرا؟، در آن زندگی می دیده. فکر می کرده زندگی هست، آن موقع استفاده نکرده، اآلن یادش افتاده که ایکاش قبل از 

 اینکه این ... را از دست می دادم، آن را حفظ می کردم یا از آن استفاده می کردم.

ُخب این، یک کمی پایین نیست برای بشر؟، در حالیکه شما می دانید این لحظه، زندگی در شما بطور کامل زنده هست و 

زندگی ست که به شما زنده گی می دهد و شما از جنس زندگی هستید و شما این زندگی را گذاشته اید و چشم تان به جهان 

اال آنها حاضر هستند، می دهند یا نمی دهند، به جای خود، تأسف مادی ست و از چیزهای مادی زندگی می خواهید و ح

 را نکردم، چرا آن کار را نکردم. گذشته را می خورید که چرا از دست دادم، چرا این کار

 تمام شده است دیگر!.

 یا می ترسید از آینده، که نکند این که من می خواهم گیرش بیاورم و زندگی در آن است، بدستم نیاید!.

بیشتر مردم زندانی غصه هستند اصال" نمی دانند ت نیست ". زندانِی غصه هستید شما. این درست است؟، نه، درس" 

زندانی غصه هستند. متأسفانه، بجای اینکه بیشتر مردم اقدام اساسی کنند و در این راه زحمت بِکشند و بیدار شوند، دنبال 

 را راهنمایی کنید، چیزی بگویید من حالم خوب شود ,,.یک چیز سریع السیر: ,, حاال یک چیزی بگویید ما 

مۀ ما آنطور هبا چیزهای این جهان عجین شده اید، در ذهن تان " نیست چنین چیزی!، شما با جهان مادی هم هویت اید، 

می کنید که بودیم، حاال شما شاید بیشتر از همه؛ یا مثل بقیه، شما یا آن چیزهای مادی را نمی توانید بدست آورید، فکر 

زندگی بدست تان نمی آید، آرزوی آنها را دارید، تا آنها را بدست آورید و از آنها زندگی بگیرید، شما نگاه کنید به آنهایی 

 . !که آنها را دارند و زندانی غصه اند، پس در جهاِن بیرون، نیست

اینجا، ما بیدار شویم که ما زندانی غصه  کسی به شما نمی گوید که پول تان زیاد نشود، خانه تان بزرگ تر نشود؛ ولی

هر چه هست، در جهان  : ,,هستیم بدلیل اینکه در یک برهه ای از زمان، از ثانیۀ صفر، ده سالگی به ما یاد داده اند که

جز هشیاری جسمی وجود ندارد، شما باید مسابقه بگذارید با همه و  ی،مادی هست، جهانی غیر از جهان مادی و هشیاری

مه باید بیشتر داشته باشید، دائما" هم خودتان را مقایسه کنید، میزان زندگی شما بستگی دارد به اینکه چه جوری از ه

با خواهرتان، برادرتان، با جناق تان، اینها را باید با هم مقایسه کنید، اگر دیدید زیاد دارید، زندگی  خودتان را می سنجید

                                                                     دانیم زندگی مان بیشتر نیست.؛ ولی در داخل ما می ,, تان بیشتر است

پس، دوباره متوجه می شویم که: شما چه بخواهید، چه نخواهید، زندگی شما را می ِکشد، زندگی آیا افراد خاصی را می 

 ا می ِکشد ".ِکشد به سوی فضای یکتایی؟، " نه، همه را می ِکشد، همه ر

 آیا کسی هست بیآید به این جهان، با جهان مادی هم هویت نشود؟، " نه، همه هم هویت می شوند ".

 بنابراین، اگر کسی خودش، خودش را بیدار کرده باشد، مقاومت نکند، مقاومت نکند یعنی چه؟

این لحظه، اتفاق این لحظه را بپذیرد و حقیقتا" با فرم این لحظه، وضعیت این لحظه، آشتی کند، در این صورت مقاومت 

نمی کند، مقاومت نکند، در آن لحظه، از جنس زندگی ست، از جنس همین بیت سوم است که گفت ما قبال" هشیاری بودیم، 

 هم خوشحالیم، شما هم باید خوشحال باشید، برای اینکه زندگی دارداآلن . ما را به " آنجا " بکشیاآلن هم تو می خواهی 
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 شما را به آنجا می کشاند. کی نمی گذارد؟، شما نمی گذارید. چرا نمی گذارید؟

 برای اینکه یاد گرفته اید اینطوری خوب است.

نم. این لحظه، اتفاق این لحظه را می حاال از موالنا یاد می گیرید که آنها اشتباه بوده، من دیگر مقاومت نمی خواهم بک

 پذیرم، می گذارم زندگی سرنوشت مرا تعیین کند، لحظۀ بعد هم همینطور. لحظۀ بعد هم همینطور. 

این عشق است، این فضا داری ست، این قضاست، آن قضا و قدری که می گوییم، می گذارم زندگی، زندگی را روی من، 

 کند، من می دانم که عشق، خوب باز می کند، نیک باز می کند.یا وضعیت های زندگی را روی من باز 

می ِکشد، ما از جنس زندگی هستیم، خود زندگی ما را که هستیم آن کسی  : ،، ما از جنسِ بعد به همآن که می ِکشد، می گوید

چیِز ذهنی ست، فقط یک  ،ذب استکا,, من ,, ی که مجازی ست، خودش را دارد می ِکشد، من بعنوان ,, من ,, توهمی، 

 من دیگر مقاومت نمی کنم، در ضمن می دانم که اگر مقاومت کنم، این من توهمی قوی تر می شود.

این را هم می دانم که این من توهمی برای بقای من بودم و من از باقی ماندنم اآلن نمی ترسم، هیچکس از گرسنگی نمی 

 بمیرد، حداقل در جوامعی که من و شما زندگی می کنیم. می گوید:اآلن دیگر بعید است که یک نفر از گرسنگی ،،.  میرد

 ای مهر و ماه و روشنی، آرامگاه و ایمنی

 کشیکش، که زیبا میزنی، میره زن، که خوش ره می

خورشید و ماه آسمان، یعنی شما دیگر از مهر  ،پس، روشنی، نور، که ما بوسیلۀ آن می توانیم ببینیم، و مهر و ماه ما، مهر

و ماه، یعنی نور خورشید است این، نور خورشیدی که سبب کار حس هایتان می شود، نمی خواهید، شما برای زنده شدن، 

قضاوت ذهنی را نمی خواهید، شما می دانید که روشنی از " آنطرف " می آید، همینکه شما این لحظه تسلیم هستید و 

به عشق واقعا" ایمان دارید، روشنی از این فضای باز شدۀ درون،  بگوید چکار کنید،اجازه می دهید زندگی ِخردش به شما 

زیر فکرهایتان به شما کمک می کند و متوجه می شوید که این فضایی که در درون باز می شود، آرامش گاه، محل آرامش 

                          .                                       و ایمنی آنجاست، حس امنیت را شما فقط در آنجا می کنید

شما در ذهن، در حالیکه هم هویت شده اید با چیزها و می ترسید: ,, آن، می آید آن ... را می برد، آن، می حس امنیت را  

گر آید آن ... را می برد، آن یکی می آید آن ... را می دزدد ,,، دائما" حواس تان به این و آن است که ندزدند برای اینکه ا

حس امنیت را شوهرتان یا خانم تان به  ؛ یاآنطوری نمی توانید امنیت پیدا کنید، امنیت رادند زندگی شما کم می شود!. بدز

شما نمی دهد، بچه تان نمی دهد، دوست تان نمی دهد، مقام تان نمی دهد. ما از اینها حس امنیت می خواهیم، برای همین 

 می گوید:

 . و ایمنی ای مهر و ماه و روشنی، آرامگاه 

 اآلن مطمئن اید به این موضوع. ُخب اجازه بدهید راِه من ذهنی را بزند.شما 

او  . شما اگر، این لحظه تسلیم باشید و اجازه بدهید زندگی راِه من ذهنی را بگذارد کنار، راه زنیره زن، که خوش ره می

به شما راه جدید نشان می دهد، شما پذیرنده می شوید، شما موافقت می کنید، شما ستیزه نمی کنید، اگر کسی  .را می زند

 به شما بگوید من این کار را بکنم، شما می گویید برو بکن.

 اآلن ممکن است است در من ذهنی مقاومت می کنید، اصال" نپذیرفتن و مقاومت برای من ذهنی، یک افتخار است، یک 
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 کبر است، خودنمایی ست. 

 کسی از من چیزی بخواهد، بگویم نه!، در حالیکه می توانم بگویم بله، که دیده شوم آخر!، نمی شود,,  :آدم ها می گویند

 .! ,,هر کسی هر کاری بکند بدون اجازۀ من که 

 کشی. " نمی شود این!، بگذار راهت را بزند! "، ره زن، که خوش ره می زنی، می کش که زیبا می

راِه ما را یواشکی می زند و می ِکشد به طرف خودش، اگر این لحظه تسلیم باشید. کلیدش، پذیرش اتفاق این لحظه ست. 

                  حاال دوباره همین را می گوید: 

 ای آفتاب نیکوان، وی بخت و اقبال جوان

 کشیما را بدان جوی روان، چون مشک سقا می

می تابی؛ ولی فقط نیکوان، نیکوان کسانی که تسلیم هستند در این جهان، از جنس عشق هستند، از ای آفتابی که به همه 

جنس زیبایی هستند، آنهایی که این لحظه پذیرنده هستند، آشتی هستند با این لحظه، نیکو هستند، فضای درون را باز کرده 

آفتاِب نیکوان!، همه هم می دانند که این بخت و اقباِل  اند، بطوریکه از روشنایی آفتاب، هشیارانه استفاده می کنند. ای

مردم الگوهای پوسیده می  ،جوان است، برای اینکه این لحظه، از زندگی نو به نو می آید، جوان است، بخت و اقبال را

  .ی شود، چسبیده اند به الگوهای پوسیده ماِل هزار سال پیش، دو هزار سال پیش، می گویند این باید اینطور!دانند

ر انسانی هست به شرطی که ستیزه نکند، به شرطی ـــ" نه، بگذار زندگی به تو بگوید چکار کن، این توانایی و قابلیت در ه

 .که قابلیت و ارزش خودش را بشناسد

ه خدا خودش اِشکالی که ما داریم این است که به ما یاد داده اند، ما بعنوان فرد، قابلیت نداریم، ارزش نداریم، در حالتی ک

را از فرد می خواهد بیان کند، از فرد فرِد آدم ها "، اینطوری نیست که از هزار نفر یکجا بیان کند، نه، همآنطور که یک 

سیِب آن درخت را می دهد، از هر فردی، به فرآخور حال آن فرد، می خواهد خودش را بیان کند و میو، درخِت سیب، 

گفتند: ,, تو بی عرضه ای، تو بی عرضه ای، تو بی عرضه ای، تو بی عرضه ای ,,، ؛ ولی به ما در آن است هم زیبایی

 به هــــــزار صورت گفتند: ,, اصال" تو را چه به خدا!، اصال" اسم خدا را نبر ,,.

                " چنین چیزی نیست، اصال" چنین چیزی نیست! ".                                                                        

در درونش، زیر فکرهایش، آن جوِی روان  ،ای آفتاِب نیکوان، ای بخت و اقباِل جوان، هر کسی این بخت و اقبال جوان

 جوِی روان، این هشیاری ست، فقط این فکرها رویش را پوشانده. می گذرد. جوِی زیرین،

خواهد َمشِک سقا، مشک، کیسه ست و سقا هم مسئول دادن آب به مردم است، یعنی هر انسانی را می می گوید: ما را مثل 

و آب حیات را بوسیلۀ آن، پخش کند، که  ؛شد، بزایاند، به صورت یک عامِل بیان کنندۀ انرژی ایزدی در آوردبکِ از ذهن 

 می گوییم، همۀ انسانها، همۀ حیوانات، همۀ جامدات:وقتی هم خودش می خورد و هم به همه می خوراند، همه 

 .کشیما را بدان جوی روان، چون مشک سقا می

تواند خودش را از من بیان  حاال، شما باید از خودت بپرسی، بگویی: ،، من حقیقتا" می پذیرم که لیاقت دارم؟، خدا می

انم خودم را به فضای وحدت برسانم، خودم را به صورِت هشیاری؟، من می توانم اجازه دهم؟، هشیاری کند؟، من می تو

استفاده کند؟، اول اجازه می دهم من را بِکشد از این ذهنی که با آن هم هویت ام،  برای بیان خودش ام من، زندگی از من
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درد زایمان است، خدا می خواهد مرا بکشد بیرون و من چسبیدم به دیواره های این من زیر این درد هستم، بزایانم؟، اینکه 

 ،،. !ذهن رامی کنم دیوارۀ زهداِن مادر ثانویه، و ول ن ؛رحم ذهن و تقریبا" کم مانده که انگشت هایم کنده شود

برای شکار بعضی میمون ها، سوراخی توی درخت  گفتم: در جنگل های آمریکای جنوبی، اآلن خیلی جاها معمول شده،

می کنند و گردویی در آن سوراخ می گذارند، این سوراخ اندازه اش طوری ست که اگر میمون دستش را بکند آن تو، می 

 ، مچ اش، بسته باشد، در نمی آید بیرون. باشد دستشگردو در را بیرون بیاورد؛ ولی اگر  گردوتواند 

را در سوراخ کرده و گردو را برمی دارد، مشت می کند، وقتی دستش را می کشد، از آن سوراخ میمون می آید دستش 

بیرون نمی آید، میمون عقل اش نمی رسد که دستش را باز کند و گردو را بگذارد و خودش را نجات دهد، شکارچی ها 

 می آیند و آنها را می گیرند.

ه مشت شان را باز نمی کنند؛ ولی اینقدر دست شان را می ِکشند، که دیده شده که بعضی میمون ها اینقدر کودن اند ک

 خودشان می روند!.بعضی موقع ها دست شان کنده می شود و 

ما چقدر شبیه این میمون ها هستیم!. نیروی زندگی می خواهد ما را بکشد، بزایاند، تقریبا" دست ما کنده شده، ول نمی 

ی که می کشیم، به این علت است که یک نیرویی دارد ما را می کشد، شما این کشش کنیم، متوجه نمی شویم که این دردهای

گردو می تواند مال دنیا باشد، می تواند یک پست  .، ما که میمون نیستیم، گردو را ول کن؟را حس می کنید، حس می کنید

 .                                   هدنیا باشد، جاِه دنیا باشد، می تواند یک کسی باشد که آدم با ذهن اش عاشق او شد

، بعضی از ما از بچه هامان زندگی می خواهیم، نه از راه عشق، !در او حس امنیت هستبه او متکی باشد، فکر می کند 

                                                       نه اینکه با عشق باشد، بلکه روی او سلطه داریم!.                                                                  

 من البته دیگر جواب نمی دهم، بعضی موقع ها خانم ُمسنی زنگ می زند: پسر من ...

 چهل و پنج سال. " پسرتان چند سالش هست؟ "، 

ُرِل مادری را ول " چهل و پنج سال می شود پسر!، پس تو گردو را گرفتی، پسرت گردوست، دستت آنجا گیر کرده!، 

نمی کنی، سلطه داری، هنوز بر مرد چهل و پنج ساله سلطه داری، نه خودت زندگی می کنی، نه می گذاری او زندگی 

کند، معلوم است که زندانی غصه هستی!، مگر غصۀ تو، بوسیلۀ پسرت حل می شود؟، بعد در زندگی شخصی او دخالت 

ر کار عروس ات دخالت می کنی، در همه کار پسرت دخالت می کنی، فکر می کنی، در کار نوه هایت دخالت می کنی، د

می کنی اینها زندگی می آورد؟، نه. نمی آورد، نمی آورد، اینها همان گردوست!، ما که میمون نیستیم، ما چشم هایمان را 

هزار تا دست دارد، در هر  می توانیم باز کنیم و ببینیم که کدام گردوها را در کدام سوراخ ها گرفته ایم، ما ذهن مان

 سوراخی یک گردو گذاشتیم، ذهن ما با هزار تا دست، در هزار تا سوراخ، هزار تا گردو را گرفته! ".

حاال، ما که متوجه نیستیم، همه را یکجا نمی توانیم ببینیم، هر لحظه، هر کدام، درد می آورد، آن گردوست، رهایش کن، 

، یدل می کنی، یکی دیگر می آید، یکی دیگر می آید، خودش می آید، شما نگران نباشدوباره یکی دیگر می آید، آن را و

را باز کن، یکدفعه می  ترا باز کن، هی دست ترا باز کن، هی دست تهی دست ید.را باز کن انت ، دستد، رها کنیددیدی

هشیاری ات باال رفته، آن صد تای  نهصد تای آن باز شد، آنقدربینی از این هزار تا دست، نهصد تای آن باز شده، وقتی 

               دیگر را هم می توانی باز کنی.
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 چون دیدم آن سغراق نو، دستار و دل کردم گرو

 «کشی بدو چون سوی سودا می» اندیشه را گفتم: 

شراِب نویی گیرتان وقتی شما اتفاق این لحظه را می پذیرید، شما تبدیل به آن هشیاری می شوید که قبال" بوده اید، یک 

به معنی ِمی هم هست، در اینجا جاِم شراب،  معنی، سغراق در ضمن به معنِی کوزه ای ست سفالی که لوله دارد، می آید

به معنی ِمی، شراب است، وقتی آن شراب نو را، زندگی نو را دیدم، خوردم، شما دیدید، چشیدید، یکدفعه دیدید که این، 

از جنس هشیاری جسمی نیست که قبال" از جنس حرص بود، از جنس شهوت مال دنیا  خوشمزه ست!، شراب نو است،

بود، نا امیدی بود، ... شراِب این جور چیزها که دیده ایم نیست، شراِب من ذهنی نیست، شراب زندگی ست، یک لحظه 

 شیم، دستار و دل کردم گرو.حس آزادی کردی، شادی واقعی کردی، ُخب این نو است، اگر دیدی، واقعا" اگر ما خردمند با

شما می دانید دستار یعنی چه، دستار، پارچه ای که قدیم مردها سرشان می بستند و اآلن هم آقایان مذهبیون می بندند؛ ولی 

دم رفت. کردم گرو، یعنی رها دل را دا که دِل ما شده، می گوید: دستار در اینجا، سمبل دانش ذهنی ست، دانش ذهنی ست

   ما می توانید این کار را بکنید؟، حتما" می توانید.                                                        کردم رفت. ش

این، معادل این است که اندیشۀ ,, من ,, دار، آن اندیشه ای که ما را می کشید به جهان مادی، اندیشۀ هم هویت شده، اندیشه 

 ی غصه می کرده، گفتم برو، بدو برو. برای اینکه مرا سوی سودا می کشی.ای که هم هویت بوده، ما را زندان

سودا، می دانید که یکی از آن چهار تا ماده ای ست که اگر در بدن زیاد شود، این هم سمبلیک هست، ما دیوانه می شویم، 

حالتی پیش می آید که در ما زیاد شود، در ما  ،کمااینکه هم هویت شدگی و خواستن حس هویت و خوشبختی از چیزها

 امروز، روانشناس ها به آن می گویند پارانویا.

پارانویا، حالتی ست که ما فکر می کنیم که همه بر ضد ما توطئه کرده اند، هر کسی یک جوری، بدی ما را می خواهد، 

یم به مردم؛ و وقتی اصال" کسانی که توی ذهن زندگی می کنند، خوب دقت کنند، پارانویای خفیف دارند، ما بد بین هست

 ضد من شوریده اند ,,، " چنین چیزی نیست ".شدید می شود دیگر مریضی می شود و دکتر می برند: ,, همه 

وقتی اندیشۀ هم هویت شده زیاد می شود، شما به سوی سودا و جنون کشیده می شوید، حقیقتا" این ما را دیوانه می کند، 

را ادامه دهیم، نه تنها ما زندانی غصه می شویم، نه تنها این جسم مان را از کار  پس اگر توی ذهن باقی بمانیم و آن کار

می اندازیم، بلکه احتمال اینکه دیوانه شویم خیلی زیاد است، بارها من گفته ام این سیستم بدنی، فقط با انرژی ایزدی می 

از جسم تان بگذرد، از فکرتان بگذرد، از عمل تواند درست کار کند، یعنی اگر شما اآلن حاضر باشید و این انرژی بیآید 

بگذرد، آن موقع هم بدن ما سالم است، هم فکرما سالم است، هم عواطف ما سالم است، هم روح ما سالم است، همه  تان

چیز سالم است؛ ولی اگر اینجا مقاومت کنیم و نگذاریم این انرژی وارد شود، کمااینکه کسانی که من ذهنی دارند، نمی 

سیتزه من ذهنی با این لحظه، درست است که با فرم و اتفاق این لحظه ست؛ ولی بارها گفتیم، اتفاق این لحظه،  .رندگذا

کاله این لحظه ست، این لحظه زندگی ست، شما با اتفاق این لحظه می ستیزید، مقاومت می کنید، دارید جلوی زندگی می 

وجودتان شود، شما باید نرم باشید، پذیرنده باشید، ریلکس باشید،  ستیزید، مقاومت می کنید، نمی گذارید زندگی وارد

طوری باشید که مثل اینکه هر اتفاقی بیفتد، بیفتد، اصال" به شما مربوط نیست، در حالیکه ما فکر می کنیم که اگر ما 

Tense ته باشیم، وگرنه همهنباشیم، یکدفعه دنیا خراب می شود، ما باید همینطور گرفته، همه چیز را زیر کنترل داش - 
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 !.می ریزد چیز به هم

 اگر شما ریلکس باشید، آرام باشید، یکدفعه می بینید که زندگی تان بهتر رانده می شود، بوسیلۀ خرِد زندگی رانده می شود.

منیّت ,,  بگذارید خرد زندگی بیآید از ذهن تان استفاده کند، در این صورت است که ,, .پس، شما به اندیشه می گویید برو

و ,, من ,, ها، از ذهن تان می افتد و شما از سغراِق نو، از ِمِی نو، دیگر دست برنمی دارید؛ و هیچ موقع دیگر اندیشه را 

دل تان نمی کنید، برای اینکه دل تان اآلن از جنس زندگی ست، دل تان، آن فضای باز شدۀ درون است. عمق تان چقدر 

 است؟، عمق تان بی نهایت است.

. پس از یک مدتی می بینید که واکنش اصال" نشان نمی دهید، هر اتفاقی پیش آیا با واکنش شما از جا کنده می شوید؟، نه

   می آید شما واکنش نشان نمی دهید، واکنش یعنی فعال کردن یک الگوی از پیش تعیین شده در مقابل اتفاق.   

که معموال" هم منفی ست، معموال" با خشم همراه است، با ترس همراه است، با هیجان منفی همراه است، شما دیگر واکنش 

نشان نمی دهید، برای اینکه خرد زندگی، با باز کردن جا، راه حل را به شما می گوید. می گوید اینجا چه بگویید، اینجا 

 آدم های دیگر احترام قائل می شود و آنها را زندگی می بیند، آنها را قبول دارد.به در آن حالت، آدم چکار کنید؛ و واقعا" 

شما می بینید آدم های دیگر به آدم کمک می کنند، کمک آنها موثر است، ما نمی توانیم خودمان همۀ کارها را انجام دهیم 

 ه حساب نمی آوریم!.که!؛ ولی بعضی از ما که خیلی شدید با ذهن هم هویت ایم، اصال" دیگران را ب

 ما هر چقدر هم بدانیم، محدودیم، چرا من ذهنی اینطوری می کند؟

 یعنی این ِکبر ما و منیِت ما و بلند شدن ما بعنوان ,, من ,, مهم است برای ما؟!.

دیگران، با ما باید بیدار شویم، اینها اثرات مادی هم دارد. من ذهنی چه جوری چوب الی چرخش می کند؟، با توهین به 

 بی اهمیت جلوه دادن کمک دیگران، مطرح کردن خودش و حذف دیگران، اینها موفقیت های مادی هم نمی آورد.

معنویات ما را فلج می کند که هیچی، برای اینکه تمام فکر و ذکرمان این است که کی ما بعنوان ,, من ,, بلند شویم، کی 

 د.مردم ما را قبول داشته باشند فقط دست بزنن

نه زندگی می دهد، نه هم موفقیت مادی می تواند توی این جهان داشته باشد، اگر هم موقتا" موفقیت مادی داشته باشد، 

 فرو می ریزد، مطمئن باشید. اینجا هم همین را می گوید:         بعدا" مطمئنا" 

 کنیکنی،وی عشق مستم میای عقل هستم می

 کشیکنی، تا رب اعال میهرچند پستم می

عقل؛ یا عقل جزیی، آن دانش ذهنِی هم هویت شده ست، ما از دیگران گرفته ایم و عموما" هم بطور ناقص گرفته ایم ولی 

با آن هم هویت ایم. این، به ما هستِی کاذب می دهد، تا شما به ذهن تان نگاه می کنید و به دانشی هم که غالبا" شرطی شده 

حس وجود در ذهن؛ یعنی ، «هستی  یاهست »ام می کنی، « هست » ین می گوید: ست، من ذهنی باال می آید، برای هم

ولی همینکه می پذیرید اتفاق این لحظه را و همیشه آشتی هستید، عشق می آید تو را مست می کند، فضای درون باز می 

ت و بیان خرد زندگی شود، این مستی عشق، معادل باز شدن فضای درون؛ و عمق بی نهایت پیدا کردن و عدم واکنش اس

 ست.

 - شعوری در آن نیست، همۀ فکر وبعنوان یک باشندۀ فکری هیجانی، بلند می شویم، در حالیکه وقتی هست می شویم، 
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 ذکرش خودش است، که خودش را مطرح کند، اصال" به صالح آدم فکر نمی کند. 

 این را دوست ندارد، ذهن دوست دارد بلند به عشق می گوید: درست است که بلحاظ ذهن، مرا پَست می کنی، ُخب ذهن

شود بگوید: ,, من. من. من. من ,,، هر چند که بلحاظ ذهن، مرا پَست می کنی؛ اما می کشاند مرا به فضای وحدت، تا ربِّ 

 اعال می کشی.

 .پس معلوم شد عقل کاره ای نیست، دانشی که ما با آن در ذهن هم هویت شده ایم، ما را به خدا نمی رساند

اینکه آخر  از اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که بیشتر کارهایی که مردم می کنند برای رسیدن به خدا، بی ثمر است، کما

حیات و ارزش معنوی سر هم نمی رسند، فقط خود هشیاری ست که به خودش کمک می کند، فقط انسان تسلیم شده ست که 

              دارد، فقط تسلیم هست که ارزش معنوی دارد، ارزش معنوی دارد یعنی به یک کاری می آید.         

 همین تسلیم است که سبب صبر می شود، سبب پرهیز می شود. 

ُخب تسلیم هستی، می پذیری، این کار نرو، نرو هم هویت شوی،  شما این لحظه، خردتان می گوید این کار را نکن، دنبال

می گفتی نه می خواهم بروم، اگر شما بروی، کی جلویتان را می گیرد، فقط خودت هستی که جلوی خودت را می  اگر

 توانی بگیری.

 پس، برای اینکه کشیده شویم به سوی َربِّ اعال، یعنی به فضای یکتایی، فقط عشق است که به ما کمک می کند.

 شدِن فضای درون. عشق چیست؟، عشق باز

 عشق چیست؟ )اینها معادلش است، خودش نیست(، پذیرفتن اتفاق این لحظه، آشتی با این لحظه، عدم مقاومت.

اینها چیزهای ساده ای ست که موالنا، به صورت ساده می گوید و ما هم به همین سادگی می فهمیم، می بینیم که جنبه هاِی 

        زایاند. عملی دارد و بزودی شما را از ذهن می

 کن حکم مر، ما را ز غیر خود ببرای عشق می

 کشیغری، بغر، ما را به دریا میای سیل می

 حکم ُمر، یعنی حکم تلخ و ناگوار؛ ولی قاطع. ُمر یعنی تلخ. حکم ُمر را خودش توضیح می دهد، یعنی:

 می دهد، خودت را به صورت هشیاری، بِبُر.عشق به شما می گوید، خدا به شما می گوید: از هر چیزی که ذهن ات نشان 

دارد می گوید که من ذهنی بمیرد، شما این من ذهنی را می خواهید بکشید، من ذهنی د، یعنی ُخب من ذهنی خوشش نمی آی

 خوشش می آید؟!، یک کسی که گردو را گرفته، می گوییم در این گردو، حس وجود هست:

ودم اینجا سرمایه گذاری شده، من این گردو را دارم، درست است که دستم از ,, من این گردو را گرفتم، قسمتی از وج

 جا گیرم؛ ولی گرفتم! ,,.اینسوراخ بیرون نمی آید و 

ُخب گرفتی، گیر کردی، یادمان باشد، ما از جنس هشیاری هستیم، شما که دست تان را بردید گردو را گرفتید، دست 

هشیاری گیر کرده، دست شماست که دستتان را باز کنید، حکِم ُمر یعنی اینکه هزار تا دستت را در هزار تا سوراخ فرو 

 بعضی موقع ها ذهن می گوید: . اصال" خوشایند نیست برای ذهن،ن ایکرده ای و گردوها را گرفته ای، همه را باز کن، 

,, دو، سه تای آن را می توانم باز کنم، همه را نمی توانم، خوشم نمی آید، مخصوصا" دردهایم را نمی توانم ول کنم، فالن 

 ن ذهنی ست: به من بدی کرده، از او رنجیده ام سی سال پیش، بدبخت کرده ما را ,,، اینها توهمات مکه کس 
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 !.، آنجا دستم گیر کرده,, ,, من نمی بخشم

، یک سوراخ درخت است که دست تان گیر کرده، همینکه ببخشید، دست تان می آید بیرون، یدهر رنجشی که شما اآلن دار

  !، سفتاست خواهید از هزار تا سوراخ درخت بیرون بیآورید شما؟، در حالیکه همه مشت چه جوری هزار تا دست را می 

 ، گردوها چه می شوند؟... ما هزار تا گردو .رُمر است: ما را زغیر خود بِبُ از خودتان بپرسید. حکم 

 ما را ِز غیر خود، بِبَر. هر چه که از جنس ما نیست، ما نمی خواهیم بگیریم. این حکم ُمر است.

گردوها را گرفتیم و دست هایمان در سوراخ حکم ُمر را در واقع، خدا می کند، یعنی یک جایی که ما در ذهن هستیم، این 

درخت است، به ما می گوید همۀ دست هایت را باز کن. این حکم ُمر است، قاطع است، تلخ است، واضح است که تلخ 

است، تلخی ست که اگر قبول کنی پشت اش شیرینی ست، بالفاصله شیرینی ست؛ ولی نمی توانی باز نکنی، یک سیِل 

 مثل سونامی، شما چکار می خواهید بکنید؟ هشیاری دارد می آید

یک سیل می آید، آدم دست هایش در سوراخ درخت گیر کرده، شما دست هایتان را باز می کنید فرار می کنید؛ یا می 

 گذارید سیل بیاید شما را بِبَرد، دست هایتان کنده شود!. یعنی می خواهد بگوید که: 

رد می آید، مخصوصا" در این زمان، می بینید که!، شما داوطلب شوید، با سیل سیل هشیاری دار، غُ ری، بِ غُ ای سیل می

همکاری کنید، با خدا همکاری کنید، یکی از دست هایتان را خدا باز می کند، سه تایش را هم شما خودتان باز کنید، هی 

 یرید دیگر!.باز کنید، دوباره دو تایش را خدا باز می کند، پنج تایش را شما باز کنید، یاد می گ

هر جا دیدید که دردتان می آید، بدانید که دست تان توی سوراخ درخت گیر کرده، قشنگ درخت را ببین، سوراخ را ببین، 

 !.گردو را ببین، گردو را ببین!، این گردو را گذاشته بودند شما به تله بیفتید، چطور شهوت گردو داریم ما؟

دنبال سوراخ درخت می گردد ببیند در کدامش گردو گذاشته اند، دستش را حرص گردو می زنیم، انسان توی ذهن اش، 

 آن تو کند و گیر کند.

" من نمی گویم آدم نباید پول دار شود، حتما" باید پول دار شو، حتما" باید درس بخواند، حتما" باید تجارت کند؛ ولی با 

ی زیاد می شود، کم می شود، اصال" مهم نیست، برای ماحصل تجارتش نباید هم هویت شود، بود، بود، نبود، نبود!. یعن

اینکه به ما زندگی نمی دهد، زیاد کردن چه فایده ای دارد؟، اگر زندگی نمی دهد، بگذارید خرد زندگی تعیین کند چه اندازه 

 ای برای شما خوب است، شما خودتان می دانید؛ ولی از آن نمی توانید زندگی بگیرید.

د، حکم تلخ و ناگوار است. من می گویم، اگر به ما کمک می کردند، ما را حمایت می کردند، جامعه حکم ُمر، یادتان نرو

حمایتی بود، واقعا" جامعه معنوی بود، پدر و مادرها معنوی بودند، عشقی بودند، حکم ُمر را در ده سالگی اجرا می 

 کردند، یعنی در ده سالگی جشنی می گرفتند، به ما می گفتند:

همۀ این دست هایی که این گردوها را گرفته، باز کنید آزاد شوید، یک موج هشیاری می آید، موج هشیاری عمومی،  ،، شما

 شما را می برد به دریای وحدت، آنجا شما با زندگی یکی هستید، خودتان را در اختیار زندگی قرار می دهید ،،.

ید حکم ُمر را من ذهنی اجرا کند، اگر حکم ُمر را من ذهنی حاال، شما در مورد خودتان، حکم ُمر را اجرا کنید، نگذار

 .اجرا کند، افتضاح می شود

 امروز یک مثنوی آوردم، اگر رسیدیم آن را خواهیم خواند که حکم ُمر را من ذهنی چه جوری اجرا می کند، حکم ُمر را
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  ن، از زنداِن غصه بیا بیرون.، حکم اش هم این است که: به هر چیزی که چسبیدی، ول اش کزندگی اجرا می کند

 ای جان، بیا اقرار کن، وی تن، برو انکار کن

 کشیای ال، مرا بردار کن، زیرا باال می

پس مشخص شد، جاِن ما، آن قسمتی که آزاد شده، اگر هم هویت شدگی ما کامل شده در اثر آشتی با این لحظه، آشتی با 

                  این لحظه هم، در واقع، باز کردن این مشت های ماست که گردوها را رها می کنیم.                               

بخشید، یکی از دست هایتان را باز کردید، یکی از گردوها را انداختید، البته گردو هم هر موقع که شما رنجشی را می 

توپ پ را گرفته، اگر هم بیرون بیاید، نیست، آن شکارچی ها، بجای گردو، مثال" توپ می گذارند، بیچاره آن میمون تو

یر افتادیم، برای همین است که از آن است توی آن. ما هم همینطور. ما هم چیزهایی که گرفتیم، حاال درست است که گ

 چیزی نمی فهمیم، ما توپ را گرفته ایم ولی شبیه گردوست. 

جان، چون از جنس زندگی ست، به درجه ای که شما با این لحظه آشتی کردید، جان تان آزاد شده، فرض کنید که شما 

جسمی ست، این دو تا با هم در شما هست، اآلن، دو جور هشیاری دارید، یکی هشیاری جسمی ست، یکی هشیاری غیر 

یک موقعی هست این غالب است، یک موقعی هست آن غالب است، این امکان دارد کامال". این قسمت جان تان از جنس 

 .زندگی ست، اصال" ذاتا" اقرار می کند

قاد دارم، اینها که اقرار نیست، اقرار یعنی از جنس زندگی شدن، اقرار، نه اینکه به زبان بگوییم خدا هست و من به خدا اعت

اقرار یعنی فضای درون باز شده، من ذهنی از بین رفته، شما از ذهن زائیده شده اید و زندگی در تمام ذرات وجود شما 

مرتعش است، در اختیار زندگی هستید، زندگی خودش را از شما بیان می کند و به شما الزم نیست کسی بگوید که خدا 

 .ا عینا" و در عمل، خدا را به معرض نمایش گذاشته اید، این اقرار استهست یا نیست، شم

و این یکی هم من ذهنی ست، ستیزه با زندگی ست، ستیزه با این لحظه ست، این هم انکار است.یعنی هر لحظه می گوید 

 من از جنس زندگی نیستم، من از جنس مردگی ام، همان استخوان مرده ام، این هم انکار است.

، انکار اگر بیاید به زبان بگوید که خدا هست و بنشیند نماز بخواند، من ذهنی، این اقرار است؟، نه این اقرار نیست، حاال

 .این انکار است، من ذهنی هر کار بکند، انکار است

زیر، آن قسمتی از شما که در فضای درون باز شده و شما حس ریشه دار بودن می کنید، این هشیاری حضور، همیشه این 

 خودش را به شما نشان می دهد. 

 ؛ ولی در زیر، یک دانشی، یک کسی به شما می گوید:شما دیده اید که کسی یک چیزی می گوید، شما خشمگین می شوید

،، داری خشمگین می شوی ،، یک آرامشی، یک باشنده ای آن زیر دارد به شما می گوید که این، راهش نیست که خشمگین 

 شوی.

بطور کامل خشمگین نیستید. پس در شما اآلن دو نوع هشیاری هست، یکی آن هشیاری که زیر فکرتان است، پس شما، 

 زیر خشم تان است و یکی هم این خشم تان است که از جنس انکار است.

 شما باید آن اقرار را بچسبید. پس ما می دانیم، حاال شما به انکارتان، به من ذهنی تان بگویید: 

 رت را بکن؛ ولی من تا حدود زیادی به جان ام زنده شده ام، من هم که این، هستم، در واقع دارم انکار می کنمتو برو انکا
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که از جنس زندگی هستم، از جنس خدا هستم، اگر اقرار بکنم و روز به روز این هشیاری زندۀ زندگی، این هشیاری 

نورم را می اندازم، یواش یواش هشیاری به من نشان  حضورم زیاد شود، آن انکار نمی تواند کاری کند، یواش یواش

ر در چه سوراخ های درختی که بنظرم گردو را چسبیدم، گیر افتاده، این به من نشان خواهد گخواهد داد که من دستم دی

شد، داد، هــــر گردویی، یک انکار است، حاال گردو ممکن است باور باشد، ممکن است باور مذهبی باشد، باور علمی با

گردوی علم را  یک کسی گرفته، اتفاقا" بیشتر آدم هایی که با سوادند و به گنج حضور نمی خواهند زنده شوند، برای اینکه

                      درست کرد و تجزیه و تحلیل کرد و ...گرفته اند، می گویند همین است که هست، با این همه چیز را می شود 

 من است، برای اینکه من این چیزها را می دانم. " اینطوری ست؟، نه ". انکار می کنم. جواب همه چیز توی جیب

همراه باشد، علم  نه اینکه علم بد است، اتفاقا" پایین می گوید که: علم با شعور زندگی باید همراه باشد، با خرد زندگی باید

مردم را به عذاب می کشاند، پایین خواهیم خواند، اگر بدون خرد زندگی بدست کسی بیاید، باعث رسوایی می شود و آن، 

 در مثنوی ست. حاال، می گوید که:

 ، مرا بر دار کن، همین ال، که قسمت اول الاله االهللا ست، می گوید که:الای  

گردو را گرفتید و گردو شما را از جنس خودش کرده، از بس چسبیدید ، شما ببینید یک چیزی شما را به خودش می ِکشد، ال

به گردو، هر کسی راجع به این گردو حرف می زند، ماِل شماست و دست تان هم آنجا گیر است، واکنش نشان می دهید، 

 نداز. باز کن، بگو من از جنس تو نیستم، هر چیزی تو را می ترساند، بگو من از جنس تو نیستم، خداحافظ، بی

 دردتان می آید، درد تان را ال کنید، رنجش تان را ال کنید، ال کن یعنی من از جنس تو نیستم، بینداز.

یعنی اینکه: ال کن، اصال" ال تمام رنجش های تو، مثل یک زغال سنگ گداخته ست در دست تو، بینداز زمین، همین، 

 ی کند، همه را به دار بِکش، کل من ذهنی را به دار بکش، )اگر می توانی(، هر چیزی که شما را می ترساند، غمگین م

نه، من از نه. برای اینکه با این ال، ال یعنی تو نه می گویی به هر چیزی که ذهن ات نشان می دهد: ،،  ای ال، مرا بردار،

 . ،، جنس تو ... نیستم، نه، من از جنس تو ... نیستم

ای این جهانی را. هر چیزی را هشیاری جسمی نشان می دهد، به آن بگو ذهن ات چه چیزهایی را نشان می دهد؟، چیزه

فضایی که، آن فضا در درون باز می شود، آن فضای یکتایی در درون باز می شود، آنجا، به نه. تا برسی به جایی که، 

 ست.  االغیر از خدا نیست. آنجا، اسمش 

را گذاشته اند ما خودمان به دست خودمان، خودمان را به دار بکشیم تا هیچی نماند، تا این فضا بطور کامل در  الپس، 

 درون باز شود. 

اگر شما در درون، همۀ اجزای خودت را به دار بکشی، این هم یک اصطالحی ست، حاال فرض کن دستت را ال کن، 

هزار تا دست داری، دست های مختلف ات را باز کن، هر هزار تا دست را باز کنی، فضای اال هللا، در درون تو باز می 

ا برای همۀ ادیان داری، جا برای همۀ انسانها داری، باز شده شود، باید حس کنی، باید حس کنی باز شده، اگر باز شده، ج

باشد، ایراد نمی گیری، انتقاد نمی کنی، قضاوت نمی کنی، اگر باز شده باشد، ناراحتی نداری، غصه نداری، اگر باز شده 

 .فقط خدا هست و چیز دیگری نیستآنجا باشد نمی ترسی، اگر آن فضای اال، باز شده باشد، اال یعنی 

 باز شده باشد، شما دیگر حسود نمی شوید، مقایسه از بین می رود، شما می دانید از چه جنسی هستید، اگر جنس خدااگر 
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 .هستید، زندگی هستید، دیگر مقایسه نمی توانید بکنید، پس مقایسه از بین می رود

ر گوش نمی دهد، من گوش بدهم، مقایسه از بین برود، تو با دیگران کاری نداری، نمی گویی چرا همسرم به گنج حضو

چرا مردم گوش نمی دهند، ما تک به تک به حضور می رسیم، تک به تک به اال می رسیم، هر کسی تک به تک خودش، 

      .                                                                   دار می زندبر خودش را دار می زند، ,, من ,, اش را 

در عمل به هر چیزی که ذهن ما نشان می دهد ال کنیم، یعنی نکنیم، نه بگوییم  موالنا راهنمایی کرد که ما می توانیمپس، 

که خیلی مهم است و ما به آن چسبیدیم و از آن زندگی می خواهیم؛ یا هویت می خواهیم؛ یا می خواهیم به ما خوشبختی 

نیم؛ یا دعوا راه بیندازیم، آن را می توانیم ال کنیم و هر چیزی که ما را به دهد؛ یا آن باعث شده ما بترسیم؛ و یا حسادت ک

 که واکنش وا می دارد، برای ما آن، خدا شده، وقتی ال می کنید، آن را از خدائیت می اندازید، تا جایی پیش می روید 

که پاسخ ندهیم، پاسخ با واکنش  واکنش به هیچ چیز در جهان مادی نشان ندهید، واکنش نشان ندادن معنی اش این نیست

 فرق دارد، پاسخ از جان شما می آید، از موازی شدن شما با زندگی می آید در این لحظه؛ و همراه با یک اقدام هم هست.

این را هم عرض کنم که: تسلیم شدن و پذیرش اتفاق این لحظه، شما را با زندگی موازی می کند و خرد زندگی و شعور 

می کنید، این  یبه شما می گوید چکار کن؛ و شما با عشق، با پذیرش، با فضا داری اقدام ه کمک شما وزندگی می آید ب

با خرد زندگی بار دار شده و خرد زندگی را همراه دارد، این، با واکنش منفی و دعوا، که یک الگوی واکنشِی ، اقدام

ا ست، هیچ برکتی در آن نیست، هیچ شعوری  این واکنش الگوی ذهنی شرطی شده، مخرب .شرطی شده ست، فرق دارد

و اجازه دهید در این  ؛در آن نیست، یک الگوی از پیش ساخته ست و شما همین را باید به دار بکشید، باید از آن جدا شوید

ولی لحظه، ببینید که وقتی موازی شدید با زندگی، با پذیرش اتفاق این لحظه، چه اقدامی زندگی به شما پیشنهاد می کند؛ 

این اقدام همیشه باید با آغوش باز باشد، با روی شاد باشد، درون شما باید شاد باشد در حالیکه اقدام می کنید، در حالیکه 

واکنش منفی همراه با خشم است، بعضی موقع ها ترس است، بعضی موقع ها هیجانات منفی دیگر است که اینها هیچگونه 

 اشته باشد، اینها را شما باید توجه کنید.اثر سازنده در جهان مادی نمی تواند د

پس، یک چند سالی شاید طول بکشد که شما هی ال کنید، ال کنید، ال کنید، ال کنید، ال کنید، ال کنید، تـــــــا اال باز شود و 

                               عجله در این کار نکنید.                                                                            

 هرکس که نیک و بد کشد، آن را بسوی خود کشد

 کشیاال تو نادر دلکشی، ما را سوی ما می

ما توی ذهن هستیم، اگر شما از ذهن زائیده نشده اید، بطور کامل هنوز توی ذهن هستید، ذهن یک سیستم نیک و بد دارد، 

 :از این نمی تواند باشد، به عبارت دیگراین را شما باید بشناسید، یعنی غیر 

درست مثل یک اقیانوسی که آن باال، موجک و کف است، فرض کنیم  شما دو قسمت اید، یکی ذهن است، آن باالست،

موجک های شما همین فکرهای شما هستند، این کف ها هم دردهای شما هستند و زیر این موج ها و کف ها هم یک 

اصل شماست، هشیاری بی فرم است، آن باال، هشیاری فرم دار است، همراه با دردها؛ ولی  اقیانوس است، اقیانوس هم

چون آنها در سطح است، ما آنها را می بینیم، ما رفتیم در سطح زندگی می کنیم، هی با موج ها اینطوری، اینطوری، می 

 ذهن نمی تواند بدون استفاده از .م دویی ستاین باال، این سیستم موجک و کف، همیشه سیست .کنیم، باال، پایین، می رویم
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 .ضد خودش، یک چیزی را بشناسد، بنابراین، نیک و بد دارد، این نیک و بد، در مورد زندگی بدرد نمی خورد

این آدم خوب است، این آدم بد است،  : ,,شما نمی توانید در سطح اقیانوس، در سطح وضعیت ها باقی بمانید، هی بگویید

است، این آدم بد است، دین شما بد است، دین من خوب است، علم شما بد است، علم من خوب است، فامیل این آدم خوب 

، این سیستم، توجه کنید که اگر غالب شود، ما ,, من خوب است، فامیل شما بد است، دوستان شما بدند و دوستان من خوبند

این خودمان و بدها آن طرف اند، طرف نتخاب می کنیم دائما" در حال قضاوت ایم برای بد و  خوب کردن، خوب ها را ا

خوب ها با بدها، که ما البته همیشه خوب هستیم، آنها که بد هستند، ما با آنها در ستیزیم، شما باید این سیستم را خوب 

بخواهید قضاوت نه اینکه به آدم ها که حرف می زنند، بشناسید و رها کنید، خوب دقت کنید حتی به برنامه های تلویزیونی، 

عمق اقیانوس پایین، در کنید و بد و خوب کنید، نه، شما ببینید آیا در باال، در سطح موجک دارند حرف می زنند یا در 

دارند حرف خرد زندگی را می زنند؟، موالنا حرف خرد زندگی را می زند، می گوید اگر تو در سطح موجک و کف ها 

به خودت می کشی، برای اینکه جذب آن هستی، شما رفتید آن باال زندگی می کنید، باشی، در اینصورت دائما" شما آن را 

 ُخب آنها را چسبیده اید، فکر می کنید همین باالست، زیر خبری نیست!.

اما می گوید: زندگی، خدا، تو، یک دلکش هستید، دل ما را می کشید، دلکش به معنی دلبر هم هست، تو یک دلبر کمیابی 

 ینکه در بیرون همه ما را دعوت می کنند برویم به سطح، برای همین است که موالنا می گوید: هستی، برای ا

در روز قیامت که این لحظه باشد، انسانها فامیل هایشان را نمی شناسند، شیطان می گوید نه، می شناسم، شیطان می رود 

 برای اینکه او از خاک است و من از آتش ام.شیطان می گوید من بهتر از انسان هستم، در قرآن هم هست، مقایسه. 

در حالیکه در  ولی، موالنا آن کلمۀ ال انساب را پیش می کشد، می گوید: در قضیۀ به حضور رسیدن، نسبت وجود ندارد.

ر جمع ، اگ!سطِح موجک و کف، ما نسبت می شناسیم، نسبت مهم است، جمع چکار می کند، ما هم همان کار را می کنیم

هر کاری می کند شما هم بکنید، شما پس به گنج حضور نمی رسید، جمع نمی خواهد برسد، جمع راه انحرافی می رود، 

درست می رفت، چرا ما دنبال جمع می گردیم، چرا دو تا جنگ بزرگ کردیم، چرا اینهمه آدم مردند توی راِه اگر جمع 

        ما فکر کنید، جنگ چیز خوبی ست؟                            این جنگ ها، چرا هنوز جنگ راه می اندازیم؟!. ش

جنگ نمی تواند چیزخوبی باشد، جنگ موفقیت من ذهنی ست، چرا جنگ می کنیم؟، در سطح ایم. اگر در عمق بودیم، 

 و حاال چرا می جنگیم ما؟ ... انسانهای دیگر هم از جنس زندگی هستند که می فهمیدیم

مان، بخاطر بدست آوردن پول زیاد، بخاطر سلطه، بخاطر چیزهایی که ما فکر می کنیم توی آن زندگی بخاطر باورها

هست، حاضریم ممالک را ویران کنیم، بمباران کنیم، آدم ها را بُکشیم، آدم ها را به جان هم بیندازیم، چیزهامان را 

 . باید از این نوع طرز تفکر بیدار شویم.فکر می کنیم زندگی در سود است، در انباشتن است!، بفروشیم، چرا؟

 چرا آنطوری فکر می کنیم؟، برای اینکه در سطح ایم. 

هر کسی که مشغول نیک و بد است، نمی تواند از تلۀ نیک و بد بیاید بیرون، چسبیده نیک و بد را، انگار یک نفر رفته آن 

 .باال، توی کف ها و موجک ها گیر کرده

نکنید؛ و این هم فردی ست، فردی ست، چون آنجا، یکی گیر کند، به نسبت ها نگاه می کند، نسبت، حاال شما شناختید، گیر 

 .نسبت نداریم ما
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 چون پسر من نمی خواهد به گنج حضور برسد، همسر من نمی خواهد، من هم نمی خواهم برسم،  : ,,کسی نمی تواند بگوید

 .,, ن هم گوش دهمهمۀ فامیل های ما بیآیند به گنج حضور گوش بدهند، م

 نه، این لحظه قیامت است، شما هیچکس را نمی شناسید، فقط خودت و خودت، یک نیرویی شما را می کشد، شما به آن

,, چون همۀ مردم غمناک اند، من هم می خواهم غمناک باشم، باالخره همۀ  :نیرو پاسخ دهید، شما نمی توانید بگویید که

 ای دو بار، من هم می خواهم دعوا کنم ,,، " نمی شود چنین چیزی، نمی شود ".زن و شوهرها دعوا می کنند هفته 

پس می گوید: تو، زندگی، خدا، تو یک دلکش خاص و عجیب و غریبی هستی که ما را به سوی خودمان می کشی، مرا 

زاده می شوم،  از سطح می کشی، به من هالی می کنی که از جنس اقیانوس هستم، من هشیاری هستم، می آیم، از ذهن

همینکه خودم از خودم آگاه می شوم، روی خودم منطبق می شوم، یکی می شوم، تا حاال از جسم آگاه بودم، حاال بجای 

 جسم، از خودم آگاه می شوم. توجه می کنید؟ 

می هشیاری از هشیاری آگاه می شود و روی پایش قائم  .هشیاری از خودش آگاه می شود، فاعل و مفعول هشیاری ست

 .شود. می گوید: این تو هستی که مرا می کشی تا به این حالت در آیم، تا حاال من فقط از چیزها آگاه بودم، در سطح بودم

 یادمان باشد:

سیستم نیک و بد، یک سیستم ذهنی ست، همه آنطوری کار می کنند، در هم است، تقصیر من و شما نیست، نگویید من  

 ذهن آنطوری کار می کند و همه هم با ذهن هم هویت هستند، هر کسی ناآگاه تر، ُدگم تر،  چرا سیستم نیک و بد دارم، نه،

و آن چیزی که می بیند عینی تر، حاضر است جان اش را هم در راهش بدهد؛ ولی نمی داند که جان اش را در راه کف 

                    می دهد، در راه موجک می دهد، در راه خدا نمی دهد.

 سر، تو از وی سرشدی، وی پا، ز وی رهبر شدیای 

 کشی؟!نهی؟ وز کاهلی پا میاز کبر چون سر می

سر ما، باالخره هر هشیاری دارد، درست است که اآلن در ذهن هشیاری جسمی دارد، باز هم همآن هشیاری ست که 

 یی را بوجود می آوریم، اگر آن نبود، افتاده، ما هشیاری زندگی را می گیریم سرمایه گذاری می کنیم در ذهن و سیستم دو

مثل اینکه نور خورشید می افتد روی ماه، ماه را روشن می کند، ُخب اگر نور خورشید نباشد که ماه روشن نمی شود، 

                       هشیارِی اصلی ما می افتد روی ذهن ما و ذهن را روشن می کند.ذهن ما هم مثل ماه است، 

دوباره ذهن را روشن کنید، ذهن آن موقع، ساده می  ،هشیاری را بِکشید از ذهن بیرون؛ و روی آن قائم شوید اگر شما این

 است، به این علتی که باال گفت: Dysfunctionalشود. علت اینکه اآلن ذهن ما نا اصل کار است و کار نمی کند 

در ذهن نمی خواهیم، این، ذهن ما را هم فلج کرده،  ودم می کنی. ما نمی خواهیم هست باشیم، حس وجا«  هست» ای عقل 

 زندگی ما را فلج کرده.

پس همین سری که خودخواه است و تکبر دارد، هالی اش هست که از آن، سر شده، پای ما هم که حرکت می کند، یعنی 

 یرو می دهد!.هر حرکتی که ما داریم، پای ما که راه می رود، یعنی هر حرکتی که شما می کنید، بازهم آن، ن

 کجا نیرو می گیریم ما؟از 

 ما کی می خواهیم به خودمان بیآییم؟، ما کی می خواهیم از کبر سر بنهیم؟، یعنی کبر نداشته باشیم دیگر؛ و تنبلی و کاهلی
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ف ، اینقدر که یواش یواش می رویم، این کاهلی و تنبلی ست، کی می خواهیم این را متوق... را، به سوی زندگی رفتن را

کنیم و برویم به سوی زندگی؟، تا کی می خواهیم با کف ها و با موجک ها آن باال، زندگی کنیم و نمی خواهیم حرکت کنیم 

 !. به سوی عمق، حس کنید شما

یک بار توضیح دادم، حس کنید، بکشید عقب، فکرتان را تماشا کنید، حتی وقتی خشمگین می شوید، می بینید که یک 

وجود دارد که می گوید: ،، داری خشمگین می شوی! ،،. آن آگاهی، از جنس حضور است، آن، شما  آگاهی زیر این خشم

 هستید. 

چطور است که این خشم می تواند به ما غلبه کند، در حالیکه آن، در زیر همه چیز را می بیند، خشم کف است و آن آگاهی، 

د، این فرق دارد، موجی که در سطح اقیانوس است، از درون این موجک ها در اثر باد و ... بوجود می آین اقیانوس است.

یا در اثر واکنش نشان دادن به این و آن، بوجود بیآید، آن موجک ها که در  ؛اقیانوس بیآید، از خرد زندگی  در شما بیآید

ببینیم و از درون ما  اثر بادها بوجود بیآید، بدرد نمی خورند. ما می خواهیم به آنجا برسیم که اقیانوس بودن خودمان را

 و خالصه می گوید: ؛موج فکر ما می آید بیرون

کی می خواهی از کبر سر بنهی؟، کی می خواهی این کار را متوقف کنی؟، تا کی می خواهی کاهل از ما می پرسد: 

                         باشی؟

 بایدتای سر، بنه سر بر زمین، گر آسمان می

 کشیگر سوی صحرا میوی پای، کم رو در وحل، 

ای سر، سِر ما، ما خردمندیم، ما از جنس هشیاری حضور هستیم، از جنس خرد زندگی هستیم، ما به سرمان می توانیم 

  .دستور دهیم خودخواهی را بگذار زمین

زندگی ست، شما می توانید این دانش را در خودتان بوجود بیآورید که اگر قرار باشد آسمان بدست من بیآید، آسمان رمز 

 آسمان درون است، اگر قرار باشد فضای درون باز شود و من عمق پیدا کنم، من از زندگی برخوردار شوم، حتی اگر

دلم می خواهد در این جهان زندگی کنم، از چیزهای این جهان لذت ببرم، مگر شما نمی خواهید لذت ببرید؟، از هر واقعا" 

می برد، شما می خواهید از آنها لذت ببرید، باید باز هم به گنج حضور زنده  های ما، حس های ما، لذت Senseچیزی که 

فرق دارد که شما به یک گل واقعی دست بزنید  .ر سطح باشید، باز هم این مثل یک چیز پالستیکی ستشوید، وگرنه اگر د

ید زندگی کنید، انگار می خواهید می خواهشما و یک گل پالستیکی را ببوئید، چقدر فرق دارد، وقتی با ,, من ,, ببوئید؛ 

                                              .                                            یک گل پالستیکی را بو کنید

الی؛  ، آسماِن درون است اگر قرار باشد شما به زندگی برسید، ســــر باید ســر را بگذارد زمین، َوَحل یعنی ِگل وآسمان

و به پا می گوید: کم رو در ِگل و الی ای پا!. پا در اینجا سمبلیک است، یعنی شما حرکاتی که می کنید، کارهایی که در 

بیرون می کنید، خودتان را گیر نیندازید، مردم بعلت اینکه قسمتِ درِد من ذهنی شان رشد کرده و مقدار زیادی درد دارند، 

 لی هر اوقات تلخی یک ِگل است.دنبال اوقات تلخی می گردند؛ و

آخر هر مقاومتی، یک وضعیتی پیش می آورد که بین شما و همسرتان، دوست تان، مشتری تان، این حل نشده باقی بماند، 

 این یک ِگل است، چرا می خواهید پایتان آنجا گیر کند گر سوی صحرا می کشی!.
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 : این را می شود دو جور معنی کرد

کمتر خواهی به سوی زندگی روی،  دوباره آسمان بگیری، زندگی بگیری، به پا می گوید اگر میصحرا را می توانی ی 

 اصال" نرو توی ِگل، کم رو یعنی نرو. برو توی ِگل، کمتر هم درست نیست بگوییم، 

ایمان تو برود، عالقه داریم به وضعیت هایی که پاینقدر انی بیایی بیرون. چرا ما توی ِگل نرو، پایت را می گذاری، نمی تو

پول شان را آنجا خرج تمام دو نفر می خواهند از هم جدا شوند، سه سال می روند دعوا می کنند با هم، دادگاه و دادگاه، 

می کنند، هر چه دارند، با هم دشمن سرسخت می شوند و بچه هایشان را از بین می برند، که ما می خواهیم طالق بگیریم، 

 می جنگند، درد دوست دارد درد ایجاد کند، ما چرا بیدار نمی شویم؟ در واقع دو تا درد با هم

چند جور وضعیت شما در روز ایجاد می کنید که در واقع ِگل است و پای تان آن تو گیر می کند؟، با مشتری تان، با بچه 

 تان، با همسرتان، با دوست تان، با مردم.

 ای پا کم رو در وحل گر سوی صحرا می کشی.

یعنی اگر دنیا می روی، ما در دنیا کار می کنیم، ما می رویم بیرون، برمی  .می توانستیم دنیا هم معنی کنیم صحرا را

گردیم، به گنجِ حضور هم زنده باشید، باالخره با مردم سر و کار داریم، می رویم توی ذهن مان، یک ساعت، دو ساعت، 

هر دو معنی را می توانیم . ت توی ِگل نرود اگر می روی بیرونده ساعت، آنجا هستیم، در دنیا هستیم، مواظب باش پای

   بگیریم؛ ولی هر دو معنی حاصل اش یکی ست.

 ای چشم منگر در بشر، وی گوش، مشنو خیر و شر

 کشیوی عقل مغز خر مخور، سوی مسیحا می

 )َمخور را َمَخر می خوانیم(، به چشم شما به عنوان هشیاری می گوید: 

نکن. بشر، همان دید ِسطحِی موجک و کف است، بشر؛ و به چشم هشیاری انسانی می گوید که تو به دیِد در بشر نگاه 

 سطحِی بشر توجه نکن، به ذهن توجه نکن.

 ددر یک سیستم است، اگر دیدی یک کسی راجع به خیر و شر حرف می زند، بدانگوش، خیر و شر نشنو، خیر و شر  وی

که در یک سیستم ذهنی گیر کرده، کسی که انتقاد می کند، کسی که غیبت می کند، کسی که عیب می گیرد، کسی که عیب 

می گوید، همۀ اینها در خیر و شر گیر کرده اند، کسی که ستیزه می کند کسی یا سیستمی را از بین ببرد، از اعماق وجود 

وشن کند، یک کتابی بنویسد، همه اش ستیزه می کند: ,, تو این کار خودش، خرد را نمی آورد به جهان، مثال" چراغی ر

را می کنی، تو بیخود می کنی ... ,,، اینها چه هستند؟، اینها خیر و شرند، یعنی سیستم باوری هم هویت شده ست، سیستم 

                                        باوری هم هویت شده، همیشه ستیزه می کند.                                                

همه اش بر اساس مفهوم ذهنی ست، هیچ شناختی از زندگی ندارد، حتی از آزادی ندارد، برای اینکه خودش آزاد نیست، 

اگر کسی خودش آزاد نباشد، نمی تواند آزادی را بشناسد، فقط مفهوم اش، بنظر خودش، آزادی این است، آزادی در ذهن 

ت، ظلم خودش را آزادی می داند، برای خودش تعریف می کند: ,, این که من می گویم، آزادی ست ,,، " این، در اش اس

 سیستم خیر و شر است ".

 اگر کسی از سیستم خیر و شر آمد بیرون، از خردش جوشید، کتابی نوشت مثل موالنا، آن موقع ما آن را می خوانیم، هیچ 
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توانیم آن را بخوانیم، دشمن اش هم می تواند بخواند، دوستش هم می تواند بخواند، همه می ستیزه ای در آن نیست، ما می 

توانند بخوانند، حتی در کشورهای دیگر، به زبان های دیگر ترجمه می شود، آنها هم می توانند بخوانند، ستیزه در آن 

 ی گوید: وی عقل، مغِز خر مخور.نیست، هر کسی که ستیزه می کند، بداند که خرد در آن نیست، برای همین م

مغِز خر، همین دانش هم هویت شدۀ ذهنی ست، ما اآلن عقل ایم، شما می خواهید برگردید بروید مغز خر را که من ذهنی 

شرطی شدگی های آن را می گوید، گوش بدهید؟، آن را بخورید؟؛ یا اآلن نو به نو، از خرِد آنکه ست؛ و دانش آن است؛ و 

و بیان می شود و واقعا" راه حل وضعیت شما را دارد آن، گفتم: حل مسائل شما از آنجا می آید که با مسئله  زندگی می آید

 یکی می شوید، در مقابل مسئله ستیزه نمی کنید، می پذیرید، یکدفعه راه حل اش از شما بیرون می جهد.

 ،مسیح .اصل ماست ،مسیح .سوی مسیحا می کشدما مغز خر نمی خوریم، چرا؟، برای اینکه این عقل ما، دارد ما را به 

سوی مسیحا می کشی یعنی ما اآلن می خواهیم برویم به سوی فضای یکتایی، آنجا،  .هشیاری ست ،مسیح .خدائیت ماست

 با خودمان یگانه شویم، هشیاری روی هشیاری منطبق شود، می خواهیم برویم آنجا، حاال بگوییم با خدا، یکی شویم.

ه را توضیح داد: بهتر است مغز خر بخوری؟، می دانید که عیسی خری هم داشته، عیسی همیشه سوار خر فت اول، همگ

است، یعنی ما مسلط به ذهن هستیم به عنوان عیسی، ذهن اطاعت می کند گفته های عیسی را، تمثیل است، تمثیل است، 

 ر، سواِر عیسی باشد!.یعنی ذهن اطاعت می کند گفته های زندگی را که ما باشیم، نه اینکه خ

اآلن در ما، خر سوار عیسی شده، چرا؟، ما رفتیم به سطح، از جنس موجک شده ایم، اقیانوس زندگی را پوشاندیم، همه 

 اش ادعا داریم آنجا، این ادعا پوچ است، برای همین است که می گوید: تشخیص بده، مغز خر مخور.

ت، تشخیص ماست که ما را سوی مسیحا می کشد، ما شفا بخش ایم، ما تو، عقل ما اآلن، تشخیص ما بسیار مهم اسچون 

باشنده ای هستیم که زندگی منتظر است که ما به آن بپیوندیم و عشق و زیبایی اش را از ما بیان کند و این عشق و زیبایی، 

می بینید، موالنا را ما تلویزیون همینطوری می خوانیم، مردم می شنوند، این، اثر شفابخشی ، کما اینکه شفا بخش است

      شان کم می شود، کم می شود، کم می شود، از دردهایشان آزاد می شوند.      یدردهامردم  می بینیددارد، 

 وهللا که زیبا میکشی، حقا که نیکو میکشی

 بی سو میکشیبی دست و خنجر میکشی، بیچون و 

 َوهللا، به آن نیرو می گوید، به زندگی می گوید، به خدا می گوید: 

وقتی که من تسلیم ام در این لحظه؛ و می پذیرم اتفاق این لحظه را، تو چقدر زیبا می ُکشی ,, مِن ,, مرا!، من اصال" دردم 

 نمی آید. 

د که با هر دستی که شما باز می کنید و گردو را رها می واقعا" هم همینطور است، شما فقط این لحظه را بپذیر، می بینی

دش هم، همینکه کنید، بالفاصله، انرژِی زندۀ آن آزاد می شود و در شما یک زندگی دمیده می شود، زیبا می ُکشد؛ و بع

رونی مرا آزاد می کنی می ِکشی به طرف خودت؛ و آنطوری که تو می ُکشی، با دست و خنجر نیست، یعنی یک مقولۀ بی

نیست که شما بیایید بگویید که با ذهن ام می خواهم ببینم که خدا این من ذهنی را چه جوری می ُکشد!، نه، آن را نمی توانی 

دست ندارد، فقط شما فرم این لحظه را می پذیرید، یکدفعه می بینید که دست تان باز شد  ،ببینی!، بی دست و خنجر است

 ی پرستید، رها کردید و هیچ دردت هم نیامد.و آن چیزی که بعنوان خدا و بت م
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 این حکم ُمر، که حکمی ناگوار بود، در مورد شما به راحتی اجرا شد، شما نسبت به من ذهنی مردید، هیچ دردتان هم

مقاومت نکن، مقاومت = من ذهنی ست، مقاومت  .نیامد؛ ولی اگر بخواهی مقاومت کنی، وای وای وای، دردت می آید

مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه یعنی انکار. نه اینکه شما کاری نکنید، شما بپذیرید این  .کفر است، مقاومت یعنی انکار

 لحظه را، اجازه دهید زندگی اقدام کند، گفت که:

ح دهی، این کار را نمی توانی توضیح دهی، نمی توانی بی چون و بی سو می ِکشی. حقیقتا" در این کار، نمی توانی توضی

 بگویی ما را کجا می ِکشی.

سو، یعنی جهت. بی سو می ِکشی، یعنی آنکه آزاد می شود، هشیاری ست و ِکشیده می شود به سوی زندگی، زندگی سو 

خالصه می گوید با ذهن جهات مادی نیست که بگوییم این طرف می ِکشد، آن طرف می ِکشد، آن طرف می ِکشد، ندارد، 

ات نفهم این را. اگر بخواهی با ذهن محاسبه کنی: ,, من می خواهم بدانم چه جوری می ِکشی و ُخب من حاال با زندگی 

 .مسابقه بگذارم و این کار را بکنم و ... ,,، " نه، شما این کار را نکن، زندگی دارد این کار را می کند

 .چوب الی چرخ نگذار

 .دخالت نکن

 .سلیم باشت

 .همکاری کن

 .این بی چون است .قضاوت نکن

بیشتر موقع ها چون ما می خواهیم توضیح دهیم و بی چون یعنی چطوری اش را شما نمی توانید با ذهن توضیح دهید، 

بکند،  سو را می خواهیم تعریف کنیم، گیر می افتیم و عقب می مانیم، این کار را نکنیم، فقط اجازه دهیم زندگی این کار را

 :شما عمق خودتان را ببینید، شما یواش یواش ببینید که

 .نرم شدید، لطیف شدید؟، ؟آیا آنجا رسیده اید که دیگر واکنش نشان نمی دهید

آیا دیگران می گویند که شما دوست داشتنی شده اید؟، آیا مردم جذب می ، آیا از شما پیغام های خردمندانه می آید بیرون؟

من ذهنی وارد میدان شود و کبر شما را بردارد که ما به جایی رسیدیم!، دوباره که آن موقع هم نباید شوند به طرف شما 

 این من ذهنی خیلی خطرناک است، همه جا خودش را وارد می کند.

 بینید؟، آیا می ؟آیا واقعا" سر کبر را گذاشتید زمین؟، شما تماشا می کنید، این ,, من ,, هی می خواهد خودش را نشان دهد

 شما آنها را ببینید، این قضیه را بوسیلۀ ذهن نمی شود دید.

* 
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