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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ٢٨٠۶
آه کان سايه خدا ،گوھردلی پرمايهای
آفتاب او نھشت اندر دو عالم سايهای
آفتاب و چرخ را چون ذرهھا برھم زند
وز جمال خود دھدشان نو به نو سرمايهای
عشق و عاشق را چه خوش خندان کنی ،رقصان کنی
عشق سازی ،عقل سوزی ،طرفهای ،خودرايهای
چشم مرده وام کرده جان ز بھر عشق او
ز آنک در ديده بديده جان از آن سر پايهای
قھر صد دندان ،ز لطفش پير بیدندان شده
عقل پابرجا ز عشقش ياوه و ھرجايهای
صد ھزاران ساله از ھست و عدم زان سوتری
وز تواضع مر عدم را ھست خوش ھمسايهای
کوه حلمی شمس تبريزی ،دو عالم تخت تو
بر نھان و آشکارش مینگر از قايهای.
شماره ۴٢۵
مولوی ،ديوان شمس ،رباعی
ٔ
مينال که آن ناله شنو ھمسايه است
مينال که بانک طفل مھر دايه است
ھرچند که آن داي ٔه جان خودرايه است
مينال که ناله عشق را سرمايه است.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ۴٢٢
ساي ٔه يزدان چو باشد دايهاش
وا رھاند از خيال و سايهاش
ساي ٔه يزدان بود بندهٔ خدا
مرده اين عالم و زندهٔ خدا
دامن او گير زوتر بیگمان
تا رھی در دامن آخرزمان.
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شماره ٣
مولوی ،ديوان شمس ،غزل
ٔ
روزی يکی ھمراه شد با بايزيد اندر رھی
پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدی ای دغا
گفتا که من خربندهام پس بايزيدش گفت رو
يا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا.
مولوی ،ديوان شمس ،غزل شمارهٔ ١٩٨١
مطربا بھر خدا تو غير شمس الدين مگو
بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تنن
تا شود اين نقش تو رقصان به سوی آسمان
تا شود اين جان پاکت پرده سوز و گام زن
شمس دين و شمس دين و شمس دين می گوی و بس
تا ببينی مردگان رقصان شده اندر کفن.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ١١٣
گرچه تفسير زبان روشنگرست
ليک عشق بیزبان روشنترست
چون قلم اندر نوشتن میشتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
عقل در شرحش چو خر در ِگل بخفت
شرح عشق و عاشقی ھم عشق گفت
آفتاب آمد دليل آفتاب
گر دليلت بايد از وی رو متاب
از وی ار سايه نشونی میدھد
شمس ھر دم نور جانی میدھد
سايه خواب آرد ترا ھمچون َس َمر
چون برآيد شمس ِا ْن َش ﱠ
ق ْالقَ َمر
خود غريبی در جھان چون شمس نيست
شمس جان باقيست او را اَ ْمس نيست
شمس در خارج اگر چه ھست فرد
میتوان ھم مثل او تصوير کرد
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شمس جان کو خارج آمد از اَثير
نبودش در ذھن و در خارج نظير
در تصور ذات او را گنج کو
تا در آيد در تصور مثل او.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٢١۴
گر چه ديوار افکند ساي ٔه دراز
باز گردد سوی او آن سايه باز
اين جھان کوھست و فعل ما ندا
سوی ما آيد نداھا را صدا
اين بگفت و رفت در دم زير خاک
آن کنيزک شد ز رنج و عشق پاک
زانک عشق مردگان پاينده نيست
زانک مرده سوی ما آينده نيست
صر
عشق زنده در روان و در بَ َ
ھر دمی باشد ز غنچه تازهتر
عشق آن زنده گزين کو باقيست
کز شراب جانفزايت ساقيست
عشق آن بگزين که جمله انبيا
يافتند از عشق او کار و کيا
تو مگو ما را بدان شه بار نيست
با کريمان کارھا دشوار نيست.
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ۶٠٢
ما عدمھاييم و ھستيھای ما
تو وجود مطلقی فانینُما
ما ھمه شيران ولی شير َعلَم
حملهشان از باد باشد دمبه دم
حملهشان پيدا و ناپيداست باد
آنک ناپيداست از ما کم مباد.
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مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٢٨٨۵
حکايت نذر کردن سگان ھر زمستان کی اين تابستان چون بيايد خانه سازيم از بھر زمستان را
سگ زمستان جمع گردد استخوانش
زخم سرما خرد گرداند چنانش
کو بگويد کين قدر تن که منم
خانهای از سنگ بايد کردنم
چونک تابستان بيايد من به چنگ
بھر سرما خانهای سازم ز سنگ
چونک تابستان بيايد از گشاد
استخوانھا پھن گردد پوست شاد
گويد او چون زفت بيند خويش را
در کدامين خانه گنجم ای کيا
زفت گردد پا کشد در سايهای
کاھلی سيری غَری خودرايهای
گويدش دل :خانهای ساز ای عمو
گويد او :در خانه کی گنجم؟ بگو
استخوان حرص تو در وقت درد
درھم آيد خرد گردد در نورد
گويی :از توبه بسازم خانهای
در زمستان باشدم استانهای
چون بشد درد و ُشدت آن حرص زفت
ھمچو سگ سودای خانه از تو رفت
شکر نعمت ،خوشتر از نعمت بُ َود
ُشکرْ باره کی سوی نعمت رود؟
جان نعمت و نعمت چو پوست
شکرِ ،
ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست
نعمت آرد غفلت و شکر انتِباه
بدام شکر شاه
صيد نعمت کن ِ
نعمت شکرت کند پرچشم و مير
تا کنی صد نعمت ايثار فقير
سير نوشی از طعام و نُقل حق
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تا رود از تو شکمخواری و دَق.

شمس موالنا شروع می کنم:
وان
با سالم و احوالپرسی برنامۀ گنج حضور امروز رو با غزل شماره  ٢٨٠۶از دي ِ
ِ
آه کان سايه خدا ،گوھردلی پرمايهای
آفتاب او ن ِھشت اندر دو عالم سايهای

آه ،آ ِه آرزومندی و حسرته .يعنی ما ھم می خواھيم به اون حالت برسيم.
کان ،يعنی که آن ،سايۀ خدا ،انسانی ست که در روی زمين زنده ھست و به سايۀ خدا ،تبديل شده و اين شخص رو گوھر
دل می نامه .گوھر دل ،يعنی در مرکزش ،يک گوھر درخشانی ھست که ،تمام برکاتو ساطع می کنه ،می تابونه.
مث ِل گوھر ،دائما" می درخشه .انسانی ست که در مرکزش ،زندگی قرار گرفته .ھشياری ست که از اون ور اومده به
اين جھان و وارد ذھن شده ،در ذھن جھانو ديده ،با جھان ھم ھويت شده ,, ،من  ،,,درست کرده.
بعد ،ھمان ھشياری ،خودشوعقب کشيده و از خودش آگاه شده و روی خودش قائم شده و به خدا تبديل شده ،به زندگی
تبديل شده ،از جھان بيرون ديگه ھويت نمی خواد ،برکت نمی خواد ،خوشبختی نمی خواد.
در نتيجه ،خدا ،زندگی ،بودن ،از مرکز او ،می درخشه .گوھر دله .اسم اين آدم ،گرچه در غزل و در بيت ھايی که
شمس تبريزی ،ھشياری ست که ،يا انسانی
شمس تبريزی ،ھمين شما ھستيد.
شمس تبريزيه ،ولی
براتان خواھم خوند،
ِ
ِ
ِ
ی اين جھانی،
ست که بصورت ھشياری ،اومده ،وارد ذھن شده ،پس از ھم ھويت شدگی ،خودشو آزاد کرده از فرم ھا ِ
بصورت ھشياری خالص ،روی خودش دوباره ،خودشو تجربه می کنه.
ت شو از زندگی می گيره.
يعنی :قبال" با فرم ھم ھويت بود ،اآلن با زندگی ھم ھويته .ھوي ِ
عمق بی نھايت داره .ھفتۀ قبل داشتيم " :ساک ِن روانه " .بنابراين ،واکنش نشون نميده به اتفاقات اين جھانی،
بارھا گفتيم:
ِ
در اين لحظه ،فضای در برگيرندۀ ھمه چيزه .در سمبليسم آسمان ،فضاست و فکرھاش ھمين ستاره ھاشه ،ھيچ موقع ھم
ھويت با ستاره ھاش نيست .پُرمايه ست .پُر از چيزھای خوبه .پُر از سرمايه ست .برای اينکه به ھر وضعيتی می رسه،
ی شفابخشيه که از
به ھر چالشی می رسه ،از اون فضا ،راه حل ميآد بيرون .برکت ميآد بيرون .مايۀ ھمين عشقه .نيرو ِ
دل ما ،پخش ميشه به جھا ِن بيرون.
ِ
مرکز ما ،به بيرونه.
پس ،از درون به بيرونه .از
ِ
من ذھنی ،از بيرون به درونه.
در حال ِ
ت ِ
جنس جسمه ،جسم ھا رو در جھان می بينه ،فکر می کنه اگر
من ذھنی ھشياری جسمی داره و به جھان نگاه می کنه .از
ِ
ِ
اونھا بصورت خاصی باشن ،اونھا رو بتونه تغيير بده ،زندگيش درست می شه " .درست نمی شه ".
بايد به اين حالت در بيآد.
ت غزل ميگه :کوه حلمی شمس تبريزی ،دو عالم تخت تو.
در آخرين بي ِ
ت فضاگشاي ِی ماست که اين لحظه ،فضای در بَرگيرندۀ چالش ھستين شما ،نه خو ِد
کو ِه ِحلم ،حلم ،ھمين فضاداريه .خاصي ِ
چالش.
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به چالش واکنش نشون نمی دين ،مايه ،برکت ،راه حل ،در حاليکه فرم و چالشو در آغوش گرفتيد و با ھاش يکی ُشديد،
به چالش می ريزه ،مسئلۀ شما را حل می کنه .اگر با مسئله ستيزه کنيد ،راه حل قطع می شه.
آنموقع از من ذھنی بايد اقدام کنيد ،به مسئله اضافه می کنيد ،کم نخواھيد کرد.
پس ،سايۀ خدا ،امروز مطالبی از مثنوی خواھيم خوند راجع به سايۀ خدا ،انسان زنده ست که ھمۀ وجودش ھشياری
حضوره و ھشياری من دار جسمی نداره .سايۀ خداست اين.
من ذھن ِی پُر از درد و مادی ھست.
در يه َسر ،سايۀ خدا ھست ،در يه َسرِ ،
وقتی ما ميريم به ذھن و با چيزھای اين جھانی ھم ھويت می شيم و از فکرھا ھم ،ھويت می گيريم ،می شيم من ذھنی.
وقتی می ِکشيم عقب ،ھمه را رھا می کنيم ،روی اصل مون ،روی خدا زنده می شيم ،در واقع ،اين نزديک ترين تجربۀ
دن خداست .بھش ،زنده می شيم .اين ،سايۀ خداست.
دي ِ
انسان صد
ما ھميشه سايه رو می بينيم .خدا نوره .خدا ھشياری بی فرمه و ما که نمی تونيم ببينيم با چشم مون ،ولی در
ِ
در صد زنده شده به حضور ،ميشه ديد.
پس سايۀ خدا ،اصطالحا" ھمين انسانی ست که زنده شده به حضور.
ب اصلشه .ن ِھشت ،نگذاشت .اندر دو عالم سايهای .ھيچ سايه ای ،باقی نگذاشت.
پس ،آفتابی که در او طلوع می کنه ،آفتا ِ
جسم مادی که ِکدره ،جلوی آفتاب وايسه .آفتاب ،از پشتش بتابه مثال".
سايه ،موقعی بوجود ميآد که يک
ِ
شما ،يه صفحۀ ِک ِدری بذاريد ،آفتاب می تابه ،اين صفحۀ کدر ،فرض کن شيشه باشه ،رنگ کرده باشين ،رنگِ سياه.
اونطرفش ،سايه می افته.
اگر يک مادۀ رنگ بَر  +دستمال برداريم ،پاکش کنيد ،نور ازش رد ميشه .سايه نداره ديگه.
ما ھم ،به درجه ای که به اتفاق اين لحظه ،مقاومت نشون ميديم ،سايه می اندازيم .ھر چه به اتفاقات ،مقاومت نشون
ت ترمز داريم ،عدم پذيرش داريم در اين لحظه ،نسبت به اون چيزی که ھست ،سايه می اندازيم.
ميديم ،حال ِ
ی ما ،توھم ھای ماست.
سايۀ خدا ،انسا ِن به حضور رسيده ،سايه ای باقی نذاشته .سايه ھا ِ
از مقاومت ھای قبلی ما که بصورت توھم در زمان ،ما گير افتاديم ،آنھا سايه ھای ما ھستند .ما سايه داريم.
انسان به ھشياری که ميآد به اين جھان ،وارد ذھن می شه ،ذھن ،مح ِل ايجا ِد فکره .فکر .و اين ھشياری ،سوار فکر می
شه .فکر از مفاھيم درست شده .ما اسم ميذاريم ،روی ھر چيزی دراين جھان.
وقتی بچه ميآد ،اسم ھا را ياد می گيره .ميگه :مامان ،اين چيه؟
ـ اين درخته.
حقيقتا" که درخت را بچه نمی شناسه که ،اون کلمه را می گيره .بعد از اين ،وقتی به درخت می رسه ،ميگه :اين ...
درخته .اون يکی ُ ...گله.
ـ آيا ميدونه ُگل زيباست ،زندگی داره ،بالنده ھست؟ " ،نه " .ھمين فقط کلمه را می شناسهُ " .گل ".
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کلماتو که مفاھيم ھستند ،جمع می کنه به ھم ،پيوند می ده ،جمله می سازه .اين ميشه فکر .سوار اونا ميشه .اين
سوار فکر می شيم ما،
اصطالحا" ھم ھويت شدگيه .اين فکرھا ،از چيزھای گذرا ،آفل ،ميرنده ،درست شده .ھر موقع
ِ
ب وحشی ما را زمين می زنه ،دردمون ميآد و اين درد ،بايد ما را بيدار کنه .بستگی به بينش شما
ت اس ِ
اين فکر ،بصور ِ
داره.
سوار فکرھای آفل شده ايد ،يعنی باھاش ھم ھويت شده ايد ،اينھا رو شما زمين زده ،وقتی بلند ُ
شديد ،بيدار
وقتی
ِ
ُ
شديد؟ ،يا سوار فکری ديگه ُشديد؟
وقتی چسبيديم به چيزی که از بين می ره ،و اين فکر از بين رفت و اون چيزم از بين رفت ،شما دردتون اومد ،اين درد،
ی شما شد؟ ،يا سبب در ِد شما شد و به اين دردش ام چسبيديد؟
سبب بيدار ِ
خيلی ھا ،به اين دردا چسبيده اند و مردم را مالمت کرده اند .افتاده اند به سيستم بينش من ذھنی!.
ی جسميه .قطع ميشه از زندگی .ھمه اش سايه ست .بنابراين ھمه اش مقاومت است .آدم سايۀ
من ذھنی ،جسمه .ھشيار ِ
ِ
خودشو می بينه ،وقتی من ذھنی نگاه می کنه ،سايۀ خودشو می بينه .من ذھنی مجبوره سايه بيندازه ،وگرنه ھيچی نمی
ب اين لحظه ،مقاومت داره .ھر چه ما بيشتر مقاومت می کنيم در مقاب ِل اتفاق اين لحظه عايق
بينه .بنابراين ،نسبت به آفتا ِ
مون بي ِن ما و زندگی ،بزرگ تر می شه .کمتر نور می رسه .زندگی نميتونه برکت شو به وجود ما بدمه!.
پس ،شما نبايد در مقابل اين لحظه و فرم آن ،مقاومت کنيد.
ُخب ،ما چون از جنس ھشياری جسمی ھستيم و به اين سيستم افتاديم ،اصطالحا" اسمش ھست ،سيستم ذھن ِی بشری.
ستم ذھن .ھشياری حضور ،ھشياری بی فرمه ولی يه فضايی ھست بنام ذھن ،وقتی وارد می شيم ،ھشياری اونجا،
سي ِ
سوار فکرھا می شه ،سوار فکرھا می شه ،يعنی چی؟ ،از حرکت فکر ،ما ھويت می گيريم .حرکت فکرھای ما ،روی
ما اثر داره .می بينيد که فکر حرکت می کنه ،ما زياد و کم می شيم.
سوار اينا ھستيم ما.
يه کسی ميگه :شما سوادتون کمه يا شما با سوادين .فرق داره اين دو تا کلمه به ما.
ِ
اگر بگه سوادت زياده ،ما خوشحال می شيم ،سوادت کمه ،ما غمگين می شيم.
ی يکتايی ست که ھمين
ی اصلی ما ،فضا ِ
از روی فکر ،بايد پياده بشيم .اين فضا ،فضای دوييه .فضای جسمه .فضا ِ
سيستمو در بر گرفته ،نظير آسمان و ستاره ست .آسمان ھيچ موقع نمی ره توی مثال" خورشيد ،بگه :من خورشيد ھستم.
" نه " .آسمان ھميشه آسمان می مونه.
ی کوچولو به نام ذھن و يک ھشياری خاصی ست با يک عينک خاصی
ما موقتا" آسمانی مان را برديم توی يک فضا ِ
ی مسموم داره .از اين فضا ،ھر چه زودتر بايد پريد
ی بد داره .انرژ ِ
به جھان نگاه می کنه ،ھميشه بد می بينه .انرژ ِ
بيرون.
پس ،ميگه :آه کان سايه خدا ،بَه بَه ،چقدر خوبه اون سايۀ خدا ،اون حالت ،که آفتابی داره.
ب ما ،خو ِد ما ھستيم .اص ِل ماست که از خودش آگاه ميشه.
ب ما ،طلوع می کنه .آفتا ِ
آفتا ِ
دار ذھنی ،توھم بوده ،گرفتاری بوده ،درد بوده ،بينش پايين بوده ،بينش
وقتی آگاه ميشه ،متوجه ميشه که اون فضای من ِ
من ذھنی ،فراوانی نمی شناسه .خودشو با مردم مقايسه می کنه ،ھميشه بايد بزرگ تر ،يا بيشتر ،از
محدود بوده ،اون ِ
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آب در بياد ،اگر يک کسی رو بزرگ تر ببينه ،حسادت می کنه .مسئوليت قبول نمی کنه ،به گردن مردم می اندازه.
ی زندگ ِی ماست .شما خوب توجه کنيد ،اين
مسئولي ِ
ی خودشو در اين لحظه ،نداره .در حاليکه اين لحظه ،زير بنا ِ
ت ھشيار ِ
لحظه ،اتفاقات می افته ،ھميشه در اين لحظه می افته ،اگر گذشته رو اآلن به ياد ميآريم ،در اين لحظه ھست که به ياد
ميآريم .اگر آينده قراره اتفاق بيفته ،وقتی آينده اتفاق می افته ،در اين لحظه خواھد بود.
اآلن که داريم پيش بينی می کنيد که چی خواھد شد ،در اين لحظه می کنيد ،پس اين لحظه ،زير بناست .ھشياری شما در
اين لحظه ،مھمه که چی باشه!.
اگر آفتاب شما طلوع کرده باشه ،شما ھشياری باشين که روی خودش منطبق شده ،فضا را باز کرده باشيد ،خودتون را
ی اين لحظه
ی شما ،فکرھای شما ،حس ھای شما ،رو ِ
عقب کشيده باشين از ذھن ،فرم شما که اآلن اتفاق می افته ،روبنا ِ
بنا ميشه .اين زير بنا محکمه ،خداست زيرش.
در حالتی که قبال" رفته بودين اون تُو ،و سايۀ خدا نبودين .بالقوه ،ھمۀ ما سايۀ خدا ھستيم .بعضی ھا در عمل ،بالفعل
بھش زنده می شن ،بعضی ھا متوجه نمی شن.
امروز ،مطالبی از قسمت ھای مختلف مثنوی براتون خواھم خوند ،تا موضوع بيشتر روشن بشه .ولی اول يه رباعی
براتون می خونم از موالنا .رباعی شماره  .۴٢۵بله.
مينال که آن ناله شنو ھمسايه است
مينال که بانک طفل مھر دايه است

ميگه :بنال که ناله شنو وجود داره و اون ،ھمسايۀ شماست.
يعنی ،گرچه که من ذھنی داريم ما ،زي ِر من ذھنی ،زندگيه .زندگی ما را در آغوش گرفته .بارھا اينو گفتيم ،مھمه ھميشه
بدن ما،
يادمان باشه که :خدا ،خودشو نفوذ داده بصورت عدم و تھی ،در درو ِن ما ،در فيزيک ما ،برای اينکه ِ %۹۹ ‚۹۹
خاليه .فيزيک دانا ميگن.

پس اون چيزی که حس ھای ما می بينه ،يه بدن جامدی ھست ،ھمچين چيزی وجود نداره .توی اين ،خالء ھست بيشتر،
ت خالء خودشو نفوذ داده.
بيرون خالء ھست ،ھمه چی پُر از خالء ھست .بصور ِ
پس اون چيزی که ما اآلن ميگيم  ,,من  ،,,ھمسايۀ اون زندگيه .اما مينال .مينال يعنی :جيغ و داد کن و سرو صدا راه
بينداز؟ ،بزن توی سرت؟ " ،نه ".
ناله ای که خدا می شنوه ،نالۀ سکوته ،صدای سکوته .سکوت يعنی :ذھنتو آرام کن.
مال من ذھنيه .بپذير .فرم اين لحظه رو بپذير.
اتفاقا" عکسشه .گريه و زاری نکن .گريه و زاری ِ
بذا ذھنت ساکت بشه .خدا از جنس سکوته ،سکوتو می شنوه و اين موقعی ست که شما ،ميگيد :آه ،آه.
کان سايۀ خدا! .يعنی :آرزومن ِد سايۀ خدا بودن ھستيد .سايۀ خدا بودن ،برای شما مھمه .مھمتر از ھمه چيزه.
پس ،يک ناله شنو وجود داره که می شنوه نالۀ شما را.
تمام وجو ِد ما ،پُر از عدمه ،پس پُر از خداست .ما از چه چيزی ھستيم؟
در اصل ،شما ھم ،آن ناله شنو ھستيد .اگر ِ
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اساس ھشياری جسم ِی جدا ،درست شده
جنس زندگی ھستيم .من ذھنی ،خودشو جدا می کنه ،چون بر
جنس خدا .از
از
ِ
ِ
ِ
اين غلطه .اين ديد غلطه.
ھر مادر ميآد ،شير می ده يا
تو بنال .برای اينکه وقتی طفل ،سرو صدا می کنه ،می ناله ،بالفاصله ،مھر دايه ميآد ،يا ِم ِ
ھر دايه ،يکيه!.
در آغوش می گيره ،نوازش اش می کنه ،پس ،نالۀ ما ،که صدای سکوت ماست ،با ِم ِ
حتی نميگه که موالنا ،سبب ميشه ،نالۀ شما ،سبب ميشه خدا به شما توجه کنه ،نميگه اينو.
ميگه :نالۀ شما ،ھمين توجه خداست .خيلی مھمه اين .من ذھنی ميگه بايد يه کارھايی بکنم ،تا خدا به من توجه کنه ،خدا
يک موجود جدايی ست ،يه جايی ،منم يه موجود جدا ھستم ،من جدا ھستم ،اونم جداست ،يک موقع ھايی رحم می کنه،
به من توجه می کنه ،اين ديد کامال" غلطه .دي ِد ماديه .دي ِد م ِن ذھنيه .آنطوری نمی بينيم.
ھشياری ،خدا ،خدائيت ،ھر چه اسمشو ميذارين ،زندگی ،داره خودشو بصورت شما ،از فرمای مادی آزاد می کنه .فقط
ی چرخش بذاريد و ...
شما ،نبايد اذيت کنيد و دخالت کنيند و پارازيت بديد و چوب ال ِ
با چی؟ ،با مقاومت به اتفاق اين لحظه.
ت دوم ميگه.
حاال ،اينو در بي ِ
ھرچند که آن داي ٔه جان خودرايه است
مينال که ناله عشق را سرمايه است

تو می نالی ،يعنی اتفاق اين لحظه رو می پذيری از جنس سکوت ميشی .يواش يواش ذھنت ،خاموش ميشه و نيز،
کردن ذھن ،سخته .ولی بدون ،اين دايۀ جان ،اين خدا ،خودرايه ست .شما نيا بگو:
خاموش
ِ
 ,,من اآلن سه روز ناله می کنم ،ولی اون چيزی که من با ذھنم می خواستمو ،نشده  .,,شما بايد تسليم بشی ،بايد بدونی
ت تو ،بھتر از توی م ِن ذھنی می دونه .اينو ما
که زندگی ،خود رأيه .نظر خودشه اعمال می کنه ،صالح خودشو بصور ِ
بايد بفھميم!.
در نتيجه ،اين لحظه ،ھر اتفاقی می افته ،شما می پذيريد .نياين شما بگين که ,, :من يه سری نيازھا داشتم  ،,,حاال ،درک
از م ِن ذھنيه ,, .اين نياز برآورده نشد!  " .,,برين خوشحال بشين که نشد! ".
کنی که اين نياز ،ني ِ
اون دايۀ جان ،خودرايه ست ،ولی تو باز ھم ،اگه ذھنت اومد دخالت کرد و خواست بگه که:
 ,,نــــه! ،من اآلن ،سه ماھه ،دارم می نالم ،اون چيزھايی که می خواستم ،نشد!  " .,,اين کار رو نکن تو! ،اون،
خودرايه ست ،ھر چی که می ده ،ھر چی که پيش ميآره ،تو قبول کنُ .
ت
شکر کن .حتی ،وقتی که می بينين اين خواس ِ
من ذھنی شما به وقوع نپيوستُ ،شکر کن که نشده! .اگر می شد ،خيلی بد می شد! ".
تو مينال ،برای اينکه اين ناله ،سبب ميشه که ،اين ،اون مايه ،که گفت در غزل ھم ،اون مايه ،بوجود بيآد.
ناله ،سرمايۀ عشقه .سکوت ،ھر چه بيشتر بتونيم ذھنو خاموش کنيم و طلب کنيم و آرزومند باشيم و اينکه ما از جنس
زندگی بشيم ،اين مھمتر از ھمه چيز باشه ،اينه که سرمايۀ ماست ،اينه که اين لحظه راضی ھستيم ،واقعا" از ته دل
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من ذھنی! ھا  ،...نگين فالنی گفته بايد راضی باشیُ ،خب منم راضيم ،مجبورم راضی باشم ،راضی
راضی ھستيم ،نه ِ
نباشم چکار کنم! ،اين رضايت نيست ،رضايت از ته دل ،تــا اونجايی که م ِن ذھنی خاموش ميشه .اصال" ش ...
بعنوان تماشاگر ,, ،من ات  ,,رو ببين ,, ،فکراتو ببين!.
کش عقب،
بِ ِ
ِ
من ذھنی برمی خيزه و داره به شما القاء می کنه که ناراضی باشی و ناشکر باشی و
ببين که اين فکرھا ،از نيازھای ِ
عدم پذيرش داشته باشی و اوقات تلخی راه بندازی ،اينکار رو نکن .به حرفش گوش نده.
اما ،يک جايی ديگه موالنا ،در دفتر اول بيت  ۴٢٢راجع به سايۀ يزدان ،سايۀ خدا صحبت می کنه .ميگه:
ساي ٔه يزدان چو باشد دايهاش
وا رھاند از خيال و سايهاش

ما که من ذھنی داريم ،اگر يک سايۀ يزدان ،پيدا بشه مثل موالنا ،گوھر دل باشه ،پر مايه باشه ،اين ،دايۀ ما باشه ،ما به
حرفاش گوش بديم ،که اآلن داريم می خونيم و گوش می ديم ،اين ،حرف ھای موالنا ،مثل بادی يه که ميآد ،ھمه کسايی
که گوش ميدن ،مثل گندم زار ھستند ،ھر کدوم يه گندم ،در اون جھت ،خودشونو خم می کنن.
شما نياين بگين که :موالنا رو من خم می کنم تا تو قالب ھای فکری خودم جا بِدم .اين نميشه!.
بزرگان ،تک و توک ،بزرگان داريم ،اينکه اينطوری نيست ،ما که در ايران ،تا حاال ،يه ميليون نفر مثال" ،مثل موالنا
داريم! ،يه ميليون تا ،فردوسی بوده ،نبوده که!.
يه موالنا بوده! ،يه دونه فردوسی بوده! ،يه حافظ بوده! ،يه نظامی بوده! ،يه عطّار بوده!ُ ،خب اينا ،آدمای استثنايی
بودن .يه ھشياری ھايی بودند ،باالخره رفتن به جھان مادی ،زودی بموقع ،کشيدن عقب ،روی زندگی زنده شدن ،زندگی
تونسته ِخردشو ،عشقشو ،گوھرشو ،مايه شو ،از اينھا بيان کنه.
ما ھم که اينقدر مشغوليم ،ھر روز بايد بريم ھشت ساعت ،نُه ساعت ،کار کنيم ،وقت نداريم به اين چيزا بپردازيم و از
اول ھم توی يک جامعه ای با تربيت غلط بزرگ شديم ،بدليل اينکه ھمه من ذھنی بودن ،برادران يوسف ما را انداختن
سوار فکر کردند و با فکرھا ھم ھويت کردن ،ھيچ موقع به ما نگفتن که اين دردھا ،اين اوقات تلخی ھا ،اين
چاه،
ِ
خشمگين شدن ھا ،اين ترسيدن ھا ،طبيعی نيست!.
ما اآلن ،می فھميم ،از مطالعۀ موالنا و بزرگان ،که :شما نبايد خشمگين بشيد ،سالی يه بارم خشمگين شدن زياده! .نميشه
که! ،ما ھر روز چھار ،پنج بار ،اوقات تلخی می کنيم! .کجا نوشته که روزی چھار ،پنج بار ،بايد خشمگين شد!.
ُ ,,خب ھمه می شن ،منم می شم ديگه! .,,
ُخب ,, ،ھمه می شن ،منم می شم  " ،,,پس ما ،فرھنگ مونو نخونديم ،موالنا را نخونديم ،نفھميديم که اينھا چی ميگن
که! .اينھا گفته اند! " .در مدارس ،دبيرستان ھا و در دانشگاه ،ما کی اين چيزا را خونديم؟
کی فھميديم سايۀ يزدان چيه؟ ،حاال ،ميگه:
ساي ٔه يزدان چو باشد دايهاش
وا رھاند از خيال و سايهاش
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جھان مادی و ديگه از جھان مادی ھويت نمی خواه ،خوشبختی نمی خواه،
سايۀ يزدان ،اون کسی کشيده ،عقب از
ِ
زندگی نمی خواد و بقيۀ برکاتو نمی خـــــواد و از زندگی ،می جوشه ميآد اآلن ،اون سايۀ خداست.
ی زنده ،روی زمين .اگر اون دايۀ ما باشه ،از خيال و سايه ،ما را می رھانه.
خدا ِ
خيال و سايه ،ھمون باورھايی ست که ما باھاش ھم ھويت شده ايم و با اتفاق اين لحظه ،در نتيجه با خدا در اين لحظه،
ستيزه می کنيم و سايه می اندازيم! .ما سايه داريم .ھمينطوری که گفتم :يه شيشۀ کدر ،ھستيم ما ،که نور از ما رد نميشه.
يادتونه موالنا ،يه قصه ھم داشت ،گفت که:
چينيان و روميان اومدن مسابقه بِدَن ،روميان اومدن آينه شونو صاف می کردن ،چينيان نقاشی می کردند.
ق اونا ،نقاشی می
من ذھنی ،نقاشی می کنه ،رومی ،آينه شو صاف می کنه .وقتی آينه شو صاف می کنه ،خدا از طري ِ
کنه ،ولی چينيان خودشون نقاشی می کنن.
يک جورش ھست که من ذھنی ما نقاشی می کنه که ھمه ش درد توشه ،يک جورش ھست که ما آينه مونو صاف کرديم
ق ما ،نقاشی می کنه .اين ،درسته.
و خدا از طري ِ
اين ،درد توش نداره .اآلن ،برکت می ريزه .در اين لحظه ،زنده ھستيم .در گذشته و در آينده نيستيم.
ساي ٔه يزدان بود بندهٔ خدا
زنده خدا
مرده اين عالم و ٔ

پس ،سايۀ يزدانو داره تعريف می کنه .ميگه:
سايۀ يزدان ،چيز عجيب و غريبی نيست .اين بندۀ خداست ،بطوريکه نسبت به اين جھان ُمرده و زنده شده به خدا.
شما کی می ميری نسبت به اين جھان؟
در اين لحظه ،تصميم بگيرين که ،، :من ،از اين جھان ،چيزی برای زندگی نمی خوام .،،
ت زندگی را نمی خواين .شادی نمی
معنيش اين نيست که شما چيزای مادی نمی خواين ھا! .از چيزھای مادی ،برکا ِ
خواين .آرامش نمی خواين .عشق نمی خواين .شما ،اول بايد با خدا يکی بشيد ،بعد عاشق بشيد .اگر يه مردی به يه زنی
بچسبه ،يا زنی به مردی بچسبه ،بگه من عاشق ھستم در حاليکه من ذھنی به من ذھنی عاشق ميشه ،اين کار ،آخر
عاقبت نداره .سه ماه ،چھار ماه ،ادامه داره ،بخاطر نيازھای جسمی ،بعد ،اختالف بوجود ميآد و اوقات تلخی ميشه
روتين ،روزمره.
اساس ترس و کنترل بنا می کنه .ولی شما اگر نسبت به اين جھانُ ،مرديد و زنده
برای اينکه من ذھنی ،رابطه رو بر
ِ
ُ
عشق خدا ،زندگی به زندگی ،عاشق ميشه.
عشق خدا ،به
شدين به خدا ،آنموقع ،می تونه عاشق بشيد ،اونموقع،
ِ
ِ
عشق شما رو برگردوند ،به اونصورت ،اين ،يه رابطۀ عشقيه.
اگر اون شخص،
ِ
پس دو نفر ،بايد به زندگی ،زنده بشن ،نسبت به جھان ،بميرن ،بعد عاشق بشن .نه که از خدا ،بِبُرند ,, ،من  ,,درست
کنند ,, ،من  ,,ھا ،به ھم عاشق بشن!.
عاشق تو ھستم ،برای اينکه با سوادی! ،برای اينکه ھيکلت خوبه! ،برای اينکه پولت زياده ،از ماشينت خوشم
ـ  ,,من ،,,
ِ
اومده ،خانوادۀ خوبی ھستی.,, ... ،
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" اين که عشق نميشه! ".
اجسام بيرونی؟
پس ،ما اآلن ،به خودمان نگاه می کنيم که آيا ،سايۀ خدا ھستيم؟ ،بندۀ خدا ھستيم ،يا بندۀ
ِ
ت فکر ھويت
اگر ھشياری جسمی داريم در اين لحظه ،بصورت  ,,من  ،,,برمی خيزيم ،سوار بر فکر ھستيم ،از حرک ِ
می گيريم ،بندۀ چيزھا ھستيم.
وقتی فکرھا در ذھن ميآن ،رد می شن و شما کوچيک و بزرگ ،زياد و کم ،يا خوشحال و بد حال می شيد ،شما بندۀ
بيرون ھستيد ،بندۀ خدا نيستيد.
اگر شما ،ساکن ھستين در اين لحظه ،اتفاقات می افتن ،واکنش نشون نمی دين ،بندۀ خدا ھستيد .اگر واکنش نشون می
دين ،بندۀ خدا نيستيد ،سايۀ يزدان ھم نيستيد.
اگر شما به دروغ ادعا کنی ،سايۀ يزدان ھستيد ،فورا" ،جھان شما ره امتحان می کنه .يه اتفاقی می افته ،شما واکنش
نشون می ديد .معلوم ميشه که سايۀ يزدان نيستيد.
اگر واکنش نشون می ديد ،اينم يک مکانيسمی که زندگی گذاشته! .به ھر چيزی که واکنش نشون می ديد ،اون رو ،در
خودتون تقويت می کنيد .اينو گفتيم بارھا.
به ھر چيزی که واکنش نشون می ديد ،اون عيب ،اون نقص و اون بدی ،در شما ھست و اين مکانيسم درست شده که
شما ،خودتون رو درست کنيد.
دامن او گير زوتر بیگمان
تا َرھی در دامن آخرزمان

اگر شما ،سايۀ يزدانو ديديد ،دامن او را بچسبيد .اگر شما ،يه آموزشی ديديد ،پيدا کرديد ،مثل آموزش موالنا که از سايۀ
يزدان بوده ،بچسب بِھش .ول نکن .در مطالعه ش ،در آموزشش و در عمل ،به اون ،پيوستگی داشته باش.
متعھد بشو .عمل کن .خوب گوش بده .باورھاتو بنداز دور و به اين ،گوش بده .ببين چی ميشه؟ ،خَم شو.
دامن او گير زوتر بیگمان ،ھر چه زودتر!.
من اآلن خوشحالم که جوونا به اين برنامه گوش می کنن .مخصوصا" حوال ِی سی سال ،خيلی زياد شده .خوبه! .زودتره.
مثل ما ،نميآن ،شصت سال ،ھفتاد سا ِل شون بشه!.
سن ما ھم ،خوبه ،ولی ھر چه زودتر ،بھتر .بی شک و ترديد .بی گمان .شک نکن .با من ذھنيت شک ايجاد
حاال ،برای ِ
نکن ،تا تو بيفتی در دام ِن آخر زمان.
آخر زمان ،يعنی :کسی که زمان ،که گذشته و آينده است ،به پايان رسيده .وقتی ما بصورت ھشياری خودمانو از سيستم
دار بشری می رھانيم ،زمان ،به پايان می رسه .زمان ،يعنی گذشته و آينده.
ذھ ِن من ِ
ستم دويی ،که ھشياری وارد ميشه ،فرض کن آسمان جمع بشه تو يه ستاره ای! ،شبيه اونه!.
اين ،سي ِ
ت ما ،واقعا" به اندازۀ آسمانه و ِکش آمدن ما ھم ،مثل آسمانه .ما فضا گشا ھستيم.
وسع ِ
ف انسانه.
کلمۀ فضا گشايی ،جا بازکنی ،تعري ِ
در اين بحر در اين بحر ھمه چيز بگنجد
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اين لحظه ،زمان نيست .اين لحظه ،يه لحظۀ ابديه ،زنده ھست و خداست .ما ھم از آن جنس ھستيم .آخر زمان ،يعنی اين.
آخر زمان ،موقعی ست که شما عمال" ،متوجه می شين که ديروز و فردا ،وجود نداره ،فقط اين لحظه وجود داره و اين
ی زندگ ِی شماست .اآلنم شما می تونيد .ھمين اآلن ،توضيح دادم ،که در اين لحظه ست که گذشته را
لحظه ،زير بنا ِ
نور
نور اين لحظه ست که اون سي ِ
ستم ذھن ِی بشری رو روشن می کنه .اگر ِ
بخاطر ميآريد ،آينده را پيش بينی می کنيدِ .
اين لحظه نبود ،شما گذشته و آينده رو در ذھن نمی ديديد.
ی شما نيست .به گذشته و آينده فقط برای يادگيری و پيش بينی می ريم و پيش بينی ھا و ياد گيری ھا
گذشته و آينده ،جا ِ
جھان ُمردگيه اما ما الزم داريم .ما می دونيم که اگه
جھان مفاھيم ،جھا ِن زندگی نيست،
جھان مفاھيمه ذھن!.
مفاھيم اند.
ِ
ِ
ِ
بريم اونجا ،اونجا زندگی کنيم ،اونجا ،جای زندگی نيست ،جھنمه و مردم آنجا زندگی می کنند!.
مردم يا گذشته اند ،در گذشته اند ،يا آينده .پس آخر زمان ،اين لحظۀ ابدی ست و اين ھمان سايۀ يزدانه .ھمين شما ھستيد
ی ُمردۀ م ِن ذھنی ،نيستيد.
که شدين
شمس تبريز و اين لحظه ،زندگی زنده ھستيد .مثل ھشيار ِ
ِ
من ذھنی نداريد و  ...ما در عمل ،البته ،تمرين می کنيم .اينا را می خونيم ،يکدفعه متوجه می شيم که رفتيم ذھن ،رابطه
اتفاق اين لحظه ،به ھم خورد ،ميل می کنيم که اين لحظه رو دشمن ببينيم ،اين لحظه رو ،ھميشه می دونين
مان با اين،
ِ
اتفاق اين لحظه رو می بينيم ،متوجه می شيم که اين لحظه رو وسيله می بينيم ،برای رسيدن به يه
جسم اين لحظه،
که ما
ِ
ِ
چيزی در آينده که توش زندگی ھست ،ھمينه که اينو ،ديديد ،شما برگرديد .ببينيد که اين اشتباھه .اين لحظه ،زندگيه ،من
بايد در اين لحظه باشم و نور اين لحظۀ من بيفته به اتفاقات و ھميشه بايد اينطوری باشم.
اتفاق اين لحظه،
ت آشتی را دارم و آشت ِی من ،با
اگر رابطه ام با اين لحظه به ھم خورد ،فورا" من ھستم که مسئولي ِ
ِ
ت من با خداست و ھر چه بيشتر با اين لحظه بستيزم ،از خدا دورتر می شم .بين من و او ،فاصله می افته.
معاد ِل وحد ِ
نور خدايی ،حتی نشت اش ھم نمی رسه .خشک شدن ،پُر از درد
کمااينکه ،بين خيلی انسان ھا ،اينقدر فاصله ھست که ِ
شدن ،پُر از داگما شدن ،سفت شدن .ھيچی نفوذ نمی کنه .نمی فھمن .اين مطالبو می شنون ولی می خوره به کله يشون،
دل شون،
برمی گرده .ھمه ش می خوان تجزيه تحليل کنن ،ميل به برگشت ندارن ،اينقدر رفتن توی ماده و ماده شده ِ
ی خدا.
ديگه نمی خوان برگردن بسوی زندگی ،بسو ِ
مطلبی از غز ِل شمارۀ  ٣می خونم ،کمک می کنه ھمۀ مطالب با ھم .ميگه:
روزی يکی ھمراه شد با بايزيد اندر رھی
پس بايزيدش گفت چه پيشه گزيدی ای دغا

عارف بزرگ ،ھمراه شد.
ميگه :يک نفر روزی ،با بايزيد،
ِ
درست ،فرض کنيد که يک سايۀ خدا که گوھر دله ،پ ُر مايه ھست ،با من ذھنی ھمراه بشه .البته در ما ھم ،اين دو تا
ھمراھند.
ی حضور وجود داره اآلن؟
آيا ،در ما ،فضا ِ
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اآلن که ،من ،م ِن ذھنی دارم ،ھمه ش ھم من ذھنی دارم ،فضای حضور ھم وجود داره؟
ی حضور رو زندگی ُدرُس کرده و  ...اين
ی حضور رو ما نمی سازيم .فضا ِ
جوابش ھست " :بله " .وجود داره .فضا ِ
ب غريبی می افته ،چه ديداری ،چه شنوايی ،فورا" ذھن ساکت ميشه.
آزمايشو شما بکنيد که وقتی يه
اتفاق عجي ِ
ِ
ی عجيب و غريبی بده و قيافه شم خيلی عجيب و غريب باشه که ذھن نتونه بشناسه،
يعنی اگر يه اتفاقی بيفته که صدا ِ
فورا" ذھن ،بن ميآد.
چرا بن ميآد؟
برای اينکه مقدار زيادی ھشياری حضور رو آزاد می کنه که اون ،بتونه بِش کمک کنه ،بشناسه و در
اون موقع می بينين که ذھن ،بند ميآد .اصطالحا" ميگن :زبانم بند اومد ،ذھنم کار نکرد!.
تمام اون فضا ،بسته شده و
وقتی ذھنت کار نمی کنه ،اون ھشياری ميآد ،اختيار رو بدست می گيره .در حالت عادیِ ،
ی آيينۀ ما را گرفته.
رفته تو ذھن؛ و اون کدورت ،رو ِ
وقتی می کشيم عقب خودمونو از ذھن جدا می کنيم و فکرھامونو تماشا می کنيم ،موقتا" آزاد می شيم .خودمونه می
کشيم عقب .شما خودتونو بکشين عقب ،اآلن فکراتونو تماشا کنيد ،چه فکری می کنيد؟
من از شما می پرسم " :چه فکری می کنيد؟ ".
ميگين :اين فکرو می کنم :راجع به اين فکر می کنم که شام چی بخورم؟
ُخب اون ،فکره .چی تماشا می کنه اونو؟ ،فکر رو؟
ی حضور ،ھميشه در ما ھست؛ ولی بسته ست .يواش يواش ،با
"
حضور شما " .پس حضور ھميشه در ما ھست! .فضا ِ
ِ
اتفاق اين لحظه ،بـــــــاز ميشه.
رش
ِ
پذي ِ
سمبل ھشياری حضور ،ھمراھه .در
ز دروغين بنام من ذھنی ،با بايزيد ،بايزيد
ِ
در ما ھم ،يک دَغا ،يک دروغگو ،يک چي ِ
ضمن ،بايزيد مورد عالقۀ موالنا بوده ،از عارفانی ست که عالقمند بوده ،ھمينطور که در مثنوی ھم بارھا اسم برده ،اينجا ھم ياد می َبره.

پس ميگه :بايزيد از او می پرسه :پيشۀ تو چيه؟
پيشۀ تو چيه؟ ،از يه ھشياری می پرسه که رفته من ذھنی شده .اون چی ميگه؟
گفتا که من خربندهام .گفت :من بندۀ خر ھستم .من ھشياری ھستم که تماما" به جھان نگاه می کنم و در نتيجه يه تصوير
خر من ،دنبال اين راه افتادم ،ببينم اين ،چی ميگه.
ذھنی درست کردم که اين ھمون ِ
آيا ما ھم اينطوری ھستيم؟
شما به جھان نگاه می کنيد با تغيي ِر پارامترھای اين جھان واکنش نشون می دين ،دنبال شين :ببينم چی ميشه؟ ،اون ،اينه
گفته ،اونم اينو گفته ،اون يکی ام اينو گفته ... ،اين نتيجه ش چی ميشه؟
" ما خر بنده ايم! ".
آيا ،از سايۀ خدا ،از حضور ما بايد انرژی و خرد بياد اين جھان درست ک  ...شه؟
يا اينکه خربنده ھا ،جھانو درست کنند؟
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" جوابشو می دونيد ".
ی حضور نياد به جھان بريزه ،جھان ،آبادان نميشه .سامان پيدا نمی کنه.
تا خالقيت ،برکت ،از اين فضا ِ
گفتا که من خربندهام پس بايزيدش گفت رو .گفت :برو دنبا ِل کارت!.
يا رب خرش را مرگ ده تا او شود بندۀ خدا ،تو بيا خرشو ب ُکش ،ولی  ...شما نذارين خدا ،خرتونو بکشه.
شما نذارين اون چيزھايی که شما دارين ،با ھاش ھم ھويت ين ،و بر اساس جمع و ترکيب اينھا ،يه خر درست کردين و
خر فکريه .به ھر حال ،اين خر ،ما رو زمين می زنه.
سوارش شدين ،اين خرمِ ،
خر فکر ،که ما را زمين بکوبه که امروز خواھيم ديد:
اينم مکانيسمی که خدا گذاشته در ِ
ما ،پا شيم بگيم :چرا افتادم زمين؟ ،چرا دردم اومد؟
آدم ھشيار ،يه بار بايد  ...مثال" اوقات تلخی کنه ،گرفتار بشه ،تا ياد بگيره گرفتار نشه.
ِ
شما يه بار اوقات تلخی می کنی ،از خودتان بپرسيد :چرا اوقات تلخی کردم؟ ،چرا خشمگين شدم؟ ،اين خشم بَد ِن منو
خراب می کنه ،سوار کدوم فکر بودم؟ ،از خودتون بپرسيد .نذارين دوميش بياد!.
خر اين دنيا ،ما را
امروز در اين مورد ،از مثنوی مطلبی خواھيم خوند؛ ولی ھمين َحرفِه .ھمين اآلن ،شما ياد گرفتينِ ،
زمين می زنه ،بعنوان ھشياری پا می شيم ،يک لحظه می کشيم عقب ،نگاه می کنيم ،ميگيم:
خيلی ُخب ،من ديگه سوار نمی شم .سوار اين حرص بودم ،از اين ماده ،از اين کار ،از اين آدم ،ھويت می خواستم،
دل من و چسبيده بودم ،اين ،زد منو زمين .اين ،از اين موضوع ،من چی ياد می
خوشبختی می خواستم و اين ،شده بود ِ
گيرم؟
سوار فکر بودم!.
آخر عمرم به اين آدم فحش بدم ،بِگم که اين ،باعث شد؟ ،يا من
ِ
بشينم تا ِ
يا از اين خر فکر ،پياده شم؟ ،کدوم يکی رو می خواين شما عمل کنيد؟ ،از خودتون بپرسيد.
خر اينو ب ُکش ...
ِ
خر فکر باشه که بندۀ خدا بشيد .گفت ،بايزيد گفت :خداياِ ،
عمل تان بايد پياده شدن از ِ
خر اينو ب ُکش ،يعنی چی؟
ِ
تمام اون چيزھايی که اين ،باش ھم ھويت شده ،اونا را بگير؛ ولی ھر دفعه که يکی از اينھا را بزور از ما می گيره ،ما
ِ
دردمون ميآد ،يکی شو گرفت ،بقيه رو شما بندازين خودتون .اينه کليد که :شما اآلن ،از خودت بپرسی:
من چرا درد می ِک َشم؟
وقتی می خوای جواب پيدا کنی ،نگو که ھمسرم باعث ميشه ،رئيسم باعث ميشه ،سياستمداران باعث می شن.
اوضاع باعث ميشه ،بگو ،، :من سوار فکر ھستم  .،،برای اينکه بندۀ خدا نيستم ،برای اينکه سايۀ يزدان نيستم ،وگرنه از
آتشفشان ِخ َرد ،شادی ،به جھان می ريخت.
درون من،
ِ
ِ
جھان بيرون ،از
خودمم ازش فيض می بردم .من از جھا ِن بيرون ،اينا را می خوام .جھان بيرون ،ھی زياد و کم ميشه.
ِ
بين ميره و من می مونم .ھر دفعه اينو تجربه می کنم ،ولی ازش ياد نمی گيرم.
خر منو ب ُکش.
ُخب شما برگردين بگين :خدايا منه آگاه کن و ِ
بشينين کنار ،بذارين خدا خره ب ُکشه.
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غزل  ١٩٨١می خونم که ببينيم آيا ،چه چيزی در سامان دادن جھان و سامان داد ِن زندگی ما موثره؟
يه مطلبی ھم ،از
ِ
دل گوھر شده رو نورانی تر کنيد ،تا از درون تان اين برکت
اصلی ترين چيز ،چيه؟ اصلی ترين چيز ،اينه که شما ھمين ِ
به اين جھان بريزه.
ھر موقع ،يه اتفاقی افتاد که می خواد شما ره صرفنظر بکنه ،شما ره عصبانی بکنه ،شما واکنش نشون بدی و برين به
ذھن ،نرين و بگين که :من بايد اين برکتو بريزم به اين جھان.
مطربا بھر خدا تو غير شمس الدين مگو
بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تنن

ت زنده در دل تون ،چيز ديگر ره نگو .به چي ِز
نام خدائي ِ
نام شمس دين ،غير از ِ
مطرب ،شما ھستی .تو رو خدا ،غير از ِ
ديگه نپرداز.
اينه که فقط جھانو آبادان می کنه و وقتی که لطيف شدی ،دلت بی نھايت شد و فضا دار شدی و يواش يواش از جھان
خودتو جمع و جور کردی ،شدی يه تيکه ،در اينصورت ،دلت لطيف ميشه ،جانِتَم لطيف ميشه ،تنت ام لطيف ميشه و اين
تن چون دل رو بنواز.
ت حضور رو و دل گوھرينو حفظ می کنيد ،می ذاريد ھم زندگی بنوازه ،ھم خودتُن بنوازيد.
پس شما ،اين حال ِ
خودتون و زندگی يکی ھستيد و اين برکتو به جھان بريزيد و ھيـــچ موقع قبول نکنی که آھنگ ديگه ای بزنی .در اينجا،
شمس دين ،حضور بسيار زياده .انسانی ست که به ھشياريش آگاه شده .ھشياريس که روی خودش منطبق شده .زندگی
س که روی خودش قايم شده در اين لحظه و به ابديت زنده شده ،نمی ترسه .ساکن روانه.
يادتونه ھفتۀ قبل خونديم:
کی شود روان من ساکن
ساکن روان که منم
اين چنين
ِ

يعنی ما اومديم در اين لحظه ،ساکن شديم و روانيم .از اين سکو ِن ما ،برکت ھای زندگی روانه به اين جھان.
و اگر شما سکونِتونو را حفظ کنيد ،يعنی واکنش نشون ندين ،کم نميشه اين روانی.
وه ،چه بی رنگ و بی نشون که منم) ،اول غزل ميگه(

کی ببينم مرا چُنان که منم

بَه بَه! ،ميگه :وه! ،چه بی رنگ و بی نشون ھستم!.
در " اونجا " ،رنگ نداريم ما .وقتی سکون داريم ،رنگ نداريم ،نشون نداريم! .در م ِن ذھنی ما نشون داريم .کی ھستی؟
ـ اسمم اينه ...
اسم شما يه مفھومه!.
ـ اسم پدرمم اين  ...بوده .ايرانی ھستم .تاجر ھستم .دو تا بچه دارم .ھمسر دارم.
ی اين جھانيه .ما اينا  ...نيستيم!.
اينا ھويت نيس ،اينا ھويت ھای مفھوميه! .اينا نشون ھا ِ
اينا  ...خوابه .اينا  ...تجربياته .بی رنگ و بی نشونی ما ھستيم!.
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کی ببينم مرا چنان که منم

ما با چشمم نمی تونم ببينم اونطوری که من ھستم ،با گوشم نمی تونم بشنوم ،فقط بايد اون ،بشم.
گويی اسرار در ميان آور
کو ميان اندرين ميان که منم

به من ميگه اَسرار رو بگو .اَسرار که به حرف در نميآد! ،به کلمه در نميآد! ،به مفھوم در نميآد! .ما بايد بدونيم ،ما ميان
عمق بی نھايت پيدا می کنيم .بارھا گفتيم ،بازم بگيم:
نداريم .وقتی ساک ِن روان ميشيم،
ِ
خدا دو تا خاصيت داره :بی نھايت و ابديت .اين دو تا خاصيت ،بی نھايت و ابديت ،جنسِ ما را ھم تعيين می کنه .به
درجه ای که در اين لحظه ساکن ھستيم و به جھان بيرون واکنش نشون نمی ديم ،کوه ھستيم ،کوه حلمی شمس تبريزی!.
آخر غزل .تو کو ِه حلمی.
کوه که  ...به باد  ...احترامی نداره .کوه در مقابل کاه ھايی که ،ذراتی که باد ميآره به کوه می زنه ،اثر نمی پذيره.
ت ماست .سنگينی ماست در اين لحظه .نه بصورت من ذھنی؛ بلکه ِحلم .حلم يعنی فضاداری ،تواناي ِی
کوه ،بی نھاي ِ
پذيرش .يعنی اين لحظه ،ھر اتفاقی بيفته ،من می تونم بپذيرم .من می تونم فضا رو باز کنم ،فضا گشا بشم .کو ِه حلم يعنی
اين .کوه حلمی شمس تبريزی ،دو عالم تخت تو!.
ساکن روان ،شاھش ،ھر دو
ی يکتايی و عالم فُرم .يعنی شا ِه ھر دو جھان ھستی .پس در اين حالت
ِ
دو عالم ،يعنی فضا ِ
جھان ھستين شما .برای اينکه در آن جھان ھستی ،برکاتت می ريزه به اين جھان ،در اين جھان سازندگی می کنی،
خالقيت می کنی ،می سازی ،پس ورای ھمۀ اين جھان ھستی .چرا؟
برای اينکه از اتفاقات ،ھويت نمی خوای.
ت اين جھان .ھمۀ فُرم ھای اين جھان .چون شما که از اتفاقات ھويت
ی ھمۀ اتفاقا ِ
شما مستقل از اتفاقات باشی ،ميريد ورا ِ
نمی خوای .ولی  ،...اگر وابسته به اتفاقات باشی ،ذليل ميشی!.
نام اونو می بريم ،ھمش حواس مون به
ت
پس ،ما ،فقط ،به ،حال ِ
حضورعميق مون متکی ھستيم و نام اونو می بريمِ .
ِ
اونه.
تا شود اين نقش تو رقصان به سوی آسمان
تا شود اين جان پاکت پرده سوز و گام زن

شما می تونی اين کار را بکنی؟ ،مطرب شما ھستيد.
جنس شاديه و می ريزه به جھان ،شادی بخشه .تا اين نقش ما چی
مطرب ،يعنی شاد و شادی بخش .حضور ما شاده ،از
ِ
ميشه ،اونموقع؟
ی مطلق ميره به آسمان .ميره به آسمان ،يعنی آسما ِن درون خودمانو باز می
من ذھنی ،آب ميشه و بصورت ھشيار ِ
نقش ِ
ِ
کنيم .اون چيزی که زندانی شده بود و وسعتش بی نھايت بود ،اينم بگم ،اينم از اون چيزھای عجيب و غريبه که يک
جنس بی نھايته ،کوچيک ميشه ،ميره توی يه جسم ،اسمشو می ذاريم:
اصل ما ،از
ھر ما،
ِ
ِ
" نه چيزی " که ما باشيم ،گو ِ
" بی نھايت کاھش! ".
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ی خ ،از معجزات خداييه که چطوری ،يه ،يه " نه چي ِز " ،ميگم " :نه چيز " ،برای اينکه  ,,چيز ،,,
يعنی ،اينم کارھا ِ
ی حضور ،از جنس  ,,چيز  ،,,نيست " .نه چيز " ،م که ميگيم ،بھش ،بايد يه کلمه بگيم ديگه!.
نيست! .ھشيار ِ
و ...بره آسما ِن خودشو باز کنه ،بشه آسمان ،تا اين جان پاکت ،بشه پرده سوز و گام زن.
روان ما ،پردۀ ما رو می سوزونه .نه تنھا اون ،سايۀ خدا ،گوھر دل،
پاک ما ،اگر ما مھلت بش بديم ،اين
جان ِ
ِ
اين ،اين ِ
پُر مايه ،سايه ھای خودشو با آفتابش روشن می کنه ،بلکه سايه ھای ديگرانم روشن می کنه ،پرده سوز ميشه.
من ذھنيه .پرده چيه؟
پرده ِ
پرده ،مقاومته ،مث ِل تُرمزه .ھر چقدر بيشتر تُر ُمز می کنيد ،در اينصورت فاصلۀ شما از خدا ،بيشتر ميشه اين پرده ست.
ھر چقدر کمتر مقاومت می کنيد ،يواش يواش ،يواش يواش ،پرده کم ميشه ،ھر چه بيشتر با اتفاق اين لحظه آشتی می
کنيد ،پرده کمتر ميشه ،کمتر ميشه ،يک جايی ،شما با زندگی يکی ميشيد.
اونموقع شروع می کنين به گام زدن!.
اتفاقا" پرده سوزی ،قدم زدنم ھست .ھشياری زندانی شده ،نمی تونه قدم بزنه! .آزاد نيست.
شما چه جوری می تونيد بصورت ھشياری حرکت کنيد ،وقتی  ,,من  ,,داريد؟ ،نمی تونيد.
چه جوری می تونی رقصان بشيد ،در حاليکه چيزھای اين جھانی رو محکم گرفتيد ،ھشياری که چسبيده به چند تا چيز و
ترس داره ،اين ،می تونه برقصه؟
رقص ما ،موقعی ست که :شما ساکن روان ھستيد ،به ھيچـــی ،واکنش نشون نمی دين ،اتفاقات می افتن ،چيزھا زياد و
ِ
کم می شن  ،يکی متولد ميشه ،يکی می ميره ،شما واکنش نشون نمی ديد ،ھمه چی می رقصه!.
رقص فرمه .اگر وضعيت ھا در زندگی شما ،آزادانه ،با ظرافت ،با موزونی دارن حرکت می کنند و
رقص شما ،معاد ِل
ِ
ِ
شما با من ذھنی تون مقاومت نشون نمی دين ،در واقع ،دارين می رقصين.
يعنی زندگی می رقصه در شما!.
اگر نه ،کنترل دارين :اون ،نبايد اون کار رو بکنه ،اين ،نبايد اين کار رو بکنه ،اون رفته اون کار ره کرده ،اون يکی
ت
معنيش اينه ،مه ھمه رو ،د ،زير کنترلم دارم ،ھمۀ حواسم اينه که اين چيزھا ،يه موقعی ،زياد و کم نشن ،کسی حرک ِ
بيجا نکنه ،کسی بدون اجازۀ من حرف نزنه ,, ،من  ,,رئيسم.
رقص زندگی نيس!.
اينکه نميشه که! .اين
ِ
شما پرده سوس ،اين پرده س .اين کنترله .اين ترسه .من ذھنی زندگی را می ذاره روی ترس و کنترل .شما ببينيد چقدر
اختالفات  ،...چقدر گرفتاری در خانواده ھا ھس!.
اکثر خانواده ھا ،بر اساس ترس و کنترله .زن و شوھر ھمديگر رو کنترل می کنن .وقتی شما بخوای يه جرياناتی رو
ِ
کنترل کنی ،ترسم داری ،برای اينکه حواست بايد باشه که يه موقع ،يکی ،پا از اندازه اش فراتر بذاره ،يه موقعی،
مطابق ميل شما نباشه! .گ
من ذھنی ،فرمول داره برای ھمه چيزی .شما الگو داری :اون ،بايد اونطوری باشه ،اين ،بايد اينطوری باشه ،اين کار،
ِ
بايد اونطوری باشه ... ،اينکه رقص نيس که! .اين گرفتاريه! .اين پرده ست! .پردۀ بين شما و خداست!.
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شمس دين و شمس دين و شمس دين می گوی و بس
تا ببينی مردگان رقصان شده اندر کفن

تو فقط ،شمس الدين بگو .شمس الدين ،مفھوم نيست.
ب حضور .لحظۀ
شمس دين و شمس دين و شمس دين بگو .يعنی :اين لحظه ،حضور .لحظۀ بعد ،حضور .لحظۀ بعد ،آفتا ِ
ب حضور.
بعد ،آفتا ِ
يه لحظه ،حواسم پرت شد ،می خوام با اين لحظه دعوا کنم ،اتفاقی افتاده که من می خوام واکنش نشون بدم ،مچ خودمو
می گيرم ،برمی گردم .ميگم :موالنا گفته :شمس دين و شمس دين و شمس دين و .ھمش شمس دين می گوی و بس!.
يعنی چي ِز ديگه نگو.
حواس تان باشه که موالنا ،در زمان مغول بوده .اينکه ميگه :شمس دين و شمس دين و شمس دين ،ھمش شمس دين و
نصف اشعارشو به اصطالح ،بصورت ناسزا ،به
بس ،ھمش حضور و بس ،آيا موالنا نمی تونست در زمان مغول،
ِ
مغول ھا بگه؟ ،نمی  ، ...بلد نبود؟ ،فحش بده  ،...ناسزا بگه  ،...واقعا" خرابی ھای اونھا رو بيان کنه  ،...يه مقدارم
زيادی بگه ،زياده گويی و اينھا ،...چه ،چه کارھا کردن  ، ...اونھا رو نمی تونست بگه؟
چرا نگفت؟!.
امروز که جھان آشفته ھست ،مخصوصا" در قسمت خاور ميانه ،شما بھتراز من می دونيد ،مثل اون زمان ،اون زمان
البته بدتر از اين زمان بوده! .موالنا ميگه :شمس دين و شمس دين و شمس دين.
يعنی :حضور ،حضور ،حضور ،حضور ،فقط فقط حضور ،ديگه ،چي ِز ديگه نه! .تا تو ببينی که ھمين مردگان ،فتنه ھا
رو ھمين مردگان ايجاد می کنن! .مردگان ،خواب آلوده ھستن .مردگان ،در ذھن ُمرده اند ،کفن شون ھمين فکرھاست!.
مردم در فکرھاشون زندگی می کنن ،در ذھن شون زندگی می کنن ،کفن شون ،ذھن شونه.
ميگه تو شمس دين بگو ،اينه که زنده می کنه ،تا مردگان رو ببينی شروع کردن تو کفن شون ،يعنی تو ذھن شون ،به
چی؟ " ،به رقصيدن ".
بش خورشيد وحدت ،به
پس ميشه آدم ھا رو زنده کرد .آدم ھايی که دل شون ِسفته ،اينھا زنده می شن ،در صورتيکه تا ِ
دل سايۀ خدا به اونا بخوره ،اونا زنده می شن .نه با ناسزا گويی ،نه با جنگ ،نه با شکست دادن .البته
اونا بخوره،
تابش ِ
ِ
برای من ذھنی ،قبول اين مطلب ،مشکل يا غير ممکنه.
ولی اولم گفتم :ما اين مطالبو می خونيم ،خودمونوخَ م کنيم .نمی خونيم که اينھا رو در قالب ھای فکری مان يه جوری جا
بديم و بعضی جا ،جاھا ھم بگيم که ,, :بابا ،اينا که اون موقع بلد نبودن  " .,,نه " ،بلد بودن .شايد ما بلد نيستيم!.

آفتاب و چرخ را چون ذرهھا برھم زند
وز جمال خود دھدشان نو به نو سرمايهای

اومديم به غزل.
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اول گفته با حسرت :ای کاش ما ھمون سايۀ خدا بشيم که دلش مثل گوھر می درخشه دائما" ،عشقو تشعشع می کنه.
زيبايی رو تشعشع می کنه .اونا ،مايه ھستن .شادی رو تشعشع می کنه .آرامش رو تشعشع می کنه .اين چکار می کنه؟
ستم من ذھنی رو به ھم می ريزه.
تمام سي ِ
ِ
آفتاب و چرخ ،برای ما .آفتاب ،نور می اندازه .ما می بينيم .حس ھای ما به نور آفتاب بستگی داره و دو تا مطلبو موالنا
بيان می کنه:
اساس حس؛ و روشناي ِی حسی ،ما درست کرديم ،با خورشي ِد عق ِل م ِن ذھنی.
يکی ،سيستمی که بر
ِ
عقل من ذھنی ،که خورشي ِد تَوھُميه و اين چرخ درونی ما رو که چرخ ذھنه ،اينا رو به ھم ،مثل ذره ھا به ھم
خورشي ِد ِ
شخص شما ،وقتی به
می ريزه .اون ،سايۀ خدا به ھم می ريزه و يه اشاره ای ھم به اين داره که اين سايۀ خدا ،يعنی
ِ
حضور کامل زنده می شيد ،يک انرژی ،يک برکتی از خودتون ساطع می کنيد که تمام جھان به اون احتياج داره ،حتی
جمادات.
ب م ِن ذھنی و ذراتش.
ستم آفتا ِ
آفتاب و چرخ را چون ذرهھا برھم زند ،برمی گرديم به سي ِ
از چی درست شده؟
عقل مقايسه ست .الگوھا داريم ،الگوھا را فعال
ما ،يه عقل داريم ،که ميگه ,, :ھر چه بيشتر ،بھتر  ،,,عق ِل جمع کردنهِ .
تمام اين سيستمو مچاله می کنه ،به ھم می ريزه ،مثل ذرات .ذ
می کنيم .در الگوھا  ,,من  ،,,ھستِ .
تابش ِخ َردش.
يه سری ذره بريز ،چه جوری ميشه به ھم ريخت! ،اون سايۀ خدا ،با تابش عشقش اين کاره می کنه .با
ِ
شما می بينين که از وقتی که اين موالنا را می خونيد ،مثل ذره ھا ،شما را به ھم ريخته ،يا نه؟
البته که به ھم ريخته .خيلی از شما بينندگان ،دردھاتونو انداختيد .ھم ھويت شدگی ھاتونو انداختيد .توقعات تانه انداختيد،
ترس ھاتونه انداختيد .رنجش ھاتونه انداختيد .کينه ھاتونه انداختيد .ديگه مالمت نمی کنيد .مسئول ھشياری تون ھستيد
اآلن .وقتی می ری به من ذھنی ،ميگی ،، :من خودم رفتم ،من ،نبايد می رفتم .،،
صبر داريد .قانون مزرعه روعايت می کنيد .قانون جبرانو رعايت می کنيد .قانون تعھد رو رعايت می کنيد .ميگيد:
من بايد متعھد به اينا باشم .به اين مطالب .من اينا را بايد ياد بگيرم  ...و عمل کنم .من نبايد سطحی باشم .من نبايد مطابق
نظر مردم
ميل مردم زندگی کنم .من نبايد به چيزی عمل نکنم؛ ولی تظاھر کنم که عمل کردم .الزم نيست اين! .اصال"
ِ
مھم نيست ،من تأييد مردمو نمی خوام ،من اسير شدم! .روی پای خودم ايستادم .من زندگی ھستم .من خدائيت ھستم .خدا
ق من می خواد سايۀ خودشو زنده کنه .نورشو به جھان بتابونه .من مسئول اين کار ھستم .من کم نيستم .،،
از طري ِ
اينھا را شما ياد گرفتين ميگين.
آفتاب و چرخ رو چون ذرهھا برھم زده!.

وز جمال خود دھدشان نو به نو سرمايهای .از نوری که از جمالش ساطع ميشه ،در واقع ،از اين ،دلش ساطع ميشه ،نو به نو،
دل خودتون می گيرين .ھر کسی از دل خودش می گيره.
سرمايه می ده .اما ،شما اين سرمايه رو از ِ
پايينم ميگه .پايين ميگه:
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ی زمين ،آدم ھا رو به دل شون ،وصل می کنن .آدم ھا را به خدا ،وصل می کنن .آدم ھا رو
ی خدا در رو ِ
اين سسايه ھا ِ
به زندگی ،وصل می کنن .يه لحظه ،شما زنده می شين به زندگی ،با گوش دادن به حرف ھای موالنا ،يه دفعه ،متوجه
ک بدی تو چشم تان بود .يه لحظه ،کافيه که ببينی ،که شما ھستين که ھمۀ دردھا ره بوجود ميآرين و شما
می شين که عين ِ
می تونين جلوشو بگيريد و ھر کسی مسئول اين کار ،در خودشه و شما ميگی:
 ،،من روی خودم کار می کنم  .،،و ھر کسی روی خودش کار می کنه و من زندگی می کنم ،روا می دارم ديگران ھم
زندگی کنن ،يواش يواش ،من عامدانه و قاصدانه ،خلق می کنم .جھانا آبادان می کنم و اون انرژی رو می ريزم به اون
چيزھايی که خلق می کنم و اين دانسته ست ،ھشيارانه ست ،من می دونم چکار دارم می کنم.
قبال" گيج بودم .در غزلم ھست .قبال" چه جوری بودم؟
قبال" ھر جايی بودم ،قبال" ياوه بودم ،بيھوده کار می کردم ،کار بی مزد می کردم ،خودمو در اينجا  ...سرمايه گذاری
می کردم ،بعد ،می بردم اونجا  ...سرمايه گذاری می کردم ،اصال" نمی فھميدم که اين دو تا با ھم متضادند!.
انسان عارف ،سبب می شين انسان ھای ديگه ،يه لحظه به دل اصلی شون وصل بشن.
بعنوان يک
پس ،شما
ِ
ِ
بعنوان خدا.
يه لحظه ،خودشونو بشناسن،
ِ
بفھمن کی ھستن .حداقل ،اين سوالو بکنن؟ ،، ،من کی ھستم؟ .،،
نندگان گنج حضور ،يواش يواش ،اون سوال ھا رو که من ذھنی می کرد ،رھا کردند .اين سوال
مه اآلن می بينم ،بي
ِ
اصلی پيش اومده ،، :من کی ھستم؟ .،،
يواش يواش زنده می شن به اون .فھميده ان که با ذھن نمی تونن به اين ،جواب بدن و بايد بش زنده بشن و دارن می شن.
عشق و عاشق را چه خوش خندان کنی ،رقصان کنی
عشق سازی ،عقل سوزی ،طُرفهای ،خودرايهای

پس ،چه راجع به سايۀ خدا صحبت می کنيم ،چه راجع به خدا صحبت می کنيم ،زندگی صحبت می کنيم .گفتيم سايۀ خدا،
ھمون بندۀ خداس که تماما" زنده شده به زندگی .پس ،اون شخص ،يا خدا بوسيلۀ اون شخص ،اينم بگيم:
خدا يا زندگی ،بوسيلۀ انسانه که می خواد اون انرژی را به اين جھان بتابونه .اصال" ما برای اين کار ،خلق شديم .ما برا
اين ،خلق نشديم که بيايم اينجا ،بگيم ,, :ھر چه بيشتر ،بھتر  ,,و زجر بِکشيم ،يه ِسری مال جمع کنيم و بميريم بريم!.
برای اين ،خلق نشديم.
ھمۀ اين اموال که ما جمع کرديمُ ،خب البته ،يه مقدار رفاه مادی داشته برای ما ،که معموال" خيلی خيلی بيش از اونو ما
جمع کرده ايم و بعدشم می دونيم خواھيم ُمرد و مقدار زيادی از اين اموال حتی مثل اون مار می مونه .ميگه که کسی،
از مارگيری ،مارشو دزديد و فکر می کرد از احمقی ،اين ،برکتيه! .ماره ،زدشُ .مرد .افتاد.
مار منو دزديده بود!.
مارگير رفت گفت :آ ...اينِ ،
مار مارگيره .در اصل ،مارگير خداست .ما ،اين مارھا را از او می
خيلی موقع ھا ،اين مال ھايی که ما می دزديمِ ،
دزديم ،ما را می زنه! .خيلی ھا نمی دونن که :ھر چه بيشتر ،بھتر ،دارن مار می دزدن!.
حواس شون نيس و مارھا می گزدشون.
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اين دردھايی که ما داريم  ،...اون ،مارھا گزيدند! .حواس مون نيست.
حس ريشۀ بی نھايت در اين
ی ما ،فضا گشاي ِی ما،
ی ماست .فضا دار ِ
اما ،ميگه  :تو عشق و عاشق را ،عشق ،فضا دار ِ
ِ
ت ما با خداس.
لحظه،
ساکن روان ،وحد ِ
ِ
دن خودمانه از جھان و زنده شدن با " اون " و بی نھايت شدن ،اين ،عشقه
وحد ِ
ت ما با خدا ،تبدي ِل ما به خدائيت ،کشـــــي ِ
و مام عاشق ھستيم ،اونموقع! .معشوقم ھستيم .عشقم ھستيم .اونموقع ما ،خندان می شيم .رقصان می شيم.
خندان می شيم ،برای اينکه انرژی و شادی بودن و زندگی که از جنس آرامشه ،وقتی حرکت می کنه ،ش تبديل ميشه به
ت وجو ِد ما ،در ما می جوشه .ارتعاش می کنه و ما خندان می شيم ،بی سبب.
شادی در ذرا ِ
ت ما ،بيرون ام سرو سامان پيدا می کنه؟
کاری به بيرون نداريم ما! .حاال ،با اين حال ِ
ت بيرون .جھانه دارين آبادان
" بله " .فقط بيرون ،در اين حالت سرو سامان پيدا می کنه .شما مقاومت نمی کنين به اتفاقا ِ
می کنين.
آيا بچۀ شمام ،عشق می گيره؟ " ،بله ".
از کنترل عشق می گيره؟ " ،نه " .نمی گيره.
ترس شما ،عشق می گيره؟ " ،نه " .نمی گيره.
از
ِ
رنجش شما ،می گيره؟ " ،نه " .نمی گيره.
از
ِ
ی ما به عشق احتياج دارن ،نه به پول!.
از خندان بود ِن شما ،چی می گيره؟ " ،برکت ،شادی ،عشق " .بچه ھا ِ
البته که ما بايد باالخره ،زندگی اونا را تأمين کنيم؛ ولی شما بدونين که :ھشتاد در صد ،بيشتر ،به عشق احتياج دارن،
ی مادی.
بيست در صد ،به چيزھا ِ
ما صد در صد ،حواس مونو داديم که بايد پول جمع کنيم و با اين دف زندگ ِی بچه ھامونو تأمين کنيم و فالن و اينا ...
اينا ،بھانه س .اينا ،بی خبريه.
م من اگر جوان می شدم ،شايد در سی سالگی ،بيست و پنج سالگی ،دوباره می اومدم ،روزی ،بگم ديگه ت  ...حداقل،
چھار ساعت ،با بچه ھام وقت می ذاشتم .نه که ھمۀ حواسم ،خونه ام که باشم ،برم  ...يه چيزی  ،...د در شرکتم باشه،
که ,, :اگر من ،اون معامله رو بکنم ،اونطوری ميشه ،پولم زيادتر ميشه .,, ...
آدم آھنی،
اساس جدايی نميشه.
و  ...رابطه ،اونموقع ،رابطۀ عشقی ميشه .رابطه بر
حواس ما به بيرونه ،ھمانطور مثل ِ
ِ
ِ
روابط خشکی داريم که عشق نيس .بايد خندان بشيم .رقصان بشيم .گفتم:
جسم ديگه ،يه
يه جسم ،با يه
ِ
ِ
رقصان وقتی می شيم که ما ،اجازه می شديم وضعيت ھا در بيرون ،آزادانه ،برقصند .ضرر می کنيم ،ضرر می کنيم!.
ت خونه مان ميره باال ،ميآد پايين ،انسان ھا مھمتر از ھمه ھستند.
پول مان زياد ميشه ،زيادتر ميشه ،سود می کنيم .قيم ِ
زندگی ھا مھمتر از ھمه ھستند .ھمه اش ميگيم :شمس دين و شمس دين.
ميگه  :تو عشق می سازی ،عقل می سوزی ،راجع به ھمون سايۀ خدا ،داريم صحبت می کنيم.
يه چي ِز ش شگفت انگيزی ھستی ،طُرفهای ،مث ِل تو نيست.
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ھشياری که بصورت انسان ميآد به اين جھان و بره به ذھن و برگرده روی خودش قائم بشه و انسان ام زنده باشه ،يه
ی
چي ِز طُرفه و عجي ِ
ب غريبی ست که در اين جھان ،نظيرش نيست .امروز در مثنوی ھم می خونيم و اين ،خودرايهست .خدا ِ
زنده ست.
آيا ،شما می تونيد اينطوری باشين؟ " ،بله ".
من ذھنيه.
ی ِ
خودرايه بود ِن زندگی ،يا انسا ِن به حضور زنده شده ،در واقع ،خدا رأييه ،در مقاب ِل خواھش ھا ِ
من ذھنی ،نيازھايی داره ،می خواد زندگی اونطوری پيش بره ،نميره!.
ِ
امروز دو بار ،اين خود رايی رو ما آورديم.
من ذھنی خوب نيست.
خودراي ِی خدا ،خوبه ،زندگی ،خوبه ،خودراي ِی ِ
اساس زندگيه؟ ،زندگ ِی زنده
شما اگه خود رايين ،بايد نگاه کنين که :اين خودرايی شما ،بر اساسِ اين لحظه س؟ ،بر
ِ
من ذھنيه؟ ،م ِن ذھنيه ،کار خرابه!.
ھست؟ ،يا نه،
براساس ِ
ِ
اساس خداست ،خيلی خوبه.
بر
ِ
منافع بيرون!.
اساس خداست ،به منافع نگاه نمی کنيم.
بر
ِ
ِ
ميگه ,, :من ،ما ،دروغ بگم ،اينجا  ...پنج ھزار دالر گيرم ميآد  " ،,,نميگيد " .ولش می کنيم ميره ،اين سودا رو نمی
نفع شما تمام ميشه.
خوايم .خود راي ِی زندگی ره می خوايم .خودراي ِی زندگی ،مآال" به ِ
خود راي ِی من ذھنی ،مآال" ما رو به زمين می زنه .اصال" محاله ،نزنه!.
من ذھنی داريم! ،و اين مکانيسم برای اينه که گفتم:
جھان ما را با اتفاقاتش زمين می زنه ،تا مشخص بشه که :ما ِ
ب وحش ِی م ِن ذھنی ،که دردمان ميآد ،درد ما را بيدار کنه که :ما چکار داريم می کنيم!.
ما
سوار فکر شديم ،اس ِ
ِ

امروز ما.
کار
ِ
کار ماست .به ِ
ابياتی از مثنوی می خونم که بسيار بسيار ساده ست ،بسيار بسيار مھم ،مربوط به ِ
ت  ١١٣شروع ميشه:
اين بيت از
دفتر اول ،از بي ِ
ِ
گرچه تفسير زبان روشنگرست
ليک عشق بیزبان روشنترست

تفسي ِر زبان ،يعنی :مقايسۀ مفاھيم .ما اآلن ،تفسي ِر زبان می کنيم.
ی خالی ،به
تفسي ِر زبان ،اينکه ما بگيم :زندگی ،اينه و با مفھوم بگيم :انسان ،اينطوريه ،يا تشبي ِه خدا به عدم ،به فضا ِ
دريا ،ھمۀ اينھا ،تفسي ِر زبانه ،تا حدودی روشنگره .حرف ھايی که می زنيم اآلن به ذھن ،کامال" درست نيست.
ما نمی تونيم حتی اسم ،روی خدا بذاريم ،کلمۀ خدا ھم ،گول زنکه .کلمۀ زندگی ھم ،گول زنکه .ھر کلمه ای ،فريب
دھنده ست .برای اينکه :کلمه مربوط به زبانه ،مربوط به مفھومه ،مربوط به ذھنه.
بغل ھم می چينی ،جمله می سازيد ،يه چيزی رو ميگيم ما ،اين نمی تونه کامال"
ھر کلمه ای که به کار می برين ،يا ِ
درست باشه .اين ،قرار ره با ھم گذاشته ايم ما.
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عشق بی زبان.
ت اشاره ست .به چی؟ ،به
ولـــی ،تــــا حدودی ،روشن می کنه .ھمۀ اينا  ...انگش ِ
ِ
عشق ،زبان نمی خواد .عشق ،به ذھن احتياج نداره.
عشق ،موقعی ست که ما از ذھن زاييده می شيم ،زنده می شيم به خدا .اين ،عشقه و اينو ،ديگه نميشه به فکر درآورد .به
فکر نميشه گفت.
پس ،ھر کسی ،کلماتو پشت سر ھم می چينه و يه جمله درست می کنه ميگه  :اين جمله خداييه " ھمچو چيزی نميشه ".
خدا توی اين جمله ھس ،اگر اين جمله رو يک جور ديگری بگين ،ھمه چی غلط ميشه ،ھمچيزی ما نداريم!.
خدا ،توی جمله جا نميشه .اتفاقا" اآلن ،پايين توضيح می ده.
حاال ،از اين ،چه نتيجه می گيريم؟
نتيجه می گيريم که :تا زمانی که تُو ذھن ھستيم ،ما بايد بسيار احتياط کنيم ،يه دفعه ،يه حرف نگيم بھش بچسبيم ،بگيم:
جور ديگه ای ام نميشه .,,
نوع بيان ،اينه و اين ،عشقه و اين ،حقيقته و اين خداست و
ِ
 ,,اين بھترين حرفه! .بھترين ِ
ای ،معنيش اين است که ما با يه سری الفاظ ،که بوسيلۀ زبان درست شده ،بوسيلۀ تارھای صوتی ما درست شده ،کلمات،
بوسيلۀ اينا ،درست شده ،در چيزی که بوسيلۀ تارھای صوتی انسان درست شده ،خدا رفته توش.
" ھمچی چيزی نميشه ".
ی  ،...اسمشو گذاشته قايه.
اصال" مام نباشيم ،در غزل ميگه که :تو برو از باال ،از باال ِ
در نھان و در آشکارش ،می نگر از قايه ای.
کوه حلمی شمس تبريزی ،دو عالم تخت تو
بر نھان و آشکارش مینگر از قايهای

ی بلند .صخره ،کوه .از جايی که ھمه چی ديده ميشه.
قايه يعنی :جا ِ
انسانی که زنده س به زندگی ،با عمق بی نھايت در اين لحظه ،ورای ھمۀ دنياس ،چون اين ھيچ اتفاقی روش نمی تونه
جنس ک چ خداس .اگه باشه ھمچی چيزی!.
عمق خدا را داره .از
اثر بذاره .عمق بی نھايت ام داره .يعنی
ِ
ِ

گفت :اين طُرفه ست ،اين چي ِز شگفت انگيزيه!.
اگه ھمچی چيزی باشه ،خود رايه ام ھس .يعنی کاری به اتفاقات اين جھان نداره .اون د اونه که اتفاقاتو تعيين می کنه
چی باشه! .در حالتی که ما زي ِر نفوذ اتفاقات ھستيم.
عشق بی زبان و بدونيم که کلمات ،بوسيلۀ
ی حضور ،که بشيم:
من ذھنی تبديل بشيم به ھشيار ِ
پس ما بايد ،تبديل بشيم .از ِ
ِ
زبان ما و در دھان درست ميشه .در کلمات ،خدا ،جا نميشه .در نوشته ھا جا نميشه .ولی ،ما از اون
تارھای صوت ِی
ِ
جنس ما اونه .که خو ِد خدائيت ،اومده کوچيک شده ،اآلن می تونه در ما
جنس ھستيم ،به اون جنس ،می تونيم تبديل بشيم.
ِ
دوباره ھمون بی نھايت بشه .ما بايد اجازه بديم .با ھمين صحبت ھا که ميگيم ،به زبان ،نچسب .به کلمه ،نچسب.
سوار فکر نشين.
حاال ،باعث ميشه ،اين صحبت ھا باعث ميشه شما،
ِ
سوار فکر يعنی :از حرکت فکر در ذھن ،ھويت نگيرين .زياد و کم نشين .خوشحال و غمگين نشين .اين ،يعنی ھم
ِ
ھويت شدگی با باورھا و فکرھا.
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چون قلم اندر نوشتن میشتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

مشخصه معنيش .در ذھن ،قلم تند تند می نويسه ،راجع به عشق ،راجع به خدا .راجع به چيزھای اين جھانی.
راجع به اين چيزای اين جھانی ميگه ،می نويسه .البته ،بيشتر مردم ،خدا را ھم جزو چيزای اين جھانی کردن برا اونم
می نويسه .ھر چه دل شون می خواد می نويسه.
وقتی به عشق اومد قلم ،شکافته شد .قلم وايساد :نمی تونم بنويسم!.
عشق ،حالتی ست که ما زنده می شيم به زندگی .از ذھن زاييده می شيم .با زندگی يکی می شيم .بی نھايت می شيم.
ساک ِن روان می شيم .ديگه ھر چه از ما تشعشع می کنه ،تشعشع می کنه.
اون ،عشقه و اينو به ج ن س ق به قلم در بيآری ،ميشه يه چي ِز ذھنی .که خشکه .چي ِز ذھنی ،چي ِز خشکه .مربوط به
مفاھيمه.
شما ميگينُ :گل ،اين يه کلمه س .مفھومه .يه دفعه ام ُگ ِل زنده را می بينيدُ .گ ِل زنده ،زيباست .رنگينه .جان داره.
شما جان داريد ،اما يه اسمم داری .اسم شما ،مفھومه .خو ِد شما ،زنده ھستی.
اسم شما ،ھيچ موقع زندگی زنده در شما را بيان نمی کنه .پس بنابراين :ما نمی تونيم عشقو بنويسيم .به عشق بايد زنده
ِ
بشيم.
عقل در شر َحش چو خر در ِگل بخفت
شرح عشق و عاشقی ھم عشق گفت

واضحه :عقل ،ذھن ،نوشته ھا ،خوانده ھا ،مفاھيم و َس ِر ھم کردن ،پشت سر ھم چيد ِن جمله ھا ،عشقو بيان نمی کنه.
ی زندگی نيس ،زندگی زنده نيس.
ی مفاھيمه .مفاھيمه .فضا ِ
ی ذھن ،فضا ِ
برای اينکه فضا ِ
عشق ،زندگی زنده در اين لحظه س.
پس عقل ،که از ذھن برمی خيزه ،نمی تونه عشقو توضيح بده.
شرح عشق و عاشقی ھم فقط عشق ميگه .شما بايد به زندگی زنده بشيد ،از جنس عشق بشيد ،عاشقی بکنيد ،نه با عقل
تون.
فرق داره با اينکه زندگ ِی زنده بشيد ،بچه تونه زندگ ِی زنده ببينيد ،زندگی زنده با زندگ ِی زنده ،بده بستا ِن عشقی داشته
باشه ،يا شما م ِن ذھنی بشين ،جسم بشين ،اونم يه مجسمه بگيرين ،کلماتو به ھمديگه ،مثل گلوله ،توپ ،پرت کنيد .يه
چي ِز بی روح ،شما به اون پرت کنيد ،يک چيز بی روح ھم ،اون به شما پرت کنه.
دوباره ھمينطور ،بين آقا و خانم .اون ،عشق نيست .اون ،تباد ِل اجسامه.
فکر جسمه ،عشق نيست .ولو اينکه به کالم بگه من دوستت دارم ،عاشقت ھستم ،چقدر زيبا ھستی ،اينا  ...عشق نيست.
شما بايد به عشق بيايی ،تـــا زنده بشی .زندگی زنده رو منتقل کنی.
ی ما ،آنتن ھای مخفی دارن .نه تنھا
گفت که :گوھر دل و پُر مايه .اون گوھر دل بايد بشی ،مايه رو منتقل کنی و بچه ھا ِ
ی عشقی را می گيرند.
بچه ھا ،ھمه دارن! .ھمه گيرنده ھای مخفی دارن که انرژ ِ
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ولی وقتی ذھن مسلط ميشه ،ما خيلی جدی می شيم در اينکه چ چه جوری با ما صحبت می کنند ،چه کلماتی به کار می
برند ،اين کلمات وزن داره ،اين کلمه  ...بی احترامی بود ،اون کلمه  ...احترام بود ،اون کلمه  ...نشون ميده که به ما ،ما
مھم ھستيم ،اين کلمه  ...نشون ميده ما بی اھميت ھستيم .تصوي ِر ذھنی ما ،در ذھن مردم ،چيه؟ ،چه جوری ميشه اينو
بزرگ کرد؟
اينا  ...ما ِل چيه؟ " ،عقله .بــــله ".
آفتاب آمد دليل آفتاب
گر دليلت بايد از وی رو متاب

در بيرون ميگه آفتاب ،دلي ِل آفتابه.
شما آفتابو اگه ببينی ،باور می کنی .نمی تونی آفتابو نبينی ،بيای رو کاغذ بگی :آفتاب ،يک  ...موجودی ست که می
ی اون ،برو آفتابو ببين ".
تابه ،نور ميدهُ " ...خب ،بجا ِ
تو ذھن باقی بمونی ،راجع
عشق ام ،ھمنطوره .زندگی ام ،ھمنطوره .حضورم ،ھمنطوره .نمی تونی به حضور نرسیِ ،
به حضور کتاب بنويسی! .اين نميشه .بايد از ذھن بپری بيرون ،بش زنده بشی.
اگر دليل خدا را می خوايی ،با کتاب نميشه ،با نوشتن چی ميشه!.
بِ ِھش زنده بشو .اينا ميگه .

از وی ار سايه نشونی میدھد
شمس ھر دم نور جانی میدھد

ُخب ،ميگه که :در بيرون ،شما فرض کن يه آفتابو نشناسيد؛ ولی سايه رو ببينيد.
ُخب سايه را ببينی معنيش چی ھس؟ " ،يعنی آفتاب ھس ،ولی آفتابو را نمی بينيد " .عشق ،ھم ھمنطوره .حضور ،ھم
ھمنطوره.
ما اآلن صحبت خدا می کنيم ،اين لحظه می کنيم .و مقاومت.
ُخب شما ميگيد ,, :من نمی بينم  .,,ولی سايه ره که می بينيد! .سايه ،سايۀ خودتونه .فرض کن ،پشت تون به آفتاب باشه،
جلوتون نگاه بکنيد ،سايه را می بينيد.
خب ،اين سايه ،نشونگر چيه؟
که پشت تون ،آفتاب ھس .حاال فرض کنيم که آفتابو نمی بينيد .از سايه می فھميد آفتاب ھست .ولی فھميدن از طريق
سايه ،حاال خوبه ،بشر ميگه برگردی آفتابو ببينی.
ولی اگه به سايه قناعت کنی ،بگی :من سايه رو نگاه می کنم ،سايه ام دليل آفتابه ديگه! .پس من آفتابو می شناسم.
" نه " ،نمی شناسی .بايد برگردی ،به آفتاب نگاه کنی .به سايه نگاه کنی ،نميشه.
ت اشاره ست به آفتاب .يک نشانه .اگر شما سايه دارين ،سايۀ شما ،شامل دردھای شما و ھم
اتفاقا" سايه ... ،يک انگش ِ
ھويت شدگی شماست .سسسايه يعنی ما نسبت به اين لحظه ،مقاومت داريم و سايه داريم.
مقابل خورشيد ،اونو می شناسيد.
ت يه جسم ِک ِدر در
مقاوم ِ
ِ
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مقابل اين لحظه ست .در مقابل اين لحظه مقاومت که می کنيم ،يعنی با اين لحظه آشتی
ت ما ،در
حاال ،اون شبيه مقاوم ِ
ِ
نمی کنيم ،سايه می اندازيم .سايه مونه که می بينيم ،فکر می کنيم ما سايه مون ھستيم .ما سايه مون نيستيم .بعد ،دنبال
خورشيد در سايه می گرديم .اين ،قبول نيست.
شمس ،در بيرون ،جان می ده .يک کسی سايه را ببينه ،برگرده آفتاب ببينه ،ميگه :اين  ،،پاپا ،اين آفتابه ھمه جا را
روشن کرده ،گرما از اون ميآد!.
شما ھم در اثر مقاومت به اين لحظه ،سايه تونو می بينيد ،دردھاتونو می بينيد و توھم تونو می بينيد ،می بينيد پيچيده
شدين در فکرھا و فکر دست از سر شما برنمی داره ،چسبيدين به يه چيزھايی ،حول و
حوش اونا می چرخيدُ ،خب اين،
ِ
سايه ست.
ُخب شما اين سايه ره می بينيد ،ميگيد :يه آفتابی ھس .ذھنا" اآلن ميگيد ،يواش يواش ،مقاومت تونو کم کنيد ،يکدفعه،
خورشيد و می بينيد .متوجه می شين که خورشيد زندگی ،مثل خورشي ِد آسمان که به ما نور می ده ،اونم يه نوری ديگه
ای می ده ،نور عقل می ده .نور بينش می ده .حس ھای ما رو روشن می کنه.
کمک می کنه ما جھانو درس ببينيم .کمک می کنه که ما درس بيآفرينيم .کمک می کنه ما نيازھای اصيل مونو را از
نيازھای بدلی م ِن ذھنی ،تشخيص بديم .کمک می کنه ما سايه ره بشناسيم بيشتر.
ق زندگی ميآد ،نه خوشی ھای کاذب اين دنيايی که از توھم
کمک می کنه بفھميم که شادی اصلی ،آرامش اصلی ،از طري ِ
ھای ما ميآد يا از چيزھای گذرا ميآد يا از آدم ھا ميآد که ما اونھا را بصورت مجسمه می بينيم ،تصويرذھنی می بينيم و
از اونھا ،می خوايم زندگی بِکشيم بيرون .اينھا را می شناسيم.
شمس توھمی ھستن .شمس حقيقی ،يه جای ديگه ست و موقعی ب ِھش می
ششمس حقيقی نيستند.
می فھميم :ش اينھا،
ِ
ِ
رسيم که سايه نداشته باشيم.
پس مثل اون رو به اصطالح ،رومی ھا ،شروع می کنيم به صاف کرد ِن روی آيينه .يعنی چی؟
يعنی انداخت ِن ھمۀ اين چيزھايی که بِ ِھشون چسبيديم.
سايه خواب آرد ترا ھمچون َس َمر
چون برآيد شمس ِا ْن َش ﱠ
ق ْالقَ َمر

پس ،ھر کسی به سايه اش نگاه کنه ،به توھماش نگاه کنه ،مرتب به اين جھان نگاه کنه و باھاش ھم ھويت بشه ،به
تجربياتش بچسبه ،تجربياتش رو حقيقی بدونه ،مثل داستان ھای شبانه ،خواب ميآره.
َس َمر يعنی قصه ھا .قصه ای که شب ميگن .درست مثل اينکه ما داريم واسه خودمان قصه می خونيم .خواب مون می
گيرد ،در خواب ذھن فرو می ريم .ھمه مان در خواب ذھن ھستيم .اما اگر اين مقاومته کم کنيم ،شمس بياد ،شمس ھمين
زنده شدن ما به زندگی س ،ھر چه بيشتر مقاومت می کنيم ،به سايۀ مان بيشتر نگاه می کنيم ،سايۀ ما درازتر ميشه.
قمر ما ،ھمين
ھر چه کمتر مقاومت می کنيم ،يه جايی مقاومت تمام ميشه و شمس ميآد .يعنی خورشيد ميآد و اين قمر ماِ ،
من ذھنی ماست که زيبا ديده ميشه ،دونيم ميشه .اِ ْن َش ﱠ
ق ْالقَ َمر ،يعنی ماه دو نيم ميشه.
ِ
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من
پس دونيم
شدن ماه ھم فھميديم چيست .دو نيم شد ِن ماه ،يعنی شما چنان ،شديدا" در اين لحظه ،حاضر می شين که ِ
ِ
ذھنی رو دونيم می کنيد .دو نيم کردن يعنی گذشته و آينده رو کنار زدن و از وسطش باال اومدن.
من ذھنی ،گذشته و آينده رو به ھم می چسبونه و مثل اينکه ما ،موجودی زنده به گذشته ھستيم ،داريم می ريم به
چوم ِ
آينده ،به نتيجه برسيم و به ثمر برسيم و نارضايتی زياد داريم .اصال" زندگی نکرديم!.
آينده پرستيم .زمان پرستيم .ولی ،شمس بيآد ،ما اين قمر رو که اين دي ِد به ما می ده ،نصف می کنيم.
خود غريبی در جھان چون شمس نيست
س جان باقيست او را اَ ْمس نيست

ميگه که :شمس ،يعنی ھشياری انسانی بياد بره به ذھن و خودشو جمع کنه از چيزھای ذھنی ،روی خودش قائم بشه ،اين
ميشه شمس .اين ،خدای زنده ھست و غريبه در اين جھان!.
خيلی غريبه .ھيچ چيز ،شبي ِه اين ،نيس .فرم ھای ذھنی به اين ،نگاه کنن ميگن ,, :اين چيه! ،اينجا چيکار می کنه؟!" .
نمی شناسن ".
ی جسميش می خواد به اين ،نگاه کنه ،نمی شناسه .بنابراين ،غريبه در اين جھان.
ھر کسی با ھشيار ِ
در اين جھان زندگی می کنه ،ولی اھل اين جھان نيست .درسته که غذا می خوره ،درسته که مثل بقيه دو تا دست داره،
مال
ی اين جھانی می کنه؛ ولی  ...زنده به حضوره .زنده به ھشياری ست که ِ
َسر داره ،دو تا پا داره راه ميره و کارھا ِ
اين جھان نيس.
ی
بنابراين ،گاھی ميگن که :در اون جھان زندگی می کنه ،يا در اين جھان زندگی می کنه ،اھ ِل اون جھانه .در فضا ِ
يکتايی س ،ولی مجبوره اينجا ،زندگی کنه.
اتفاقا" در غزل ام داريم .ميگه :از تواضع مر عدم را ھست خوش ھمسايهای.
ی خالصه ،برای عدم ھا ،عدم ھا يعنی من ھای ذھنی ،ھمسايۀ خوبيه،
ی به حضور رسيده ،که ت ھشيار ِ
اين ھشيار ِ
بھترين ھمسايه س .اگر موالنا اآلن زنده بود ،چه ھمسايۀ خوبی بود برای ما!.
هَ ا ا ا انسان ھايی ديگه ای ام ،که اگه به حضور زنده ان ،اونام ھمسايۀ خوبی ان برای عدم ھای ديگه .عدم ،يعنی
کسی که به با ذھن ،ھم ھويته.
شمس جان ،شمس جا ِن باقيه .پس ،زندگ ِی  ...جاودانه در اين لحظه ،شمسه.
ِ
جنس ابديت می شيم .ابديت يعنی زنده شدن به زندگیِ ،علی االَبد .اين لحظۀ زنده ،علی االبد ،شمس
ما ،در اين لحظه ،از
ِ
جانه يا شما ھستيد .ديگه ترس از مرگ م از بين رفته .ديگه ترس از مرگ ،در اثر ھم ھويت شدگی با اين جسم بوجود
ميآد ،انسانه اگر بصورت ھشياری حضور از ذھن متولد بشه و به زندگی زنده بشه ،از مرگ نمی ترسه ديگه.
جان باقيه .اَ ْمس نيست.
برای اينکه ِ
اَ ْمس ،يعنی ديروز .ديروز ،معاد ِل زمانه .اونجا داشتيم ،آخر زمان ،اينجام ھمينو ميگه .
ديروز معنی نداره ديگه .ديروز برا کی معنی داره؟ ،برای کسی که تو زمان گير افتاده.
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ستم من ذھنيه .گذشته
روز ما ،تمام نشده .اين سي ِ
ديروز رنجيده ،به ثمر نرسيده ،يه چيزی تو اونجا مونده ،تمام نشده .دي ِ
تمام نشده .برای اينکه فکر می کرده:
جور خاصی ميشه ،آنطوری ،نشده .رنجيده و زندگی بصورت رنجش ،در اونجا به تله افتاده و اين گره ھا ھی
 ,,يه
ِ
مونده و اينا بايد در آينده بشه باز بشه ،خيلی گرفتاری داره اين م ِن ذھنی.
بھترين کار ای صصال" کلش رو رھا کنی ،بپری بيرون ،اين من ذھنی در اين زمان ھم مثل يک کشتی در حال غرقه،
کسی که روی ِکشتيه در حال غرقه ،بھترين انتخابش اينه که بپره به دريا .وگرنه با کشتی ميره پايين.
پس او ،ديروز نداره ،بنابراين فردا م نداره .گوھر دله ،زندگی را پخش می کنه.
شمس در خارج اگر چه ھست فرد
میتوان ھم مثل او تصوير کرد

اين ،در آسمان که شما خورشيد و می بينيد ،گرچه که بسيار زيباست و تنھاست ولی می تونيد چشم ھاتونو ببنديد ،در
ذھن تون ،خورشيدو مجسم کنين چيه .اما خورشيد جان و خورشيد زندگی رم ميشه در ذھن مجسم کرد؟
ميگه  " :نه ".
شمس جان کو خارج آمد از اَثير
نبودش در ذھن و در خارج نظير

حضور ما ،خدا ،خدای زنده در انسان ،از اَثير خارجه.
ب
ب جان ،آفتا ِ
ميگه که :شمس جان ،آفتا ِ
ِ
معادل ذھن بگيريم .اَثير يه طبقه ای از روی زمينه ،اين اصطالحی ست که موالنا بکار می بره ،از
اَثير رو می تونيم
ِ
ماده بيرونه .اين ھشياری که خيلی ساده س اين قضيه ،ھشياری انسانی که ميره تو ذھن ،ھم ھويت ميشه ،آگاھانه ،بيدار
ميشه ،خودشو می ِکشه بيرون ،روی خودش قائم ميشه ،اين ھشياری ،تو ماده نمی تونه باشه .در انسانه ،ولی نظيرش
نيست .اين ،اينو نمی تونی با ذھن ،تجسم کنی .ايشون داره ميگه .
چون از خارج از ذھنه و خارج از ماده س و خارج از ھر چيزی که در اين جھان ھست ،بنابراين ،نظيرش در خارج و
در ذھن وجود نداره .شم معنيش چی ھس؟
معنيش اينه که با ذھن تون دنبال خدا نگرديد .با ذھن تون دنبال زندگی نگرديد .با ذھن تون دنبال حضور نگرديد.
با ذھن تون تجسم نکنين که حضور چيه و به سوش حرکت کنين در ذھن تون ،ھميشه در ذھن ،زندانی می مونيد.
ھر چه انديشی پذيرای فناست

آنچه در انديشه نايد آن خداست.
ھر چی که تو بتونی بينديشی ،به فکر بيآری ،اين ،از بين رفتنيه .اين ،چيزی ست که در جھان ديدی اينو.
اما چيزی که در انديشۀ تو نميآد ،اونه که خداست! .اون م که خدا اومده تو انسان و در يکی زنده شده کامال" روی
خودش ،اين ھم قابل تجسم نيست.
در تصور ذات او را ُگنج کو
تا در آيد در تصور مثل او
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ميگه :در تصور ،در ذھن ،در تجسم ذھنی ،ذات او نمی تونه جا بشهُ ،گنج ،يعنی گنجايش و جاگرفتن.
ذھن و تصور و فکر ،ظرفيت نداره اونو در خودش جا بده ،تا بتونيم اونو ،مثل اونو ،به تصور بيآريم.
ت  ٢١۴شروع می کنم و چند بيت دوباره از سايه براتون می خونم و مطالبی که به بيان مطلب امروز
از دفتر اول ،بي ِ
کمک می کنن.
گر چه ديوار افکند ساي ٔه دراز
باز گردد سوی او آن سايه باز

وقتی ديواری داريم ،از پشت آفتاب داره طلوع می کنه بياد باال ،اول سايۀ ديوار بسيار درازه.
ما ھم بعنوان ھشياری که وارد ذھن می شيم و سوار اسب سرکش فکر می شيم ،يعنی با اونھا ھم ھويت می شيم ،ممکنه
که در اثر مقاومت به اين لحظه ،سايۀ درازی رو درست کنيم؛ ولی ھمينطور که ديوار سايه می افکنه و حوالی ظھر که
ی ديوار و سايه نابود ميشه .ماھم بايد آنطوری
آفتاب اومد باال و عمودی می تابه ،سايه جمع ميشه ،يواش يواش ميآد بسو ِ
باشيم.
ب مدرسه ای يا از پدرو مادرمان و با آنھا ھم ھويت بشيم ،برسيم به سن ھای
ممکن است شروع کنيم به ياد گرفتن مطال ِ
بيست ،بيست و پنج ،سی و سايۀ درازی داشته باشيم.
سايۀ دراز ،يعنی واکنش زياد .مقاومت زياد .ھم ھويت شدگی با چيزھای زياد .ترس زياد .رنجش زياد و توقعات زياد.
کنترل زياد .سايۀ دراز .سايۀ دراز خوبه؟ " ،نه " .ای کاش ،سايۀ ما اينقدر دراز نبود.
اگر سايۀ دراز ،ھنوز ھست در سن پنجاه سالگی ،شصت سالگی ،معنيش اين است که ما اجازه نمی ديم آفتاب درون
مان بياد باالُ .خب ،اين آفتاب ،در اثر ھمکاری ما که خالصه ميشه در يک مطلب کوچولو:
آشتی با اتفاق اين لحظه .به اين سادگی .رفيق شدن با اين لحظه .نمی کنيم اين کار رو! .ولی ،روند تکاملی زندگی نشون
ميده که سايه بايد بسوی ديوار برگرده و ديوار ما ھستيم در حالت من ذھنی که سايۀ دراز داريم ،به اندازۀ ديوار می
فھميم.
آيا سايۀ شما ،روز به روز ،کوچيک تر ميشه؟
سايۀ دراز يعنی کنترل .کنترل يعنی ترس .ھر کسی سايۀ دراز داشته باشه ،بوسيلۀ من ذھنی ،پس سايۀ يزدان نيست.
به درجه ای که ما سايۀ درازتر داريم ،به ھمون درجه ،سايۀ يزدان نيستيم .سايۀ خدا نيستيم .بندۀ خدا نيستيم .يعنی بندۀ
ھمان چيزھايی ست که سايه درست کرده ،ھستيم.
وار شما برمی گرده؟
ببينيم سايۀ شما ،بسو ِ
ی دي ِ
ب درون شما داره ميآد باال؟
آفتا ِ
روز به روز شما ،به تسليم ،بيشتر تن می دين؟
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جنس فضای اين لحظه بودن و اتفاقو در آغوش گرفتن و
اتفاق اين لحظه ،يعنی از
رش
ِ
ِ
ھفتۀ گذشته صحبت کرديم .پذي ِ
اين معنيش اين نيست که به اتفاق ھميشه " بله " ،بگيم؛ ولی وقتی ميگيم " نه " ،بايد از جنس اون فضا بشيم و انرژی
سازنده باشه .نه ِی من ذھنی نباشه .نه ِی فضای حضور باشه.
اين جھان کوھست و فعل ما ندا
سوی ما آيد نداھا را صدا

ميگه که :شما ،يه عملی ،يه فکری به جھان می فرستيد ،ببينيد درد ميآد ،يا آبادانی ميآد ،سامان ميآد؟ ،نظم ميآد ،خوبی
ميآد؟
ُخب ما ،ھشياری داريم ،به اندازۀ کافی قدرت تشخيص داريم ،شما می بينين که از من ذھنی که افعالو ،يعنی کارھا رو
ی بد می فرستيد از من ذھنی ،درد ايجاد ميشه ،برمی
انجام می ديد ،درد ايجاد ميشه ،وقتی واکنش نشون می ديد ،انرژ ِ
گرده به شما.
وقتی به حرف ھای من ذھنی گوش می کنيم ما ،مثال" دروغ ميگيم ،مثال" کارھای منفی می کنيم ،نيازھای روانشناختی
داريم ،مثل تأييد .از مردم طلب می کنيم ،به زور می خوايم از مردم محبت و توجه بگيريم ،اينا مال من ذھنيه ،چی ميآد؟
می خوايم مردمو عوض کنيم ،انسانی که فضا گشاست ،مردمو نمی خواد عوض کنه .ھمه اش رو خودشه.
امروز موالنا گفت :شمس دين و شمس دين و شمس دين.
ھمۀ حواس ما به خودمونه که آيا شمس دين می تابه يا نه؟ پس شما ،فعلو می فرستيد ،می بينين درد ميآد ،يه فعل ديگه
می فرستين از فضای حضور ،می بينی نيکی ميآد ،خوبی ميآدُ ،خب تشخيص می دين ديگه! ،از کجا بايدعمل کنيد؟
عمل بيدار داريد؟
عمل بيدار ،عملی ست که اين لحظه ،به حضور زنده ھستيد و عمل می کنيد .برکت حضور می ره.
عم ِل من ذھنی ،عم ِل در خوابه .عم ِل درد آفرينه .جھان برمی گردونه .ھر دفعه که برمی گرده ،ببنين که از چه جنسی
ھستيد .به شما ميگه که شما چکاره ھستيد.
جنس حضور؟
آيا ،از جنس ذھن ھستيد يا از
ِ
صدا يعنی انعکاس .ھمانطور که کوه ما يه ندايی می فرستيم ،يه بانگی می زنيم ،پس از چند ثانيه می بينيم که برگشت به
َ
ی ما .جھان ھم ميگه اينطوريه!.
سو ِ
واقعا" اينم در نظر بگيريم :اگر ما ،نسبت ھای ناروا به خودمان بديم ،بگيم ما به گنج حضور رسيديم يا از اول اينطوری
بوديم يا خانوادتا" اين خاصيت رو داريم يا يه ھديه ای خدا به ما داده ،اصال" ما از اول من ذھنی نداشتيم ،فورا" يه
چالشی ميآد و جھان به شما ميگه که:
بفھم که اينطوری نيست .بفھم که بايد به اندازۀ کافی وقت گذاشته باشی.
اگه سايۀ دراز داشته باشی " ،ما بايد وقت بذاريم " .قانون جبران رعايت کنيم .قانون جبران يعنی بايد وقت بذاری توجه
بذاری رو خودت کار کنی تا برسی به " اونجا "ُ .مفت نيست .کوتاه نيست .حداکثر توجه و کوشش ميخواد و زمان.
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اين بگفت و رفت در دم زير خاک
آن کنيزک شد ز رنج و عشق پاک

عاشق يه چيز
اين قصه ،مربوط به پادشاه و کنيزکه و در اون قصه ،کنيزک ،ھمين م ِن ذھنی ماست .پادشاه ،ھشياريه که
ِ
توھمی ميشه و زندگيش خراب ميشه و در واقع ،در اونجا ،يک باشنده ای می ميره.
عاشق اون زرگره و حکيم الھی ميآد و اون زرگر رو می ُکشه.
يه زرگری وجود داره که اين کنيزک،
ِ
قصه رو انشاءﷲ يه روزی می خونيم.
عاشق کنيزکيه که
عقل م ِن ذھنی ما ،زرگره و ميخواد زياد کنه زرش رو .و ھشياری ما،
به ھر صورت ،من ذھن ِی ماِ ،
ِ
کنيزک،
عاشق م ِن ذھنيه .کنيزک ،آن چيزی که ما عاشق ھستيم ،بھش ،ما رو دوست نداره بعنوان ھشياری .نمی شناسه
ِ
عاشق اون کنيزک شديم .پس از يه مدتی متوجه می شيم که ما عاشق خودمون بوديم و خودمان روی
ما رو .ما ،بيھوده
ِ
خودمان منطبق می شيم.
به ھر صورت ،قصه رو می خونيم ،منظورم اين بيت نيست .بقيه اش به کار ما ميخوره.
ک عشق مردگان پاينده نيست
زان ِ
ک مرده سوی ما آينده نيست
زان ِ

ی مردنی بوده .اونا
ی ما برنمی گرده.
عشق ما ،تا حاال در من ذھنی ،به چيزھا ِ
اون چيزی که فانيه ،می ميره ،دوباره سو ِ
ِ
ی مردنی
ی بسيار خوبيه که ما
عاشق چيزھا ِ
مرده اند ،ھنوز ما ،عشق شانو داريم .ولی اونا به سوی ما نميآن .اين بيدار ِ
ِ
عاشق خدا بشيم.
عاشق زندگی بشيم،
نشيم؛ بلکه
ِ
ِ
عاشق خومان شدن ھم ھست .اين لحظه بصورت ھشياری ،بجای اينکه به جھان نگاه کنيم ،به
عاشق خدا شدن ،معادل
ِ
من ذھنی باشه که اينا رو زيادتر کنه .شما نمی
چيزھای از بين رفتنی و عاشق اونھا بشيم و در حاليکه اونا می خوان ،يه ِ
خوای به من ذھنی کمک کنيد ،من ذھنی اون سايۀ درازه ،بايد کوچيک بشه و فقط بفھميم که عشق مردگان پاينده نيست،
عشق زندگيه که پاينده ست.
اين لحظه شما به جھان فانی نگاه می کنيد ،عشق ناپاينده ست ،به زندگی نگاه می کنيد ،عشق پاينده پيدا می کنيد.
بيت ھای بعدی توضيح ميده.
صر
عشق زنده در روان و در بَ َ
ھر دمی باشد ز غنچه تازهتر

اگر شما به عشقی رسيدين ،يعنی اون عشقُ ،مرد ،يه عشقی ديگه زنده شد که در روان و در حس ھای شما ،ھر لحظه،
از غنچه ھم تازه تره ،از ُگل ھم تازه تره ،از گلی که تازه باز ميشه ،لطيف تره ،اون درسته.
شما اشتباه نمی کنيد ،اگر زنده بشين بھش .با ذھن نپرسين که آيا من به حضور رسيدم؟
از من ذھنی آزاد شدم؟
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از کسی ديه نپرسيد ،اگر می بينين که لطافت و آرامش و شادی ،لحظه به لحظه از اعماق تون می جوشه ميآد باال و حس
ھاتونو سيراب می کنه ،روان تون شاده ،اصال" شادين شما ،آرامش در جھان پخش می کنيد و خودتان ھم زنده به اون
ھستيد ،ھمين لحظه ،شما زنده ُشديد.
شما بايد عاشق اين حالت بشيد ،نه عاشق حالتی که به يه چي ِز از بين رفتنی بچسبيد ،اون مردنيه ،شما ھم بميريد! .نه اون
درست نيست.
عشق آن زنده گزين کو باقيَست
کز شراب جانفزايَت ساقيَست

واضحه .زنده در اين لحظه ،زندگيه و ما ھم از جنس اون ھستيم.
تو بيا اجازه بده ،زندگی خودشو بکشه بيرون از اين ذھن شما ،ھمکاری کن ،زنده بشو به اون ،عشق اونو بگزين .تو به
اون زنده بشو که باقيه ،از بين نميره ،جاودانه ست ،ابديته ،بارھا گفتيم :اين لحظه جاودانه ست.
چه شرابی! ،ھر لحظه به تو ميده که اين شراب جان فزاست .جانِته افزايش ميده .اون يکی جانو کم می کنه ،بی حال می
کنه .شما نگاه کنيد اونايی که به جھان چسبيده اند ،حالشون چه جوريه ،بھشون ميگی چطوره حالت؟
دائما" ناله می کنه ،نالۀ منفی .چرا؟
چيزھايی اتفاق افتاده که نبايد اتفاق می افتاد .چه چيزھايی اتفاق نيفتاده که بايد اتفاق می افتاد ،فرق نمی کرد .چه شما
ذھن بشری اگه من داشته باشه ،برای اين کار مناسب
اون چيزھا را بدست می آوردی ،چه بدست نيآريد ،ھمونه .سي ِ
ستم ِ
جان شما روز به روز
نيس .برای زندگی ما مناسب نيس .ناشادی می آفرينه .جانو کم می کنه .ولی در فضای حضورِ ،
بيشتر ميشه .روز به روز ،شناسايی تون از ذھن بيشتر ميشه ،خودتانو بيشتر از جھان بيرون آزاد می کنيد ،جان تون
بيشتر ميشه ،ھر چقدر بيشتر آزاد کنيد ،جان تون بيشتر ميشه ،تا زندۀ زنده می شيد.
عشق آن بگزين که جمله انبيا
يافتند از عشق او کار و کيا

عشق خداست.
عشق زندگيه،
تو بيا عشق اونو انتخاب کن ،که ھمۀ پيغمبران ،کار و بارشان از عشق او سکه شد .اين
ِ
ِ
پيغمبران ،به اين لحظه زنده بودن ،در گذشته و آينده نبودن .از جنس ماده نبودن .در اين لحظه فقط ھشياری جسمی
نداشتن .يه ھشياری ديگه داشتن ،اون ھشياری حضور بود.
به درجه ای که شما به حضور زنده می شين ،پيغام آورمی شيد.
ُخب يه عده ای ،بيشتر پيغام ميآرن ،حضورشان عميقه ،واقعا" زاينده ھستند ،اينھا ديگه انتخاب زندگيه.
حداقل ما اينقدر پيغام می تونيم بياريم که مسائل مان رو حل کنيم ،غصه نخوريم.
حداقل اين تشخيص رو بديم که غصه ،استرس ،يه چي ِز توھميه .چيزی نيست که در سرنوشت ما بوده .جنگ در
سرنوشت ما نبوده .خونريزی و اين فتنه ھا که بر پا می کنيم ،ھم جمعی ،ھم فردی ،سرنوشت ما اين نبوده که ھر روز
در يه خانواده دعوا بشه .سرنوشت ما جدايی نبوده .سرنوشت ما عشقه.
گفت ،در بيت اول اين قسمت مثنوی ،گفت:
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ھر چقدر ھم سايه دراز باشه ،آخر سر بايد به ديوار برگرده و قانون زندگی
قانون تکاملی زندگی رو به اين سوه که سايه برگرده و آفتاب طلوع کنه .ھمۀ کارھا که زندگی طرح می کنه برای ما و
ھمۀ بالھا که سر ما مياد ،سر اينه که ما نميذاريم سايه کوتاه بشه .ما می خوايم سايه رو بلند نگه داريم و سايۀ بلند ھم
افتخاره " .نيست ".
تو مگو ما را بدان شه بار نيست
با کريمان کارھا دشوار نيست

ت رسيدن به خدا رو ندارم.
واقعا" بعضی ھا ،ميگن :نميشه! .فايده نداره ،من نمی تونم .يعنی من لياق ِ
شما نيستيد! ،خو ِد زندگيه! ،خو ِد خدائيته!.
اگر بگن خو ِد خدائيت ،بصورت شما اومده و اآلن ميخواد خودش خودشو آزاد کنه و شما فقط دست از سر خودت بردار،
و اين کريمه ،يعنی با اون فرمول ھای ذھنيت نيا بگی که:
 ,,من که ،در اين مقام نيستم و اين کارھا رو ھم نکردم و اينھا .,, ...
نه ،اينطوری نيست ،کريم کسی ست که می بخشه بدون عوض .فقط تو :خامش کم خروش.
صبح نزديک است خامش کم خروش
من ھمی کوشم پی تو تو مکوش.
حال کشيدنم ،ھميشه در حال کشيدن بودم ،تو نذاشتی.
از
زبان خدا ميگه .من دارم تو رو از ذھن بيرون می کشم ،در ِ
ِ
لحظه ای که ما می ميريم ،ديگه از اين جسم آزاد می شيم ،واقعا" متوجه اين موضوع می شيم که ھميشه خدا می
خواسته ما رو از اين مخمصه و جھنم من ذھنی بکشه بيرون ،و اين فضا ھميشه برای ما ميسر بوده و ما در اثر بلند نگه
داشتن سايه و مقاومت به اتفاق اين لحظه ،نذاشتيم اين اتفاق صورت بگيره .يه حالتش اينه که بطور ساده:
 ،،آقا ،ھر کسی ھر کاری ميخواد بکنه ،به من مربوط نيست ،من حواسم فقط شمس دين خودمه ،من بايد خودمو برسونم
به خدا ،روی خودم کار می کنم ،من کسی رو کنترل نمی کنم ،کسی رو نمی خوام عوض کنم ،مسئول کسی نيستم ،از
منم نپرسيد .،،
" من خودم ،ھمين رو ميگم " .يه عده ای زنگ می زننُ ،خب می پرسن ,, :آقا ،من چه .,, ...
ی خودتون ھستيد .اين برنامه رو گوش کنيد ،شعرھای موالنا را بخونيد،
" من نميدونم .من نميدونم .شما مسئو ِل ھشيار ِ
خودتون خودتون رو عوض کنيد ،مخصوصا" در چيزھای شخصی.
ھر کسی به کارھای شخصی ديگران دخالت کنه ،اين آدم سايۀ دراز داره.
کسی که سايه نداشته باشه ،به کار مردم چکار داره .کسی که آفتابش اومده باشه ،سايه نداشته باشه ،اصال" سايه نمی
شناسه ،به سايه عالقمند نيست ،به ،سايۀ مردم به چه درد می خوره؟ ،مسائل مردم ھمه از يه قماشن ،از من ذھنيه ،از
مقاومته ،ديگه اين گفتن نداره که! ".
اساس جدايی و ھم ھويت شدگی .با چی؟
ھمۀ دعواھای خانوادگی يه جوره .ھمۀ من ھای ذھنی يه جور درست شده ،بر
ِ
اساس توقعه .اينا
اساس کنترله .بر
با اون چيزھايی که اونجا ارزشه ،به اصطالح در اون جامعه ،بر اساس خواستنه .بر
ِ
ِ
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ی من ذھنيه.
خاصيت ھا ِ
جنس
ُخب آدما بايد زحمت بکشن ،خودشونو بشناسن ،چرا من برم دنبالشون .چه عالقه ای دارم به سايۀ اونا! .مگر از
ِ
سايه باشم! .مگه بخوام از سايۀ من به چه درازيه؟ ،اين سايه اينقدر ھست که يه عده ای رو در بر بگيره و روی اونا
کنترل داشته باشه؟
ُخب ،شما می خواين سايه تون کوتاه بشه ،يا دراز باشه؟ ،ھر کسی سايه ش بلنده ،سايۀ يزدانش کوتاھه .پس خورشيدش
نيامده باال! .سايۀ شما بايد صفر باشه تا بشه سايۀ خدا!.
اگه تو کار مردم دخالت کنی ،صفر نميشی.
بايد دنبالشون باشيد ،بايد واکنش نشون بديد ,, :آيا شما تغيير کردی؟ ،حاال از من پرسيدی ،من اينو گفتم ،چرا عمل
نکردی؟!ُ ،خب اگه نمی خوای عمل کنی ،چرا از من می پرسی؟ .,,
" ُخب اينا يعنی چی! ".
چشم مرده وام کرده جان ز بھر عشق او
ز آنک در ديده بديده جان از آن سر پايهای

چشم انسا ِن من ذھنيه .از ھمون سايۀ خدا جان می گيره .يه معنيش اينه.
چشم ُمرده،
ِ
ِ
پس ،سايۀ خدا ،وام ميده جانی به شما که  ،...برای چی وام ميده؟
برای اينکه عشق او را بشناسيد .برای اينکه متوجه بشی سايه را بايد بدی بره .جان توھمی را بدی بره.
ت خودتونو می بينيد ،توھم خودتونو می
شما اآلن موالنا را می خونيد ،لحظاتی ،عينک حضور به چشم تان ميآد ،اشتباھا ِ
ی
بينيد ،متوجه می شين که يه منزلتی ،يه مقامی ،از آن َسر ،از َس ِر غيبی ،از َس ِر فضای حضور ،فضای وحدت ،فضا ِ
يکتاي ِی اين لحظه ،در شما ھست که وقتی سايه تون صفر ميشه ،سايۀ خدا می شين ،منزلت و مقام ،اونه!.
برای اون آفريده شدين ،برای اينکه در ديده ،ديديد.
ز آنک در ديده بديده جان از آن سر پايهای!.

چشم ما اگر مرده باشه ،چشم سايه باشه ،يه لحظه سايه
پس ،اين سايه ھای خدا راه ميرن ،ما ھم موالنا را می خونيم،
ِ
روشن ميشه .يه لحظه متوجه می شيم که سايۀ دراز فايده نداره:
 ،،نبايد مقاومت کنم .ھر چه بيشتر مقاومت می کنم ،از خدا دورتر می شم اون انرژی وارد اين سيستم من نميشه ،من
خشک شدم .ھر چی بيشتر استدالل می کنم ،دو تا چھار تا می کنم که زندگی بيآد ،نميآد .،،
چشم ُمرده را داره.
منطق ذھنی که سبب مقاومت بشه ،بدرد نمی خوره .دي ِد
مردم با منطق شون مقاومت می کنن.
ِ
ِ
يه لحظه ما ،جان ،امانت کنيم ،قرض بگيريم از موالنا ،چشم مون باز بشه ،ببينيم که واقعا" اين جان توھمی را بديم ،از
اون َسر ،يک مقامی پيدا می کنيم که برای اون اومديم .گوھر دل بشيم.
قھر صد دندان ،ز لطفش پير بیدندان شده
عقل پابرجا ز عشقش ياوه و ھرجايهای

ت در ِد من ذھنيه.
قھر صد دندان ،دندون ھای درندۀ قسم ِ
اينھا رو گفتم قبال"ِ .
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چموش فکر که مقاومته و ايجا ِد من در ذھن ،درد می آفرينه،
ب
ت ھم ھويت شدگی و سوار شدن بر اس ِ
من ذھنی ،بموازا ِ
ِ
ِ
درد رو درد انباشته ميشه ،درد ،بنا به قانو ِن جذب يا جاذبه Law of attraction ،بسوی درد ميره.
اگر شما ،درد داشته ايد ،در بچگی در نو جوانی ،درد ايجاد کرديد ،دردھا را انباشته کردی ،بايد مواظب رفتارتون
باشيد .چون اين درد ،دنبال ايجاد درده.
اگر می بينی ميل به اوقات تلخی داری ،ميل دارين بعضی موقع ھا دعوا راه بيندازيد ،مسئله ايجاد کنيد ،اوقات تلخی
ت بيجا داريد ،صحنه سازی می کنيد برای دعوا ،بدونين که اون درده که اومده باال،
ايجاد کنيد ،قھر ايجاد کنيد ،توقعا ِ
ميخواد دندون ھای درنده شو بکار بيندازه .اين قھر صد دندانه!.
تابش اونه.
گوھر دل ،سايۀ خدا ،اينم
تابش
اثر
ِ
ِ
ِ
آيا ميشه جلوشو گرفت؟ " ،بله " .بر ِ
تابش اونه.
ھمين ھايی که می خونيم،
ِ
ھمينی که شما آگاه می شی ممکنه در مرکزتون درد باشه و برين بيرون لطمه به منافع خودتون بزنيد ،شما اآلن رفتی يه
ت
جايی ميخواين يه معامله ای با مشتری تون داريد ،سو ِد کالنی داريد ،برای من ذھنی تون اون سوده مھمه يا حفظ منيّ ِ
ت شما ،کار مھم نيست .قسمت ھم ھويت شدگی ميخواد پولو زياد کنه ،قسمت دردش مزاحمه.
شما؟ ،حف ِظ منيّ ِ
کال" ،درد و ھم ھويت شدگی ،يه عقل ناقصيه .ھمش من دو ...گاردم ،يه موقع به من توھين نشه!.
ُخب آقا ،شما اومدين اينجا ،يه چيزی بفروشين؟ ،يا خودتونو نشون بدين يا خودتونو حفظ کنيد؟ .در اون صحنه ،من آدم
قابل اعتمادی نيستم ،ممکنه دعوا کنم ،بيآد بيرون .ميگم :اصال" نمی خوام.
ما ،به کارمون لطمه می زنيم ،ما رو بيرون می کنن از کار ،بازم متوجه نمی شيم .کارمان رو درست انجام نميديم،
ت سرويس نداريم .اون فراوانی رو نداريم.
حسوديم ،ميگيم ,, :چرا کار کنم اين صاحبکار پولدار بشه!  ،,,حسوديم .ذھني ِ
حس کميابی داريم .ما اون چيزی که از مردم می خواھيم ،حاضر نيستيم به مردم بديم! .ھر چيزی که به شما نميرسه و
ِ
شما می خواھين ،بدونيد که از مردم مضايقه می کنيد.
ت سرويس دھی نداريد ،ذھنيت خدمت نداريد.
اگر شما در کار پيشرفت نمی کنيد ،مطمئن باشيد سرويس نميديد .ذھني ِ
جنس بی نھايت خدا بوديد ،محال بود پول تون زياد نشه! .پول زياده.
مرکز فراوانی داشتيد ،اگر از
مطمئن باشيد .اگر،
ِ
ِ
قھر صد دندانِشو ،ھم ھويت شدگی شو ،خساست شو ،عدم سرويس دھی شو ،حس مقايسه اشو
اگر نميرسه به يکی ،بايد ِ
لطف خدا ،پي ِر بی دندان شده.
دوباره حسادت شو ،بسنجه .ولی از
ِ
دندان درنده نداره .تشبي ِه.
سمبل مھر و محبت پيرانه ھم ھست .ديگه گاز نميتونه بگيره برای اينکه ديگه
پي ِر بی دندان،
ِ
ِ
دندان درنده ست.
بدون
انسانی که به حضور زنده ھست ،پي ِر
ِ
ِ
ُخب شما به خودتون نگاه کنيد ،چه جوری ھستيد؟
پي ِر بی دندان ھستيد ،به ھر کسی می رسيد يه لطفی می کنيد؟ ،ميل به لطف داريد؟ ،ميل به نيکی داريد؟ ،يا ميل به
درندگی!.
قھر صد دندان باشند .اينا بياناتی ست که يک نابغه داره ميگه.
در مناطقی که درد زياده ،واقعا" بايد م مد مواظ ِ
ب اين ِ
شما بگين که چرا؟
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واقعا" بپرسيد ،جواب شو بديد ،چرا در بعضی ناحيه ھا که قديميه ،مثل ھمين خاور ميانه خودمون ،مردم ميل دارن،
جمع ميل داره ،ھر سی سال ،چھل سال يه بار ،يه در ِد عظيمی بوجود بيآره!.
آيا اون تغييراتی که می خوان بدند ،با آرامش ،با گفتگو نمی تونن بدند؟ ،چرا نمی دن؟! .چه اشکالی داره که ما جمعا"
بشينيم صحبت کنيم ببينيم چه صالحمونه و اون تغييرات رو قبول کنيم؟!.
چه چيزی در ما ھست که بايد آدمای زيادی زجر بکشن ،جنگ بشه ،انقالب بشه ،نميدونم  ...يه عده ای بميرند ،و يا نه
فتنه ھای بزرگتری اصال" معلوم نيست بر چه اساسی ،کی؟ ،کی و ،می ُکشه؟
ب خودشو می ُکشه! .چرا؟
اصال" بر
اساس دين ھم نيست ،مذھب ھم نيست ،ھم مذھب ،ھم مذھ ِ
ِ
پرسيدين که اين موج درد که ميخواد بياد و تغذيه بشه ،درد ميخواد ايجاد کنه ،در زندگی شخصی درسته ،در زندگی
اذھان مردم زندگی می کنه .مردم درد و حمل می کنن با
اجتماعی ھم درسته .در ناحيه ای که درد ھست ،درد در
ِ
خودشون.
شما از خودتون بپرسيدُ :خب من يه َمردَم .يه ھمسرم دارم ،ما دو نفر ،قراره ھفتاد ،ھشتاد سال با ھم زندگی کنيم ،برای
چی بايد ھر روز ما ،يا ھفته ای دو ،سه بار دعوا کنيم؟! .اوقات تلخی کنيم؟! .برای چی آخه!.
چه چيزی در ما ھست که اين دعوا رو راه می اندازه! ،ما که نمی خوايم.
خيلی سوال مھميه .چه چيزی اينو ذوب می کنه؟
اآلن اين فتنه ھا رو چه چيزی خاموش می کنه؟ " ،عشق "؟ ،يا  ,,قھر ,,؟ .درندگی بيشتر؟ ،خونريزی بيشتر؟
من ذھنی ،اينه که اين دردو بوجود بياره.
ی ِ
پيروز ِ
ی عشق اينه که :شفا بده ،خاموش کنه.
پيروز ِ
قھر صد دندان .اون يکی آب می ريزه ،شفا ميده ،شناساييه ،آگاھيه و
اين يکی بنزين می ريزه ،آتش می زنه ،من ذھنیِ ،
يه چيزی ست که امروز موالنا گفتِ :مھره .عشقه.
مردم اصال" عشق رو در نظر نمی گيرن ميگن ،ھمه ش حرف ميزنن ,, .فعال" بايد بکشيم ،از بين ببريم .,,
ی
نميشه از بين بُرد .اَ اينجا را می ُکشی ،از اونجا ،ميآد باال .زندگی می کنه! .يه انرژی ست که زندگی می کنه .انرژ ِ
درده بايد  Healبشه ،بايد شفا پيدا کنه .انگار يه يخه ،اينجا از بين می بری ،اونجا بيآد باال!.
ی عشق .مگر با آگاھی .مگر کار رو خود .ھمين کاری که ما می کنيم ،اينجا.
نميشه از بين بُردش ،مگر با نيرو ِ
صد تا ،دويست تا ،تلويزيون باشه که صحبت کنن راجع به اينکه :فردوسی چی ميگه ،حافظ چی ميگه ،سعدی چی
ميگه ،عارفان بزرگ چی ميگن .ما درد رو چه جوری ميتونيم شفا بديم؟
نبايد درد رو حمل کنيم ،ھر کسی به خودش نگاه کنه .اينا بيدار کننده ست!.
قھر صد دندان!.
با زياد کرد ِن درد ،درد کم ميشه؟ِ ،
ی زنده کننده ،عشق و ِخ َرد ،دو طرف يه سکه
عقل پابرجا ز عشقش ياوه و ھرجايهای ،عشق وقتی ميآد ،اون انرژ ِ
ھستند ،ھر جا عشق ھست ،خرد ھم ھست .ھر جا ِخ َرد ھست ،عشق ھم ھست .خرد ،اين لحظه از زندگی صادر ميشه.
من ذھنی ،عق ِل پابرجاس.
عق ِل ُکله .ما نميدونيم چيه ِخ َرد! ،خرد بايد اين لحظه از حضور شما بلند شه .عق ِل ِ
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عقل تغيير ناپذيره .عقليه که عقل نيست!.
عق ِل دُگمه .عق ِل ثابتهِ .
جور خاصی بوده! .ياوه بوده .بيھوده بوده و ھر جايه بوده!.
اما وقتی عشق ميآد ،يه دفعه ما متوجه ميشيم که عق ِل ما يه
ِ
نش ما! .اون کجا! ،اون الگو ممکنه مال سه ھزار
ھر جايه بوده يعنی عقل ما ميره يه الگو رو فعال می کنه ،اون ميشه بي ِ
سال پيش باشه ،ما گرفتيم اآلن ،فعال می کنيم ،ميگيم عقل اينه! .اون کجا!ِ ،خردی که اين لحظه از زندگی زنده بيرون
ميآد ،از خدا ميآد ،کجا! .اين دو تا با ھم يکيه؟
عقل جام ِد ما بلد
حل مسائل ما رو بلدهِ .
زندگی محاصره کرده ما رو و ميدونه اشکالمون چيه! .ھمونو می فرسته ،راه ِ
کار ما!.
نيستِ .
عقل ھر جاي ِی ما بلد نيست .عق ِل بيھوده ِ
عقلی که بادام پوک می کاره .عقلی که کار رو می کنه ،زحمتو می کشه ولی ُمزد نمی گيره .عق ِل ياوه ست.
حاال اينا را ما شناسايی می کنيم .شناسايی می کنين شما که اآلن ،در اين لحظه ،چه جور عقلی دارين؟
آيا از حضورتون ميآد ،يا از من ذھنی تون ميآد؟
اساس رنجش ،عمل می کنيد ،نکنيد!.
از م ِن ذھنی تون ميآد ،صبر می کنيد .اگر خشمگين ايد ،عمل نکنيد! .اگر بر
ِ
اساس من
اساس ترس ،عمل می کنيد ،ترس ،عشق نيست .بر
س کينه ،عمل می کنيد ،کار نمی کنه! .اگه بر
ِ
ِ
اگه بر اسا ِ
ذھنيه ،ياوه ست .بيھوده ست.
اگر شما حس می کنيد که عقل تون محدوده ،بيشتر تسليم بشيد ،خودتون می فھميد .می بينيد کارھا به جايی نميرسه.
تسليم بشيد .تسليم يعنی :پذيرش اتفاق اين لحظه ،قبل از قضاوت .يعنی :ذھن قضاوت نمی کنه ،که خوبه ،بَده.
شما می پذيريد .يعنی با اين لحظه آشتی می کنيد بدون قضاوت.
برای اينکه قضاوت کنی من ذھنی ميگه که اين بَده ،باھاش آشتی نکن.
اونموقع ،صبر ،تبديل به تحمل ميشه .صبر يعنی حضور دارم .تحمل يعنی من ذھنی داره فشار بھش ميآد.
من ذھنی نميتونه صبر کنه ،تحمل داره باالخره منفجر ميشه .صبر يعنی فضا دار ھستم .ھر اتفاقی می افته می پذيرم.
صالح منه ،پيش ميآره و من توکل دارم به زندگی ،ھمينطوری عمل می کنم ،ميرم
ميدونم که زندگی ،اون چيزی که
ِ
جلو.
صد ھزاران ساله از ھست و عدم زان سوتری
وز تواضع مر عدم را ھست خوش ھمسايهای

ھست و عدم يعنی توھم .به اون سايۀ خدا ميگه .يعنی فاصلۀ زيادی داری از اين من ذھنی توھمی!.
جنس عدمه،
ھست و عدم ،در ذھن .شما در ذھن ،به چی ميگين ھست ،به چی ميگين نيست؟ ،به چی ميگين خدا ،که از
ِ
به چی ميگين من؟ ،ھر دو تَوھُمه.
و به اون ميگه تو از اين سيستم رھا شو .اما از تواضع ،از فروتنی ،ھمسايۀ خوبی ھستی برای عدم .فرض کنين اين
حضور خدايی .ھمسايۀ عدم ماست .موالنا عدم و
عدم ،بازه ھم ھمين من ذھنی باشه ،حقيقتا" در ما حضور وجود داره.
ِ
در دو معنی بکار می بره:
عدم واقعی.
گاھی توھم .گاھی ِ
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ی خدا و زندگی می گيره ،تھی ،عدم.
گاھی بجا ِ
در ما ،حضور ھمسايۀ عدمه .قبال" توضيح دادم ،گفتم وقتی صدای مھيبی ميآد و شما نفھمين چيه ،بالفاصله ناس فوس
فضا باز ميشه .در جاھای خطرناک که ديگه ذھن به جايی نميرسه اداره کنه ما را ،بالفاصله اون فضا ،اختيار رو بدست
می گيره .پس اون فضا ،در ما ھست ،کافيه شما فضا رو باز کنيد ،فضا را نبنديد ،اون فضا ميل به باز شدن داره.
ھمکاری شما در آشتی با اتفاق اين لحظه ،الزمه .عامدانه و قاصدانه ،ما نبايد با فشار زياد ،خودمونو بچسبانيم به
چيزھای اين جھانی.
اين کار زحمت زيادی ميخواد .حضور آسون تره .بنظر ميآد به حضور رسيدن يک موفقيت عظيميه ،ھر" نيس ھمچو
چيزی " .شُ شما بدونين که خدا ميخواد اينو باز کنه در شما .اصال" روند تکاملی ما اينه.
پس بنابراين ،اين موفقيت عظيمی نيست ،فقط يک آگاھی و شناساييه که شما ھر موقع کشيده می شين به جھان ،ھشيار
باشين نرين به جھان.
و بطور قطع يقين ،قبول کنين که چيزی در جھان نيست که به من زندگی بده ،پس من نميرم به جھان برای درخواست
زندگی.
جھان تعادل پيدا می کنه .متوجه ميشی اونموقع که از چه چيزی چقدر ميخوای.
خيلی ھا گيج شدن ،ميگن :از اين بده ،از اون بده ،از اون بده ،ھمه رو بده و نميدونن که اصال" از چه چيز ،چقدر
باشه! .بالنس از بين رفته.

يه مطلبی ھم از مثنوی براتون ميخونم خيلی سريع:
ما عدمھاييم و ھستيھای ما
تو وجود مطلقی فانینُما

ی ما و ھستی ھای ما ،ھر دو عدمه ،اما تو وجود مطلق ھستی.
عدم ھا ِ
پس ،ھشياری ،وقتی آزاد ميشه از ذھن ،فانی نماست .ولی وجو ِد واقعيه .وجود واقع ِی ما ،موقعی ست که ما زنده بشيم به
موھوم ما ،اين چيزی
ی خوبيه .نه اين ھستی ھای
ِ
خدا ،ذھن نميتونه ببينه .ولی اون ريشه داره ،اون محکمه .اون زيربنا ِ
که به ذھن می بينيم و بھش چسبيديم.
زي ِر اين توھم و من ذھنی و اون چيزھايی که چسبيديم ،آرامش خدايی ھست .اينکه ميگه :ھست خوش ھمسايهای ،واقعا"
بعنوان م ِن ذھنی .توھميم ،بعنوان من ذھنی .ولی ھمسايۀ ما خداست .چه ھمسايۀ
ھمسايۀ ما ،بعنوان من ذھنی ،ما عدميم،
ِ
خوبی! .انگار يک آدم بسيار فقيری ،ھمسايۀ بسيار ثروتمندی داشته باشهُ .خب باالخره ،نھار و شام از آنجا ميرسه ديه!.
مگر اينکه در و ببنده ،بگه نميخوام.
باالخره ،اين ھمسايۀ خوب ما که خدا باشه ،وجود مطلق باشه ،که فانی نماست ،ھر لحظه ،برکاتش به ما ميرسه و ما ھم
اآلن شناسايی می کنيم که برکاتو رد نکنيم.
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ما ھمه شيران ولی شير َعلَم
حملهشان از باد باشد دَمبه دَم

ما در وجود توھمی ،ما شيريم .اما شي ِر روی پرچم ھستيم!.
شي ِر پرچم رو ،باد ميآد اينور و اونور ميزنه .شما پرچمو نگاه کنيد ،داره ...شيرھم روشه و داره تکون ميخوره ،باد
تکونش ميده .پرچم ديده ميشه ولی باد ديده نميشه.
پس انرژی که دميده به ما ديده نميشه ولی وجود جسمی ما که ھر چی شما می پنداريد اونو ،اون ديده ميشه .بوسيلۀ حس
فکر ما ،اون باد و نمی بينه.
ھای ما و فکر ما .پس حس ما و
ِ
حملهشان پيدا و ناپيداست باد
آنک ناپيداست از ما کم مباد

ی آنچه ناپيداست باد .حاال بستگی به نسخه اش.
بعضی ھا ميگنُ :گم مباد .يا بعضی جاھا ھست :جان فدا ِ
حمله شان پيدا .شير حمله می کنه روی پرچم ،ولی باد و ما نمی بينيم .ما ،جسما" ،ذھنا" ،حمله می کنيم ،حرکت می کنيم
ی اين لحظه ست .چيزی که ذھن ما رو گفتم :به
ولی بادی که ما رو به حمله وا ميداره ،به حرکت وا ميداره ،واقعا" انرژ ِ
نور زندگی دراين لحظه.
حرکت در مياره ،روشن می کنه ،نوراين لحظه ھستِ .
ما اگه با حس ھامون با چشم ھامون با گوش مون و با فکرمون ،ميخوايم باد و ببينيم ،نميتونيم ببينيم.
ی زندگيه .اون چيزی که ناپيداست از ما ،کم نشه.
باد ،نيرو ِ
کوه حلمی شمس تبريزی ،دو عالم تخت تو
بر نھان و آشکارش مینگر از قايهای

شمس
گفتم قبال" .ميگه :معد ِن ِحلمی .معد ِن پذيرش ھستی .بی نھايت پذيرش ھستی .بی نھايت فضا گشايی ھستی
ِ
تبريزی.
شمس تبريزی ما ھستيم .شمس تبريزی ھشياری آزاد شده از ذھنه ،در ھر انسان.
شمس تبريزی کيه؟،
ِ
اون شمس تبريزی ھم از اون جنس بوده .تخت تو دو عالمه.
يعنی ميگه :ھم عالم غيب ،ھم در فضای يکتايی و ھم عالم وجود .تخت تو در ھر دو جاست .ھم در اينجا ھستی ،ھم در
اونجا ھستی .در ھر دو جا ،تخت داری .ھم باالترين مقامو در جھان فرم داری ،ھم در جھان بی فرمی و حاال ،به نھان
آشکار خدا ،ھر چی که خدا می آفرينه ،يه معنيش ،از جايگا ِه بلندی نگاه کن.
و
ِ
ق ابديت اين لحظه می شيم ،از پايگا ِه بلندی ھم به جھان نگاه می کنيم ،ھم در اونجا
يعنی وقتی ما ھشياری بی نھايت عمي ِ
داريم ،که گفت :در اون َسر ،پايه داريم ما.
ولی به ما ھم ميگه اگه ميخوای شمسی تبريزی رو ببينی تو ،بايد پايه ات رو بلند کنی!.
شمس تبريزی ،اگه بخوای ببينی ،بايد از جايگاهِ بلندی نگاه کنی.
آشکار
بر نھان و
ِ
ِ
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مثنوی من آوردم ،به کار ما ميخوره .قبال" خوندم .خيلی سريع ميخونم .براتون که بمونه انشاءﷲ ،قسمتی ازاين برنامه و
اون عبارت از اين است که:
ب فکر ميشيم ،اين اسب ،ما را زمين ميزنه .وقتی دردمون اومد ،يه
ھمانطور که در اول مطرح کردم ،وقتی ما
سوار اس ِ
ِ
بار بلند شديم ،بايد ھشيار باشيم ،با يه بار ياد بگيريم.
و موالنا ميگه که وقتی ما ميآيم به اين جھان ،يواش يواش ،ھشياری ،اون شادی اوليه از بين ميره ،ما می رسيم به پاييز
بعد می رسيم به زمستان يعنی ھوا سرد ميشه .ھوا سرد ميشه ،يعنی انرژی ما سرد ميشه .يعنی حال ما خراب تر ميشه.
يعنی اون شادی بودن از بين ميره و ما می چسبيم به جھان ،ميريم تو ذھن ،از چيزھا ميخوايم انرژی بگيريم ،زندگی
بگيريم و اونا نميدند و بنابراين در زمستان ھستيم و وجود من ذھنی رو ،يا ھشياری در ذھن ،به سگ در زمستان تشبيه
کرده .ميگه که ،حرفش اينه ،ميگه:
سگ در زمستان از بس سرد ميشه ،ما ھم بعنوان ھشياری در زمستان ذھن اينقدر سردمان ميشه و حالمان خراب ميشه
که ميگيم اگه حالم يه بار بھتر بشه ،من ميرم تو فضای يکتايی يه خونه واسه خودم می سازم .من ديگه حرص نمی
ورزم .من ديگه اين کار رو نمی کنم .اما ھمينکه موضوع گذشت ،ما يادمون ميره.
کليد اينه که :يک بار ما اوقات تلخی کرديم ،يه بار ما عصبانی شديم ،يه بار دعوا کرديم ،يه بار نتيجه حرص و ديديم و
بال سرمون اومد ،اون ديگه بس باشه .ھی تکرار نکنيم و سريع ميخونم ،خيلی ساده ست.
سگ زمستان جمع گردد استخوانش
زخم سرما ُخرد گرداند چنانش
کو بگويد کين قَدر تن که منم
خانهای از سنگ بايد کردنم

پس ،سگ در زمستان ،که قديم بيرون زندگی می کرده ،حاال در بعضی از مناطق جھان ھم در سرما واقعا" زمستان
بيرون می خوابن ،سرما اينقدر فشار مياره که فکر ميکنه خيلی کوچولو شده ديگه.
ما ھم ،وقتی مسائل ميآد و گير می افتيم و دردمون زياد ميشه ،کوچولو می شيم ميگيم که:
ما که کوچيک ھستيم ،من ذھنی کوچيک ميشه و اگر از اين مخمصه نجات پيدا کنم ،من ميرم از سنگ يه خانه می
سازم.
خانه از سنگ ساختن يعنی از فضای حضور خونه ساختن .سنگ ،در اينجا يعنی چيز محکم.
چيز محکم برای ما ،خداست .عدمه .گفت که تو فانی نما ھستی ولی چيز محکم تو ھستی.
چونک تابستان بيايد من به چنگ
بھر سرما خانهای سازم ز سنگ

سگ ميگه :اگه تابستون بيآد ،اآلن که زمستانه ،من با چنگم از سنگ ،خونه می سازم .ما ھم ھمينو ميگيم.
چونک تابستان بيايد از گشاد
استخوانھا پھن گردد پوست شاد
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تابستون بياد ،سگ حالش خوب ميشه و اوضاع بھتر ميشه ،غذا زياد ميشه و استخوانھاش دوباره پھن ميشه .استخونھا
در ما ،معاد ِل باورھاماست ،اون الگوھای ذھنيه استخونھای ما.
سطح ما رو خشک می کنه .پوست شاد ،يعنی سگ پوست می اندازه .ما ھم ديگه
و اين بزرگ شد ِن بيخودی ما در ذھن،
ِ
ميگيم ديگه ما ،حالمان بھتر شد و اوضاع خوب شده و باز ھم به من ذھنی ادامه ميديم .يادمان ميره که ما يه بار زمين
ی يکتايی .کليد کار اينه که ما يه بار به زحمت می افتيم،
خورديم و بايد درس می گرفتيم و و و می رفتيم خونه در فضا ِ
بايد کافی باشه .بدونيم که منيّت ما ،ما رو به اينجا رسوند و اين منيّتو نبايد ما ادامه بديم .اگر شما دوباره ادامه بديد،
ھمين بالی سگ به سرما ميآد که موالنا ميگه.
گويد او چون زفت بيند خويش را
در کدامين خانه ُگنجم ای کيا

سگ خودشو ديگه اآلن بزرگ می بينه .زَ فت يعنی بزرگ.
ميگه که من در کدوم خونه جا می شم ديگه! .من به اين بزرگی .اونموقع که درد بود و دردش از حرص اومده بود،
کوچولو شده بود ،حالش خراب بود ،اآلن که حالش خوب شده ،ميگه کی من درخونه جا نمی شم.
زَ فت گردد پا کشد در سايهای
کاھلی سيری غَری خودرايهای

ت مثنوی ،اينه که:
غام اين قسم ِ
کار من ذھنيه .دوباره ميگم :پي ِ
بزرگ ميشه ايندفعهَ .م اينِ ،
ک َشم در سايۀ
در اثر سايه مون ،سايۀ درازمون ،ما زمين خورديم .ايندفعه ،بايد بگيم که ميخوام سايه رو کوتاه کنم و پا ن ِ
خودم بخوابم.
بزرگ ميشه ،پاشو می کشه در سايه ای .البته ميگه سگ زير سايۀ مثال" درخت می خوابه ولی داره ميگه که انسان در
زير سايۀ خودش می خوابه و بزرگ می بينه خودشو .اونجا ھم که مثل ديوار ما سايه مان دراز بود ،ما سايۀ خودمان را
می بينيم ,, :عجب سايۀ درازی دارم  .,,يعنی چی؟
آدم مھمی ھستم!  .,,خطرناکه.
 ,,چه ِ
ت حق ،حاال ديگه ،غَری ،ميتونيم بگيم فريب خورده ،فريب ذھنه ميخوره يا نامرد
کاھلی ،تنبل ميشه ،سيرميشه از نعم ِ
ميشه و خودرايهميشه .من فقط می خواستم اين خودرايه رو شما ببينيد .خودرايه من ذھنی خطرناکه .که بيشتر مردم
خودرايه ھستند ،خودرأی ھستند و اثرش ھم می بينند.
خودرايه بعنوا ِن حضور خوبه ،بشرط اينکه زندۀ زنده به حضور باشی بدونی که عملت از حضور بيآد ،ولی خودرايه بر
اساس من ذھنی خيل بَده.
گويدش دل :خانهای ساز ای عمو
گويد او :در خانه کی گنجم؟ بگو

مرکز خدائيتش يک پيغامی ميآد :عمو ،يه خانه ای بساز.
اعماق وجودش ،از
دل ،وجدانش ،اون  ...باالخره از
ِ
ِ
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به سگ ،در تابستان .به ما ھم .يه ذره اوضاع بھتر شده و زندگی به ما فرصت ميده.
يه بار زمين ميزنه ،دردمان ميآد .اين درد برای اينه که ما درس بگيريم و پاشيم بريم فضای يکتايی و فضای ذھنو بطور
کلی ترک کنيم ولی ما نمی کنيم .يه مقدار رنجش پيدا می کنيم با يه مقدار مالمت ،از کسی که اين بال را سر ما آورده و
نمی فھميم که منيّت ما اينو بال را سرمان آورده و ميريم حالمونو ديگه بھتر می کنيم ،بعد ميگيم که:
 ,,چه خانه ای! ،چه حضوری! ،اختيار داريد! ،من اصال" در خانه جا نمی شم! .,,
" ما نبايد اينطوری حرف بزنيم ".

استخوان حرص تو در وقت درد ،اآلن ديگه داره موالنا صحبت می کنه.
درھم آيد خرد گردد در نورد

حرص ما ،حرص ،ھم ھويت شدگی با يه چيزی در جھان ،که اين نباشه من می ميرم و من با ولع ميرم به
استخوا ِن
ِ
حول محور اون می چرخم .اين يه چي ِز ماديه ،تمام توجه مان رو دزديده:
سمتش .دائما"
ِ
 ,,اين بيآد زندگيم شروع ميشه .,,
" اين حرصه .نبايد اينطوری باشه " .ھيچ چيزی در جھان بيرون ،نبايد توجه ما رو بدزده.
ی زندگی لِه ميشهُ ،خورد ميشه.
اما استخوان حرص ما ،اگه باشه که بيشتر مردم دارن ،موقع درد پيچيده ميشه ،زي ِر پا ِ
چرا زندگی اين کار و ميکنه؟ ،برای اينکه ما بفھميم.
گويی :از توبه بسازم خانهای
در زمستان باشدم اِستانهای

ی يکتايی يه خونه می سازم و اگر زمستان بيآد ،البته اگه
يعنی :تو ميگی که من برمی گردم به سوی خدا؟ ،و در فضا ِ
ت بيرونی ،ھر چقدر ھم بد بشه ،به من اثری نداره ،اونجا زندگی می کنم.
برم اونجا خونه بسازم ،ديگه زمستان ،اتفاقا ِ
اينھا ھمه ،نشانۀ اينه که من بايد از ذھن بپرم بيرون.
چون بِشد درد و ُشدت آن حرص زَفت
ھمچو سگ سودای خانه از تو رفت

وقتی درد رد شد و اون حرص ھم باھاش رفت ،متأسفانه ما ھم مثل سگ ،ديگه خانه يادمان ميره .نبايد يادمان بره.
يک زمين خوردگی بايد بدون درد ،بدون اينکه مالمت کنيم ،بايد مسئوليت ھشياری مون رو بعھده بگيريم و سودای خانه
ی يکتايی رو از ياد نبريم و بدونيم که در اثر ھم ھويت شدگی و جدايی از زندگی بود که اين بال سرم
ساختن در فضا ِ
اومد ،من خودم آوردم.
ُشکر نعمت ،خوشتر از نعمت بُ َود
ُشکرْ باره کی سوی نعمت رود؟

حاال ميگه موالناُ :
شکر نعمت ،خوشتر از نعمته .برای اينکه نعمت ،توجه کنيد:
شکر می کنيم ،اين ُ
وقتی نعمتو ما می بينيم ،مفھوم اونو می بينيم .وقتی ُ
شکر يه پروسه ای ست که رضايت ما رو؛ و با
زندگی يکی شد ِن ما رو نشون ميده.
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ميخواد بگه که ُ
شکر ،بھتر از نعمته .ما حواس مان نبايد به نعمت باشه برای اينکه نعمت مفھومه ،ھمينکه به نعمت توجه
کنيم ،ميريم به ذھن و من ذھنی می شيم .نعمتو می بينيم ،بوسيلۀ من ذھنی.
شکر دوستُ ،
شکرْ بارهُ ،
شکر پرستهُ ،
کسی که ُ
شکر پرست ،کی سوی نعمت رود؟
ُ
شکر پرست يعنی ،، :من ميدونم بطور قطع يقين ،ھر چيزی که در اين لحظه بوجود ميآد ،اين خوبه ،نيکه و اينو خدا
برای من ميآره ،من براش ُ
شکر می کنم .حاال ،ميخواد ذھنم مقاومت کنه ،ميخواد بد بگه ،ميخواد خوب بگه ،اصال"
ذھن من ،وارد نيست  .،،اين ُ
شکر پرسته.
ِ
حرف ِ
شکر می کنم برای اينکه " نشد " .می خواستم اينطوری  ...بشه ،خدا را ُ
ُ
شکر که " نشد " .خدا رو ُشکر که " شد " ،ھر
دو يکيه .فرقی نمی کنه .اين آدم ُ
شکر پرسته و به نعمت توجه نداره .صرفنظر از نعمتُ ،شکر می کنه.
جان نعمت و نعمت چو پوست
شکرِ ،
ز آنک شکر آرد ترا تا کوی دوست

جان شماستُ .
جان نعمته و نعمت ،پوسته .پوست ،مفھومهُ ،
ُ
شکر ما رو می بره به فضای يکتايی که
شکرِ ،
شکر ميگهِ :
ی خداست.
ی معشوقه ،کو ِ
کو ِ
پس ،نگاه کنيد :شما ،صرفنظر از اينکه اون چيزی که با ذھن تان می خواستيد ،به شما داده شده يا نشده ،شماُ ،
شکر می
کنيدُ .
جنس زندگی باقی ماندن.
شکر کردن ھم يعنی از
ِ
ی يکتاي ِی اين لحظه ،شما ھستيد .چيزھا در شما اتفاق می افته .حاال ،اين چيزھا اتفاق می افته ،مطابق ميل من ذھنی
فضا ِ
شما ،ھس يا نيست ،مھم نيس اين.
شکره .و ُ
شما ھمون فضا باقی می مونيد و اين فضا باقی ماندن ھمين ُ
شکره به زبان آوردن و در عمل و در درون ھم
خط شدن با اون ،اص" شُ يه معنی ُ
شکر اينه که در درون ،با اون چيزی که بوجود ميآد ،ھم خط می شیُ .م ،اعتراض
نمی کنی .ناراضی نمی شی .ناراضی نميشه .خالصه ش ،نه ناراضی ميشه ،نه ناسپاس ميشی
رضايت در اين لحظه و ُ
ت فضای در بَرگيرندۀ اتفاق اين لحظه ست که اين فضا شما ھستيد.
شکر ،از صفا ِ
نعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه
بدام ُشکر شاه
صيد نعمت کن ِ

مقام خوبه ،اينا نعمته .اگر
اگر شما ،به نعمت توجه کنيد ،اين اتومبيله ،اين بچۀ خوبه ،نميدونم  ...اين
ھمسر خوبه ،اين ِ
ِ
جنس ذھن ميشی.
ی اونا تأکيد کنيد شما ،چون اونا مفھومن ،بالفاصله ميرين به ذھن .در نتيجه غفلت ميآره .ميری از
رو ِ
ِ
اما ُ
دام شاه ھستی ،صيد نعمت کنی .يعنی بری به
دام خدا ھستی ،در ِ
شکر بيداری بوجود ميآره .تو بايد در حاليکه در ِ
ی يکتايی ،از اون فضا به نعمت ھا نگاه کنی .اين ھمون خاصيت شمس تبريزی ھم بود ،گفت که در دو عالم تخت
فضا ِ
تو .ضمن اينکه فضای در برگيرندۀ نعمت ھستی ،نع ،اون فضا باقی می مونی .نعمت ھر چی ھس ،مھم نيست.
بنابراين ،صي ِد اونو می کنی .ص ،بدست مياری اونو در حاليکه با خدا يکی ھستی.
نعمت شکرت کند پرچشم و مير
تا کنی صد نعمت ايثار فقير
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اآلن ميگه :نعمت می دونين چيه؟
شکر ميگه اآلن .پس ُ
نعمتُ ،شکره .نعمتو ُ
ت شکر ،چشم تو رو سير می کنه و امير می کنه .امير
شکره که نعمته .نعم ِ
دو عالم ميشی .کسی که ُ
شکر بکنه ،معنيش اين است که از زندگی ميخواد ،از بيرون نميخواد.
پس بنابراين ،چشم سير داره نسبت به دنيا .از مردم گدايی نمی کنه.
ب بيت پايين ام ميگه .ما ھمه ش چشم مان به دست مردمه ،چی ميخوان به ما بدن! .چی ميخوان به ما بِدَن؟! .چی دارن
بدن؟! " .بلحاظ زندگی دارم ميگما! " .اينا زندگی ندارن به ما بِدَن.
که اونموقع تو ،سرويس ده ميشی .صد تا نعمتو ايثار فقير می کنی ،بازم ميگم :من ذھنی نيازھا داره .نيازھای
روانشناختی داره .يک موجود ذليل و بيچاره ايه ،خو ،محروميه و ميگه:
 ,,من چی دارم بِدَم؟ ،من ھيچی ندارم بِدَم! .,,
جنس زندگی ھستی .تمام اون چيزھايی که از مردم ميخواين به شما نميدن ،معنيش
ولی شما درست توجه کنی ،شما از
ِ
اين ھست که شما دارين ،به مردم نميدين .خوب نگاه کنيد .ميتونيد ،ميتونيد به خودتون نگاه کنی ،ببينيد چقدر ميتونيد کار
مردمو راه بيندازی ،چقدر ميتونی سرويس بديد ،چقدر ميتونين در خدمت مردم باشين.
ما نياييم تبديل به يه م ِن گدا بدشيم که:
 ,,من چی دارم بِدَم! ،ھمه بايد به من يه چيزی بِدَن .,,
" نه " .اون ما رو می بره به فضای محدوديت و ِخسﱠت و کوچيکی و اون حرف مسيحه ،ميگه:
مال اون ،اون چيزی ،اون کسی که نداره ،اونم که داره ،ازش گرفته خواھد شد.
اون چيزی که داره ،زيادتر خواھد شد ِ
شما ،بارھا ھم خونديم در موالنا ،ميگه ھر چی که بيرون می فرستی ،ده برابر برمی گرده.
سير نوشی از طعام و نُقل حق
تا رود از تو شکمخواری و دَق

تو پس ،اگه اينکارو بکنی ،به اينصورت که خونديم ،در اينصورت از غذا و شيرين ِی خدا ،سير می خوری ،نور می
ی بی عوض می خوری ،آرامش داری ،گدای بيرون نيستی ،بنابراين ،شکم پَروری ،شکم پروری ھم يعنی
خوری ،شاد ِ
ھر چه بيشتر ،بدين به من.
َد ّ
ت گدايی و شکم پروريه ،که سير نمی شی ،بخاطر من ذھنيه .ھر چی که بھش ميدن ،سير نميشه و
ق ام گداييه .حال ِ
موتور من ذھنی رو می چرخونه .خواستن ،برای خواستن! .اين ھمو شکم
بيشتر ميخواد .اين خواستن ،بارھا گفتيم:
ِ
خواريه و چشم مون ،بدست مردمه .ميگه اين از ما ،در اثر ُ
شکر می افته.
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