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 ۱۹۹۲مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 

 خوی با ما کن و با بيخبران خوی مکن

 دم هر ماده خری را چو خران بوی مکن

 اول و آخر تو عشق ازل خواهد بود

 چون زن فاحشه هر شب تو دگر شوی مکن

 دل بنه بر هوسی که دل از آن برنکنی

 شيرمردا، دل خود را سگ هر کوی مکن

 هم بدان سو که گه درد دوا می خواهی

 به هر سوی مکنوقف کن ديده و دل، روی 

 همچو اشتر بَِمدو جانب هر خاربنی

 ترک اين باغ و بهار و چمن و جوی مکن

 هان، که خاقان بنهاده است شهانه بزمی

 اندر اين مزبله از بهر خدا طوی مکن

 مير چوگانی ما جانب ميدان آمد

 پی اسپش دل و جان را هله جز گوی مکن

 روی را پاک بشو، عيب بر آيينه منه

 را َسره کن، عيب ترازوی مکننقد خود 

 جز بر آن که لبت داد لب خود مگشا

 جز سوی آنک تکت داد تکاپوی مکن

 روی و مويی که بتان راست دروغين می دان

 نامشان را تو قمرروی زره موی مکن

 بر کلوخی است رخ و چشم و لب عاريتی

 چشم به جد شيوه ابروی مکن پيش بی

 قامت عشق صال زد که سماع ابديست

 جز پی قامت او رقص و هياهوی مکن

 دم مزن، ور بزنی زير لب آهسته بزن

 .دم حجاب است يکی تو کن و صد توی مکن
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 ۸۲۶۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 صد هزاران فضل داند از علوم

 نداند آن ظَلوم جان خود را می

 داند او خاصيّت هر جوهری

 در بيان جوهر خود چون َخری

 دانم يَُجوز و اليَُجوز که همی

 خود ندانی تو يَُجوزی يا َعُجوز

 وليکاين روا و آن ناروا، دانی 

 تو روا يا ناروايی؟! بين تو نيک

 دانی که چيست قيمت هر کاله می

 قيمت خود را ندانی احمقی ست

 ای سعدها و نحسها دانسته

 ای ننگری َسعدی تو يا ناُشسته

 جان جمله علمها اين است اين

 .که بدانی من کی ام در يَوم دين

 ۲۴۳۶  س، غزل شمارهٴ مولوی، ديوان شم
 

 ای يار، اگر نيکو کنی، اقبال خود صد تو کنی

 تا بوک رو اين سو کنی، باشد که با ما خو کنی

 من گرد ره را کاستم، آفاق را آراستم

 وز جرم تو برخاستم، باشد که با ما خو کنی

 من از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را

 ا خو کنیای دادم تو را، باشد که با م آيينه

 ای گوهری از کان من، وی طالب فرمان من

 آخر ببين احسان من، باشد که با ما خو کنی

 شرب مرا پيمانه شو، وز خويشتن بيگانه شو

 با درد من همخانه شو، باشد که با ما خو کنی

 ای شاه زاده داد کن، خود را ز خود آزاد کن

 روز اجل را ياد کن، باشد که با ما خو کنی

 ری از کمان، بجهد ز تن سيمرغ جانمانند تي

 آن را بينديش ای فالن، باشد که با ما خو کنی

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 ای جمع کرده سيم و زر، ای عاشق هر لب شکر

 باری بيا خوبی نگر، باشد که با ما خو کنی

 تخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بنگاشتم

 .ها برداشتم، باشد که با ما خو کنی بس پرده

 

 ۰۱۹۴  مولوی، ديوان شمس، غزل شمارهٴ 
 

 زمين و از زمان بيرون بردچونک ما را از 

 از فنا ايمن شويم، از جود او ما جاودان

 ست و مرغی کاندروست اين زمين و اين زمان بيضه

 مظلم و اشکسته پر باشد، حقير و مستهان

 کفر و ايمان دان درين بيضه سپيد و زرده را

 واصل و فارق ميانشان (بَْرَزٌخ اليَْبِغيان)

 د از کرمبيضه را چون زير پر خويش پرور

 .کفر و دين فانی شد و شد مرغ وحدت پرفشان
 

 
 ۶۲۴۶ مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت

 پيش چوگانهای حکم ُکْن فَکان

 .دويم اندر مکان و المکان می

 

 ۱۴۱۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 هست معشوق آنکه او يک تُو بَُود

 .ُمبتدا و منتهايت او بَُود
 

 ۷۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 پا رهاند روبهان را در شکار

 .و آن ز ُدم دانند روباهان ِغرار
 

 ۲۱۱۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 تاب حرص از کار دنيا چون برفت

 فَْحم باشد مانده از اخگر به تفت

 آرد ِغرار کودکان را حرص می

 سوار تا شوند از ذوق دل دامن

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 چون ز کودک رفت آن حرص بََدش

 يدشآبر دگر اطفال خنده 

 ديدم در اين؟ کردم چه می که چه می

 .َخْل ز عکس حرص بنمود انگبين
 

 ۲۲۲۸مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 ها با ُدمِّ خود بازند کين عشق

 رهاند جان ما را در کمين می

 روبها پا را نگه دار از ُکلوخ

 شوخ؟ پا چو نبود ُدم چه سود ای چشم

 ما چو روباهيم و پای ما کرام

 رهاندمان ز صد گون انتقام می

 حيلهٴ باريک ما چون ُدمِّ ماست

 عشقها بازيم با دم چپ و راست

 مکرُدم بجنبانيم ز استدالل و 

 تا که حيران ماند از ما زيد و بکر

 طالب حيرانی خلقان شديم

 دست طَْمع اندر الوهيت زديم

 تا به افسون مالک دلها شويم

 بينيم ما کاندر َگويم اين نمی

 در َگوّی و در چهی ای قَْلتَبان

 دست وادار از ِسبال ديگران

 چون به بستانی رسی زيبا و َخوش

 و کشبعد از آن دامان خلقان گير 

 ای مقيم حبس چار و پنج و َشش

 نغز جايی ديگران را هم بکش

 ای چو َخْربنده حريف کون خر

 بوسه گاهی يافتی ما را ببر

 چون ندادت بندگی دوست دست

 ميل شاهی از کجاات خاسته ست؟

 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 هیدر هوای آنکه گويندت: زِ 

 هیای در گردن جانت زِ  بسته

 ها اين ُدمِّ حيلت را بِِهلروبَ 

 دل بر خداوندان دلوقف کن 

 در پناه شير کم نايد کباب

 روبها تو سوی جيفه کم شتاب

 اى دال منظور حق آنگه شوی

 که چو جزوی سوی ُکلِّ خود روی

 گويد: نظرمان بر دلست حق همی

 نيست بر صورت که آن آب و ِگل ست

 گويی: مرا دل نيز هست تو همی

 دل فراز عرش باشد نه به پست

 آب هست در ِگل تيره يقين هم

 دست  ليک ز آن آبت نشايد آب

 زانکه گر آب ست مغلوب ِگل ست

 پس دل خود را مگو کين هم دل ست

 آن دلی کز آسمانها برترست

 آن دل ابدال يا پيغامبرست

 پاک گشته آن ز ِگل صافی شده

 در فزونی آمده وافی شده

 ترک ِگل کرده سوی بحر آمده

 رسته از زندان ِگل بحری شده

 محبوس ِگل مانده ست هينآب ما 

 بحر رحمت جذب کن ما را ز طين

 بحر گويد: من تو را در خود َکَشم

 الفی که من آب َخوشم ليک می

 دارد تو را الف تو محروم می

 ترک آن پنداشت کن در من درآ

 آب ِگل خواهد که در دريا رود

 می ِکَشد ِگل گرفته پای آب و 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 گر رهاند پای خود از دست ِگل

 ند خشک و او شد مستقلِگل بما

 آن کشيدن چيست از ِگل آب را؟

 .جذب تو نُقل و شراب ناب را

* 

 از ديواِن شمِس موالنا شروع می کنم: ۱۹۹۲با سالم و احوالپرسی، برنامۀ گنِج حضوِرامروز را با غزِل شمارۀ 

 ۲۱۹۹مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 

 خوی با ما کن و با بيخبران خوی مکن

 م هر ماده خری را چو خران بوی مکندُ 

هشيارِی انسانی که در ذهن با اقالِم ذهنی هم هويت شده و خودش را در پس امروز، موالنا از زباِن زندگی؛ يا خدا، به 

 فکرها گم کرده می گويد:

 تو بيا با من اُنس بگير، رفيِق من شو، ببين عادت هاِی من چه هست!.، خوی با ما کنای هشيارِی انسانی، 

 هشيارِی انسانی، در واقع امتداِد خداست. 

ست و همين هشيارِی بی فُرم يا خدائيت، جوهر و خوِد اصلِی ما هم هست!، که گفتيم: ازندگی، از جنِس هشيارِی بی فُرم 

 اين هشياری، فعال" در بيشتِر انسان ها، از خودش ناآگاه است و از " آنطرف " آمده. 

  .ما از شکِم مادرمان متولد شديم، وارد ذهن شديم وقتی

و خودش را در فکر آنها گم  ؛چيزهايی که ذهن می تواند نشان دهدتماِم آن با  ، يعنی:، با چيزهای اين جهانیدر ذهن

، محدوديت و چيزهاِی اين جهانیخوِی  .!هم هويت شديم ،کرده و با آنها دوست شده و اُنس و الفت و خوِی آنها را گرفته

 .!خوِی خدا، َکَرم و تنگ نظری و ِخساست است

 بی نهايت در ما، بصورِت فراوانی و بخشش، خودش را نشان می دهد.  خدا دو خاصيت داشت: بی نهايت و ابديت.

 !.می شود ايجاِد درد، خوِی اصلِی ماحسادت و در صورتيکه با هشيارِی جسمی، خوِی اجسام را بگيريم، تنگ نظری، 

 با بيخبران اُنس مگير.، با بيخبران خوی مکنپس می گويد: بيا با من دوست بشو، 

 چيزهايی هستند که ما می توانيم با ذهن تجسم کنيم. مثِل آدم هاِی ديگر.بيخبران، تماِم آن 

می تواند آگاه  چيزهااين مِن ذهنی، هشيارِی جسمی دارد و از  ،وقتی ما در ذهن رفته و يک مِن ذهنی درست کرديم

از آنها برکِت زندگی  برای انسان های ديگر درست کرده وهم بر اساِس آن ,, من ,,، يک مِن ذهنی شود، در اينصورت، 

 آنها بيخبران هستند.  !؛ امامی خواهد

 هر کسی که مِن ذهنی دارد و در مِن ذهنی اش گم شده، بيخبر است. 

هشياری به ذهن رفته و با ذهن هم هويت شده و برگشته از ذهن،  صورتکيست؟، با خبر آن کسی ست که به با خبر 

 ی، آگاه است. بر اساِس خودش، زنده ست!. متولد شده و اآلن در او، هشياری از هشيار

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
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 شما می توانيد اين لحظه، از حضوِر خودتان آگاه شويد؟

ما هم از جنِس ابديت ايم. می خواهيم  اگر ما از جنِس خدا هستيم، پس ما هم ريشۀ بی نهايت داريم. ما هم بی نهايت ايم.

 به " آنجا " برسيم.

       می توانيد حضوِر خودتان را حس کنيد؟ ، شماهمين لحظه

با طناب هاِی  ،بطوِر نامرئیتماِم متعلقاِت مربوط به ما، که در ذهن  .بيخبران، اجسام هم هستند. مثِل پوِل ما، مثِل مقاِم ما

 ساب گذاشت و گفت: ساب و ال انْ اسِم اين وصل را، انْ با آنها نسبت داريم. و نامرئی، به آنها وصليم 

. نسبت ها را بايد بِبُريم و گرنه زنده نمی شويم. نه ديگران می توانند ما ساب هستيماين لحظه که ما زنده می شويم، الانْ 

 را بِِکشند و به فضاِی يکتايی بِبَرند و نه ما آنها را می توانيم بِِکشيم.

 ر روستا، آنانکه با َخر سرو کار دارند،. داين طرِز صحبت بسيار ساده ست .تمثيل ها را از روستاها می آورد موالنا،

 هر َخری بطوِر غريزی، ُدِم ماده خر ديگر را بو می کند. می بينند،

قرار است که ما اين گر چه که ما در ذهن به اجسام چسبيده ايم، ولی اين چسبندگی مان به بيخبران، خيلی ُشل است، ... 

و به هشيارِی انسانِی فراتر از هشيارِی  ؛ِی درختی، حيوانی، باالترسيستم را رها کنيم و تعالی پيدا کنيم و از هشيار

 انسانِی مِن ذهنی، برويم که هشيارِی حضور است.

برای اينکه ما ارادۀ آزاد داريم، تواِن انتخاب داريم، می توانيم تصميم بگيريم که  .بکنيمرا َخر ما نبايد کاِر آن بنابراين 

 .نکنيم، عمل (خر)مثِل هشيارِی حيوانی 

از ، برکتیبنابراين، ما پوِل مان را بو نمی کنيم، وضعيِت اين لحظه را بو نمی کنيم، ديگران را بو نمی کنيم که ببينيم چه 

از وضعيِت اين لحظه، زندگی نمی  آنها می آيد، بطور کلی از چيزهاِی اين جهانی، زندگی، برکت، نمی خواهيم.

 !.که چه گيرمان می آيد؟ ،را بو می کنيم عيِت اين لحظهخواهيم؛ ولی ما عادت کرديم، وض

برکت از وضعيِت اين لحظه، از آدم هاِی ديگر،  ،برای ما :با خواندن همين نوع اشعار، يکدفعه می توانيم بيدار شويم که

آن را از  ن جوهری که هستيم تشعشع می کند و آن، در دروِن ماست. چراشادی و آرامش از آن اسانس، از آ .نمی آيد!

 بيرون جستجو می کنم، اين غلط است!. 

، حِس امنيت می !، هويت می خواهم!، خوشبختی می خواهم!، آرامش می خواهم!چرا از همسرم، شادی می خواهم

 ، در غزل هم هست.!خواهم

قدم زدن، راه روی و پس، بيدار می شوم. امروزه در شهرها اگر خر نيست، سگ هست، مردم سگ های شان را برای 

و برکت آن، حِس  و از کندسگ عادت دارد، جاهايی را که سگ های ديگر ادرار کرده اند، بو به خيابان می برند، 

  خوشی می گيرد.

وضعيت ها را بو می ِکشيم که به ما زندگی چرا ، ؟انتظار داريمآيا ما مثِل آن هستيم؟، " نه ". اگر نيستيم، پس چرا 

بعد از اين، من از هيچ چيِز بيرونی، برکِت ،،  :ارادۀ آزاد داريم، می توانيم انتخاب کنيميم، شعور دار؟!، چون ما دهند

، به بيرون تشعشع می کند و برای اينکه اين برکِت زندگی، اين شادی از اصِل وجوِد من ،نخواهم خواستزندگی را 

 .،، می خواهم!سام از اجآن را و  هرفتمن  ؛ ولیبگيرنداين برکت را هم می توانند  ديگران
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با توجه به اينکه ما خدائيت هستيم، امتداِد خدا هستيم ، اما خيلی تُند است لحنممکن است که بنظر بعضی ها برسد که اين 

  .، تُند نيست" در فکرها ادامه می دهيم، " نه!مان به گم شدن با اِصرار، و راه را گم  کرديم و 

 هم نيست، مصرِع اوِل بيت، خيلی خوش اخالقانه ست. همينطور بيِت بعدی:همانطور که می بينيم، موالنا عصبانی 

 اول و آخر تو عشق ازل خواهد بود

 چون زن فاحشه هر شب تو دگر شوی مکن

ما به صورِت هشياِر خدايی به اين جهان می آييم. وارد اين جهان می از جنِس خدا هستيم. ُخب، اوِل ما، هشياری ست. 

 اوِل ما چيست؟، عشِق ازل. .شويم شويم، وارِد ذهن می

تاريخ را ببينيم کجا ، زيادخيلی  زمانِ بی نهايت قديم، شما چه بگوييد اََزل، چه بگوييد اَبَد، فرقی نمی کند. اََزل، نه اينکه 

 می رسد!، " نه ".

. ما از جنِس اين لحظه ست هميشه اين لحظهاَبد هم بی نهايت آينده نيست. اَزل، اَبَد، يعنی: اين لحظۀ ابدی. اين لحظه، 

 ،اآلن می گويد: زِن فاحشه، هر شب .يک فکر است ،گذشتهتوهِم آينده و هستيم و هميشه هم در اين لحظه هستيم و اين 

 يک شوهِر ديگر مکن.

  .ما هشياری هستيم، ما خدائيت هستيم. رفتيم ذهن

وضعيت عوض می شود، مِن ذهنِی ما هم عوض می ، يک مِن ذهنی داريم، ولی چون هميشه اين لحظه ست و اين لحظه

هشياری که از جنسِ !، در آغوش گرفتيم ساخته شده از فکر است،يک تصويِر ذهنِی مان را که  شود. ما مِن ذهنیِ 

 !.چيزهاِی بيرونی هستندداده ها و فکرها  ،خداست، هشيارِی بی فرم است، به فکرها چسبيده

 گفته:  فکر می کند که در آنها زندگی هست!. در واقع، قبال" موالنا به مابرای اينکه چرا به اين فکرها چسبيده؟، 

اين فرد، فرديت . که آدم می بيند ستيی اين، خواب است. هشياری دارد خواِب فکر می بيند و اين مِن ذهنی، جزِو رويا

هر لحظه، مِن ذهنی عوض می  و شخصيت، روياِی هشياری در خواِب ذهن است؛ و به اين ترتيب گم شده؛ و چون

  شود، می گويد: هر لحظه تو با يک نفر هستی و اين درست نيست!.

    اين کار بد يا خوب است، کاری نداريم، تمثيل می زند.

، خانواده مبچه دار شو تومتکی شود، از بگويد: به تو به او يک روسپی، نمی تواند از مشتری اش حِس امنيت بگيرد، 

 م. تشکيل دهي

 ـ نه. يک ساعت، دو ساعت، با هم هستيم، اين حرف ها چيست که شما می زنيد!.

مخصوصا" وضعيِت اين لحظه در حال تغيير اس و اين لحظه مقاِم ما هم همينطور است، پول ما هم همينطور است!. 

 .ثابت است!. شما به وضعيِت اين لحظه می گوييد: ,, می شود با هم خانواده تشکيل دهيم!

دارم عوض می شوم، من فرار هستم، مگر نمی بينی من دارم عوض می شوم!، حاال تو چرا به من چشم دوختی؟!. ـ من 

 که بيايد و با تو زندگی کند!. شته باشی هوس کسی را داتو بايد 

 آن کس، کيست؟، موالنا می گويد: آن کس، خداست، زندگی ست. تمثيل می زند.حاال، 

 پس بنابراين: 
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 . هشياری ستاوِل ما، 

  .برمی گرديم ،در ذهن ما می پَزيم!. وقتی به ذهن می رويم .وارد ذهن می شود

. آنجا، همان هشياری نيستيم. اين دفعه، هشياری پخته شده و می تواند از خودش آگاه شودولی  .می شويم از ذهن زاييده 

 نوع زهدان است، يک جور َرِحم است. يک  ذهن،

 رود، هشياری ست، وقتی برمی گردد، زاييده می شود، دوباره هشياری ست. کدام هشياری ست؟به ذهن می پس وقتی 

                             .ستهميشه اين لحظه هست، از جنِس خداکه جزِو اين لحظه هست،  ،هشيارِی ازلی، ابدی

خودش را می پََزد و يک قسمت اش در  درست مثل اينکه بگوييم: خدا می آيد، وارد ذهِن انسانی می شود. آنجا، خودش

حاضر و ناظر می شود در آنجا، از طريِق شما به جهان نگاه می کند و شما اين جريان  ،شما، از آن ذهن متولد می شود

 رفته ايد و:را معطل کرده ايد!. 

از آنها هويت بگيرم، هر چيزی را بو می  ... ,, من می خواهم پوِل بيشتری درآورم، می خواهم بجنگم، مقام بيشتر و

 کنم، يادم رفته که برای چه آمدم!.

می گويد: اول و آخر تو، هر چه جان بکنی، هر کاری بکنی، همان عشِق ازل است و چاره ای نداری. ما هم می دانيم 

بايد  .خره به درد می اُفتدباال، ! ,,به من خيلی خوش می گذرد : ,,و آنجا خيلی خوش باشد که به ذهن برودکه هر کسی 

 از آنجا بيرون بيايد، آنجا مثِل زهدان مادر است، نمی شود زياد ماند!. 

پس بنابراين، تو هر لحظه به هر چيزی دل نبند. مخصوصا" خيلی ساده ست، اين لحظه، از جنِس ماست. اين لحظه، 

 لحظۀ ابدی ست. 

ذهن آزاد می کند و اگر اين اتفاق بيفتد، ما ريشۀ بی نهايت هم پيدا  را از پس، آگاهی به اين لحظه، ابدی، هشيارانه، ما

 دنباِل آن، هستيم. همۀ اديان برای همين آمده اند.  می کنيم، ما

که آنها را  ،به چيزها می چسبد، چيزهايی ياد بدهند آنجاانسان که به ذهن می رود و در  به اديان برای اين آمده اند که:

 بله. می گويد:تولد شود. رها کند و از ذهن م

 رنکنینه بر هوسی که دل از آن بَ دل بِ 

 شيرمردا، دل خود را سگ هر کوی مکن

دل می نَهی و آن تغيير می کند و هر دفعه دل می نَهی و می َکنی، به درد می اُفتی، اين کاِر به هوِس چيزی تو که حاال، 

اين هشياری،  .نهبر روِی کسی يا باشنده ای يا يک هشياری بِ تو نيست!، يکدفعه دل ات را از روی همۀ آنها بردار و 

 خودت است، خدائيت است، هشيارِی حضور است، که ديگر الزم نباشد از آن، دل ات را بَِکنی. 

به هر چه دل می سپاری، همه از بين  ،بگذار گرفتاری ات تمام شود!. تماِم گرفتارِی تو اين است که متوجه نمی شوی

 ؟!. به آنها می سپاریهوس ات را دل و ه در حاِل مردن اند، برای چه تو می روند، هم

در مرد و در زن، يک  .اينجا ديگر مرد و زن نداريم، همۀ آنها هم تمثيل بودند. تو شيرمردی، شيرزنی !.شيرمردا

هشياری هست، اصال" يک هشياری بيشتر در جهان نداريم، در همه چيز، همآن است، در انسان يک حالت ديگری 

به اتفاِق اين لحظه، می تواند از زندانی بودِن فُرم، ماده، آزاد شود.  دارد، در انسان، اين هشياری در اثر عدم مقاومت،
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 ،در ما، اين هشياری. به تله افتادهحيوان، در ، (گياه)در جماد، در نبات هشياری  ن است.اين فرق انسان با جماد و حيوا

 آن هشياری، می تواند تله را ببيند و خودش را آزاد کند. ذهن افتاده. به تلۀخيلی ُشل 

می فهمد که  دل بستن به چيزهاِی اين جهانی ست. با يک ذره هشيار شدن، آدمتله اش  :تله اش چيست؟، خيلی ساده ست

 من دل ام را به اينها، نسپارم.  چيزهاِی اين جهانی در حال از بين رفتن اند و

نه ست، اين همين خدائيت جاودااين هشياری  .بيدار شود پايا، اين موضوع سبب می شود که در انسان، يک هشياریِ 

  ه نيست که مدام تغيير می کرد.است، از جنِس خداست. توجه می کنيد؟، از جنِس آن هشيارِی جسمی نيست!، ماد

 ، اين هشيارِی حضور زياد می شود.آن هشيارِی مادی کم می شود

يک فکر است، جمع که مِن ذهنی هم از شما که به اين برنامه گوش می کنيد، يواش يواش از گذشته و آينده که فکرند و 

 می شويد، جمع می شويد، جمع می شويد، جمع می شويد، می آييد به اين لحظه. 

در حوالِی اين لحظه، . يواش يواش، متوجه می شويد که ديگر به گذشته هاِی دور و آينده هاِی دور، کاری نداريد

هدفی در آينده که انجام می دهيد، برای مستقريد و حواس تان و تمرکزتان به کاری ست که انجام می دهيد و کاری هم 

نيست، بلکه خوِد کار، ثمربخش است. شما از اين کار، خوش تان می آيد و از آن لذت می بَريد. برای اينکه در اين 

 لحظه هستيد و برکت وِخَرد وعشِق زندگی به اين فکر و به اين کار می ريزد. 

و بخواهيد در آينده به ثمر برسيد، دائما" در گذشته و آينده باشيد از شما نيامديد خشک باشيد، يک گذشتۀ در :بنابراين

 . !شدو مِن ذهنی قوی با !؛و از اين لحظه، بيخبر سير کنيد

يواش يواش، آرام آرام. نبايد عجله کرد. خواهيد ديد که شما از گذشته و آينده جمع می شويد، جمع می شويد، جمع می 

وقتی آينده بيايد، به  .متوجه می شويد: گذشته تمام شده. آينده هنوز فکراست، نيامده شويد و به اين لحظه، می آييد و

 اش، در اين لحظه مستقر خواهيد شد؛ و ريشه تان عميق تر می شود.آمد. يواش يوصورت همين لحظه خواهد 

 . !، هشيارِی شبيه شير!، شيِر هشياری!، شيرزن ها!به شما می گويد شيرمردا

  .، از جنِس نور باشد، خالء باشدباشد يد از جنِس عدمباُخب دِل تو، 

اين آسماِن بی ابر  دِل ما مثلِ خدا شبيِه آسماِن بی اَبر است، بی نهايت است، از جنِس ماده نيست. ما هم مثِل او می شويم. 

آسمانی هستيم  .می اُفتيمديگر اتفاق ن ما ،دروِن ما اتفاق می افتد ،. ما يک آسماِن بزرگ می شويم، اتفاقاست، خالی ست

 که اتفاق را در آغوش گرفته ايم.

 سگِ هر کوی کردی!. دِل خودت را چرا حاال، به اين شيرمرد می گويد: تو 

انتظار داشت کسی نانی، سگ خانۀ خاصی نداشت،  .يادمان باشد: قديم سگ ها از اين کوچه به آن کوچه می رفتند

را دنبال می کوچه  سگ های ولگردِ بچه ها سنگ برمی داشتند و چيزی، به او بدهد، چيزی به او نمی دادند، در عوض، 

ما که دِل مان را سِگ هر کوی کرديم، سنگ می اندازند!. حوادث بصورت سنگ می آيد؛ ولی ما به ، هم مردم .کردند

 زندگی هستيم، زندگی برکات اش را به وجوِد ما، می ريزد. شيرَزنيم، از جنسِ  رديم،شيرمَ 

 درد دوا می خواهی هم بدان سو که گهِ 

 وقف کن ديده و دل، روی به هر سوی مکن
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 می شويم،دچار خدای ناکرده به مرضی را پيدا نمی کنيم،  شان حلکه  چالش هايی می اُفتيم و بهبله. وقتی ما به مسئله 

، نه اينکه شما هزار دالر ی!می کنيم: ،، تو کمک کن، دکتر ها نمی توانند ،،. آن جور دردبه سوِی خدا  فورا" رو 

 . موقعِ درد، رو به سويی می کنی.!بدهکاری، يکی بيايد و هزار دالر به شما بدهد

 ت. اس شحاال که درد بزرگ نداری، وقتِ 

           درد دوا می خواهی هم بدان سو که گهِ 

، روی به هر سوی مکنبه آن بيخبران نگاه نکن.  به جهان نگاه نکن. تماِم دل ات را پُر از آن، کن. وقف کن ديده و دل،

 سوی يعنی چه؟

حاال من می خواهم خدا ,, برای همين است که بعضی ها اين بيت را می خوانند، می گويند: سوِی خدا، بی سويی ست. 

    دنباِل نشان می گردند.     ،خدا را با ذهن شان جستجو می کنند .,, را جستجو کنم

در آينده  اينجا نيست.اآلن اين آدم ها، همين جستجوگراِن معنوی هستند. جستجوگِر معنوی معنی ندارد. جستجو يعنی: 

 ست. " نيست چنين چيزی! ".

را بشناسی. اين  سوپس تو بوسيلۀ ذهن جستجو می کنی، پيدا نمی کنی. با نشان نمی آيد. چاره اش اين است که اول، 

لحظه، جايی ست که ما هميشه مستقريم. اين لحظه، ثابت است، وضعيت ها عوض می شوند. وضعيت ها عوض می 

 شوند. پس ما هميشه در اين لحظه هستيم. چرا اين را می گوييم؟

به ديروز، به فردا، دسترسی نداريم. پس  به اتفاق اين لحظه داريم!.ما فقط دسترسی شما می دانيد که به طور تجربی، 

 ديروز و فردا، فقط فکر است در ذهن ما!.

. همينکه موالنا پس ما هميشه، در اين لحظه هستيم. در اين لحظه، اتفاقات عوض می شوند. جسِم ما عوض می شود

شياری هستی، تو بايد با ، تو با اين زندگی نکن. تو ه(شوهر است)گفت: ,, من ,, ات عوض می شود. اين همين شوست 

ده گی کنی، تو از جنِس زندگی هستی، چرا با اين تصويِر ذهنی که هر لحظه عوض می شود، زندگی می زن ،زندگی

  کنی!.

. درست مثل اينکه ما نوِر بی رنگ داريم، وضعيت ها در اين لحظه، عوض می شوند، هر وضعيتی يک سو ستحاال، 

رنگ ها حاصل می شود. هر لحظه، يک رنگ. هر لحظه، از نوِر بی رنگ،  ببعد، اين رنگ ها عوض می شوند، خُ 

 يک وضعيت. بنابراين، وضعيت ها عوض می شود، ما حواس مان هست که وضعيت چه جوری است؟

 ولی: مدام عوض می شود، عوض می شود، عوض می شود، جهت ها ساده ست؛  .هر وضعيت، يک سو ستپس 

 .روی به هر سوی مکنوضعيت ها نگاه کنيد، هيچ موقع نمی رسيد!. به در جستجوِی خدا، . اگر شما بی سويی ست خدا

است. چاره اش عدم توجه و نخواستِن برکت و شادی و زندگی و هويت و حس امنيت و هر چه که شما  تسليمچاره اش 

 شود؟ الزم داريد، از اين سوهاست. همه چشم دوخته اند که اآلن، اين وضعيت چه جوری عوض می

      از درون به بيرون است. " اينطوری ست ". ُخب: " در وضعيت ها نيست! ".

 نیشتر بَِمدو جانب هر خاربُ همچو اُ 

 ترک اين باغ و بهار و چمن و جوی مکن
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 ُشتُر خار می خورد. می گويد: مثِل ُشتُر، سوِی هر هم هويت شدگی، بَِمدو!. . خاربُن يعنی: درخِت خار. بُتۀ خار

هـــر . هر چيزی که شما را به واکنش وامی دارد، شما با آن، هم هويت ايدهر هم هويت شدگی، يک محِل خار است!. 

وضعيتی که شما در مقابِل آن، مقاومت می کنيد، با آن، هم هويت ايد، چيزی می خواهيد!. اگر شما اصال" در مقابل 

ی می خواهيد. يکدفعه بفهميد، خوب بدانيد که در اتفاقات چيزی چيزاتفاقات مقاومت داريد، معلوم است که از اتفاقات 

نيست. آن چيزی که شما واقعا" دنبال اش هستيد، شادی و آرامش بودن است و آن، از اعماق وجوِد شما و اصِل وجوِد 

 شما، تشعشع می کند.

  سبم! ,,، خار است. مثِل ُشتُر ندو.من اين را بچبَه بَه، ,, هجوم می آوريد:  هر چيزی که در جهان بيرونطرف به شما 

 است. همان جويی که از باغ و بهار و چمن و جوی حاال، اگر شما بياييد فضاِی درون را باز کنيد، فضاِی درون همين 

" آنطرف " می آيد. اگر شما در اين لحظه، به اتفاق اين لحظه مقاومت نکنيد، انرژِی زندگی وارد سيستم وجودی شما 

        يا نمی شود؟!.می شود؟؛ 

يک لحظه، کسی شما را کوچک کرده، که بايد خودتان را کوچک کنيد، مِن ذهنی براِی شما بزرگ شده، مدام بايد 

کوچک کنيد، کوچک کنيد، هر قدر کوچکتر می کنيد، فضاِی درون بيشتر باز می شود، آن عدم دروِن شما باز می شود، 

د، شما کمتر واکنش نشان می دهيد، کمتر در پيچ و تاِب فکرها گير می اُفتيد، هر قدر اين مِن ذهنی کوچک تر می شو

 کمتر معتاد به جهان می شويد.

، ما به زور در واقع باز است( ، شما مِن ذهنی را می شناسيداين فضاِی درون باز شوداگر درون داريم که پس يک فضاِی 

ی گويد: " آن اتفاقی که تو می خواستی افتاده، در انسان هشياری، اآلن، اشعاری خواهيم خواند که م .)آن را می بنديم!

يعنی: اين فضا اآلن هم می تواند باز باشد؛ ولی ما با فشار زياد و با درد ِکشيدن زياد، آن فضا . خدائيت، از فکر جدا شده

مقاومت نکنيم، خواهيد ديد که اين اين لحظه  اتفاقِ همينکه هشيار شويم و فضاِی درون را نبنديم، يعنی: به  را می بنديم!.

فضا در درون خودش را به شما نشان می دهد. يواش يواش باز می شود. يواش يواش که باز می شود، شما مِن ذهنی را 

 می شناسيد. می بينيد که از وضعيت ها زندگی می خواهيد!.

 کرها و کارهاِی مِن ذهنی تان نگاه کنيد.اين را هم بگويم: نترسيد به ,, من ,, تان نگاه کنيد. عقب بِِکشيد، به ف

بدانيد خيلی از مردم می ترسند. نمی خواهند مِن ذهنی شان را ببينند. نمی خواهند بدانند که: ,, من اينقدر بََدم! ,,؛ ولی 

 :، شما همين فضاِی عدم، در دل تان هستيد. بنابراينهستيد امتداِد خداخدائيت ايد، شما شما آن، نيستيد!. شما 

 نگاه کن، نترس! ". به مِن ذهنی  "

حاال نگاه کنم، ببينم که من از مردم کينه دارم، حِس انتقام جويی دارم، درد حمل می کنم، خواسته يا ناخواسته برای خودم 

، . " نه، ببين! ". برای اينکه رهايی شما از شناسايی شماست!، نمی خواهم ببينمو برای مردم، دردسر درست می کنم

  .کنار می گذاريدآن را ، ، من اين عادت بد را دارم،،  :اينکه شناسايی کنی کهبمحض 

فضاِی درون،  .يک فضای درون باز شده ،يک جويی جاری ستدر شما پس  .مِن ذهنی از غفلِت ما استفاده می کنداين 

باغ و بهار و چمن است و اين جوی هم از سوی غيب به در بيرون هم برای شما  .عشق اش را بيرون می ريزدو ِخَرد

 گل های باغ و چمن شما يعنی: 
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به تمام فرم های شما، به تمام وضعيت های شما، حتی اين بدِن شما، جاری ست. همين اآلن هم جاری ست. ولی هر 

 ، برای چه مقاومت می کنی!.کمتر می تواند رد شوداين جو، چقدر بيشتر مقاومت کنی، 

برای  ،مخصوصا" از آدم ها ،از چيزهاِی بيرونی نمی توانی زندگی بگيریدفعه بدان در بيرون خبری نيست، يک 

 از توقعاِت ما از آدم هاست!.  ،اينکه رنجِش ما بيشتر از آدم هاست

رابطۀ خواهر برادری، ، رابطۀ و شوهری زن رابطۀ .ِی عشق استوار باشداگر کار بکند، بايد روما،  تماِم روابِط انسانیِ 

باشد. اگر عشق نباشد، بر اساِس استوار بايد روِی عشق  ،هيچ فرقی نمی کند ، ...پدر و فرزندیرابطۀ بين دو تا دوست، 

    رابطه درد ايجاد می کند. بدرد نمی خورد. کار نمی کند، ايندرست مِن ذهنی باشد، اين رابطه 

* 

شمس برايتان بخوانم، برای اينکه بدانيم که ما از چه جنسی هستيم و به چه  اجازه بدهيد چند بيت از مثنوی و ديوانِ 

تأمل کنيد، بعضی موقع ها  روِی آنها خوب بخوانيد واين اشعار را کاری مشغوليم. اينها هم توضيحاِت موالنا ست. اگر 

 د. ندر شما زنده می شوواقعا" را حفظ کنيد، معانی  هم آنها

 ويد:راجع به مِن ذهنی می گ

 ۸۲۶۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 صد هزاران فضل داند از علوم

 نداند آن ظَلوم  می جان خود را

از  يعنی: اين مِن ذهنی، بر اساِس نسبت ها و دانسته هاست.ظلوم يعنی: بسيار ستمگر. در بعضی نسخه ها فصل است. 

رياضيات، فيزيک، شيمی بلد است، علوِم مختلف بلد است، برای اينکه حِس فضل، علوم، نکاِت باريکی را بلد است. 

 ,, است، اما آن ستمگر جاِن خودش را نمی شناسد!. واقعا" اين ستمگری ست!.  تَردنباِل ,,  ،حِس برتری کند

 يعنی: چه؟ جاِن خودش را نمی شناسد

بيخبران آگاهيد، هشيارِی ديگری هم در شما وجود دارد؟، يعنی: اين لحظه، آيا شما عالوه بر هشيارِی جسمی که از آن 

به نام هشيارِی حضور است؟، که شما می توانيد بگوييد: ،، من، اين ؟، بر اساِس خودش زنده ست، قائم به ذاِت خودکه 

 ، من اين وضعيت ها نيستم، حضوِر قائم و ريشه دار و پايا هستم و نمی ترسم.هستمهشياری 

اين، جاِن شماست. کافی نيست که شما در ذهن دانش را انباشته کنيد: ,, هندسه بلدم، مثلثات بلدم، حساب استداللی بلدم، 

 ، آنها کافی نيست! ". بلکه بايد جاِن خودتان را بشناسيد...، " نه.

 . برای اينکه جاِن خودتان را بشناسيد، بايد به جاِن خودتان زنده شويد

َمرُدم می گويند: ,, من خودم را می شناسم ,,، منظورشان اين است که: ,, من از مِن ذهنی ام آگاهم، مثال"می دانم اين ... 

خصلت ها را دارم، پول خيلی زياد دوست دارم، اين حرف ها را بزنند عصبانی می شوم، ... اين عادت ها را دارم، 

 . ,,.نقطه ضعف هاِی مِن ذهنی ام را می دانم، ..

اين که " در واقع، وقتی می خواهند از خودشان آگاه شوند، از تصويِر ذهنی خودشان آگاه هستند، اين کافی نيست!، 

 . " خودشناسی نيست!
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خودشناسی يعنی: هشياری در شما از خودش آگاه شود. حاال، شما می بينيد که اين هشياری در اين جهان به چه کاری 

 اين صحبت ها، بيدار می شويد؟با ، آيا شما مشغول است؟

 .ـ البته که بيدار می شويم!

 داند او خاصيّت هر جوهری

 در بيان جوهر خود چون َخری

خاصيت هر جوهری را می داند. مثال" می داند اسيد سولفوريک روی آهن، چه  ،می گويد: اين مِن ذهنی، در ذهن

 تأثيری دارد؟، آهن چه خصوصياتی دارد؟

 از جــاِن آنها، خبر ندارد!.  داند. در بارۀ انسان ها هم می داند. در بـــــاره شان می داند!.در بارۀ چيزها می 

 در بـــــارۀ چيزها، بلد است!.  اگر بگويی: جاِن خودت را بيان کن، عشق را بيان کن، بلد نيست.

 شما به خودتان نگاه کنيد. آيا شما به عشق زنده هستيد؟

، بدون توجه به اوضاع احوال و وضعيت هاِی يد؟، حِس زنده بودن را در تماِم ذراِت وجودتانبه جاِن خودتان زنده هست

 در اين لحظه، حس می کنيد؟ بيرونی،

 وضعيت هاِی بيرونی، زندگی ندارند. 

     آيا شما مستقل از وضعيت هاِی بيرونی، زنده هستيد؟؛ يا نه؟، منتظر هستيد که اتفاقات چه رو می کنند؟

 دانم يَُجوز و اليَُجوز  که همی

 خود ندانی تو يَُجوزی يا َعُجوز

ايد کرد، آن، ، است، چه چيزی مجاز نيست: ,, اين، کارها را نب(مجاز)می گويد: ما در ذهن، می دانيم چه چيزی يَجوز 

  !.بنابراين، ما مجهز به يک سيستِم قضاوت هستيم کارها را بايد کرد، ... ,,.

: که ذهن و ببينيد بدانيدناظر،  به صورتِ صحبت کنيم. شما بايد به تفصيل اين موضوع،  در موردِ ما می خواهيم  امروز

 فقطِخَرِد زندگی ندارد، با دانِش مِن ذهنی، با دانِش اندوخته که مربوط به بيرون است و هيچ رنگ و بويی از ، تان

تفسير می  می کند،بد خوب وضعيت ها را  مرتب،چيزهايی را از اين طرف و آن طرف جمع کرده و بر اساِس آنها 

 توجه می کنيد؟!. کند

: ,, من دارم بَد که اظرها، به او نگاه کنيدن به صورتِ قل، شما بايد ذهن تان را ببينيد، شما داريد بَد و خوب می کنيد، حدا

 قدر قضاوت می کنم؟و خوب می کنم! ,,. چرا من اين

 .دانم يَُجوز و اليَُجوز  که همی، اينجا هست تا به من چيزی دهد؟ موردیبرای اينکه می خواهم ببينم 

؟!. اين قانوِن خداست که تو در ذهن، مجازیبه اينصورت،  تو خودت اصال"می گويد: واقعا" تو نمی خواهی بدانی که 

 هم هويت با قواعد و هم هويت با باورها و دستورالعمل ها باشی؟!.

عجوز يا عجوزه يعنی: پيرزن. در اينجا ، يا َعُجوز اينطوری باشی؟، " نداری! ".وز داری که مجاز زندگی اصال" 

 سمبُِل يک باشندۀ بد و ضعيف است. يعنی: قانوِن زندگی اجازه نمی دهد که تو اينطوری باشی!.

 ، قضاوت کنی وبا قضاوت اتکه به ذهن بروی، در ذهن خوب و بد کنی، چه چيزی مجاز است، چه چيزی مجاز نيست
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 . مثال" قضاوت کنی، برنجی!.!يک هيجان بوجود آورددر شما هم هم هويت شوی و هر قضاوتی 

 تو به خودت نگاه کن. اين کار، مجاز نيست. يعنی می گويد:

 را نمی دهد!.چنين زندگی مجوِز خدا ، " نداری! ". ؟اينطوری باشی هکاز خدا، از زندگی، مجوز داری تو خودت 

تا ده انسان . در حال بازی ست ، که در آنموقع، بچهمجاز می داندسال، ده شدگی با ذهن را تا  هم هويت ،گفتم: زندگی

مثال" بگويد: پدِر من قوی تر از بچه ,, بچسبد.  تَربا چيزها هم هويت شود، مقايسه کند، به ,, که اشکالی ندارد سالگی، 

 توست. من از تو تندتر می َدَوم؛ ولی اگر يک آدم شصت ساله بگويد: ,, من از تو تندتر می َدَوم، پول ام بيشتر از  پدرِ 

توست، سوادم بيشتر از توست، ... ,,، خنده دار است. همينکه حوالی ده، دوازده سالگی می گذرد، متعهد شدن و عالقه 

... درد ايجاد می کند. اين کار مجاز نيست و عجوز يا عجوزه هم ، آدم حسابی تر، تر,,، بهتر، پول دار تَرمند بودن به ,, 

 کاری از دستش برنمی آيد!.

هم اين وضعيت و اين کاری که ما می کنيم، ؛ و پس شايد برخی از ما که در من ذهنی گير کرديم، بدانيم هم ناتوانيم

 ويد تو به خودت نگاه کن.می گبه خودمان نگاه کنيم، مجاز نيست!. بلحاِظ زندگی، 

 اين روا و آن ناروا، دانی وليک

 تو روا يا ناروايی؟! بين تو نيک

، چه چيزی روا نيست، خوب می دانی. ولی واقعا" تو می توانی به می گويد: در ذهن ات می دانی که چه چيزی رواست

خودت نگاه کنی ببينی که خودت روا يا ناروايی؟!. يعنی: اين حالِت زندگی ما در ذهن و هم هويت شدگی با آن، اين 

بين. خيلی خوب ب خوب ببين. .بين تو نيک، ست؟، زندگی اين را مجاز می داند؟ روايیحالتی که من هستم، اين 

     همينطوری نگذر. شما هم همينطور، به خودتان نگاه کنيد. به شخِص خودتان.

نگاه نمی کنيم به اينکه: ,, اين کاری که مردم می کنند، اين می کند، آن می کند، ... اين که مجاز نيست و غلط و 

می کنم، بد و خوب می کنم، من قضاوت  ،، :نارواست! ,,، " بله ". اگر اينطوری می کنی، پس عقب بِِکش و بگو

نم بکنم؛ ولی شاهِد قضاوت می کنم، بد و خوب می کنم، اين کار را من می کنم، عالجی هم ندارم، فعال" کاری نمی توا

اين کار هستم، می دانم که اين کار از نظر زندگی روا نيست، من هم يک انساِن ناروايی هستم، روا نيست که اينطوری 

هشياری بايد از ذهن برمی گشت، روی خودش قائم می شد، در اختياِر  ،!باشدبايد اينطوری زندگی کنم، هشياری ن

زندگی قرار می گرفت که زندگی بوسيلۀ او عشق و ِخَردش را به اين جهان جاری کند، من جلوِی اين کار را گرفته ام!، 

  ،،. !؟به چه کاری مشغولم

 دانی که چيست قيمت هر کاله می

 ندانی احمقی ستقيمت خود را 

بله. در اين نسبت ها که مِن ذهنی بر اساِس آن، درست شده، اگر به مِن ذهنی نگاه کنی خواهی ديد که اين ,, من ,, که 

تصوير ذهنی ست، به پول اش وصل است، به فرزندش وصل است، به همسرش وصل است، به پدر و مادرش وصل 

قيمت  ،در آنجا ،، وصل استنديزی که با ذهن می تواند تجسم کاست، به دوستانش وصل است، به مقام و به هر چ

 !.قيمت او را هم تعيين می کنند ،کاالها
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 ساختمان اين، فقط نقد است،ر پول دارم، برای اينکه در مِن ذهنی می گوييم: ,, ُخب من چقدر می ارزم؟، سی ميليون دال

 مقاماِت دولتی هستند، از نظر سواد هم که اُستاد هستيم، بچه ها دوستان مان هم ازداريم، را هم داريم، اين ... و آن...  

 نی!، بله؟ "؛ ولی قيمت خودت را هم می دانی؟" همه را می دا هم که بزرگ شده و به مقاماتی رسيده اند، ... ,,. 

 می دانی خدائيتی!، آيا قدِر اين خدائيت و اين هشياری را می شناسی؟، می دانی؟ 

برای اينکه با آن چيزها هم هويت هستی!. هنوز بنِد ناف را نَبُريدی، از تماِم آن ارتباطات، خوشی  ،دانی" نه! ". نه نمی 

 و ناشاد هستی، چون:می گيری!. برکت می خواهی. ظاهرا" تو موفقی، باطنا" ناآرام 

  !.فته: بو نَِکشکه گ انساِن در ذهن را، به حيوان تشبيه نکردهقيمت خودت را نمی دانی. پس موالنا بيخودی 

 ای حسها دانستهعدها و نَ سَ 

 ای ننگری َسعدی تو يا ناُشسته

فال هم ، )(سعد يعنی: خوش يُمن، نَحس يعنی: بد يُمنتو احکاِم نجومی را هم می دانی. می دانی که کی َسعد و کی نَحس است 

 نمی خواهی بدانی که خودت َسعدی؟!.ی؛ ولی می توانی بگيری، کتاب هم می توانی باز کنی!، همۀ اينها را می دان

 آيا از جنِس حضوری؟!.

َسعد د و از او به جهان می ريزد، سهر کسی که از جنِس حضور است و برکت زندگی به فکر و به عمل اش می ر

 او خوش يُمن است. او هر فکری بکند، هر کاری بکند، هر جا برود، شادی و برکِت زندگی را با خودش می بََرد. است.

اين کثافاِت هم هويت شدگی را از خودش نشسته. در غزل هم داريم، می  ناشسته کسی ست که هنوز ،ای و يا ناُشستهت

                                 آيينه می ايستی و به آيينه ايراد می گيری!، برو رويت را تميز بشور.گويد: تو جلوِی 

 نه چيست؟يآي

 را نمی توانی گول بزنی. خدا را هم نمی توانی گول بزنی.آيينه، اين جهان است. اين جهان 

 وقتی صورِت ما ناشسته ست، فورا" جهان نشان می دهد: ـ تو واکنش نشان می دهی. 

می اين شخص  .مقاومت دارد، برکت از او به اين جهان نمی ريزد .هر کسی که نَحس است، واکنش نشان می دهد

 د، پس: نحس است. خوشی بگير از چيزهاِی بيرونیخواهد 

می گويد: تو نمی خواهی بدانی که خودت نحسی، چون ,, من ,, داری!؛ و تماِم مشکالت را خودت بوجود می آوری!، 

نحس است، هر جا می روی اتفاِق بد می اُفتد، چون ,, من ,, داری، چون جلوِی برکِت زندگی را  هر قدمی برمی داری،

 ی!.گرفته ای!، نمی خواهی اين را، بدان

  .َسعد استاست، کی کی نحس وضعيِت ستاره ها چگونه ست، فقط می گويد: من می دانم که بلحاِظ نجومی، 

به فال گيری و کتاب باز کردن و چرخِش ستارگان و نبايد اين است که: تو  مطلب مهمی را هم که قبال" موالنا به ما گفته

يا بد  ؟؛خوش يُمن و سعد است ،عدم حضور است که تعيين می کند" نه! "، در انسان، حضور و اعتقاد داشته باشی، ... 

 !. است يُمن

 حاال، شما از خودتان بپرسيد: شما خوش يُمنی، يا بَد يُمن؟

 يينه را نشکن. به آيينه ايراد نگير، خودت را بشور. اگر اتفاقاِت بد برای شما بيفتد، شما بد يُمنی. نشسته ای. آ
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ه هايت را بينداز، هم هويت شدگی هايت را بينداز، خودت را بشناس، به خودت نگاه کن، رنجش هايت را بينداز، کين

 موالنا را بخوان، خودت را بشناس.  نترس.

 جان جمله علمها اين است اين

 .که بدانی من کی ام در يَوم دين

 روز جزا، اين لحظه ست. ، ، يَوم دين

علوِم ديگر، هر علمی: علِم سياست، حساب، هندسه، مثلثات، فيزيک، شيمی،  :می گويد: جاِن همۀ علمها، همۀ دانش ها

 .ين لحظه، کی هستم؟!من، در ابدانی:  اين است کهعلِم دين، علِم نجوم، 

اگر در اين لحظه، دانستی، درک کردی، زنده شدی که تو از جنِس زندگی هستی، خدا هستی، از جنِس اين لحظه هستی 

ريکه به اتفاقات واکنش نشان نمی دهی و از اتفاقات زندگی نمی خواهی، در اينصورت، اين و يک عمقی داری، بطو

 !. نهدانش ات بدرد می خورد و می توانی از آن استفاده کنی، اگر نه، 

 که موالنا زد و را جنِس اتفاق باشيد، آن حرف هايی اگر شما در اين لحظه ندانيد کی هستيد و مرتب جسم باشيد، از 

 بو نِِکشيد و از بيخبران زندگی نخواهيد، به ما می خورد؟؛ يا نمی خورد؟ گفت:

 " البته که می خورد! ". 

* 

مربوط  ؛ و را انتخاب کردم، چند بيت از آن را برايتان بخوانم. معناِی غزل بسيار ساده و سرراست  ۲۴۳۶شمارۀ غزِل 

 به خوی کردن است. گفت: تو بيا با من خو کن، با من اُنس و اُلفت بگير، با من دوست شو. می گويد:

 ۲۴۳۶  مولوی، ديوان شمس، غزل شمارهٴ 
 

 و کنیای يار، اگر نيکو کنی، اقبال خود صد تُ 

 وک رو اين سو کنی، باشد که با ما خو کنیتا بُ 

پس تو کم آدمی نيستی. اگر  .ای هشياری، که خوِد منی، از جنِس منیای انسان،  ای يار،از زباِن زندگی، خدا می گويد: 

يعنی: همۀ اين چيزها. يعنی: مِن ذهنی را کوچک کردن. آشتی کردن با اتفاق اين  ،)نيکو کردن( .کاِر نيک انجام دهی

                                              تسليم شدن.لحظه. 

ری و خوب و بَ به ذهن بِ رويداد را تسليم، پذيرِش اتفاِق اين لحظه ست، بدون قيد و شرط، قبل از قضاوت. قبل از اينکه 

 .                                                     !قبل از آن، بد کنی. اگر خوب و بد کردی، ديگر فايده ندارد

، اين !هشيار است ،فضا را باز کنی، فضاِی عدم که در دِل شما باز می شود يعنی: اگر تو ,, من ,, ات را کوچک کنی،

 اين فضا به شما کمک می کند که عيب هايت را ببينی.  .فضا نور دارد

نديده ايد، خواهيد ديد که يواش يواش، خودتان برای خودتان روشن می شويد. يواش اين فضا را در خودتان شما اگر 

 . ارها را می بينيد که يکماِه پيش نمی ديديد!يواش در خودتان بعضی ک

آرام آرام، اين ,, من ,,  اگرآرام آرام. صبر کنيد. عجله نکنيد.  ، چرا تا حاال اين را نديدم؟!.!،، من اين ... کار را می کنم

 گين نشويم برنگرديم تعمير کنيم، خشمرا کوچک کنيم، واکنش نشان ندهيم، اگر کسی اين ,, من ,, را کوچک می کند، 
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  احساِس خوبی می کنيم:در درون، فضا باز می شود و  ، خواهيم ديد که اين)که فورا" ,, من ,, مان را بزرگ کنيم(

 فضاِی دِل ماست که وسيع تر می شود.  اين اقبال، همين فضاِی درون است. .و کنیصد تُ  راای يار، اگر نيکو کنی، اقبال 

، دوباره يک اليه بزرگ تر می شود فضاِی درونيعنی: بسيار تُو. يعنی: اين ,, من ,, را کوچک می کنی،  وصد تُ 

 .!آن اقبال بزرگ تر می شودکوچک می کنی، 

 می بينی که اسمش را اقبال می گذارد، اقبال يعنی: نيکبختی، يعنی: بخت. 

 .آدم بليط بخت آزمايی می بََرد!يکدفعه، ما، دلی ست که به خدا زنده ست!. بخت، اين نيست که مثال"  پس بختِ 

دی به آدم می رسد؛ و اين، خوش يُمن است. کسی که به حضور زنده ست، فرق نمی کند کجا زندگی کند، يا يک پوِل زيا

        از آن فضا، به آن آدم ها به آن کار، به آن وضعيت، با کی زندگی کند، چکار کند، برای اينکه: آن شادی، آن آرامش، 

 انرژِی عشقی تشعشع می کند. ،پس فرقی نمی کند کجا باشد می ريزد.

آدمی هم که دل اش محدوديت و تنگ نظری ست، هر جا برود، بد يُمنی را با خودش می بََرد، برای اينکه دائما" انرژِی 

همه از او خوش شان می را که انرژِی عشقی تشعشع می کند، همه می پذيرند،  بد از خودش تشعشع می کند. اين يکی

 يکی، همه فرار می کنند.  آنآيد. از 

 رو به سوِی ما بکنی. يواش يواش متوجه می شوی که: باشد که، ، وکتا بُ اگر اين هشياری در او زياد شود، 

يعنی: حتما" با ما خو خواهی کرد. با ما ، ما خو کنی باشد که بامن از همين جنس بودم که در دل ام بزرگ می شود، 

 دوست خواهی شد، خوِی ما را خواهی گرفت. 

به اندازۀ آسمان می شود، َکَرِم ما هم بی نهايت می شود، حِس  وآنقدر بزرگ يواش يواش  ،واقعا" هم وقتی درون

دوِد خودشان است، تَنگ نظری خودشان است، بينوايِی انسان ها در جهاِن سوم، انعکاِس دروِن مح فراوانی می کنيم.

وگرنه، همه چيز در اين جهان فراوان  حسادِت خودشان است، حسادِت درون شان است که به بيرون منعکس می شود!.

  مشخص است.است. 

 ه را کاستم، آفاق را آراستمرَ  ردِ من گَ 

 رم تو برخاستم، باشد که با ما خو کنیوز جُ 

 خواباندم، تو واکنش نشان نده. يعنی چه؟ و غبار راه را ردگَ  ،من

و را که هشياری هستی، از ماده و از فکرها جدا کردم. من کردم، تو الزم نيست ت"  مناز زبان خدا می گويد: " يعنی: 

                                                                                             زحمت بِِکشی. 

 نزديک است خاُمش کم خروشصبح 

 کوشمن همی کوشم پِی تو تو مَ 

 عقِل مِن ذهنی عمل نکن. من َگرِد راه را کاسته ام. تو با

واقعا"، از َجماد ما را به نبات آورده، از نبات به حيوان آورده، از حيوان ما را به مِن ذهنی آورده، در مِن ذهنی 

آفاق،  ه را کاستم،رَ  ردِ من گَ جدا نمی شويم!. عالقۀ خاصی به ماده داريم،  ،هشياری را از ماده و از فکر جدا کرده و ما

 يک ذره اينطرف نگاه کنی، مرا می بينی!.اگر افق ها را برايت روشن کردم!. 
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 ؟چگونهحقيقتا" هم 

 جنِس عدمْ ، يکدفعه متوجه می شويد که از " بيشتر می کنی، بيشتر می کنیفضاِی درون را بيشتر می کنی، " وقتی شما 

در ذات به شما شادی و آرامش می دهد، الزم نيست چيزی از وضعيت ها بخواهيد. پس، وضعيت ها  ،هستيد و اين عدمْ  

 را رها می کنيد، وضعيت ها هم شما را رها می کنند. 

ا، همۀ آنها می گويد: من از گناه تو گذشته ام، من از کارهايی که کرده ای، هم هويت شدگی ها، رنجش ها، گرفتاری ه

    حتما" تصميم بگير که با ما خو کنی.، باشد که با ما خو کنی را پاک کرده و می توانم پاک کنم، تو بيا با من خو کن،

 زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را من از عدمْ 

 ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی  آيينه

اين بدِن ما، خالی ست. فضاِی خالی  % 99،99واضح است، تو از جنِس هشيارِی بی فرم هستی، از جنِس عدم هستی، 

 است. به آسمان نگاه می کنيم چه می بينيم؟ آن فضايی هم که در باالست، هيچی در آن نيست، عدمْ  ست.

يک سری اجسام غوطه  اِی خالی هستيم وفضيک فضاِی خالی و تعدادی اجساِم غوطه ور در آن. در اصل ما هم يک 

 ، بناِم فکر يا هيجان، در ما.ور

درست کردم و به تخِت پادشاهی منسوب کردم، يک آيينه به تو دادم، اين آيينۀ  به هر حال می گويد: " من تو را از عدمْ 

هم من را به تو اين آيينۀ جهان نما، ، همينکه باز شود و وضعيت ها دِل تو نباشد و گسترده شود، !جهان نما دِل توست

 .درست می بيند هم جهان و تغييراتش را به تو نشان می دهد. ؛ و(برای اينکه خودش من هستم)نشان می دهد 

   ، بيا با ما خو کن، نرو رفيِق فرم ها شو!. !تو را بخشيدم ،اينهمه

 من من، وی طالب فرمانِ  ای گوهری از کانِ 

 شد که با ما خو کنیآخر ببين احسان من، با

 خدا، زندگی، به شما می گويد: تو يک گوهِر گرانبها از معدِن منی.

گوهِر جاِم جهان نما را عقب بِِکشی، همآن می شوی. اگر اين نيستی، مِن ذهنی نيستی. حاال که اين ذهنی پس شما اين مِن 

فکرت را نگاه می کنی، هيجانات ات را نگاه يک لحظه جدا شو ذهن ات را نگاه کن، وقتی ذهن ات را نگاه می کنی، 

 هشياری!. :. گوهر يعنییمی کنی، از چه جنسی هستی؟، از جنِس همين گوهر

ای گوهری از معدِن من که طالِب فرماِن منی، عاشِق فرماِن منی، الزم داری که به تو بگويم چکار کن، نه اينکه بيرون 

       سرانجام، احساِن مرا ببين!. ،را اسير کنند، نه اينکه فرم ها تو چکار کن به تو بگويد

می فرستم، اينها را ببين!. باالخره ببين!. کی می من اينجا نشستم و مرتب به تو برکت می فرستم، شادی و عشق و ِخَرد 

خدا خواهی ببينی!. باشد که با ما خو کنی. اگر ببينی، ممکن است يک روزی به ذهن ات، به دل ات برسد که من ياِر 

  :ها نيستم، تصميم ديگری بگيریم فر ناي هستم، يارِ 

 .،، جودم بيآيدبجای اينکه من از وضعيت ها زندگی بخواهم، اجازه بدهم که اين آرامش، از اعماِق و،، 

 مرا پيمانه شو، وز خويشتن بيگانه شو ربِ شُ 

 با درد من همخانه شو، باشد که با ما خو کنی
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تو اصال" برای اين کاری!. اين برکات را از من بگير، خودت پيمانه شو، آن شراب و آن ِخَردی را که من می دهم، تو 

 من به تو کمک می کنم، با ِخرِد من شو!.َ  ،مصرف کن، به جهان هم پخش کن. می خواهی در جهان بيرون موفق شوی؟

 ذهنی ات بيگانه شو.از بيرون نجات نخواه. از خودت، از مِن فقط يک کار کن: 

ين بنِد ناف را از جهان بِبُر. بگو من از چيزهاِی بيرونی، زندگی نمی خواهم. ديدی که بچه وقتی از تو بعنواِن هشياری، ا

 شير بخورد.س بِِکَشد و فَ شکِم مادر متولد می شود، بنِد ناِف او را قيچی می کنند. برای اينکه خودش می تواند نَ 

 ور بخوريد، می توانيد ِخَرد را از زندگی بگيريد؛ ولی تا زمانيکه بند ناف را نَبُريدی، از آن طرف شما هم می توانيد ن

 می خواهی، نمی شود هم از آن طرف بخواهی و هم از اين طرف!. نمی شود.

تو از مِن ذهنی ات بيگانه شو، با تصويِر ذهنی ات زندگی نکن، از وضعيت ها زندگی نخواه، چشم ات را ندوز که حاال 

" هيچ اتفاقی نمی اُفتد که اين وضعيت ها تغيير می کنند، من حواس ام را داده و جادو شده ام، ببينم چه اتفاقی می اُفتد، 

زل گفت: آن اتفاقی که بايد می اُفتاد، افتاده!. در انسان، هشياری از فکر، جدا شده. به شما زندگی دهد ". اتفاقا" در اين غ

تو اين جدايی را ببين، که تو ديگر از جنِس ماده نيستی، چرا بيخودی و بيهوده خودت را با ماده آغشته می کنی و مدام 

 هم هويت می شوی، که من رها نمی کنم!. چرا رها نمی کنی؟

اگر بخواهی خودت را از خويشتن بيگانه کنی، بايد با آن چيزهايی که هم هويت بودی و از آنها شربت  بله. درد داری.

 می خواستی، بشناسی و يکی يکی کنار بگذاری. طول می ِکَشد؟

 بله. درد دارد؟، بله. 

 درد را بايد آگاهانه بِِکشی؟، بله.

 قانوِن جبران را بايد رعايت کنی؟، بله.

 نوع است. شما انتظار نداشته باشيد که اين مطالب را نشنويد و عمل نکنيد و به " آنجا " برسيد!.قانون جبران دو 

شما، تا اين مطالب را چندين بار گوش ندهيد و به خودتان نگاه نکنيد و خودتان را زير نور افکن قرار ندهيد و دست از 

درِد هشيارانه هشيارانه را هم بايد بِِکشيد. بله، بايد  سر مردم برنداريد، هيچ موقع، به " آنجا "، نمی رسيد. آن دردِ 

 زحمت و درد دارد و وقت هم می گيرد.  بِِکشيد.

می فهميدم ,,.  اينطور نيست که مِن ذهنی با زرنگی اش بگويد: ,, اينجا اگر مطلِب خوبی بود، من با يک بار گوش کردن

هم روِی ما اليه اليه  اليه ها را می شناسيم.ما رام، آرام آرام، " نه، با يک بار گوش کردن، نمی شود فهميد ". آرام آ

  انباشتيم، ما مقاومت داريم، ما درد داريم، ما رنجش و کينه داريم.

 سئوليتِ م مااينها همه، از ابزاِر مِن ذهنی اند. ما حِس افسوس، حِس خبط داريم، احساِس گناه داريم، مالمت می کنيم، 

ما قبول نداريم که خودمان اين مسائل را برای خودمان ايجاد می کنيم، ما زندگی خودمان را بطور کامل قبول نداريم، 

خودم برای خودم درست کردم، ما ,, من ,, قبول نداريم که همۀ مسائل را نحس ايم!. قبول نداريم چون مِن ذهنی داريم، 

 کار می بََرد!. شانشناسايی  و . اينها را بايد بشناسيميماضطراب و ترس داريم، در آينده زندگی می کن

  .مشخص استباشد که با ما خو کنی. 
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 ای شاه زاده داد کن، خود را ز خود آزاد کن

 روز اجل را ياد کن، باشد که با ما خو کنی

  .هستيد، خدائيت هستيدشما شاهزاده هستيد؟، " بله ". برای اينکه از جنِس خدا، از جنِس شاه هستيد. امتداِد او 

 بيا خودت را از خودت آزاد کن. تو 

 خودتهست که اصِل شماست، هشيارِی حضوِر شماست، اآلن جذِب ذهن است، در ذهن به چيزها چسبيده. تو خود يک 

ی؟، نمی خواهی؟، حاضر نيستی؟، بدان که روزی خواهی ُمرد، بزودی بعد از پنجاه را از خودت آزاد کن. نمی توان

سال، صد سال، همه می ميرند، بدان که اين جسم، از بين خواهد رفت. معلوم نيست کی؟، هيچکس نمی داند، ولی 

طوری ست، تو تولد سوخت و سوز دارد؛ ولی بعد از تولد، مرگ سوخت و سوز ندارد. اگر آن سوخت و سوز ندارد.

 ن مِن ذهنی را متالشی و خودت را از آن، آزاد کن. همين اآلن، اي

تو بيا تا آن موقع که اجل برسد و ما بميريم و راست راستی زير خاک رويم، خودت را بدان که مرگ وجود دارد. 

  قاصدا" و عمدا" و هشيارانه از خودت جدا کن، اصال" برای همين، آمدی!.

 کنی، با ما خو می کنی، رفيِق ما می شوی. دوسِت ما می شوی که از اول بودی. اگر اين کار را ب

 می گويد: يادت هست که من از تو پرسيدم که ما با هم دوست ايم، رفيقيم؟، يعنی: تو از جنِس منی؟

  تو گفتی بله. يک ذره کوشش کنی، يادت می آيد که کی هستی. 

 انجهد ز تن سيمرغ جمانند تيری از کمان، بِ 

 آن را بينديش ای فالن، باشد که با ما خو کنی

نگران نباش. همانطور که تير از کمان می َجهَد، اين سيمرِغ جاِن تو هم که اآلن به ذهن چسبيده، می تواند بجهد، برود!. 

کمی روی خودت متمرکز باش، نورافکن را روی خودت روشن کن، اينها را بخوان، کاری با ديگران نداشته باش. يک 

البته ما بوسيلۀ انساب، آن نسبت ها، در سطح به مردم وصل ايم. به همسرمان، به دوست مان، بطور کلی به مردم از 

ند، ُخب شما می گوييد: ,, من چرا راِه مِن ذهنی را نروم!، طريق تلويزيون، نگاه می کنيم، همه راِه مِن ذهنی را می رو

 .,, نکند که من اشتباه می کنم! د!،نمی رسنچرا اينها مردم نرسند!، پس اصال" به من چه!، من بروم و به حضور برسم، 

 اين فکرها شما را در سطح نگه می دارد.  برای چه می گوييم که شما حرف هاِی بزرگان را بخوانيد؟

ين را بخوانيد، قرآن را بخوانيد: ،، اين دين، باالخره يک چيزهايی می گويد، ببينم چه می ر اينها را نمی خوانيد، داگ

 گويد؟ ،،. عربی بلد نيستيد، فارسی بخوانيد.                                                           

 اينکه اکثريِت مردم اشتباه می کنند، اصال" شکی نيست!. 

اوال" از قبل جدا هستيد، بدانيد که ، از خوِد بدلی جاِن اصلِی خودجدا شدِن که اينقدر نگران شما ولی موالنا می گويد: 

  مثِل تير از کمان، می پََرد!.اين سيمرِغ جان شما يک ذره آگاه شويد، اگر شده، 

انسان می تواند از ِم مادر متولد می شود؟، چگونه وقتی بنِد ناف را می بُرند، بصورت يک معجزه، چگونه بچه از شک

 دهانش نَفَس بِِکَشد، يک ذره فکر کنيد!، تقريبا" يک کاِر غيِر ممکنی ست!؛ ولی ممکن می شود!.

 شش هاِی انسان به کار می اُفتد، از دهانش شير و غذا می خورد!. 
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 !.و مقصود همين کار است؟ ؛ه شودندو به زندگی ز ؛انسان از ذهن اش متولدشما باور نمی کنيد که 

باشد که با ما خو اين موضوع را بينديش، متمرکز باش. اين، مهم است، همه کس. فالن، ای ای آن را بينديش ای فالن، 

   .کنی

 ای جمع کرده سيم و زر، ای عاشق هر لب شکر

 نگر، باشد که با ما خو کنیباری بيا خوبی 

طال و (که در دامن ات جمع کرده و به آنها چسبيده ای سيم و زری که چيزهايی که هم هويت شدی؛ و يعنی: تو با همۀ 

زيباست، يک بار بيا که ، ی شدیيعنی: شيرين سخن ،و عاشق هر لب ِشَکر ؛)نقره، َسمبُِل همۀ آن چيزهايی که به آنها چسبيده ای

 .!را ببين راستين زيبايیِ خوبی و 

 امروز در غزل هم داريم، گفت که: اين ُرخ و لِب عاريتی روِی کلوخ است، يعنی: گذراست. حتی اين زيبايِی ظاهرِی 

 .جسمِی ما هم روی کلوخ است. مِن ذهنی هم کلوخ است

 خوِد اصلِی شما. هشياری!. ". !چه چيزی کلوخ نيست؟، " اصِل شما

 .باشد که با ما خو کنیببين، را  حقيقی زيبايیِ يک بار تو بيا 

 نگاشتمتخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بِ 

 .ها برداشتم، باشد که با ما خو کنی س پردهبَ 

بی وفايی از زباِن خدا می گويد: من خيلی کار کردم، خيلی کمک کردم، من هر لحظه سعی می کنم تو را بيدار کنم، تو 

من به تو يادآوری کردم که تو از جنِس منی و وفای خودم را به تو نشان دادم؛ و تخم به سوی جهان می روی، کردی و 

 وفا کاشتم. تخِم وفا رشد می کند و وفا را به تو نشان می دهد. 

 می شود که ما بفهميم کی هستيم!. بعضی از اتفاقات که برای ما می اُفتد، واقعا" بوسيلۀ زندگی ايجاد

کرده ام؛ و يک باشندۀ شگفت انگيزی که ای انسان، تو باشی، درست کرده ام!، يک جسِم  می گويد: من اين کارها را

اين، هستی!.  منعالی، هشيارِی که خودم هستم!، با استفاده از مغز و بدِن تو، می توانم در تو، از ماده جدا شوم، تو 

 نقِش شگفت انگيزی ست!.

                    اده را بو می کنی!.تو با اين نقِش شگفت انگيز، دنباِل ُدم هر خِر م

ولی، پرده را من برمی !؛ ها برداشتم س پردهبَ من خيلی پرده ها را از جلِو روِی تو برداشته ام، اصال" پرده ای نمانده!. 

دارم، تو يک پردۀ ديگری درست می کنی!، من پرده را برمی دارم، تو يک پردۀ ديگر درست می کنی!، ... خواندِن اين 

 چگونه شما پرده درست می کنيد؟ابيات، شما را بيدار می کند. 

هر موقع مقاومت می کنی، هر دفعه که از جهاِن بيرون، با حرص چيزی می خواهی، هر هم هويت شدگی، هر حِس 

 جدايی، هر ستيزه، اينها پرده درست می کنند!. 

را جلب کند. چه با ِمهر،  پس ما متوجه می شويم که زندگی مرتب، حوادثی در زندگی ما بوجود می آورد که توجه ما

 درد!. چه با ايجاِد 

  .از مردم ندانيد!آن را شما درد برای شما ايجاد می شود؛ ولی 
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بدانيد که نيرويی می خواهد توجه شما را به خودش جلب کند و آن نيرو، اگر سوء استفاده از اسمش نشده بود، می گفتيم 

ن بيا. بيا. من اينجا هستم، پرده خدا، حاال بگوييد زندگی، بگوييد حقيقِت ُکل، مرتب به شما پيغام می فرستد که به سوِی م

نی از پردۀ آن بگذری. ديگر ها را برداشتم، پردۀ بيِن تو و خودم را برداشتم، يعنی: ديگر هيچ ماده ای نيست که تو نتوا

 درخت و حيوان نيستی!. بله.

* 

و وارِد ذهن شدن، اين  ؛قصِد ما از آمدن به اين جهان :توضيح می دهد کهموالنا، در اين چند بيتی که برايتان می خوانم، 

 اين متولد شدن و حِس وحدت؛ يا خوِد وحدت؛ يا عشق را به يک جوجه تشبيه می کند.است که از ذهن متولد شويم و 

 ی دارد، مقايسه می کند. می گويد:و سفيد یاين را با يک تخِم مرغ که زرد

مرغ، ما دويی می شناسيم. فرض کنيد که ما به يک تخم مرغ نگاه کنيم و فيدۀ تخم وقتی ما در ذهن هستيم، مثِل زرده و س

 اين جوجه متولد می شود.، باالخره روزی، یجوجه. تخم مرغ را هم بشکنيم، بگوييم که از تقاطِع اين زردی و سفيد

وقتی اين تخم مرغ را زير  اين جوجه، با آن زردی و سفيدی، خيلی فرق دارد؛ ولیآدم باورش نمی شود!، برای اينکه 

 مرغ می گذارند و مرغ پرورشش می دهد، پس از مدتی از توی اين تخم مرغ، جوجه در می آيد!. جوجۀ وحدت.

يک سيستِم قضاوت  اين، می گوييم: زردی و سفيدی. خوبی، بدی. اين ... خوب است، اين ... بد است؛ ودر ذهن هم ما 

ار است. در ذهن، يک چيِز خوب هست که ما عاشق اش هستيم و آن، زردۀ تخم است. اين سيستِم قضاوت، ,, من ,, د

 يم بدرد نمی خورد و دشمن اش هستيم، آن هم سفيدی ست.مرغ است و از يک چيزی هم بدمان می آيد، می گوي

جاِی  حاال، گاهی اوقات می گوييم: ,, يکی ايمان است و يکی کفر است ,,؛ ولی همۀ اينها در تخم مرغ است!. يک

 محدودی ست که اسمش ذهن است.

ذهن را پرورش می دهد، يواش يواش، يواش يواش، از اين تخم مرِغ ذهن، يک می گويد: اگر شما اجازه بدهيد، خدا اين 

 وحدت را ببينيد، متعجب می شويد: جوجۀ وحدت بوجود می آورد. يکدفعه شما اين جوجۀ 

          ندارد!.ـ اين جوجه با اين تخم مرغ اصال" نسبتی 

پس ما بايد اجازه بدهيم که ما را در ذهن پرورش دهد، اگر ستيزه کنيم و همه اش بگوييم: ,, من زردی را می خواهم، 

، بايد صبر کنيد، آن جوجه ای که می خواهد از ُمرغ نمی تواند شما را پرورش دهد، بايد تسليم باشيددشمِن سفيدی هستم، 

زود باش، چند روز می خواهی روِی من بخوابی، دو  : ,,می تواند به مرغ اعتراض کند کهتخم مُرغ بيرون بيايد، ن

 ,,. ساعت بس است ديگر!. هر روز می آيی روِی من می خوابی، من می خواهم بيرون بيايم

  چنين چيزی نمی شود. بايد صبر کنی.

* 

 ۱۹۴۰  مولوی، ديوان شمس، غزل شمارهٴ 
 

 درَ چونک ما را از زمين و از زمان بيرون بَ 

 او ما جاودان ودِ از فنا ايمن شويم، از جُ 

 زمين و زمان، ذهن است. هر اتفاقی با يک زمان همراه است. 
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ذهِن ما اين لحظه را نمی شناسد ولی شما می شناسيد چون از جنِس اين لحظه هستيد؛ ولی اگر همه اش چشم تان به ذهن 

 هن نگاه کنيد. !. پس نبايد همه اش به ذباشد، به اتفاقات باشد، خودتان از يادتان می رود که چه هستيد

 پس ذهن چکار می کند؟

 اتفاقات در اين لحظه در ذهن می اُفتد و به گذشته می رود، فاصلۀ اتفاِق يک دقيقۀ پيش را با اين لحظه، ذهن بصورتِ 

!، خوِد ذهن يک فکر است، يک بافِت فکری ست و با فکرها کار می گذشته می بيند؛ ولی اين گذشته، يک فکر است 

  .مِن ذهنی ست؛ يا وضعيتی ست که ذهن به ما نشان می دهددر اينجا فرم است، همين  زمين :کند. پس

هم چيزی ست که در ذهِن ما ايجاد شده که مربوط به گذشته يا آينده ست. پس زمان، گذشته و آينده ست و اتفاقات  زمان

زمين و يم وبه ذهن مان نگاه می کنيم؛ ولی ، يعنی: ذهِن ما نشان می دهد. ما هم از جنِس اين لحظه هستدر ذهِن می اُفتند

 .، ما را کامال" جذب نمی کنداتفاق و زماِن آن، زمان، يعنی: فرم و زماِن آن

 می گويد: پس پرورشش چگونه است؟، خدا ما را چگونه پرورش می دهد؟

 انيم از ذهن مان استفاده اينکه يواش يواش، فضا را در دروِن ما باز می کند و خودش را به ما می شناساند، ما می تو

 ولی جذب زمان نيستيم. ؛کنيم و گذشته و آينده را بفهميم

شما می بينيد که اآلن، بعضی از شماها در گذشته زندگی می کنيد و چون در گذشته زندگی می کنيد، در آينده هم زندگی 

آنجا می رويم و ن خوشم آمده. بعضی موقع ها می کنيد. می گوييد: ,, در گذشته اين ... اتفاق، اين ... اتفاق خوب بوده، م

پنج دقيقه، ده دقيقه، يک ساعت، آنجا هستيم!، مثل اينکه اصال" آن اتفاق هنوز هست!؛ يا نه می رويم در ذهن و در آينده 

 زندگی می کنيم!. اين زمان، زماِن روانشناختی ست.

می گويد: وقتی ما را از زمين و زمان، يعنی: از وضعيت، از زماِن گذشته و آينده، به صورِت هشياری، بيرون می 

ِکَشد، ما ديگر از فنا بيرون می رويم، از فنا ايمن می شويم، يعنی: می فهميم که ما فانی نيستيم، برای اينکه از جنِس اين 

اين لحظه، زنده هست، ذهن ام را نگاه می کنم، ذهن ام وضعيت ها را نشان لحظه می شويم. يعنی: در اين لحظه، من به 

 ايناتفاقاتی بيفتد؛ ولی چه ممکن است می دهد، در زمان اتفاق می اُفتد، می بينم که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، در آينده 

  :ابدی می شوم؛ و از بخشش او می شوم برای اينکه از جنِس اين لحظۀمن فناِی ، پس لحظه محل استقراِر من است

 . " جاودان می شوی" 

مثال" ذهِن ما نشان می دهد  چرا ما فکر می کنيم فانی هستيم؟، برای اينکه در ذهن مان، با اين تِن مان هم هويت شده ايم.

می ترسم، نکند  پنجاه سال عمر کردم، ،پس اين زندگی تمام شده! ،که اين تَِن ما، پس از مثال" پنجاه سال، خواهد ُمرد

            زودتر بميرم!. 

ولی اگر اجازه دهيد که مرِغ زندگی شما را پرورش دهد و شما را از ذهن بزاياند، يکدفعه متوجه می شويد که از جنس 

ست. جاودانه ست. آگاهی از اين لحظۀ ابدی، شما را جاودان می کند و  اين لحظه هستيد. اين لحظه. هميشه اين لحظه

  بخشش او را هم در وجود شما جاری می کند. ما برای اين کار به اين جهان آمديم.  

 ست و مرغی کاندروست  اين زمين و اين زمان بيضه

 ستهانر باشد، حقير و مُ شکسته پَ ظلم و اِ مُ 
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ی: فُرم و زمان، اين دويی ست. اين تخم مرغ است. پس در ذهن که محدوديت است، وضعيت يعن، اين زمين و اين زمان

؛ ولی در همين زمين و زمان، يک هشياری (در اين مورد صحبت کرديم)ها وجود دارد و زمان که مربوط به آنهاست. 

ن، حقير است و ُمستهان، که در ذه همين ُمرِغ شماست. اين هشياری، هست، يک هشياری اين کار را انجام می دهد

 شکسته پَر است، کما اينکه ما در ذهن، حقيريم، نمی توانيم پَر و بال باز کنيم، حاال خودش توضيح می دهد: يعنی: خوار.

 کفر و ايمان دان درين بيضه سپيد و زرده را

 واصل و فارق ميانشان (بَْرَزٌخ اليَْبِغيان)

,, اين ... خوب است، اين می بينيد که در ذهن ما با قضاوت مان دائم می گوييم:  ... اين دويی، کفر و ايمان، بد و خوب،

... ,,. همۀ اين دويی ها، که  .اين ... سود است، اين ... ضرر است .اين ... کفر است، اين ... ايمان است .... بد است

 ۀ تخم مرغ است:اسمش را کفر و ايمان گذاشته، مثل سفيده و زرد

يک چيز است!؛ ولی آن چيزی که بنظِر ما ايمان،  .دنباِل ايمان هستيم .دنباِل زرده هستيمما ر می کنيم؟، ما در ذهن چکا

ما می گوييم عاشِق زردۀ تخم مرغ هستيم و از ايمان است، ايمان نيست!، کما اينکه واقعا"  ما فکر می کنيم ،در ذهن

 يست!.مرغِ وحدت ن ، زايشِ اين کارحاصِل سفيدی بدمان می آيد، 

که به سفيده و ست کسی ، وصل به زندگی ست و به زندگی زنده شدهفارغ از ذهن است و می گويد: بدان هر کسی که 

  .يعنی: از تخم مرغ زاييده شده .مرغ وحدت شده، زردۀ تخم مرغ نظر دارد

  که اين دو با هم قاطی نمی شوند. " درست است؟ ". صله ای هستسفيده و زرده، فابين 

 مرد از کرَ روَ خويش پَ  رِ را چون زير پَ بيضه 

 .رفشانکفر و دين فانی شد و شد مرغ وحدت پَ 

ولی در همين دويی، مرغی هست  .يک دويی هستيعنی: گفتيم، تخم مرغ سمبُِل ذهن است. در تخم مرغ زرده و سفيده، 

می گفتم که شما بايد عقب بِِکشيد، بدانيد که (برای همين گراييده به قضاوت های خوب و بد که ديده نمی شود. در ما با اين ذهِن 

، بايد ) ، بد. خوب، بد. خوب، بد. خوب، بد. تفسير!، خوب، بد. خوب، بد. تفسير!خوب :يک هشياری، مشغوِل خوب و بد کردن است

که  سفيده آندر  و که می گوييد خوب است آن زردهشناخته شود. شما بايد بدانيد که داريد اين کار را می کنيد؛ ولی در 

 ديده نمی شود و اين، هشيارِی شماست.می گوييد بد است، مرغی هست که 

 ،داجازه دهيد که خدا شما را با َکَرم بِپَرورد، مقاومت نکني ؛ شما هماين تخم مرغ را با کَرم بپرورد ،می گويد: وقتی مرغ

 ،مرد از کرَ روَ خويش پَ  رِ ضه را چون زير پَ بيصبر داشته باشيد، با اتفاقات پيش رويد، همکاری کنيد، و  دنکنيستيزه 

          !. کفر و دين فانی شد

از دروِن آن مرغی  .اين ... دين است، اين ... کفر است، همۀ آنها فانی شدند آن چيزهايی که توِی تخم مرغ، می گفتی

 ، هيچ قابل مقايسه نيست!،با سفيده و زرده ،سفيده ندارد، کما اينکه گفتم: جوجه درآمد که هيچ شباهتی به آن زرده و

 ن، قابِل مقايسه نيست. مرغ، پَر زد و رفت. يعنی: با سيستم خوب و بِد ذه

هشياری، در جاِی تَنگِ ذهن، مشغوِل خوب و بد و زردی و سفيدی هستيم، اگر  صورتِ پس، توجه می کنيد: ما به 

 در ـ خدا ما را پرورش دهد، می تواند از دروِن آن، جوجه عقابی کنيم، اگر اجازه دهيمآرامش داشته باشيم، اگر صبر 
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 آورد، که پَر می ِکَشد و می رود!.

ذهن، يک زهدان بوده!. آن کارهايی را که مشغول بودم، حقيقتا" کارهاِی قبل از زايمان د که يکدفعه متوجه می شوي

بوده. بد و خوب کردن ها، بی اثر بوده: ,, اين ... خوب است، اين ... بد است. اين ... خوب است، اين ... بد است. از اين 

 با اين ... بايد دشمن شوم. اين ... دشمنانم را بايد حذف کنمبه اين ... بايد بچسبم، ... بدم می آيد، از اين ... خوشم می آيد. 

 . و دوستانم را بايد باال ببرم. ... ,,. " چنين چيزی نيست! "

مرغی نيست!، شما شما آمده ايد تا اين ُمرغ وحدت بيرون بيآيد. مرِغ وحدت يعنی چه؟، آيا واقعا" مرغی وجود دارد؟!، 

 آن، در اختيار آن قرار می گيريد. با زندگی، يکی می شويد و بعد از 

ند و شايد به موالنا حق دهيم که کمی تُ  ؛تا حدودی فهميده ايم که جريان چيست و ما کی هستيم و طرِح زندگی چه هست

             .حرف بزند

* 

 هان، که خاقان بنهاده است شهانه بزمی

 هر خدا طوی مکنزبله از بَ اندر اين مَ 

شهانه يعنی: خبردار باش که خاقان، شاه، خدا، در اين جهان،  هانبه زباِن تُرکی يعنی: جشن. جشِن عروسی.  طوی

 نهاده. بزمی

پس معلوم می شود: همۀ ما آمديم که به ذهن برويم، برگرديم و به حضور زنده شويم و با شادی و آرامش و ِخَرِد زندگی 

 يعنی: در اين زباله دانی، وقتی در ذهن هستيم، جشن نگير!. ، زبلهمَ  ايندر تو اين جهان را گلستان کنيم. اما 

  .در ذهن جشن گرفتن، يعنی: همين جشن هايی که با ,, من ,, می گيريم!

با مِن ذهنی جشن می گيريم: می خواهيم خانه مان را، خودمان را، سوادمان را، فرش هايمان را به مردم نشان دهيم، 

بدون اينکه  ،مردم را دعوت کنيدبا عشق، تن است. اگر شما به هشيارِی حضور زنده شويد، اين، در مزبله جشن گرف

 جشن است!. در اينصورت، با ذهن عمل نمی کنيد.  ،خودتان را نشان دهيد و قصد خودنمايی داشته باشيد، اين

 ، در زباله دانی جشن می گيرد. جشن بگيرد، در مزبله اگرمِن ذهنی جشن نمی گيرد، 

با مغِز اعالء، با تِن اعالء، با قدرِت دريافِت ِخَرد و باشندۀ شگفت انگيزی مثل شما، خدا، ا به خدا احترام بگذار!، شم

، چنين سفرۀ شاهانه ای پهن کرده!. خداگونه ست. ما آمديم و مزبله !چنين بزمی نهاده ،، بيدار باش!ساختهزندگِی اعالء، 

      م.درست کرديم!، اين کار را نبايد بکني

که زندگی مشترک شان را شروع  ، بعنواِن زن و شوهر،در زندگِی مشترک هم همينطور. شما می دانيد که دو مِن ذهنی

 با ,, من ,, هايشان است و بزودی درد شروع می شود!.می کنند، هر جشنی که می گيرند، 

,,  تَرسلطه داشته باشد، صحبِت ,, برای اينکه: دو تا مِن ذهنی، هر کدام می خواهد ديگری را تغيير دهد، روِی ديگری 

 هست!، صحبِت ,, من از تو بهتر! ,,، هست، بطورکلی خودنمايی و ايجاِد تصويِر ذهنی از اين زندگِی مشترک هست. 

  .ذهنی ايجاد می شود، روِی کلوخ است. پايدار نيستاين زندگِی مشترکی که بوسيلۀ دو تا مِن بناِی 

 رابطه بر اساِس عشق باشد، وقتی شما زحمت می ِکشيد و چيزی درست می کنيد، اگر اين  هفتۀ گذشته داشتيم، گفت:
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رف نويسيد، تا ابد می ماند؛ ولی وقتی با مِن ذهنی درست می کنيد، مثِل کلوخ است، از اين طمثِل اينکه روِی سنگ، می 

می خواهی نقاشی خوب بِِکشی، از آن طرف می ريزد!. برای اينکه خوِد مِن ذهنی، در حاِل تغيير است. اين زندگی، 

 زندگی نمی شود. در اين زندگی، بيشترين درد خواهد ريخت. چرا؟

 حضور برسند.  ينجا بريزد، تا اين دو نفر متوجه شوند که بايد بهبرای اينکه زندگی می خواهد بيشترين درد را به ا

زن و شوهر می توانند با هم همکاری کنند و به هم کمک کنند؛ ولی تک، تک، به حضور برسند. بايد بدانند در اثر 

به اين رابطه خواهد ريخت، تـــــا مِن ذهنی شان را کنار  ،زندگی و کارهايی که زندگی پيش می آورد، بيشترين درد

 بگذارند و بيدار شوند. 

  نگوييم مرض دارد، " نه! ".ی از اين دردها، بيدارِی ماست، قصِد مِن ذهن

 وقتی آدم مسِت غرورش است، درد، تنها بيدار کننده ست. هيچ راِه ديگری نيست، وقتی آدم گوش نمی دهد!. 

 موالنا امروز به ما گفت: زندگی می خواهد از راههاِی مختلف نفوذ کند و هر دفعه ما آن را پس می زنيم!. 

 از درد، غير از مسئله و چالش هاِی بزرگ، چه چيزی ما را بيدار می کند؟!.غير 

زندگی بايد ما را کتک بزند!. دو راه هست: انتخاب کنيم که انعطاف پذير باشيم و با زندگی همکاری کنيم؛ يا ... ُکتَک!. 

ِکشيم، می ِکشيم، می ِکشيم، باالخره  ولی بيشتِر ما، کتک را انتخاب می کنيم!. آنقدر درد می ِکشيم، درد می ِکشيم، می

 می گوييم: ،، چرا ما اينقدر درد می ِکشيم؟! ،،. ُخب اين را سی سال پيش می گفتی!. 

چرا؟، برای اينکه تو نبايد در مِن ذهنی ات بايستی، نبايد با ,, من ,, ات، عمل کنی!. ,, من ,, ات نحس است، اآلن بگو. 

مِن ذهنی اينجا را مزبله می کند، مزبله زباله ست!، کسی که تو نبايد با مِن ذهنی ات عمل کنی، گردن ديگران نينداز، 

همۀ چيزهاِی داشته، جدايی را نگه اشته، احساِس گناه را نگه داشته، در ذهن اش رنجش ها را نگه داشته، کينه را نگه د

 مزبله ست ديگر!. آنجا ُخب داشته،  هبد را آنجا ريخته و نگ

 .واضح است .در مزبله جشن نگير!

 مير چوگانی ما جانب ميدان آمد

 له جز گوی مکنپی اسپش دل و جان را هَ 

آمده!. يعنی: خدا، زندگی، می خواهد اين ,, من ,, هاِی ريز و درشِت شما را و می گويد: اميِر چوگان ِکِش ما، به ميدان 

دِل مِن ذهنی را  جان و سواِر اسب است، تو دل و جان ات را، يعنی: .باالخره، همۀ ,, مِن ,, شما را با چوگان بزند، بِبَرد

، روشن کن. بگو: ،، اينجا، ,, من ,, دارم هر جا دردت می آيد، فورا" نورافکن را .گوی کن، دخالت نکن، بگذار بِبَرد

         ،،. دردم آمده، اآلن خدا می خواهد اين را با چوگان بزند، همين اآلن می خواهد بزند، بگذار بزند، نگه ندار!

شما  ، ماِل شما نيست. آن قسمِت ,, من ,,، مالِ زدِن چوگان، معادِل شناسايِی شماست. شناسايی کرديد، تمام شد!. ديگر آن

 نيست. چه اتفاقی می اُفتد؟

 اين ,, من ,,، يک ذره کوچک شد، فضا بزرگ شد. ميِر چوگانی، چکار می خواهد بکند؟

 می خواهد اين ,, من ,, ها را بزند برود، که خودش جايش را بگيرد. بله.

* 
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 اين بيت هم بسيار مهم است. می گويد:

 ۶۲۴۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 پيش چوگانهای حکم ُکْن فَکان

 .المکان دويم اندر مکان و می

 پس می بينيد که چه اتفاقی بايد بيفتد و ما نمی گذاريم!.

 ست.نهايِت ما آن، : خدا می گويد باش؛ و می شود. پسهست حکم ُکْن فَکان

خدا، زندگی ست که چوگان دارد و در مکان و  :پس از اينکه از مِن ذهنی زاده شديم، شما بايد به اين حکم توجه کنيد که

. شما المکان، يعنی: در فضاِی يکتايی و جهاِن فرم، اوست که چيزها را بوجود می آورد و او می گويد: بشو؛ و می شود

 اجازه می دهيد. شما همکاری می کنيد، شما دخالت نمی کنيد، شما با مِن ذهنی دخالت نمی کنيد. اگر با ,, من ,, دخالت

 کنيد، اين موضوع صورت نمی گيرد، اگر صورت نگيرد چه می شود؟، شما درد می ِکشيد.

 هست؟ حکم ُکْن فَکان به صفر رسيد، باز هم چوگان هایِ  پس اگر ما از ذهن زاييده شديم و ,, مِن ,, مان

ست، ما کامال" در اختيار او بله هست.  بعد از آن هم در فضاِی يکتايی، هم در مکان، در اين جهان که ابتداِی آن ذهن ا

در مکان و المکان. در فضاِی يکتايی و جهاِن فرم ها، شما دراختيار او هستيد. ُخب اآلن در اختياِر او قرار  هستيم.

 ؟چگونهبگيريد. 

 مقاومت نکن. مقاومت را به صفر برسان. گفتم:در مکان، که فعال" هشيارِی جسمی داری، با اتفاِق اين لحظه آشتی کن. 

" عدِم مقاومت سبب می شود هشياری از زندان ماده آزاد شود. مِن ذهنی هم ماده ست، هشياری از فکر جدا شده. ما به 

 . زور، به چيزهاِی اين جهانی چسبيديم و از آنها برکت می خواهيم

از چيزهاِی آفل و گذرا  خواندِن اين ابيات و با جان و دل گوش کردن، شما را آگاه می کند. يواش يواش شما چنگ تان را 

اين همراه با عدِم مقاومِت شماست. عدِم مقاومت شما ُشل می کنيد. يواش يواش عقب می ِکشيد و اين، صورت می گيرد. 

 .مهم استهست. ، حکم ُکْن فَکانبه اين لحظه، عالمِت اين کار است. هر قدر مقاومت کمتر، نشاِن اجراِی 

 نهروی را پاک بشو، عيب بر آيينه مَ 

 نقد خود را َسره کن، عيب ترازوی مکن

 ُخب اگر جلوِی آيينه رويت لکه دارد، برو و رويت را بشو. 

     بزنيد.و گولفريب بدهيد و را  و خودتان اين جهان نمی گذارد که شما زياد مردمينه چيست؟، جهان آيينه ست. يآ

دقيقه بعد، اتفاقی بيفتد، شما چنان واکنشی به آن نشان پنج بگوييد من کامال" به حضور رسيدم، اآلن شما ممکن است 

دهيد که جهان بعنوان آيينه ثابت می کند شما لکه داريد، شما رنجش داريد، شما هم هويت شدگی داريد، شما درد داريد، 

روی تان را ، نمی توانيد خدا را هم فريب دهيد، بنابراين برويد شما ترس داريد، ... نمی توانيد جهان را فريب دهيد

 بشوييد. تمثيِل بسيار عالی ست:

به آيينه ايراد نگير، برو رويت را خوب بشور، بعد دوباره بيا و نگاه کن. ديدی نشد، بيا نگاه  ينه می رويد،يشما جلوی آ

 ـهمآن در تو هم هست، به هر چه که واکنش کن. هر چه که آيينه نشان می دهد، هر چه که شما در ديگران می بينيد، 
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 می دهی، آن در تو هم هست، آيا فضاِی يکتايی صاف، مثل آسمان، هم واکنش نشان می دهد؟ نشان

نقد يعنی: همان طاليی که اآلن داری، نقد در اينجا يعنی: چقدر نقد خود را َسره کن، ، جا باز می کند. فضا " نه ". آن

 حضور داری؟، چقدر ناخالصی داری؟

 من، خالِص خالص است! ,,. حضوِر البته هر کسی می گويد: ,, 

 از بيشتِر مردم بپرسيد که شما اصال" وضِع حضورت چطور است؟، می گويد: ,, من صد در صد به حضور رسيدم ,,.

". ممکن است يک در صد رسيده و يا تماما" تحِت سلطۀ ذهن و مِن ذهنی ست. هيچ هشيارِی حضوری در تو  " نه

 وجود ندارد؛ ولی تو ادعا داری. 

 "، ترازو عيب ندارد.  !" نهتو می گويی ترازو عيب دارد،  .نقد يعنی: طال، سکه

ِش جواهر فروش می بريم، می گويد: اين دويست ما يک جواهری داريم، فکر می کنيم صد هزار دالر ارزش دارد، پي

 شما جواهر فروِش خوبی نيستيد! ,,. می گويد: من متخصص ام.، !نه,, دالر می ارزد. می گوييم: 

 . عيب ترازوی مکنهر جا می بريم می گويند همين دويست دالر می ارزد؛ ولی به نظر خوِد ما، خيلی ارزش دارد!. 

 :به شما نشان می دهد کهاين جهان . با اتفاقاتی که برای تان می اُفتد، !ترازو، همين جهان استما عيِب ترازو می کنيم!. 

 اگر شما خوش شگون ايد، از جنِس طالِی خالص هستيد. 

پيش می آيد، برای اينکه بدرجه ای که ناخالصی پيدا می کنيد، جهان جلوی شما می ايستد. اتفاقاِت پُر درد برای شما 

 به اتفاقات نمی ريزد!، پس از مدتی می بينيد که اطراف تان پُر از درد است. برکت زندگی 

 نقِد شما يعنی: حضوِر شما.. (َسره يعنی: خالص)خالص نيست. که نقِد شما  بدانيداگر می بينيد اطراف تان پُر از درد است، 

صد؟، پنجاه در صد؟، شصت در ، نود در صد؟، ده در نقِد شما، حضوِر شماست. چند در صد حضوِر خالص داريد؟

 صد؟؛ ولی در خالص کردِن آن، هر چه بيشتر بايد بکوشيد.

 . غزل تقريبا" معنی شده

 آن که لبت داد لب خود مگشا رِ جز بَ 

 کت داد تکاپوی مکنتَ  جز سوی آنکِ 

داده، تو لب ات را  شما از جنِس هشياری هستيد. زندگی از جنِس هشيارِی بی فرم است. می گويد: غير از آنکه به تو لب

که به تو ست آن کسی  و او به تو زبان داده ،او به تو لب داده ،باز نکن. يعنی: بگذار زندگی از طريِق تو حرف بزند

 ک داده. تک يعنی: دواندن، دويدن. نيروِی زندگی داده و شما را به حرکت درآورده، ت

، نی هاِی ديگری هم دارد، در اينجا به معنِی دويدن و نيروِی دويدن است)(تک به معنِی حمله هم هست، معآن کسی که به تو تک داده 

    .مشخص است او تکاپو کن. به سوِی او برو. به سویِ آن کسی که شما را به حرکت وا می دارد، 

 کنيد!.  شما را کی به اينجا آورده؟، چه نيرويی؟، به آن نيرو توجهما؟، به سوِی بيخبران می رويم!. شما تأمل کنيد!، 

 دوباره توضيح اش را کامل می کند:

 تان راست دروغين می دانروی و مويی که بُ 

 موی مکن زره  نامشان را تو قمررویِ 
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می توانند انسان ها باشند، هر چه شما می پرستيد. اينها، روی و موی دارند، چه انسان باشند، چه جمع بُت است، بُتان 

 مررویِ نامشان را قَ هايی ست که شما در ذهن می پرستيد. اينها دروغين هستند. تو  جسم باشند، اين روی و موِی همۀ آن

نکن. قََمر روی يعنی: روی شان مثِل ماه شِب چهارده، هم زيباست و هم نور دارد. شما می خواهيد بوسيلۀ ، موی زره 

 !. زره موی يعنی: موی شان مجعد، مثِل زره ست. ؟نوِر اقالِم ذهنی، جهان را ببينی

 پس:می پوشند، يعنی: موِی آنها، گرچه که مثِل زره ست؛ ولی به شما حِس امنيت نمی دهد. زره 

 قََمر روِی زره موی، باشد. برای شما، هيچ انسانی نمی تواند 

هستيد و از ماده جدا  آنفقط زندگی می تواند؛ و شما  .هيچ انسانی، در مقابِل چالش هاِی زندگی نمی تواند زرِه شما باشد

شرط اش اين  .!خدائيت روِی خودش زنده می شود ؛!شده ايد!. می توانيد از اين فُرم بيرون بياييد و فرم تان را نگاه کنيد

 نگذاريد. ، موی زره  قمررویِ است که شما اسم بُتان را 

 .نمی آيدبرای اينکه در اين جهان، ما دنبال نوری هستيم که جلوِی پای مان را روشن کند و اين، از انسان هاِی ديگر 

 انسان هايی که شما می پرستيد!. امتحان کرده ايد. نگوييد: 

  ,,، " نه! ". ، ...,, من شانس ندارم، همسِر من، دوسِت من، وضعيت هاِی من، اينطوری از آب در آمد!

هيچ انسانی جلوِی انسانی ديگر را با نوِر حضور روشن ، حِس امنيت نداده. هيچ انسانی، به انسانی ديگر، تا بحال

و  نجا می خوانيم از درون، نوِر حضوِر خوِد شما را روشن می کنند، نوِر حضورنکرده، اين ابياتی را هم که ما در اي

 ، ماِل کسی ديگر نيست!. د، نور ماِل خودتان استخدائيت شما و فضاِی دروِن شماست که باز می شو

"، ابيات مفيد هستند، اين گفتارها می توانند مفيد باشند؛ ولی ابيات و حرف ها نيستند، بلکه آن نوری که در درون  بله" 

کند و به  يد که وجود شما را سالم می کند و جلوِی پاِی شما را روشن میشما متولد می شود، آن نور است که باال می آ

شما نشان می دهد که در ذهن ات چه اتفاقاتی می اُفتد، در جهان چه اتفاقاتی می اُفتد، شما بطور قطع و يقين می بينيد که 

وضعيت ها زندگی ندارند و وضعيت ها زندگی شان را از ما می گيرند، وضعيت هاِی اين جهان، گداِی ِخَرِد زندگی از 

يت ها جهان آبادان نمی شود، بلکه با آمدِن ِخَرِد زندگی به اين جهان است که جهان سامان دروِن ما هستند، با تغيير وضع

 می گيرد.

 يک کارهايی بکنيم که اين ... اينطوری بشود، آن ... اينطور بشود، ... رفتيم، می گوييم:ما در بيرون به اشتباه 

بشود؛ ولی آن نتيجه ای که شما بخواهيد، گرفته نخواهد اينها را همه مِن ذهنی انجام می دهد، تغييرات ممکن است که 

                               شد. برای اينکه اجازه نمی دهيد که ِخَرِد زندگی، بيرون بيآيد!.

 خ و چشم و لب عاريتیلوخی است رُ بر کُ 

 چشم به جد شيوه ابروی مکن پيش بی

نور و حِس امنيت   ،که تجسم کردی ذهنیمی گويد: تو که دنباِل قمر روی و زره موی می گردی، يعنی: از چيزهاِی 

لوخ است!. واقعا" هم همينطور است. حتی آن که روِی ماست، روِی کُ ، رخ و چشم و لب عاريتیکه می خواهی، بدان 

يد، تکانش شما عکسی روِی کلوخ بکشيد، حاال خيلی هم مواظب باش !؛ ولیدرست است که ما اينها را نگه می داريم

  .جسِم ما هم همينطور است .باالخره می ريزد. اين مِن ذهنی هم همينطور است ،برداريدهم ندهيد، يواش 
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می چشم ندارد، پيش باشنده ای که چشم ندارد، تو مدام چشمک که  هر چيِز گذرا هم همينطور است. می گويد: پيش آدمی

می کنی!. يعنی: ی شيوه ابروزنی، جدی هم هستی!، شما چطور نمی بينيد که اين شوخی ست!. پيِش يک آدِم بی چشم، 

 مِن ذهنی نمی تواند شيوۀ ابروِی زندگی را، چشمک زدن هاِی عاشقانه را بفهمد!. نمی تواند بفهمد!. وقت تلف نکن.

 :پس، از شنيدِن اين چيزها، متوجه می شويم که

 : (هفتۀ قبل داشتيم). ست خ و چشم و لب عاريتیرُ رچيزی که باشد، ــــما نشان می دهد، ه ی که ذهنِ چيز

، خ و چشم و لب عاريتیرُ هوِش ما، هشيارِی ما به تله افتاده. ما اين هوش و هشيارِی به تله افتاده را از آن چيزها، از 

 بيرون می ِکشيم. 

اتفاقا" درک و  ت، در ما يک هشيارْی بيدار می شود که گذرا نيست.گذر اسوقتی متوجه شديم که همه چيز در حاِل 

يک نوری، يک  شمادر  :شناسايِی اين موضوع، سبب می شود که همه چيز در حاِل گذر است، به شما می گويد که

  هشياری وجود دارد که در حاِل گذر نيست. جاودانه ست.

در شما نباشد، هم  ، نوِر پايام رنگ ها را تشخيص دهيم، نوِر جاودانههمينطور که نوِر بی رنگ نباشد ما نمی تواني

 پايا نباشد، چيزهاِی گذرا را نمی توانيم تشخيص دهيم. هشياریِ 

پس بنابراين، وقتی شما گذرا بودن چيزها را می بينيد و درک می کنيد و عمال" در شما جا می اُفتد و شناسايی می شود، 

 زنده شده ايد وگرنه نمی توانستيد بفهميد. يواش يواش ديگر از آنها، عقب می ِکشيد. ،شما به زندگِی جاودانه

از جسم مان، از  بارها گفتيم، ما .عقب ِکشيدن از آنها، معنی اش اين نيست که تا موقعی که هستند از آنها استفاده نکنيد

   ذهِن مان، خوب مواظبت می کنيم.

 ابديست ماعِ ال زد که سَ قامت عشق صَ 

 جز پی قامت او رقص و هياهوی مکن

ن لحظه، از جنِس بی نهايت است. عمِق بی نهايت است. ، قامِت شما هم هست. يعنی: شما؛ يا زندگی، در ايقامت عشق

 قامِت عشق، اصِل شماست. می گويد که:

يعنی: ما جاودانه هستيم. تو فقط، هياهو  من همه را به رقِص ابدی، به سماِع ابدی، به خوش گذرانِی ابدی، دعوت کردم.

 . جز پی قامت او رقص و هياهوی مکنو رقص ات را برای قامِت عشق کن. 

کی اين کار صورت می گيرد؟، وقتی که شما در اين لحظه، به زندگی زنده هستيد و اتفاقات می اُفتند، فُرم ها می آيند، 

 .می رقصند

بيآيند، بروند، سود، ضرر، برای شما فرق ندارد. البته شما ِخَردمنديد، سعی می  دِن اينکه چيزهارقِص فُرم و اجازه دا

کنيد در جهاِن بيرون سود بِبَريد و ِخَرِد زندگی هم به شما کمک می کند؛ ولی اين لحظه، اگر شما رقِص فُرم را می بينيد 

با نوِر اََزل، با آهنگِ کيهانِی عشق داريد  جاودانگی متِ و اجازه می دهيد فُرم رقص کند، پس شما با قامِت عشق، با قا

                         هم فُرِم شما شاد است و هم اصِل شما در آنجاست. گفت: می رقصيد، 

 پيش چوگانهای حکم ُکْن فَکان

 .دويم اندر مکان و المکان می
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ديد: فُرم به نظر پايدار می آيد، به نظر حقيقی وقتی شما در مقابِل اتفاقات؛ يا اتفاِق اين لحظه، مقاومت می کنيد، خواهيد 

 می آيد، شما سی سال پيش رنجيديد، اين رنجش را هنوز داريد، چرا اينقدر طوالنی و حقيقی شده؟

فُرم و چيزهاِی گذرا را حقيقی تر  ،برای اينکه رنجيديد و آن موقع، نبخشيديد!. برای اينکه مقاومت کرده ايد!. مقاومت

 چيزهاِی گذرا را حقيقی می کند و در ذهِن شما پايدار نگه می دارد!. است که به اتفاقات اومت می کند. اين مق

 !.عدِم مقاومتعدِم مقاومت به اتفاقات، نشانگِر اين است که اتفاقات يا ماده، مطلق نيست. 

 چه مطلق است؟، اصِل شما. هشياری. جوهِر شما. 

از جنِس هشيارِی مطلق هستيد و مقاومت نمی کنيد، متوجه می شويد که پس شما وقتی در اين لحظه حس می کنيد که 

 فُرم ها بوجود می آيند، می رقصند و می روند؛ و شما نگه شان نمی داريد. اگر نگه داريد، رقص متوقف می شود.

 شما برای قامِت عشق، می رقصيد نه برای قامِت ماده. 

ماده و با آهنگِ اتفاقات رقصيديم!. شما اآلن برای عشق می رقصيد.  ما برای قامت ماده رقصيديم، با آهنگِتا حاال 

اتفاقا" برای اينکه برای عشق برقصی، بايد اجازه دهی ماده برقصد. تا در مقابِل يک ماده مقاومت کنی، آن ماده حقيقی 

ِب شما گذرا بوده يا نبوده؟، البته می شود. فکرها گذرا هستند يا نيستند؟، اتفاقات گذرا هستند يا نيستند؟، اوقات تلخِی ديش

 .وضعيت ها گذرا هستند. مِن ذهنی گذراست. همه چيز گذراست. هر چيزی که به ذهِن شما بيايد، گذراست که بوده!.

ولی مقاومِت شما اينها را حقيقی و پايدار جلوه می دهد و به آنها عمر می دهد!. جدی می کند!، وقتی جهان جدی شود، 

 رود. جهان کی جدی می شود؟ رقص از بين می

 ود. فکرهاِی شما کی جدی می شود؟وقتی فکرهاِی شما جدی می ش

وقتی مِن ذهنِی شما جدی می شود. مِن ذهنی شما بافِت فکری ماده ست، پس برای شما مِن ذهنی مطلق است!. پايه و 

تفاِق اين لحظه، گردد به اينکه شما در مقابِل امرکِز شماست، تا حاال اينطور بوده!. بعد از اين نباشد. همۀ اينها برمی 

 مقاومت نکنيد. همينکه مقاومت کنيد، اتفاقات جدی می شوند، حقيقی تر می شوند.

 زن، ور بزنی زير لب آهسته بزنم مَ دَ 

 .م حجاب است يکی تو کن و صد توی مکندَ 

، و حرف پشِت حرف؛ و حرف ها بت کرديم)(همين اآلن صحبرای اينکه وقتی با ذهن حرف می زنی  زن،م مَ دَ می گويد: 

را جدی می گيری، حرف ها سبِب قضاوت و خوب و بد کردن و مقاومت می شوند و اتفاقات را جدی و طوالنی می 

 کنند، جهان مهم می شود!. اتفاقات آن اهميت را ندارند!. مهم جلوه می  ،کنند، اتفاقات بيش از حد

تو صحبت نکن. بگذار زندگی  زن،م مَ دَ مختلف اين موضوع ديده می شود. تو از زاويه هاِی مختلف و به جورهاِی 

ما حرف می زنيم، پرده ايجاد می . حجاب استبرای اينکه حرف زدن، . بزنی زير لب آهسته بزنصحبت کند. اگر هم 

                  کنيم.                                                                                                   

اين لحظه، از فکری به يک فکر ديگر می پَريد، به فکری ديگر می پَريد، به فکری ديگر می پَريد، اين فکر وقتی شما 

  اين سرعت را کم کنيد؟، می توانيد نرفته، آن يکی می آيد و ... 

 بدانيد که اين، به صرِف شماست. چرا؟ و بعضی موقع ها ساکت باشيد، ذهن را ساکت کنيد
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، به اصِل خودتان، جوهِر خودتان نزديک تر می شويد. هر چقدر اين مِن ذهنی کمتر حرف بزند، هر چه ساکت تر باشيد

 فضاِی درون بيشتر می شود!. 

 توجه می کنيد؟ ،زياد می کنيم و فضا را می بنديماين مقاومت را ما صحبت کردن است که تُند تُند از طريِق 

 َدم پرده ست. يک معنِی ديگر آن، اين می تواند باشد که: ، م حجاب استدَ می گويد: 

يعنی: يک اليه باشد، هزار اليه نباشد!. اآلن هزار اليه . تو کن و صد توی مکناين حجاب را يک اگر می توانی، تو 

 ست، چرا؟

 ما انواع و اقسام مقاومت را داريم: اما نور از " آنطرف " می آيد، 

اين ... فکر يک مقاومت است، اين ... فکر يک مقاومت است، اين ... فکر يک است، فکر يک مقاومت ... ـ اين 

 مقاومت است، اين ... يک ... هميشه مقاومت هست!. قضاوت بعد از قضاوت!. 

از طريِق تو حرف بزند و اليه ها را زياد نکن، تو بيا آرام حرف بزن. اگر می توانی اصال" حرف نزن. بگذار زندگی 

 به سرعت حرف نزن، سرعِت فکر را کم کن. 

، ويکی تُ م حجاب است، در اين صورت، اين يک معنی اش هم اين می تواند باشد که: تو يک تو باش و صد تو نباش!. دَ 

 . به تو برمی گردد، به حجاب برنمی گردد

به حجاب برگردد، بايد بگوييم که: حجاِب يک اليه درست کن، صد اليه درست يکی تو و ؛ م حجاب استدَ  اگر بگوييم:

، بدان، تو بيا يک تو باش. برای اينکه اين، حرف زدن سبب می شود که دِل تو عوض شود و م حجاب استدَ نکن. يا نه، 

 ست!. وصد تُ دِل تو مرتب از ذهن و ماده ست و در نتيجه 

* 

  مثال اش هم همين است: يک اين موضوع را بارها موالنا به ما گوشزد کرده و 

 ۸۱۴۱يت مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ب
 هست معشوق آنکه او يک تُو بَُود

 .ُمبتدا و منتهايت او بَُود

 معشوق به او می گويد که:در قصه ای ست که: يک عاشق، به معشوق اش رسيده و دارد نامه هايش را می خواند، 

 تو که ديگر به من رسيدی، چرا نامه ها را می خوانی!.

. خدا به ما می گويد: تو که به من رسيده ای، چرا با من !مان را می خوانيم يعنی: ما اآلن، به معشوق رسيديم، داريم ذهنِ 

 يکی نمی شوی، چرا نامه می خوانی؟!. در آن قصه اين بيت هست که می گويد: 

باشد،  يعنی: دِل تو همه اش از هشياری باشد، عدمْ ، (ما معشوق هاِی قالبی داريم!) باشديک تُو معشوق حقيقی آن است که 

باشد. بنابراين، تو در ذهن نيستی که بگويی: ,, من از اين وضعيت، اگر  ُمبتدا و منتهايت اوديگر چيزی در آن نباشد و 

 به آن وضعيت بروم، به خدا می رسم! ,,، چنين چيزی نيست!.

ن، معشوق پس اگر در ذهن ات می خواهی از يک وضعيت به وضعيتی ديگر بروی، پس هنوز در ذهن ات هستی و آ

 . بنابراين، مبتدا و انتهايت، همين است. نمی شود، آن يک وضعيت است، هيچ موقع به معشوق نمی رسی
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 .بلهمعشوق را نمی توانی در ذهن ات هدف قرار دهی!. به خدا رسيدن را نمی توانی هدف قرار دهی!. 

امروز هم در غزل داشتيم که گفت: هشياری می آيد، به ذهن می رود، اول هشياری ست، برمی گردد و از ذهن زاييده 

می شود، باز هم هشياری ست؛ ولی وقتی به ذهن رفت، همانطور که ُمرغ روی تخم مرغ می خوابد، خدا هم روی ما 

 ت که از خودش آگاه شده!. کار می کند؛ ولی وقتی از ذهن زاييده می شود، اين هشياری س

همآن يک هشياری ست!. وقتی وارد می شود و خواب می شود و برمی گردد و از ولی اول و آخرش، هشياری ست!. 

                   خواِب ذهن بيدار می شود، ديگر اين دفعه از خودش آگاه می شود. 

 اين هشياری را خدا الزم دارد.

* 

 در دفتِر سوم شروع می شود:  ۲۲۲۷اجازه بدهيد چند بيت از مثنوی برايتان بخوانم. اين مثنوی از بيِت 

 ۷۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 هان را در شکارد روبَ هانَ پا رَ 

 .و آن ز ُدم دانند روباهان ِغرار

هيدن از دست می َرهاند؛ ولی خوِد روباه، رَ روباه را که سمبُِل مِن ذهنِی زرنگ است، پا در شکار، می گويد: 

 .داند!شکارچيان را از ُدِم خود می 

ه می دانيد روباه را بخاطِر ُدمش که قشنگ است، شکار می کنند. براِی خوِد روباه هم ُدمش، مرکِز زرنگی همانطور ک

همانطور که برای روباه پايش  !.ست. بنابراين، براِی ما انسان ها هم َسِرمان که َسِر هشياری ست، بايد عقِل مان باشد

 واست، ُدمش را مرکِز زرنگی  اش قشنگ توجهی ندارد، همۀ حواس اش به ُدمِ خيلی مهم است؛ ولی روباه به پايش 

 .مرکِز عقِل خودش می داند

 ِن زرنگ است و يکی از خصوصياِت مِن ذهنی، زرنگی ست ".روباه نماِد انسا" همانطور که گفتم: 

 موالنا، مرتب به اين موضوع اشاره می کند. پس، همين بيت به ما می گويد که:

در حاليکه که  شکار می شويم!.مسئله برايمان پيش می آيد و ما به خاطِر ُدم مان، يعنی: ادا اصول هاِی مِن ذهنی مان 

خدا؛ يا زندگی، ما را نجات می دهد؛ ولی ما به آن، توجهی نداريم. همۀ حواِس ما به مِن ذهنی مان و  ،هشيارِی حضور

   .ايم و عقِل مان ما را در مسائل، کمک می کند و نجات می دهد! به عقِل مان است و افتخار می کنيم که زرنگ

  .!گم گشته در فکِر خودش هست ُدم وفريفتۀ  کهدر اينجا يعنی: روباه اشتباه می کند ، ِغرار

* 

 م؟، داريم به اين موضوع اشاره می کنيم:ُگم شده ايآيا ما هم در فکِر زرنگِ مان 

 را درست بفهميم، موالنا مثالی می زند، می گويد: ِغراربرای اينکه 

 ۲۱۱۳بيت  مولوی، مثنوی، دفتر چهارم،
 رفتتاب حرص از کار دنيا چون بِ 

 فتفَْحم باشد مانده از اخگر به تَ 

 :و بقوِل غزِل امروز که از دنيا هويت بگيرد و می رود انسان که به کاِر دنيا با حرص نگاه می کند هر
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و زندگی به آن، بستگی دارد، از  دبگيرد جلوی حرص را نمی توان و  ؛با عالقۀ شديدی می رويم و چيزها را بو می کنيم) ما(

 می گويد:در فکر است.  هگم شد ،نظِر ما

فکر بگيريد و نتواند از طريق فکر، شما را که هشياری ايزدی هستيد، بريزد، يعنی: تواِن حرص را از  تاب حرصاگر 

 !، يعنی: اندزغال می م ،فَْحمبِِکَشد، در اينصورت از اين آتِش تيِز حرص و عالقه به کاِر دنيا، فقط  

ين عالقۀ من  احرِص من،  پس :. بنابراين نپرس" ، شما کاری به آن نداريد!يک الگوِی بيکار در ذهنيت شما می ماند" 

                                                                 چه می شود؟!.

اين عالقه دروغين است و شما را بعنواِن هشياری، داريد، عالقه می توانيد تجسم کنيد، به چيزی که با ذهن  ،اگر شما

اگر اين عالقۀ شديد را از او بگيريد و هشياری عقب بِِکَشد و متوجه اين کار  ،اسيِر خودش کرده و در آن، گم شده ايد

ل، يک نداشتيم، فقط يک زغارا می ِکشيد، و ما تواِن نرفتن  از آن حرص، از آن الگو که ما :شود، در اينصورت

 ، بايد ببينيم چقدر به اين کودکان شبيه هستيم؟مثاِل کودکان را می زندالگوِی بی مصرف می ماند. 

 آرد ِغرار کودکان را حرص می

 سوار  تا شوند از ذوق دل دامن

 در اينجا باز هم همين فريب خوردن، گول خوردن و گم شدن است. کودکان برای اينکه خودشان را نشان بدهند،، ِغرار

ن می را بدست می گيرند: ,, ما سواِر اسب هستيم! ,,؛ و با پاهاشا ،چوبی می گيرند و نوک دامن شان، پيراهن شان

 َدَوند، به خياِل اينکه اين اسِب چوبين است که می َدَود!. 

روی پايشان ايستاده اند نه  حقيقتا"، )ما که سواِر مِن ذهنی هستيم (يامی شوند  چوبسواِر که   کودکان :شما اآلن می دانيد

 ؛ ولی آنها در تصورشان فکر می کنند که چوب را سوار شده اند و می گويند: !روِی چوب

اآلن، اسِب حضور، اسِب زندگی می بََرد؛ يا اسِب چوبيِن مِن هم را بنابراين، شما  .,, اسِب من تند تر از اسِب شماست! ,,

را حل می کند  تانيا مسائِل  ؛شما را بجايی می رساند ،و عقِل مِن ذهنی ست زرنگی که ذهنی؟، گرچه شما فکر می کنيد

  اينطور نيست!. موالنا می خواهد به آنجا برسد. پس کودکان سوار چوب می شوند.  ولی

 چون ز کودک رفت آن حرص بََدش

 بر دگر اطفال خنده آيدش

می بيند که بچه هاِی ديگر، سواِر چوب شده اند،  وقتی کودک بزرگ می شود، بيست ساله، سی ساله می شود، يکدفعه

و فکر می کنند که چوب، اسب است؛ در حاليکه سواِر پاهاشان  اش می گيرد: اينها عقل ندارند، سواِر چوب شده اند خنده

 شده اند!.

 چيست؟ پاِی ما. بريزد، يکدفعه متوجه می شويم که سواِر پاهامان هستيم! آن حرص بَداگر از ما هم 

 . نه زرنگِی مِن ذهنی!.حضور

 ديدم در اين؟  کردم چه می  که چه می

 .َخْل ز عکس حرص بنمود انگبين

  :می گويد: يک آدم سی ساله، می گويد
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شش سال ام بود، چکار می کردم!، چه می ديدم!، آخر چطور، اينطور فکر می وقتی من هفت سال ام بود، مثال" ،، 

 ،،.کردم!، ... 

شما هم وقتی از خواِب ذهن بيدار شويد؛ و روِی پاِی حضور بايستيد، می گوييد: ،، آن کارها چه بود که من در ذهن می 

 کردم! ،،. خنده تان می گيرد. 

 . حرص؛ يا خواستن، يکی از خاصيت هاِی مِن ذهنی ست

!. هميشه می اينکه چه مقدار دارم ، نهموتوِر مِن ذهنی به خواستن و بيشتر خواستن، روشن و زنده ستعلی االصول 

خواهد و اين خواستن، بعضی موقع ها به حرص تبديل می شود. خواستِن شديد که زندگی به آن وصل است و آدم نمی 

  تواند جلوِی خودش را بگيرد، حرص ناميده می شود.

     عسل می نمود!.، به نظرم (سرکه) َخلْ از انعکاِس حرص، ، حرص ز عکسِ : اآدم که بزرگ می شود، گويد

 ُخب ببينيم ما اآلن، اينطوری می توانيم بگوييم؟

؛ در اثِر اشتباِه ديروز، اوقات اآلن، به زندگی مان برگرديم، نگاه کنيم، بگوييم: ،، من فالن موقع، فالن زرنگی را کردم

، اآلن می ی مرا به اين کار واداشتتلخی کردم، اين انتظار را داشتم، اين الگوِی حرِص مِن ذهنِی ,, من ,, بود، مِن ذهن

 .بلهتوانم به خودم بخندم ،،. 

* 

 می رهاند:او را آن روباه که فکر می کند ُدمش ابياِت دنباِل 

 ۸۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بيت 
 عشق ها با ُدمِّ خود بازند کين

 هاند جان ما را در کمينرَ   می

 می بازند. به ُدم شان نگاه می کنند، می گويند:عشق می گويد: روباهان، بطور کلی، انسان هاِی زرنگ، با ُدم شان 

 ، ,, بَه بَه بَه، عجب ُدمی دارم!. انسان ها هم به مِن ذهنی شان نگاه می کنند: ,, عجب الگوهاِی زيرکانه و چه عقلی دارم

 من ذهن ام را در نظِر مردم بزرگ جلوه دادم و عجب!، در وضعيتی هستم که گرچه ساختگی ست؛ ولی اعتبار دارم ,,. 

موقعی که به ما حمله می شود و می ,,  :با ُدم شان، عشق می بازندآنها ست. پس ماپس، ُدِم روباه، معادِل مِن ذهنی 

 َرهاند!.  اين ُدم جاِن ما را میخواهند ما را شکار کنند، 

؛ يا صدق و شما چه؟، فکر می کنيد که جاِن شما را، زندگی شما را، واقعا" ُدِم مِن ذهنی و زرنگی هاِی او می رهاند

 می َرهاند؟جان، زندگِی شما را و ِخَرِد زندگِی شما؟، کداميک  راستی و امانت داری

 ها پا را نگه دار از ُکلوخروبَ 

 شوخ؟  چشمود ُدم چه سود ای بْ پا چو نَ 

گستاخ. می گويد: ای روباه، پا را از ُکلوخ نگه دار. يعنی: از اينکه راه می روی و می َدوی، مواظب باش ، شوخ؟  چشم

 که پايت به ُکلوخ و سنگ نخورد و زخمی شود!، تماِم حواِس تو به ُدمت است، اين ُدم نيست، روِی پا می َدوی!. 

 ؟توجه می کنيد
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زندگی ست که ما را اينطرف و آنطرف می بََرد موازی بودِن مان، با زندگی هستيم،  هستيم، پایِ  هم روِی پاِی زندگیما 

 و از خطرات محفوظ می دارد، نه ُدِم مِن ذهنِی ما!.

به حضور رسيديم، در حاليکه می دانيم که  ادعا می کنيم کهمثال"، بعضی موقع ها، ما براحتی دروغ می گوييم؛ يا 

 را بزرگ جلوه می دهيم. می خواهيم تصويِر خوبی ار مِن ذهنی مان در ذهن مردم بسازيم. بعضیخودمان  نرسيديم.

 جاها مدام َخم و راست می کنيم تا آن الگوِی مِن ذهنِی خوب، در ذهِن مردم ساخته شود، می خواهيم بگوييم:  

 ,,. " اين درست نيست ". ,, مردم ما را چگونه ببينيد

باشيم. بنابراين، وقتی دروغ می گوييم؛ يا غيبت می کنيم؛ يا آن کارها را می کنيم، داريم پای مان را که بـــــايد راست 

 برای همين می گويد:  زندگی و حضورمان است، به سنگ می کوبيم، برای اينکه ُدم مان را نگه داريم!.

 ها پا را نگه دار از ُکلوخروبَ 

 !.ود ُدم چه سودبْ پا چو نَ 

، در ُدم شما می آيی، نيروِی زندگی را می گيریست!. اُدم ، ديگر پا نيستشما نباشد، زندگی نباشد، اين اگر حضوِر 

 ، ای گستاخ!. سرمايه گذاری می کنی، اگر پا نباشد، ُدم چه فايده دارد

را نمی داند اگر يادتان باشد، موالنا معنِی گستاخ را هم توضيح داد، گفت: گستاخ کسی ست که علی االصول، قدر اين 

 . !که از خدا ِخَرد و برکت می رسد. يعنی: قدِر خدا را نمی داند

 دو تا مثال زد و گفت: دوم اينکه در فراوانِی خدا، شک دارد!.

 در زماِن موسی، مائده از آسمان می رسيد و عده ای قدرناشناس گفتند سير و عدس کو؟

؛ و ، روِی زندگی هستيد و خدا به شما کمک می کند، نه اين چيزها!توضيح داد که شما بايد همين پا را بشناسيد که اآلن

           .آنها نشناختند!. بعد عيسی آمد و شفاعت کرد، دوباره مائده و برکات روِی تَبَق آمد. اين دفعه ذخيره کردند!

 گفت: در فراوانِی خدا، بی نهايِت خدا، شک نکنيد. آنها نشنيدند، دوباره قطع شد.

را بدهد و  خدا می خواهد اين برکات !،زندگی ، قدِر خدا را نمی دانی)(قدر که قدِر پا را نمی دانی ای گستاخ!، می گويد: تو 

                                                                                .و اين درست نيست ؛تو را حفظ می کند، تو او را نمی شناسی و َحواَست را به زرنگِی مِن ذهنی داده ای

 رامما چو روباهيم و پای ما کِ 

 ون انتقامز صد گُ مان ندْ نرها  می

 ِکرام در اينجا هم هشيارِی بزرگان است، هم هشيارِی ما.  .، پاِی ما بزرگان است!می گويد: ما مثِل روباه ايم

 .(ِکرام)زنده شده. هم خداِی دروِن ماست، هم خدايی که در بزرگانی مثل موالنا 

ون ز صد گُ زنده شده ايد؛ با تشعشِع زنده کنندۀ انسان هاِی زنده شده به حضور،  اين پا، يعنی: زندگی در درون. اگر شما

 چيست؟ انتقام .!می رهانند، انتقام

اآلن کارما می گوييم. کارهاِی بدی که ما در گذشته کرديم، به آن اوقات  توجه می کنيد که قانوِن جبران هست. گاهی

يکی يکی رو می آيد. اگر ما به ُدم، به زرنگِی مِن ذهنی توجه کرديم، اينها تخم هايی کاشته اند که بعدا" برای ما مسئله 

 درست می کنند. 
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نده می شويد، ديگر انتقاِم آنها را پس نمی دهيد. می گويد: اگر شما همين اآلن موالنا را گوش می کنيد و به حضور ز

تمام آن کارهاِی گذشته، دنبال  .و يکدفعه از ذهن زاييده شويد ؛به حضور آگاهاآلن، شما می توانيد  شما می توانيد بَِرهيد.

 کاِر خود می روند. 

نمی خواهيم آنها را رها کنيم. همينطور، ما براحتی اگـــــر بتوانيد اين کار را بکنيد!؛ ولی چون ما به چيزها چسبيده ايم، 

 د. نهشيار باشيد، يکی يکی رو می آيد آمد. اگر شما نبه الگوهای درد ساز، آگاه نيستيم!؛ ولی يکی يکی رو خواه

را دور می اندازيد و مقاومت نمی کنيد. در  هاآنشما د، آنها در شماست. بنابراين نمی آي روامروز گفت: آيينه. وقتی آنها 

، شما از دروِن آن، بيرون می آييد. الزم نيست از شما انتقام اتفاق، خواهند آمد) به صورتِ (آنها به اتفاقات اثِر عدِم مقاومت 

 بگيرند.

 حيلهٴ باريک ما چون ُدمِّ ماست

 م چپ و راستعشقها بازيم با دُ 

با ُدم مان، با مِن ، چپ و راستما  ننِد ُدِم ماست ومتفکرانۀ ما، زرنگی هاِی ما، ماحيله هاِی حيله هاِی پُر از تدبيِر ما، 

 ذهنی مان، عشق می بازيم. َحواِس مان به مِن ذهنی ست.

 تشبيه کرد: تو هر شب، با يک شوِی جدا هستی؛ و اين درست نيست!.  به يک روسپی امروز موالنا، مِن ذهنی را

مِن ذهنی هم مرتب عوض می شود، عشق بازی با مِن ذهنی برای خدائيت، درست زرنگی هاِی  تدابير حيله ها و

    .نيست!

 کرنبانيم ز استدالل و مَ جُ ُدم بِ 

 کرد از ما زيد و بَ تا که حيران مانَ 

 يعنی: اين و آن، همه.  کرزيد و بَ 

دارند و از روی زرنگی اند، ُدم مان را می ل و فکرهاِی خوب تأمل شده، در حاليکه ,, من ,, ما با تدبير و استدال

ُجنبانيم، يعنی: مِن ذهنی را به حرکت در می آوريم؛ ولی اين حرکت ها همه در حفِظ مِن ذهنی و الگوهاِی زرنگِی آن؛ و 

ين و آن، امتقاعد کننده، بطوريکه . يا اگر به ما ايراد بگيرند، برای تعميِر آن است، استدالل هاِی بسيار باريکی می کنيم!

 می مانند. دهان شان باز می ماند که چه استدالل هاِی خوبی می کنيم!. حيرانهمه 

 اينها را برای چه می خوانيم؟

 .                       برای اينکه اينطوری نباشيم. برای اينکه شما بدانيد که مثِل آن کودک، ما روِی چوب نيستيم

ما سواِر زندگی هستيم و اگر شما به اين موضوع آگاه شويد که  ذهنی مان شديم،مِن سوار اين تصوِر غلط است که ما 

اين مِن  .!ذهنی روِی يک بافت به ناِم منِ  زندگی هستيد، نه پایِ کودک روِی پاِی خودش می َدَود، نه چوْب، شما روِی 

        .تماِم استدالل ها، بحث و َجَدل ها به هم می ريزد و ذهنی می پاشد

 حيرانی خلقان شديمطالب 

 لوهيت زديمدست طَْمع اندر اُ 

 ، طالب حيرانی مردم هستيم و اينکه يک تصويِر دانسته هايماندر حاليکه ما از طريق استدالل، جدل و بحث و  می گويد:
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در حاليکه می خواهيم احترامی برای خودمان جلب کنيم؛ و مِن ذهنی و ذهنِی مطلوب در ذهن اينها بوجود بياوريم، 

اين تصويِر ذهنی را از بين بِبَريم و برويم به خدا برسيم، می خواهيم در عيِن حال، تصويِر ذهنی را زنده نگه داريم، 

 شويم!. به خدا، به حضور، زنده انتظار داريم يعنی: در حاليکه آن کاِر عجيب و غريب را می کنيم، 

 می شويم؟، " نه ". نمی شويم. ما اين کار را می کنيم؟

  اگر می کنيم!، نبايد بکنيم.

 ک دلها شويمفسون مالِ تا به اَ 

 يمبينيم ما کاندر َگوْ  اين نمی

 تا به حيله و دروغ و ريا، محبِت دل ها را به خودمان جلب کنيم، مردم ما را دوست داشته باشند، احترام بگذارند. 

 !.هستيمکثافت  گودالِ يک ما اين موضوع را نمی بينيم، چون خودمان زيِر نورافکن نيستيم، در 

هر کسی بايد نورافکن را روِی خودش بيندازد و بگويد: آيا ادعا می کند که به حضور رسيده؟، مردم را هدايت و کنترل 

 ولی خودش نرسيده؟ ؛می کند و می گويد چکار کنيد

ببينيد و معانی را دريافت کنيد و که . البته، خواندِن سخناِن بزرگان، مثِل اين برنامه، خودمان نگاه می کنيمحاال، فقط به 

مان را  در زندگی تان بکار بِبَريد، با کنترل و دستورالعمل صادر کردن خيلی فرق دارد!. ما بايد حرف هاِی بزرگانِ 

  از دروِن آنها درآوريم. و حقايق را ؛)اآلن می خوانيمکما اينکه (بخوانيم 

 هی ای قَْلتَباندر َگوّی و در چَ 

 ديگران دست وادار از ِسبالِ 

 يعنی: گودال و َچه يعنی: چاه. َگودر اينجا می گويد که: کنترل نکن، ديگران را عوض نکن، دست از َسِر مردم بردار. 

 يعنی: بی غيرت. فحش حساب می شود.  قَْلتَباندر درد هستی، می گويد: در چاِه ذهن هستی، 

 تو دست از سبيِل ديگران بردار، با ديگران چکار داری!؛ و چقدر مهم است که نور افکِن ما هميشه روِی خودمان باشد،

تشعشِع انرژی خودش نشان خواهد داد، الزم شناخت، هميشه روی خودمان باشد. اگر ما به " آنجا "، به خدا، برسيم، 

 نيست که ما زندگِی مردم را کنترل کنيم. برای همين است که: 

 " من می گويم از من سوال نکنيد، سوال هاِی خصوصی تان را از من نپرسيد، من شخصا" عالقه مند نيستم بشنوم ". 

مردم عالقه مند است تا جزئيات را در آورد، تا ببيند  هد مقايسه کند. پس به زندگیِ وقتی آدم در مِن ذهنی ست، می خوا

 خودش کجاست؟

 کسی که در " آنجا " نباشد، َحواسش، به خودش هست که آيا از " آنطرف " زندگی به اين طرف می آورد؟، همه چيز از

    " آنجا " می آيد، به مردم چکار داريم!.                     

 وشچون به بستانی رسی زيبا و خَ 

 شبعد از آن دامان خلقان گير و کَ 

صفر شده و نماند، در آنصورت می اگر تو به بُستانی رسيدی که زيبا و خوش است، ديدی حالت خوب شد، ,, من ,, ات 

 توانی ديگران را دعوت کنی؛ وگرنه بهتر است روی خودت کار کنی. 
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 اين صحبت هاِی موالنا به ما چه می گويد؟

 شما به خودتان می گوييد: ،، من نمی خواهم زرنگ باشم. اول، الگوِی زرنگی:

دوم، با زرنگی نمی خواهم تصويِر ذهنی خودم را پيش مردم بهتر کنم. اگر به حضور نرسيدم، نمی خواهم و اصال" 

اين يک موضوِع شخصی ست. نمی گويم به حضور رسيدم، با زندگِی مردم هم  ،نبايد، ادعا کنم، کسی هم از من، پرسيد

 . " من نيستم ".کاری ندارم، مردم مسئول سوال و جواب دادن به خودشان هستند

 " من می گويم، شما هم می خواهيد، بگوييد ".

 ." !به من مربوط نيست " .هر کی از شما سوال کرد: ,, من بروم از همسرم طالق بگيرم؟ ,,

 به من کمک کنيد؟، ،، نه. من به حضور نرسيدم ،،.بگذار من زندگی ام را به شما بگويم، شما که به حضور رسيده ايد، 

شما، متخصص باشيد، فرق  اينکه شما همين حرف ها را بخوان، تأمل کن؛ يا با يک آدم متخصص صحبت کن. مگر

 دارد!.

 شما اگر واقعا" به " آنجا " رسيديد که می توانيد مردم را کمک کنيد، خوشا به حاِل تان.

 و َشش چار و پنج بسِ حَ  قيمِ ای مُ 

 کشغز جايی ديگران را هم بِ نَ 

و پنج حسی و شش  ذهن هستی؛ای کسی که محبوِس چهار عنصر هستی، يعنی: هنوز در تن هستی، در محدوديت و در 

هويت می گيريم. از چيزهاِی اين جهانی، برکت  ،و از حرکِت فکر در ذهن هستيمما جهت؛ و همه نشانگِر اين است که 

می فرستند و در ذهن مان مان و خوشبختی می خواهيم، در محدوديت ايم و َحواس مان چيزها را می بينند و به ذهن 

 بيرون بَِجهيم. . نمی توانيم ، می کنيم!خوب و بد و قضاوت می کنيم، ما خوب، بد. خوب، بد. خوب، بد

 . است جهاِن محدوديت .باال و پايين را می گويد و غرب،ب و شرق شش جهت: شمال و جنو

  ." مسخره می کند!"  ، ديگران را هم آن تُو بِِکش.تو جاِی خوبی هستی!

 اگر ما در تنگنا و محدوديت هستيم، نبايد ديگران را آنجا بِِکشيم!.  

 ای چو َخْربنده حريف کون خر

 ربَ بوسه گاهی يافتی ما را بِ 

 .آن را به دهاِن مِن ذهنی تشبيه می کند ،کسی که دنباِل َخر راه می اُفتد، پشِت خر را نگاه می کندچاروادار، َخرک چی، 

کسی آنجاست و اينطوری حرف می زند و ِخَرِد زندگی  بهاز تنگناِی محدوديِت ذهن می آيد. هر چه مِن ذهنی می گويد، 

دگی دور است، خودش در درد می پيچد، خودش پُر از هم هويت شدگی ست و را بيان نمی کند و از شادی و آرامِش زن

 می گويد:خودش پُر از مسئله ست، 

 تو جاِی خوبی را برای بوس کردن پيدا کرده ای، ما را هم بِبَر، بوس کنيم. يعنی: همان حرف ها را بشنويم!.

 ت بندگی دوست دستچون ندادَ 

 ميل شاهی از کجاات خاسته ست؟

 قشنگ می گويد موالنا!. می گويد:چقدر 
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اگر هنوز، توفيِق بندگِی خدا، به تو دست نداده، هنوز به حضور نرسيده و زنده نشده ای، هنوز جذِب جهان و پُر از هم 

 اين ميِل شاه شدن، از کجاِی تو برخاسته؟هويت شدگی هستی، در جدايی و درد هستی، 

 اين زرنگی ست. ما به خودمان نگاه می کنيم.  معلوم است که توهم است. اين، حقه بازی ست،

        ,,. اين بيت ها برای اين نيست که ما ديگران را محکوم کنيم: ,, آهان ... من فهميدم کی را می گويد! 

                                     اگر ما اين زرنگِی مِن ذهنی را نداشتيم، اآلن در فضاِی يکتايی بوديم.                                                            !.شخِص شما را می گويد ،شخِص مرا می گويد

 هیآنکه گويندت: زِ  در هوایِ 

 هیای در گردن جانت زِ  بسته

 . تو به گردِن جان ات، يک ريسمان بسته ای و آنها تو را می ِکَشندبخاطِر اينکه به تو آفرين، بارک هللا بگويند، 

 تو خالی ست.  اعتباری که مردم به آدم می دهند، :می دانی

 تو ِخَرد و برکِت زندگی را رها کرده و به کجا نگاه می کنی؟، به دهان و به تأييِد مردم!. 

در معلومی می شود که تو هم هويت با جهان هستی. پس، آن دو بيِت اوِل غزِل ما،  ؟،دم به تو خوشی می دهدتأييِد مر

 خارق العاده نبود!. مقابِل کارهايی که انسان بعنواِن هشياری در ذهن اش می کند،

 ها اين ُدمِّ حيلت را بِِهلروبَ 

 دلْ  وقف کن دل بر خداوندانِ 

 ذهنی و زرنگ!.ای روباه!. ای انساِن مِن 

است را واگذار. بنداز. تو دل نداری. دل را به خداونداِن دل بده. خداونداِن دل، انسان هايی مثِل ُدمِّ حيلت مِن ذهنی که اين 

 دل را به انها، وقف کن. ، پُر از نور شده. موالنا و يا شما هستيد اگر، دِل تان پُر از خالء، پُر از عدمْ 

 بدوِن ابر باشد.دل، بايد مثِل آسماِن 

 بر هر چه که می لرزی می دان که همان ارزی

 زان روی دِل عاشق از عرش فزون باشد

 به هر چه که می لرزی، بدان که همآن قدر می ارزی. بنابراين: دِل عاشق، از آسمان، يعنی: فضايی که همه چيز را در

 بَر گرفته، بزرگ تر است.

 شير کم نايد کباب در پناهِ 

 سوی جيفه کم شتابها تو روبَ 

 پس معلوم شد: روباه، مِن ذهنی، سوِی مرداِر دنيا می رود. امروز هم به چند صورت موالنا گفت:

 ن چشم و لِب عاريتی، روِی کلوخ است. پيِش کورها، چشمک نزن!، همۀ اي

 کند.کم نمی آيد که: شير شکار می ، کبابيعنی: در پناِه خدا، در پناِه زندگی، ، شير در پناهِ 

 رفته َرِه درشِت من باِر گران ِز پشِت من

 دلبِر بردباِر من آمده بُرده باِر من

 .شما اگر مقاومت نکنيد و اين انرژِی زندۀ زندگی، از شما عبور کند و به فکِر شما و به تَِن شما و به عمِل شما بريزد
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 کم نمی آيد، چيزهاِی اين دنيايی کم نمی آيد!.کباب شير از طريِق شما شکار می کند. شير شما هستيد، وقتی وصل ايد. 

از چيزهاِی می خواهی هنوز رفته و جذِب ذهن هستی و از طريِق ذهن به دنيا نگاه می کنی و ای هشياری که !، هاروبَ 

 زندگی بگيری، به سوِی آنها شتاب نکن. ، از ُمردار، (چيِز ُمرده)اين دنيايی، يعنی: از جيفه 

 نرو. در پناِه شير برو.  يعنی: اصال" کم شتاب

 حق آنگه شوی اى دال منظورِ 

 ویُکلِّ خود رَ  زوی سویِ که چو جُ 

قعی تو می توانی  به دِل خود می گويد: ای َمرُدم، ای عزيزان، موقعی زندگی و خدا به شما توجه می کند، مو، اى دال

فت کنی، زندگی موقعی واقعا" به تو عالقه مند می شود که واقعا" دل شوی و دل ِخَرِد زندگی، پيغام هاِی زندگی را دريا

                                                                           ات مثِل آسماِن بی اَبر شود!. 

  .در ذهن هستی، مثِل يک جزِو زندگی هستیتو اآلن که 

ُکِل خودت بروی!، نه اينکه به جهان بچسبی و آنجا بمانی. از جهان و از چيزهاِی ُمرده،  صورتِ به صورِت خدائيت، به 

 . َوگرنه، مورِد نظِر زندگی نيستی. مشخص است زندگی بخواهی!.

 زندگی دنباِل چيست؟

جهان را رها کرده، از جهان چيزی نمی خواهد و از ذهن متولد شده، بطوريکه دنباِل انسانی ست که از ذهن متولد شده، 

 زندگی از جنِس فراوانی ست. اش را مرتب، در جهان پخش کند. و برکات بتواند از طريِق او، انرژی 

 کی آمادۀ اين کار است؟، بعضی از شما ممکن است آمادۀ اين کار باشيد، به عمل بايد نگاه کرد.

 لستد: نظرمان بر دِ گوي حق همی

 نيست بر صورت که آن آب و ِگل ست

يا يک ِسری  ؛ز جنِس آسماِن بدوِن اَبر است؟خدا می گويد که نظر و توجِه ما، بر دل و بر مرکِز شماست. مرکِز شما ا

 ، يک ِسری فکر است؟؟ماده ست

 . که آن آب و ِگل ستنيست.  بر صورت اگر فکر است ما عالقه مند نيستيم.

 اِن ماست، چون ما به آنها چسبيده ايم، آن، دِل ما، مرکِز ما شده، عقِل آنهِگل يعنی: هشيارِی قاطی با فکرها که ذه آب و

 .بجاِی ِخَرِد زندگی، شده عقِل ما!

انرژی، برکت می فرستد، ولی چون اين بافِت ذهنی مرتب ستيزه می کند، ما را هم از زندگی جدا کرده. هر قدر زندگی 

نمی رسد!. برای اينکه جهان، يعنی: چيزها که با آنها هم هويت ايم، بيِن ما و او قرار گرفته. ما اين طرف ايم و او به ما 

 .آب و ِگل ست. جهانی که به آن چسبيده ايم و اين، " آنطرف " است، اين وسط، جهان است

 گويی: مرا دل نيز هست تو همی

 سترش باشد نه به پَ عَ  دل فرازِ 

 دل دارم. آنکه دل نيست!.من هم  گويی:تو که به جهان چسبيدی و به حضور زنده نشدی، می 

 !. نه محدوديت!. ستدل، اندازۀ آسمان است، نه کوچولو
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نه اينکه ذهِن ,, من ,, داِر شما آمده و مرکِز شما شده و آن است که به تو عقل می دهد، آن است که می خواهد راه تو را 

 روز موالنا چه گفت؟روشن کند!. ام

گفت: روی و موِی بُتان، نمی تواند قََمر باشد. نوِر او نمی تواند اآلن جلوِی پاِی شما را روشن کند و نمی تواند زرِه شما 

 در مقابِل نا ماليمات باشد.

 در ِگل تيره يقين هم آب هست

 دست  ليک ز آن آبت نشايد آب

از آِب ِگل، نمی شود شما ولی  ؛مِن ذهنِی منجمد، هشياری وجود دارد . در يکمی گويد: درِگل حتما" آب وجود دارد

دوش بگيريد و طهارت کنيد، وضو بگيريد، دست هايتان را بشوييد و تميز کنيد!، برای اينکه با ِگل قاطی ست، بيرون 

  نمی آيد.  

 ِگل ست زانکه گر آب ست مغلوبِ 

 پس دل خود را مگو کين هم دل ست

 !. ِگل ست مغلوبِ اگر آب هست، اگر هشياری در ذهن هست، هشياری 

 يا نه؟؟؛ ِگل ست مغلوبِ اآلن، هشيارِی ما در ذهن، 

 در برخی از ما، بله. 

آيا ما حاال،  .، بصورِت تصويِر ذهنی در ذهِن مان می بينيم)مثِل پول، مثِل بچه هامان(نيم که استفاده می کرا ما چيزهايی 

روِی پاِی خودش، به اينها نگاه می کنيم؟؛ يا نه، با تصويِر ذهنِی اينها هم هويت شده و خودمان  که يک هشياری هستيم

               را در اينها، ُگم کرده ايم؟   

کنيم، پس بنابراين:  وضعيت ها به ما می گويند چکار کن!. آنها تغيير می کنند، ما هم بعنواِن هشياری تغيير میيعنی: 

 . !است، يعنی: وضعيت ههشيارِی ما، مغلوِب سلطۀ جهاِن بيرون

 آيا شما روِی وضعيت ها اثر می گذاريد؟؛ يا وضعيت ها روی شما؟

 .در خيلی انسان ها، وضعيت ها هستند که تصميم گيرنده اند، حاِل شان را تعيين می کنند

توانيد از چيزهاِی اين جهانی استفاده کنيد؛ ولی در آنها گم نشويد. به آنها پس تو نگو که دِل من هم دل است!. شما می 

 معتاد نشويد. اندازۀ استفاده را بدانيد. وقتی هم آنها از بين رفتند و تمام شدند، برای شما تمام می شود. 

 شيد، مقاومت نمی کنيد. ديگر درد نمی کِ 

شما سلطه داريد، می دانيد که اين، چيزی گذراست، تا هست از آن اگر او به شما سلطه دارد، شما گم شده ايد. اگر 

استفاده می کنيد و موقِع استفاده هم ترِس از دست دادِن آن را نداريد. اگر شما ترس داريد، در اينصورت آِب هشيارِی 

 !. مثال می زند:شما مغلوِب ِگل است

می گويد: آب مغلوِب ِگل است. ِگل است که تصميم گيرنده ست که اين آب چه شود؛ يا چه نشود!، آب که روِی ِگل سلطه 

 ندارد!. شما می توانيد آِب ِگل نباشيد؟

 هشياری، عقب بِِکشيد و بگوييد: ،، من ِگل نيستم ،،.  صورتِ در اينصورت بايد به 
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اش را به شما بدهد و شما احتياج به آن عقل داشته باشيد، ممکن است نتوانيد.  ولی ِگل مرکِز شما باشد و هر لحظه عقل

     کما اينکه اشکاِل ما همين است.

 رسترتَ آن دلی کز آسمانها بَ 

 بدال يا پيغامبرستآن دل اَ 

 آن دلِ ، در بَر گرفته) ،(آسمان يعنی: فضا، فضايی که همۀ اجراِم غوطه ور در آن رابی اَبر است  آن دلی که بزرگ تَر از آسمانِ 

 . ستا بدال يا پيغامبراَ 

انسان هاِی به  ند وپيغمبران، کسانی هستند که در حضورند و در اين جهان ارتعاِش عشقی می کنند، بدالامی گويد که: 

 . حضور رسيده

ايده وجود دارد که  تبديل شده اند. گاهی اوقات هم شناختِن آنها بسيار مشکل است و اينبه حضورانسان هايی هستند که 

، چگونه هنوز جهانی ست که روِی و رقابت ها و ابزارهاِی مِن ذهنی و درِد زياد ناکاين جهان، با اينهمه اتفاقاِت ترسِ 

 می گويند: !، ؟پايش ايستاده و عقِل مِن ذهنی نمی تواند اين جهان را ويران کند

جهان را نگه می دارد. يعنی: هميشه يک ِسری آدم ها هستند که فرکانِس عشقی را به اين جهان می ، بدالاَ  " فرکانِس اينَ 

 َدمند. موالنا می تواند يکی از آنها باشد. شما می توانيد يکی از آنها باشيد. 

  تَر می شود. ما می خواهيم انسان هاِی تبديل شده را فراوان کنيم. هر چه تعدادشان زيادتر شود، اين جهان آبادان 

 شدهپاک گشته آن ز ِگل صافی 

 در فزونی آمده وافی شده

 يد؟فزونی آمدهستيد؛ يا به در سلطۀ نقص ها اآلن حاال، آيا شما 

؟، حقيقتا" اين عدِم مقاومت به اتفاِق اين لحظه کليد می گويد: اين آب از ِگل صاف شده، يعنی: به هشيارِی خالص رسيده

             است. 

شما می خواهيد صاف شويد؟، می خواهيد از ِگل بيرون بِپَريد؟، به اتفاقی که در اين لحظه می اُفتد، که زندگی بوجود 

 يعنی: آنقدر فضا در دروِن شما باز شده که شمافزونی می آورد. فزونی اين کار شما را به می آورد، مقاومت نکنيد. 

 کافی شديد. ، وفادار)وافی يعنی: (شديد  وافی

يواش يواش ما آن وفا يادمان می آيد. يعنی: خودمان يادمان می آيد که از چه جنسی هستيم و اآلن زيِر سلطۀ ِگل هستيم. 

 زندگی جدا شده!. زاِگل، نقص هاِی روان شناختی دارد. مِن ذهنی مثِل ابر است، ريشه ندارد. از خدا، 

جدايی و هم هويت شدگی ست، کم می آورد. برای همين می بنابراين، پُر از نقص است، حِس ناقصی می کند. بر اثر 

 خواهد از بيرون، زيادتَر کند.

به زندگی می زيادتر کنيم، اگر ماِل دنيا، دوست يا هر چه که ذهن نشان می دهد، ما در اين اشتباِه سلطۀ ِگل هستيم که 

ما نيازمنديم. انسانی که به فزونی رسيده، اين نيازمندِی مِن ذهنی را می  رسيم!، اينها از حِس نقص و حِس نياِز ماست.

  .مهم استد. ر نيازهاِی روانشناختی ندارديگمی شود.  وافیو  صافیاندازد و 

 آيا شما اآلن در فزونی آمده ايد کافی شده ايد؟ ، در فزونی آمده وافی شده
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ساعتی با خودتان خوش باشيد و شادِی زندگی را حس کنيد؟، آيا شما می  حقيقتا" شما می توانيد خودتان تنها بمانيد و چند

ن و از تماشاِی ُگل لذت بِبَريد؟، آيا می توانيد از صحبت با يک غريبه که نمی شناسيد و توانيد مثال" از صداِی پرندگا

 ار برای شما مطلوب باشد؟چيزی هم قرار نيست به شما بدهد و چيزی به شما اضافه کند، واقعا" لذت ببَريد و اين ک

 در تماِم اين تجربه ها، شما خواهيد ديد که يک زمينۀ مشترکی وجود دارد.

 زمينۀ مشترک، اين فزونی و حضوِر شماست. 

يعنی: ما فکر می کنيم که بايد يک اتفاِق عجيب و غريبی بيفتد که ما به زندگی برسيم!، چنين چيزی نيست!. اتفاِق عجيب 

و غريب افتاده!. وقتی شما حِس فزونی و حِس کافی بودن می کنيد، به زندگی حِس وفا می کنيد، از چيزهاِی کوچک 

حوصله تان َسر نمی رود؟، نمی خواهيد حتما" تلويزيون را روشن کنيد،  واقعا" وقتی تنها می مانيد،بهره مند می شويد، 

تنها و شاد باشيد، نشانگِر اين است که اين زمينه که همه چيز می توانيد به يکی حتما" تلفن بزنيد، خودتان با خودتان 

يعنی: لذت بردن و بهره مند  آن است؛ و آن دريا، خودش را به شما نشان داده!. مخرِج مشترِک همۀ اين تجربه ها،روِی 

ماشاِی ُگل ها، صحبت با غريبه ها، تنها بودن ها، يک زمينۀ زندگِی ظريفی ست که زيِر اين شدن از صداِی پرندگان، ت

 فکرهاِی ماست و شما به آن، زنده شده ايد. برقرار هستيد. احتياجی به ديگران نداريد. 

 ِگل کرده سوی بحر آمده رکِ تَ 

 ن ِگل بحری شدهسته از زندارَ 

 به بحِر يکتايی رفته. .. اين آدم، ِگل را تَرک کرده و به سوِی دريا آمده و از زنداِن ِگل رهيده و دريايی شدهمشخص است

                                                                                ما دريايی هستيم. 

 آب ما محبوس ِگل مانده ست هين

 بحر رحمت جذب کن ما را ز طين

 است. خدايا، همينطوری مانديم، چکار کنيم؟ محبوس ِگلآِب هشيارِی ما ، آب مااآلن، مناجاتی می کند، می گويد که: 

 .)يعنی: ِگلبه زباِن عربی  طين(  از اين ِگلجذب کن  ما را، و لطف رحمتای دريای 

پس شما اآلن هشيار شديد به اينکه جهان شما را جذِب خود کرده و می گوييد: خدايا مرا جذِب خودت کن و از جهان 

 بيرون بِِکش.

 بحر گويد: من تو را در خود َکَشم

 الفی که من آب َخوشم ليک می

 !.که من آب َخوشمادعا می کنی اما تو  ،، اصال" قرار بوده اينطوری باشدَکَشممی من تو را در خود بحر، دريا می گويد 

 من آِب صافم!. 

!، اينجاست که ما به آن اعتباری که مردم به ما می دهند، احتياج نداشته باشيم، تمام آن تأييدها، " آن زرنگی اينجا می آيد

 بين می رود.  ,, من ,,، تصويِر ذهنی ام را در ذهِن مردم بهتر و درست تر کنم، از :کهينجهات، تماِم اتمام آن تو

شما به بخودتان بگوييد که: اصال" مهم نيست که مردم در مورِد من چه فکر کنند، همۀ توجه ام به اين است که بحر مرا 

 من اصال" آِب خوش، کجا بودم!، چه آِب خوشی ام!، ادعا ندارم. !، که من آب َخوشمدر خود بِِکَشد، چه ادعا می کنم 
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 گفت: ,, تو ... هستی! ,,، يادتان باشد که:  ادعاِی من صفر است. هر کسی هم

 هر که بستايد تو را دشنام ِده

 سود و سرمايه به ُمفلس وام ِده.

 می گويد:  ، خدا،هنوز بحر

 دارد تو را  الف تو محروم می

 ترک آن پنداشت کن در من درآ

ترک آن و برکت ام را به تو بدهم!، تو  ممحروم می کند و نمی گذارد که ِخَردَ " من " ادعاِی تو در ذهن، تو را از 

بيا در !، در من و بيا آن پندار و آن فکرها را که خيالبافی کرده و برای خودت درست کرده ای، دور بريز. پنداشت کن

 دريا!. چون تو آبی، عيِن منی. هشياری هستی. 

 آب ِگل خواهد که در دريا رود

 کشد  ِگل گرفته پای آب و می

پاِی آب را گرفته و می ِکَشد. " اينجاست که شما به درِد هشيارانه آِب ِگل می خواهد بلند شود و به دريا برود؛ اما ِگل هم 

نياز داريد ". در سطح، بوسيلۀ نسبت ها، شما به خيلی آدم ها و به خيلی چيزها وصل ايد!، شما از آنها چيزی می 

د. شما در سطح با هم بده، بستان داريد، اين کار شما را در سطح نگه داشته. چيزی می خواهنخواهيد و آنها هم از شما 

جهان رهايتان نمی کند. کما  .,, کجا می خواهی بروی!,, شما اگر بگوييد: من می خواهم به دريا بروم، نمی گذارند: 

 ِگل می خواهد به دريا برود؛ اما ِگل با آن عجين است، پايش را می ِکَشد.اينکه آِب 

شما هستيد که هشيارانه، يکی يکی، اين نسبت ها را قطع می کنيد و اگر چيزی از اين نسبت ها، از اين ارتباطات، 

نخواهيد، انتظارات تان به صفر برسد، از همه چيز و همه کس در اين جهان، راحت می رويد و ديگر ِگل نمی تواند پاِی 

 شما را بِِکَشد.

 هاند پای خود از دست ِگلگر رَ 

 د خشک و او شد مستقلل بمانَ گِ 

  .. نخواهيد و ندهيدنخواهيدشما بصورِت آِب هشياری، پايتان را از دسِت ِگِل اين دنيا بَِرهانيد، گفتم چگونه بَِرهانيد: 

داستاِن آن طوطی يادتان هست؟، بازرگانی به هندوستان می رفت، طوطی در قفس بود. بلبل زبانی می کرد و بازرگان 

 دوست اش داشت، گفت که: سالم ما را به طوطی هاِی هندوستان برسان. 

 :بازرگان به هندوستان رفت و به طوطی هاِی آنجا گفت که ما يک طوطی از جنِس شما داريم، ... خالصه

 همينکه اين را گفت، آنها افتادند و ُمردند!.

بازرگان برگشت و اين داستان را برای طوطی اش تعريف کرد. طوطی در قفس افتاد و ُمرد!. بازرگان ناراحت شد و 

 چون ديگر بدردش نمی خورد. ، دِر قفس را باز کرد و طوطی را دور انداخت. چرا طوطی را دور انداخت؟

 رد و رفت. طوطی پــــــرواز ک

 . بميرپيغام اين بود که: 
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به دوستان تان، فاميل تان، به هر کسی از جنِس درد و از جنِس هم هويت شدگی هستند شما اگر از آن اقالِم مِن ذهنی که 

که ديگر آزاد شويد. در اينصورت می توانيد پای تان را  ،ندهيد!، بی مصرف می شوند. خودتان هم نخواهيدمی دهيد، 

 ِگل برهانيد و ِگل ُخشک می شود و شما مستقل می شويد. از دستِ 

 آن کشيدن چيست از ِگل آب را؟

 .جذب تو نُقل و شراب ناب را

 اين کشيدِن آب از ِگل چيست؟، 

از همين عاريت ها و از همين جهان که در  تو نُقل و شراب ناب رادر رابطه با اين موضوع قبال" هم صحبت کرده ايم: 

 ، به جاِن خودت می ِکشی!.گذاری کرده و به تله اُفتاده ای، از آنجاآن سرمايه 

 پس معلوم می شود: 

هشيارِی ناب، اآلن در همين نسبت ها رفته. ، نُقل و شراب نابآن چيزی را که ما بايد به جاِن خودمان بِِکشيم، اين 

 بمحض اينکه چيزی نخواهيد، همه جمع می شود و می آيد. 

نسبت به تأييدها و توجهات بميريد، شما را دور می اندازند و نقل و شراب ناب، جذِب جاِن شما می مثِل آن طوطی، 

 .به زندگیمی شويد شما زنده  ، يعنی:شود
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	کودکان را حرص میآرد غِرار
	تا شوند از ذوق دل دامنسوار
	چون ز کودک رفت آن حرص بَدَش
	بر دگر اطفال خنده آیدش
	که چه میکردم چه میدیدم در این؟
	خَلْ ز عکس حرص بنمود انگبین.
	عشق ها با دُمِّ خود بازند کین
	میرهاند جان ما را در کمین
	روبها پا را نگه دار از کُلوخ
	پا چو نبود دُم چه سود ای چشمشوخ؟
	ما چو روباهیم و پای ما کرام
	میرهاندمان ز صد گون انتقام
	حیلهٔ باریک ما چون دُمِّ ماست
	عشقها بازیم با دم چپ و راست
	دُم بجنبانیم ز استدلال و مکر
	تا که حیران ماند از ما زید و بکر
	طالب حیرانی خلقان شدیم
	دست طَمْع اندر الوهیت زدیم
	تا به افسون مالک دلها شویم
	این نمیبینیم ما کاندر گَویم
	در گَویّ و در چهی ای قَلْتَبان
	دست وادار از سِبال دیگران
	چون به بستانی رسی زیبا و خَوش
	بعد از آن دامان خلقان گیر و کش
	ای مقیم حبس چار و پنج و شَش
	نغز جایی دیگران را هم بکش
	ای چو خَرْبنده حریف کون خر
	بوسه گاهی یافتی ما را ببر
	چون ندادت بندگی دوست دست
	میل شاهی از کجاات خاسته ست؟
	در هوای آنکه گویندت: زِهی
	بستهای در گردن جانت زِهی
	روبَها این دُمِّ حیلت را بِهِل
	وقف کن دل بر خداوندان دل
	در پناه شیر کم ناید کباب
	روبها تو سوی جیفه کم شتاب
	اى دلا منظور حق آنگه شوی
	که چو جزوی سوی کُلِّ خود روی
	حق همیگوید: نظرمان بر دلست
	نیست بر صورت که آن آب و گِل ست
	تو همیگویی: مرا دل نیز هست
	دل فراز عرش باشد نه به پست
	در گِل تیره یقین هم آب هست
	لیک ز آن آبت نشاید آب دست
	زانکه گر آب ست مغلوب گِل ست
	پس دل خود را مگو کین هم دل ست
	آن دلی کز آسمانها برترست
	آن دل ابدال یا پیغامبرست
	پاک گشته آن ز گِل صافی شده
	در فزونی آمده وافی شده
	ترک گِل کرده سوی بحر آمده
	رسته از زندان گِل بحری شده
	آب ما محبوس گِل مانده ست هین
	بحر رحمت جذب کن ما را ز طین
	بحر گوید: من تو را در خود کَشَم
	لیک میلافی که من آب خَوشم
	لاف تو محروم میدارد تو را
	ترک آن پنداشت کن در من درآ
	آب گِل خواهد که در دریا رود
	گِل گرفته پای آب و می کِشَد
	گر رهاند پای خود از دست گِل
	گِل بماند خشک و او شد مستقل
	آن کشیدن چیست از گِل آب را؟
	جذب تو نُقل و شراب ناب را.
	با سلام و احوالپرسی، برنامۀ گنجِ حضورِامروز را با غزلِ شمارۀ ۱۹۹۲ از دیوانِ شمسِ مولانا شروع می کنم:
	خوی با ما کن و با بیخبران خوی مکن
	دُم هر ماده خری را چو خران بوی مکن
	پس امروز، مولانا از زبانِ زندگی؛ یا خدا، به هشیاریِ انسانی که در ذهن با اقلامِ ذهنی هم هویت شده و خودش را در فکرها گم کرده می گوید:
	ای هشیاریِ انسانی، خوی با ما کن، تو بیا با من اُنس بگیر، رفیقِ من شو، ببین عادت هایِ من چه هست!.
	هشیاریِ انسانی، در واقع امتدادِ خداست.
	زندگی، از جنسِ هشیاریِ بی فُرم است و همین هشیاریِ بی فُرم یا خدائیت، جوهر و خودِ اصلیِ ما هم هست!، که گفتیم: این هشیاری، فعلا" در بیشترِ انسان ها، از خودش ناآگاه است و از " آنطرف " آمده.
	وقتی ما از شکمِ مادرمان متولد شدیم، وارد ذهن شدیم.
	در ذهن، با چیزهای این جهانی، یعنی: با تمامِ آن چیزهایی که ذهن می تواند نشان دهد؛ و خودش را در فکر آنها گم کرده و با آنها دوست شده و اُنس و الفت و خویِ آنها را گرفته، هم هویت شدیم!. خویِ چیزهایِ این جهانی، محدودیت و تنگ نظری و خِساست است و خویِ خدا، کَ...
	خدا دو خاصیت داشت: بی نهایت و ابدیت. بی نهایت در ما، بصورتِ فراوانی و بخشش، خودش را نشان می دهد.
	در صورتیکه با هشیاریِ جسمی، خویِ اجسام را بگیریم، تنگ نظری، حسادت و ایجادِ درد، خویِ اصلیِ ما می شود!.
	پس می گوید: بیا با من دوست بشو، با بیخبران خوی مکن، با بیخبران اُنس مگیر.
	بیخبران، تمامِ آن چیزهایی هستند که ما می توانیم با ذهن تجسم کنیم. مثلِ آدم هایِ دیگر.
	وقتی ما در ذهن رفته و یک منِ ذهنی درست کردیم، این منِ ذهنی، هشیاریِ جسمی دارد و از چیزها می تواند آگاه شود، در اینصورت، بر اساسِ آن ,, من ,,، یک منِ ذهنی هم برای انسان های دیگر درست کرده و از آنها برکتِ زندگی می خواهد!؛ اما آنها بیخبران هستند.
	هر کسی که منِ ذهنی دارد و در منِ ذهنی اش گم شده، بیخبر است.
	با خبر کیست؟، با خبر آن کسی ست که به صورت هشیاری به ذهن رفته و با ذهن هم هویت شده و برگشته از ذهن، متولد شده و الآن در او، هشیاری از هشیاری، آگاه است. بر اساسِ خودش، زنده ست!.
	شما می توانید این لحظه، از حضورِ خودتان آگاه شوید؟
	اگر ما از جنسِ خدا هستیم، پس ما هم ریشۀ بی نهایت داریم. ما هم بی نهایت ایم. ما هم از جنسِ ابدیت ایم. می خواهیم به " آنجا " برسیم.
	همین لحظه، شما می توانید حضورِ خودتان را حس کنید؟
	بیخبران، اجسام هم هستند. مثلِ پولِ ما، مثلِ مقامِ ما. تمامِ متعلقاتِ مربوط به ما، که در ذهن بطورِ نامرئی، با طناب هایِ نامرئی، به آنها وصلیم و با آنها نسبت داریم. اسمِ این وصل را، انْساب و لا انْساب گذاشت و گفت:
	این لحظه که ما زنده می شویم، لاانْساب هستیم. نسبت ها را باید بِبُریم و گرنه زنده نمی شویم. نه دیگران می توانند ما را بِکِشند و به فضایِ یکتایی بِبَرند و نه ما آنها را می توانیم بِکِشیم.
	مولانا، تمثیل ها را از روستاها می آورد. این طرزِ صحبت بسیار ساده ست. در روستا، آنانکه با خَر سرو کار دارند، می بینند، هر خَری بطورِ غریزی، دُمِ ماده خر دیگر را بو می کند.
	گر چه که ما در ذهن به اجسام چسبیده ایم، ولی این چسبندگی مان به بیخبران، خیلی شُل است، ... قرار است که ما این سیستم را رها کنیم و تعالی پیدا کنیم و از هشیاریِ درختی، حیوانی، بالاتر؛ و به هشیاریِ انسانیِ فراتر از هشیاریِ انسانیِ منِ ذهنی، برویم که هشیار...
	بنابراین ما نباید کارِ آن خَر را بکنیم. برای اینکه ما ارادۀ آزاد داریم، توانِ انتخاب داریم، می توانیم تصمیم بگیریم که مثلِ هشیاریِ حیوانی (خر)، عمل نکنیم.
	بنابراین، ما پولِ مان را بو نمی کنیم، وضعیتِ این لحظه را بو نمی کنیم، دیگران را بو نمی کنیم که ببینیم چه برکتی، از آنها می آید، بطور کلی از چیزهایِ این جهانی، زندگی، برکت، نمی خواهیم. از وضعیتِ این لحظه، زندگی نمی خواهیم؛ ولی ما عادت کردیم، وضعیتِ این...
	با خواندن همین نوع اشعار، یکدفعه می توانیم بیدار شویم که: برای ما، برکت از وضعیتِ این لحظه، از آدم هایِ دیگر، نمی آید!. شادی و آرامش از آن اسانس، از آن جوهری که هستیم تشعشع می کند و آن، در درونِ ماست. چرا آن را از بیرون جستجو می کنم، این غلط است!.
	چرا از همسرم، شادی می خواهم!، آرامش می خواهم!، خوشبختی می خواهم!، هویت می خواهم!، حسِ امنیت می خواهم!، در غزل هم هست.
	پس، بیدار می شوم. امروزه در شهرها اگر خر نیست، سگ هست، مردم سگ های شان را برای راه روی و قدم زدن، به خیابان می برند، سگ عادت دارد، جاهایی را که سگ های دیگر ادرار کرده اند، بو کند و از آن، حسِ برکت و خوشی می گیرد.
	آیا ما مثلِ آن هستیم؟، " نه ". اگر نیستیم، پس چرا انتظار داریم؟، چرا وضعیت ها را بو می کِشیم که به ما زندگی دهند؟!، چون ما شعور داریم، ارادۀ آزاد داریم، می توانیم انتخاب کنیم: ،، بعد از این، من از هیچ چیزِ بیرونی، برکتِ زندگی را نخواهم خواست، برای این...
	ممکن است که بنظر بعضی ها برسد که این لحن خیلی تُند است، اما با توجه به اینکه ما خدائیت هستیم، امتدادِ خدا هستیم و راه را گم  کردیم و با اِصرار، به گم شدن مان در فکرها ادامه می دهیم، " نه! "، تُند نیست.
	همانطور که می بینیم، مولانا عصبانی هم نیست، مصرعِ اولِ بیت، خیلی خوش اخلاقانه ست. همینطور بیتِ بعدی:
	اول و آخر تو عشق ازل خواهد بود
	چون زن فاحشه هر شب تو دگر شوی مکن
	خُب، اولِ ما، هشیاری ست. از جنسِ خدا هستیم. ما به صورتِ هشیارِ خدایی به این جهان می آییم. وارد این جهان می شویم، واردِ ذهن می شویم. اولِ ما چیست؟، عشقِ ازل.
	شما چه بگویید اَزَل، چه بگویید اَبَد، فرقی نمی کند. اَزَل، نه اینکه بی نهایت قدیم، زمانِ خیلی زیاد، تاریخ را ببینیم کجا می رسد!، " نه ".
	اَبد هم بی نهایت آینده نیست. اَزل، اَبَد، یعنی: این لحظۀ ابدی. این لحظه، همیشه این لحظه ست. ما از جنسِ این لحظه هستیم و همیشه هم در این لحظه هستیم و این توهمِ آینده و گذشته، یک فکر است. الآن می گوید: زنِ فاحشه، هر شب،
	یک شوهرِ دیگر مکن.
	ما هشیاری هستیم، ما خدائیت هستیم. رفتیم ذهن.
	این لحظه، یک منِ ذهنی داریم، ولی چون همیشه این لحظه ست و وضعیت عوض می شود، منِ ذهنیِ ما هم عوض می شود. ما منِ ذهنیِ مان را که یک تصویرِ ذهنیِ ساخته شده از فکر است، در آغوش گرفتیم!، هشیاری که از جنسِ خداست، هشیاریِ بی فرم است، به فکرها چسبیده، فکرها دا...
	چرا به این فکرها چسبیده؟، برای اینکه فکر می کند که در آنها زندگی هست!. در واقع، قبلا" مولانا به ما گفته:
	این، خواب است. هشیاری دارد خوابِ فکر می بیند و این منِ ذهنی، جزوِ رویایی ست که آدم می بیند. این فرد، فردیت و شخصیت، رویایِ هشیاری در خوابِ ذهن است؛ و به این ترتیب گم شده؛ و چون هر لحظه، منِ ذهنی عوض می شود، می گوید: هر لحظه تو با یک نفر هستی و این درس...
	این کار بد یا خوب است، کاری نداریم، تمثیل می زند.
	یک روسپی، نمی تواند از مشتری اش حسِ امنیت بگیرد، به او بگوید: به تو متکی شود، از تو بچه دار شوم، خانواده تشکیل دهیم.
	ـ نه. یک ساعت، دو ساعت، با هم هستیم، این حرف ها چیست که شما می زنید!.
	مقامِ ما هم همینطور است، پول ما هم همینطور است!. مخصوصا" وضعیتِ این لحظه در حال تغییر اس و این لحظه ثابت است!. شما به وضعیتِ این لحظه می گویید: ,, می شود با هم خانواده تشکیل دهیم!.
	ـ من دارم عوض می شوم، من فرار هستم، مگر نمی بینی من دارم عوض می شوم!، حالا تو چرا به من چشم دوختی؟!. تو باید هوس کسی را داشته باشی که بیاید و با تو زندگی کند!.
	حالا، آن کس، کیست؟، مولانا می گوید: آن کس، خداست، زندگی ست. تمثیل می زند.
	پس بنابراین:
	اولِ ما، هشیاری ست.
	وارد ذهن می شود. در ذهن ما می پَزیم!. وقتی به ذهن می رویم، برمی گردیم.
	از ذهن زاییده  می شویم. ولی همان هشیاری نیستیم. این دفعه، هشیاری پخته شده و می تواند از خودش آگاه شود. آنجا، ذهن، یک نوع زهدان است، یک جور رَحِم است.
	پس وقتی به ذهن می رود، هشیاری ست، وقتی برمی گردد، زاییده می شود، دوباره هشیاری ست. کدام هشیاری ست؟
	هشیاریِ ازلی، ابدی، که جزوِ این لحظه هست، همیشه این لحظه هست، از جنسِ خداست.
	درست مثل اینکه بگوییم: خدا می آید، وارد ذهنِ انسانی می شود. آنجا، خودش خودش را می پَزَد و یک قسمت اش در شما، از آن ذهن متولد می شود، حاضر و ناظر می شود در آنجا، از طریقِ شما به جهان نگاه می کند و شما این جریان را معطل کرده اید!. رفته اید و:
	,, من می خواهم پولِ بیشتری درآورم، می خواهم بجنگم، مقام بیشتر و ... از آنها هویت بگیرم، هر چیزی را بو می کنم، یادم رفته که برای چه آمدم!.
	می گوید: اول و آخر تو، هر چه جان بکنی، هر کاری بکنی، همان عشقِ ازل است و چاره ای نداری. ما هم می دانیم که هر کسی به ذهن برود و آنجا خیلی خوش باشد که: ,, به من خیلی خوش می گذرد! ,,، بالاخره به درد می اُفتد. باید از آنجا بیرون بیاید، آنجا مثلِ زهدان ماد...
	پس بنابراین، تو هر لحظه به هر چیزی دل نبند. مخصوصا" خیلی ساده ست، این لحظه، از جنسِ ماست. این لحظه، لحظۀ ابدی ست.
	پس، آگاهی به این لحظه، ابدی، هشیارانه، ما را از ذهن آزاد می کند و اگر این اتفاق بیفتد، ما ریشۀ بی نهایت هم پیدا می کنیم، ما دنبالِ آن، هستیم. همۀ ادیان برای همین آمده اند.
	ادیان برای این آمده اند که: به انسان که به ذهن می رود و در آنجا به چیزها می چسبد، چیزهایی یاد بدهند، که آنها را رها کند و از ذهن متولد شود. بله. می گوید:
	دل بِنه بر هوسی که دل از آن بَرنکنی
	شیرمردا، دل خود را سگ هر کوی مکن
	حالا، که تو به هوسِ چیزی دل می نَهی و آن تغییر می کند و هر دفعه دل می نَهی و می کَنی، به درد می اُفتی، این کارِ تو نیست!، یکدفعه دل ات را از روی همۀ آنها بردار و بر رویِ کسی یا باشنده ای یا یک هشیاری بِنه. این هشیاری، خودت است، خدائیت است، هشیاریِ حضو...
	بگذار گرفتاری ات تمام شود!. تمامِ گرفتاریِ تو این است که متوجه نمی شوی، به هر چه دل می سپاری، همه از بین می روند، همه در حالِ مردن اند، برای چه تو دل و هوس ات را به آنها می سپاری؟!.
	شیرمردا!. تو شیرمردی، شیرزنی. اینجا دیگر مرد و زن نداریم، همۀ آنها هم تمثیل بودند. در مرد و در زن، یک هشیاری هست، اصلا" یک هشیاری بیشتر در جهان نداریم، در همه چیز، همآن است، در انسان یک حالت دیگری دارد، در انسان، این هشیاری در اثر عدم مقاومت، به اتفاق...
	تله اش چیست؟، خیلی ساده ست: تله اش دل بستن به چیزهایِ این جهانی ست. با یک ذره هشیار شدن، آدم می فهمد که چیزهایِ این جهانی در حال از بین رفتن اند و من دل ام را به اینها، نسپارم.
	این موضوع سبب می شود که در انسان، یک هشیاریِ پایا، بیدار شود. این هشیاری جاودانه ست، این همین خدائیت است، از جنسِ خداست. توجه می کنید؟، از جنسِ آن هشیاریِ جسمی نیست!، ماده نیست که مدام تغییر می کرد.
	آن هشیاریِ مادی کم می شود، این هشیاریِ حضور زیاد می شود.
	شما که به این برنامه گوش می کنید، یواش یواش از گذشته و آینده که فکرند و از منِ ذهنی هم که یک فکر است، جمع می شوید، جمع می شوید، جمع می شوید، جمع می شوید، می آیید به این لحظه.
	یواش یواش، متوجه می شوید که دیگر به گذشته هایِ دور و آینده هایِ دور، کاری ندارید. در حوالیِ این لحظه، مستقرید و حواس تان و تمرکزتان به کاری ست که انجام می دهید و کاری هم که انجام می دهید، برای هدفی در آینده نیست، بلکه خودِ کار، ثمربخش است. شما از این ...
	بنابراین: شما نیامدید خشک باشید، یک گذشتۀ دراز باشید و بخواهید در آینده به ثمر برسید، دائما" در گذشته و آینده سیر کنید و از این لحظه، بیخبر!؛ و منِ ذهنی قوی باشد!.
	یواش یواش، آرام آرام. نباید عجله کرد. خواهید دید که شما از گذشته و آینده جمع می شوید، جمع می شوید، جمع می شوید و به این لحظه، می آیید و متوجه می شوید: گذشته تمام شده. آینده هنوز فکراست، نیامده. وقتی آینده بیاید، به صورت همین لحظه خواهد آمد. یواش یواش،...
	به شما می گوید شیرمردا!، شیرزن ها!، شیرِ هشیاری!، هشیاریِ شبیه شیر!.
	خُب دلِ تو، باید از جنسِ عدم باشد، از جنسِ نور باشد، خلاء باشد.
	خدا شبیهِ آسمانِ بی اَبر است، بی نهایت است، از جنسِ ماده نیست. ما هم مثلِ او می شویم. دلِ ما مثلِ این آسمانِ بی ابر است، خالی ست. ما یک آسمانِ بزرگ می شویم، اتفاق، درونِ ما اتفاق می افتد، ما دیگر اتفاق نمی اُفتیم. آسمانی هستیم که اتفاق را در آغوش گرفت...
	حالا، به این شیرمرد می گوید: تو چرا دلِ خودت را سگِ هر کوی کردی!.
	یادمان باشد: قدیم سگ ها از این کوچه به آن کوچه می رفتند. سگ خانۀ خاصی نداشت، انتظار داشت کسی نانی، چیزی، به او بدهد، چیزی به او نمی دادند، در عوض، بچه ها سنگ برمی داشتند و سگ های ولگردِ کوچه را دنبال می کردند. مردم هم، به ما که دلِ مان را سگِ هر کوی ک...
	هم بدان سو که گهِ درد دوا می خواهی
	وقف کن دیده و دل، روی به هر سوی مکن
	بله. وقتی ما به مسئله و به چالش هایی می اُفتیم که حل شان را پیدا نمی کنیم، خدای ناکرده به مرضی دچار می شویم،
	فورا" رو به سویِ خدا می کنیم: ،، تو کمک کن، دکتر ها نمی توانند ،،. آن جور دردی!، نه اینکه شما هزار دلار بدهکاری، یکی بیاید و هزار دلار به شما بدهد!. موقعِ درد، رو به سویی می کنی.
	حالا که درد بزرگ نداری، وقتِش است.
	هم بدان سو که گهِ درد دوا می خواهی
	وقف کن دیده و دل، تمامِ دل ات را پُر از آن، کن. به جهان نگاه نکن. به آن بیخبران نگاه نکن. روی به هر سوی مکن، سوی یعنی چه؟
	سویِ خدا، بی سویی ست. برای همین است که بعضی ها این بیت را می خوانند، می گویند: ,, حالا من می خواهم خدا را جستجو کنم ,,. خدا را با ذهن شان جستجو می کنند، دنبالِ نشان می گردند.
	این آدم ها، همین جستجوگرانِ معنوی هستند. جستجوگرِ معنوی معنی ندارد. جستجو یعنی: الآن اینجا نیست. در آینده ست. " نیست چنین چیزی! ".
	پس تو بوسیلۀ ذهن جستجو می کنی، پیدا نمی کنی. با نشان نمی آید. چاره اش این است که اول، سو را بشناسی. این لحظه، جایی ست که ما همیشه مستقریم. این لحظه، ثابت است، وضعیت ها عوض می شوند. وضعیت ها عوض می شوند. پس ما همیشه در این لحظه هستیم. چرا این را می گوییم؟
	شما می دانید که به طور تجربی، ما فقط دسترسی به اتفاق این لحظه داریم!. به دیروز، به فردا، دسترسی نداریم. پس دیروز و فردا، فقط فکر است در ذهن ما!.
	پس ما همیشه، در این لحظه هستیم. در این لحظه، اتفاقات عوض می شوند. جسمِ ما عوض می شود. همینکه مولانا گفت: ,, من ,, ات عوض می شود. این همین شوست (شوهر است)، تو با این زندگی نکن. تو هشیاری هستی، تو باید با زندگی، زنده گی کنی، تو از جنسِ زندگی هستی، چرا ب...
	حالا، وضعیت ها در این لحظه، عوض می شوند، هر وضعیتی یک سو ست. درست مثل اینکه ما نورِ بی رنگ داریم، بعد، این رنگ ها عوض می شوند، خُب از نورِ بی رنگ، رنگ ها حاصل می شود. هر لحظه، یک رنگ. هر لحظه، یک وضعیت. بنابراین، وضعیت ها عوض می شود، ما حواس مان هست ک...
	پس هر وضعیت، یک سو ست. مدام عوض می شود، عوض می شود، عوض می شود، جهت ها ساده ست؛ ولی:
	خدا بی سویی ست. اگر شما در جستجویِ خدا، به وضعیت ها نگاه کنید، هیچ موقع نمی رسید!. روی به هر سوی مکن.
	چاره اش تسلیم است. چاره اش عدم توجه و نخواستنِ برکت و شادی و زندگی و هویت و حس امنیت و هر چه که شما لازم دارید، از این سوهاست. همه چشم دوخته اند که الآن، این وضعیت چه جوری عوض می شود؟
	" در وضعیت ها نیست! ". از درون به بیرون است. " اینطوری ست ". خُب:
	همچو اُشتر بِمَدو جانب هر خاربُنی
	ترک این باغ و بهار و چمن و جوی مکن
	خاربُن یعنی: درختِ خار. بُتۀ خار. شُتُر خار می خورد. می گوید: مثلِ شُتُر، سویِ هر هم هویت شدگی، بِمَدو!.
	هر هم هویت شدگی، یک محلِ خار است!. هر چیزی که شما را به واکنش وامی دارد، شما با آن، هم هویت اید. هـــر وضعیتی که شما در مقابلِ آن، مقاومت می کنید، با آن، هم هویت اید، چیزی می خواهید!. اگر شما اصلا" در مقابل اتفاقات مقاومت دارید، معلوم است که از اتفاقا...
	شما به طرف هر چیزی که در جهان بیرون هجوم می آورید: ,, بَه بَه، من این را بچسبم! ,,، خار است. مثلِ شُتُر ندو.
	حالا، اگر شما بیایید فضایِ درون را باز کنید، فضایِ درون همین باغ و بهار و چمن و جوی است. همان جویی که از
	" آنطرف " می آید. اگر شما در این لحظه، به اتفاق این لحظه مقاومت نکنید، انرژیِ زندگی وارد سیستم وجودی شما می شود؟؛ یا نمی شود؟!.
	یک لحظه، کسی شما را کوچک کرده، که باید خودتان را کوچک کنید، منِ ذهنی برایِ شما بزرگ شده، مدام باید کوچک کنید، کوچک کنید، هر قدر کوچکتر می کنید، فضایِ درون بیشتر باز می شود، آن عدم درونِ شما باز می شود، هر قدر این منِ ذهنی کوچک تر می شود، شما کمتر واکن...
	پس یک فضایِ درون داریم که اگر این فضایِ درون باز شود، شما منِ ذهنی را می شناسید (در واقع باز است، ما به زور آن را می بندیم!). الآن، اشعاری خواهیم خواند که می گوید: " آن اتفاقی که تو می خواستی افتاده، در انسان هشیاری، خدائیت، از فکر جدا شده. یعنی: این ...
	این را هم بگویم: نترسید به ,, من ,, تان نگاه کنید. عقب بِکِشید، به فکرها و کارهایِ منِ ذهنی تان نگاه کنید.
	خیلی از مردم می ترسند. نمی خواهند منِ ذهنی شان را ببینند. نمی خواهند بدانند که: ,, من اینقدر بَدَم! ,,؛ ولی بدانید شما آن، نیستید!. شما خدائیت اید، شما امتدادِ خدا هستید، شما همین فضایِ عدم، در دل تان هستید. بنابراین:
	" به منِ ذهنی نگاه کن، نترس! ".
	حالا نگاه کنم، ببینم که من از مردم کینه دارم، حسِ انتقام جویی دارم، درد حمل می کنم، خواسته یا ناخواسته برای خودم و برای مردم، دردسر درست می کنم، نمی خواهم ببینم!. " نه، ببین! ". برای اینکه رهایی شما از شناسایی شماست، بمحض اینکه شناسایی کنی که: ،، من ا...
	این منِ ذهنی از غفلتِ ما استفاده می کند. پس در شما یک جویی جاری ست، یک فضای درون باز شده. فضایِ درون، خِرَد وعشق اش را بیرون می ریزد. در بیرون هم برای شما باغ و بهار و چمن است و این جوی هم از سوی غیب به گل های باغ و چمن شما یعنی:
	به تمام فرم های شما، به تمام وضعیت های شما، حتی این بدنِ شما، جاری ست. همین الآن هم جاری ست. ولی هر چقدر بیشتر مقاومت کنی، این جو، کمتر می تواند رد شود، برای چه مقاومت می کنی!.
	یک دفعه بدان در بیرون خبری نیست، از چیزهایِ بیرونی نمی توانی زندگی بگیری، مخصوصا" از آدم ها، برای اینکه رنجشِ ما بیشتر از آدم هاست، از توقعاتِ ما از آدم هاست!.
	تمامِ روابطِ انسانیِ ما، اگر کار بکند، باید رویِ عشق استوار باشد. رابطۀ زن و شوهری، رابطۀ خواهر برادری، رابطۀ بین دو تا دوست، رابطۀ پدر و فرزندی، ... هیچ فرقی نمی کند، باید رویِ عشق استوار باشد. اگر عشق نباشد، بر اساسِ منِ ذهنی باشد، این رابطه درست کا...
	*
	اجازه بدهید چند بیت از مثنوی و دیوانِ شمس برایتان بخوانم، برای اینکه بدانیم که ما از چه جنسی هستیم و به چه کاری مشغولیم. اینها هم توضیحاتِ مولانا ست. اگر این اشعار را خوب بخوانید و رویِ آنها تأمل کنید، بعضی موقع ها هم آنها را حفظ کنید، معانی واقعا" در...
	راجع به منِ ذهنی می گوید:
	صد هزاران فضل داند از علوم
	جان خود را می نداند آن ظَلوم
	ظلوم یعنی: بسیار ستمگر. در بعضی نسخه ها فصل است. یعنی: این منِ ذهنی، بر اساسِ نسبت ها و دانسته هاست. از علوم، نکاتِ باریکی را بلد است. ریاضیات، فیزیک، شیمی بلد است، علومِ مختلف بلد است، برای اینکه حسِ فضل، حسِ برتری کند، دنبالِ ,, تَر ,, است، اما آن س...
	جانِ خودش را نمی شناسد یعنی: چه؟
	یعنی: این لحظه، آیا شما علاوه بر هشیاریِ جسمی که از آن بیخبران آگاهید، هشیاریِ دیگری هم در شما وجود دارد؟، که قائم به ذاتِ خود، بر اساسِ خودش زنده ست؟، به نام هشیاریِ حضور است؟، که شما می توانید بگویید: ،، من، این هشیاری هستم، من این وضعیت ها نیستم، ح...
	این، جانِ شماست. کافی نیست که شما در ذهن دانش را انباشته کنید: ,, هندسه بلدم، مثلثات بلدم، حساب استدلالی بلدم، ...، " نه، آنها کافی نیست! ". بلکه باید جانِ خودتان را بشناسید.
	برای اینکه جانِ خودتان را بشناسید، باید به جانِ خودتان زنده شوید.
	مَردُم می گویند: ,, من خودم را می شناسم ,,، منظورشان این است که: ,, من از منِ ذهنی ام آگاهم، مثلا"می دانم این ... عادت ها را دارم، این ... خصلت ها را دارم، پول خیلی زیاد دوست دارم، این حرف ها را بزنند عصبانی می شوم، نقطه ضعف هایِ منِ ذهنی ام را می دان...
	در واقع، وقتی می خواهند از خودشان آگاه شوند، از تصویرِ ذهنی خودشان آگاه هستند، این کافی نیست!، " این که خودشناسی نیست! ".
	خودشناسی یعنی: هشیاری در شما از خودش آگاه شود. حالا، شما می بینید که این هشیاری در این جهان به چه کاری مشغول است؟، آیا شما با این صحبت ها، بیدار می شوید؟
	ـ البته که بیدار می شویم!.
	داند او خاصیّت هر جوهری
	در بیان جوهر خود چون خَری
	می گوید: این منِ ذهنی، در ذهن، خاصیت هر جوهری را می داند. مثلا" می داند اسید سولفوریک روی آهن، چه تأثیری دارد؟، آهن چه خصوصیاتی دارد؟
	در بارۀ چیزها می داند. در بارۀ انسان ها هم می داند. در بـــــاره شان می داند!. از جــانِ آنها، خبر ندارد!.
	اگر بگویی: جانِ خودت را بیان کن، عشق را بیان کن، بلد نیست. در بـــــارۀ چیزها، بلد است!.
	شما به خودتان نگاه کنید. آیا شما به عشق زنده هستید؟
	به جانِ خودتان زنده هستید؟، حسِ زنده بودن را در تمامِ ذراتِ وجودتان، بدون توجه به اوضاع احوال و وضعیت هایِ بیرونی، در این لحظه، حس می کنید؟
	وضعیت هایِ بیرونی، زندگی ندارند.
	آیا شما مستقل از وضعیت هایِ بیرونی، زنده هستید؟؛ یا نه؟، منتظر هستید که اتفاقات چه رو می کنند؟
	که همی دانم یَجُوز و لایَجُوز
	خود ندانی تو یَجُوزی یا عَجُوز
	می گوید: ما در ذهن، می دانیم چه چیزی یَجوز (مجاز)، است، چه چیزی مجاز نیست: ,, این، کارها را نباید کرد، آن، کارها را باید کرد، ... ,,. بنابراین، ما مجهز به یک سیستمِ قضاوت هستیم!.
	امروز ما می خواهیم در موردِ این موضوع، به تفصیل صحبت کنیم. شما باید به صورتِ ناظر، بدانید و ببینید: که ذهن تان، با دانشِ منِ ذهنی، با دانشِ اندوخته که مربوط به بیرون است و هیچ رنگ و بویی از خِرَدِ زندگی ندارد، فقط چیزهایی را از این طرف و آن طرف جمع کر...
	شما باید ذهن تان را ببینید، شما دارید بَد و خوب می کنید، حداقل، به صورتِ ناظرها، به او نگاه کنید که: ,, من دارم بَد و خوب می کنم! ,,. چرا من اینقدر قضاوت می کنم؟
	برای اینکه می خواهم ببینم موردی اینجا هست تا به من چیزی دهد؟، که همی دانم یَجُوز و لایَجُوز.
	می گوید: واقعا" تو نمی خواهی بدانی که تو خودت اصلا" به اینصورت، مجازی؟!. این قانونِ خداست که تو در ذهن، هم هویت با قواعد و هم هویت با باورها و دستورالعمل ها باشی؟!.
	اصلا" از زندگی مجوز داری که اینطوری باشی؟، " نداری! ". یا عَجُوز، عجوز یا عجوزه یعنی: پیرزن. در اینجا سمبُلِ یک باشندۀ بد و ضعیف است. یعنی: قانونِ زندگی اجازه نمی دهد که تو اینطوری باشی!.
	که به ذهن بروی، در ذهن خوب و بد کنی، چه چیزی مجاز است، چه چیزی مجاز نیست، قضاوت کنی وبا قضاوت ات
	هم هم هویت شوی و هر قضاوتی در شما یک هیجان بوجود آورد!. مثلا" قضاوت کنی، برنجی!.
	این کار، مجاز نیست. یعنی می گوید: تو به خودت نگاه کن.
	تو خودت از خدا، از زندگی، مجوز داری که اینطوری باشی؟، " نداری! ". خدا مجوزِ چنین زندگی را نمی دهد!.
	گفتم: زندگی، هم هویت شدگی با ذهن را تا ده سال، مجاز می داند، که در آنموقع، بچه در حال بازی ست. انسان تا ده سالگی، اشکالی ندارد که با چیزها هم هویت شود، مقایسه کند، به ,, تَر ,, بچسبد. بچه مثلا" بگوید: پدرِ من قوی تر از پدرِ توست. من از تو تندتر می دَو...
	توست، سوادم بیشتر از توست، ... ,,، خنده دار است. همینکه حوالی ده، دوازده سالگی می گذرد، متعهد شدن و علاقه مند بودن به ,, تَر ,,، بهتر، پول دارتر، آدم حسابی تر، ... درد ایجاد می کند. این کار مجاز نیست و عجوز یا عجوزه هم کاری از دستش برنمی آید!.
	پس شاید برخی از ما که در من ذهنی گیر کردیم، بدانیم هم ناتوانیم؛ و هم این وضعیت و این کاری که ما می کنیم، بلحاظِ زندگی، مجاز نیست!. به خودمان نگاه کنیم، می گوید تو به خودت نگاه کن.
	این روا و آن ناروا، دانی ولیک
	تو روا یا ناروایی؟! بین تو نیک
	می گوید: در ذهن ات می دانی که چه چیزی رواست، چه چیزی روا نیست، خوب می دانی. ولی واقعا" تو می توانی به خودت نگاه کنی ببینی که خودت روا یا ناروایی؟!. یعنی: این حالتِ زندگی ما در ذهن و هم هویت شدگی با آن، این حالتی که من هستم، این روایی ست؟، زندگی این را...
	نگاه نمی کنیم به اینکه: ,, این کاری که مردم می کنند، این می کند، آن می کند، ... این که مجاز نیست و غلط و نارواست! ,,، " بله ". اگر اینطوری می کنی، پس عقب بِکِش و بگو: ،، من قضاوت می کنم، بد و خوب می کنم، قضاوت می کنم، بد و خوب می کنم، این کار را من می...
	قیمت هر کاله میدانی که چیست
	قیمت خود را ندانی احمقی ست
	بله. در این نسبت ها که منِ ذهنی بر اساسِ آن، درست شده، اگر به منِ ذهنی نگاه کنی خواهی دید که این ,, من ,, که تصویر ذهنی ست، به پول اش وصل است، به فرزندش وصل است، به همسرش وصل است، به پدر و مادرش وصل است، به دوستانش وصل است، به مقام و به هر چیزی که با ...
	برای اینکه در منِ ذهنی می گوییم: ,, خُب من چقدر می ارزم؟، سی میلیون دلار پول دارم، این، فقط نقد است، ساختمان
	داریم، این ... و آن... را هم داریم، دوستان مان هم از مقاماتِ دولتی هستند، از نظر سواد هم که اُستاد هستیم، بچه ها
	هم که بزرگ شده و به مقاماتی رسیده اند، ... ,,. " همه را می دانی!، بله؟ "؛ ولی قیمت خودت را هم می دانی؟
	می دانی خدائیتی!، آیا قدرِ این خدائیت و این هشیاری را می شناسی؟، می دانی؟
	" نه! ". نه نمی دانی، برای اینکه با آن چیزها هم هویت هستی!. هنوز بندِ ناف را نَبُریدی، از تمامِ آن ارتباطات، خوشی می گیری!. برکت می خواهی. ظاهرا" تو موفقی، باطنا" ناآرام و ناشاد هستی، چون:
	قیمت خودت را نمی دانی. پس مولانا بیخودی انسانِ در ذهن را، به حیوان تشبیه نکرده که گفته: بو نَکِش!.
	سَعدها و نَحسها دانستهای
	ننگری سَعدی تو یا ناشُستهای
	تو احکامِ نجومی را هم می دانی. می دانی که کی سَعد و کی نَحس است (سعد یعنی: خوش یُمن، نَحس یعنی: بد یُمن)، فال هم می توانی بگیری، کتاب هم می توانی باز کنی!، همۀ اینها را می دانی؛ ولی نمی خواهی بدانی که خودت سَعدی؟!.
	آیا از جنسِ حضوری؟!.
	هر کسی که از جنسِ حضور است و برکت زندگی به فکر و به عمل اش می رسد و از او به جهان می ریزد، سَعد است. او خوش یُمن است. او هر فکری بکند، هر کاری بکند، هر جا برود، شادی و برکتِ زندگی را با خودش می بَرَد.
	تو یا ناشُستهای، ناشسته کسی ست که هنوز این کثافاتِ هم هویت شدگی را از خودش نشسته. در غزل هم داریم، می گوید: تو جلویِ آیینه می ایستی و به آیینه ایراد می گیری!، برو رویت را تمیز بشور.
	آیینه چیست؟
	آیینه، این جهان است. این جهان را نمی توانی گول بزنی. خدا را هم نمی توانی گول بزنی.
	وقتی صورتِ ما ناشسته ست، فورا" جهان نشان می دهد: ـ تو واکنش نشان می دهی.
	هر کسی که نَحس است، واکنش نشان می دهد. مقاومت دارد، برکت از او به این جهان نمی ریزد. این شخص می خواهد از چیزهایِ بیرونی خوشی بگیرد، پس: نحس است.
	می گوید: تو نمی خواهی بدانی که خودت نحسی، چون ,, من ,, داری!؛ و تمامِ مشکلات را خودت بوجود می آوری!، هر قدمی برمی داری، نحس است، هر جا می روی اتفاقِ بد می اُفتد، چون ,, من ,, داری، چون جلویِ برکتِ زندگی را گرفته ای!، نمی خواهی این را، بدانی!.
	فقط می گوید: من می دانم که بلحاظِ نجومی، وضعیتِ ستاره ها چگونه ست، کی نحس است، کی سَعد است.
	مطلب مهمی را هم که قبلا" مولانا به ما گفته این است که: تو نباید به فال گیری و کتاب باز کردن و چرخشِ ستارگان و ... اعتقاد داشته باشی، " نه! "، در انسان، حضور و عدم حضور است که تعیین می کند، سعد است و خوش یُمن؟؛ یا بد یُمن است!.
	حالا، شما از خودتان بپرسید: شما خوش یُمنی، یا بَد یُمن؟
	اگر اتفاقاتِ بد برای شما بیفتد، شما بد یُمنی. نشسته ای. آیینه را نشکن. به آیینه ایراد نگیر، خودت را بشور.
	رنجش هایت را بینداز، کینه هایت را بینداز، هم هویت شدگی هایت را بینداز، خودت را بشناس، به خودت نگاه کن، نترس. مولانا را بخوان، خودت را بشناس.
	جان جمله علمها این است این
	که بدانی من کی ام در یَوم دین.
	یَوم دین، ، روز جزا، این لحظه ست.
	می گوید: جانِ همۀ علمها، همۀ دانش ها: حساب، هندسه، مثلثات، فیزیک، شیمی، علومِ دیگر، هر علمی: علمِ سیاست، علمِ دین، علمِ نجوم، این است که بدانی: من، در این لحظه، کی هستم؟!.
	اگر در این لحظه، دانستی، درک کردی، زنده شدی که تو از جنسِ زندگی هستی، خدا هستی، از جنسِ این لحظه هستی و یک عمقی داری، بطوریکه به اتفاقات واکنش نشان نمی دهی و از اتفاقات زندگی نمی خواهی، در اینصورت، این دانش ات بدرد می خورد و می توانی از آن استفاده کنی...
	اگر شما در این لحظه ندانید کی هستید و مرتب جسم باشید، از جنسِ اتفاق باشید، آن حرف هایی را که مولانا زد و  گفت: بو نِکِشید و از بیخبران زندگی نخواهید، به ما می خورد؟؛ یا نمی خورد؟
	" البته که می خورد! ".
	*
	غزلِ شمارۀ ۲۴۳۶  را انتخاب کردم، چند بیت از آن را برایتان بخوانم. معنایِ غزل بسیار ساده و سرراست؛ و  مربوط به خوی کردن است. گفت: تو بیا با من خو کن، با من اُنس و اُلفت بگیر، با من دوست شو. می گوید:
	ای یار، اگر نیکو کنی، اقبال خود صد تُو کنی
	تا بُوک رو این سو کنی، باشد که با ما خو کنی
	از زبانِ زندگی، خدا می گوید: ای یار، ای انسان، ای هشیاری، که خودِ منی، از جنسِ منی. پس تو کم آدمی نیستی. اگر کارِ نیک انجام دهی. (نیکو کردن)، یعنی: همۀ این چیزها. یعنی: منِ ذهنی را کوچک کردن. آشتی کردن با اتفاق این لحظه. تسلیم شدن.                    ...
	تسلیم، پذیرشِ اتفاقِ این لحظه ست، بدون قید و شرط، قبل از قضاوت. قبل از اینکه رویداد را به ذهن بِبَری و خوب و بد کنی. اگر خوب و بد کردی، دیگر فایده ندارد، قبل از آن!.
	یعنی: اگر تو ,, من ,, ات را کوچک کنی، فضا را باز کنی، فضایِ عدم که در دلِ شما باز می شود، هشیار است!، این فضا نور دارد. این فضا به شما کمک می کند که عیب هایت را ببینی.
	اگر شما این فضا را در خودتان ندیده اید، خواهید دید که یواش یواش، خودتان برای خودتان روشن می شوید. یواش یواش در خودتان بعضی کارها را می بینید که یکماهِ پیش نمی دیدید!.
	،، من این ... کار را می کنم!، چرا تا حالا این را ندیدم؟!. آرام آرام. صبر کنید. عجله نکنید. اگر آرام آرام، این ,, من ,, را کوچک کنیم، واکنش نشان ندهیم، اگر کسی این ,, من ,, را کوچک می کند، برنگردیم تعمیر کنیم، خشمگین نشویم
	(که فورا" ,, من ,, مان را بزرگ کنیم)، خواهیم دید که این فضا باز می شود و در درون، احساسِ خوبی می کنیم:
	ای یار، اگر نیکو کنی، اقبال را صد تُو کنی. این اقبال، همین فضایِ درون است. فضایِ دلِ ماست که وسیع تر می شود.
	صد تُو یعنی: بسیار تُو. یعنی: این ,, من ,, را کوچک می کنی، فضایِ درون یک لایه بزرگ تر می شود، دوباره کوچک می کنی، آن اقبال بزرگ تر می شود!.
	می بینی که اسمش را اقبال می گذارد، اقبال یعنی: نیکبختی، یعنی: بخت.
	پس بختِ ما، دلی ست که به خدا زنده ست!. بخت، این نیست که مثلا" یکدفعه، آدم بلیط بخت آزمایی می بَرَد!.
	یا یک پولِ زیادی به آدم می رسد؛ و این، خوش یُمن است. کسی که به حضور زنده ست، فرق نمی کند کجا زندگی کند، با کی زندگی کند، چکار کند، برای اینکه: آن شادی، آن آرامش، از آن فضا، به آن آدم ها به آن کار، به آن وضعیت،         می ریزد. پس فرقی نمی کند کجا باشد...
	آدمی هم که دل اش محدودیت و تنگ نظری ست، هر جا برود، بد یُمنی را با خودش می بَرَد، برای اینکه دائما" انرژیِ بد از خودش تشعشع می کند. این یکی را که انرژیِ عشقی تشعشع می کند، همه می پذیرند، همه از او خوش شان می آید. از آن یکی، همه فرار می کنند.
	اگر این هشیاری در او زیاد شود، تا بُوک، باشد که، رو به سویِ ما بکنی. یواش یواش متوجه می شوی که:
	من از همین جنس بودم که در دل ام بزرگ می شود، باشد که با ما خو کنی، یعنی: حتما" با ما خو خواهی کرد. با ما دوست خواهی شد، خویِ ما را خواهی گرفت.
	واقعا" هم وقتی درون، یواش یواش آنقدر بزرگ و به اندازۀ آسمان می شود، کَرَمِ ما هم بی نهایت می شود، حسِ فراوانی می کنیم. بینواییِ انسان ها در جهانِ سوم، انعکاسِ درونِ محدودِ خودشان است، تَنگ نظری خودشان است، حسادتِ خودشان است، حسادتِ درون شان است که به ...
	من گَردِ رَه را کاستم، آفاق را آراستم
	وز جُرم تو برخاستم، باشد که با ما خو کنی
	من، گَرد و غبار راه را خواباندم، تو واکنش نشان نده. یعنی چه؟
	یعنی: از زبان خدا می گوید: " من " تو را که هشیاری هستی، از ماده و از فکرها جدا کردم. من کردم، تو لازم نیست زحمت بِکِشی.
	صبح نزدیک است خامُش کم خروش
	من همی کوشم پیِ تو تو مَکوش
	تو با عقلِ منِ ذهنی عمل نکن. من گَردِ راه را کاسته ام.
	واقعا"، از جَماد ما را به نبات آورده، از نبات به حیوان آورده، از حیوان ما را به منِ ذهنی آورده، در منِ ذهنی هشیاری را از ماده و از فکر جدا کرده و ما، جدا نمی شویم!. علاقۀ خاصی به ماده داریم، من گَردِ رَه را کاستم، آفاق، افق ها را برایت روشن کردم!. اگر...
	حقیقتا" هم چگونه؟
	وقتی شما " فضایِ درون را بیشتر می کنی، بیشتر می کنی، بیشتر می کنی "، یکدفعه متوجه می شوید که از جنسِ عدمْ
	هستید و این عدمْ، در ذات به شما شادی و آرامش می دهد، لازم نیست چیزی از وضعیت ها بخواهید. پس، وضعیت ها را رها می کنید، وضعیت ها هم شما را رها می کنند.
	می گوید: من از گناه تو گذشته ام، من از کارهایی که کرده ای، هم هویت شدگی ها، رنجش ها، گرفتاری ها، همۀ آنها را پاک کرده و می توانم پاک کنم، تو بیا با من خو کن، باشد که با ما خو کنی، حتما" تصمیم بگیر که با ما خو کنی.
	من از عدمْ زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را
	آیینه ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی
	واضح است، تو از جنسِ هشیاریِ بی فرم هستی، از جنسِ عدم هستی، 99،99 % این بدنِ ما، خالی ست. فضایِ خالی ست. آن فضایی هم که در بالاست، هیچی در آن نیست، عدمْ است. به آسمان نگاه می کنیم چه می بینیم؟
	یک فضایِ خالی و تعدادی اجسامِ غوطه ور در آن. در اصل ما هم یک فضایِ خالی هستیم و یک سری اجسام غوطه ور، بنامِ فکر یا هیجان، در ما.
	به هر حال می گوید: " من تو را از عدمْ درست کردم و به تختِ پادشاهی منسوب کردم، یک آیینه به تو دادم، این آیینۀ جهان نما دلِ توست!، همینکه باز شود و وضعیت ها دلِ تو نباشد و گسترده شود، این آیینۀ جهان نما، هم من را به تو نشان می دهد (برای اینکه خودش من هس...
	اینهمه، تو را بخشیدم!، بیا با ما خو کن، نرو رفیقِ فرم ها شو!.
	ای گوهری از کانِ من، وی طالب فرمانِ من
	آخر ببین احسان من، باشد که با ما خو کنی
	خدا، زندگی، به شما می گوید: تو یک گوهرِ گرانبها از معدنِ منی.
	پس شما این منِ ذهنی نیستی. حالا که این منِ ذهنی نیستی، اگر این گوهرِ جامِ جهان نما را عقب بِکِشی، همآن می شوی. یک لحظه جدا شو ذهن ات را نگاه کن، وقتی ذهن ات را نگاه می کنی، فکرت را نگاه می کنی، هیجانات ات را نگاه می کنی، از چه جنسی هستی؟، از جنسِ همین...
	ای گوهری از معدنِ من که طالبِ فرمانِ منی، عاشقِ فرمانِ منی، لازم داری که به تو بگویم چکار کن، نه اینکه بیرون به تو بگوید چکار کن، نه اینکه فرم ها تو را اسیر کنند، سرانجام، احسانِ مرا ببین!.
	من اینجا نشستم و مرتب به تو برکت می فرستم، شادی و عشق و خِرَد می فرستم، اینها را ببین!. بالاخره ببین!. کی می خواهی ببینی!. باشد که با ما خو کنی. اگر ببینی، ممکن است یک روزی به ذهن ات، به دل ات برسد که من یارِ خدا هستم، یارِ این فرم ها نیستم، تصمیم دیگ...
	،، بجای اینکه من از وضعیت ها زندگی بخواهم، اجازه بدهم که این آرامش، از اعماقِ وجودم بیآید ،،.
	شُربِ مرا پیمانه شو، وز خویشتن بیگانه شو
	با درد من همخانه شو، باشد که با ما خو کنی
	تو آن شراب و آن خِرَدی را که من می دهم، پیمانه شو، تو اصلا" برای این کاری!. این برکات را از من بگیر، خودت مصرف کن، به جهان هم پخش کن. می خواهی در جهان بیرون موفق شوی؟، من به تو کمک می کنم، با خِردِ من شو!.َ
	فقط یک کار کن: از بیرون نجات نخواه. از خودت، از منِ ذهنی ات بیگانه شو.
	تو بعنوانِ هشیاری، این بندِ ناف را از جهان بِبُر. بگو من از چیزهایِ بیرونی، زندگی نمی خواهم. دیدی که بچه وقتی از شکمِ مادر متولد می شود، بندِ نافِ او را قیچی می کنند. برای اینکه خودش می تواند نَفَس بِکِشَد و شیر بخورد.
	شما هم می توانید نور بخورید، می توانید خِرَد را از زندگی بگیرید؛ ولی تا زمانیکه بند ناف را نَبُریدی، از آن طرف
	می خواهی، نمی شود هم از آن طرف بخواهی و هم از این طرف!. نمی شود.
	تو از منِ ذهنی ات بیگانه شو، با تصویرِ ذهنی ات زندگی نکن، از وضعیت ها زندگی نخواه، چشم ات را ندوز که حالا این وضعیت ها تغییر می کنند، من حواس ام را داده و جادو شده ام، ببینم چه اتفاقی می اُفتد، " هیچ اتفاقی نمی اُفتد که به شما زندگی دهد ". اتفاقا" در ...
	بله. درد داری. اگر بخواهی خودت را از خویشتن بیگانه کنی، باید با آن چیزهایی که هم هویت بودی و از آنها شربت می خواستی، بشناسی و یکی یکی کنار بگذاری. طول می کِشَد؟
	بله. درد دارد؟، بله.
	درد را باید آگاهانه بِکِشی؟، بله.
	قانونِ جبران را باید رعایت کنی؟، بله.
	قانون جبران دو نوع است. شما انتظار نداشته باشید که این مطالب را نشنوید و عمل نکنید و به " آنجا " برسید!.
	شما، تا این مطالب را چندین بار گوش ندهید و به خودتان نگاه نکنید و خودتان را زیر نور افکن قرار ندهید و دست از سر مردم برندارید، هیچ موقع، به " آنجا "، نمی رسید. آن دردِ هشیارانه را هم باید بِکِشید. بله، باید دردِ هشیارانه بِکِشید. زحمت و درد دارد و وقت...
	اینطور نیست که منِ ذهنی با زرنگی اش بگوید: ,, اینجا اگر مطلبِ خوبی بود، من با یک بار گوش کردن می فهمیدم ,,. " نه، با یک بار گوش کردن، نمی شود فهمید ". آرام آرام، آرام آرام، ما لایه ها را می شناسیم. ما لایه لایه رویِ هم انباشتیم، ما مقاومت داریم، ما در...
	ما حسِ افسوس، حسِ خبط داریم، احساسِ گناه داریم، ملامت می کنیم، اینها همه، از ابزارِ منِ ذهنی اند. ما مسئولیتِ زندگی خودمان را بطور کامل قبول نداریم، ما قبول نداریم که خودمان این مسائل را برای خودمان ایجاد می کنیم، ما قبول نداریم چون منِ ذهنی داریم، نح...
	باشد که با ما خو کنی. مشخص است.
	ای شاه زاده داد کن، خود را ز خود آزاد کن
	روز اجل را یاد کن، باشد که با ما خو کنی
	شما شاهزاده هستید؟، " بله ". برای اینکه از جنسِ خدا، از جنسِ شاه هستید. امتدادِ او هستید، خدائیت هستید.
	تو بیا خودت را از خودت آزاد کن.
	یک خود هست که اصلِ شماست، هشیاریِ حضورِ شماست، الآن جذبِ ذهن است، در ذهن به چیزها چسبیده. تو خودت را از خودت آزاد کن. نمی توانی؟، نمی خواهی؟، حاضر نیستی؟، بدان که روزی خواهی مُرد، بزودی بعد از پنجاه سال، صد سال، همه می میرند، بدان که این جسم، از بین خ...
	بدان که مرگ وجود دارد. تو بیا تا آن موقع که اجل برسد و ما بمیریم و راست راستی زیر خاک رویم، خودت را قاصدا" و عمدا" و هشیارانه از خودت جدا کن، اصلا" برای همین، آمدی!.
	اگر این کار را بکنی، با ما خو می کنی، رفیقِ ما می شوی. دوستِ ما می شوی که از اول بودی.
	می گوید: یادت هست که من از تو پرسیدم که ما با هم دوست ایم، رفیقیم؟، یعنی: تو از جنسِ منی؟
	تو گفتی بله. یک ذره کوشش کنی، یادت می آید که کی هستی.
	مانند تیری از کمان، بِجهد ز تن سیمرغ جان
	آن را بیندیش ای فلان، باشد که با ما خو کنی
	نگران نباش. همانطور که تیر از کمان می جَهَد، این سیمرغِ جانِ تو هم که الآن به ذهن چسبیده، می تواند بجهد، برود!. یک کمی روی خودت متمرکز باش، نورافکن را روی خودت روشن کن، اینها را بخوان، کاری با دیگران نداشته باش. البته ما بوسیلۀ انساب، آن نسبت ها، در س...
	این فکرها شما را در سطح نگه می دارد.  برای چه می گوییم که شما حرف هایِ بزرگان را بخوانید؟
	اگر اینها را نمی خوانید، دین را بخوانید، قرآن را بخوانید: ،، این دین، بالاخره یک چیزهایی می گوید، ببینم چه می گوید؟ ،،. عربی بلد نیستید، فارسی بخوانید.
	اینکه اکثریتِ مردم اشتباه می کنند، اصلا" شکی نیست!.
	ولی مولانا می گوید: شما که اینقدر نگران جدا شدنِ جانِ اصلیِ خود، از خودِ بدلی هستید، بدانید که اولا" از قبل جدا شده، اگر شما یک ذره آگاه شوید، این سیمرغِ جان مثلِ تیر از کمان، می پَرَد!.
	چگونه بچه از شکمِ مادر متولد می شود؟، چگونه وقتی بندِ ناف را می بُرند، بصورت یک معجزه، انسان می تواند از دهانش نَفَس بِکِشَد، یک ذره فکر کنید!، تقریبا" یک کارِ غیرِ ممکنی ست!؛ ولی ممکن می شود!.
	شش هایِ انسان به کار می اُفتد، از دهانش شیر و غذا می خورد!.
	شما باور نمی کنید که انسان از ذهن اش متولد؛ و به زندگی زنده شود؛ و مقصود همین کار است؟!.
	آن را بیندیش ای فلان، ای فلان، ای همه کس. این موضوع را بیندیش، متمرکز باش. این، مهم است، باشد که با ما خو کنی.
	ای جمع کرده سیم و زر، ای عاشق هر لب شکر
	باری بیا خوبی نگر، باشد که با ما خو کنی
	یعنی: تو با همۀ چیزهایی که هم هویت شدی؛ و سیم و زری که که در دامن ات جمع کرده و به آنها چسبیده ای (طلا و نقره، سَمبُلِ همۀ آن چیزهایی که به آنها چسبیده ای)؛ و عاشق هر لب شِکَر، یعنی: شیرین سخنی شدی، که زیباست، یک بار بیا خوبی و زیباییِ راستین را ببین!.
	امروز در غزل هم داریم، گفت که: این رُخ و لبِ عاریتی رویِ کلوخ است، یعنی: گذراست. حتی این زیباییِ ظاهریِ
	جسمیِ ما هم روی کلوخ است. منِ ذهنی هم کلوخ است.
	چه چیزی کلوخ نیست؟، " اصلِ شما! ". خودِ اصلیِ شما. هشیاری!.
	تو بیا یک بار زیباییِ حقیقی را ببین، باشد که با ما خو کنی.
	تخم وفاها کاشتم، نقشی عجب بِنگاشتم
	بَس پردهها برداشتم، باشد که با ما خو کنی.
	از زبانِ خدا می گوید: من خیلی کار کردم، خیلی کمک کردم، من هر لحظه سعی می کنم تو را بیدار کنم، تو بی وفایی کردی و به سوی جهان می روی، من به تو یادآوری کردم که تو از جنسِ منی و وفای خودم را به تو نشان دادم؛ و تخم وفا کاشتم. تخمِ وفا رشد می کند و وفا را ...
	بعضی از اتفاقات که برای ما می اُفتد، واقعا" بوسیلۀ زندگی ایجاد می شود که ما بفهمیم کی هستیم!.
	می گوید: من این کارها را کرده ام؛ و یک باشندۀ شگفت انگیزی که ای انسان، تو باشی، درست کرده ام!، یک جسمِ عالی، هشیاریِ که خودم هستم!، با استفاده از مغز و بدنِ تو، می توانم در تو، از ماده جدا شوم، تو من هستی!. این، نقشِ شگفت انگیزی ست!.
	تو با این نقشِ شگفت انگیز، دنبالِ دُم هر خرِ ماده را بو می کنی!.
	من خیلی پرده ها را از جلوِ رویِ تو برداشته ام، اصلا" پرده ای نمانده!. بَس پردهها برداشتم!؛ ولی، پرده را من برمی دارم، تو یک پردۀ دیگری درست می کنی!، من پرده را برمی دارم، تو یک پردۀ دیگر درست می کنی!، ... خواندنِ این ابیات، شما را بیدار می کند. چگونه...
	هر موقع مقاومت می کنی، هر دفعه که از جهانِ بیرون، با حرص چیزی می خواهی، هر هم هویت شدگی، هر حسِ جدایی، هر ستیزه، اینها پرده درست می کنند!.
	پس ما متوجه می شویم که زندگی مرتب، حوادثی در زندگی ما بوجود می آورد که توجه ما را جلب کند. چه با مِهر، چه با ایجادِ درد!.
	درد برای شما ایجاد می شود؛ ولی شما آن را از مردم ندانید!.
	بدانید که نیرویی می خواهد توجه شما را به خودش جلب کند و آن نیرو، اگر سوء استفاده از اسمش نشده بود، می گفتیم خدا، حالا بگویید زندگی، بگویید حقیقتِ کُل، مرتب به شما پیغام می فرستد که به سویِ من بیا. بیا. من اینجا هستم، پرده ها را برداشتم، پردۀ بینِ تو و...
	*
	در این چند بیتی که برایتان می خوانم، مولانا، توضیح می دهد که: قصدِ ما از آمدن به این جهان؛ و واردِ ذهن شدن، این است که از ذهن متولد شویم و این متولد شدن و حسِ وحدت؛ یا خودِ وحدت؛ یا عشق را به یک جوجه تشبیه می کند.
	این را با یک تخمِ مرغ که زردی و سفیدی دارد، مقایسه می کند. می گوید:
	وقتی ما در ذهن هستیم، مثلِ زرده و سفیدۀ تخم مرغ، ما دویی می شناسیم. فرض کنید که ما به یک تخم مرغ نگاه کنیم و جوجه. تخم مرغ را هم بشکنیم، بگوییم که از تقاطعِ این زردی و سفیدی، بالاخره روزی، این جوجه متولد می شود.
	آدم باورش نمی شود!، برای اینکه این جوجه، با آن زردی و سفیدی، خیلی فرق دارد؛ ولی وقتی این تخم مرغ را زیر مرغ می گذارند و مرغ پرورشش می دهد، پس از مدتی از توی این تخم مرغ، جوجه در می آید!. جوجۀ وحدت.
	در ذهن هم ما می گوییم: زردی و سفیدی. خوبی، بدی. این ... خوب است، این ... بد است؛ و این، یک سیستمِ قضاوت است. این سیستمِ قضاوت، ,, من ,, دار است. در ذهن، یک چیزِ خوب هست که ما عاشق اش هستیم و آن، زردۀ تخم مرغ است و از یک چیزی هم بدمان می آید، می گوییم ...
	حالا، گاهی اوقات می گوییم: ,, یکی ایمان است و یکی کفر است ,,؛ ولی همۀ اینها در تخم مرغ است!. یک جایِ محدودی ست که اسمش ذهن است.
	می گوید: اگر شما اجازه بدهید، خدا این ذهن را پرورش می دهد، یواش یواش، یواش یواش، از این تخم مرغِ ذهن، یک جوجۀ وحدت بوجود می آورد. یکدفعه شما این جوجۀ وحدت را ببینید، متعجب می شوید:
	ـ این جوجه با این تخم مرغ اصلا" نسبتی ندارد!.
	پس ما باید اجازه بدهیم که ما را در ذهن پرورش دهد، اگر ستیزه کنیم و همه اش بگوییم: ,, من زردی را می خواهم، دشمنِ سفیدی هستم، مُرغ نمی تواند شما را پرورش دهد، باید تسلیم باشید، باید صبر کنید، آن جوجه ای که می خواهد از تخم مرُغ بیرون بیاید، نمی تواند به ...
	چنین چیزی نمی شود. باید صبر کنی.
	*
	چونک ما را از زمین و از زمان بیرون بَرَد
	از فنا ایمن شویم، از جُودِ او ما جاودان
	زمین و زمان، ذهن است. هر اتفاقی با یک زمان همراه است.
	ذهنِ ما این لحظه را نمی شناسد ولی شما می شناسید چون از جنسِ این لحظه هستید؛ ولی اگر همه اش چشم تان به ذهن باشد، به اتفاقات باشد، خودتان از یادتان می رود که چه هستید!. پس نباید همه اش به ذهن نگاه کنید.
	پس ذهن چکار می کند؟
	اتفاقات در این لحظه در ذهن می اُفتد و به گذشته می رود، فاصلۀ اتفاقِ یک دقیقۀ پیش را با این لحظه، ذهن بصورتِ
	گذشته می بیند؛ ولی این گذشته، یک فکر است!، خودِ ذهن یک فکر است، یک بافتِ فکری ست و با فکرها کار می کند. پس: زمین در اینجا فرم است، همین منِ ذهنی ست؛ یا وضعیتی ست که ذهن به ما نشان می دهد.
	زمان هم چیزی ست که در ذهنِ ما ایجاد شده که مربوط به گذشته یا آینده ست. پس زمان، گذشته و آینده ست و اتفاقات در ذهنِ می اُفتند، یعنی: ذهنِ ما نشان می دهد. ما هم از جنسِ این لحظه هستیم وبه ذهن مان نگاه می کنیم؛ ولی زمین و زمان، یعنی: فرم و زمانِ آن، اتفا...
	می گوید: پس پرورشش چگونه است؟، خدا ما را چگونه پرورش می دهد؟
	اینکه یواش یواش، فضا را در درونِ ما باز می کند و خودش را به ما می شناساند، ما می توانیم از ذهن مان استفاده  کنیم و گذشته و آینده را بفهمیم؛ ولی جذب زمان نیستیم.
	شما می بینید که الآن، بعضی از شماها در گذشته زندگی می کنید و چون در گذشته زندگی می کنید، در آینده هم زندگی می کنید. می گویید: ,, در گذشته این ... اتفاق، این ... اتفاق خوب بوده، من خوشم آمده. بعضی موقع ها آنجا می رویم و پنج دقیقه، ده دقیقه، یک ساعت، آن...
	می گوید: وقتی ما را از زمین و زمان، یعنی: از وضعیت، از زمانِ گذشته و آینده، به صورتِ هشیاری، بیرون می کِشَد، ما دیگر از فنا بیرون می رویم، از فنا ایمن می شویم، یعنی: می فهمیم که ما فانی نیستیم، برای اینکه از جنسِ این لحظه می شویم. یعنی: در این لحظه، م...
	" جاودان می شوی ".
	چرا ما فکر می کنیم فانی هستیم؟، برای اینکه در ذهن مان، با این تنِ مان هم هویت شده ایم. مثلا" ذهنِ ما نشان می دهد که این تَنِ ما، پس از مثلا" پنجاه سال، خواهد مُرد، پس این زندگی تمام شده!، پنجاه سال عمر کردم، می ترسم، نکند زودتر بمیرم!.
	ولی اگر اجازه دهید که مرغِ زندگی شما را پرورش دهد و شما را از ذهن بزایاند، یکدفعه متوجه می شوید که از جنس این لحظه هستید. این لحظه. همیشه این لحظه ست. جاودانه ست. آگاهی از این لحظۀ ابدی، شما را جاودان می کند و بخشش او را هم در وجود شما جاری می کند. ما...
	این زمین و این زمان بیضه ست و مرغی کاندروست
	مُظلم و اِشکسته پَر باشد، حقیر و مُستهان
	این زمین و این زمان، یعنی: فُرم و زمان، این دویی ست. این تخم مرغ است. پس در ذهن که محدودیت است، وضعیت ها وجود دارد و زمان که مربوط به آنهاست. (در این مورد صحبت کردیم)؛ ولی در همین زمین و زمان، یک هشیاری هست، یک هشیاری این کار را انجام می دهد. این هشیا...
	کفر و ایمان دان درین بیضه سپید و زرده را
	واصل و فارق میانشان (بَرْزَخٌ لایَبْغِیان)
	این دویی، کفر و ایمان، بد و خوب، ... می بینید که در ذهن ما با قضاوت مان دائم می گوییم: ,, این ... خوب است، این ... بد است. این ... کفر است، این ... ایمان است. این ... سود است، این ... ضرر است. ... ,,. همۀ این دویی ها، که اسمش را کفر و ایمان گذاشته، مث...
	ما در ذهن چکار می کنیم؟، ما دنبالِ زرده هستیم. دنبالِ ایمان هستیم. بنظرِ ما ایمان، یک چیز است!؛ ولی آن چیزی که در ذهن، ما فکر می کنیم واقعا" ایمان است، ایمان نیست!، کما اینکه ما می گوییم عاشقِ زردۀ تخم مرغ هستیم و از سفیدی بدمان می آید، حاصلِ این کار،...
	می گوید: بدان هر کسی که فارغ از ذهن است و وصل به زندگی ست و به زندگی زنده شده، کسی ست که به سفیده و زردۀ تخم مرغ نظر دارد، مرغ وحدت شده. یعنی: از تخم مرغ زاییده شده.
	بین سفیده و زرده، فاصله ای هست که این دو با هم قاطی نمی شوند. " درست است؟ ".
	بیضه را چون زیر پَرِ خویش پَروَرد از کرَم
	کفر و دین فانی شد و شد مرغ وحدت پَرفشان.
	گفتیم، تخم مرغ سمبُلِ ذهن است. در تخم مرغ زرده و سفیده، یعنی: یک دویی هست. ولی در همین دویی، مرغی هست که دیده نمی شود. در ما با این ذهنِ گراییده به قضاوت های خوب و بد (برای همین می گفتم که شما باید عقب بِکِشید، بدانید که یک هشیاری، مشغولِ خوب و بد کرد...
	می گوید: وقتی مرغ، این تخم مرغ را با کرَم بپرورد؛ شما هم اجازه دهید که خدا شما را با کَرَم بِپَرورد، مقاومت نکنید، ستیزه نکنید و صبر داشته باشید، با اتفاقات پیش روید، همکاری کنید، بیضه را چون زیر پَرِ خویش پَروَرد از کرَم،
	کفر و دین فانی شد!.
	آن چیزهایی که تویِ تخم مرغ، می گفتی این ... دین است، این ... کفر است، همۀ آنها فانی شدند. از درونِ آن مرغی درآمد که هیچ شباهتی به آن زرده و سفیده ندارد، کما اینکه گفتم: جوجه، با سفیده و زرده، هیچ قابل مقایسه نیست!، یعنی: با سیستم خوب و بدِ ذهن، قابلِ ...
	پس، توجه می کنید: ما به صورتِ هشیاری، در جایِ تَنگِ ذهن، مشغولِ خوب و بد و زردی و سفیدی هستیم، اگر آرامش داشته باشیم، اگر صبر کنیم، اگر اجازه دهیم خدا ما را پرورش دهد، می تواند از درونِ آن، جوجه عقابی در ـ
	آورد، که پَر می کِشَد و می رود!.
	یکدفعه متوجه می شوید که ذهن، یک زهدان بوده!. آن کارهایی را که مشغول بودم، حقیقتا" کارهایِ قبل از زایمان بوده. بد و خوب کردن ها، بی اثر بوده: ,, این ... خوب است، این ... بد است. این ... خوب است، این ... بد است. از این ... بدم می آید، از این ... خوشم می...
	و دوستانم را باید بالا ببرم. ... ,,. " چنین چیزی نیست! ".
	شما آمده اید تا این مُرغ وحدت بیرون بیآید. مرغِ وحدت یعنی چه؟، آیا واقعا" مرغی وجود دارد؟!، مرغی نیست!، شما با زندگی، یکی می شوید و بعد از آن، در اختیار آن قرار می گیرید.
	تا حدودی فهمیده ایم که جریان چیست و ما کی هستیم و طرحِ زندگی چه هست؛ و شاید به مولانا حق دهیم که کمی تُند حرف بزند.
	*
	هان، که خاقان بنهاده است شهانه بزمی
	اندر این مَزبله از بَهر خدا طوی مکن
	طوی به زبانِ تُرکی یعنی: جشن. جشنِ عروسی. هان یعنی: خبردار باش که خاقان، شاه، خدا، در این جهان، شهانه بزمی نهاده.
	پس معلوم می شود: همۀ ما آمدیم که به ذهن برویم، برگردیم و به حضور زنده شویم و با شادی و آرامش و خِرَدِ زندگی این جهان را گلستان کنیم. اما تو در این مَزبله، یعنی: در این زباله دانی، وقتی در ذهن هستیم، جشن نگیر!.
	در ذهن جشن گرفتن، یعنی: همین جشن هایی که با ,, من ,, می گیریم!.
	با منِ ذهنی جشن می گیریم: می خواهیم خانه مان را، خودمان را، سوادمان را، فرش هایمان را به مردم نشان دهیم، این، در مزبله جشن گرفتن است. اگر شما به هشیاریِ حضور زنده شوید، با عشق، مردم را دعوت کنید، بدون اینکه خودتان را نشان دهید و قصد خودنمایی داشته باش...
	منِ ذهنی جشن نمی گیرد، اگر جشن بگیرد، در مزبله، در زباله دانی جشن می گیرد.
	شما به خدا احترام بگذار!، خدا، باشندۀ شگفت انگیزی مثل شما، با مغزِ اعلاء، با تنِ اعلاء، با قدرتِ دریافتِ خِرَد و زندگیِ اعلاء، ساخته!، بیدار باش، چنین بزمی نهاده!، چنین سفرۀ شاهانه ای پهن کرده!. خداگونه ست. ما آمدیم و مزبله درست کردیم!، این کار را نبا...
	در زندگیِ مشترک هم همینطور. شما می دانید که دو منِ ذهنی، بعنوانِ زن و شوهر، که زندگی مشترک شان را شروع می کنند، هر جشنی که می گیرند، با ,, من ,, هایشان است و بزودی درد شروع می شود!.
	برای اینکه: دو تا منِ ذهنی، هر کدام می خواهد دیگری را تغییر دهد، رویِ دیگری سلطه داشته باشد، صحبتِ ,, تَر ,, هست!، صحبتِ ,, من از تو بهتر! ,,، هست، بطورکلی خودنمایی و ایجادِ تصویرِ ذهنی از این زندگیِ مشترک هست.
	بنایِ این زندگیِ مشترکی که بوسیلۀ دو تا منِ ذهنی ایجاد می شود، رویِ کلوخ است. پایدار نیست.
	هفتۀ گذشته داشتیم، گفت: اگر این رابطه بر اساسِ عشق باشد، وقتی شما زحمت می کِشید و چیزی درست می کنید،
	مثلِ اینکه رویِ سنگ، می نویسید، تا ابد می ماند؛ ولی وقتی با منِ ذهنی درست می کنید، مثلِ کلوخ است، از این طرف می خواهی نقاشی خوب بِکِشی، از آن طرف می ریزد!. برای اینکه خودِ منِ ذهنی، در حالِ تغییر است. این زندگی، زندگی نمی شود. در این زندگی، بیشترین در...
	برای اینکه زندگی می خواهد بیشترین درد را به اینجا بریزد، تا این دو نفر متوجه شوند که باید به حضور برسند.
	زن و شوهر می توانند با هم همکاری کنند و به هم کمک کنند؛ ولی تک، تک، به حضور برسند. باید بدانند در اثر زندگی و کارهایی که زندگی پیش می آورد، بیشترین درد، به این رابطه خواهد ریخت، تـــــا منِ ذهنی شان را کنار بگذارند و بیدار شوند.
	قصدِ منِ ذهنی از این دردها، بیداریِ ماست، نگوییم مرض دارد، " نه! ".
	وقتی آدم مستِ غرورش است، درد، تنها بیدار کننده ست. هیچ راهِ دیگری نیست، وقتی آدم گوش نمی دهد!.
	مولانا امروز به ما گفت: زندگی می خواهد از راههایِ مختلف نفوذ کند و هر دفعه ما آن را پس می زنیم!.
	غیر از درد، غیر از مسئله و چالش هایِ بزرگ، چه چیزی ما را بیدار می کند؟!.
	دو راه هست: انتخاب کنیم که انعطاف پذیر باشیم و با زندگی همکاری کنیم؛ یا ... کُتَک!. زندگی باید ما را کتک بزند!. ولی بیشترِ ما، کتک را انتخاب می کنیم!. آنقدر درد می کِشیم، درد می کِشیم، می کِشیم، می کِشیم، می کِشیم، بالاخره می گوییم: ،، چرا ما اینقدر د...
	الآن بگو. چرا؟، برای اینکه تو نباید در منِ ذهنی ات بایستی، نباید با ,, من ,, ات، عمل کنی!. ,, من ,, ات نحس است، تو نباید با منِ ذهنی ات عمل کنی، گردن دیگران نینداز، منِ ذهنی اینجا را مزبله می کند، مزبله زباله ست!، کسی که در ذهن اش رنجش ها را نگه داشته...
	در مزبله جشن نگیر!. واضح است.
	میر چوگانی ما جانب میدان آمد
	پی اسپش دل و جان را هَله جز گوی مکن
	می گوید: امیرِ چوگان کِشِ ما، به میدان آمده!. یعنی: خدا، زندگی، می خواهد این ,, من ,, هایِ ریز و درشتِ شما را و بالاخره، همۀ ,, منِ ,, شما را با چوگان بزند، بِبَرد. سوارِ اسب است، تو دل و جان ات را، یعنی: جان و دلِ منِ ذهنی را گوی کن، دخالت نکن، بگذار...
	زدنِ چوگان، معادلِ شناساییِ شماست. شناسایی کردید، تمام شد!. دیگر آن، مالِ شما نیست. آن قسمتِ ,, من ,,، مالِ شما نیست. چه اتفاقی می اُفتد؟
	این ,, من ,,، یک ذره کوچک شد، فضا بزرگ شد. میرِ چوگانی، چکار می خواهد بکند؟
	می خواهد این ,, من ,, ها را بزند برود، که خودش جایش را بگیرد. بله.
	*
	این بیت هم بسیار مهم است. می گوید:
	پیش چوگانهای حکم کُنْ فَکان
	میدویم اندر مکان و لامکان.
	پس می بینید که چه اتفاقی باید بیفتد و ما نمی گذاریم!.
	حکم کُنْ فَکان هست: خدا می گوید باش؛ و می شود. پس آن، نهایتِ ماست.
	پس از اینکه از منِ ذهنی زاده شدیم، شما باید به این حکم توجه کنید که: خدا، زندگی ست که چوگان دارد و در مکان و لامکان، یعنی: در فضایِ یکتایی و جهانِ فرم، اوست که چیزها را بوجود می آورد و او می گوید: بشو؛ و می شود. شما اجازه می دهید. شما همکاری می کنید، ...
	پس اگر ما از ذهن زاییده شدیم و ,, منِ ,, مان به صفر رسید، باز هم چوگان هایِ حکم کُنْ فَکان هست؟
	بله هست.  بعد از آن هم در فضایِ یکتایی، هم در مکان، در این جهان که ابتدایِ آن ذهن است، ما کاملا" در اختیار او هستیم. در مکان و لامکان. در فضایِ یکتایی و جهانِ فرم ها، شما دراختیار او هستید. خُب الآن در اختیارِ او قرار بگیرید. چگونه؟
	در مکان، که فعلا" هشیاریِ جسمی داری، با اتفاقِ این لحظه آشتی کن. مقاومت نکن. مقاومت را به صفر برسان. گفتم:
	" عدمِ مقاومت سبب می شود هشیاری از زندان ماده آزاد شود. منِ ذهنی هم ماده ست، هشیاری از فکر جدا شده. ما به زور، به چیزهایِ این جهانی چسبیدیم و از آنها برکت می خواهیم.
	خواندنِ این ابیات و با جان و دل گوش کردن، شما را آگاه می کند. یواش یواش شما چنگ تان را از چیزهایِ آفل و گذرا  شُل می کنید. یواش یواش عقب می کِشید و این، صورت می گیرد. این همراه با عدمِ مقاومتِ شماست. عدمِ مقاومت شما به این لحظه، علامتِ این کار است. هر...
	روی را پاک بشو، عیب بر آیینه مَنه
	نقد خود را سَره کن، عیب ترازوی مکن
	خُب اگر جلویِ آیینه رویت لکه دارد، برو و رویت را بشو.
	آیینه چیست؟، جهان آیینه ست. این جهان نمی گذارد که شما زیاد مردم و خودتان را فریب بدهید و گول وبزنید.
	شما ممکن است الآن بگویید من کاملا" به حضور رسیدم، پنج دقیقه بعد، اتفاقی بیفتد، شما چنان واکنشی به آن نشان دهید که جهان بعنوان آیینه ثابت می کند شما لکه دارید، شما رنجش دارید، شما هم هویت شدگی دارید، شما درد دارید، شما ترس دارید، ... نمی توانید جهان را...
	شما جلوی آیینه می روید، به آیینه ایراد نگیر، برو رویت را خوب بشور، بعد دوباره بیا و نگاه کن. دیدی نشد، بیا نگاه کن. هر چه که آیینه نشان می دهد، هر چه که شما در دیگران می بینید، همآن در تو هم هست، به هر چه که واکنش ـ
	نشان می دهی، آن در تو هم هست، آیا فضایِ یکتایی صاف، مثل آسمان، هم واکنش نشان می دهد؟
	" نه ". آن فضا، جا باز می کند. نقد خود را سَره کن، نقد یعنی: همان طلایی که الآن داری، نقد در اینجا یعنی: چقدر حضور داری؟، چقدر ناخالصی داری؟
	البته هر کسی می گوید: ,, حضورِ من، خالصِ خالص است! ,,.
	از بیشترِ مردم بپرسید که شما اصلا" وضعِ حضورت چطور است؟، می گوید: ,, من صد در صد به حضور رسیدم ,,.
	" نه ". ممکن است یک در صد رسیده و یا تماما" تحتِ سلطۀ ذهن و منِ ذهنی ست. هیچ هشیاریِ حضوری در تو وجود ندارد؛ ولی تو ادعا داری.
	نقد یعنی: طلا، سکه. تو می گویی ترازو عیب دارد، " نه! "، ترازو عیب ندارد.
	ما یک جواهری داریم، فکر می کنیم صد هزار دلار ارزش دارد، پیشِ جواهر فروش می بریم، می گوید: این دویست دلار می ارزد. می گوییم: ,, نه!، شما جواهر فروشِ خوبی نیستید! ,,. می گوید: من متخصص ام.
	هر جا می بریم می گویند همین دویست دلار می ارزد؛ ولی به نظر خودِ ما، خیلی ارزش دارد!. عیب ترازوی مکن.
	ما عیبِ ترازو می کنیم!. ترازو، همین جهان است!. با اتفاقاتی که برای تان می اُفتد، این جهان به شما نشان می دهد که: اگر شما خوش شگون اید، از جنسِ طلایِ خالص هستید.
	بدرجه ای که ناخالصی پیدا می کنید، جهان جلوی شما می ایستد. اتفاقاتِ پُر درد برای شما پیش می آید، برای اینکه برکت زندگی به اتفاقات نمی ریزد!، پس از مدتی می بینید که اطراف تان پُر از درد است.
	اگر می بینید اطراف تان پُر از درد است، بدانید که نقدِ شما خالص نیست. (سَره یعنی: خالص). نقدِ شما یعنی: حضورِ شما.
	نقدِ شما، حضورِ شماست. چند در صد حضورِ خالص دارید؟، نود در صد؟، ده در صد؟، پنجاه در صد؟، شصت در صد؟؛ ولی در خالص کردنِ آن، هر چه بیشتر باید بکوشید.
	غزل تقریبا" معنی شده.
	جز بَرِ آن که لبت داد لب خود مگشا
	جز سوی آنکِ تَکت داد تکاپوی مکن
	شما از جنسِ هشیاری هستید. زندگی از جنسِ هشیاریِ بی فرم است. می گوید: غیر از آنکه به تو لب داده، تو لب ات را باز نکن. یعنی: بگذار زندگی از طریقِ تو حرف بزند، او به تو لب داده، او به تو زبان داده و آن کسی ست که به تو نیرویِ زندگی داده و شما را به حرکت د...
	آن کسی که به تو تک داده (تک به معنیِ حمله هم هست، معنی هایِ دیگری هم دارد، در اینجا به معنیِ دویدن و نیرویِ دویدن است)، آن کسی که شما را به حرکت وا می دارد، به سویِ او برو. به سویِ او تکاپو کن. مشخص است.
	ما؟، به سویِ بیخبران می رویم!. شما تأمل کنید!، شما را کی به اینجا آورده؟، چه نیرویی؟، به آن نیرو توجه کنید!.
	دوباره توضیح اش را کامل می کند:
	روی و مویی که بُتان راست دروغین می دان
	نامشان را تو قمررویِ زره  موی مکن
	بُتان جمع بُت است، می توانند انسان ها باشند، هر چه شما می پرستید. اینها، روی و موی دارند، چه انسان باشند، چه جسم باشند، این روی و مویِ همۀ آن هایی ست که شما در ذهن می پرستید. اینها دروغین هستند. تو نامشان را قَمررویِ زره  موی، نکن. قَمَر روی یعنی: روی...
	زره می پوشند، یعنی: مویِ آنها، گرچه که مثلِ زره ست؛ ولی به شما حسِ امنیت نمی دهد. پس:
	هیچ انسانی نمی تواند برای شما، قَمَر رویِ زره موی، باشد.
	هیچ انسانی، در مقابلِ چالش هایِ زندگی نمی تواند زرهِ شما باشد. فقط زندگی می تواند؛ و شما آن هستید و از ماده جدا شده اید!. می توانید از این فُرم بیرون بیایید و فرم تان را نگاه کنید!؛ خدائیت رویِ خودش زنده می شود!. شرط اش این است که شما اسم بُتان را قمر...
	برای اینکه در این جهان، ما دنبال نوری هستیم که جلویِ پای مان را روشن کند و این، از انسان هایِ دیگر نمی آید. انسان هایی که شما می پرستید!. امتحان کرده اید. نگویید:
	,, من شانس ندارم، همسرِ من، دوستِ من، وضعیت هایِ من، اینطوری از آب در آمد!، ... ,,، " نه! ".
	هیچ انسانی، به انسانی دیگر، تا بحال، حسِ امنیت نداده. هیچ انسانی جلویِ انسانی دیگر را با نورِ حضور روشن نکرده، این ابیاتی را هم که ما در اینجا می خوانیم از درون، نورِ حضورِ خودِ شما را روشن می کنند، نورِ حضور و خدائیت شما و فضایِ درونِ شماست که باز می...
	" بله "، ابیات مفید هستند، این گفتارها می توانند مفید باشند؛ ولی ابیات و حرف ها نیستند، بلکه آن نوری که در درون شما متولد می شود، آن نور است که بالا می آید که وجود شما را سالم می کند و جلویِ پایِ شما را روشن می کند و به شما نشان می دهد که در ذهن ات چه...
	ما در بیرون به اشتباه رفتیم، می گوییم: یک کارهایی بکنیم که این ... اینطوری بشود، آن ... اینطور بشود، ...
	اینها را همه منِ ذهنی انجام می دهد، تغییرات ممکن است که بشود؛ ولی آن نتیجه ای که شما بخواهید، گرفته نخواهد شد. برای اینکه اجازه نمی دهید که خِرَدِ زندگی، بیرون بیآید!.
	بر کُلوخی است رُخ و چشم و لب عاریتی
	پیش بیچشم به جد شیوه ابروی مکن
	می گوید: تو که دنبالِ قمر روی و زره موی می گردی، یعنی: از چیزهایِ ذهنی که تجسم کردی، نور و حسِ امنیت  می خواهی، بدان که رخ و چشم و لب عاریتی، حتی آن که رویِ ماست، رویِ کُلوخ است!. واقعا" هم همینطور است. درست است که ما اینها را نگه می داریم!؛ ولی شما ع...
	هر چیزِ گذرا هم همینطور است. می گوید: پیش آدمی که چشم ندارد، پیش باشنده ای که چشم ندارد، تو مدام چشمک می زنی، جدی هم هستی!، شما چطور نمی بینید که این شوخی ست!. پیشِ یک آدمِ بی چشم، شیوه ابروی می کنی!. یعنی: منِ ذهنی نمی تواند شیوۀ ابرویِ زندگی را، چشم...
	پس، از شنیدنِ این چیزها، متوجه می شویم که:
	چیزی که ذهنِ ما نشان می دهد، هــــرچیزی که باشد، رُخ و چشم و لب عاریتی ست. (هفتۀ قبل داشتیم):
	هوشِ ما، هشیاریِ ما به تله افتاده. ما این هوش و هشیاریِ به تله افتاده را از آن چیزها، از رُخ و چشم و لب عاریتی، بیرون می کِشیم.
	وقتی متوجه شدیم که همه چیز در حالِ گذر است، در ما یک هشیاریْ بیدار می شود که گذرا نیست. اتفاقا" درک و شناساییِ این موضوع، سبب می شود که همه چیز در حالِ گذر است، به شما می گوید که: در شما یک نوری، یک هشیاری وجود دارد که در حالِ گذر نیست. جاودانه ست.
	همینطور که نورِ بی رنگ نباشد ما نمی توانیم رنگ ها را تشخیص دهیم، نورِ جاودانه، نورِ پایا هم در شما نباشد، هشیاریِ پایا نباشد، چیزهایِ گذرا را نمی توانیم تشخیص دهیم.
	پس بنابراین، وقتی شما گذرا بودن چیزها را می بینید و درک می کنید و عملا" در شما جا می اُفتد و شناسایی می شود، شما به زندگیِ جاودانه، زنده شده اید وگرنه نمی توانستید بفهمید. یواش یواش دیگر از آنها، عقب می کِشید.
	عقب کِشیدن از آنها، معنی اش این نیست که تا موقعی که هستند از آنها استفاده نکنید. بارها گفتیم، ما از جسم مان، از ذهنِ مان، خوب مواظبت می کنیم.
	قامت عشق صَلا زد که سَماعِ ابدیست
	جز پی قامت او رقص و هیاهوی مکن
	قامت عشق، قامتِ شما هم هست. یعنی: شما؛ یا زندگی، در این لحظه، از جنسِ بی نهایت است. عمقِ بی نهایت است. قامتِ عشق، اصلِ شماست. می گوید که:
	من همه را به رقصِ ابدی، به سماعِ ابدی، به خوش گذرانیِ ابدی، دعوت کردم. یعنی: ما جاودانه هستیم. تو فقط، هیاهو و رقص ات را برای قامتِ عشق کن. جز پی قامت او رقص و هیاهوی مکن.
	کی این کار صورت می گیرد؟، وقتی که شما در این لحظه، به زندگی زنده هستید و اتفاقات می اُفتند، فُرم ها می آیند، می رقصند.
	رقصِ فُرم و اجازه دادنِ اینکه چیزها بیآیند، بروند، سود، ضرر، برای شما فرق ندارد. البته شما خِرَدمندید، سعی می کنید در جهانِ بیرون سود بِبَرید و خِرَدِ زندگی هم به شما کمک می کند؛ ولی این لحظه، اگر شما رقصِ فُرم را می بینید و اجازه می دهید فُرم رقص کند...
	پیش چوگانهای حکم کُنْ فَکان
	میدویم اندر مکان و لامکان.
	وقتی شما در مقابلِ اتفاقات؛ یا اتفاقِ این لحظه، مقاومت می کنید، خواهید دید: فُرم به نظر پایدار می آید، به نظر حقیقی می آید، شما سی سال پیش رنجیدید، این رنجش را هنوز دارید، چرا اینقدر طولانی و حقیقی شده؟
	برای اینکه رنجیدید و آن موقع، نبخشیدید!. برای اینکه مقاومت کرده اید!. مقاومت، فُرم و چیزهایِ گذرا را حقیقی تر می کند. این مقاومت به اتفاقات است که چیزهایِ گذرا را حقیقی می کند و در ذهنِ شما پایدار نگه می دارد!.
	عدمِ مقاومت به اتفاقات، نشانگرِ این است که اتفاقات یا ماده، مطلق نیست. عدمِ مقاومت!.
	چه مطلق است؟، اصلِ شما. هشیاری. جوهرِ شما.
	پس شما وقتی در این لحظه حس می کنید که از جنسِ هشیاریِ مطلق هستید و مقاومت نمی کنید، متوجه می شوید که فُرم ها بوجود می آیند، می رقصند و می روند؛ و شما نگه شان نمی دارید. اگر نگه دارید، رقص متوقف می شود.
	شما برای قامتِ عشق، می رقصید نه برای قامتِ ماده.
	تا حالا ما برای قامت ماده رقصیدیم، با آهنگِ ماده و با آهنگِ اتفاقات رقصیدیم!. شما الآن برای عشق می رقصید. اتفاقا" برای اینکه برای عشق برقصی، باید اجازه دهی ماده برقصد. تا در مقابلِ یک ماده مقاومت کنی، آن ماده حقیقی می شود. فکرها گذرا هستند یا نیستند؟،...
	وقتی فکرهایِ شما جدی می شود. فکرهایِ شما کی جدی می شود؟
	وقتی منِ ذهنیِ شما جدی می شود. منِ ذهنی شما بافتِ فکری ماده ست، پس برای شما منِ ذهنی مطلق است!. پایه و مرکزِ شماست، تا حالا اینطور بوده!. بعد از این نباشد. همۀ اینها برمی گردد به اینکه شما در مقابلِ اتفاقِ این لحظه، مقاومت نکنید. همینکه مقاومت کنید، ا...
	دَم مَزن، ور بزنی زیر لب آهسته بزن
	دَم حجاب است یکی تو کن و صد توی مکن.
	می گوید: دَم مَزن، برای اینکه وقتی با ذهن حرف می زنی (همین الآن صحبت کردیم)، و حرف پشتِ حرف؛ و حرف ها را جدی می گیری، حرف ها سببِ قضاوت و خوب و بد کردن و مقاومت می شوند و اتفاقات را جدی و طولانی می کنند، اتفاقات بیش از حد، مهم جلوه می کنند، جهان مهم م...
	از زاویه هایِ مختلف و به جورهایِ مختلف این موضوع دیده می شود. تو دَم مَزن، تو صحبت نکن. بگذار زندگی صحبت کند. اگر هم بزنی زیر لب آهسته بزن. برای اینکه حرف زدن، حجاب است. ما حرف می زنیم، پرده ایجاد می کنیم.                                              ...
	وقتی شما این لحظه، از فکری به یک فکر دیگر می پَرید، به فکری دیگر می پَرید، به فکری دیگر می پَرید، این فکر نرفته، آن یکی می آید و ... ، می توانید این سرعت را کم کنید؟
	بعضی موقع ها ساکت باشید، ذهن را ساکت کنید و بدانید که این، به صرفِ شماست. چرا؟
	هر چه ساکت تر باشید، به اصلِ خودتان، جوهرِ خودتان نزدیک تر می شوید. هر چقدر این منِ ذهنی کمتر حرف بزند، فضایِ درون بیشتر می شود!.
	از طریقِ تُند تُند صحبت کردن است که ما این مقاومت را زیاد می کنیم و فضا را می بندیم، توجه می کنید؟
	می گوید: دَم حجاب است، دَم پرده ست. یک معنیِ دیگر آن، این می تواند باشد که:
	اگر می توانی، تو این حجاب را یک تو کن و صد توی مکن. یعنی: یک لایه باشد، هزار لایه نباشد!. الآن هزار لایه ست، چرا؟
	نور از " آنطرف " می آید، اما ما انواع و اقسام مقاومت را داریم:
	ـ این ... فکر یک مقاومت است، این ... فکر یک مقاومت است، این ... فکر یک مقاومت است، این ... فکر یک مقاومت است، این ... یک ... همیشه مقاومت هست!. قضاوت بعد از قضاوت!.
	تو بیا آرام حرف بزن. اگر می توانی اصلا" حرف نزن. بگذار زندگی از طریقِ تو حرف بزند و لایه ها را زیاد نکن، به سرعت حرف نزن، سرعتِ فکر را کم کن.
	یک معنی اش هم این می تواند باشد که: تو یک تو باش و صد تو نباش!. دَم حجاب است، در این صورت، این یکی تُو، به تو برمی گردد، به حجاب برنمی گردد.
	اگر بگوییم: دَم حجاب است؛ و یکی تو به حجاب برگردد، باید بگوییم که: حجابِ یک لایه درست کن، صد لایه درست نکن. یا نه، دَم حجاب است، بدان، تو بیا یک تو باش. برای اینکه این، حرف زدن سبب می شود که دلِ تو عوض شود و دلِ تو مرتب از ذهن و ماده ست و در نتیجه صد ...
	*
	این موضوع را بارها مولانا به ما گوشزد کرده و یک مثال اش هم همین است:
	هست معشوق آنکه او یک تُو بُوَد
	مُبتدا و منتهایت او بُوَد.
	در قصه ای ست که: یک عاشق، به معشوق اش رسیده و دارد نامه هایش را می خواند، معشوق به او می گوید که:
	تو که دیگر به من رسیدی، چرا نامه ها را می خوانی!.
	یعنی: ما الآن، به معشوق رسیدیم، داریم ذهنِ مان را می خوانیم!. خدا به ما می گوید: تو که به من رسیده ای، چرا با من یکی نمی شوی، چرا نامه می خوانی؟!. در آن قصه این بیت هست که می گوید:
	معشوق حقیقی آن است که یک تُو باشد (ما معشوق هایِ قلابی داریم!)، یعنی: دلِ تو همه اش از هشیاری باشد، عدمْ باشد، دیگر چیزی در آن نباشد و مُبتدا و منتهایت او باشد. بنابراین، تو در ذهن نیستی که بگویی: ,, من از این وضعیت، اگر به آن وضعیت بروم، به خدا می رس...
	پس اگر در ذهن ات می خواهی از یک وضعیت به وضعیتی دیگر بروی، پس هنوز در ذهن ات هستی و آن، معشوق نمی شود، آن یک وضعیت است، هیچ موقع به معشوق نمی رسی. بنابراین، مبتدا و انتهایت، همین است.
	معشوق را نمی توانی در ذهن ات هدف قرار دهی!. به خدا رسیدن را نمی توانی هدف قرار دهی!. بله.
	امروز هم در غزل داشتیم که گفت: هشیاری می آید، به ذهن می رود، اول هشیاری ست، برمی گردد و از ذهن زاییده می شود، باز هم هشیاری ست؛ ولی وقتی به ذهن رفت، همانطور که مُرغ روی تخم مرغ می خوابد، خدا هم روی ما کار می کند؛ ولی وقتی از ذهن زاییده می شود، این هشی...
	ولی اول و آخرش، هشیاری ست!. همآن یک هشیاری ست!. وقتی وارد می شود و خواب می شود و برمی گردد و از خوابِ ذهن بیدار می شود، دیگر این دفعه از خودش آگاه می شود.
	این هشیاری را خدا لازم دارد.
	*
	اجازه بدهید چند بیت از مثنوی برایتان بخوانم. این مثنوی از بیتِ ۲۲۲۷  در دفترِ سوم شروع می شود:
	پا رَهانَد روبَهان را در شکار
	و آن ز دُم دانند روباهان غِرار.
	می گوید: در شکار، روباه را که سمبُلِ منِ ذهنیِ زرنگ است، پا می رَهاند؛ ولی خودِ روباه، رَهیدن از دست شکارچیان را از دُمِ خود می داند!.
	همانطور که می دانید روباه را بخاطرِ دُمش که قشنگ است، شکار می کنند. برایِ خودِ روباه هم دُمش، مرکزِ زرنگی ست. بنابراین، برایِ ما انسان ها هم سَرِمان که سَرِ هشیاری ست، باید عقلِ مان باشد!. همانطور که برای روباه پایش خیلی مهم است؛ ولی روباه به پایش توج...
	همانطور که گفتم: " روباه نمادِ انسانِ زرنگ است و یکی از خصوصیاتِ منِ ذهنی، زرنگی ست ".
	مولانا، مرتب به این موضوع اشاره می کند. پس، همین بیت به ما می گوید که:
	ما به خاطرِ دُم مان، یعنی: ادا اصول هایِ منِ ذهنی مان مسئله برایمان پیش می آید و شکار می شویم!. در حالیکه که هشیاریِ حضور، خدا؛ یا زندگی، ما را نجات می دهد؛ ولی ما به آن، توجهی نداریم. همۀ حواسِ ما به منِ ذهنی مان و به عقلِ مان است و افتخار می کنیم که...
	غِرار، در اینجا یعنی: روباه اشتباه می کند که فریفتۀ دُم و گم گشته در فکرِ خودش هست!.
	*
	آیا ما هم در فکرِ زرنگِ مان گُم شده ایم؟، داریم به این موضوع اشاره می کنیم:
	برای اینکه غِرار را درست بفهمیم، مولانا مثالی می زند، می گوید:
	تاب حرص از کار دنیا چون بِرفت
	فَحْم باشد مانده از اخگر به تَفت
	هر انسان که به کارِ دنیا با حرص نگاه می کند و می رود که از دنیا هویت بگیرد و بقولِ غزلِ امروز:
	(ما با علاقۀ شدیدی می رویم و چیزها را بو می کنیم)؛ و  جلوی حرص را نمی تواند بگیرد و زندگی به آن، بستگی دارد، از نظرِ ما، گم شده در فکر است. می گوید:
	اگر تاب حرص بریزد، یعنی: توانِ حرص را از فکر بگیرید و نتواند از طریق فکر، شما را که هشیاری ایزدی هستید، بِکِشَد، در اینصورت از این آتشِ تیزِ حرص و علاقه به کارِ دنیا، فقط  فَحْم، زغال می ماند!، یعنی:
	" یک الگویِ بیکار در ذهنیت شما می ماند!، شما کاری به آن ندارید ". بنابراین نپرس: پس حرصِ من، این علاقۀ من  چه می شود؟!.
	اگر شما، به چیزی که با ذهن می توانید تجسم کنید، علاقه دارید، این علاقه دروغین است و شما را بعنوانِ هشیاری، اسیرِ خودش کرده و در آن، گم شده اید، اگر این علاقۀ شدید را از او بگیرید و هشیاری عقب بِکِشَد و متوجه این کار شود، در اینصورت: از آن حرص، از آن ا...
	کودکان را حرص میآرد غِرار
	تا شوند از ذوق دل دامن سوار
	غِرار، در اینجا باز هم همین فریب خوردن، گول خوردن و گم شدن است. کودکان برای اینکه خودشان را نشان بدهند، چوبی می گیرند و نوک دامن شان، پیراهن شان، را بدست می گیرند: ,, ما سوارِ اسب هستیم! ,,؛ و با پاهاشان می دَوَند، به خیالِ اینکه این اسبِ چوبین است که...
	شما الآن می دانید: کودکان  که سوارِ چوب می شوند (یا ما که سوارِ منِ ذهنی هستیم)، حقیقتا" روی پایشان ایستاده اند نه رویِ چوب!؛ ولی آنها در تصورشان فکر می کنند که چوب را سوار شده اند و می گویند:
	,, اسبِ من تند تر از اسبِ شماست! ,,. بنابراین، شما را هم الآن، اسبِ حضور، اسبِ زندگی می بَرَد؛ یا اسبِ چوبینِ منِ ذهنی؟، گرچه شما فکر می کنید که زرنگی و عقلِ منِ ذهنی ست، شما را بجایی می رساند؛ یا مسائلِ تان را حل می کند ولی اینطور نیست!. مولانا می خو...
	چون ز کودک رفت آن حرص بَدَش
	بر دگر اطفال خنده آیدش
	وقتی کودک بزرگ می شود، بیست ساله، سی ساله می شود، یکدفعه می بیند که بچه هایِ دیگر، سوارِ چوب شده اند، خنده اش می گیرد: اینها عقل ندارند، سوارِ چوب شده اند و فکر می کنند که چوب، اسب است؛ در حالیکه سوارِ پاهاشان شده اند!.
	اگر از ما هم آن حرص بَد بریزد، یکدفعه متوجه می شویم که سوارِ پاهامان هستیم!. پایِ ما چیست؟
	حضور. نه زرنگیِ منِ ذهنی!.
	که چه می کردم چه می دیدم در این؟
	خَلْ ز عکس حرص بنمود انگبین.
	می گوید: یک آدم سی ساله، می گوید:
	،، مثلا" وقتی من هفت سال ام بود، شش سال ام بود، چکار می کردم!، چه می دیدم!، آخر چطور، اینطور فکر می کردم!، ... ،،.
	شما هم وقتی از خوابِ ذهن بیدار شوید؛ و رویِ پایِ حضور بایستید، می گویید: ،، آن کارها چه بود که من در ذهن می کردم! ،،. خنده تان می گیرد.
	حرص؛ یا خواستن، یکی از خاصیت هایِ منِ ذهنی ست.
	علی الاصول موتورِ منِ ذهنی به خواستن و بیشتر خواستن، روشن و زنده ست، نه اینکه چه مقدار دارم!. همیشه می خواهد و این خواستن، بعضی موقع ها به حرص تبدیل می شود. خواستنِ شدید که زندگی به آن وصل است و آدم نمی تواند جلویِ خودش را بگیرد، حرص نامیده می شود.
	آدم که بزرگ می شود، گوید: از عکسِ حرص، از انعکاسِ حرص، خَلْ (سرکه)، به نظرم عسل می نمود!.
	خُب ببینیم ما الآن، اینطوری می توانیم بگوییم؟
	الآن، به زندگی مان برگردیم، نگاه کنیم، بگوییم: ،، من فلان موقع، فلان زرنگی را کردم؛ در اثرِ اشتباهِ دیروز، اوقات تلخی کردم، این انتظار را داشتم، این الگویِ حرصِ منِ ذهنیِ ,, من ,, بود، منِ ذهنی مرا به این کار واداشت، الآن می توانم به خودم بخندم ،،. بله.
	*
	دنبالِ ابیاتِ آن روباه که فکر می کند دُمش او را می رهاند:
	عشق ها با دُمِّ خود بازند کین
	می رَهاند جان ما را در کمین
	می گوید: روباهان، بطور کلی، انسان هایِ زرنگ، با دُم شان عشق می بازند. به دُم شان نگاه می کنند، می گویند:
	,, بَه بَه بَه، عجب دُمی دارم!. انسان ها هم به منِ ذهنی شان نگاه می کنند: ,, عجب الگوهایِ زیرکانه و چه عقلی دارم،
	من ذهن ام را در نظرِ مردم بزرگ جلوه دادم و عجب!، در وضعیتی هستم که گرچه ساختگی ست؛ ولی اعتبار دارم ,,.
	پس، دُمِ روباه، معادلِ منِ ذهنی ماست. پس آنها با دُم شان، عشق می بازند: ,, موقعی که به ما حمله می شود و می خواهند ما را شکار کنند، این دُم جانِ ما را می رَهاند!.
	شما چه؟، فکر می کنید که جانِ شما را، زندگی شما را، واقعا" دُمِ منِ ذهنی و زرنگی هایِ او می رهاند؛ یا صدق و راستی و امانت داری و خِرَدِ زندگیِ شما؟، کدامیک جان، زندگیِ شما را می رَهاند؟
	روبَها پا را نگه دار از کُلوخ
	پا چو نَبْود دُم چه سود ای چشم شوخ؟
	چشم شوخ؟، گستاخ. می گوید: ای روباه، پا را از کُلوخ نگه دار. یعنی: از اینکه راه می روی و می دَوی، مواظب باش که پایت به کُلوخ و سنگ نخورد و زخمی شود!، تمامِ حواسِ تو به دُمت است، این دُم نیست، رویِ پا می دَوی!.
	توجه می کنید؟
	ما هم رویِ پایِ زندگی هستیم، پایِ موازی بودنِ مان، با زندگی هستیم، زندگی ست که ما را اینطرف و آنطرف می بَرَد و از خطرات محفوظ می دارد، نه دُمِ منِ ذهنیِ ما!.
	مثلا"، بعضی موقع ها، ما براحتی دروغ می گوییم؛ یا ادعا می کنیم که به حضور رسیدیم، در حالیکه می دانیم که نرسیدیم. خودمان را بزرگ جلوه می دهیم. می خواهیم تصویرِ خوبی ار منِ ذهنی مان در ذهن مردم بسازیم. بعضی
	جاها مدام خَم و راست می کنیم تا آن الگویِ منِ ذهنیِ خوب، در ذهنِ مردم ساخته شود، می خواهیم بگوییم:
	,, مردم ما را چگونه ببینید ,,. " این درست نیست ".
	بـــــاید راست باشیم. بنابراین، وقتی دروغ می گوییم؛ یا غیبت می کنیم؛ یا آن کارها را می کنیم، داریم پای مان را که زندگی و حضورمان است، به سنگ می کوبیم، برای اینکه دُم مان را نگه داریم!. برای همین می گوید:
	روبَها پا را نگه دار از کُلوخ
	پا چو نَبْود دُم چه سود!.
	اگر حضورِ شما نباشد، زندگی نباشد، این دیگر پا نیست، دُم است!. شما می آیی، نیرویِ زندگی را می گیری، در دُم سرمایه گذاری می کنی، اگر پا نباشد، دُم چه فایده دارد، ای گستاخ!.
	اگر یادتان باشد، مولانا معنیِ گستاخ را هم توضیح داد، گفت: گستاخ کسی ست که علی الاصول، قدر این را نمی داند که از خدا خِرَد و برکت می رسد. یعنی: قدرِ خدا را نمی داند!.
	دوم اینکه در فراوانیِ خدا، شک دارد!. دو تا مثال زد و گفت:
	در زمانِ موسی، مائده از آسمان می رسید و عده ای قدرناشناس گفتند سیر و عدس کو؟
	توضیح داد که شما باید همین پا را بشناسید که الآن، رویِ زندگی هستید و خدا به شما کمک می کند، نه این چیزها!؛ و آنها نشناختند!. بعد عیسی آمد و شفاعت کرد، دوباره مائده و برکات رویِ تَبَق آمد. این دفعه ذخیره کردند!.
	گفت: در فراوانیِ خدا، بی نهایتِ خدا، شک نکنید. آنها نشنیدند، دوباره قطع شد.
	می گوید: تو ای گستاخ!، که قدرِ پا را نمی دانی (قدر زندگی ، قدرِ خدا را نمی دانی)!، خدا می خواهد این برکات را بدهد و تو را حفظ می کند، تو او را نمی شناسی و حَواسَت را به زرنگیِ منِ ذهنی داده ای؛ و این درست نیست.                                         ...
	ما چو روباهیم و پای ما کِرام
	می رهانندْمان ز صد گُون انتقام
	می گوید: ما مثلِ روباه ایم!، پایِ ما بزرگان است. کِرام در اینجا هم هشیاریِ بزرگان است، هم هشیاریِ ما.
	هم خدایِ درونِ ماست، هم خدایی که در بزرگانی مثل مولانا زنده شده. (کِرام).
	این پا، یعنی: زندگی در درون. اگر شما با تشعشعِ زنده کنندۀ انسان هایِ زنده شده به حضور، زنده شده اید؛ ز صد گُون انتقام، می رهانند!. انتقام چیست؟
	توجه می کنید که قانونِ جبران هست. گاهی اوقات به آن کارما می گوییم. کارهایِ بدی که ما در گذشته کردیم، الآن یکی یکی رو می آید. اگر ما به دُم، به زرنگیِ منِ ذهنی توجه کردیم، اینها تخم هایی کاشته اند که بعدا" برای ما مسئله درست می کنند.
	می گوید: اگر شما همین الآن مولانا را گوش می کنید و به حضور زنده می شوید، دیگر انتقامِ آنها را پس نمی دهید. شما می توانید بِرَهید. شما می توانید الآن، به حضور آگاه؛ و یکدفعه از ذهن زاییده شوید. تمام آن کارهایِ گذشته، دنبال کارِ خود می روند.
	اگـــــر بتوانید این کار را بکنید!؛ ولی چون ما به چیزها چسبیده ایم، براحتی نمی خواهیم آنها را رها کنیم. همینطور، ما به الگوهای درد ساز، آگاه نیستیم!؛ ولی یکی یکی رو خواهند آمد. اگر شما هشیار باشید، یکی یکی رو می آیند.
	امروز گفت: آیینه. وقتی آنها رو می آیند، آنها در شماست. بنابراین شما آنها را دور می اندازید و مقاومت نمی کنید. در اثرِ عدمِ مقاومت به اتفاقات (آنها به صورتِ اتفاق، خواهند آمد)، شما از درونِ آن، بیرون می آیید. لازم نیست از شما انتقام بگیرند.
	حیلهٔ باریک ما چون دُمِّ ماست
	عشقها بازیم با دُم چپ و راست
	حیله هایِ پُر از تدبیرِ ما، حیله هایِ متفکرانۀ ما، زرنگی هایِ ما، مانندِ دُمِ ماست و ما چپ و راست، با دُم مان، با منِ ذهنی مان، عشق می بازیم. حَواسِ مان به منِ ذهنی ست.
	امروز مولانا، منِ ذهنی را به یک روسپی تشبیه کرد: تو هر شب، با یک شویِ جدا هستی؛ و این درست نیست!.
	تدابیر حیله ها و زرنگی هایِ منِ ذهنی هم مرتب عوض می شود، عشق بازی با منِ ذهنی برای خدائیت، درست نیست!.
	دُم بِجُنبانیم ز استدلال و مَکر
	تا که حیران مانَد از ما زید و بَکر
	زید و بَکر یعنی: این و آن، همه.
	ما با تدبیر و استدلال و فکرهایِ خوب تأمل شده، در حالیکه ,, من ,, دارند و از روی زرنگی اند، دُم مان را می جُنبانیم، یعنی: منِ ذهنی را به حرکت در می آوریم؛ ولی این حرکت ها همه در حفظِ منِ ذهنی و الگوهایِ زرنگیِ آن؛ و یا اگر به ما ایراد بگیرند، برای تعمی...
	اینها را برای چه می خوانیم؟
	برای اینکه اینطوری نباشیم. برای اینکه شما بدانید که مثلِ آن کودک، ما رویِ چوب نیستیم.
	این تصورِ غلط است که ما سوار منِ ذهنی مان شدیم، ما سوارِ زندگی هستیم و اگر شما به این موضوع آگاه شوید که کودک رویِ پایِ خودش می دَوَد، نه چوبْ، شما رویِ پایِ زندگی هستید، نه رویِ یک بافت به نامِ منِ ذهنی!. این منِ ذهنی می پاشد و تمامِ استدلال ها، بحث ...
	طالب حیرانی خلقان شدیم
	دست طَمْع اندر اُلوهیت زدیم
	می گوید: در حالیکه ما از طریق استدلال، جدل و بحث و دانسته هایمان، طالب حیرانی مردم هستیم و اینکه یک تصویرِ
	ذهنیِ مطلوب در ذهن اینها بوجود بیاوریم، در حالیکه می خواهیم احترامی برای خودمان جلب کنیم؛ و منِ ذهنی و تصویرِ ذهنی را زنده نگه داریم، در عینِ حال، می خواهیم این تصویرِ ذهنی را از بین بِبَریم و برویم به خدا برسیم، یعنی: در حالیکه آن کارِ عجیب و غریب را...
	می شویم؟، " نه ". نمی شویم. ما این کار را می کنیم؟
	اگر می کنیم!، نباید بکنیم.
	تا به اَفسون مالِک دلها شویم
	این نمیبینیم ما کاندر گَوْیم
	تا به حیله و دروغ و ریا، محبتِ دل ها را به خودمان جلب کنیم، مردم ما را دوست داشته باشند، احترام بگذارند.
	ما این موضوع را نمی بینیم، چون خودمان زیرِ نورافکن نیستیم، در یک گودالِ کثافت هستیم!.
	هر کسی باید نورافکن را رویِ خودش بیندازد و بگوید: آیا ادعا می کند که به حضور رسیده؟، مردم را هدایت و کنترل می کند و می گوید چکار کنید؛ ولی خودش نرسیده؟
	حالا، فقط به خودمان نگاه می کنیم. البته، خواندنِ سخنانِ بزرگان، مثلِ این برنامه، که ببینید و معانی را دریافت کنید و در زندگی تان بکار بِبَرید، با کنترل و دستورالعمل صادر کردن خیلی فرق دارد!. ما باید حرف هایِ بزرگانِ مان را بخوانیم (کما اینکه الآن می خ...
	در گَویّ و در چَهی ای قَلْتَبان
	دست وادار از سِبالِ دیگران
	در اینجا می گوید که: کنترل نکن، دیگران را عوض نکن، دست از سَرِ مردم بردار. گَو یعنی: گودال و چَه یعنی: چاه.
	می گوید: در چاهِ ذهن هستی، در درد هستی، قَلْتَبان یعنی: بی غیرت. فحش حساب می شود.
	تو دست از سبیلِ دیگران بردار، با دیگران چکار داری!؛ و چقدر مهم است که نور افکنِ ما همیشه رویِ خودمان باشد، شناخت، همیشه روی خودمان باشد. اگر ما به " آنجا "، به خدا، برسیم، تشعشعِ انرژی خودش نشان خواهد داد، لازم نیست که ما زندگیِ مردم را کنترل کنیم. بر...
	" من می گویم از من سوال نکنید، سوال هایِ خصوصی تان را از من نپرسید، من شخصا" علاقه مند نیستم بشنوم ".
	وقتی آدم در منِ ذهنی ست، می خواهد مقایسه کند. پس به زندگیِ مردم علاقه مند است تا جزئیات را در آورد، تا ببیند خودش کجاست؟
	کسی که در " آنجا " نباشد، حَواسش، به خودش هست که آیا از " آنطرف " زندگی به این طرف می آورد؟، همه چیز از
	" آنجا " می آید، به مردم چکار داریم!.
	چون به بستانی رسی زیبا و خَوش
	بعد از آن دامان خلقان گیر و کَش
	اگر تو به بُستانی رسیدی که زیبا و خوش است، دیدی حالت خوب شد، ,, من ,, ات صفر شده و نماند، در آنصورت می توانی دیگران را دعوت کنی؛ وگرنه بهتر است روی خودت کار کنی.
	این صحبت هایِ مولانا به ما چه می گوید؟
	اول، الگویِ زرنگی: شما به خودتان می گویید: ،، من نمی خواهم زرنگ باشم.
	دوم، با زرنگی نمی خواهم تصویرِ ذهنی خودم را پیش مردم بهتر کنم. اگر به حضور نرسیدم، نمی خواهم و اصلا" نباید، ادعا کنم، کسی هم از من، پرسید، این یک موضوعِ شخصی ست. نمی گویم به حضور رسیدم، با زندگیِ مردم هم کاری ندارم، مردم مسئول سوال و جواب دادن به خودش...
	" من می گویم، شما هم می خواهید، بگویید ".
	هر کی از شما سوال کرد: ,, من بروم از همسرم طلاق بگیرم؟ ,,. " به من مربوط نیست! ".
	بگذار من زندگی ام را به شما بگویم، شما که به حضور رسیده اید، به من کمک کنید؟، ،، نه. من به حضور نرسیدم ،،.
	شما همین حرف ها را بخوان، تأمل کن؛ یا با یک آدم متخصص صحبت کن. مگر اینکه شما، متخصص باشید، فرق دارد!.
	شما اگر واقعا" به " آنجا " رسیدید که می توانید مردم را کمک کنید، خوشا به حالِ تان.
	ای مُقیمِ حَبسِ چار و پنج و شَش
	نَغز جایی دیگران را هم بِکش
	ای کسی که محبوسِ چهار عنصر هستی، یعنی: هنوز در تن هستی، در محدودیت و در ذهن هستی؛ و پنج حسی و شش جهت؛ و همه نشانگرِ این است که ما در ذهن هستیم و از حرکتِ فکر، هویت می گیریم. از چیزهایِ این جهانی، برکت و خوشبختی می خواهیم، در محدودیت ایم و حَواس مان چی...
	شش جهت: شمال و جنوب و شرق و غرب، بالا و پایین را می گوید. جهانِ محدودیت است.
	تو جایِ خوبی هستی!، دیگران را هم آن تُو بِکِش. " مسخره می کند! ".
	اگر ما در تنگنا و محدودیت هستیم، نباید دیگران را آنجا بِکِشیم!.
	ای چو خَرْبنده حریف کون خر
	بوسه گاهی یافتی ما را بِبَر
	خَرک چی، چاروادار، کسی که دنبالِ خَر راه می اُفتد، پشتِ خر را نگاه می کند، آن را به دهانِ منِ ذهنی تشبیه می کند. هر چه منِ ذهنی می گوید، از تنگنایِ محدودیتِ ذهن می آید. به کسی آنجاست و اینطوری حرف می زند و خِرَدِ زندگی را بیان نمی کند و از شادی و آرام...
	تو جایِ خوبی را برای بوس کردن پیدا کرده ای، ما را هم بِبَر، بوس کنیم. یعنی: همان حرف ها را بشنویم!.
	چون ندادَت بندگی دوست دست
	میل شاهی از کجاات خاسته ست؟
	چقدر قشنگ می گوید مولانا!. می گوید:
	اگر هنوز، توفیقِ بندگیِ خدا، به تو دست نداده، هنوز به حضور نرسیده و زنده نشده ای، هنوز جذبِ جهان و پُر از هم هویت شدگی هستی، در جدایی و درد هستی، این میلِ شاه شدن، از کجایِ تو برخاسته؟
	معلوم است که توهم است. این، حقه بازی ست، این زرنگی ست. ما به خودمان نگاه می کنیم.
	این بیت ها برای این نیست که ما دیگران را محکوم کنیم: ,, آهان ... من فهمیدم کی را می گوید! ,,.
	شخصِ مرا می گوید، شخصِ شما را می گوید!. اگر ما این زرنگیِ منِ ذهنی را نداشتیم، الآن در فضایِ یکتایی بودیم.
	در هوایِ آنکه گویندت: زِهی
	بستهای در گردن جانت زِهی
	بخاطرِ اینکه به تو آفرین، بارک الله بگویند، تو به گردنِ جان ات، یک ریسمان بسته ای و آنها تو را می کِشَند.
	می دانی: اعتباری که مردم به آدم می دهند، تو خالی ست.
	تو خِرَد و برکتِ زندگی را رها کرده و به کجا نگاه می کنی؟، به دهان و به تأییدِ مردم!.
	تأییدِ مردم به تو خوشی می دهد؟، معلومی می شود که تو هم هویت با جهان هستی. پس، آن دو بیتِ اولِ غزلِ ما، در مقابلِ کارهایی که انسان بعنوانِ هشیاری در ذهن اش می کند، خارق العاده نبود!.
	روبَها این دُمِّ حیلت را بِهِل
	وقف کن دل بر خداوندانِ دلْ
	ای روباه!. ای انسانِ منِ ذهنی و زرنگ!.
	این منِ ذهنی که دُمِّ حیلت است را واگذار. بنداز. تو دل نداری. دل را به خداوندانِ دل بده. خداوندانِ دل، انسان هایی مثلِ مولانا و یا شما هستید اگر، دلِ تان پُر از خلاء، پُر از عدمْ، پُر از نور شده. دل را به انها، وقف کن.
	دل، باید مثلِ آسمانِ بدونِ ابر باشد.
	بر هر چه که می لرزی می دان که همان ارزی
	زان روی دلِ عاشق از عرش فزون باشد
	به هر چه که می لرزی، بدان که همآن قدر می ارزی. بنابراین: دلِ عاشق، از آسمان، یعنی: فضایی که همه چیز را در
	بَر گرفته، بزرگ تر است.
	در پناهِ شیر کم ناید کباب
	روبَها تو سوی جیفه کم شتاب
	پس معلوم شد: روباه، منِ ذهنی، سویِ مردارِ دنیا می رود. امروز هم به چند صورت مولانا گفت:
	پیشِ کورها، چشمک نزن!، همۀ این چشم و لبِ عاریتی، رویِ کلوخ است.
	در پناهِ شیر، یعنی: در پناهِ خدا، در پناهِ زندگی، کباب، کم نمی آید که: شیر شکار می کند.
	رفته رَهِ درشتِ من بارِ گران زِ پشتِ من
	دلبرِ بردبارِ من آمده بُرده بارِ من
	شما اگر مقاومت نکنید و این انرژیِ زندۀ زندگی، از شما عبور کند و به فکرِ شما و به تَنِ شما و به عملِ شما بریزد.
	شیر از طریقِ شما شکار می کند. شیر شما هستید، وقتی وصل اید. کباب کم نمی آید، چیزهایِ این دنیایی کم نمی آید!.
	روبَها!، ای هشیاری که هنوز رفته و جذبِ ذهن هستی و از طریقِ ذهن به دنیا نگاه می کنی و می خواهی از چیزهایِ این دنیایی، یعنی: از جیفه (چیزِ مُرده)، از مُردار، زندگی بگیری، به سویِ آنها شتاب نکن.
	کم شتاب یعنی: اصلا" نرو. در پناهِ شیر برو.
	اى دلا منظورِ حق آنگه شوی
	که چو جُزوی سویِ کُلِّ خود رَوی
	اى دلا، به دلِ خود می گوید: ای مَردُم، ای عزیزان، موقعی زندگی و خدا به شما توجه می کند، مو قعی تو می توانی خِرَدِ زندگی، پیغام هایِ زندگی را دریافت کنی، زندگی موقعی واقعا" به تو علاقه مند می شود که واقعا" دل شوی و دل ات مثلِ آسمانِ بی اَبر شود!.      ...
	الآن که تو در ذهن هستی، مثلِ یک جزوِ زندگی هستی.
	به صورتِ خدائیت، به صورتِ کُلِ خودت بروی!، نه اینکه به جهان بچسبی و آنجا بمانی. از جهان و از چیزهایِ مُرده، زندگی بخواهی!. مشخص است. وَگرنه، موردِ نظرِ زندگی نیستی.
	زندگی دنبالِ چیست؟
	دنبالِ انسانی ست که از ذهن متولد شده، جهان را رها کرده، از جهان چیزی نمی خواهد و از ذهن متولد شده، بطوریکه بتواند از طریقِ او، انرژی و برکات اش را مرتب، در جهان پخش کند. زندگی از جنسِ فراوانی ست.
	کی آمادۀ این کار است؟، بعضی از شما ممکن است آمادۀ این کار باشید، به عمل باید نگاه کرد.
	حق همیگوید: نظرمان بر دِلست
	نیست بر صورت که آن آب و گِل ست
	خدا می گوید که نظر و توجهِ ما، بر دل و بر مرکزِ شماست. مرکزِ شما از جنسِ آسمانِ بدونِ اَبر است؟؛ یا یک سِری ماده ست؟، یک سِری فکر است؟
	اگر فکر است ما علاقه مند نیستیم. بر صورت نیست. که آن آب و گِل ست.
	آب و گِل یعنی: هشیاریِ قاطی با فکرها که ذهنِ ماست، چون ما به آنها چسبیده ایم، آن، دلِ ما، مرکزِ ما شده، عقلِ آنها
	بجایِ خِرَدِ زندگی، شده عقلِ ما!.
	ولی چون این بافتِ ذهنی مرتب ستیزه می کند، ما را هم از زندگی جدا کرده. هر قدر زندگی انرژی، برکت می فرستد، به ما نمی رسد!. برای اینکه جهان، یعنی: چیزها که با آنها هم هویت ایم، بینِ ما و او قرار گرفته. ما این طرف ایم و او " آنطرف " است، این وسط، جهان است...
	تو همیگویی: مرا دل نیز هست
	دل فرازِ عَرش باشد نه به پَست
	تو که به جهان چسبیدی و به حضور زنده نشدی، می گویی: من هم دل دارم. آنکه دل نیست!.
	دل، اندازۀ آسمان است، نه کوچولوست!. نه محدودیت!.
	نه اینکه ذهنِ ,, من ,, دارِ شما آمده و مرکزِ شما شده و آن است که به تو عقل می دهد، آن است که می خواهد راه تو را روشن کند!. امروز مولانا چه گفت؟
	گفت: روی و مویِ بُتان، نمی تواند قَمَر باشد. نورِ او نمی تواند الآن جلویِ پایِ شما را روشن کند و نمی تواند زرهِ شما در مقابلِ نا ملایمات باشد.
	در گِل تیره یقین هم آب هست
	لیک ز آن آبت نشاید آب دست
	می گوید: درگِل حتما" آب وجود دارد. در یک منِ ذهنیِ منجمد، هشیاری وجود دارد؛ ولی نمی شود شما از آبِ گِل، دوش بگیرید و طهارت کنید، وضو بگیرید، دست هایتان را بشویید و تمیز کنید!، برای اینکه با گِل قاطی ست، بیرون نمی آید.
	زانکه گر آب ست مغلوبِ گِل ست
	پس دل خود را مگو کین هم دل ست
	اگر آب هست، اگر هشیاری در ذهن هست، هشیاری مغلوبِ گِل ست!.
	الآن، هشیاریِ ما در ذهن، مغلوبِ گِل ست؟؛ یا نه؟
	در برخی از ما، بله.
	ما چیزهایی را که استفاده می کنیم (مثلِ پول، مثلِ بچه هامان)، بصورتِ تصویرِ ذهنی در ذهنِ مان می بینیم. آیا ما حالا، یک هشیاری هستیم که رویِ پایِ خودش، به اینها نگاه می کنیم؟؛ یا نه، با تصویرِ ذهنیِ اینها هم هویت شده و خودمان را در اینها، گُم کرده ایم؟ ...
	یعنی: وضعیت ها به ما می گویند چکار کن!. آنها تغییر می کنند، ما هم بعنوانِ هشیاری تغییر می کنیم، پس بنابراین: هشیاریِ ما، مغلوبِ سلطۀ جهانِ بیرون، یعنی: وضعیت هاست!.
	آیا شما رویِ وضعیت ها اثر می گذارید؟؛ یا وضعیت ها روی شما؟
	در خیلی انسان ها، وضعیت ها هستند که تصمیم گیرنده اند، حالِ شان را تعیین می کنند.
	پس تو نگو که دلِ من هم دل است!. شما می توانید از چیزهایِ این جهانی استفاده کنید؛ ولی در آنها گم نشوید. به آنها معتاد نشوید. اندازۀ استفاده را بدانید. وقتی هم آنها از بین رفتند و تمام شدند، برای شما تمام می شود.
	دیگر درد نمی کِشید، مقاومت نمی کنید.
	اگر او به شما سلطه دارد، شما گم شده اید. اگر شما سلطه دارید، می دانید که این، چیزی گذراست، تا هست از آن استفاده می کنید و موقعِ استفاده هم ترسِ از دست دادنِ آن را ندارید. اگر شما ترس دارید، در اینصورت آبِ هشیاریِ شما مغلوبِ گِل است!. مثال می زند:
	می گوید: آب مغلوبِ گِل است. گِل است که تصمیم گیرنده ست که این آب چه شود؛ یا چه نشود!، آب که رویِ گِل سلطه ندارد!. شما می توانید آبِ گِل نباشید؟
	در اینصورت باید به صورتِ هشیاری، عقب بِکِشید و بگویید: ،، من گِل نیستم ،،.
	ولی گِل مرکزِ شما باشد و هر لحظه عقل اش را به شما بدهد و شما احتیاج به آن عقل داشته باشید، ممکن است نتوانید. کما اینکه اشکالِ ما همین است.
	آن دلی کز آسمانها بَرتَرست
	آن دل اَبدال یا پیغامبرست
	آن دلی که بزرگ تَر از آسمانِ بی اَبر است (آسمان یعنی: فضا، فضایی که همۀ اجرامِ غوطه ور در آن را، در بَر گرفته)، آن دلِ اَبدال یا پیغامبر است.
	می گوید که: ابدال، کسانی هستند که در حضورند و در این جهان ارتعاشِ عشقی می کنند، پیغمبرانند و انسان هایِ به حضور رسیده.
	انسان هایی هستند که به حضورتبدیل شده اند. گاهی اوقات هم شناختنِ آنها بسیار مشکل است و این ایده وجود دارد که این جهان، با اینهمه اتفاقاتِ ترسِناک و رقابت ها و ابزارهایِ منِ ذهنی و دردِ زیاد، چگونه هنوز جهانی ست که رویِ پایش ایستاده و عقلِ منِ ذهنی نمی ...
	" فرکانسِ اینَ اَبدال، جهان را نگه می دارد. یعنی: همیشه یک سِری آدم ها هستند که فرکانسِ عشقی را به این جهان می دَمند. مولانا می تواند یکی از آنها باشد. شما می توانید یکی از آنها باشید.
	ما می خواهیم انسان هایِ تبدیل شده را فراوان کنیم. هر چه تعدادشان زیادتر شود، این جهان آبادان تَر می شود.
	پاک گشته آن ز گِل صافی شده
	در فزونی آمده وافی شده
	حالا، آیا شما الآن در سلطۀ نقص ها هستید؛ یا به فزونی آمدید؟
	می گوید: این آب از گِل صاف شده، یعنی: به هشیاریِ خالص رسیده؟، حقیقتا" این عدمِ مقاومت به اتفاقِ این لحظه کلید است.
	شما می خواهید صاف شوید؟، می خواهید از گِل بیرون بِپَرید؟، به اتفاقی که در این لحظه می اُفتد، که زندگی بوجود می آورد، مقاومت نکنید. این کار شما را به فزونی می آورد. فزونی یعنی: آنقدر فضا در درونِ شما باز شده که شما وافی شدید (وافی یعنی: وفادار)، کافی ش...
	یواش یواش ما آن وفا یادمان می آید. یعنی: خودمان یادمان می آید که از چه جنسی هستیم و الآن زیرِ سلطۀ گِل هستیم. گِل، نقص هایِ روان شناختی دارد. منِ ذهنی مثلِ ابر است، ریشه ندارد. از خدا، از زندگی جدا شده!.
	بنابراین، پُر از نقص است، حسِ ناقصی می کند. بر اثر جدایی و هم هویت شدگی ست، کم می آورد. برای همین می خواهد از بیرون، زیادتَر کند.
	ما در این اشتباهِ سلطۀ گِل هستیم که اگر مالِ دنیا، دوست یا هر چه که ذهن نشان می دهد، زیادتر کنیم، به زندگی می رسیم!، اینها از حسِ نقص و حسِ نیازِ ماست. ما نیازمندیم. انسانی که به فزونی رسیده، این نیازمندیِ منِ ذهنی را می اندازد و صافی و وافی می شود. د...
	در فزونی آمده وافی شده، آیا شما الآن در فزونی آمده اید کافی شده اید؟
	حقیقتا" شما می توانید خودتان تنها بمانید و چند ساعتی با خودتان خوش باشید و شادیِ زندگی را حس کنید؟، آیا شما می توانید مثلا" از صدایِ پرندگان و از تماشایِ گُل لذت بِبَرید؟، آیا می توانید از صحبت با یک غریبه که نمی شناسید و چیزی هم قرار نیست به شما بدهد...
	در تمامِ این تجربه ها، شما خواهید دید که یک زمینۀ مشترکی وجود دارد.
	زمینۀ مشترک، این فزونی و حضورِ شماست.
	یعنی: ما فکر می کنیم که باید یک اتفاقِ عجیب و غریبی بیفتد که ما به زندگی برسیم!، چنین چیزی نیست!. اتفاقِ عجیب و غریب افتاده!. وقتی شما حسِ فزونی و حسِ کافی بودن می کنید، به زندگی حسِ وفا می کنید، از چیزهایِ کوچک بهره مند می شوید، واقعا" وقتی تنها می م...
	تَرکِ گِل کرده سوی بحر آمده
	رَسته از زندان گِل بحری شده
	مشخص است. این آدم، گِل را تَرک کرده و به سویِ دریا آمده و از زندانِ گِل رهیده و دریایی شده. به بحرِ یکتایی رفته.
	ما دریایی هستیم.
	آب ما محبوس گِل مانده ست هین
	بحر رحمت جذب کن ما را ز طین
	الآن، مناجاتی می کند، می گوید که: آب ما، آبِ هشیاریِ ما محبوس گِل است. خدایا، همینطوری ماندیم، چکار کنیم؟
	ای دریای رحمت و لطف، ما را جذب کن از این گِل  (طین به زبانِ عربی یعنی: گِل).
	پس شما الآن هشیار شدید به اینکه جهان شما را جذبِ خود کرده و می گویید: خدایا مرا جذبِ خودت کن و از جهان بیرون بِکِش.
	بحر گوید: من تو را در خود کَشَم
	لیک میلافی که من آب خَوشم
	بحر، دریا می گوید من تو را در خود می کَشَم، اصلا" قرار بوده اینطوری باشد، اما تو ادعا می کنی که من آب خَوشم!.
	من آبِ صافم!.
	" آن زرنگی اینجا می آید!، اینجاست که ما به آن اعتباری که مردم به ما می دهند، احتیاج نداشته باشیم، تمام آن تأییدها، تمام آن توجهات، تمامِ اینکه: ,, من ,,، تصویرِ ذهنی ام را در ذهنِ مردم بهتر و درست تر کنم، از بین می رود.
	شما به بخودتان بگویید که: اصلا" مهم نیست که مردم در موردِ من چه فکر کنند، همۀ توجه ام به این است که بحر مرا در خود بِکِشَد، چه ادعا می کنم که من آب خَوشم!، من اصلا" آبِ خوش، کجا بودم!، چه آبِ خوشی ام!، ادعا ندارم.
	ادعایِ من صفر است. هر کسی هم گفت: ,, تو ... هستی! ,,، یادتان باشد که:
	هر که بستاید تو را دشنام دِه
	سود و سرمایه به مُفلس وام دِه.
	هنوز بحر، خدا، می گوید:
	لاف تو محروم می دارد تو را
	ترک آن پنداشت کن در من درآ
	ادعایِ تو در ذهن، تو را از " من " محروم می کند و نمی گذارد که خِرَدَم و برکت ام را به تو بدهم!، تو ترک آن پنداشت کن. آن پندار و آن فکرها را که خیالبافی کرده و برای خودت درست کرده ای، دور بریز و بیا در من!، بیا در دریا!. چون تو آبی، عینِ منی. هشیاری هس...
	آب گِل خواهد که در دریا رود
	گِل گرفته پای آب و می کشد
	آبِ گِل می خواهد بلند شود و به دریا برود؛ اما گِل هم پایِ آب را گرفته و می کِشَد. " اینجاست که شما به دردِ هشیارانه نیاز دارید ". در سطح، بوسیلۀ نسبت ها، شما به خیلی آدم ها و به خیلی چیزها وصل اید!، شما از آنها چیزی می خواهید و آنها هم از شما چیزی می ...
	شما هستید که هشیارانه، یکی یکی، این نسبت ها را قطع می کنید و اگر چیزی از این نسبت ها، از این ارتباطات، نخواهید، انتظارات تان به صفر برسد، از همه چیز و همه کس در این جهان، راحت می روید و دیگر گِل نمی تواند پایِ شما را بِکِشَد.
	گر رَهاند پای خود از دست گِل
	گِل بمانَد خشک و او شد مستقل
	شما بصورتِ آبِ هشیاری، پایتان را از دستِ گِلِ این دنیا بِرَهانید، گفتم چگونه بِرَهانید: نخواهید. نخواهید و ندهید.
	داستانِ آن طوطی یادتان هست؟، بازرگانی به هندوستان می رفت، طوطی در قفس بود. بلبل زبانی می کرد و بازرگان دوست اش داشت، گفت که: سلام ما را به طوطی هایِ هندوستان برسان.
	بازرگان به هندوستان رفت و به طوطی هایِ آنجا گفت که ما یک طوطی از جنسِ شما داریم، ... خلاصه:
	همینکه این را گفت، آنها افتادند و مُردند!.
	بازرگان برگشت و این داستان را برای طوطی اش تعریف کرد. طوطی در قفس افتاد و مُرد!. بازرگان ناراحت شد و درِ قفس را باز کرد و طوطی را دور انداخت. چرا طوطی را دور انداخت؟، چون دیگر بدردش نمی خورد.
	طوطی پــــــرواز کرد و رفت.
	پیغام این بود که: بمیر.
	شما اگر از آن اقلامِ منِ ذهنی که از جنسِ درد و از جنسِ هم هویت شدگی هستند به دوستان تان، فامیل تان، به هر کسی می دهید، ندهید!، بی مصرف می شوند. خودتان هم نخواهید، که دیگر آزاد شوید. در اینصورت می توانید پای تان را از دستِ گِل برهانید و گِل خُشک می شود...
	آن کشیدن چیست از گِل آب را؟
	جذب تو نُقل و شراب ناب را.
	این کشیدنِ آب از گِل چیست؟،
	در رابطه با این موضوع قبلا" هم صحبت کرده ایم: تو نُقل و شراب ناب را از همین عاریت ها و از همین جهان که در آن سرمایه گذاری کرده و به تله اُفتاده ای، از آنجا، به جانِ خودت می کِشی!.
	پس معلوم می شود:
	آن چیزی را که ما باید به جانِ خودمان بِکِشیم، این نُقل و شراب ناب، هشیاریِ ناب، الآن در همین نسبت ها رفته. بمحض اینکه چیزی نخواهید، همه جمع می شود و می آید.
	مثلِ آن طوطی، نسبت به تأییدها و توجهات بمیرید، شما را دور می اندازند و نقل و شراب ناب، جذبِ جانِ شما می شود، یعنی: شما زنده می شوید به زندگی.
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