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 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ۶۶۱

0Fبيا ای زيرک و بر گول

 خند می 1

1Fبيا ای راه دان بر غول 

 خند می 2

2Fعلت چو در سلطان بی

 رسيدی 3

3Fهال

4Fبر علت و معلول 4

 خند می 5

5Fاگر بر نفس نحسی

6Fديو شد چير 6

7 

7Fبرو بر خاِذل

8Fو َمخذول 8

 خند می 9

 ای را کرد َمعزول چو مرده مرده

9Fتو خوش بر عاِزل

10Fو َمعزول 10

 خند می 11

11Fمثال ُمحتَلِم

 پندار عزلش 12

12Fتو هم بر فاعل

13Fو مفعول 13

 خند می 14

14Fيکی در خواب حاصل

 کرد ِملکی 15

15Fبرو بر حاصل و محصول

 خند می 16

 سؤالی گفت کوری پيش کری

16Fدال بر سائِل

17Fو مسؤل 17

 خند می 18

18Fوگر گويد فروشستم

 فالن را 19

19Fهال بر غاِسل

20Fو مغسول 20

 خند می 21

                                                
 گول : احمق، نادان. 1
 نام موجودی خيالِی قوی هيکل و نامهربان که آدم ها را به هالکت می کشاند.    غول : 2
 بی علت : بدون درد، بدون بيماری 3
 هال : خوشحال باش. 4
 علت و معلول : ايدۀ اينکه چيزی، سبِب چيِز ديگری می شود، چيزی علت و موجِب پديد آمدِن چيزی ديگر شود. 5
 .نحسی : شوم، گرفتاری ايجاد کن 6
 چير : چيره، غالب. 7
 خاذل : خوار و حقير کننده، ذليل کننده. 8
 مخذول : خوار و تحقير شده. تو سری خورده. 9

 عازل : عزل کننده، برکنار کننده. 10
 معزول : عزل شده، از کار برکنار شده. 11
 در خواب. نوجوانپسِر محتلم : معاشقۀ  12
 می دهد.فاعل : کنندۀ کار. کسی که کاری را انجام  13
 کسی يا چيزی که کار بر او انجام شده.مفعول :  14
 حاصل : بدست آمده، نتيجه. 15
 محصول : حاصل شده، ِگرد آمده. 16
 سائل : سوال کننده. درخواست کننده. 17
 مسؤل : کسی که از او سوال شده. 18
 فرو شستم : پاک کردم، شستشو دادم. 19
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21Fچو نقدت

22Fدست داد 22

23Fاز نَقل 23

 بس کن 24

24Fخمش

25Fبر ناقل 25

26Fو منقول 26

 خند می 27

 ۱ابوسعيد ابوالخير، رباعيات، شماره 
 

 هستی باز آ باز آ باز آ هر آنچه

27Fگر کافر و َگبر

 پرستی باز آ و بت 28

28Fاين درگه

 ما درگه نوميدی نيست 29

29Fصد بار اگر توبه

 شکستی باز آ 30

 
 ۱۶۲۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 

 
30Fچار طبع

31Fو علت اُولی 31

32Fنيَم 32

33 

33Fدر تصرف دايما

 من باقيم 34

 کار من بی علتست و مستقيم

34Fهست تقديرم

35Fنه علت ای َسقيم 35

36 

 عادت خود را بگردانم بوقت

36Fاين غبار از پيش

  بنشانم بوقت 37

 

 
                                                                                                                                                                         

 غاِسل : شوينده. 20
 و پاک شده.مغسول : غسل داده شده  21
 نَقد : حاضر، مهيا، پول يا ماِل در دسترس. 22
 دست داد : فرصت پيش آمد. 23
 نَقل : گفتن، بيان کردن. 24
 َخُمش : خاموش، ساکت. 25
 ناقِل : گوينده، نقل کننده. 26
 منقول : نقل کرده شده، جا بجا شده. 27
 َگْبر : کافر، آتش پرست. 28
 َدرَگه : درگاه، دِر خانه. 29
 بازگشت. توبه : 30
 چار طبع : چهار طبع، گرمی، سردی، خشکی، تری. 31
 علت اولی : علت اوليه. نخستين علت. عقِل اول و ذات خدا. 32
 نيَم : نيستم. 33
 دايما" : دائما، بطور مستمر. 34
 تَقدير : در اينجا، تعيين اندازه. 35
 َسقيم : نادان. 36
 از پيش : از قبل. 37
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 ۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 

37Fقوت

38Fجبريل از مطبخ 38

 نبود 39

39Fبود از ديدار َخّالق

 وجود 40

40Fْبدالِ همچنان اين قوت اَ 

 حق 41

41Fهم ز حق دان نه از طعام

42Fو از طَبَق 42

43 

43Fاند جسمشان را هم ز نور اِْسِرشته

44 

 اند تا ز روح و از َملَک بگذشته

 
 ۲۵۱۴ی، دفتر سوم، بيت مولوی، مثنو

 
 ام افسانه است دوش چيزی خورده

 آيد ز پنهان خانه است هرچه می

 از چه دوختيم 44F45چشم بر اسباب

 آموختيم 45F46چشمان َکَرشم گر ز خوش

 هست بر اسباب اسبابی دگر

 در سبب منگر در آن افکن نظر

 انبيا در قطع اسباب آمدند

 زدند 46F47معجزات خويش بر کيوان

 را بشکافتند 47F48سبب مر بحر بی

 گندم يافتند 48F49بی زراعت چاشِ 

 ريگها هم آرد شد از سعيشان

 َکشان پشم بز ابريشم آمد َکش
                                                

 قُوت : غذا. 38
 آشپزخانه.َمطبح :  39
 َخالق : آفريننده. 40
 اَْبدال : اولياء، کسانی که از ذهن آزاد شده اند. 41
 طعام : خوراکی. 42
 طَبَق : طبقه، قفسۀ دکاندارها که محصوالت خود را روی آن به مشتری ها عرضه می کنند. 43
 اِسراشته : سرشته، آميخته. 44
 اسباب : سبب ها، مايه ها. 45
 غمزه. کَرشم : کرشمه، ناز و 46
 کيوان : نام ستاره ای ست. 47
 بحر : دريا. 48
 چاش : غلۀ پاک شده از کاه. 49
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 ۴۰۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

 
 تر هر که بيدارست او در خواب

 وابش بَتَرهست بيداريش از خ

 چون بحق بيدار نبود جان ما

 ما 49F50هست بيداری چو در بندان

 جان همه روز از لگدکوب خيال

 51F52زوال 50F51وز زيان و سود وز خوف

 52F53ماندش نی لطف و فَر نی صفا می

 نی بسوی آسمان راه سفر

      خفته آن باشد که او از هر خيال 

 53F54دارد اوميد و کند با او َمقال

 بيند او به خواب 54F55ديو را چون حور

 ريزد او با ديو آب 55F56پس ز شهوت

 ريخت 57F58را در شوره 56F57چونک تخم نسل

 او به خويش آمد خيال از وی گريخت

 58F59ضعف سر بيند از آن و تن پليد

 آه از آن نقش پديد ناپديد

 اش مرغ بر باال پَران سايه

 59F60َوش دود بر خاک پَّران مرغ می

 صياد آن سايه شود 60F61ابلهی

 شود 61F62مايه بی دود چندانک می

                                                
 بندان : زندان. 50
 خوف : ترس. 51
 زوال : نابودی، نيستی. 52
 فَّر : شکوه، جالل. 53
 َمقال : گفتگو، قيل و قال. 54
 حور : زيبا رو. 55
 شهوت : ميل و آرزوی نفسانی. 56
 نسل : نژاد، ريشه. 57
 يا خاِک پرنمک. شوره : آب 58
 پليد : ناپاک. 59
 مرغ َوش : مانند مرغ. 60
 اَبلهی : نادانی. 61
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 عکس آن مرغ هواست 62F63خبر کان بی

 خبر که اصل آن سايه کجاست بی

 تير اندازد به سوی سايه او

 ترکشش خالی شود از جست و جو

 شد عمر رفت 63F64ترکش عمرش تهی

 64F65از دويدن در شکار سايه تَفت

 66F67اش چو باشد دايه 65F66سايهٴ يزدان

 اش از خيال و سايه 67F68وا رهاند

 هٴ خداسايهٴ يزدان بود بند

 مرده او زين عالم و زندهٴ خدا

 گمان دامن او گير زوتر بی

 .در دامن آخر زمان 68F69تا رهی

* 

 

 :از ديواِن شمِس موالنا شروع می کنم ۶۶۱ شمارۀ غزلِ برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی

 

 خند بيا ای زيرک و بر گول می

 خند بيا ای راه دان بر غول می

بيا، که خطاب به هر انسانی ست، يعنی شروع کن به استفاده از آن قّوه ای، استعدادی که زندگی در وجود تو بعنوان 

آن عاقلی و زيرکی به معنای مثبت است، يعنی تو با شعوری، خردمندی، برای اينکه از جنِس زندگی  ،زندگی گذاشته

 هستی و شعور و توانايی سنجش و تشخيص، در تو هست، به انسان می گويد.

هستی و ا هم می گويد، ما هم جزوش هستيم؛ و حاال که تو می دانی که تو خودت راه دان بيا تو از اين استفاده کن، به م

آن تصوير ذهنی که ذهن ات ساختی و فکر می کنی که آن هستی و رفتارهای او و کارهای او، تو به عاقل هستی، بيا 

 را بيچاره کرده و به گريه انداخته، تو شروع کن به خنديدن. 
                                                                                                                                                                         

 بی مايه : پَست، ناچيز. 62
 کان : معدن، در اينجا مخفف که آن است. 63
 تُهی : خالی. 64
 تَفت : بسيار داغ.  65
 يزدان : خدا. 66
 دايه : دايگی، شير دهنده، جانشيِن مادر. 67
 وا رهاند : نجات دهد. 68
 هی : رها شوی، آزاد شوی.رَ  69
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و بيا ای راه دان، راه دان کسی ست که راه را می شناسد و  ؛بخندپس، بيا ای زيرک و گول، گول يعنی احمق، نادان، 

از جنس زندگی هستيم، از جنس هشياری هستيم،  ،اين لحظه، اشتباه نمی کند و آن، خدائيِت دروِن ماست. بارها گفتيم ما

د، خدا را بی فرم هستيم بنابراين، وقتی که می گوييم خدائيت، جنس مان خدايی ست، بنابراين شعوِر زندگی را دار

دارد، پس بنابراين راه را می شناسد، منتهی گير افتاده بر اثر هم هويت شدگی با فکرها و باورها و چيزهايی که ذهن 

در دبياِت ما هست، مردم که سفر می کردند، در بيابان گم می شدند، نشان می دهد، در ذهن؛ و غول، قديم ها، در ا

جعه کنيد، يکی ستاره گان بودند که شب ها می درخشيدند، می توانستند شمال، يد مراستدو جا، شما می توانبه  بيابان

وقتی ما رانندگی  ،، اآلن همبه نظر می رسيددر گرمای روز که سراب  ،؛ و در روزندجنوب و ... و جهت را پيدا کن

نيست، دريايی نيست!،  ؛ ولی چنين چيزیدرياست ،بنظر می آيد در بيابانی جلو مثال"در اثر انعکاس نور، ، می کنيم

 در آنجا هم، می گويد غول هست در بيابان.

پس، ما يا به ذهن مان، به عقل من ذهنی مراجعه می کنيم، از آن می پرسيم آدرس کدام است، آدرس عوضی می داد 

که البته ما نمی درون خودت بخند،  تو بيا به راه دانِی غولِ اين غول در بيابان ها!، می گويد: تو که راه را می شناسی، 

 خنديم، گريه می کنيم و مرتب از من ذهنی مان می پرسيم راه چيست؟                                    

 علت و معلول، شرطی :(پايين می گويد)اآلن مثال"، چيزی به بچه مان می گوييم، جيغ می زند، داد می زند، راه چيست 

 ، می گويد ُخب تو هم داد بزن.غول می پرسيم چکار کنيم؟شدگی، ما هم می گوييم داد بزنيم، از 

 اين را ياد گرفتيم، داد بزنی، آن خاموش می شود؛ ولی امروز موالنا می گويد: تو راه دانی و زيرک و عاقلی و از 

 ، ذهن هستی و تصور می کنی که يک باشندۀ ذهنی، يک تصوير ذهنی، تو هستی، اين ویِ آمدی، حاال که تُ "  آنطرف" 

او نپرس چکار کنی، برای اينکه او بر اساس يادگيری ها که شرطی شده، يعنی ياد گرفته؛ و اين  و تو از ؛نيستی" تو " 

کار را بکنی، ... اين  : ,,واکنش ها بصورت اتوماتيک درآمده و در يک تسلسل علت و معلول افتادی، فکر می کنی که

، اين، پردۀ علت و ,, علت فالن کار می شود و علت فالن کار می شود ر هم،کار می شود و اين کا... علت اين  ،اين

 معلول است که در بيت بعد می گويد.

آيا شما غولی يت و گولی يت، يعنی اين من ذهنی، ما که من ذهنی نيستيم، ما از جنس هشياری هستيم، ما از جنس 

رها گفته ايم اين را؛ و بعضی موقع ها در اثر م، باو با ذهن هم هويت می شوي ؛خدائيت هستيم، ما می رويم تُوِی ذهن

که بينش زندگی را دوباره پيدا می کنيم، تسليم گفتيم بارها: پذيرش بی قيد و شرط  ،درد، بعضی موقع ها در اثر تسليم

نی و زيرکی می کند، آو اين کار ما را از جنس همآن کارد ؛اتفاق اين لحظه، وضعيت اين لحظه، قبل از قضاوت است

از جنس زندگی می کند، از جنس آن نوع هشياری می کند که قبل از هم هويت شدن فکر و ذهن، از آن جنس بوديم و 

ما از ذهن زاييده شويم، هم اين شعور و اين فضا، ما را هدايت می کند به آن چيزی که از اول بوديم، سبب می شود که 

 ورها رها کنيم و برسيم به سلطاِن بی علت.هويت شدگی مان را با دردها و با

سلطاِن بی علت، يعنی خدا، يعنی زندگی، که بدون توجه به آن چيزی که اآلن تُوِی ذهن ما جا افتاده، که چه چيزی، 

 و  ؛ما آمديم توی ذهن :موالنا می گويد کهکارها را اداره می کند، اشکالی که پيش آمده،  او،سبب چه چيزی می شود، 

 به اين کمک می کند، ،مادی معلولیِ و علت هم نگاِه هن می گوييم چه چيزی، سبب چه چيزی می شود، البته خيلی در ذ
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معلول هم مثال"، ما رانندگی می کنيم، ترمز می کنيم، ماشين می ايستد، پدال ترمز را فشار می دهيم، اين علت است و 

 ی دهيم، اتومبيل سرعت می گيرد.                                 اين است که اتومبيل می ايستد، پدال گاز را فشار م

ولی موالنا می گويد که درست  ؛قانون علت و معلول، در مکانيک، در فيزيک، در شيمی؛ و در علوم ديگر، جا افتاده

هر روز هم عمال"  باور می کنيم ومی بينيم و اينها را است که قانون علت و معلول در جهان مادی وجود دارد و ما هم 

کار می کنيم و اگر قانون علت و معلول نباشد، ما فلج می شويم، يک هواپيما از اينجا بلند می شود، از لوس آنجلس بلند 

می شود، می رود در فرانکفورت زمين می نشيند و قوانين مکانيک بايد کار کند، فيزيک بايد کار کند، شيمی بايد کار 

ر کند تا اين هواپيما بلند شود از اين شهر بلند شود و برود در يک شهر ديگر بنشيند و اگر يکی کند، الکتريسيته بايد کا

ما ياد گرفتيم قانون و علت معلول کار می کند و بوسيلۀ قوانين علت ُخب از اينها دروغ بگويد، هواپيما سقوط می کند، 

 ـ   گيريد، سرعت می گيريم، سرعت مان را به دلخواهو معلول روِی ماده ما کنترل داريم، همين رانندگی را در نظر ب

 :در کنترل هست، نباشيم که نمی شود، اماخودمان می آوريم پايين، 

اوال" ما متوجه شويم که اين قانون علت و معلول، هنوز در يک زمينۀ هشياری کار می کند که اين زمينۀ هشياری هر 

بعالوه اين قانون علت و معلول، در مورد زنده شدن از زندگی و زاييده شدن از  ،لحظه در تصرف اين قوانين است

ذهن، و اينطوری که ما در ذهن مان فکر می کنيم، کار نمی کند، در اين مورد کار نمی کند؛ و سلطان بی علت 

 خداست.

مادرمان به ما عشق نداده، ما بچه بوديم،  ُخب,, : )معموال" ما می گوييم و استدالل می کنيم(که  مثال" شما نمی توانيد بگوييد

پدرمان کتک می زده، بعد بزرگ شديم با برادر و خواهرمان دعوا داشتيم، بعد ازدواج کرديم، شوهرمان هم ما را کتک 

می زده، بعد طالق گرفتيم، بعد هم همينطور دعوا، دعوا، اآلن گرفتارم، کلی رنجش دارم، کلی کينه دارم، بدن ام هم 

، ظاهرا" اين درست بنظر می آيد، موالنا می گويد که ,, شده... شده، پس همۀ اين اتفاقات که افتاده، سبب اين مريض 

اين درست نيست، اگر شما بگوييد که اين علت ها سبب شده و ديگر چاره ای ندارم، اين سلطان بی علت که خداست، 

ال" به قابليت بستگی ندارد، به اين چيزی که تو فکر می کنی ن، از اين درد بِکشد بيرون، اصمی تواند تو را از اين ذه

 !.بستگی ندارد، نمی توانی بگويی خدا معطل است برای اينکه اين اتفاقات افتاده

خالصه، امروز در مثنوی هم خواهيم خواند، اين لحظه و هر لحظه، زندگی با تمام قدرت، در تصرف است و اين علت 

اينکه، ,, من شکسته شدم ,,، خيلی ها می گويند، ,, من رنجيده شدم، من کدر شدم، بيچاره و معلول های ذهنی در مورد 

 ...شدم، اصال" نمی شود مرا درست کرد، روانشناس نتوانسته ,,، نه، کافی ست شما اين لحظه، بدون قضاوت، 

علت ها نگاه نمی کند که تو راجع به اين لحظه داريم صحبت می کنيم که سلطاِن بی علت، سلطاِن بی علت، خدا، به 

 .قيافه ات چه جوری ست، چقدر درد کشيدی، کجا هستی، کی هستی، به اينها اصال" نگاه نمی کند

شما همينکه اجازه بدهيد، اين لحظه، اين انرژی، اين شعور، به کار می افتد، اصال" مهم نيست که چکار کرديد در 

محدوديت است، اين علت ها فقط گذشته نيست، ادامه يک پردۀ اين علت ها، ه کگذشته، آن علت ها را رها کن، برای اين

 دارد، می گوييم که: 
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 ـ  ,, حاال که من اينطوری هستم، معلوم است که فردايم چه جوری ست، پس فردايم چه جوری ست، مثل گذشته ست، تا

 د کند، برای همين می گويد: بميرم ,,، اين پرده و اين سلسلۀ علت ها و معلول ها، نبايد ما را محدو

 ، ...                                علت رسيدی ن بیاچو در سلط

يعنی ما انسانها، اآلن پختيم، رسيديم به صورت ميوه، درست است که هنوز بعضی از ما تُوِی ذهن هستيم، از ذهن 

ن به سلطان بی علت، که به علت نگاه نمی کند، و زاييده نشديم؛ ولی چون نمی خواهيم زاييده شويم، زاييده نشديم، ما اآل

به سابقه توجه نمی کند، به کارهای بدی که کرديم توجه نمی کند، مگر اينکه ما آنها را سبب بدانيم که ما عرضه و 

، خيلی ها به اين موضوع دامن می زنند، هر کسی دامن می زند، دارد می گويد قدرت خدا لياقت توجه خدا را نداريم

يد معطل شود و خدا نفوذش و قدرتش را بخاطر سبب های اين جهانی از دست داده، در حاليکه زير هر علت و با

در کار  ،معلولی هم که در اين جهان کار می کند ظاهرا" و هيچ موقع هم رفوزه نمی شود و هميشه هست، آن هشياری

 است، برای همين می گويد:

 علت رسيدی ن بیچو در سلط

 خند و معلول میهال بر علت 

که هستی، بر می کند؛ و آگاه باش، بر َجه، از آنجايی ، تو را محدود ن,, سبب های گذشته,, هال، يعنی خوشحال باش که 

علت و معلول می خند. حاال، باال می گويد که تو خدائيتی، زيرکی، بالفاصله ما از اين خدائيت و از اين زيرکی و ازاين 

لتی که ما می توانيم بگوييم: ُخب ما کارهای الزم را که بنظرمان می آيد، می کنيم؛ ولی اين راه دانی؛ و از اين بی ع

تسليم هستيم و اين فضای زير فکرهايمان، فضای زير منيّت مان، در اثر پذيرش بی قيد و شرط اتفاق اين لحظه،  ،لحظه

 نکه خالصه:و آن فضاست که ما را می تواند تغيير دهد، يعنی اي ؛دارد باز می شود

با ذهن ات تجسم کن، اين ... کار را بکنی، اين ... کار را بکنی، اين ... کار را بکنی،  : ,,اگر کسی آمد به شما گفت که

دارد با ذهن به ، اين، کار دروغ است، برای اينکه ,, تو به گنج حضور زنده می شوی، وارد فضای وحدت می شوی

کن که بنده بيآيم به شما بگويم که: شما هفته ای يک بار بيآييد به گنج حضور شما می گويد چکار بکنيد، مثال" فرض 

گوش بدهيد تا ده سال، بعد از ده سال شما به گنج حضور می رسيد، شما می گوييد: خيلی ممنون، من اآلن فهميدم، می 

ت دارم، خيلی هم خوشحال می ... حاال ده سال هم وقدانم تا ده سال چکار کنم، هر هفته چکار کنم، بعد از ده سال، 

پردۀ سبب و علت و ,, شويد، خيلی هم راضی می شويد، در حاليکه چنين چيزی نيست، شما داريد دوباره می افتيد در 

علت و سبب اينکه من بتوانم به گنج حضور و به وحدت و به اين لحظه زنده ، برای اينکه داريد می گوييد: ,, معلول

ه يا هر روز، اين برنامه را دو ساعت، سه ساعت، گوش دهم. اين علت، ذهنی ست، شما نمی شوم، ده سال بايد هر هفت

کارتان، در علت و معلول ها؛ اين لحظه، در توانيد اين کار را ذهنا" انجام دهيد و همينطوری، نفوذ زندۀ زندگی را در 

چون وقتی ما رفتيم تُوِی ذهن، ديگر به وضعيت ها، انکار کنيد،  ،و همچنين جريان برکت زندگی را در اين لحظه

 کاری با زندگی نداريم، می گوييم:

اين ... کار را بکنم، آنطوری می شود، اين ... کار را بکنم، اينطوری می شود، آن ... کار را بکنم، اينطوری می شود، 

 يعنی هيچ، در شيمی يک چيزی داريم بنام کاتاليزور، شما می دانيد ديگر، کاتاليزور وارد واکنش شيميايی نمی شود، 
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چيز می شود و اين چيز می شود؛ و هميشه می شود؛ ولی بعضی می گويند: اين ... را روی اين چيز، بريزيم، اين 

ر، که بدون آن، هيچ واکنش شيميايی انجام نمی شود، و موقع ها يک کاتاليزوری می خواهد که اگر آن کاتاليزو

 .                   کاتاليزور معموال" تُوِی اين علت و معلول وارد نمی شود؛ ولی آن، نباشد، نمی شود

در اينجا هم ما اين، حاال اسمش را بگذاريد کاتاليزور يا هر چه، برکت زندگی که دراين لحظه در اثر تسليم و پذيرش 

 عيِت اين لحظه، بايد وارد شود به وضعيت ها، ما از آن بی خبر می مانيم و آنجا، گرفتار می شويم.  وض

حاال، شما يک قلم و کاغذ برداريد، قديم تُوِی روستاها و شهرستان های کوچک، مثال" خرس می آوردند می رقصاندند، 

ند، بچه ها می خنديدند، اين من ذهنی هم درست مثل کارهای آدم را انجام می داد، می خنديدمی ديدند که خرس، مردم 

، به غولی خودتان آن است، عقل ندارد و راه را عوضی نشان می دهد و شما اگر يک قلم و کاغذ برداشتيد، به گولی يت

اگر خنديديد، شما واکنش نشان می دهيد، عصبانی می شويد، پنج دقيقۀ بعد، بِکشيد عقب، به آن کارتان  ،يت خودتان

ولی  ،، اين خرس، باز هم رقصيد، ادا و اصول در آورد؛ ولی اآلن من می خندم، قبال" يک ماه ناراحت بودم،، بخنديد: 

ديو شد چير، يعنی چيره شد شيطان به نفسی که هميشه نحس امروز می گويد که اين نحس است، اگر بر نفس نحسی 

 است، هر کاری می کند، يک درد ايجاد می شود، چرا؟

اينکه اجازه نمی دهد برکت زندگی اين لحظه بر فکر و عمل من جاری شود، همه اش تُوِی علت و معلول است:  برای

آن برکت زندگی، چه ، ,, تو اين ... کار را کردی، من ياد گرفتم اين ... کار را بکنم ,,، ُخب اين لحظه، آن کاتاليزور

 ؟شد

ب گرفتار می شوی. ,, هيچی، من کاری با آن ندارم، از آن اصال" خبر  ندارم ,,، خُّ

د، ياشت کند ، مثال" من ذهنی شما می خواهد اوضاع را کنترل کند، بجای اينکه اين لحظه، تسليم شود، ياددمی بيني

يعنی اينکه من با نفس خودم، با من ذهنی خودم، اوضاع را  ،رل می کنم ,,، کنترلمن دارم وضعيت ها را کنت,,  :بگويد

زير کنترل گرفتم، می خواهم به راه هايی که غول نشان می دهد، آدرس های عوضی، وضعيت موجود را تغيير دهم و 

م، : ,, اگر اين ... طوری کن، فکر می کنم که,, اآلن آگاه شديد ديگر، ,, جلوی عشق و برکت زندگی را هم گرفته ام

آنطوری می شود، اين ... طوری کنم، آنطوری می شود، عوامل مختلف، سبب های مختلف را می گيرم، کنترل می 

کنم ,,، ,, من ,, دارد کنترل می کند، ٌخب اگر  تربيتکنم، می خواهم خانواده ام را درست کنم، می خواهم جامعه را 

ز بد رافکن خودتان هستيد، ُخب به خودتان بخنديد، بدانيد که اچنين کاری را ديديد داريد می کنيد، چون خودتان زير نو

، اين، هميشه آدرس عوضی می دهد، می خواهد خودش را حفظ کند، مگر می !باشنده ای شما داريد راه را می پرسيد

کار را  شما اين .يعنی شما می خواهيد تغيير دهيد، نه برکت زندگی! ... شود که شما مثل عقاب روی وضعيت ها باشيد،

نکنيد، نمی توانيد، نمی شود، بطور قطع و يقين نمی شود، بنابراين، با پذيرش وضعيت اين لحظه، اجازه بدهيد خرد 

زندگی وارد شود و شما بِکشيد عقب، شما که می ِکشيد عقب، بعنوان هشياری نگاه می کنيد، من ذهنی هم ديگر کنترل 

يم ... مثال" توقعات و انتظارات داريم، اين آدرس عوضی که ای ما، اگر ديدنمی کند، اگر ديديم که مثال" از گولی يت ه

                             ,, در فرم است، در چيزهاست ,,. : غول به ما می دهد، يکی آن، اين است که می گويد
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رست اين است که شما، در ُخب ، شما اآلن اينجا ايستاده ايد، فرض کنيد که اين لحظه هشياری حضور هستيد، آدرس د

اين لحظه، در خانۀ خدا هستيد، فضای يکتايی ست، زندگی ست، خداست، آنجا هستيد و خانۀ خودت هستی، می خواهی 

و برکت  بپرسی که راه چيست، راه اين است که اجازه دهی اين خرد زندگی از شما بيان شود و شما هم عمل کنيد

نگاه می کنيد به جهان، همۀ ما من ذهنی داريم، از من ذهنی بپرسيم راه  زندگی بريزد، حاال، يک موقعی هست که

چيست، می گويد: ,, در فرم است، در وضعيت هاست، در چيزهای اين جهانی ست زندگی ,,، شما حاال توقع پيدا می 

يک تصوير ذهنی کنيد، توقع از آدم ها پيدا می کنيد، اين کار را بکنيد، شما از جنس من ذهنی می شويد، من ذهنی 

چيزی بگيرد، تأييد می خواهد يک ست، همۀ آدم ها را بصورت تصوير ذهنی می بيند، از آنها توقع دارد، می خواهد 

 بگيرد، خوشبختی می خواهد بگيرد. 

"، غول که به شما نمی گويد: زندگی در  !می گويد در مقام دنياست زندگی. " آدرس عوضی نيستغول چه می گويد: 

اعماق وجود شماست، اآلن می جوشد می آيد باال، شما به جهان نگاه نکن، برای اينکه غول از جنس جهان است، حاال 

 شما می گوييد حاال ما غول را از کجا پيدا کنيم، غول چيست اصال"!. 

چيزها، آنجا يک وجود مادی درست می کنيم، اولش اين الزم  بله، گفتيم: ما که می رويم تُو ذهن، با هم هويت شدن با

 من ذهنی زير نفوذ من ذهنی بزرگِ عالم است، که همۀ من های ذهنی، است، اين اسمش نفس است، اين من ذهنی ست، 

همۀ هم هويت شدگی و همۀ سيستم علت و معلولی جهان را جمع کن، يک جا می شود شيطان، می شود ديو، نماينده اش 

 در ما، همين من ذهنی ست.

بی خانمان   Homelessما هم دنبال آن هستيم، ياد گرفتيم که زندگی در زياده خواهی ست، ... نمی گويم ما مفلس باشيم، 

آدرس عوضی  ،باشيم و برويم در خيابان زندگی کنيم، زندگی در چيست، آرامش در چيست، شادی در چيست، اين غول

 سيستم جا افتادۀ کور و کر، می پرسيم که: ازموالنا امروز می گويد: ما ، من ذهنی هستيم، می دهد، ما از غول بپرسيم

از خانۀ خودش بيرون بيايد که اين لحظه باشد، بعد ,, آدرس چيست ,,، درست مثل اينکه آدم در خانۀ خودش باشد، بعد 

: من که خانۀ خودم بودم!، برای چه .. ,,، ـ برود از غول بپرسد که: خانۀ من کجاست، آن هم آدرس دهد: ,, حاال برو .

 بيرون آمدم که از يکی بپرسم خانه ام کجاست!. 

نگاه کنيد به خودتان، گولی يت، می تواند حس عدم امنيت باشد، حس عدم امنيت درونی، چه فردی، برای اينکه اين 

آنجا می آيد که برکت زندگی، خرد  گول و اين غول، مثل ابر می ماند، به زندگی وصل نيست، اصالگ گولی يت، از

زندگی قطع می شود، ما چيزهای اين جهانی را می گذاريم مرکز و دل مان می کنيم و از عقل آنها استفاده می کنيم، 

چيزی را چقدر زياد کنيم، به ما زندگی می دهد، می بينيد که اين، عقل نيست و شما حس امنيت عقل جسم، اينکه يک 

 يت در چيزها نيست، حس عدم امنيت در ذات اين گولی يت ماست.                        می خواهيد، حس امن

بايد بعنوان خرد زندگی که اينجا می گويد زيرک و راه دان، شک نکنيد، اينکه شما از جنس زندگی هستيد، می توانيد 

هد با خردش شما را سالمت کند، اعتماد کنيد به زندگی که ذاتش نيک است، با شما دشمن نيست و هر لحظه می خوا

شاد کند، آرامش بدهد به شما و هر لحظه می خواهد بريزد به فکرتان و عمل تان و وضعيت های نيک در اطراف شما 

 بيآفريند و اينها به کارهايی که شما در گذشته کرده ايد بستگی ندارد، اين لحظه می خواهد اين کار را بکند، کارها لحظه 
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کار خدا، اين لحظه می خواهد بيان کند و همۀ نيت اش خير است، يعنی شما به گذشته بستگی ندارد،  ای ست، کارها

حاال اين را هم بگوييم که: برای اينکه اين اعتماد را پيدا کنيد و يک  ... بايد به ذات خودتان اعتماد کنيد، اگر شک کنيد،

 عدم قطعيتی هم به آينده پيدا کنيد، برای اينکه شما می دانيد که خرد زندگی اين لحظه وارد عمل و باور و فکرتان شود

کنيد و عدم قطعيت آينده را چيزهای نيکی می آفريند در بيرون، وضعيت های نيکی می آفريند و شما می توانيد اعتماد 

قبول کنيد، که آينده باالخره نمی شود، اين من ذهنی می خواهد آينده را تضمين کند، می گويد: ,, آقا شما تضمين بده، 

، تضمين بدهيم که آينده !و خدا به شمااز ذات نيک زندگی  غير، چه تضمينی ,, من می ترسم، يک تضمينی به ما بدهيد

ما گولی يت من ذهنی خودمان را می شناسيم، وقتی که شک می کنيم به ذات زندگی و بايد شک خوب می شود؟، پس 

ما بايد به شک خودمان بخنديم بعنوان زيرک، بعنوان راه  ،برای اينکه از جنس زندگی نيست، وقتی شک می کنيم ،کند

می رقصد و ما را می ترساند، ما که از دان، وقتی عدم قطعيت در آينده، ما را می ترساند، بايد بخنديم که اين خرس 

جنس زندگی هستيم، چرا بترسيم!، ما می بينيم وقتی وابسته به حرف مردم هستيم، عقايد مردم هستيم، می فهميم که اين 

در اثر تسليم، خرد زندگی اين لحظه، به حرف مردم چکار داريم، خودمان زير نورافکن خودمان،  گولی يت است، ما

ای ما می شود، ما چکار داريم مردم چه می گويند يا نمی گويند، وقتی شما می بينيد يک باشنده ای در وارد وضعيت ه

 مسخره اش کن. ! ،،چرا اين کار را می کند،، د، بخند: يشما به حرف مردم نگاه می کند، می خند

پ، شرطی شديم و جا انداخته ايم اما، راجع به اين بحث علت و معلول، هر چه بگوييم، کم است برای اينکه ما چنان کي

بابا، ... يک اصطالحی هست که می گويند: َخرِق عادت، يعنی پاره اين علت و معلول را، هر چه موالنا می گويد که: 

 کردن اين عادت علت و معلول که زندگی پاره می کند، يعنی شما پاره می کنيد، شما هستيد از جنس زندگی هستيد، 

شما بيآييد انسان را تقسيم  ،فيزيک جديد به ما کمک می کند :اد پيدا کنيد، اينطوری در نظر بگيريدشما برای اينکه اعتم

چقدر است، بزرگ ترين و قوی ترين ذره بين های جهان را پيدا کنيد، هی کنيد، تقسيم کنيد، ... کوچک ترين ذره اش، 

 تقسيم کنيد، تقسيم کنيد، ... آخر سر می رسيم به:

ذره، کوچک ترين ذره، که کوچک ترين ذره، معلوم نيست موج است يا ماده ست، يک لحظه موج  کوچک ترينبه 

   وقتی به اين بدن نگاه می کنيد، می گوييد: ,, من، اين ... هستم، اين بدن هستم ,,.است، يک لحظه ماده ست، شما هم 

 بگوييد اين تُو، چه هست؟، می گويد: خالی ست.ُخب، آقای فيزيکدان، خانم فيزيکدان، که شما فيزيک جديد بلديد، 

که ماده ست، آن چيزی که ماده ست، آنقدر کوچک است نسبت به آن خالء، تازه آن چيزی "  خالیْ " اين تُو، همه اش 

است، پس همه اش موج " موج " ست، بعضی موقع ها " ماده " آن هم، بعضی موقع ها بنظر می آيد ماده ست، ست و 

؛ و " خالءْ " ست، يعنی خدا؛ يا زندگی، خودش را نفوذ داده در شما، بعنوان بی فرمی، بعنوان  " خالیْ  "است، يعنی 

 :و امروز هم در مثنوی می خوانيم ؛هر لحظه شما در يِد قدرت او هستيد

 هستيد شما، پس ذات شما نيک است.  "، زندگی"  بنامِ  ،موجی، يک خالء ایحاال که يک 

می رويم تُوِی ذهن، آنجا هی دروغ می گوييم، به دغل های اين ,, خرس ,, گوش می  ،نوان هشياریمی آييم بعما حاال 

دهيم، ناراحت می شويم، عصبانی می شويم، رنجيده می شويم، از گذشته کلی تأسف داريم، از آينده می ترسيم، اين يک 

 ـ  ای که در درون شماست، کنترل را به "   ءْ خال "شعبده ست، اين بازی ذهن است، موالنا می گويد اجازه دهيد همين 
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، چون او، هست که هر لحظه به شما زندگی می دهد، حرکت می دهد، شما را به حرکت وا می دارد، دست بگيرد

اصال" فرض کنيد درون شما پر از نور است، اين را که می توانيد ديگر، آن نور، شما را اداره می کند، حاال اين نور 

نمی تواند پاره ، معلولی را که در ذهن جا افتاده، آيا عادت علت و ؟!عليه شمابر ذاتش نيک است؟، واقعا" توطئه کرده 

 ؟و می خواهم زندگی شما را تغيير دهم ؛من اآلن زندگی هستم، يعنی شما زندگی هستيدکند و بگويد که: 

اسباب و ,, چرا می تواند؛ و امروز از مثنوی چند تا مطلب می خوانيم، شما ببينيد عارفان، چه چيزی گفته اند در اين 

که ذهن ما جا انداخته برای ما: ,, چون فالن موقع، من اين دردها را کشيدم، اآلن نمی توانم شاد و خندان ی ,,  علت

 ، روی چه حسابی شما اين حرف را می زنيد!.باشم ,,، عجب، پس شما خدا را معطل کرده ايد

* 

 از ابوسعيد ابوالخير:  ۱شماره  ُخب اين رباعی

 ۱ابوسعيد ابوالخير، رباعيات، شماره  
 

 باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

 پرستی باز آ ر و بتو َگبْ  گر کافر

 اين درگه ما درگه نوميدی نيست

 صد بار اگر توبه شکستی باز آ

يعنی، آن چيزهايی که در ذهن ات ساخته ای، بعنوان ,, سبب ,,: ,, چون اين بالها سر من آمده، اآلن بايد من عدم  

کنم، نمی شود من از اين ذهن زاييده  آرامش و درد داشته باشم و نمی شود به فضای يکتايی اين لحظه دسترسی پيدا

"، از زبان زندگی می گويد، به تو می گويد که خدائيتی، از جنس  اين غلط است" شوم، من چسبيدم به دردهايم ,,، 

زندگی هستی، می گويد: " هر کاری که تُوِی ذهن کردی، يعنی دراين عالم کردی که بنظر شما، شما را محدود کرده، 

برگرد بيا به سوی من، هر چه را که چسبيدی اآلن، رها کن دستت را و بيفت به دامن باز آ، نيست، بدبخت کرده، آن 

هستی، که فکر می کنی قابل نيستی، آن که هر چه " از زبان خدا می گويد، از زبان زندگی می گويد:  من "، اين را

 که:  روی تو زده اند، تو خودت می زنیبيا به سوی من، اگر کافری، گبری، با هر برچسبی که ، فکر را رها کن

باز آ. يعنی اگر شما اتفاق اين لحظه، ,, من خرد شدم، شکسته شدم، کافرم، کارهای بد کردم، ... ,,، اينها را بينداز دور، 

اتفاق اين لحظه، وضعيت فعلی شما هم هست، شما می گوييد من می پذيرم که وضعيت فعلی من اينطوری ست؛ ولی 

 چون در غزل، اول گفت بيا، اينطوری نيست که شما بگوييد:  طلب دارم،

ما می خواهيم شما به شعور و خرد و " ، ، ... ,,,, من اين لحظه درد ايجاد می کنم، لحظۀ بعد هم درد ايجاد می کنم

                                          ما می خواهيم ديگر درد ايجاد نکنيم. ." !کاردانی زندگی برسيد

 همينکه می پذيريد، می پذيريد يعنی قضاوت نمی کنيد، می پذيريد، نه اينکه می پذيريم می گوييم: 

خدا هم گفته که ,, من حاال اينطوری ام، قضاوت هم می کنم، اين کارهای بد را هم می کنم، ادامه هم می خواهم بدهم و 

  :! "خلوص در شما بايد وجود داشته باشد نه اينطور نيست، يک طلبی، برای" می کند ,,، می آيد کمک 
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، وارد ذهن شدم، درد ايجاد کردم، هم بودم هشياری ايزدی، از جنس خدائيتمن از جنس هشياری بودم، از جنس ،، 

هويت شدگی ايجاد کردم، می خواهم اينها را رها کنم؛ و اين طلب مشتاقانه را هم دارم که برگردم به سوی زندگی؛ تا 

و گفتم درد ايجاد نکنم، درد ايجاد می کنم، گفتم خشمگين نشوم، خشمگين شدم، گفتم  ؛د بار گفتم برگردم، نشدهحاال هم چن

ُخب اينها همين توبه شکستن است، هزار بار هم اين کار را بکنيم، زندگی هر لحظه ما را امتحان ...،،  نرنجم، رنجيدم

درد هشيارانه می ِکشيم، صبر می کنيم، صبر می کنيم، پرهيز می می کند، ما هم آمادۀ امتحان هستيم، بعضی موقع ها 

را آزاد می کند، هشياری حضور را قدر می شناسيم،  " هشياری حضور"  ،کنيم، درد هشيارانه می ِکشيم و اين کار

ا، هر سپاس می گوييم، يک ذره که اين فضا باز می شود و ما می بينيم که يواش يواش دوستان ما، اعضای خانواده م

کسی هر جوری هست، مثل اينکه آنجا جا می شود و ما انتقاد نداريم، ما نمی خواهيم مردم را عوض کنيم، آن را شما 

قدردانی کنيد، چيزی که می تواند گولی يت من ذهنی حساب شود، قدرشناسی بلد نيست، قانون جبران، يک قسمت اش 

لذت هشياری ايزدی را متوجه می شويد، يک قدر شناسی در  فضای درون باز می شود، و شما :اين است که همينکه

، !قدر شناسی ست، قدر شناسی خودش تبديل کنندۀ هشياری ستشما بوجود بيآيد، اين قدر شناسی ولو من ذهن داريم، 

 ما مگر می خواهيم چکار کنيم، نمی خواهيم کوه بکنيم!، ما می گوييم يک هشياری داريم در ذهن، اين هشياری جسمی

  :ست، کامال" هم مشخص است، هشياری جسمی ,, من ,, دار است، شما می بينيد که

فکر می کنيم، يکدفعه عصبانی می شويم، پس در آن  فکر می کنيد، هيجان به شما دست می دهد، هيجان منفی، ما

می آورد که ما  فکرها، حس وجود، وجود دارد و اين فکرها بنظر می آيد که آنطوری که ما فکر می کنيم، يادمان

 .ناقص هستيم، ما بيچاره هستيم، ما آسيب ديديم، ما کافی نيستيم

,, من ,, دار  پس منيّت وجود دارد، حس وجود، وجود دارد در اين فکرها، ما می خواهيم از اين هشياری، که هشياری

  وصل به   بازی ها ندارد،، از آن " هشياری که بی فرم است، ايزدی ست در اين لحظه" تبديل شويم به جسمی ست، 

زندگی ست، به خرد کل وصل است و شما يک لحظه، اين لحظه، حس می کنيد که زنده شده ايد به يک ريشۀ بی نهايت 

و ابديت؛ و خرد زندگی از شما شروع می کند به فوران کردن، يواش يواش، از آن هشياری به اين هشياری، بوسيلۀ 

آگاه  و ما ديگر اآلن ؛پاره کردن ,, عادت ,, است، ,, سبب ,, استحظه. اين، همين پذيرش بی قيد و شرط اتفاق اين ل

               ، سبب سازی نکنيم، سبب سازی عبارت از اين است که:هستيم که ديگر

همسرم کرده، بچه ام کرده، دوستم کرده، رئيس ام کرده، ,, حال من بد است، کی کرده؟، وضع من خراب است، ـ اآلن، 

 ".  !" سبب سازی ست اين ,,، ...

 شما سبب سازی نکنيد، ببينيد چه می شود، چون مآال" می خواهيم به اينجا برسيم که:

يکی از گولی يت ها،  .،، آن رئاليتی و آن واقعيت بيرون را ما ايجاد می کنيم، ما مسئول دردهای خودمان هستيم،، 

قبول کند که: ،، در اثر کارهای آن است که ما اينهمه دردسر می يعنی حماقت هاِی من ذهنی اين است که حاضر نيست 

 ِکشيم، اينهمه درد می ِکشيم ،، حاضر نيست.

 قبول مسئوليت، مگر من ذهنی قبول مسئوليت می کند!، هميشه مالمت می کند. به اينها می گويند
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عبارت از اين است که: ,, کی کرده، کی کرده ما برويم مالمت کنيم، يکی کرده، ما ور ديگر گفتن سبب سازی، يک ج

 ما اين را قبول می کنيم. .که نبوديم، باالخره يکی مرا به اين روز انداخته! ,,، ،، نه، من خودم انداختم ،،

* 

 از زبان زندگی می گويد موالنا:

 ۱۶۲۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 

 چار طبع و علت اُولی نيَم

 مدر تصرف دايما من باقي

 کار من بی علتست و مستقيم

 هست تقديرم نه علت ای َسقيم

 عادت خود را بگردانم بوقت

 اين غبار از پيش بنشانم بوقت

از زبان خدا  ،شما فرض کنيد که :شما آن، هستيد، اول می گويد که من آن هستم، از زبان زندگی می گويدکه هر چه 

هم در شما هست، می گويد: من آن چهار طبع را علت اوليه می گويد و شما چون خدائيت هستيد، اين خاصيت ها 

 :نيستم، حاال، چهار طبع، شما فرض کنيد که هر چه ذهن تان نشان می دهد بعنوان جسم، خالصه اش

ُحکما استدالل می کنند که علت اولی هم، يعنی علت اوليه،  ،نرويم به آن چهار تا طبع انسانی، از زبان زندگی می گويد

دارد، می رود، می رود، می رود، ... تا تِه گذشته؛ و می گويند پس خدا وجود دارد و آن علت  علتیيک  معلولهر 

 ه.اوليه بود

می گويد اينطور نيست، اين صحبت و اين فکر، غلط است، اينطوری نيست که من علت اوليه هستم و ... نه، من دائما" 

، زندگی هميشه در تصرف است، " من هستم" ، ,, علت و معلول, , ولو زير قوانينِ  ،ن لحظهدر تصرف هستم، يعنی اي

شما هم اينطوری در نظر بگيريد، شما هر چه که در ذهن تان فکر می کنيد: ,, اين ... کار باعث اين ... می شود، آن ... 

که از زبان زندگی می  کار، باعث اين ... می شود ,,، شما آن را حاال پِس سرتان داشته باشيد؛ ولی اين را جلو بيندازيد

 و با آن، نمی توانيد بگوييد که خيلی ُخب، ... صرف است زندگی هميشه در تگويد که: " 

 ." خالْء " ست، نفوذ زندگی در ماْ  اين خالی، بدن ما، " خالْی " ست،   %99, 99فيزيک مدرن می گويد که: 

 دائما" در کنترل شماست، شما در تصرف او، هستيد. ،پس، شما او، هستيد و او

بنام ذهن و آنجا چيزها را به هم وصل کنيم و  ،اينکه ما يکدفعه بيآييم بيرون، برويم يک جای باال و سطح و خشک

  ؟تصرف زندگی را بی کار کنيم، يعنی چه ،بگوييم: ,, اين ... سبب اين ... می شود و اين ... سبب اين ... می شود ,,

يعنی هيچی. يعنی می خواهيم زندگی مان را خراب کنيم، يعنی می خواهيم کنترل کنيم بوسيلۀ منيّت مان، يعنی نمی 

ما شود، يعنی زندگی ما خشک خواهد شد، يعنی وضعيت هاِی زندگِی خواهيم برکت زندگی، هشيارانه وارد وضعيت 

 هشياری را که:  خدا، زندگی، ارانه داريد جلوی نفوذِ ، يعنی ما مريض خواهيم شد، شما هشيبود دخواهنها دردناک 
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خواهيد کرد که نبايد بکنيد، اين، ستيزه با زندگی ست، از " شما دائما" در تصرف هستيد "، می گيريد، آنموقع کارهايی 

نگاه نکن کاِر من، بی علت است و مستقيم، يعنی من با هر انسانی، بدون علت، شما به ذهن ات  زبان زندگی می گويد:

نجا باش، من اآلن دارم روی تو کار می کنم، بی علت، علت اش اين نيست که شما فالن کار آاصال"، هر کی هستی، هم

را کرديد، فالن کار خوب را کرديد، يا اين قدر عبادت کردی، يا ... آنها علت است، کار من هم مستقيم است، من درون 

مثل سيب، به هر درخت ميوه ای، نم، عين درختی که به زمين وصل است، تو را پر کردم، مستقيم روی تو کار می ک

زمين خودش وصل است، اين سيب به آن سيب نمی گويد چه جوری سيب بده، من هم يک به يک روی آدم ها کار می 

ار به من ذهنی کنم، مستقيم، بعد می گويد که: اين قدرت نمايی و نفوذ من است، نه ,, علت ,,!، ای سقيم، ای بيمار!، بيم

می گويد، به من ذهنی انسان می گويد، چون ما خودمان را از زندگی قطع کرديم و می گوييم که اين علت هاست، در 

جهان مادی می دويم به اين طرف، آن طرف، يکی بيايد به ما کمک کند، التماس می کنيم، منت آن را می کشيم، می 

ا جزو ابواب جمعی شما هستيم، به ما کمک کنيد؛ ولی از زبان زندگی رويم پشت يکی ديگر، به اصطالح می گوييم م

می گويد، از زبان شما هم می گويد، شما هم خدائيت ايد، می گويد که: " تو من هستی و من هم تو هستم " و من اين 

اندازه، در اينجا تقدير به معنی سرنوشت نيست، يعنی من دارم تعيين می کنم، تعييِن  اصطالح،به قدرت ام، تقدير يعنی 

با قدرت من تو داری حرکت می کنی، حاال شما می خواهيد اسمش را بگوييد خدا، زندگی، به هر حال درون شما را پر 

اينجا ما فورا" پايمان می کرده، قدرت اوست که دارد شما را اداره می کند، نه ,, علت ,,، ما می خواهيم بگوييم که 

 ، می گوييم علت های اين جهان، شايد هم مردم جمع,, اسباب جهان، به علت های اين جهان,, لغزد، ما می رويم به 

شدند، با من های ذهنی، سعی کردند که جلوی عبور برکت زندگی و جاری شدن برکت زندگی را به يک سرزمين 

درد يک جايی زياد شود، ُخب نمی گذارند برکت خدا وارد آنجا شود، آنجا خشک بگيرند، برای اينکه وقتی من ذهنی و 

حتی فراوآنی مادی هم از آنجاست، اينکه ما روا می داريم خودمان رفاه مادی داشته باشيم، معنوی داشته ، می شود

آنی ست، از جنس باشيم و ديگران هم داشته باشند، اين هم بستگی به ميزان " حضور " دارد، خدا از جنس فراو

محدوديت نيست، خدا يک اسمش بی نهايت است و يک اسمش ابديت، محدوديت نمی شناسد. ما محدوديت و کميابی می 

 شناسيم، اگر ما به کميابی می افتيم، به گرفتاری و قحطی می افتيم، کی ايجاد می کند، غول!، برای اينکه گفته شما به 

 می گوييم: ,, سبب ,, ها نگاه کنيد، ما هميشه 

,, سبب ها ,, هستند: ,, اين يکی اين ... کار را  می کند، آن يکی آن ... کار را می کند ,,. البته آنطوری که ما به من 

زندگی را در چيزهای اين جهانی می  ؛ وآدرس کجاست، آدرس اين جهان را که ذهنی چسبيديم، و از غول می پرسيم

                                                            . دانيم و جلو برکت زندگی را گرفتيم

اين سبک زندگی را عوض کنيم، و  life styleی خواهيم بقول امروزی ها اين ، مما يک جور خاصی زندگی می کنيم

و اين ؛ قعشما قادريد، شما بعنوان خدائيت، از طريق تسليم قادريد عادت خود را بگردانيد بموپس می گويد من قادرم، 

 غبار من ذهنی را از جلوی چشم های خودتان بعنوان هشياری، برداريد.

درست مثل اينکه خدا آمده روی زمين و وارد ذهن شده، می گويد من فقط بلدم اين غبار را از جلوی چشم های خودم 

   ـ تو می فهميدی اين را، اگر... بردارم و تو هم من هستی، فقط يک چيزی را بفهم که تو من هستی، همين را بفهمی، 
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چون تو ستيزه داری با فرم تو بپذير، وضعيت اين لحظه را من برای تو پيش می آورم، من دائما" در تصرف هستم، 

اين لحظه، داری با من ستيزه می کنی؛ ولی من هستم، کارها را من ترتيب می دهم، هميشه در زمينه من هستم، درست 

است که علت و معلول در اين جهان باال وجود دارد، درست است که در سطح اقيانوس موجک ها بوجود می آيد؛ ولی 

برکت ام را و شعورم و خردم را در اآلن ه هستم، تو چرا مرا گذاشتی کنار، من بايد من همه کاره هستم، من در زمين

 .!وضعيت های تو جاری کنم، نه سبب ها

، چه ؟اآلن چه اتفاقی افتاده : ,,دائما" مشغوليم که، علت و معلولی جلوی چشم هايمان را گرفته پس ما فهميديم: ما عادتِ 

اين اتفاق  ،که اين لحظه ،، اين عادت,, يزی می شود و من دارم آن کار را می کنمو اين اتفاق سبب چه چ ؟؛چيزی کرده

معلول است، اين  ، که اآلنزندگی را بسته ام و به آن علت نگاه می کنم و اينجلوِی افتاد و من با آن هم هويت ام، يعنی 

د کنار، اجازه می دهيد که اين لحظه، عادت دارم اقدام می کنم، شما اين را می گذارياآلن خواهد شد که من  اين سببِ هم 

پاره شود، عادت خود را بگردانم به وقت، شما می توانيد اين کار را بکنيد، برای اينکه شما بگوييد علت ها نيستند، من 

 يا و نمی خواهم در گرو علت ها باشم، هر چيزی که در گذشته اتفاق افتاده، افتاده، تمام شده و من قربانی اتفاقات گذشته

اين لحظه نيستم، من می توانم عادت علت و معلولی را پاره کنم، اآلن اجازه دهم زندگی خردش را در جسم   حتی اتفاقِ 

من و در فکر من و در عمل من جاری کند، همين اآلن هم همين کار را می کنم، با پذيرش اتفاق اين لحظه و همينطور 

 ارانه تحمل کنم. سکوت می کنم: می خواهم جلو روم، ولو اينکه در اين کار مجبور شوم درد هشي

بچه ام اآلن داد می ِکشد، پانزده سال اش است، من می خواهم سکوت کنم و بروم بغل اش کنم، به او عشق بدهم، ،، 

خواهم کنم، دوباره داد می زند، دوباره همين کار را می می خواهم بحاال دوباره داد می زند، دوباره همين کار را 

کنم، آخر سر خواهم ديد که اين عشقی که از من جاری می شود و خواهم بی زند، همين کار را می کنم، دوباره داد مب

ذهن ام می گويد من هم چماق بردارم، بزنم؛ ولی من که درست است جاری می شود، ... اين انرژی که با اين کار من، 

يد که همآن فضای زمينه، عقل اش را در اجازه می ده .،، دارم سکوت می کنم و اين عشق و اين آرامش را حفظ کردم

 زندگی شما جاری کند.

* 

 ۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت  
 جبريل از مطبخ نبودقوت 

 بود از ديدار َخّالق وجود

 همچنان اين قوت اَْبداِل حق

 هم ز حق دان نه از طعام و از طَبَق

 اند جسمشان را هم ز نور اِْسِرشته

 اند تا ز روح و از َملَک بگذشته

 هشياری کل هم وجود داردديا؛ يا واسطه ای که به ما پيغام می رساند، از زندگی، ما خدائيت هستيم، يک می گويد: آن مِ 

 . ما کشيديم عقب از جنس او شديم، به يک وسيله ای باالخره پيغام او به ما می رسد، که اسمش را گذاشته جبرئيل
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می گويد اين از آشپزخانۀ جهانی نيست، از تأييد مردم نيست، از مقام نيست، از هر چيزی که تُوِی ذهن ات تجسم می 

عنی آشپزخانه، اما از ديدار خالق وجود است، يعنی شما برمی گرديد به فضای يکتايی اين کنی، از آن، نيست، مطبخ ي

لحظه، نگوييد اين غير ممکن است، اين اصال" طرح زندگی ست، بعضی ها اين کار را غير ممکن کرده اند، هفتۀ قبل 

ی ها به ما گفتند شما اصال" ندارد، خيل بستگیاصال"  ˂ قابليت ˃هم خيلی واضح به ما گفت که بخشش ايزدی به 

ق، اولياء، موالنا، کسانی حداِل قابليت نداريد، خيلی هم قابل ايم ما، برای اينکه ما از جنس هشياری ايزدی هستيم، اما اَبْ 

که کامال" آزاد شده اند از ذهن، کسانی که اآلن در اين جهان زنده اند؛ ولی از جنس من ذهنی نيستند، کامال" آزاد شده 

دال حق هستند؛ و اينها قوت شان، نيروشان را از کجا می گيرند، موالنا نيرويش را از کجا می گرفت؟، از بْ اند، اينها اَ 

طعام و طَبَِق اين جهانی؟، از طعام و طَبِق اين جهانی!، از تأييد مردم می گرفت، از مقام دنيوی می گرفت، نه، همين 

 که گفتم:

"، گفتم امروز در آن مثال فيزيک، شما می توانيد اين لحظه، از جنس موج باشيد، می " جسم شان از نور سرشته شده 

توانيد از جنس ماده باشيد، آن کوچک ترين ذرۀ شما، يک لحظه موج است، يک لحظه ماده ست، اما وقتی جمع می 

تی می روی اينجا می بينی که کنيد، شما می توانيد برويد فضای يکتايی از جنس نور باشيد، هميشه نور باقی بمانيد، وق

فقط در صورتيکه در آن فضا باشی، روی فرم های اين جهانی می توانی نفوذ کنی، عوض کنی، وقتی شما بيرون می 

بايد بروی " آنجا "،  ،، شما وضعيت ها را می خواهی عوض کنی!روی، با چيزها هم هويتی!، نمی شود عوض کرد

می توانی، فيزيک هم همين را می گويد، مجموع شما می تواند از جنس ماده باشد، از " آنجا "، از فضای يکتايی، شما 

 می تواند از جنس موج باشد، شما انتخاب می کنيد از جنس خدا باشی، از جنس بی فرمی باشی، از جنس موج باشی،

ی گويد، آخر سر بعضی موقع ها ديدی رفتی به جهان مادی، ُخب برمی گردی، برمی گردی، موالنا هم وقتی غزل م

می گفت از بس حرف زدم، رفتم به ذهن، خشک دارم می شوم، برمی گردم، شما هم اين کار را می کنيد، لفاظی و 

حرف زدن و جدل کردن و عقايد اين و آن را بيان کردن، خشک است، بايد در فضای يکتايی اين لحظه زنده باشی، از 

انعطاف است، هر جور که می خواهی روی وضعيت های بيرونی می  " آنجا "، " آنجا "، پر از زندگی ست، پر از

 توانی اثر کنی و آن نور، خدائيت است، آن از جنس َملَک و روح حيوانی نيست.

نيست، ,, علت ,, هايی که ذهن به ما نشان می دهد، نيست که ,, اسباب اين جهان  ,, اينها را می خوانم فقط بدانيد که

دهد، ما دنبال آنها نيستيم، قوانين علت و معلول بيرونی را هم انکار نمی کنيم، ما قوانين فيزيک زندگی ما را تغيير می 

و مکانيک و شيمی و رياضيات را انکار نمی کنيم؛ ولی وقتی می آييم به زندگی، زندگی با فيزيک، نمی شود، با 

فيزيک صحبت کنيد، اگر اين کار را بکنيد،  مکانيک، نمی شود، شما نمی توانيد با همسرتان بوسيلۀ معادالت رياضی و

                                                                                       خواهيد ديد که کار نمی کند.

يی، همسرتان، می گوييد من تُوِی ذهن بودم، همسرم را مجسمه می ديدم، اآلن از ذهن آمدم به فضای يکتا در موردِ شما 

همينکه او را زندگی می  او را زندگی می بينم و از اين فضا که او را زندگی می بينم، ديگر واکنش نشان نمی دهم،

 بينم، زندگی را در او بيدار می کنم؛ و يک قانون جديد فيزيک هم هست  که می گويد:

 ناظر، جنس منظور يا آن چيز مورد مشاهده را تعيين می کند. 
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قوانينی ست که آدم باورش نمی شود، يعنی شما اگر برويد به فضای يکتايی اين لحظه، همين لحظه از اين هم از اين 

 جنس زندگی باشيد، به يکی نگاه کنيد، او را چه می بينيد؟

جسم می بينيد؟، چون ديگر شما من ذهنی نيستيد، تصوير ذهنی باشيد، او را هم جسم، تصوير ذهنی می بينيد، 

ا با هم دعوا می کنند؛ يا معاشقه می کنند؛ يا با هم دوست می شوند، همه اش در علت و معلول اند و تصويرهای ذهنی ي

اين ... کار را کردی، آن ... کار را کردی، بعضی موقع ها خوشحال اند، بعضی موقع ها کادو می گيريم برايشان 

هی کوچک و بزرگ می شود، حاال فرض خوشحال اند، نه، ضرر می زنيم، ناراحت اند، برای اينکه تصوير ذهنی 

کنيد از اين تصوير ذهنی برويم به فضای يکتايی اين لحظه، از جنس زندگی باشيم، به همسرمان، به بچه مان نگاه کنيم، 

 ؟چه می بينيم

زندگی می بينيم، آنها به زندگی برمی گردند، اين هم قانون عجيب و غريب فيزيک جديد است که در مورد جهان " 

 . " ی خيلی کار می کندماد

من اآلن به يک درخت نگاه می کنم: يک درخت است ديگر!؛ ولی اين، می گويد: تو از هر جنسی باشی،... حاال، از 

جنس زندگی هستی، نگاه می کنی، زندگی را می بينی، وقتی زندگی می بينی، آن شروع می کند به عالئم زندگی را 

ما در انسانها می توانيم زندگی را بيدار کنيم، به شرطی که خودمان از جنس نشان دادن، پس اين نشان می دهد که 

 زندگی شويم.

* 

 موالنا می گويد:  

 ۲۵۱۴ی، دفتر سوم، بيت مولوی، مثنو
 

 ام افسانه است دوش چيزی خورده

 آيد ز پنهان خانه است هرچه می

 چشم بر اسباب از چه دوختيم

 چشمان َکَرشم آموختيم گر ز خوش

 هست بر اسباب اسبابی دگر

 در سبب منگر در آن افکن نظر

 اينکه می گويد ديشب يک چيزی خورده ام، اين افسانه ست. 

حالت من و اين حرف ها که می زنم و خرد زندگی را بيان می کنم، از چيز بيرونی نيست، من شرابی، می گويد اين 

چيزی از بيرون نخورده ام، اما آن چيزی که اآلن می گويم، از " آنطرف " می آيد، از فضای يکتايی می آيد، از 

 .هن، که نمی تواند پنهانخانه را بشناسدپنهانخانه می آيد، از پنهانخانۀ غيب می آيد، آخر در سطح بيرونی، در ذ
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َکَرشم، يعنی ناز و غمزه، می گويد: برای چه ما چشم مان را به علت و معلول هاِی اين جهان، اسباب،  می گويد که

يعنی آن خوشگل ها و خوش چشم هايی که با غمزۀ ابرو، پيغام های زندۀ زندگی را رد می کنند، يعنی انرژی  دوختيم،

، انرژی زندۀ زندگی را پخش می کنند برای اينکه خودشان زنده هستند، از چشم شان خدا به جهان نگاه می کند می دهند

و غمزۀ چشم شان همآن غمزۀ چشم خداست، واقعا" از غمزۀ آنها، غمزه ياد گرفتيم ما؟!، اگر ياد گرفتيم، پس چرا 

                                                                              .!دوباره به اسباب اين جهان چشم دوختيم

 البته، معنی اش اين نيست که ما اسباب اين جهان و علت و معلول های اين جهانی را ناديده بگيريم، معنی اش اين است

الم، را در نظر که شما در زمينه، هميشه، شعور زندگی را، فضای در بر گيرندۀ شما و هر چه که محتواست در اين ع 

 بگيريد. 

ست، فرم است، فرم شما هست، هر چه که در آن کاسه هفرض کنيد شما، جهان يک کاسه ست و همه چيز در آن کاسه 

ست؛ و اين کاسه، کاسۀ بی فرمی ست، مثل اينکه يک فضای خالی ست که همه چيز را در برگرفته، محتوا ههم در آن 

 ذهن اين کار را کرديم، غلط است، محتوا از آن، انرژی می گيرد.اگر به خودش مشغول باشد، که ما در 

حاال، ما از موالنا پيغام گرفتيم؟، اگر پيغام گرفتيم، دوباره پس به اسباب بی رمق و بی زندگِی جهان مادی چطور چشم 

ان نشان می دهد، دوختيم!، يعنی شما چشِم انتظاِر زندگی از وضعيت ها، شرايط، چيزها، آدم ها، هر چيزی که ذهن ت

 داريد؟، شما منتظريد يکی بيآيد شما را نجات دهد، " اشتباه ست "، می گويد موالنا.

  :پس شما غمزۀ ساقی را ياد نگرفتيد!، پس چيزی ياد نگرفتيد

              هست بر اسباب اسبابی دگر

  .در سبب منگر در آن افکن نظر

بکنيد که حاال، در مورد ما، علت،  توجه بايدمعلول ديگری دارد؛ يا نه،  ،يک علت يک اسباب، اسباب ديگری دارد،

 محروميت از آن فضاست، علت مسائل شما، خيلی خالصه کنيم:

" اين نيست که در بيرون مردم دردسر درست می کنند، محروميت شما از اين برکتی ست که از سوی زندگی همين 

و شما جلوی آن را گرفته ايد، چه جوری جلويش را گرفته ايد؟، برای  اآلن وارد فکر و عمل و جان و تن شما شود

اينکه شما با اين وضعيت اين لحظه که زندگی بوجود آورده، مخالف ايد با ذهن تان، فکر می کرديد که وضعيت اين 

می دهد، برای  لحظه، زندگی بايد به شما بدهد؛ يا وضعيت اين لحظه بايد پله ای باشد به آنصورتی که ذهن تان نشان

 وضعيت ديگری در آينده که در آن، زندگی هست، اينها همه پردۀ علت و معلول است، در اينها زندگی نيست".

بعضی ها نا اميد می شوند با شنيدن اين، مثال" می گويند: ما فکر می کرديم ازدواج می کنيم به زندگی می رسيم، حاال 

شوهر نيست، در زن نيست، در بچه نيست، در مقام نيست، در پدر و مادر که شما می گوييد در ازدواج هم نيست، در 

نيست، پس در چه هست؟!، در خانه نيست، در اتومبيل نيست!، " اين نا اميدی خوب است اتفاقا" "، شما می خواهيد 

يد؛ ولی وقتی پنجاه سال وقت صرف کنيد، معنی اش اين نيست که شما نرويد اتومبيل بخريد، خانه بخريد، ازدواج کن

ازدواج کرديد، بدانيد که آن طرف مقابل به شما زندگی نخواهد داد، شما منتظريد که يکی بيآيد زندگی شما را عوض 

 کند و تصادفا" فکر کردی که اين، می تواند زن باشد، شوهر باشد، نمی تواند، به همين دليل می گويد: 
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در درون باز کن، بگذار آن انرژی اآلن در شما شروع کند به کار  " به سبب نگاه نکن، به آن فضا نگاه کن، فضا را

کردن، موفقيت شما در تمام وضعيت ها، بستگی به اين دارد که اين زمينه در تصرِف هشيارانۀ شما هست؟ "، يعنی 

 شما می کشيد عقب، می نشينيد، اجازه می دهيد زندگی تصرف کند. همين:

 ، شما فقط عبور جريان انرژی را تماشا می کنيد، دخالت هم نمی کنيد.           دلبر بردبار من آمده برده بار من

فقط شما اينجا نشستيد بعنوان تماشاگر، وضعيت ها را می پذيريد، وضعيت ها را او، دارد تغيير می دهد، صبر کنيد، 

 صبر، صبر الزم است، خيلی ها صبر ندارند. 

* 

 اين هم راجع به انبيا می گويد، تمثيل است، مفيد است، سريع برايتان می خوانم: 

 انبيا در قطع اسباب آمدند

 معجزات خويش بر کيوان زدند

 را بشکافتند سبب مر بحر بی

 بی زراعت چاِش گندم يافتند

 ريگها هم آرد شد از سعيشان

 َکشان پشم بز ابريشم آمد َکش

 ند که اين تسلسل اسباب را که در ذهن برای مردم ايجاد شده، بدرند و قطع کنند.می گويد: پيغمبران آمده ا

پيغام های دينی شما، بايد اين تسلسل تماِم پس اگر شما دين داريد، از طريق دين داريد کار می کنيد، اين دين شما و 

  ها را قطع کنند، اينها را پاره کنند، شما رااسباب اين جهانی را که ذهن است، بايد پاره کند، برای اينکه آنها آمده اند اين

متوجه کنند که يک توهمی تُوِی ذهن است که تمام انسانها به آن مشغول اند و در اين کار می گويد، معجزات خودشان 

 را به حداکثر درجه رسانده اند.

د که فرعونيان دنبالش می گردند و اشاره می کند به داستان موسی، اينها سمبليک اند، اآلن شما می گوييد موسی می داني

قوم اش و خودش از دريا که شکافته شد، رد شدند، يعنی چه؟، يعنی اگر شما، بعنوان موسی، موسی ايت شما، تصميم 

گرفت و اين بحر دردها و غم ها را بدرد، ... و می گويد: زندگی، اين را باز می کند، هشياری، باز می کند، شما 

نوان مسيح ايت، از آنجا رد می شويد، بعنوان نور برگزيده از آنجا رد می شويد، بی سبب، بحر بعنوان موسی ايت، بع

را بشکاف، همانطور که موسی از دريای سرخ رد شد، بی زراعت چاش گندم يافتند، بدون زراعت آمدند گندم پاک شده 

يم: با ذهن مان چکار کنيم، حتما" بايد بدست آوردند، باز هم اينها قصه های دينی ست، بی زراعت!، ما اآلن می گوي

 شخم بزنيم؟، يک چيزی بکاريم، نه، اتفاقا" بهترين کار اين است که کاری نکنيد.

" امروز گفت: زندگی ست که تصرف می کند و شما را از ذهن آزاد می کند و قصۀ ريگ ها هم آرد شد از سعی شان، 

 ی دارد. پشم بز ابريشم آمد از کش کشان، قصه ست، ولی معن

همين باِر ماست، باِر من ذهنی ست و از سعی آنها، ريگ ها آرد شد "، به قصۀ ابراهيم اشاره می  ، بارها گفته،ريگ

  ـ تأويل آنها که به خود شما مربوط می شود، يعنی شما نگاههمچنين کند، خواهش می کنم برای توضيح اين قصه ها و 
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گويد، قصه معنی دارد، قصه تأويل دارد، ريگ، توهم ماست، گندم، سمبل می کنيد که اين قصه، واقعا" چه می 

 هشياری خالص است، می گويد:

جمعی که ابراهيم با آنها بود، رفتند پيش نمرود گندم بگيرند، نمرود به اينها گفت: بيآييد بگوييد من خدا هستم، همه گفتند 

غير از ابراهيم، عين اين جهان، اآلن اين سيستم اين جهانی که علت و معلولی ست، می گويد اين سيستم، که اداره می 

ست که اين جهان را اداره می کند، شما بگوييد اينطوری ست. يک نفر می کند، علت و معلولِی سطحِی اين جهانی 

گويد: نه، اينطوری نيست و آن، تصادفا" ابراهيم است، نمرود به او می گويد: حاال که تو می گويی من خدا نيستم، پس 

               من به تو گندم نمی دهم، به همه گندم می دهد غير از او.                                

او گفت: من حاال چطوری به مردم ... حاال شماتت می کنند و شرمنده هستم که به من گندم ندادند، ريگ توی جوالش 

 می بيند که بوی نان می آيد: بوی نان از کجاست؟صبح بار می کند و در خانه اش می برد، می خوابد، 

  !.آنها که ريگ بودند. آن آردی که آورده بودی

معلوم می شود که ريگ را خوِد زندگی تبديل به آرد می کند، ريگ را آرد کردن يعنی اگر شما اجازه بدهيد، اين پس 

ريگی که بدرد نمی خورد در ذهن، تبديل به هشياری خالص می شود، اين را زندگی می کند، شما نمی کنيد، ابراهيم در 

 يا آرد، يعنی هشياری خالص. اين کار دست نداشته که ريگ اش گندم يا آرد شده. گندم

صحبت سر اين است که شما با اقدامات ستيزه جويانۀ من ذهنی، نياييد، ريگ تان را بيشتر ريگ بکنيد و نگذاريد 

 زندگی، اين ريگ را تبديل به آرد کند.

ی ريسيد، می پشم بز را هم بارها موالنا توضيح داده، يادتان هست، گفت که: شما اين هشياری خالص را می ريسيد، م

 شما چکار می کنيد؟... ريسيد، از اين کالف ذهن، هر لحظه شما، يا اين لحظه، 

هی می  تسليم می شويد، تسليم می شويد سر ابريشم دست تان می آيد، ابريشم چيست؟، ابريشم، هشياری خالص است

يم، لحظۀ بعد هم پذيرش بی قيد بعد هم تسللحظۀ بعد هم تسليم، لحظۀ بعد هم تسليم، لحظۀ با چه می ِکشيد، تسليم،  د،يِکش

 ی اين ابريشم ها را می کشيد، ظاهرا" عذر بود اين. ــهقبل از قضاوت، رط، و ش

بعد از اينکه يک مدتی اين ابريشم را کشيديد، در غزلی قبال" گفت: ابريشم تاِب وحِی او می آيد، يعنی پس از مدتی، 

پنجاه در ه زيادتر شدن، فرض کنيد که ميزان هشياری شما باالتر از وقتی که هشياری خالص در شما شروع کرد ب

هشياری حضور باشد، ُخب شما ديگر می توانيد پيغام های زندگی را بگيريد، البته زودتر هم ما می گيريم، همين صد، 

از ما بروز کردن و  موقع هم که ما تسليم هستيم، " پيغاِم زندگی " را می گيريم، برای اينکه خرد زندگی شروع می کند

 اآلن ديگر ما از غول آدرس نمی گيريم.

پس، شما از کتاب استاد کريم زمانی، برويد اين قصه ها را بخوانيد و ببيند اين قصه ها، چقدر مطابقت دارد با زندگی 

 شما، پيغام اش را برداريد و به زندگی تان اعمال کنيد.    

 ديو شد چير اگر بر نفس نحسی

 خند خاِذل و َمخذول میبرو بر 

  .خاذل يعنی ذليل کننده، حقير کننده؛ يا از کسی که انتظار کمک می رود؛ ولی کمک نمی کند
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َمخذول هم کسی ست که طلب کمک می کند؛ ولی کمک نمی گيرد و نَفس، بارها اينجا صحبت اش را کرديم، اينقدر 

ر بد باشد، مثل يک زهدان است، مثل رحم مادر است، که لعن و نفرين می فرستيم به نَفس، نفس قرار نبوده اينقد

هشياری می آيد آنجا؛ و با چيزها هم هويت می شود و قرار بر اين است که همآنطور که بچه نُه ماه در رحم مادر می 

                        .از آنجا، متولد شويمبرسيم و ماند و رشد می کند، ما هم به صورت هشياری، در زهدان ذهن بمانيم و رشد کنيم و 

وقتی ما متولد نمی شويم؛ ... و موالنا دارد همين را می گويد، می گويد شما بيا به اين قضيۀ ما که در يک زهدانی، در 

يک زندانی، خودمان را زندانی کرديم و می توانيم بيآييم بيرون، به اصرار آنجا خودمان را نگه داشتيم، اگر ما در ده، 

ی، بوسيلۀ يک پدر و مادر حمايتی و عشقی، می توانستيم از نفس مان، متولد شويم و به " هشياری دوازده سالگ

 حضور"  برسيم، اين قضايا پيش نمی آمد. 

نفِس نحسی، يعنی اگر ما از ذهن ,, من ,, دار، بعنوان هشياری متولد نکنيم به موقع، اين نفس، ديگر آن حالت زهدان و 

ی دهد و برای خودش شروع می کند به زياده خواهی و ... همين کارهايی که شما خيلی آشنا َرِحمی اش را از دست م

هستيد و مقايسۀ خود با ديگران و ... مقايسه، مال نفسی ست که از وقت اش گذشته؛ و ما شروع می کنيم به کارهايی که 

يم، در حاليکه زندگی ما در درون ما زندگی نبايد بکنيم، آنجا مثال" زندگی خودمان را با زندگی ديگران مقايسه می کن

 :که می شود و ذهنی ست که هشياری در آن، رسيده و امروز گفت

متولد شود؛ ولی  نمی شود، بنابراين، اين ,, من ,, در ذهن، که اصطالحا" اسمش نفس است، گرفتاری ايجاد  از آن، بايد

است، هر لحظه، بوسيلۀ آن، دردی ايجاد می شود، اگر  می کند و نحس است، نحس يعنی گرفتاری ايجاد می کند، شوم

 فعال باشد، فکرش، درد ايجاد می کند، عمل اش، درد ايجاد می کند، برای همين می گويد: نفِس نحس.

 به اين نفس که نحس است، شوم است، حاال ما چه جوری نگاه می کنيم؟

اآلن شما می دانيد که خودتان را اگر چهل سال تان است، پنجاه سال تان است، از اينجا بايد بکشيد بيرون و اجازه دهيد 

" من کمک کند و بيخودی به نفس، لعن و نفرين نفرستيد، برای اينکه هر کسی آن تُو، بماند، يک توهم است، هم موالنا 

بزرگ کند و می شود نحس آن موقع، شوم!، هر لحظه بوسيلۀ او دردی را خودش ، می خواهد بوسيلۀ توهم، "، در آنجا

 ايجاد می شود، حاال ما اآلن چه نتيجه می گيريم؟

نتيجه می گيريم که: نفس بد نبوده؛ ولی ما طولش داديم، حاال ما به بچه هامان، به جوانها کمک می کنيم، که خودشان و 

ر قياس نباشند، حرص نورزند، بروند به فضای حضور در آنجا، بالنس و زندگی شان را با ديگران مقايسه نکنند، د

 تعادل را رعايت کنند، بالنس از " آنجا " می آيد.

يکی از گول يت های من ذهنی، اين است که از چه چيزی، چقدر را، نمی شناسد، هميشه يک غذايی می پزد که يک 

 .ندارد، تعادل بلد نيست يک چيزی رايا اصال" چيزش زياد است، يا شور است، يا فلفل اش زياد است، 

هم، اين را اداره می کند، در واقع ديو همين شيطان، شيطان يعنی من ذهنی ديو حاال، ما از اين نفس و از آن ديو، 

شيطان است و ما بعنوان هشياری که منبع کمک هستيم، وصل  نمايندۀبزرگ، چيره ست بر من ذهنی ما، من ذهنی ما 

، از ايم به زندگی، که ظاهرا" هم می گوييم که فقط خدا می تواند به ما کمک کند؛ ولی انتظار کمک از من ذهنی داريم

                                                                    .از ديو داريم، فرق نمی کند ،نفس مان داريم
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شما چه از نماينده اش بخواهيد، چو شما هشياری هستيد، زندگی هستيد، می خواهيد نفس تان به شما کمک کند؟، هميشه 

می خواهيم، اوال" که خيط می کند آدم را، هميشه سنگ روی يخ می کند، هيچ موقع به ما کمکی نمی کند، وقتی کمک 

حتاج آرامش هستيم، شادی هستيم، لذت زندگی هستيم، هيچ موقع به ما نمی دهد، هميشه ما را محتاج نگه می دارد، ما م

گير هم می افتيم به ما کمک نمی کند، خاِذل است، خاِذل يعنی حقير می کند آدم را، ذليل می کند آدم را، کمک نمی کند، 

قرض بده، ـ ندارم نه، نمی دهم. ُخب که اآلن پولی الزم دارم ديديد آدم از بعضی از فاميل و دوست، انتظار کمک دارد، 

 ... نه، نمی دهد، اين خاذل است.احتياج دارم، من اآلن  تو فاميل من هستی، دوست من هستی،

می خواهی بروی به خاذل و مخذول بخندی؟، من اآلن شما هم مخذول ايد، برای اينکه سنگ روی يخ شديد، حاال، تو 

ديو هم نداد، بيرون هم نداد، هيچ موقع نداد، از بيرون، ... ان من ذهنی، کمک می خواست، شما بعنو از بيرون، ذهنی

،،  چه کارهايی بود که ما کرديم، ما از جهان بيرون زندگی می خواستيم،، ، شما اآلن آگاه می شويد که: !ندارد که بدهد

 است.حاال به خودمان می خنديم، ُخب بخنديد، وقتی می خنديد به کار خودتان، اين پيشرفت 

 ای را کرد َمعزول چو مرده مرده

 خند تو خوش بر عاِزل و َمعزول می

 همينطور که در بيرون ديديد يک وزيری، يک رئيسی، يک مدير کلی، يک کسی را که زير دستش است، عزل می کند

 يعنی از کار برکنار می کند، بيشتر اوقات هم با خشم اين کار را می کند، با منيّت: 

، می گويد که، حاال شما اين را تجسم کنيد که: اين ارباب، باال، يک ,, هستم و تو را از مقام ات عزل می کنممن قوی ,, 

من ذهنی ست، آن يک تصوير ذهنی، يک تصوير ذهنی کوچک تر از خودش دارد، می خواهد آن را خرد کند، عزل 

 حاال موالنا اين مثال را در جهان بيرون می زند  می کند، هم اين مرده ست، هم آن مرده ست، اين، آن را عزل می کند،

که در جای خودش مصداق دارد که: اگر يک من ذهنی، يک من ذهنی ديگر را عزل می کند، معزول می کند، شما اگر 

هشياری باشيد، متوجه می شويد که اين، هر دو مرده اند، زندگی ندارند، اما از اين استفاده می کند، به شما می گويد، 

اين را کنار می زند، ر ذهن شما اآلن يک اتفاق دارد می افتد، اآلن شما به يک چيزی چسبيديد، يک چيز ديگر می آيد د

به جای آن می نشيند، می خواهد تسلسل علت و معلول را بگويد، می گويد که اآلن من حواس ام رفته به اين، اين که 

آيد به جای آن می نشيند، بعد از آن، يک چيز ديگر می آيد به جای نمی ماند، می آيد، می رود کنار، يک چيز ديگر می 

آن می نشيند، به آن مشغول می شوم، بگيريم وضعيت های اين لحظه، هر دو مرده اند، هم آنکه می آيد جايگزين می 

 شود، هم آنکه بود، حاال شما می کشيد عقب، می گوييد که: 

عزل کرد، يعنی در ذهن من يک چيزی بود، به آن مشغول بودم، يک چيز  وقتی مرده ای آمد، مرده ای را، بخُّ  یخيل

می ريزد،  بيرونديگر آمد سر جای آن نشست، آن را زد کنار، در اين کار، يک انرژی رد و بدل شد، اين انرژی که 

سر و کار دارد، تشبيه می خواهد بکند اين انرژی را به اين انرژی که ُمحتَلم با آن انرژی مخرب من ذهنی ست، اآلن 

وجه می شويد که اين علت، معلول، علت، معلول و آن چيزی که اين لحظه می آيد می می خواهد بگويد که شما مت

می  ،و دوباره آنديگر يک مرده  آن می آيد، سر جایکنار، يک مرده نشيند، سبِب، اين مرده ست، اين مرده می رود 

 :بنشين بگود، شما بيا رود کنار، اينها همه مرده ان
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که هی می زندگی هستم، اآلن زنده هستم، آن چيزهايی که حواس من را پرت کرده بود، آنها مرده بودند من از جنس 

         اين يک خواب بود، مثل اينکه من دارم خواب می بينم.و آمدند و می رفتند 

ی را از بين می برد، من دلبسته و قبال" ناراحت می شدم، قبال" ناراحت می شدم که يک چيزی می آمد، يک چيز

حاال من عالقمند به اين شدم، دوباره يک چيزی آمد سر  .وابستۀ آن بودم، يک چيزی آمد آن را برد، به جايش نشست

 جای آن نشست، هم آن مرده بوده بود، هم اين مرده ست، هم يکی ديگر می آيد مرده ست. 

معزول است و آن کسی که عزل می کند، می خندم، يعنی شما می که  حاال که من متوجه اينها شدم، اآلن به آن کسی

 خنديد.

 پندار عزلش مثال ُمحتَلِم

 خند تو هم بر فاعل و مفعول می

می گويد: اين انرژی که، فرض کنيد شما عالقمند به يک چيزی هستيد، از بين می رود، يک چيز ديگر سر جای آن 

او می شويد، دلبستۀ او می شويد، اين هم مرده ست، اين خواب در ذهن شما صورت می گيرد، می گذاريد و محو 

حواس تان هست که من ذهنی داريد، من ذهنی شما يک چيزی را تجسم کرده، اآلن اين را در آغوش کشيده، يک مرده 

تالم نوجوانان است و اين ای را در آغوش کشيده، می گويد اين کاری را که تو می کنی، حواس ات هست، شبيه اح

انرژی که از تو صادر شد، البته ما انرژی زندۀ زندگی داريم، که اين انرژی زندۀ زندگی، را روی مرده ريختيم، 

استفاده نکرديم، برای اينکه صرف ُمردگی کرديم، درست است که وارد اين جهان کرديم؛ ولی ما درست اين انرژی را 

هيد تمام زندگی تان را صرف کنيد که چيزهای مرده را در ذهن تان تجسم کنيد و برای معنی اش اين است که شما نخوا

اينکه ما بفهميم، دارد تمثيل می زند می گويد که: نوجوانان در خواب يک صورت سکسی می بينند و يک ماده ای از 

  و اآلن قسمتی از مثنوی ؛آلت تناسلی شان خارج می شود، وقتی بيدار می شوند می بينند که لباس شان کثيف شده

برايتان خواهم خواند، می خواهد بگويد که: کسی که با من ذهنی کار می کند و تصوير ذهنی اش با يک تصوير ذهنی 

در خواب است، درست است که آن انرژی می آيد ولی تُوِی شوره خاک  و کار دارد، اين شبيه احتالم نوجوان ديگر سر

م هم که پايين توضيح می دهد، می توانست بچه شود، ماده ای که از جسم آن پسر خارج برای اينکه در احتال، می ريزد

می شود، می توانست تبديل به بچه شود؛ ولی جای درستی نريخته و برای اينکه ديو بوده، شيطان بوده، می گويد 

می شويم، داد می زنيم، ين خودش را در قالب يک جنس مخالف جا زده و وقتی ما بيدار شديم، مثل موقعی که ما خشمگ

وقتی داد تمام می شود، ما انرژی را در شوره خاک می ريزيم، بعد متوجه می شويم، عجب اشتباهی کرديم، برای 

اينکه آن انرژی زندۀ زندگی رفت تُوِی شوره خاک، بعد دفعۀ بعد می خواهيم اين کار را نکنيم، دوباره می رويم تُوِی 

ايندفعه می ترسد يا می ترسد و خشمگين می  واکنش نشان می دهد،دوباره جسم می کند، ذهن، من ذهنی و يک چيزی ت

دارد می اينها همه شود، يک جور ديگر عکس العمل نشان می دهد، می رنجد، يکدفعه استرس به او دست می دهد، 

 دارد کار می کند، در آن عازل و معزول، هر کسی که با من ذهنی اش، با خشم اش، با هيجانات ذهنی اش  گويد که:

 ،ز می رود زندگی اش و ريخته می شود در شوره خاکهر و رکت زندگی را گرفتهب,, اسباِب اين جهان ,, است و جلو 
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آن را، حذف آن را و خارج شدن انرژی از سيستم اش را اينطوری  dischargeو اين،  و اين را به محتلم تشبيه کرده

 .                              در خواب صورت می گيرد و هدر می رودنمی پسندد، برای اينکه اين، 

 می گويد: تو برو به فاعل و مفعول می خند.

* 

ِب ذهنِی شايد قبال" هم خوانديم، مربوط به همين تسلسل سبب، خواسريع،  يک مثنوی بخوانيمدر اين قسمت اجازه بدهيد 

 يد:، که انشاءهللا جا بيفتد، می گوستما انسانها

 ۴۰۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 

 تر هر که بيدارست او در خواب

 بيداريش از خوابش بَتَرهست 

 چون بحق بيدار نبود جان ما

 هست بيداری چو در بندان ما

می گويد: هر کسی بيدار است به ذهن، هر کسی بيدار است به اينکه چه چيزی، سبِب چه چيزی می شود و اين را 

خواب تر است، که اين بيداری تعميم داده به زندگی اش، هر که بيدار است به علت و معلول، فقط بيدار است به آن، او 

 می گويد:  واآلن در ذهن است  که اش،

اين بيداريش از  :شده، اين کارها را کردند، من اينطوری شدم ,,؛ و سبب سازی می کند، می گويد ,, اين، سبِب اين

اين لحظه، باشيم، خوابش هم بد تر است، خواب بود بهتر بود؛ و اگر ما در فضای يکتايی نباشيم، يعنی به حق، بيدار ن

جاِن ما، اين بيداری که در واقع، خواب ذهن باشد، مثل زندان ما می ماند، واضح است، اآلن بيشتر مردم در يک سيستم 

سببی و علت و معلولی زندگی می کنند و می دانند که چه کسانی زندگی شان را خراب کرده و چه جوری هم در آينده 

 ـنيست، اينها به حق، بيدار نيستند، اينها همين خراب خواهند کرد و امکان زندگی 

علت های بيرونی را سبب گرفتاری خودشان می دانند و خودشان را معلول می دانند، هميشه معلول هستند، هيچ گونه 

ا به شما گفت که: شما هميشه در قدرت ايد و زندگی شما و زندگی بيرونی شما، وضعيت قدرتی ندارند، امروز موالن

  بيرونی شما، در قدرِت شماست، در صورتيکه به حق بيدار شود جاِن شما.های 

 جان همه روز از لگدکوب خيال

 زوال وز زيان و سود وز خوف

 ماندش نی لطف و فَر نی صفا می

 نی بسوی آسمان راه سفر

نشان می دهيم،  می گويد که: جاِن ما، هر روز ذهن به او لگد می زند، ما تُوِی ذهن هستيم، در ذهن، ما واکنش

از لگد کوِب خيال، و اينکه در فکر خشمگين می شويم، آن کارهايی که تُوِی ذهن می کنيم، اينها لگد می زند به جاِن ما، 

 اضافه کردن به خودمان هستيم، در فکر اين هستيم که چيزی از ما کم نشود، زيان و سود، از ترس اينکه از بين برويم، 
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بين برويم، نه پاکی می ماند، نه نابی می ماند، نه صفا می ماندش، نه لطفی، نه آبی، نه لطافتی،  ترس از آينده، نکند از

 نه زندگی، هيچی نمی ماند، همه اش ما تُوِی قانون علت و معلول: 

تد، ... چيزها زندگی مرا خراب کرده، اآلن هم که بيرون هست، وضعيت درست نشده، انشاءهللا اين ... اتفاق بيف,, اين 

کی وضعيت عوض می شود ... ,,، وضعيت عوض شود، زندگی شما درست می شود، زندگی شما از درون درست 

نی به سوی آسمان، راِه سفر، يعنی ما در  می شود، اتفاقا" درون سبب درست شدن وضعيت های بيرونی هم می شود.

 د، در گرفتاری ها، می گويند: ذهن هيچ راهی به بيرون نمی بينيم، يک عده ای در ذهن گير افتاده ان

,, ما اصال" راه نداريم، ما به فضای يکتايی راه نداريم، به خدا راه نداريم ,,، هزار جور هر روز خودشان را تحقير می 

  کنند، دارو می خورند، گرفتارند، بيخودی!.                  

 خفته آن باشد که او از هر خيال

 لدارد اوميد و کند با او َمقا

 می گويد: خفته، آن کسی ست که يک چيزی در ذهن اش تجسم می کند، يک خيال، از او اميد دارد، اميد می بندد که:

: ازدواج کنيم، ديپلم بگيريم، ,, اين، به من زندگی می دهد ,,، مردم تُوِی ذهن شان تجسم می کنند، جوان ها که می گويند

 البته اين زندگی مادی ست، بايد پيشرفت کنند؛ ولی " زندگِی " شان، به اينهاسر کار برويم، تا زندگی مان شروع شود، 

د بروند سر کار، بايد بچه دار شوند؛ ولی بچه، زندگی نمی آورد، همسر، ندارد، وضعيت های بيرونی، چرا، باي بستگی

چيزی تجسم کنم تُوِی ذهن زندگی نمی آورد، اين خفتگی ست که بگوييم يک چيزی، ... ,, من ,,، من ذهنی هستم، يک 

يد به من زندگی می دهد ,,، به آن اميد دارم و با او گفتگو می کنم، می گويم: ,, حاال، من ام، می گويم که: ,, اين، می آ

، اين شبيه همان اين ... را می گويم، او، اين ... را می گويد، به من زندگی می دهد، ... ,,، به اين ترتيب، می گويد

 :احتالم است

 ديو را چون حور بيند او به خواب

 پس ز شهوت ريزد او با ديو آب

ن تجسم می کنيم، من ذهنی هستيم، چيزها را تجسم می کنيم، با آنها معاشقه می کنيم، همين چيزهايی که ما در ذهن ما

 تالم را می گويد.که اين به من زندگی خواهد داد، می گويد: ديو را، شيطان را، مثل حور می بيند به خواب، همان اح

 پس بنابراين، از روی شهوت، با او آب می ريزد، يعنی محتلم می شود، با او نزديکی می کند در خواب.

 چونک تخم نسل را در شوره ريخت

 او به خويش آمد خيال از وی گريخت

 از اعماق شما بيآيد. می گويد: اين خيال است، شما با خيال نبايد معاشقه کنيد، بايد حقيقی باشيد، اين لحظه زندگی

بايد فضا درون شما باز شود، زير اين فکرها، شما بفهميد که اين خياالت بدرد نمی خورد، شما ننشين تُوِی ماشين 

عالِم آشکارا، جلويت يکی نشسته، با او رانندگی کن، تُوِی ذهن ات، با همسرت، با يکی ديگر، دعوا کن، جدل کن، يا 

طوری نيست، آنطوری ست، حقيقت با من است، دين من بهتر از دين توست، سياست من  بحث و جدل کنی: ,, اين ...

 ـ من ذهنی بگو مگو می کنند، تخم زندگی اينجا ريخته می شود و داريم ما خواب ... بهتر از سياست توست ,,، جدل، 
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گويد، کسی که محتلم می شود، احتالم را می ، چونک تخم نسل را در شوره ريخت ،می بينيم، معاشقه می کنيم با ديو

 يکدفعه بلند می شود می بيند کثيف کرده رختخوابش را، حاال بيدار می شود می بيند خبری نيست، ديو هم رفت.

وقتی بيدار می شويم بعد از خشم، بعد از واکنش، هميشه متوجه می شويم که ما مثال"، بدن مان را خراب کرديم، 

شيميايی زائد در خون مان ريخته، مسموم شديم؛ ولی ديو نيست، ديو رفته، کی ما را استرس آمده، خشمگين ايم، مواد 

 !.عصبانی کرد

 ضعف سر بيند از آن و تن پليد

 آه از آن نقش پديد ناپديد

می گويد: آن انسان محتلم، ما انسانها که در خواِب ذهن، تصوير ذهنی از خودمان درست کرديم، هی معاشقه می کنيم با 

 .جدل می کنيم، نتيجه اش ضعف تن است و کثيفی تن مان و جسم مان است و ضعف فکری مانبحث و ن، اين و آ

در ذهن شان هستند، می خواهند مردم را متقاعد کنند، ما ديگر نمی توانيم فکر کنيم، کسانی که در بحث و جدل هستند، 

که انرژی اش را بريزد به فکرشان، ُخب راِه برکت زندگی را بسته اند، اين لحظه، " حضور " ی، وجود ندارد 

ديو است، می گويد: ضعيف است، ذهن شان در " اختيار زندگی "، نيست، در اختيار من ذهنی ست،  فکرشان، سرشان

 .آه از آن نقش پديِد ناپديد

پيدا  می گويد: من ذهنی و اين ديو، آثارش هست، جسم ما خراب شده و خودش نيست، هر چه می خواهيم اين ديو را

کنيم، اين من ذهنی هم خودش را به ما نشان نمی دهد، اآلن که ما به صورت ناظر، می کشيم عقب، متوجه می شويم که 

يک من ذهنی وجود دارد، شما فکرهايتان را می بينيد، می بينيد که شما بعضی موقع ها، فکرهای منفی می کنيد، اتفاقا" 

.. يک فکر کننده ای در من هست که دائما" مشغول است، فکرهای منفی می . ،،: اولين بار شايد شما متوجه شويد که

  .                                       کند، به اين فکرهای منفی من دارم واکنش نشان می دهم

ن مرتب اين گفتگو در من ادامه دارد، هی ِوز ِوز، ماين واکنش های منفی بصورت هيجان منفی در من برمی خيزد و 

من من آن، نيستم!، دارم فکر می کنم، عصبانی می شوم، خشمگين می شوم، ناراحت می شوم، يک سيستمی اينجاست، 

                 می گويد: " شما بايد بتوانيد ببينيد ".،،.  دارم آن را می بينم

 اش مرغ بر باال پَران سايه

 َوش دود بر خاک پَّران مرغ می

 ابلهی صياد آن سايه شود

 مايه شود دود چندانک بی می

مرغ بر باال پرواز می کند، يعنی زندگی، زندگی شما در ذهن نيست، اما عکس اش تُوِی ذهن ات است، پس من ذهنی، 

اآلن حواس تان به سايه ست، می گويد: انعکاس زندگی ست، ذهن شما، انعکاس يک مرغی، يک زندگی هست که شما 

 ديديد که مرغی که باال يک مرغی باال پرواز می کند، سايه اش می افتد زمين، همينطور تمثيل می زند، می گويد: 

به آن جا، هی سايه اش، بزرگ و کوچک می شود، اين من ذهنی هم هی بزرگ و  ستهپرواز می کند، سايه اش ب

  .کوچک می شود

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin


                    # Jul 03 2013               460  program                   حضور گنج ۰۴۶برنامه شماره 

29 
 

 

ِی ذهن ات ببينی؟، سايه اش روی مرغ باال زندگی می کند، شما می خواهيد باال را نگاه کنی يا سايه اش را تُو ،پس

ثارش هست؛ ولی شما بايد به زندگی نگاه کنی، نه به سايه، سايه همين اسباب و علت و معلول ، آاست جسم، روی ذهن

و اينها هم هست، ما همه اش به سايه مشغوليم، می گويد يک ابلهی، دنبال سايه می دود، شما فرض کنيد که ما صياد 

 ذهنباال، برکِت زندگی ست، خرد زندگی ست، ما آن را نمی گيريم وارد  ال که نمی بينيم، مرغِ هستيم، مرغ را آن با

، تير و کمان را حاضر کرده ايم و می خواهيم يممان کنيم، ما پشت به آن باال کرده ايم، تصوير را می بينيم، ما، صياد

 .يگر!سايه را صيد کنيم، دائما" دنبال سايه می دويم، تا حاال دويديم د

می دود چندان که بی مايه شود، می گويد: اين صياد ابله، اينقدر می دود، دنبال سايه، که ديگر رمق اش را از دست می 

 .دهد. ما شصت سال، هفتاد سال، دنبال سايه می دويم، باز هم بيدار نمی شويم که دنبال سايه می دويم!

    چه می شود آخر سر؟

 خبر کان عکس آن مرغ هواست بی

 خبر که اصل آن سايه کجاست بی

ما اآلن چرا بی خبريم؟، که اين چيزی که ما چهل سال، پنجاه سال، دنبالش دويديم، اين عکِس آن مرِغ هوا بوده، يعنی 

، باال رمز زندگی ست، اين نوری که به ذهن تان افتاده اآلن، مرغ باال می رفته، ما هيچ موقع به آن باال، نگاه نکرديم

و آينده می بينيد شما، آن چيزی که ذهن تان نشان می دهد، اين عکِس چيست؟، عکِس يک زندگی ست که  حتی گذشته

 !.خوِد شما، آن هستيد، شما می خواهيد دائما" به ذهن نگاه کنيد و عکس اين زندگی را دنبال کنيد؟، بی خبر نباش

، همينکه بپرسی اصل اين سايه کجاست، تمی گويد: عکِس ما روی هواست و بی خبر نباش که اصل اين سايه کجاس

اصل اين سايه اتفاقا" خودت هستی، از ذهن، زاييده شو، در اين لحظه ريشۀ بی نهايت پيدا کن، از جنس بی نهايت 

باش، خواهی ديد که عکس های قشنگی در ذهن ات می ِکشی، برای اينکه شما ديگر دنبال علت و معلول نيستی، اآلن 

زها را پيدا کردی که خودت داشتی ايجاد می کردی، ما چقدر دردسر ايجاد کرديم با دنبال سايه به اصطالح، علت چي

دويدن، ما حواس مان نبود که اوال" ما سايه را نمی توانيم بگيريم، دست بيندازيم بگيريم، چيزی گيرمان نمی آيد، آن 

 ـ  لحظه، فی المجلس زنده به زندگی شويم و اين ، زندگی نکرديم واقعا" اين)بعضی از ما(باالست، يعنی ما هيچ موقع 

زندگی کيفيت داشته باشد و از ما بيان شود، شادی اصيل زندگی، عشق زندگی، زيبايی زندگی، هميشه محروم بوديم، 

آينده ست، هميشه دنبال يک چيزی بوديم که بدست بياوريم، از آن زندگی بگيريم، هميشه دنبال سايه!، سايه هميشه در 

 سايه بوده، نمی دويم ديگر. اين

 تير اندازد به سوی سايه او

 ترکشش خالی شود از جست و جو

ما هی تير می اندازيم به سوی او، يکدفعه تيرها هم تمام می شوند، ما ديگر عمرمان هم دارد تمام می شود، چقدر تير 

از ما هفتاد سال مان است، هشتاد سال  داريم مگر!، هر لحظه تير انداختيم به سوی سايه، تيرهايمان تمام شد، بعضی

  .، همه اش در جستجو، در جستجو، جستجو!مان است، هنوز به سايه تير می اندازيم
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 موالنا خوب دارد توضيح می دهد، اصال" الزم نيست من بگويم، جستجو يعنی اآلن نيست، وگرنه جستجو نمی کرديم.             

                                                  .!نبال خانه اش نمی گرددکسی که تُوِی خانه اش باشد که د

امروز هم در غزل گفت که: چو در سلطاِن بی علت رسيدی، چو نقدت دست داد، يعنی نقد دست داده، اآلن زندگی نقدا" 

جهان بيرون که غول آدرس  در اختيار شماست، شما دنبال سايه ندو، جستجو نکن، ستيزه نکن، صبر هم داشته باش، از

 !.داده

اآلن ديگر فهميدی آدرس غلط چيست، آدرس غلط اين است که غول، شيطان، به شما گفته در چيزهای بيرونی ست 

که بد از آب درآمد، از نظر مالی هم که  مزندگی، شما هم امتحان می کنيد، می گوييد: ,, من بد شانس بودم، همسر

م، تحصيالت آنطوری هم که نداشتم ,,، نه، اينها همه اش آدرس غلط است، م بدست نياوردپيشرفت نکردم، مقام دنيوی ه

 زندگی همين لحظه، حاال هر حالتی داری، می خواهد بجوشد بيآيد باال، چشمه در درون توست، جستجو نکن.

 ترکش عمرش تهی شد عمر رفت

 از دويدن در شکار سايه تَفت

 م مثاللحظه به لحظه، تيرها را انداخته ايم، ما مثل آن محتلم، خرابش کرديم، محتلم هتَرِکش، يعنی تيردان، ما ديگر 

بچه بوجود بيآيد، منظور از  کهه اصطالح تخم مرد، بايد تُوِی زهدان زن بريزد بخوبی ست واقعا"، چون مادۀ، 

 :ديگر، زندگی می گويد که همآغوشی بچه ست، وقتی بيرون می ريزد، بچه نمی آيد!، اينکه، طبيعت برای اين بوده

ُگر تُوِی ذهن باشيم، تخم نتيجۀ معاشقۀ شما بايد يک بچه باشد، که انسان متولد شود، حاال درمورد ما هم همين است، ما ا

زندگی را تُوِی شوره زار بريزيم، تُوِی خاک، ُخب خالی می شود ديگر، ما هر لحظه اين کار را کرديم، عمری که تمام 

ی تند، از بس تُند دنبال شکار سايه دويديم ما، تماِم عمر، هميشه دنبال يک چيزی بوديم که نداريم، که آن، شد، تَفت يعن

 به ما زندگی دهد!، آن، سايه بوده.

 دايه اش، نگه دارنده اش، پرورش دهنده اش، سايۀ خدا باشد:می گويد: اگر 

 اش سايهٴ يزدان چو باشد دايه

 اش وا رهاند از خيال و سايه

 اگر شما انسانی مثل موالنا، دايۀ شما باشد، شما را آزاد می کند از اين خيال و سايه، ما دنبال خيال می دويم.

 سايهٴ يزدان بود بندهٴ خدا

 مرده او زين عالم و زندهٴ خدا

ه اين عالم سايۀ خدا يعنی چه؟، سايۀ خدا، بندۀ خدايی ست که نسبت بمی گويد: سايۀ يزدان که من می گويم، يعنی چه؟، 

شده سايۀ يزدان است. پس معلوم می شود، اولياء و کسانی که از من ذهنی متولد  ،اين .مادی مرده؛ و زنده شده به خدا

  نها زنده به خدا هستند و سايۀ خدا روی زمين هستند. به شما می گويد:هشياری خالص شده اند، ايد وان

 گمان دامن او گير زوتر بی

 .زمانتا رهی در دامن آخر 

  من می گويم: شما دامن موالنا را بگيريد، نه اين شعرها و گفتگوها، آن هشياری را!.دامِن آن آدم را بگير، شما 
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تر بی گمان، يعنی دما ديگر فهميديم که: تُوِی حرف و گفتگو و تُوِی باور و تُوِی قالب های ذهنی نيست، دامن او گير زو

رها کنی اين چيزهای اين جهانی را و بيفتی در دامِن آخر زمان، آخر بگير، تا شک نکن اصال"، بی گمان دامن او را 

 زمان، يعنی آخِر زمان، در واقع، " هشيارِی حضور " است، آخر زمان، همين اآلن در درون شما برمی خيزد، يا 

گرفته ايد، رها کنيد، فضايی ست که در درون شما باز می شود و شما جلويش را گرفته ايد، شما همينکه هر چه را که 

  .می افتيد در دامن آن، نترسيد

زمان، زماِن روانشناختی ست، زمان روانشناختی، زماِن موهومی ست، شما می گوييد اين سيستم علت و معلول، با چه 

د، حی و کار می کند؟، با زماِن روانشناختی. شما اگر در اين لحظه، به اين لحظه، زنده باشيد، زنده هستيد، اينجا هستي

حاضر، زندگی می کنيد و خرد زندگی از شما بيان می شود، تمرکزتان روی کاری ست که انجام می دهيد و فکری که 

در ذهن تان داريد فکر می کنيد، اآلن حاضريد، شديدا" حاضريد اين لحظه، همينکه بخواهيد برويد برای دو روز بعد، 

برود، بايد يک تصوير زندگی برود آنجا، اگر می خواهی بروی آنجا ، بايد يک من ذهنی !آلن نمی توانيد برويدکه ا

زندگی کنی، زمان روانشناختی، زمان موهومی ست، اين من ذهنی می رود در آينده زندگی می کند و به آينده می چسبد 

يعنی برای و به يک چيزی در آينده؛ و می گويد از اين، زندگی خواهم گرفت، در زمان روانشناختی ست، آخر زمان، 

فضای يکتايی ست، آخر زمان  ،شما زمان روانشناختی تمام شده، هميشه در اين لحظه، شديدا" حاضريد، اين لحظه

است، در درون همه ست، از درون همه می خواهد برخيزد، هر کسی جلوی آخر زمان خودش را گرفته، بايد به 

ن و از جنس زندگی ديدِن انسانهای ديگر و شناسايی زندگی کنش، با پذيرش، با زندگی ديدهمديگر کمک کنيم، با عدم وا

در آنها، آخر زمان را در آنها بيدار می کند؛ ولی اگر ترمز داشته باشيد، اگر ايجاد واکنش کنيد، اگر در آدم ها ستيزه را 

 .تحريک کنيم، داريم جلوِی ظهوِر اين بيداری را می گيريم

داريد آخر زمان را بيدار می کنيد؛ يا داريد خفه می کنيد، بيشتر مردم دارند خفه می  شما در درون تانشما بايد ببينيد آيا 

کنند، جلويش را می گيرند، خدا می خواهد اين هشياری را در شما باز کند، اين فضا را باز کند، اگر ستيزه کنيد با اتفاق 

            جلويش را گرفته ايد. اين لحظه، شما

* 

 سريع برايتان می خوانم، ديگر پيغام بنظر من روشن است:برگشتيم به غزل، 

 يکی در خواب حاصل کردِملکی

 خند برو بر حاصل و محصول می

يک من ذهنی داريم، يک سرمايه ای،  خواب،ما در که می گويد: يکی در خواب، برای خودش يک ِملکی درست کرد، 

مان است، اينها بصورت تصوير ذهنی به تصوير ذهنی  يک ِملکی درست کرده ايم، اين سرمايه، مقام مان است، پول

من ذهنی ما باشد، می گويد چقدر پول دارم، همسر دارم، بچه دارم، اينها را تبديل به ما چسبيده، تصوير ذهنی ما که 

د در خواب درست کرده، اين ِملک بدرد نمی خورد، ما نباي ، همان را جسم کرده، به تصوير ذهنی خودش چسبانده، اين

در ذهن مان برای خودمان ِملک درست کنيم توهمی، می گويد: اآلن که تو اين را فهميدی، برو بر حاصل کننده و 

  .بخند ،محصول اين
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حتما" هم شما می خنديد، تاحاال من چه جوری زندگی کردم، حرف مردم و تأييد مردم و اعتباری که مردم می دهند، 

                                                       اينها را من محصول می دانستم.     

 من با سوادم، من پول دارم، من عرضه دارم، من ... ,,: ,, که مه اکرد ايجادکه پيش مردم دروغين من آن تصوير ذهنی 

بود، اين تُوِی خواب بود، اعتبار اصلِی من، اعتبار نيست، اين حيثيت بدلی اصال" اين را سرمايه می دانستم، اين که 

من است، من چقدر به زندگی اآلن زنده ام، چقدر ستيزه نمی کنم، چقدر در آرامش ام، " حضوِر  " من،اصلِی حيثيِت 

 پقدر وقتی به ديگران نگاه می کنم، زندگی را در آنها بيدار می کنم؟، اينها سرمايه اند!.

در خودم را برقرار کرده ام در فضای يکتايی اين لحظه، بطوريکه هر کار که مردم می چقدر برقرارم و آرام ام، چق

کنند، من واکنش نشان نمی دهم، بلکه اين انرژی زنده کننده را پخش می کنم، اين است که حيثيت واقعی ست نه اينکه 

حسابی بداند؛ يا پيش يک جمعی، برويم در ذهن مان، تجسم کنيم که پيش يکی، ما چه جوری حرف بزنيم تا ما را آدم 

 می هستم، اينها سرمايۀ خواب است.يک کاری بکنيم که متقاعد شوند من آدم مه

 سؤالی گفت کوری پيش کری

 خند دال بر سائِل و مسؤل می

سوالی مطرح کرد. کور من ذهنی ست، کر هم من ذهنی ست، شما حساب کنيد، يک می گويد: کوری، پيش يک کری، 

، يا کر، بد باشد، کورکه وضعيت اين جهان را نمی بيند، کور من ذهنی ست، آن داستاِن فيل، يادتان هست؟ نه اينکه کور

هندی ها فيل آورده بودند به مردم نشان دهند، تُوِی اتاقی تاريک، به مردم می گفتند چراغ گفت: آن را مفصل خوانديم، 

گفت: فيل بايد مثل ستون باشد، يکی رفت به خرطومش نيست، دست تان را بماليد، يکی رفت و به پايش دست زد، 

دست زد، گفت: فيل شبيه ناودان است، يکی رفت و به پشت اش دست زد، گفت: فيل شبيه تخت بايد باشد، اين قضيۀ 

 کوری ما اين است که ذهن ما نمی تواند خدا را ببيند، نمی تواند زندگی را ببيند، بنابراين از کل اصال" کور است، حاال

انسان با سوادی باشد، چه می خواهد آدم کم سوادی باشد که می يک می خواهد  چه!، اين من ذهنی، سوال هم می کند

چيز بيخودی ست، بجای سوال، ما خيلی بارها گفتيم سوال نکنيد، اين سوال، " خواهد از نظر معنوی پيشرفت کند، 

مربوط  ش،سوال، منحرف می کند آدم را، از صد تا سوال، يکيتسليم شويم، فضا را در درون باز کنيم، برای اينکه 

 نيست! ".

 حتی به نعمت هايی که زندگی به ما داده، کوريم، شما نگاه کنيد، ... يک کور، که من ذهنی باشد، می دانيد که ما چقدر

آيا می بينم، من اينقدر فرض  ،نمآن چيزهايی را که دارم و از جنس نيکی ست، مثال" من جوا :بگوييد می خواهم ببينم

کنيد به گنج حضور بيدار شدم، قدرش را می دانم، من ذهنی قدر چيزهايی را که دارد نمی داند، اصال" خبر ندارد که 

 همانطور بيشتر می خواهد.دارد، 

خواهی،  همان زيادهدلش آخر کسی که نعمت هايی را که دارد، نمی بيند، کور نيست؟!، بعد آنموقع در دلش چيست، 

همان حرص است، همين جسم است که از آن زندگی می خواهد، شما ببينيد در دل تان، در مرکزتان چه هست؟، پول 

بايد زندگی باشد، بايد خدا باشد، مرکزتان فقط است، همسرتان است، بچه تان است، تُوِی مرکزتان بايد اصول باشد، 

 .همه چيز کر می شويداگر جسم باشد، به  نمی تواند جسم باشد، مرکزتان
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را می شنوند، فرض کنيد مرکز من پول است، هر چه که شما می  غير از آن، بعضی ها فقط حرف های خودشان

شما چکار می کنيد چه می گوييد که پول من زياد شود، اصال" از تو چيزی م، می خواهم ببينم که هست گوييد، من کر

          گيرم می آيد، من حواسم به پول است.      

من ذهنی، نسبت به زندگی کر است و کور است، حاال شما حساب کنيد که يک کوری، از يک کری سوال کند، کر که 

 نمی شنود، کور هم که سوالش درست نيست، اين چه فايده دارذ؟

ما در ذهن که من ذهنی ساختيم و اين من ذهنی با سوال و جواب و جدل و بحث سرو کار دارد،  :می خواهد بگويد که

، شما می خواهيد اين کار را بکنيد؟، شما می دانيد که اگر با !اين شبيه سوال کور است از کری که اصال" نمی شنود

 اری هم که خودتان را بُکشيد، نمی شنود؟، هزعشق برخورد نکنيد، با خشونت برخورد کنيد، بچه تان اصال" نمی شنود

 ، يکی کر باشد، چکار می خواهی بکنی!.همسرتان هم نمی شنود، هر کاری می خواهی بکن، نمی شنود!

نمی شنويم،  نه،اينجاست که کاتاليزو الزم است، من حرف می زنم شما نمی شنويد، حرف هايی به اين خوبی می زنم، 

می دانيم ذهنا" که شما تُوِی ذهن گير افتاديد، حاال حاال، ما ، رای اينکه کاتاليزور نيستبرای اينکه عشق در آن نيست، ب

بايد خودتان را از آن بزايانيد، حاال چه جوری بزايانيم ما، کاتاليزور نيست، کی بيآيد بزاياند؟، شما مگر نمی دانيد اين 

، خدا، زندگی ست که می تواند شما نکه هشياری حضوررا، پس چرا نمی زاييد، چرا از ذهن زاييده نمی شويد، برای اي

 " زندگی" را بزاياند، برای اينکه او قطع است، برای همين می گويد: دال، اين دل، دِل واقعی ست، شما اگر دل تان 

 سی که از او سوال شده، می خنديد: آن ک،  مسؤلباشد، ايندفعه، بر سوال کننده و 

 ن کارها چيست که ما می کنيم ,,.,, اين حرف ها چيست، اصال" اي

پس، ما می دانيم من ذهنی کور است، اگر تا حاال بصورت من ذهنی سوال کرديم، کوری مان را در من ذهنی می بينيم 

 و می خواهيم ببينيم که چرا کور است و چگونه کور است، شما قلم و کاغذ برداريد و بنويسيد: 

نشان می دهد که چون من کرمن هم کورم، چون اين به شما بينش می دهد، من چه جوری کورم و چه جوری َکَرم، هم 

ذهنی داريد، حرف های مردم را نمی شنويد، همه اش باورهای خودتان را می شنويد، همه اش فکر خودتان را می 

کنيد، با  شنويد، اگر فقط فکر خودتان را می شنويد، مسائل تان را با همسرتان، با بچه تان، چطوری می خواهيد حل

 مشتری، با رئيس، با مردم، چطوری می خواهيد حل کنيد، نمی توانيد. اينها کاربردهای عملی دارد.

 وگر گويد فروشستم فالن را

 خند غسول میو م هال بر غاِسل

می گويد: اگر اين من ذهنی بگويد، در هر مقامی که هست، می گويد ديگر!، من، بعنوان من ذهنی، بگويم، نشستم يک 

" اين درست است؟، هر کسی اين را بگويد، شياد است، ساعت با اين آدم حرف زدم، تمام منيّت اش را شستم، بردم، 

ياری ايزدی ست که می تواند بشورد، فقط، اين هشياری نمی شود چنين چيزی، ,, من ,, نمی تواند بشورد، فقط هش

اين هشياری ايزدی هم، تمام حرف هايی هم که ما اينجا می زنيم، کاتاليزوری می  ". ايزدی ست که می تواند بشورد

شود که اين خرد زندگی، اين شستشو کننده، آن آِب حکمت، که موالنا می گويد، آب حکمت می آيد شما را می شورد، 

 گر ، شما گوش ندهيد، نمی شود با ذهن شست، ا,, ، هدايت می کنممی شورممن شستم، مردم را  : ,,ر کسی بگويداگ
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,, من می کنم ,,، پس بدانيد نمی کند، نمی شود چنين چيزی، اگر گويد فرو شستم فالن را، آگاه باش، بدان  :کسی بگويد

 و بخند.که چنين چيزی نمی شود، به غسل دهنده و غسل شده، بر

... ,,، نه، نمی شود،  يک کسی هم می گويد: ,, من رفتم پيش يکی، يک ساعت با من صحبت کرده، فالن سمينار رفتم،

آن هم ادعاست، اصال" هر کسی که ادعا می کند که من می توانم بشورم آدم ها را از منيّت شان، آن ادعاست، من 

    پاک ام، آن هم ادعاست. اآلنديگر دم، پاک شدم، ذهنی ست، آن کسی هم که می گويد من رفتم شسته ش

 صال" آنطوری حرف نمی زند "." کسی که پاک باشد، ا

 چو نقدت دست داد از نَقل بس کن

 خند بر ناقل و منقول می خمش

 ری از آن؛ و بيان عشق و خرد زندگی در اينمی گويد: حاال که نقد است اين لحظه، زندگی زندۀ اين، لحظه و برخوردا

لحظه، به شما دست داده، که داده، شما اآلن زنده هستيد به آن، واقعا" به درجه ای زنده هستيد به آن که اين برنامه را 

گوش می کنيد، وگرنه گوش نمی توانيد بکنيد، از کجا می فهميم، از آنجا که می نشينيد برنامه را گوش می کنيد، سی 

ين لحظه به شما دست داده، حاال ی توانستيد گوش کنيد، پس نقد زندگی، ادی اش را می گيريد گوش می کنيد، وگرنه نم

بهتر است ما از نقد بس کنيم، نقد را بس کنيم، اين لفاظی را می گويد، بس کنيم، خاموش بنشينيم، آرام، بر ناقل و منقول 

ناقل من ذهنی ست که نقل می کند، اگر شما اآلن خاموش نشستيد، عقب نشستيد، حاضريد، آرام هستيد؛ ولی  .بخنديم

که می گويد، آن، منقول است، ناقل هم هست، نقل می کند، هنوز من ذهنی تان حرف می زند، شما برايش بخند، هر چه 

فالن کار را کرد، سبب فالن کار شد، اوقات مرا تلخ  اين من ذهنی دائم قصه می گويد، باز هم خواهد گفت: ,, فالن کس

يواش يواش پس از مدتی خواهی ديد که آن کرد، زندگی مرا خراب کرد ,,، بگذار بگويد؛ ولی شما اآلن نقد زندگی کن، 

 هم صدايش را خاموش می کند، کوتاه می کند؛ و يک روزی هم می بينيد رفت، بطور کامل.

* 
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	شدگی، ما هم می گوییم داد بزنیم، از غول می پرسیم چکار کنیم؟، می گوید خُب تو هم داد بزن.
	این را یاد گرفتیم، داد بزنی، آن خاموش می شود؛ ولی امروز مولانا می گوید: تو راه دانی و زیرک و عاقلی و از
	" آنطرف " آمدی، حالا که تُویِ ذهن هستی و تصور می کنی که یک باشندۀ ذهنی، یک تصویر ذهنی، تو هستی، این،  " تو " نیستی؛ و تو از او نپرس چکار کنی، برای اینکه او بر اساس یادگیری ها که شرطی شده، یعنی یاد گرفته؛ و این واکنش ها بصورت اتوماتیک درآمده و در یک تس...
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	خودمان می آوریم پایین، در کنترل هست، نباشیم که نمی شود، اما:
	اولا" ما متوجه شویم که این قانون علت و معلول، هنوز در یک زمینۀ هشیاری کار می کند که این زمینۀ هشیاری هر لحظه در تصرف این قوانین است، بعلاوه این قانون علت و معلول، در مورد زنده شدن از زندگی و زاییده شدن از ذهن، و اینطوری که ما در ذهن مان فکر می کنیم، ک...
	مثلا" شما نمی توانید بگویید که (معمولا" ما می گوییم و استدلال می کنیم): ,, خُب ما بچه بودیم، مادرمان به ما عشق نداده، پدرمان کتک می زده، بعد بزرگ شدیم با برادر و خواهرمان دعوا داشتیم، بعد ازدواج کردیم، شوهرمان هم ما را کتک می زده، بعد طلاق گرفتیم، بعد...
	خلاصه، امروز در مثنوی هم خواهیم خواند، این لحظه و هر لحظه، زندگی با تمام قدرت، در تصرف است و این علت و معلول های ذهنی در مورد اینکه، ,, من شکسته شدم ,,، خیلی ها می گویند، ,, من رنجیده شدم، من کدر شدم، بیچاره شدم، اصلا" نمی شود مرا درست کرد، روانشناس ن...
	راجع به این لحظه داریم صحبت می کنیم که سلطانِ بی علت، سلطانِ بی علت، خدا، به علت ها نگاه نمی کند که تو قیافه ات چه جوری ست، چقدر درد کشیدی، کجا هستی، کی هستی، به اینها اصلا" نگاه نمی کند.
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	یعنی ما انسانها، الآن پختیم، رسیدیم به صورت میوه، درست است که هنوز بعضی از ما تُویِ ذهن هستیم، از ذهن زاییده نشدیم؛ ولی چون نمی خواهیم زاییده شویم، زاییده نشدیم، ما الآن به سلطان بی علت، که به علت نگاه نمی کند، و به سابقه توجه نمی کند، به کارهای بدی ک...
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	هلا، یعنی خوشحال باش که ,, سبب های گذشته ,,، تو را محدود نمی کند؛ و آگاه باش، بر جَه، از آنجایی که هستی، بر علت و معلول می خند. حالا، بالا می گوید که تو خدائیتی، زیرکی، بلافاصله ما از این خدائیت و از این زیرکی و ازاین راه دانی؛ و از این بی علتی که ما ...
	اگر کسی آمد به شما گفت که: ,, با ذهن ات تجسم کن، این ... کار را بکنی، این ... کار را بکنی، این ... کار را بکنی، تو به گنج حضور زنده می شوی، وارد فضای وحدت می شوی ,,، این، کار دروغ است، برای اینکه دارد با ذهن به شما می گوید چکار بکنید، مثلا" فرض کن که ...
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	,, هیچی، من کاری با آن ندارم، از آن اصلا" خبر ندارم ,,، خُّب گرفتار می شوی.
	می بینید، مثلا" من ذهنی شما می خواهد اوضاع را کنترل کند، بجای اینکه این لحظه، تسلیم شود، یاد داشت کنید، بگوید: ,, من دارم وضعیت ها را کنترل می کنم ,,، کنترل، یعنی اینکه من با نفس خودم، با من ذهنی خودم، اوضاع را زیر کنترل گرفتم، می خواهم به راه هایی که...
	خُب ، شما الآن اینجا ایستاده اید، فرض کنید که این لحظه هشیاری حضور هستید، آدرس درست این است که شما، در این لحظه، در خانۀ خدا هستید، فضای یکتایی ست، زندگی ست، خداست، آنجا هستید و خانۀ خودت هستی، می خواهی بپرسی که راه چیست، راه این است که اجازه دهی این ...
	غول چه می گوید: می گوید در مقام دنیاست زندگی. " آدرس عوضی نیست! "، غول که به شما نمی گوید: زندگی در اعماق وجود شماست، الآن می جوشد می آید بالا، شما به جهان نگاه نکن، برای اینکه غول از جنس جهان است، حالا شما می گویید حالا ما غول را از کجا پیدا کنیم، غو...
	بله، گفتیم: ما که می رویم تُو ذهن، با هم هویت شدن با چیزها، آنجا یک وجود مادی درست می کنیم، اولش این لازم است، این اسمش نفس است، این من ذهنی ست، من ذهنی زیر نفوذ من ذهنی بزرگِ عالم است، که همۀ من های ذهنی،
	همۀ هم هویت شدگی و همۀ سیستم علت و معلولی جهان را جمع کن، یک جا می شود شیطان، می شود دیو، نماینده اش در ما، همین من ذهنی ست.
	ما هم دنبال آن هستیم، یاد گرفتیم که زندگی در زیاده خواهی ست، ... نمی گویم ما مفلس باشیم، Homeless  بی خانمان باشیم و برویم در خیابان زندگی کنیم، زندگی در چیست، آرامش در چیست، شادی در چیست، این غول، آدرس عوضی می دهد، ما از غول بپرسیم، من ذهنی هستیم، مو...
	,, آدرس چیست ,,، درست مثل اینکه آدم در خانۀ خودش باشد، بعد از خانۀ خودش بیرون بیاید که این لحظه باشد، بعد برود از غول بپرسد که: خانۀ من کجاست، آن هم آدرس دهد: ,, حالا برو ... ,,، ـ : من که خانۀ خودم بودم!، برای چه بیرون آمدم که از یکی بپرسم خانه ام کج...
	نگاه کنید به خودتان، گولی یت، می تواند حس عدم امنیت باشد، حس عدم امنیت درونی، چه فردی، برای اینکه این گول و این غول، مثل ابر می ماند، به زندگی وصل نیست، اصلاگ گولی یت، از آنجا می آید که برکت زندگی، خرد زندگی قطع می شود، ما چیزهای این جهانی را می گذاری...
	باید بعنوان خرد زندگی که اینجا می گوید زیرک و راه دان، شک نکنید، اینکه شما از جنس زندگی هستید، می توانید اعتماد کنید به زندگی که ذاتش نیک است، با شما دشمن نیست و هر لحظه می خواهد با خردش شما را سلامت کند، شاد کند، آرامش بدهد به شما و هر لحظه می خواهد ...
	ای ست، کارها به گذشته بستگی ندارد، کار خدا، این لحظه می خواهد بیان کند و همۀ نیت اش خیر است، یعنی شما باید به ذات خودتان اعتماد کنید، اگر شک کنید، ... حالا این را هم بگوییم که: برای اینکه این اعتماد را پیدا کنید و یک عدم قطعیتی هم به آینده پیدا کنید، ...
	چیزهای نیکی می آفریند در بیرون، وضعیت های نیکی می آفریند و شما می توانید اعتماد کنید و عدم قطعیت آینده را قبول کنید، که آینده بالاخره نمی شود، این من ذهنی می خواهد آینده را تضمین کند، می گوید: ,, آقا شما تضمین بده، من می ترسم، یک تضمینی به ما بدهید ,,...
	اما، راجع به این بحث علت و معلول، هر چه بگوییم، کم است برای اینکه ما چنان کیپ، شرطی شدیم و جا انداخته ایم این علت و معلول را، هر چه مولانا می گوید که: بابا، ... یک اصطلاحی هست که می گویند: خَرقِ عادت، یعنی پاره کردن این عادت علت و معلول که زندگی پاره ...
	شما برای اینکه اعتماد پیدا کنید، اینطوری در نظر بگیرید: فیزیک جدید به ما کمک می کند، شما بیآیید انسان را تقسیم کنید، تقسیم کنید، ... کوچک ترین ذره اش، چقدر است، بزرگ ترین و قوی ترین ذره بین های جهان را پیدا کنید، هی تقسیم کنید، تقسیم کنید، ... آخر سر ...
	به کوچک ترین ذره، کوچک ترین ذره، که کوچک ترین ذره، معلوم نیست موج است یا ماده ست، یک لحظه موج است، یک لحظه ماده ست، شما هم وقتی به این بدن نگاه می کنید، می گویید: ,, من، این ... هستم، این بدن هستم ,,.
	خُب، آقای فیزیکدان، خانم فیزیکدان، که شما فیزیک جدید بلدید، بگویید این تُو، چه هست؟، می گوید: خالی ست.
	این تُو، همه اش " خالیْ " ست، آن چیزی که ماده ست، آنقدر کوچک است نسبت به آن خلاء، تازه آن چیزی که ماده ست و بنظر می آید ماده ست، آن هم، بعضی موقع ها " ماده " ست، بعضی موقع ها " موج " است، پس همه اش موج است، یعنی " خالیْ " ست، یعنی خدا؛ یا زندگی، خودش ...
	حالا که یک موجی، یک خلاء ای، بنامِ " زندگی "، هستید شما، پس ذات شما نیک است.
	حالا ما می آییم بعنوان هشیاری، می رویم تُویِ ذهن، آنجا هی دروغ می گوییم، به دغل های این ,, خرس ,, گوش می دهیم، ناراحت می شویم، عصبانی می شویم، رنجیده می شویم، از گذشته کلی تأسف داریم، از آینده می ترسیم، این یک شعبده ست، این بازی ذهن است، مولانا می گوی...
	دست بگیرد، چون او، هست که هر لحظه به شما زندگی می دهد، حرکت می دهد، شما را به حرکت وا می دارد، اصلا" فرض کنید درون شما پر از نور است، این را که می توانید دیگر، آن نور، شما را اداره می کند، حالا این نور ذاتش نیک است؟، واقعا" توطئه کرده بر علیه شما؟!، آ...
	چرا می تواند؛ و امروز از مثنوی چند تا مطلب می خوانیم، شما ببینید عارفان، چه چیزی گفته اند در این ,, اسباب و علت ,, ی که ذهن ما جا انداخته برای ما: ,, چون فلان موقع، من این دردها را کشیدم، الآن نمی توانم شاد و خندان باشم ,,، عجب، پس شما خدا را معطل کرد...
	*
	خُب این رباعی شماره ۱ از ابوسعید ابوالخیر:
	باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
	گر کافر و گَبْر و بتپرستی باز آ
	این درگه ما درگه نومیدی نیست
	صد بار اگر توبه شکستی باز آ
	یعنی، آن چیزهایی که در ذهن ات ساخته ای، بعنوان ,, سبب ,,: ,, چون این بلاها سر من آمده، الآن باید من عدم آرامش و درد داشته باشم و نمی شود به فضای یکتایی این لحظه دسترسی پیدا کنم، نمی شود من از این ذهن زاییده شوم، من چسبیدم به دردهایم ,,، " این غلط است...
	,, من خرد شدم، شکسته شدم، کافرم، کارهای بد کردم، ... ,,، اینها را بینداز دور، باز آ. یعنی اگر شما اتفاق این لحظه، اتفاق این لحظه، وضعیت فعلی شما هم هست، شما می گویید من می پذیرم که وضعیت فعلی من اینطوری ست؛ ولی طلب دارم، چون در غزل، اول گفت بیا، اینطو...
	,, من این لحظه درد ایجاد می کنم، لحظۀ بعد هم درد ایجاد می کنم، ... ,,، " ما می خواهیم شما به شعور و خرد و کاردانی زندگی برسید! ". ما می خواهیم دیگر درد ایجاد نکنیم.
	همینکه می پذیرید، می پذیرید یعنی قضاوت نمی کنید، می پذیرید، نه اینکه می پذیریم می گوییم:
	,, من حالا اینطوری ام، قضاوت هم می کنم، این کارهای بد را هم می کنم، ادامه هم می خواهم بدهم و خدا هم گفته که می آید کمک می کند ,,، " نه اینطور نیست، یک طلبی، برای خلوص در شما باید وجود داشته باشد! ":
	،، من از جنس هشیاری بودم، از جنس هشیاری ایزدی، از جنس خدائیت بودم، وارد ذهن شدم، درد ایجاد کردم، هم هویت شدگی ایجاد کردم، می خواهم اینها را رها کنم؛ و این طلب مشتاقانه را هم دارم که برگردم به سوی زندگی؛ تا حالا هم چند بار گفتم برگردم، نشده؛ و گفتم درد...
	فکر می کنید، هیجان به شما دست می دهد، هیجان منفی، ما فکر می کنیم، یکدفعه عصبانی می شویم، پس در آن فکرها، حس وجود، وجود دارد و این فکرها بنظر می آید که آنطوری که ما فکر می کنیم، یادمان می آورد که ما ناقص هستیم، ما بیچاره هستیم، ما آسیب دیدیم، ما کافی ن...
	پس منیّت وجود دارد، حس وجود، وجود دارد در این فکرها، ما می خواهیم از این هشیاری، که هشیاری ,, من ,, دار جسمی ست، تبدیل شویم به " هشیاری که بی فرم است، ایزدی ست در این لحظه "، از آن بازی ها ندارد، وصل به
	زندگی ست، به خرد کل وصل است و شما یک لحظه، این لحظه، حس می کنید که زنده شده اید به یک ریشۀ بی نهایت و ابدیت؛ و خرد زندگی از شما شروع می کند به فوران کردن، یواش یواش، از آن هشیاری به این هشیاری، بوسیلۀ پذیرش بی قید و شرط اتفاق این لحظه. این، همین پاره ...
	ـ الآن، وضع من خراب است، حال من بد است، کی کرده؟، ,, همسرم کرده، بچه ام کرده، دوستم کرده، رئیس ام کرده، ... ,,، " سبب سازی ست این! ".
	شما سبب سازی نکنید، ببینید چه می شود، چون مآلا" می خواهیم به اینجا برسیم که:
	،، آن رئالیتی و آن واقعیت بیرون را ما ایجاد می کنیم، ما مسئول دردهای خودمان هستیم ،،. یکی از گولی یت ها، یعنی حماقت هایِ من ذهنی این است که حاضر نیست قبول کند که: ،، در اثر کارهای آن است که ما اینهمه دردسر می کِشیم، اینهمه درد می کِشیم ،، حاضر نیست.
	به اینها می گویند قبول مسئولیت، مگر من ذهنی قبول مسئولیت می کند!، همیشه ملامت می کند.
	یک جور دیگر گفتن سبب سازی، عبارت از این است که: ,, کی کرده، کی کرده ما برویم ملامت کنیم، یکی کرده، ما که نبودیم، بالاخره یکی مرا به این روز انداخته! ,,، ،، نه، من خودم انداختم ،،. ما این را قبول می کنیم.
	*
	از زبان زندگی می گوید مولانا:
	چار طبع و علت اُولی نیَم
	در تصرف دایما من باقیم
	کار من بی علتست و مستقیم
	هست تقدیرم نه علت ای سَقیم
	عادت خود را بگردانم بوقت
	این غبار از پیش بنشانم بوقت
	هر چه که از زبان زندگی می گوید من آن هستم، شما آن، هستید، اول می گوید که: شما فرض کنید که، از زبان خدا می گوید و شما چون خدائیت هستید، این خاصیت ها هم در شما هست، می گوید: من آن چهار طبع را علت اولیه نیستم، حالا، چهار طبع، شما فرض کنید که هر چه ذهن تا...
	نرویم به آن چهار تا طبع انسانی، از زبان زندگی می گوید، علت اولی هم، یعنی علت اولیه، حُکما استدلال می کنند که هر معلول یک علتی دارد، می رود، می رود، می رود، ... تا تهِ گذشته؛ و می گویند پس خدا وجود دارد و آن علت اولیه بوده.
	می گوید اینطور نیست، این صحبت و این فکر، غلط است، اینطوری نیست که من علت اولیه هستم و ... نه، من دائما" در تصرف هستم، یعنی این لحظه، ولو زیر قوانینِ ,, علت و معلول ,,، " من هستم "، زندگی همیشه در تصرف است، شما هم اینطوری در نظر بگیرید، شما هر چه که در...
	فیزیک مدرن می گوید که: 99, 99%   بدن ما، " خالیْ " ست، این خالی، " خلاءْ " ست، نفوذ زندگی در ماْ.
	پس، شما او، هستید و او، دائما" در کنترل شماست، شما در تصرف او، هستید.
	اینکه ما یکدفعه بیآییم بیرون، برویم یک جای بالا و سطح و خشک، بنام ذهن و آنجا چیزها را به هم وصل کنیم و بگوییم: ,, این ... سبب این ... می شود و این ... سبب این ... می شود ,,، تصرف زندگی را بی کار کنیم، یعنی چه؟
	یعنی هیچی. یعنی می خواهیم زندگی مان را خراب کنیم، یعنی می خواهیم کنترل کنیم بوسیلۀ منیّت مان، یعنی نمی خواهیم برکت زندگی، هشیارانه وارد وضعیت هایِ زندگیِ ما شود، یعنی زندگی ما خشک خواهد شد، یعنی وضعیت ها دردناک خواهند بود، یعنی ما مریض خواهیم شد، شما ...
	" شما دائما" در تصرف هستید "، می گیرید، آنموقع کارهایی خواهید کرد که نباید بکنید، این، ستیزه با زندگی ست، از زبان زندگی می گوید: کارِ من، بی علت است و مستقیم، یعنی من با هر انسانی، بدون علت، شما به ذهن ات نگاه نکن اصلا"، هر کی هستی، همآنجا باش، من الآ...
	,, سبب ,, ها نگاه کنید، ما همیشه می گوییم:
	,, سبب ها ,, هستند: ,, این یکی این ... کار را  می کند، آن یکی آن ... کار را می کند ,,. البته آنطوری که ما به من ذهنی چسبیدیم، و از غول می پرسیم که آدرس کجاست، آدرس این جهان را؛ و زندگی را در چیزهای این جهانی می دانیم و جلو برکت زندگی را گرفتیم.       ...
	ما یک جور خاصی زندگی می کنیم، می خواهیم بقول امروزی ها این life style این سبک زندگی را عوض کنیم، و می گوید من قادرم، پس شما قادرید، شما بعنوان خدائیت، از طریق تسلیم قادرید عادت خود را بگردانید بموقع؛ و این غبار من ذهنی را از جلوی چشم های خودتان بعنوان...
	درست مثل اینکه خدا آمده روی زمین و وارد ذهن شده، می گوید من فقط بلدم این غبار را از جلوی چشم های خودم بردارم و تو هم من هستی، فقط یک چیزی را بفهم که تو من هستی، همین را بفهمی، ... اگر تو می فهمیدی این را، ـ
	وضعیت این لحظه را من برای تو پیش می آورم، من دائما" در تصرف هستم، تو بپذیر، چون تو ستیزه داری با فرم این لحظه، داری با من ستیزه می کنی؛ ولی من هستم، کارها را من ترتیب می دهم، همیشه در زمینه من هستم، درست است که علت و معلول در این جهان بالا وجود دارد، ...
	پس ما فهمیدیم: ما عادتِ علت و معلولی جلوی چشم هایمان را گرفته، دائما" مشغولیم که: ,, الآن چه اتفاقی افتاده؟، چه چیزی کرده؟؛ و این اتفاق سبب چه چیزی می شود و من دارم آن کار را می کنم ,,، این عادت، که این لحظه، این اتفاق افتاد و من با آن هم هویت ام، یعن...
	،، بچه ام الآن داد می کِشد، پانزده سال اش است، من می خواهم سکوت کنم و بروم بغل اش کنم، به او عشق بدهم، حالا دوباره داد می زند، دوباره همین کار را می خواهم بکنم، دوباره داد می زند، دوباره همین کار را می خواهم بکنم، دوباره داد می زند، همین کار را می خوا...
	*
	قوت جبریل از مطبخ نبود
	بود از دیدار خَلّاق وجود
	همچنان این قوت اَبْدالِ حق
	هم ز حق دان نه از طعام و از طَبَق
	جسمشان را هم ز نور اِسْرِشتهاند
	تا ز روح و از مَلَک بگذشتهاند
	می گوید: آن مِدیا؛ یا واسطه ای که به ما پیغام می رساند، از زندگی، ما خدائیت هستیم، یک هشیاری کل هم وجود دارد
	ما کشیدیم عقب از جنس او شدیم، به یک وسیله ای بالاخره پیغام او به ما می رسد، که اسمش را گذاشته جبرئیل.
	می گوید این از آشپزخانۀ جهانی نیست، از تأیید مردم نیست، از مقام نیست، از هر چیزی که تُویِ ذهن ات تجسم می کنی، از آن، نیست، مطبخ یعنی آشپزخانه، اما از دیدار خلاق وجود است، یعنی شما برمی گردید به فضای یکتایی این لحظه، نگویید این غیر ممکن است، این اصلا" ...
	" جسم شان از نور سرشته شده "، گفتم امروز در آن مثال فیزیک، شما می توانید این لحظه، از جنس موج باشید، می توانید از جنس ماده باشید، آن کوچک ترین ذرۀ شما، یک لحظه موج است، یک لحظه ماده ست، اما وقتی جمع می کنید، شما می توانید بروید فضای یکتایی از جنس نور ...
	بعضی موقع ها دیدی رفتی به جهان مادی، خُب برمی گردی، برمی گردی، مولانا هم وقتی غزل می گوید، آخر سر می گفت از بس حرف زدم، رفتم به ذهن، خشک دارم می شوم، برمی گردم، شما هم این کار را می کنید، لفاظی و حرف زدن و جدل کردن و عقاید این و آن را بیان کردن، خشک ا...
	اینها را می خوانم فقط بدانید که ,, اسباب این جهان ,, نیست، ,, علت ,, هایی که ذهن به ما نشان می دهد، نیست که زندگی ما را تغییر می دهد، ما دنبال آنها نیستیم، قوانین علت و معلول بیرونی را هم انکار نمی کنیم، ما قوانین فیزیک و مکانیک و شیمی و ریاضیات را ان...
	شما در موردِ همسرتان، می گویید من تُویِ ذهن بودم، همسرم را مجسمه می دیدم، الآن از ذهن آمدم به فضای یکتایی، او را زندگی می بینم و از این فضا که او را زندگی می بینم، دیگر واکنش نشان نمی دهم، همینکه او را زندگی می بینم، زندگی را در او بیدار می کنم؛ و یک ...
	ناظر، جنس منظور یا آن چیز مورد مشاهده را تعیین می کند.
	این هم از این قوانینی ست که آدم باورش نمی شود، یعنی شما اگر بروید به فضای یکتایی این لحظه، همین لحظه از جنس زندگی باشید، به یکی نگاه کنید، او را چه می بینید؟
	جسم می بینید؟، چون دیگر شما من ذهنی نیستید، تصویر ذهنی باشید، او را هم جسم، تصویر ذهنی می بینید، تصویرهای ذهنی یا با هم دعوا می کنند؛ یا معاشقه می کنند؛ یا با هم دوست می شوند، همه اش در علت و معلول اند و این ... کار را کردی، آن ... کار را کردی، بعضی م...
	" زندگی می بینیم، آنها به زندگی برمی گردند، این هم قانون عجیب و غریب فیزیک جدید است که در مورد جهان مادی خیلی کار می کند ".
	من الآن به یک درخت نگاه می کنم: یک درخت است دیگر!؛ ولی این، می گوید: تو از هر جنسی باشی،... حالا، از جنس زندگی هستی، نگاه می کنی، زندگی را می بینی، وقتی زندگی می بینی، آن شروع می کند به علائم زندگی را نشان دادن، پس این نشان می دهد که ما در انسانها می ...
	*
	مولانا می گوید:
	دوش چیزی خوردهام افسانه است
	هرچه میآید ز پنهان خانه است
	چشم بر اسباب از چه دوختیم
	گر ز خوشچشمان کَرَشم آموختیم
	هست بر اسباب اسبابی دگر
	در سبب منگر در آن افکن نظر
	اینکه می گوید دیشب یک چیزی خورده ام، این افسانه ست.
	می گوید این حالت من و این حرف ها که می زنم و خرد زندگی را بیان می کنم، از چیز بیرونی نیست، من شرابی، چیزی از بیرون نخورده ام، اما آن چیزی که الآن می گویم، از " آنطرف " می آید، از فضای یکتایی می آید، از پنهانخانه می آید، از پنهانخانۀ غیب می آید، آخر در...
	می گوید که کَرَشم، یعنی ناز و غمزه، می گوید: برای چه ما چشم مان را به علت و معلول هایِ این جهان، اسباب، دوختیم، یعنی آن خوشگل ها و خوش چشم هایی که با غمزۀ ابرو، پیغام های زندۀ زندگی را رد می کنند، یعنی انرژی می دهند، انرژی زندۀ زندگی را پخش می کنند بر...
	البته، معنی اش این نیست که ما اسباب این جهان و علت و معلول های این جهانی را نادیده بگیریم، معنی اش این است
	که شما در زمینه، همیشه، شعور زندگی را، فضای در بر گیرندۀ شما و هر چه که محتواست در این عالم، را در نظر بگیرید.
	فرض کنید شما، جهان یک کاسه ست و همه چیز در آن کاسه هست، هر چه که در آن کاسه هست، فرم است، فرم شما هم در آن هست؛ و این کاسه، کاسۀ بی فرمی ست، مثل اینکه یک فضای خالی ست که همه چیز را در برگرفته، محتوا اگر به خودش مشغول باشد، که ما در ذهن این کار را کردی...
	حالا، ما از مولانا پیغام گرفتیم؟، اگر پیغام گرفتیم، دوباره پس به اسباب بی رمق و بی زندگیِ جهان مادی چطور چشم دوختیم!، یعنی شما چشمِ انتظارِ زندگی از وضعیت ها، شرایط، چیزها، آدم ها، هر چیزی که ذهن تان نشان می دهد، دارید؟، شما منتظرید یکی بیآید شما را ن...
	پس شما غمزۀ ساقی را یاد نگرفتید!، پس چیزی یاد نگرفتید:
	هست بر اسباب اسبابی دگر
	در سبب منگر در آن افکن نظر.
	یک اسباب، اسباب دیگری دارد، یک علت، معلول دیگری دارد؛ یا نه، توجه باید بکنید که حالا، در مورد ما، علت، محرومیت از آن فضاست، علت مسائل شما، خیلی خلاصه کنیم:
	" این نیست که در بیرون مردم دردسر درست می کنند، محرومیت شما از این برکتی ست که از سوی زندگی همین الآن وارد فکر و عمل و جان و تن شما شود و شما جلوی آن را گرفته اید، چه جوری جلویش را گرفته اید؟، برای اینکه شما با این وضعیت این لحظه که زندگی بوجود آورده،...
	بعضی ها نا امید می شوند با شنیدن این، مثلا" می گویند: ما فکر می کردیم ازدواج می کنیم به زندگی می رسیم، حالا که شما می گویید در ازدواج هم نیست، در شوهر نیست، در زن نیست، در بچه نیست، در مقام نیست، در پدر و مادر نیست، پس در چه هست؟!، در خانه نیست، در ات...
	" به سبب نگاه نکن، به آن فضا نگاه کن، فضا را در درون باز کن، بگذار آن انرژی الآن در شما شروع کند به کار کردن، موفقیت شما در تمام وضعیت ها، بستگی به این دارد که این زمینه در تصرفِ هشیارانۀ شما هست؟ "، یعنی شما می کشید عقب، می نشینید، اجازه می دهید زندگ...
	دلبر بردبار من آمده برده بار من، شما فقط عبور جریان انرژی را تماشا می کنید، دخالت هم نمی کنید.
	فقط شما اینجا نشستید بعنوان تماشاگر، وضعیت ها را می پذیرید، وضعیت ها را او، دارد تغییر می دهد، صبر کنید، صبر، صبر لازم است، خیلی ها صبر ندارند.
	*
	این هم راجع به انبیا می گوید، تمثیل است، مفید است، سریع برایتان می خوانم:
	انبیا در قطع اسباب آمدند
	معجزات خویش بر کیوان زدند
	بیسبب مر بحر را بشکافتند
	بی زراعت چاشِ گندم یافتند
	ریگها هم آرد شد از سعیشان
	پشم بز ابریشم آمد کَشکَشان
	می گوید: پیغمبران آمده اند که این تسلسل اسباب را که در ذهن برای مردم ایجاد شده، بدرند و قطع کنند.
	پس اگر شما دین دارید، از طریق دین دارید کار می کنید، این دین شما و تمامِ پیغام های دینی شما، باید این تسلسل اسباب این جهانی را که ذهن است، باید پاره کند، برای اینکه آنها آمده اند اینها را قطع کنند، اینها را پاره کنند، شما را
	متوجه کنند که یک توهمی تُویِ ذهن است که تمام انسانها به آن مشغول اند و در این کار می گوید، معجزات خودشان را به حداکثر درجه رسانده اند.
	اشاره می کند به داستان موسی، اینها سمبلیک اند، الآن شما می گویید موسی می دانید که فرعونیان دنبالش می گردند و قوم اش و خودش از دریا که شکافته شد، رد شدند، یعنی چه؟، یعنی اگر شما، بعنوان موسی، موسی ایت شما، تصمیم گرفت و این بحر دردها و غم ها را بدرد، .....
	" امروز گفت: زندگی ست که تصرف می کند و شما را از ذهن آزاد می کند و قصۀ ریگ ها هم آرد شد از سعی شان، پشم بز ابریشم آمد از کش کشان، قصه ست، ولی معنی دارد.
	ریگ، بارها گفته، همین بارِ ماست، بارِ من ذهنی ست و از سعی آنها، ریگ ها آرد شد "، به قصۀ ابراهیم اشاره می کند، خواهش می کنم برای توضیح این قصه ها و همچنین تأویل آنها که به خود شما مربوط می شود، یعنی شما نگاه ـ
	می کنید که این قصه، واقعا" چه می گوید، قصه معنی دارد، قصه تأویل دارد، ریگ، توهم ماست، گندم، سمبل هشیاری خالص است، می گوید:
	جمعی که ابراهیم با آنها بود، رفتند پیش نمرود گندم بگیرند، نمرود به اینها گفت: بیآیید بگویید من خدا هستم، همه گفتند غیر از ابراهیم، عین این جهان، الآن این سیستم این جهانی که علت و معلولی ست، می گوید این سیستم، که اداره می کند، علت و معلولیِ سطحیِ این ج...
	او گفت: من حالا چطوری به مردم ... حالا شماتت می کنند و شرمنده هستم که به من گندم ندادند، ریگ توی جوالش بار می کند و در خانه اش می برد، می خوابد، صبح می بیند که بوی نان می آید: بوی نان از کجاست؟
	آن آردی که آورده بودی. آنها که ریگ بودند!.
	پس معلوم می شود که ریگ را خودِ زندگی تبدیل به آرد می کند، ریگ را آرد کردن یعنی اگر شما اجازه بدهید، این ریگی که بدرد نمی خورد در ذهن، تبدیل به هشیاری خالص می شود، این را زندگی می کند، شما نمی کنید، ابراهیم در این کار دست نداشته که ریگ اش گندم یا آرد ش...
	صحبت سر این است که شما با اقدامات ستیزه جویانۀ من ذهنی، نیایید، ریگ تان را بیشتر ریگ بکنید و نگذارید زندگی، این ریگ را تبدیل به آرد کند.
	پشم بز را هم بارها مولانا توضیح داده، یادتان هست، گفت که: شما این هشیاری خالص را می ریسید، می ریسید، می ریسید، از این کلاف ذهن، هر لحظه شما، یا این لحظه، ... شما چکار می کنید؟
	تسلیم می شوید، تسلیم می شوید سر ابریشم دست تان می آید، ابریشم چیست؟، ابریشم، هشیاری خالص است هی می کِشید، با چه می کِشید، تسلیم، لحظۀ بعد هم تسلیم، لحظۀ بعد هم تسلیم، لحظۀ بعد هم تسلیم، لحظۀ بعد هم پذیرش بی قید و شرط، قبل از قضاوت، هــی این ابریشم ها ...
	بعد از اینکه یک مدتی این ابریشم را کشیدید، در غزلی قبلا" گفت: ابریشم تابِ وحیِ او می آید، یعنی پس از مدتی، وقتی که هشیاری خالص در شما شروع کرد به زیادتر شدن، فرض کنید که میزان هشیاری شما بالاتر از پنجاه در صد، هشیاری حضور باشد، خُب شما دیگر می توانید ...
	پس، شما از کتاب استاد کریم زمانی، بروید این قصه ها را بخوانید و ببیند این قصه ها، چقدر مطابقت دارد با زندگی شما، پیغام اش را بردارید و به زندگی تان اعمال کنید.
	اگر بر نفس نحسی دیو شد چیر
	برو بر خاذِل و مَخذول میخند
	خاذل یعنی ذلیل کننده، حقیر کننده؛ یا از کسی که انتظار کمک می رود؛ ولی کمک نمی کند.
	مَخذول هم کسی ست که طلب کمک می کند؛ ولی کمک نمی گیرد و نَفس، بارها اینجا صحبت اش را کردیم، اینقدر لعن و نفرین می فرستیم به نَفس، نفس قرار نبوده اینقدر بد باشد، مثل یک زهدان است، مثل رحم مادر است، که هشیاری می آید آنجا؛ و با چیزها هم هویت می شود و قرار...
	وقتی ما متولد نمی شویم؛ ... و مولانا دارد همین را می گوید، می گوید شما بیا به این قضیۀ ما که در یک زهدانی، در یک زندانی، خودمان را زندانی کردیم و می توانیم بیآییم بیرون، به اصرار آنجا خودمان را نگه داشتیم، اگر ما در ده، دوازده سالگی، بوسیلۀ یک پدر و م...
	نفسِ نحسی، یعنی اگر ما از ذهن ,, من ,, دار، بعنوان هشیاری متولد نکنیم به موقع، این نفس، دیگر آن حالت زهدان و رَحِمی اش را از دست می دهد و برای خودش شروع می کند به زیاده خواهی و ... همین کارهایی که شما خیلی آشنا هستید و مقایسۀ خود با دیگران و ... مقایس...
	باید از آن، متولد شود؛ ولی  نمی شود، بنابراین، این ,, من ,, در ذهن، که اصطلاحا" اسمش نفس است، گرفتاری ایجاد می کند و نحس است، نحس یعنی گرفتاری ایجاد می کند، شوم است، هر لحظه، بوسیلۀ آن، دردی ایجاد می شود، اگر فعال باشد، فکرش، درد ایجاد می کند، عمل اش،...
	به این نفس که نحس است، شوم است، حالا ما چه جوری نگاه می کنیم؟
	الآن شما می دانید که خودتان را اگر چهل سال تان است، پنجاه سال تان است، از اینجا باید بکشید بیرون و اجازه دهید مولانا هم کمک کند و بیخودی به نفس، لعن و نفرین نفرستید، برای اینکه هر کسی آن تُو، بماند، یک توهم است، " من "، در آنجا، می خواهد بوسیلۀ توهم، ...
	نتیجه می گیریم که: نفس بد نبوده؛ ولی ما طولش دادیم، حالا ما به بچه هامان، به جوانها کمک می کنیم، که خودشان و زندگی شان را با دیگران مقایسه نکنند، در قیاس نباشند، حرص نورزند، بروند به فضای حضور در آنجا، بلانس و تعادل را رعایت کنند، بلانس از " آنجا " می...
	یکی از گول یت های من ذهنی، این است که از چه چیزی، چقدر را، نمی شناسد، همیشه یک غذایی می پزد که یک چیزش زیاد است، یا شور است، یا فلفل اش زیاد است، یا اصلا" یک چیزی را ندارد، تعادل بلد نیست.
	حالا، ما از این نفس و از آن دیو، دیو هم، این را اداره می کند، در واقع دیو همین شیطان، شیطان یعنی من ذهنی بزرگ، چیره ست بر من ذهنی ما، من ذهنی ما نمایندۀ شیطان است و ما بعنوان هشیاری که منبع کمک هستیم، وصل ایم به زندگی، که ظاهرا" هم می گوییم که فقط خدا...
	شما چه از نماینده اش بخواهید، چو شما هشیاری هستید، زندگی هستید، می خواهید نفس تان به شما کمک کند؟، همیشه خیط می کند آدم را، همیشه سنگ روی یخ می کند، هیچ موقع به ما کمکی نمی کند، وقتی کمک می خواهیم، اولا" که همیشه ما را محتاج نگه می دارد، ما محتاج آرام...
	شما هم مخذول اید، برای اینکه سنگ روی یخ شدید، حالا، تو الآن می خواهی بروی به خاذل و مخذول بخندی؟، من ذهنی از بیرون، کمک می خواست، شما بعنوان من ذهنی، از بیرون، ... دیو هم نداد، بیرون هم نداد، هیچ موقع نداد، ندارد که بدهد!، شما الآن آگاه می شوید که: ،،...
	چو مرده مردهای را کرد مَعزول
	تو خوش بر عازِل و مَعزول میخند
	همینطور که در بیرون دیدید یک وزیری، یک رئیسی، یک مدیر کلی، یک کسی را که زیر دستش است، عزل می کند
	یعنی از کار برکنار می کند، بیشتر اوقات هم با خشم این کار را می کند، با منیّت:
	,, من قوی هستم و تو را از مقام ات عزل می کنم ,,، می گوید که، حالا شما این را تجسم کنید که: این ارباب، بالا، یک من ذهنی ست، آن یک تصویر ذهنی، یک تصویر ذهنی کوچک تر از خودش دارد، می خواهد آن را خرد کند، عزل می کند، هم این مرده ست، هم آن مرده ست، این، آن...
	که در جای خودش مصداق دارد که: اگر یک من ذهنی، یک من ذهنی دیگر را عزل می کند، معزول می کند، شما اگر هشیاری باشید، متوجه می شوید که این، هر دو مرده اند، زندگی ندارند، اما از این استفاده می کند، به شما می گوید، در ذهن شما الآن یک اتفاق دارد می افتد، الآن...
	خیلی خُّب، وقتی مرده ای آمد، مرده ای را عزل کرد، یعنی در ذهن من یک چیزی بود، به آن مشغول بودم، یک چیز دیگر آمد سر جای آن نشست، آن را زد کنار، در این کار، یک انرژی رد و بدل شد، این انرژی که بیرون می ریزد، انرژی مخرب من ذهنی ست، الآن تشبیه می خواهد بکند...
	من از جنس زندگی هستم، الآن زنده هستم، آن چیزهایی که حواس من را پرت کرده بود، آنها مرده بودند که هی می آمدند و می رفتند و این یک خواب بود، مثل اینکه من دارم خواب می بینم.
	قبلا" ناراحت می شدم، قبلا" ناراحت می شدم که یک چیزی می آمد، یک چیزی را از بین می برد، من دلبسته و وابستۀ آن بودم، یک چیزی آمد آن را برد، به جایش نشست. حالا من علاقمند به این شدم، دوباره یک چیزی آمد سر جای آن نشست، هم آن مرده بوده بود، هم این مرده ست، ...
	حالا که من متوجه اینها شدم، الآن به آن کسی که معزول است و آن کسی که عزل می کند، می خندم، یعنی شما می خندید.
	مثال مُحتَلِم پندار عزلش
	تو هم بر فاعل و مفعول میخند
	می گوید: این انرژی که، فرض کنید شما علاقمند به یک چیزی هستید، از بین می رود، یک چیز دیگر سر جای آن می گذارید و محو او می شوید، دلبستۀ او می شوید، این هم مرده ست، این خواب در ذهن شما صورت می گیرد، حواس تان هست که من ذهنی دارید، من ذهنی شما یک چیزی را ت...
	برایتان خواهم خواند، می خواهد بگوید که: کسی که با من ذهنی کار می کند و تصویر ذهنی اش با یک تصویر ذهنی دیگر سر و کار دارد، این شبیه احتلام نوجوان در خواب است، درست است که آن انرژی می آید ولی تُویِ شوره خاک می ریزد، برای اینکه در احتلام هم که پایین توضی...
	,, اسبابِ این جهان ,, است و جلو برکت زندگی را گرفته و هرز می رود زندگی اش و ریخته می شود در شوره خاک،
	و این را به محتلم تشبیه کرده و این، discharge آن را، حذف آن را و خارج شدن انرژی از سیستم اش را اینطوری نمی پسندد، برای اینکه این، در خواب صورت می گیرد و هدر می رود.
	می گوید: تو برو به فاعل و مفعول می خند.
	*
	در این قسمت اجازه بدهید یک مثنوی بخوانیم سریع، شاید قبلا" هم خواندیم، مربوط به همین تسلسل سبب، خوابِ ذهنیِ ما انسانهاست، که انشاءالله جا بیفتد، می گوید:
	هر که بیدارست او در خوابتر
	هست بیداریش از خوابش بَتَر
	چون بحق بیدار نبود جان ما
	هست بیداری چو در بندان ما
	می گوید: هر کسی بیدار است به ذهن، هر کسی بیدار است به اینکه چه چیزی، سببِ چه چیزی می شود و این را تعمیم داده به زندگی اش، هر که بیدار است به علت و معلول، فقط بیدار است به آن، او خواب تر است، که این بیداری اش، که الآن در ذهن است و می گوید:
	,, این، سببِ این شده، این کارها را کردند، من اینطوری شدم ,,؛ و سبب سازی می کند، می گوید: این بیداریش از خوابش هم بد تر است، خواب بود بهتر بود؛ و اگر ما در فضای یکتایی نباشیم، یعنی به حق، بیدار نباشیم، این لحظه، جانِ ما، این بیداری که در واقع، خواب ذهن...
	علت های بیرونی را سبب گرفتاری خودشان می دانند و خودشان را معلول می دانند، همیشه معلول هستند، هیچ گونه قدرتی ندارند، امروز مولانا به شما گفت که: شما همیشه در قدرت اید و زندگی شما و زندگی بیرونی شما، وضعیت های بیرونی شما، در قدرتِ شماست، در صورتیکه به ح...
	جان همه روز از لگدکوب خیال
	وز زیان و سود وز خوف زوال
	نی صفا میماندش نی لطف و فَر
	نی بسوی آسمان راه سفر
	می گوید که: جانِ ما، هر روز ذهن به او لگد می زند، ما تُویِ ذهن هستیم، در ذهن، ما واکنش نشان می دهیم، خشمگین می شویم، آن کارهایی که تُویِ ذهن می کنیم، اینها لگد می زند به جانِ ما، از لگد کوبِ خیال، و اینکه در فکر اضافه کردن به خودمان هستیم، در فکر این ...
	ترس از آینده، نکند از بین برویم، نه پاکی می ماند، نه نابی می ماند، نه صفا می ماندش، نه لطفی، نه آبی، نه لطافتی، نه زندگی، هیچی نمی ماند، همه اش ما تُویِ قانون علت و معلول:
	,, این ... چیزها زندگی مرا خراب کرده، الآن هم که بیرون هست، وضعیت درست نشده، انشاءالله این ... اتفاق بیفتد، کی وضعیت عوض می شود ... ,,، وضعیت عوض شود، زندگی شما درست می شود، زندگی شما از درون درست می شود، اتفاقا" درون سبب درست شدن وضعیت های بیرونی هم ...
	,, ما اصلا" راه نداریم، ما به فضای یکتایی راه نداریم، به خدا راه نداریم ,,، هزار جور هر روز خودشان را تحقیر می کنند، دارو می خورند، گرفتارند، بیخودی!.
	خفته آن باشد که او از هر خیال
	دارد اومید و کند با او مَقال
	می گوید: خفته، آن کسی ست که یک چیزی در ذهن اش تجسم می کند، یک خیال، از او امید دارد، امید می بندد که:
	,, این، به من زندگی می دهد ,,، مردم تُویِ ذهن شان تجسم می کنند، جوان ها که می گویند: ازدواج کنیم، دیپلم بگیریم، سر کار برویم، تا زندگی مان شروع شود، البته این زندگی مادی ست، باید پیشرفت کنند؛ ولی " زندگیِ " شان، به اینها
	بستگی ندارد، وضعیت های بیرونی، چرا، باید بروند سر کار، باید بچه دار شوند؛ ولی بچه، زندگی نمی آورد، همسر، زندگی نمی آورد، این خفتگی ست که بگوییم یک چیزی، ... ,, من ,,، من ذهنی هستم، یک چیزی تجسم کنم تُویِ ذهن ام، می گویم که: ,, این، می آید به من زندگی ...
	دیو را چون حور بیند او به خواب
	پس ز شهوت ریزد او با دیو آب
	همین چیزهایی که ما در ذهن مان تجسم می کنیم، من ذهنی هستیم، چیزها را تجسم می کنیم، با آنها معاشقه می کنیم، که این به من زندگی خواهد داد، می گوید: دیو را، شیطان را، مثل حور می بیند به خواب، همان احتلام را می گوید.
	پس بنابراین، از روی شهوت، با او آب می ریزد، یعنی محتلم می شود، با او نزدیکی می کند در خواب.
	چونک تخم نسل را در شوره ریخت
	او به خویش آمد خیال از وی گریخت
	می گوید: این خیال است، شما با خیال نباید معاشقه کنید، باید حقیقی باشید، این لحظه زندگی از اعماق شما بیآید.
	باید فضا درون شما باز شود، زیر این فکرها، شما بفهمید که این خیالات بدرد نمی خورد، شما ننشین تُویِ ماشین رانندگی کن، تُویِ ذهن ات، با همسرت، با یکی دیگر، دعوا کن، جدل کن، یا عالمِ آشکارا، جلویت یکی نشسته، با او بحث و جدل کنی: ,, این ... طوری نیست، آنطو...
	می بینیم، معاشقه می کنیم با دیو، چونک تخم نسل را در شوره ریخت، احتلام را می گوید، کسی که محتلم می شود، یکدفعه بلند می شود می بیند کثیف کرده رختخوابش را، حالا بیدار می شود می بیند خبری نیست، دیو هم رفت.
	وقتی بیدار می شویم بعد از خشم، بعد از واکنش، همیشه متوجه می شویم که ما مثلا"، بدن مان را خراب کردیم، استرس آمده، خشمگین ایم، مواد شیمیایی زائد در خون مان ریخته، مسموم شدیم؛ ولی دیو نیست، دیو رفته، کی ما را عصبانی کرد!.
	ضعف سر بیند از آن و تن پلید
	آه از آن نقش پدید ناپدید
	می گوید: آن انسان محتلم، ما انسانها که در خوابِ ذهن، تصویر ذهنی از خودمان درست کردیم، هی معاشقه می کنیم با این و آن، بحث و جدل می کنیم، نتیجه اش ضعف تن است و کثیفی تن مان و جسم مان است و ضعف فکری مان.
	ما دیگر نمی توانیم فکر کنیم، کسانی که در بحث و جدل هستند، در ذهن شان هستند، می خواهند مردم را متقاعد کنند، راهِ برکت زندگی را بسته اند، این لحظه، " حضور " ی، وجود ندارد که انرژی اش را بریزد به فکرشان، خُب فکرشان، سرشان ضعیف است، ذهن شان در " اختیار زن...
	می گوید: من ذهنی و این دیو، آثارش هست، جسم ما خراب شده و خودش نیست، هر چه می خواهیم این دیو را پیدا کنیم، این من ذهنی هم خودش را به ما نشان نمی دهد، الآن که ما به صورت ناظر، می کشیم عقب، متوجه می شویم که یک من ذهنی وجود دارد، شما فکرهایتان را می بینید...
	این واکنش های منفی بصورت هیجان منفی در من برمی خیزد و مرتب این گفتگو در من ادامه دارد، هی وِز وِز، من دارم فکر می کنم، عصبانی می شوم، خشمگین می شوم، ناراحت می شوم، یک سیستمی اینجاست، من آن، نیستم!، من دارم آن را می بینم ،،. می گوید: " شما باید بتوانید...
	مرغ بر بالا پَران سایهاش
	میدود بر خاک پَرّان مرغوَش
	ابلهی صیاد آن سایه شود
	میدود چندانک بیمایه شود
	مرغ بر بالا پرواز می کند، یعنی زندگی، زندگی شما در ذهن نیست، اما عکس اش تُویِ ذهن ات است، پس من ذهنی، می گوید: انعکاس زندگی ست، ذهن شما، انعکاس یک مرغی، یک زندگی هست که شما الآن حواس تان به سایه ست، همینطور تمثیل می زند، می گوید: یک مرغی بالا پرواز می...
	پرواز می کند، سایه اش بسته به آن جا، هی سایه اش، بزرگ و کوچک می شود، این من ذهنی هم هی بزرگ و کوچک می شود.
	پس، مرغ بالا زندگی می کند، شما می خواهید بالا را نگاه کنی یا سایه اش را تُویِ ذهن ات ببینی؟، سایه اش روی جسم، روی ذهن است، آثارش هست؛ ولی شما باید به زندگی نگاه کنی، نه به سایه، سایه همین اسباب و علت و معلول و اینها هم هست، ما همه اش به سایه مشغولیم، ...
	می دود چندان که بی مایه شود، می گوید: این صیاد ابله، اینقدر می دود، دنبال سایه، که دیگر رمق اش را از دست می دهد. ما شصت سال، هفتاد سال، دنبال سایه می دویم، باز هم بیدار نمی شویم که دنبال سایه می دویم!.
	چه می شود آخر سر؟
	بیخبر کان عکس آن مرغ هواست
	بیخبر که اصل آن سایه کجاست
	ما الآن چرا بی خبریم؟، که این چیزی که ما چهل سال، پنجاه سال، دنبالش دویدیم، این عکسِ آن مرغِ هوا بوده، یعنی مرغ بالا می رفته، ما هیچ موقع به آن بالا، نگاه نکردیم، بالا رمز زندگی ست، این نوری که به ذهن تان افتاده الآن، حتی گذشته و آینده می بینید شما، آ...
	می گوید: عکسِ ما روی هواست و بی خبر نباش که اصل این سایه کجاست، همینکه بپرسی اصل این سایه کجاست، اصل این سایه اتفاقا" خودت هستی، از ذهن، زاییده شو، در این لحظه ریشۀ بی نهایت پیدا کن، از جنس بی نهایت باش، خواهی دید که عکس های قشنگی در ذهن ات می کِشی، ب...
	زندگی کیفیت داشته باشد و از ما بیان شود، شادی اصیل زندگی، عشق زندگی، زیبایی زندگی، همیشه محروم بودیم، همیشه دنبال سایه!، سایه همیشه در آینده ست، همیشه دنبال یک چیزی بودیم که بدست بیاوریم، از آن زندگی بگیریم، این سایه بوده، نمی دویم دیگر.
	تیر اندازد به سوی سایه او
	ترکشش خالی شود از جست و جو
	ما هی تیر می اندازیم به سوی او، یکدفعه تیرها هم تمام می شوند، ما دیگر عمرمان هم دارد تمام می شود، چقدر تیر داریم مگر!، هر لحظه تیر انداختیم به سوی سایه، تیرهایمان تمام شد، بعضی از ما هفتاد سال مان است، هشتاد سال مان است، هنوز به سایه تیر می اندازیم، ه...
	مولانا خوب دارد توضیح می دهد، اصلا" لازم نیست من بگویم، جستجو یعنی الآن نیست، وگرنه جستجو نمی کردیم.
	کسی که تُویِ خانه اش باشد که دنبال خانه اش نمی گردد!.
	امروز هم در غزل گفت که: چو در سلطانِ بی علت رسیدی، چو نقدت دست داد، یعنی نقد دست داده، الآن زندگی نقدا" در اختیار شماست، شما دنبال سایه ندو، جستجو نکن، ستیزه نکن، صبر هم داشته باش، از جهان بیرون که غول آدرس داده!.
	الآن دیگر فهمیدی آدرس غلط چیست، آدرس غلط این است که غول، شیطان، به شما گفته در چیزهای بیرونی ست زندگی، شما هم امتحان می کنید، می گویید: ,, من بد شانس بودم، همسرم که بد از آب درآمد، از نظر مالی هم که پیشرفت نکردم، مقام دنیوی هم بدست نیاوردم، تحصیلات آن...
	ترکش عمرش تهی شد عمر رفت
	از دویدن در شکار سایه تَفت
	تَرکِش، یعنی تیردان، ما دیگر لحظه به لحظه، تیرها را انداخته ایم، ما مثل آن محتلم، خرابش کردیم، محتلم هم مثال
	خوبی ست واقعا"، چون مادۀ، به اصطلاح تخم مرد، باید تُویِ زهدان زن بریزد که بچه بوجود بیآید، منظور از همآغوشی بچه ست، وقتی بیرون می ریزد، بچه نمی آید!، اینکه، طبیعت برای این بوده دیگر، زندگی می گوید که: نتیجۀ معاشقۀ شما باید یک بچه باشد، که انسان متولد ...
	می گوید: اگر دایه اش، نگه دارنده اش، پرورش دهنده اش، سایۀ خدا باشد:
	سایهٔ یزدان چو باشد دایهاش
	وا رهاند از خیال و سایهاش
	اگر شما انسانی مثل مولانا، دایۀ شما باشد، شما را آزاد می کند از این خیال و سایه، ما دنبال خیال می دویم.
	سایهٔ یزدان بود بندهٔ خدا
	مرده او زین عالم و زندهٔ خدا
	می گوید: سایۀ یزدان که من می گویم، یعنی چه؟، سایۀ خدا یعنی چه؟، سایۀ خدا، بندۀ خدایی ست که نسبت به این عالم مادی مرده؛ و زنده شده به خدا. این، سایۀ یزدان است. پس معلوم می شود، اولیاء و کسانی که از من ذهنی متولد شده اند وهشیاری خالص شده اند، اینها زنده...
	دامن او گیر زوتر بیگمان
	تا رهی در دامن آخر زمان.
	شما دامنِ آن آدم را بگیر، من می گویم: شما دامن مولانا را بگیرید، نه این شعرها و گفتگوها، آن هشیاری را!.
	ما دیگر فهمیدیم که: تُویِ حرف و گفتگو و تُویِ باور و تُویِ قالب های ذهنی نیست، دامن او گیر زودتر بی گمان، یعنی شک نکن اصلا"، بی گمان دامن او را بگیر، تا رها کنی این چیزهای این جهانی را و بیفتی در دامنِ آخر زمان، آخر زمان، یعنی آخرِ زمان، در واقع، " هش...
	فضایی ست که در درون شما باز می شود و شما جلویش را گرفته اید، شما همینکه هر چه را که گرفته اید، رها کنید، می افتید در دامن آن، نترسید.
	زمان، زمانِ روانشناختی ست، زمان روانشناختی، زمانِ موهومی ست، شما می گویید این سیستم علت و معلول، با چه کار می کند؟، با زمانِ روانشناختی. شما اگر در این لحظه، به این لحظه، زنده باشید، زنده هستید، اینجا هستید، حی و حاضر، زندگی می کنید و خرد زندگی از شما...
	شما باید ببینید آیا شما در درون تان دارید آخر زمان را بیدار می کنید؛ یا دارید خفه می کنید، بیشتر مردم دارند خفه می کنند، جلویش را می گیرند، خدا می خواهد این هشیاری را در شما باز کند، این فضا را باز کند، اگر ستیزه کنید با اتفاق این لحظه، شما جلویش را گ...
	برگشتیم به غزل، سریع برایتان می خوانم، دیگر پیغام بنظر من روشن است:
	یکی در خواب حاصل کردمِلکی
	برو بر حاصل و محصول میخند
	می گوید: یکی در خواب، برای خودش یک مِلکی درست کرد، که ما در خواب، یک من ذهنی داریم، یک سرمایه ای، یک مِلکی درست کرده ایم، این سرمایه، مقام مان است، پول مان است، اینها بصورت تصویر ذهنی به تصویر ذهنی ما چسبیده، تصویر ذهنی ما که من ذهنی ما باشد، می گوید ...
	حتما" هم شما می خندید، تاحالا من چه جوری زندگی کردم، حرف مردم و تأیید مردم و اعتباری که مردم می دهند، اینها را من محصول می دانستم.
	من آن تصویر ذهنی دروغین که پیش مردم ایجاد کرده ام که: ,, من با سوادم، من پول دارم، من عرضه دارم، من ... ,,
	این را سرمایه می دانستم، این که اصلا" اعتبار نیست، این حیثیت بدلی بود، این تُویِ خواب بود، اعتبار اصلیِ من، حیثیتِ اصلیِ من، " حضورِ " من است، من چقدر به زندگی الآن زنده ام، چقدر ستیزه نمی کنم، چقدر در آرامش ام، پقدر وقتی به دیگران نگاه می کنم، زندگی ...
	چقدر برقرارم و آرام ام، چقدر خودم را برقرار کرده ام در فضای یکتایی این لحظه، بطوریکه هر کار که مردم می کنند، من واکنش نشان نمی دهم، بلکه این انرژی زنده کننده را پخش می کنم، این است که حیثیت واقعی ست نه اینکه برویم در ذهن مان، تجسم کنیم که پیش یکی، ما ...
	سؤالی گفت کوری پیش کری
	دلا بر سائِل و مسؤل میخند
	می گوید: کوری، پیش یک کری، یک سوالی مطرح کرد. کور من ذهنی ست، کر هم من ذهنی ست، شما حساب کنید، نه اینکه کور یا کر، بد باشد، کورکه وضعیت این جهان را نمی بیند، کور من ذهنی ست، آن داستانِ فیل، یادتان هست؟، آن را مفصل خواندیم، گفت: هندی ها فیل آورده بودند...
	یک کور، که من ذهنی باشد، می دانید که ما چقدر ... حتی به نعمت هایی که زندگی به ما داده، کوریم، شما نگاه کنید،
	بگویید می خواهم ببینم: آن چیزهایی را که دارم و از جنس نیکی ست، مثلا" من جوانم، آیا می بینم، من اینقدر فرض کنید به گنج حضور بیدار شدم، قدرش را می دانم، من ذهنی قدر چیزهایی را که دارد نمی داند، اصلا" خبر ندارد که دارد، همانطور بیشتر می خواهد.
	آخر کسی که نعمت هایی را که دارد، نمی بیند، کور نیست؟!، بعد آنموقع در دلش چیست، دلش همان زیاده خواهی، همان حرص است، همین جسم است که از آن زندگی می خواهد، شما ببینید در دل تان، در مرکزتان چه هست؟، پول است، همسرتان است، بچه تان است، تُویِ مرکزتان باید اص...
	غیر از آن، بعضی ها فقط حرف های خودشان را می شنوند، فرض کنید مرکز من پول است، هر چه که شما می گویید، من کر هستم، می خواهم ببینم که شما چکار می کنید چه می گویید که پول من زیاد شود، اصلا" از تو چیزی گیرم می آید، من حواسم به پول است.
	من ذهنی، نسبت به زندگی کر است و کور است، حالا شما حساب کنید که یک کوری، از یک کری سوال کند، کر که نمی شنود، کور هم که سوالش درست نیست، این چه فایده دارذ؟
	می خواهد بگوید که: ما در ذهن که من ذهنی ساختیم و این من ذهنی با سوال و جواب و جدل و بحث سرو کار دارد، این شبیه سوال کور است از کری که اصلا" نمی شنود!، شما می خواهید این کار را بکنید؟، شما می دانید که اگر با عشق برخورد نکنید، با خشونت برخورد کنید، بچه ...
	همسرتان هم نمی شنود، هر کاری می خواهی بکن، نمی شنود!، یکی کر باشد، چکار می خواهی بکنی!.
	اینجاست که کاتالیزو لازم است، من حرف می زنم شما نمی شنوید، حرف هایی به این خوبی می زنم، نه، نمی شنویم، برای اینکه عشق در آن نیست، برای اینکه کاتالیزور نیست، حالا، ما می دانیم ذهنا" که شما تُویِ ذهن گیر افتادید، حالا باید خودتان را از آن بزایانید، حالا...
	,, این حرف ها چیست، اصلا" این کارها چیست که ما می کنیم ,,.
	پس، ما می دانیم من ذهنی کور است، اگر تا حالا بصورت من ذهنی سوال کردیم، کوری مان را در من ذهنی می بینیم و می خواهیم ببینیم که چرا کور است و چگونه کور است، شما قلم و کاغذ بردارید و بنویسید:
	من چه جوری کورم و چه جوری کَرَم، هم کرمن هم کورم، چون این به شما بینش می دهد، نشان می دهد که چون من ذهنی دارید، حرف های مردم را نمی شنوید، همه اش باورهای خودتان را می شنوید، همه اش فکر خودتان را می شنوید، اگر فقط فکر خودتان را می شنوید، مسائل تان را ب...
	وگر گوید فروشستم فلان را
	هلا بر غاسِل و مغسول میخند
	می گوید: اگر این من ذهنی بگوید، در هر مقامی که هست، می گوید دیگر!، من، بعنوان من ذهنی، بگویم، نشستم یک ساعت با این آدم حرف زدم، تمام منیّت اش را شستم، بردم، " این درست است؟، هر کسی این را بگوید، شیاد است، نمی شود چنین چیزی، ,, من ,, نمی تواند بشورد، ف...
	کسی بگوید: ,, من می کنم ,,، پس بدانید نمی کند، نمی شود چنین چیزی، اگر گوید فرو شستم فلان را، آگاه باش، بدان که چنین چیزی نمی شود، به غسل دهنده و غسل شده، برو بخند.
	یک کسی هم می گوید: ,, من رفتم پیش یکی، یک ساعت با من صحبت کرده، فلان سمینار رفتم، ... ,,، نه، نمی شود، آن هم ادعاست، اصلا" هر کسی که ادعا می کند که من می توانم بشورم آدم ها را از منیّت شان، آن ادعاست، من ذهنی ست، آن کسی هم که می گوید من رفتم شسته شدم،...
	" کسی که پاک باشد، اصلا" آنطوری حرف نمی زند ".
	چو نقدت دست داد از نَقل بس کن
	خمش بر ناقل و منقول میخند

