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 ۲۱۶۵مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 
0Fفقير است او فقير است او فقيِر ابنِ 

1Fالفقير 1

 است او 2

2Fخبير

 است او خبير است او خبيِر ابِن الخبير است او 3

 لطيف است او لطيف است او لطيِف ابِن اللطيف است او

 امير است او امير است او امير ملک گير است او

 پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او

3Fنظير است او چراغ بیچراغ است او چراغ 

 است او 4

4Fسکون

5Fاست او سکون است او سکون هر جنون 5

 است او 6

6Fجهان است او جهان است او جهان شهد

 و شير است او 7

 چو گفتی سر خود با او بگفتی با همه عالم

7Fدان که دانای ضمير وگر پنهان کنی می

 است او 8

 ها بنگذارد تو را تنها وگر ردت کنند اين

8Fدرآ در ِظلِّ 

 اين دولت که شاه ناگريز است او 9

 به سوی خرمن او رو که سرسبزت کند ای جان

9Fبه زير دامن او رو که دفع

 تيغ و تير است او 10

10Fهر آنچ

11Fاو بفرمايد َسِمْعنا 11

12Fو اَِطْعنا 12

 گو 13

13Fترسی ُمجير ز هر چيزی که می

 است او ُمجير است او 14

14Fاگر کفر

15Fو گنه 15

16Fباشد وگر ديو سيه 16

 باشد 17

                                                
 : به زبان عربی يعنی پسر.ابن  1
 کسی که اندک چيزی دارد. : فقير 2
 آگاه، مطلع. خبير : 3
 بی مانند. بی نظير : 4
 آرميده، ساکن شده، مستقر، بی نهايت ريشه. سکون : 5
 ديوانگی. جنون : 6
 شيرينی. شهد : 7
 باطن. ضمير : 8
 سايه. ِظّل : 9

 برطرف کردن. دفع : 10
 هر آنچه. هر آنچ : 11
 شنيديم. َسِمعنا : 12
 اطاعت کرديم. اَْطعنا : 13
 پناه گاه. ُمجير : 14
 پوشاندن. ُکفر : 15
 گناه. در اينجا، هم هويت شدن با جهان مادی. ُگنه : 16
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17Fگويم َسبَق میسخن با عشق 

 گيرم از عشق می 18

18Fبه پيش او کشم جان را که بس اندک

 پذير است او 19

19Fبتی

 دارد در اين پرده بتی زيبا ولی مرده 20

20Fمکش اندر برش چندين که سرد و َزمهرير

 است او 21

21Fدو دست و پا ِحنی

22Fکرده دو صد مکر و ِمری 22

 کرده 23

 جوان پيداست در چادر وليکن سخت پير است او

 نر بودی غذای او جگر بودی اگر او شير

23Fوليکن يوز

 را ماند که جويای پنير است او 24

 ندارد فر سلطانی نشايد هم به دربانی

24Fکه اندر عشق تُْتماجی

25Fبرهنه 25

 همچو سير است او 26

 اگر در تير او باشی دوتا همچون کمان گردی

 از او شيری کجا آيد ز خرگوشی اسير است او

 ه روان گرددخواهد که صد چشم دلم جوشيد و می

26Fببست او راه آب من به ره بستن نکير

 است او 27

* 

 ۱۴۷۴مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 

27Fحکيميم

28Fطبيبيم 28

 ز بغداد رسيديم 29

29Fبسی علتيان

 را ز غم بازخريديم 30

 

                                                                                                                                                                          
 سياه. سيه : 17
 درِس يک روزه. َسبَق : 18
 بسيار کم. بس اندک : 19
 زيبا روی. بُت : 20
 سرد. َزمهرير : 21
 .شود و زيبا که روستائيان، موقع عروسی، به دست شان می ماليدند که قرمزماده ای  ِحنی : 22
 دروغ و جدل. مکر و ِمری : 23
 يوز پلنگ.  يوز : 24
 آشی که با آرد و سبزيجات درست می شد. تُتماج : 25
 لُخت، عور. برهنه : 26
 قادر، توانا. نَکير : 27
 دانشمند، دانا. حکيم : 28
 مداوا کننده. طبيب : 29
 مريض ها. علتيان : 30
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30Fهای َسبَل

31Fکهن 31

32Fسر و بُن را غم بی 32

 را 33

33Fهاش ز رگ هاش و پی

34Fبه چنگاله 34

 کشيديم 35

35Fطبيبان فصيحيم

 که شاگرد مسيحيم 36

36Fبسی مرده گرفتيم در او روح دميديم

37 

* 

 ۱۸۳۰مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 چه می کنی ام گفتم هی عشق بريد کيسه

37Fگفت تو را نه بس بُود نعمت

38Fکران بی 38

 من 39

39Fبرگ نداشتم دلم می لرزيد برگ َوش

40 

40Fگفت مترس کآمدی

41Fدر حرم 41

42Fامان 42

 من 43

43Fدر برت

44Fآن چنان کشم کز بر و برگ وارهی 44

45 

45Fتا همه شب نظر کنی پيش طرب

 کنان من 46

 ای مست ابد کنم تو را بر تو زنم يگانه

46Fتا که يقين شود تو را عشرت

47Fجاودان 47

 من 48

48Fسينه چو بوستان کند دمدمه

 بهار من 49

49Fروی چو گلِستان کند َخمرِ 

 چو ارغوان من 50

                                                
 مريضی چشم. َسبَل : 31
 قديمی. ُکهن : 32
 ريشه. تَه. بيخ. بُن : 33
 رگ و ريشه. رگ و پی : 34
 چنگال. چنگاله : 35
 توانا و ماهر در دانش. روشن. فصيح : 36
 َدم زدن و نفس کشيدن. َدميدن : 37
 ثروت. نعمت : 38
 بدون کرانه، بی نهايت، بی اندازه. بی کران : 39
 مانند برگ. َوش :برگ  40
 که آمدی. کآمدی : 41
 خانه، حريم. حرم : 42
 امين، بی بيمی، بدون ترس. امان : 43
 در کنارت. در بَرت : 44
 نجات يابی. وا َرهی : 45
 شادی. طََرب : 46
 معاشرت، مصاحبت و همنشينی. عشرت : 47
 هميشگی. جاودان : 48
 مکر و فريب، هالک و نيست گردانی.َدمدمه :  49
 شراب، می. مر : خَ  50
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 هنامه، آغاز کتابفردوسی، شا

50Fبه هستيش بايد که َخستو

 شوی 51

51Fز گفتار بيگار

 يکسو شوی 52

* 
 

 :از ديواِن شمِس موالنا شروع می کنم ۲۱۶۵ شمارۀ غزلِ برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی
 

 ۲۱۶۵مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 

 فقير است او فقير است او فقيِر ابِن الفقيراست او

 خبير است او خبير است او خبيِر ابِن الخبير است او

. می گويد که: معشوق عرفانی، خدا، زندگی، هر چه که اسمش رامی خبير هم يعنی دانا، آگاهفقير يعنی بی چيز؛ و 

و دو بار تأکيد می کند: فقير است او، فقير است او، َجّد اندر َجّد فقير  ؛گذاريد، که شما هم از آن جنس، هستيد، فقير است

 هويت اش را از جهان فرم نمی گيرد. نی خيلی فقير است، يعنی خدا با هيچ چيزی هم هويت نيست،است، يع

 :پس، ما هم که از جنس او هستيم، بارها گفتيم که

ما به صورت هشياری و خدائيت می آييم به اين جهان؛ و همينکه از مادرمان زاييده می شويم، شروع می کنيم به فکر 

کردن، وارد فضای ذهن می شويم و ذهن ما چيزهای بيرونی را نشان می دهد، بوسيلۀ حواس مان، آنها را می بينيم و 

د است، وارد يک فضايی شده ايم که بد و خوب، سود و زيان اين خوب است، اين بياد می گيريم قضاوت کنيم بگوييم 

و هشياری، به خواب می  ؛و قضاوت می کند و ما در واقع، آن هشياری، آن بيداری را از دست می دهيم ؛می شناسد

هويت . اينها را بارها گفتيم؛ و آن خدائييت، که فقير است، نبايد با چيزی هم رود؛ و اين ذهن، مثل يک خواب می ماند

و يواش  ؛شود، هم هويت می شود و به خواب ذهن؛ يا به خواب اين دنيا فرو می رود، اين کار درد بوجود می آورد

قبل از وارد شدن به ذهن، خواب بيدار شويم و دوباره آن هشياری شويم که اين يواش دردها ما را مجبور می کند که از 

ت، خود خداست، فقير است: فقير است او، فقير است او، درست مثل بوديم؛ و اين هشياری که از جنِس خوِد زندگی س

اينکه می گوييم: فقيری تو، فقيری تو، فقير بن الفقيری تو؛ و اگر شما وقتی می خواهيد خودتان را تعريف کنيد، معين 

ب بانکی تان، اموال من کی هستم، يکدفعه همسرتان، بچه هاتان، فاميل تان، دوست هاتان، يادتان می افتد؛ يا حسا کنيد

تان، يادتان می افتد و با اينها خودتان را تعريف می کنيد، نه، آزاد بودن از تمام اين چيزها، که بصورت اقالم ذهنی 

کاری که ما می رويم در ذهن می کنيم، يک اين  شناخته شده اند برای شما، پس شما فقير نيستيد هنوز، ثروتمنديد!، البته

 .ی آورد که اسمش را گذاشتيم ,, مِن ذهنی ,,تصوير ذهنی بوجود م

و اين تغييراِت سريِع ذهن، که در واقع  ؛اين تصوير ذهنی، از چرخش ذهن، از تغييراِت سريِع ذهن، بوجود می آيد

  بنظر ما اينطوری می آورد که: ,, ما، داريم تغيير می کنيم! ,,، بنابراين می ترسيم.معادل تغيييرات در بيرون است، 
                                                

 اعتراف کردن، اذعان کردن. َخستو : 51
 کار بی مزد. بيگار : 52
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به خواب رفته و از زندگی جداست، ريشه ندارد و موقعی  که چنين باشنده ای که اسمش مِن ذهنی ست، به همين دليل و

دوباره ريشه پيدا می کند که ما، بعنوان خدائيت و هشياری، بيدار شويم از خواب من ذهنی يا خواب ذهنی؛ و برگرديم 

ت خودمان خدايی ست، زنده ست به زندگی، اين، همين اآلن زنده همان هشياری شويم، که از اول بوديم؛ و می گويد ذا

 م فقير شويم.هويم و ست، قائم ش

البته، در حالت خواب، در ذهن، که ما همين من ذهنی می شويم، از هر چيز اصيل، يک چيِز مصنوعی و پالستيکی هم 

ز آن ساخت، گذاشت اينجا، از دور گل می سازد، همينطور که اين گل ها، گل واقعی ست، می شود گل پالستيکی هم ا

عی بنظر می آيد؛ ولی اينطوری نيست، وقتی می گوييم: فقير است او، فقير است او، شما با گوِش هشياری که واق

، بشنويد، می فهميد که اين هويت های کاذب و مصنوعی را نبايد از جهان بگيريد، نبايد از اموال تان، پول تان

 گی بخواهيد و توقع زندگی از آنها داشته باشيد، اين کار درست نيست.مسرتان، بچه تان، زنده

 يعنی هيچی نداشته باشد:  ،می شنود فقيرکه ولی، من ذهنی وقتی 

، بعضی ها اينطوری می شنوند: ,, فقير است او، فقير است ,, اين افتخار است که من بی خانمانم، محتاج ام، پول ندارم ,,

اين را نمی گويند، شما می  ام يک دالر هم ندارم، خيلی شبيه خدا هستم ,,، نه، نه نيست، فقير او، پس من هم که در جيب

توانيد ميليون ها دالر پول داشته باشيد؛ ولی با پول تان هم هويت نشويد، می توانيد ده تا خانه داشته باشيد، با خانه هاتان 

 ." شدفقير آن نيست که هيچی نداشته با" هم هويت نشويد، پس، 

: ,, معده ام، روده ام، سرم، ... همه درد می کنند، پس درد گاهی اوقات هم، درد عشق را، با درد جسمی، يکی می داند

 دارم ,,، نه، اين درد عشق نيست. اين، همين معادِل پالستيکِی گِل واقعی ست.

در اين جهان با ، با هيچی هم هويت نيست، با دردهايش هم هم هويت نيست، هر کسی که لحظهْ فقير، آن است که اين 

ذهن می بيند و هويت اش را از آن نمی گيرد و خودش را با اينها، معين و تعريف نمی کند، اين فقير است؛ ولی پول و 

 زرگ می کند.پَله ای هم دارد، محتاج کسی نيست، کار دارد، همسر دارد، بچه دارد، خانه را ب

: ,, من حتی مسئول ذهن فورا" می چسبد به عدم مسئوليت .پس، ما فهميديم: شما فقير از نوع پالستيکی اش را نگيريد

 :خالصه پس، ما می بينيم که خورد و خوراکم هم نيستم، از بس فقيرم، ديگران بيايند مرا غذا دهند ,,.

    ". جهان مادی هستيم بی نياز، از ، ما، از جنِس فقر باشيمو هر چقدر  ؛با هيچ چيزی، هم هويت نيستفقير، " 

 ه می شويم. دوم، هر چقدر از جنِس " نه چيز "، می شويم، خبير می شويم، آگا

؛ و خبير ابِن الخبير است او، يعنی َجّد پس می بينيد که: فقير است او، خيلی فقير است او، خبير است او، آگاه است او

ايت داناست، اصال" اصل دانايی يعنی خد، خيلی داناست، بی نهخدا که َجّد ندارد، اين اصطالح است، البته اندر َجّد خدا، 

                                                                                                            ست!. 

 هم، اصِل دانايی هستی. وتين است که حاال، چه فايده ای دارد خواندِن اين، فايده اش ا

کی دانايِی ما، آگاهِی ما، کم می شود؟، موقعی که فقير نيستيم، موقعی که رفتيم در ذهن، به خواب چيزهای ذهنی، که 

 اموال ماست، متعلقات ماست، حتی دردهای ما، آنجا می گوييم هرچه بيشتر، بهتر، حتی می خواهيم به اينها اضافه هم

 با آنها بيشتر هم هويت شويم، بيشتر قدرت داشته باشيم، اشتها داريم، من ذهنی اشتها دارد، چرا اشتها دارد، بکنيم، که
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   از نوعِ ثروتمند مصنوعی اش. می کند که ,, هر چه بيشتر، بهتر ,,؛ و می خواهد ثروتمند شود،  فکربرای اينکه 

 .رسدپس بنابراين، آگاهی اش می آيد تقريبا" به صفر می 

است، برای اينکه عقل آن چيزهايی را که در آغوش  مکذهنی تمام عيار، آگاهِی زنده به خرد زندگی اش، خيلی  يک من

، بعضی قوانين که شما گرفته و می گويد: ,, من اينها هستم ,,، می خواهد آنها را زياد کند و کما اينکه می دانيم اآلن

 : به يادتان بيآوريد، مثل قانون جذبهم در اين غزل يادآوری می کند، شما  مرتبا" از آنها استفاد می کنيد، موالنا

Law of Attraction  می گويد: که 

هر کسی که از هر جنسی ست، آن را بيشتر می کند و به سوی او جذب می شود. اگر از جنس درد هستيم، درد را بيشتر 

پس بگو من از جنس درد ام، اگر می ی، نگو نه، ايجاد می کندرد در زندگی ما می کنيم، اگر مردم به شما می گويند که 

مرکز بينی که مرتب، درد ايجاد می کنی، دردسر ايجاد می کنی برای خودت، بدان که: درون ات از جنس درد است، 

ن جذب درد را زياد می کنی و به سوی آدم هاِی دردمند جذب می شوی، قانو، هستی دشما قرار گرفته، دنبال ايجاد در

، اتوماتيک، از اين کار می کنددارد و اآلن تاست؛ ولی وقتی فقير هستی، آگاه و دانا هستی، می بينی، خرد زندگی در 

داری، بی ، بی نهايتی، بی نهايت ريشه لحظهْ بيت نتيجه می شود که چون شما از جنس فقر هستی، پس اآلن در اين 

 نهايت فضا هستی:

اين در در اين بحر، در اين بحر، همه چيز بگنجد، مترسيد، مترسيد، گريبان مدرانيد، بحر هستيد، بنابراين، اتفاق که 

 ، بنابراينبوجود می آيد، چون از جنس فقر هستيد، برايتان مهم نيست اصال " لحظهْ می افتد، هر وضعيتی که اين  لحظهْ 

 و جدا  ؛ و نتيجۀ کارت نيستی، از نتيجۀ کارت منفصللحظهْ عيت اين با آن ستيزه نمی کنيد، چون، هم هويت با وض

  .هستی، برای اينکه از جنس فقر هستی

شما با  هرچه باشد،ست،  لحظهْ چون اتفاق اين ، محتوا، ، يک فرم دارد، يک فقر، شما فقرش هستی، بنابراينلحظهْ اين 

فقر، فقير ابِن الفقير، يعنی خيلی  د ومی کني حفظفقر را  اريداز جنس آن، نيستی، دآن ستيزه نمی کنيد، برای اينکه شما 

    آرامِش بی نهايت هم هست.، عمق بی نهايت، که (پايين می گويد)، اينها، لحظهْ فقير، يعنی بی نهايت ريشه در اين 

  .، فقرتان را از دست نمی دهيدلحظهْ شما با اتفاق اين 

 می گويد:ز کمی صحبت کردن، موالنا می گويد که: نگاه کن، راجع به عشق صحبت می کند، حاال در اين غزل، بعد ا

، همين پردۀ ذهن، ما که رفتيم به خواب ذهن، همين پرده ست، خواب است، آنجا يک ؟بتی دارد در اين پرده، کدام پرده

 بت، همين من ذهنی ست. بتی زيبا؛ ولی ُمرده.بتی وجود دارد، اين 

يعنی در آغوش نگير اينقدر، بغل نکن اين را، به ما می گويد که: سرد و َزمهَرير است او، رش چندان، مکش اندر ب

گرم  ،؛ و انرژِی پايين داردمدتهاست مرده، يعنی اين چيزی که در آغوش کشيديم ما، مدتهاست که ُمرده و سرد شده

، بی لحظهْ بی نهايت ريشه، بی نهايت فقر در اين  نيست اين، زنده نيست اين چيزی که ما در آغوش کشيديم، حاال بجایِ 

 که خدا از آن جنس است و شما هم از آن جنس هستيد، پس واکنش نشان نمی دهيد.نهايت فضاداری هم هست، 

که ما از آن جنس هستيم ديگر؛  فضا داری کرديمجايگزيِن ن الفقير کرديم، ببجاِی آن، ما يک بتی گرفتيم، جايگزِی فقير ا

 لحظهْ از اين شده،  بی نهايت ريشه،با ۀ بت و آن جايگزين، که ما فکر می کنيم آن هستيم و جايگزيِن زندگِی زندو آن 
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 بعد چه می شود؟  ندارد، همه اش می پرسد که: خبر

 ، هر اتفاقی می افتد، بالفاصله می گويد: بعد چه؟، لحظۀلحظهْ از شما می پرسد: حاال در اين يعنی يک تحريکی ست که 

بعد چه؟، دوباره لحظۀ بعد که می آيد، بعد چه می شود؟، آينده چه می شود؟، همه اش عالقمند به لحظۀ بعد و آينده ست. 

 می پرسد: ,, بعد چه؟ ,,.

که زندگی ست، از جنس فقر باشد، بی نهايت ريشه باشد و به آن محتوا که  لحظهْ بايستد، در اين پس نمی تواند اينجا 

، من خردمند هستم، متو هر چه هستی، مهم نيست، من خبيرم، من آگاه هست : "ت نگاه کند و بگويدس لحظهْ وضيت اين 

شير نيست که اين ، (پايين هم توضيح می دهد)بکند، برای اينکه آن من ذهنی من اين فضای فقر هستم، اين کار را نمی تواند 

جگر گرم نيست و اين، يوز است و عالقمند به پنير است، يعنی غذای دست دوم است و غذای دست دوم همين و غذايش 

 کهنه ست و گفت: وبيرون بِِکشيم، که غذای دست دوم می خواهيم  ،چيزهای مادی در ذهنزندگی ست که ما از 

 آن نيست، اين آش که دنيا برای ما پختهج است، اين يک آشی ست که از آرد معمولی درست شده و گوشت در اين، تُتما

     مخلوطی از درد و هم هويت شدگی ست و اين من ذهنِی ما، عاشق اين آش است!، خالصه.در ذهن، 

. حاال، اينها را برای چه می گوييم؟، برای اينکه بيدار ، ..موالنا اينها را توضيح می دهدما که عاشق من ذهنی هستيم و 

، جايگزينی برای بی لحظهْ ؛ يا در اين ؟ُخب من ببينم فقيرمبرای اينکه وقتی شما اينها را می شنويد، می گوييد که: شويم، 

: ,, بعد، چه می شود؟ ,,، اصال" نگاه نمی از من می پرسدبه آن نگاه می کنم، دارم که همه اش  لحظهْ نهايت ريشۀ اين 

 !.چيست لحظهْ کند ببيند اين 

که حافظ، از خواهم که بعد از اين، نگاه کنيد که ببينيد بعضی از اين بيت ها؛ يا هر شعری از موالنا؛ يا  " من از شما می

"  آنجا" ما اينجا می خوانيم، روی شما اثر می گذارد و شما در درون، حِس بيدار شدنی می کنيد که بنظر می آيد نور از 

جايی شروع می شود، يک در درون شما، از  ،نيد، برای اينکه اين نوربنويسيد و تأکيد کرا رها نکنيد،  شما اينمی آيد، 

 شما، متوجه می شويد.  ،کسی ديگر نمی دانديکدفعه شما متوجه يک چيزی در خودتان می شويد که 

بيات اين غزل ها را که می خوانم، نمی توانم روی يک بيت مثال"، يک بيننده ای نوشته بود که يکدفعه متوجه شدم که ا

آن را خواندم، به آنجا که رسيدم و تمرکز کنم، تا اين را می خوانم، می پرم می روم بيِت بعد، ببينم آنجا چه می گويد، 

ام نيست که  دوباره آن بعدی را که خواندم، دوباره می خواهم آن بعدی را بخوانم، اصال" حوسمی روم به بيت بعد، 

ست که کسی متوجه شود که روی اين چيزی که اآلن دارد اتفاق می افتد، نمی  یاين، چه می گويد، اين، توجه خيلی مهم

ی هميشه نمنتظر لحظۀ بعد است و اين حس نقص من ذه، می خواهد ببيند که بعد چه می خواهد بشود، دتواند تمرکز کن

 غالب ست، ما می گوييم: 

 ، موالنا می گويد: يک چيزی کم است ,, ، اآلناآلن,, 

کامل هستيد، خدائيت هستيد، همينکه از ذهن  لحظهْ فقير اندر فقير، َجّد اندر َجّد فقير، زندگی ست و شما هستيد، شما اين 

خبيری ست، دانايی ست، از آنجا می آيد، از بيرون نمی آيد؛ ولی من اين بيدار شويد، روی ذات خودتان قائم شويد، 

  :حس نقص می کند، همه اش می گويد چون ،نی، همان بتذه

  .,, ؟چه خبر است هاين که چيزی نيست، برويم ببينيم در آيند,, 
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ن را در خودتان متوجه می شويد که در شما اآلن يک بُتی وجود دارد که همه اش می موضوع سر اين است که: شما اي

يکدفعه يادش می افتد که: ,, آهان ... فالن چيز دارد اتفاق می افتد و آن  حاال، بعد چه؟،پرسد: ,, بعد چه؟، بعد چه؟ ,,، 

 و می گويد: ,, بعد چه؟ خيلی خوب است و آن زندگی دارد و ... ,,، وقتی آن می آيد، اصال" روی آن تمرکز نمی کند

  .بعد چه؟، بعد چه ؟,,، بعد چه، تا لِب گور!

ا متوجه می شويد؟، برای اين بُت، من ذهنی، آينده بسيار بسيار مهمتر از اين شما اين راينطوری ست برای شما؟، آيا آيا 

 ؟ست، آيا همينطور است برای شما لحظهْ 

 شايد شما متوجه شويد اين را در خودتان، که يک چيزی در شما، می گويد: ,, بعد چه؟ ,,.

آن بيت های بعدی چه پس؟، عجله دارند،  ا" حاال، ما روی اين بيت، داريم تمرکز می کنيم، يک عده ای می گويند: آق

 ". گويد؟می خواهد به شما بچه را نمی خواهيد ببينيد چرا نمی توانيم بايستيم!، چرا همين بيت 

 و همينطور، يکی ممکن است متوجه شود که ... اينها را می گويم که شما، اگر ديديد از يک جايی، نور پاشيد در درون،

، از يک جايی بايد شروع شود، يک چيزی، در درون، متوجه می شوی، آن، را ول نکن، برای اينکه آنجا را ول نکن

 ،، فکرهاِی منفیمثال"، ممکن است متوجه شويد که در شما فکر وجود دارد .آن را بنويسحتی ممکن است يادت برود، 

ه ستيزه می کند و مقاومت دارد در مقابل وجود دارد و شما متوجه نشده بوديد، ممکن است يکی متوجه شود در درون، ک

                                                                                                همه چيز تقريبا"؛ و مقاومت اش را ببيند. 

دارد م و موالنا شتغول در بيابان آدرس عوضی می دهد و گول، يعنی احمق، من اصرار دار :فتۀ قبل داشتيم، گفته

غول بودن و گول بودن را، در خودتان ببينيد. يک کسی گفته من می دانم غول چيست، که: شما واقعا" اصرار می کند 

غول آن است که آدم ها را فريب می دهد، يک عده ای هم گوسفندوار آن آدِم غول را پيروی می کنند، پس تُوِی ذهن 

  غول يک نفر است که آنجا نشسته، گول هم يک آدم های ديگری اند،,, ت، غول را تعريف کرده که غول چيساش، 

، " اينطوری ست؟!، همۀ اينها به شما مربوط می شود!، نور بايد در درون شما بيدار اصال" به من مربوط نيست اين! ,,

نورافکن را روی خودش بيندازد، گفتيم: کسی که به اين برنامه گوش می کند، بايد " يک قانونی هم ما داشتيم،  ." !شود

 ، آنها را پيدا کنم، کی با متعلقاتش هم هويت شده، نياييد بيرون: ,, ببينم فقير کيست" شما بايد فقير در درون خودتان باشيد

پس، اگر طوِل اين غزل، شما متوجه شديد که نوری در دروِن  روی خوِد ماست ".نورافکن شما، ,,، " آنها را رها کنيد، 

ن َدميد، متوجه ذهن تان شديد، يعنی کشيديد عقب، بعنوان خدائيت، هشياری، به ذهن تان نگاه کرديد و عمل غلط را تا

از آن دريچه نوری، خبيری، يک دانايی، خودش را به شما نشان داد، يک آنجا ديديد و عمل غلط، زير و رو شد و 

می گويد اين را  ،که تا حاال نمی دانستيد: ،، آهان ... موالناآرامشی پيدا کرديد که بنظرتان آمد که چيزی را فهميديد 

  .پس!، من اين را در خودم می بينم! ،،

، علِت رفتارش برايش معلوِل  ،لحظهْ موالنا می گويد: اين تيغ، دستۀ خودش را نمی بُرد، موالنا گفت اين من ذهنی، اين 

  .خودش مشغول کرده آينده، اين پردۀ علت و معلولی، ما را بهمی شود برای 

، بنظر می آيد ما يک معلول هستيم، اتفاق، پايۀ فکِر ما، رفتاِر ما، قرار می گيرد برای يک کاری در آينده لحظهْ اين 

 معلول  ،برای يک اتفاق بعدی، آن می شود علِت يک اتفاق بعدی، برای آن می شود دوباره، آن هم می رود و پايه ای
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لول می شود علت يک اتفاق بعدی، ما همه اش حواس مان به اين است که: ,, چه چيزی، علِت چه چيزی است، آن مع

آن نور را دارم عرض می کنم: " شما برای وضعيت فعلی ست ,,، يا مثال"، شما ممکن است در خودتان ببينيد، قضيۀ 

 .!می گرديد و علت هم آدم های ديگر هستندکه با آن هم هويت ايد و به آن واکنش نشان می دهيد، هميشه دنبال علت 

"، ممکن است متوجه شويد، و اين توجه را پيدا کنيد که: ،، من دارم اينها را بوجود می آورم، تا حاال دنبال علت بودم و 

ورم می گويم من مسئول هستم، من اينها را بوجود می آافتاد و من بيدار شدم،  یعلت هم ديگران بودند، يکدفعه يک اتفاق

 و می آفرينم، بعد از اين، نمی خواهم بيافرينم ،،. 

مدام آن را تقويت کنيد، مثل يک ورزشی که ما می " هر جا که شما متوجه شديد، آنجا يک ذره ساکت شويد، بنويسيد و 

                  ان را پخش کنيم.د تا هی اين نيرويمکنيم، می گوييم اين ورزش فايده دارد واقعا"؟، اگر اين، فايده دارد، اين را زياد کني

 لطيف است او لطيف است او لطيِف ابِن اللطيف است او

 امير است او امير است او امير ملک گير است او

پس، خدا از چه جنسی ست، از جنس لطافت است، لطافت يعنی فضاداری، شما يک بادکنکی را بگيريد، با باد، شروع 

همينکه بزرگ تر می شود، فضا جا باز می کند، همين فضايی که ما تُوِی آن می شود، تر کنيد به پُر کردن، بزرگ 

 .,, !هستيم، هيچ نمی گويد که: ,, چرا بزرگ شوم

از جنس لطافت ايم، از جنس فضاگشايی و فضاداری هستيم، خدا هم از همآن جنس است و آنقدر هم لطيف است ما هم 

                                هيچ ُزمختی ندارد.     همه اش لطافت است، که َجّد اندر َجّد لطيف است، 

قدرت است؟، خشونت قدرت ُمختی زُ ، !نيماصال" ما که با آن بت هم هويت شديم، با من ذهنی، ُزُمختی را قدرت می دا

 .سازد " می گويم که: " من ذهنی، از هر چيزی، مصنوعی اش را می سازد، پالستيکی اش را میاست!، 

تماِم دنيا خدا، امير است او، امير است او؛ و تمام ِملک را در آغوش گرفته، اين لطافت، مثل يک کاسه ست،  می گويد:

فکِر شما جزو آن است، توِی اين تُوِی اين کاسه ست، منتهی اين کاسه بی فرم است و فرم را که شما هم جزو آن هستيد، 

لطافت جا شده، حاال، اينکه گفتم فايده اش چيست، فايده اش اين است که شما هم از اين جنس هستيد، شما از جنس جا باز 

کنی، فضا گشايی هستيد، پس وقتی شما يک چيزی می شنويد، واکنش نشان نمی دهيد، جا باز می کنيد، وقتی يک چيزی 

خدا جا باز می کند، شما هم جا باز می جا باز می کنيد، بجای ستيزه، ذهنی می خواهد با آن ستيزه کند، می بينيد که من 

 کنيد.

لطيفی تو، لطيفی تو، َجّد اندر َجّد لطيفی تو، تو يعنی تو ای  .لطيف است او، لطيف است او، لطيف ابِن لطيف است او

برمی گردد روی خودش، وقتی بيدار شد بعد ی آيد به اين جهان و انسان؛ و شما امير هستيد، چون خوِد زندگی ست که م

ت را می تواند در بَر بگيرد، يعنی شما اينقدر قدرت فضا از ذهن؛ و اين اينقدر لطيف است که تمام جهان را، تمام کائنا

ن حالت خشم، اين واکنش، آيا اين، به شما قدرت نمی دهد، آيا اين، شما را بيدار نمی کند، اين ُزمختی، اي .گشايی داريد

، (در پايين می گويد)قدرت در آغوش گرفتن است و قدرت نيست، اين، اين پَِرش، که تا حاال فکر می کردم قدرت است، 

ذاتا" جهان که تو هستی و اين خدا، شهد و شير است، يعنی هم شيرين است و هم قدرت پرورش دهندگی دارد، شما  اين

 .فضا گشايی هستيد؛ و بی نهايت حالت شيرينی در ذات تان داريدی نهايت بی فرم ايد، هم ب
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  :، می گويد که(پايين می گويد خودش)يعنی اين فضا، اين لطافت، شيرينی هم هست 

ِت خودمان را بشناسيم! "، ما تُوِی ذهن، رفتيم معادل پالستيکی شان را گرفتيم، ول نمی کنيم، معادل پالستيکِی ما ذا" 

دعواست، جنگ است، قدرت نمايِی فيزيکی زدن است، ُزُمختی ست، خشمگينی ست، پريدن است،  لطافت چيست؟،

  .ضعف است، بيچارگی ستبايد بگوييم ی قدرت است، که خشونت اصال" قدرت نيست، پالستيکست، اينها معادل 

 پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او

 است او نظير چراغ است او چراغ است او چراغ بی

 چيست؟ گناهمی خواهيد ببينيد کی پناه است، گناه يعنی هم هويت شدگی. 

ريشه در ما که ما باشيم، وارد ذهن شديم، با اقالم ذهنی، هم هويت شديم، يعنی بجای اينکه  ،گناه، اين است که خدائيت

م به اقالم ذهنی چسبيديم و از آنها خبيری خودمان را بشناسيم، رفتيزندگی داشته باشيم، خدائيت خودمان را بشناسيم، 

امنيت می خواهيم، از آنها خوشبختی می خواهيم، اين، گناه زندگی می خواهيم، از آنها حِس  اهويت می خواهيم، از آنه

    است، گناه، هم هويت شدن است.

 .گم شوند، نهذهن شان معانی خاصی به اينها بدهند و سبب می شوند مردم تُوِی  ،گناهکار، ممکن است اديان

  .هم هويت شدن با جهان مادی گناه، يعنی

، !اينها هستيم، بجای خدائيت ،ما :يعنی بگوييممادی هم هويت شويم،  چيزهایِ نبايد با بعنوان هشياری و خدائيت، ما 

اين کار درد ايجاد می کند، بعدش همين کار هم سبب می شود با درد هم، هم هويت شويم، درد را هم در آغوش  ،البته

هم هويت شدگی، همين آش تُتماج است که اين پيرزِن دنيا، برای ما پخته و ما هم عاشق آن درد و  بگيريم، اين مخلوط 

 .تُتماج هستيمسير، عاشق اين  ما مثلِ  (پايين می گويد)، ستيمدرد و هم هويت شدگی هاين آش، دنباِل هستيم، ما دنبال 

می واکنش نشان در دنيای عملی، پس شما يکدفعه واکنش نشان می دهيد، وقتی هم هويت نشدن، يعنی پرهيز يعنی  پس،

  .شما فقير نيستيد دهيد يعنی شما به خدا، نگاه نمی کنيد ديگر،

شما پرهيز می کنيد  بی نهايت فضا داريد، را که فقِر پالستيکی را نه، فقِر اصيل هر جا ديديد شما فقر را از دست داديد،

 : ديگر اين کار را نمی کنيد از هم هويت شدگی، بيدار می شويد و

ندارم، من خدائيت  ريشه در زندگی ، بی نهايت، يعنی اينکه منواکنش نشان دادن من،، من واکنش نشان نمی دهم، 

هم هويت  و ؛از روی منيّت ، قضاوت کردن منبايد بی نهايت ريشه داشته باشمندارم، در حاليکه من خدائيت ام، من 

، اينها را !ست و خرِد زندگی اين هم حالت پالستيکی خبيری بد و خوب کردن بر اساِس قضاوت،شدن با قضاوت و 

 .دشناختي

، به همين ترتيب، ما االن می بينيم که با هزار تا چيز هم هويت ايم، با ه گناهکار مذهبیحاال ما که گناهکاريم اآلن، ن

هم  ذهن مان تُویِ با جهان مادی هم هويت ايم، کدورت داريم، درد داريم، به هر چيزی که رنجش هامان هم هويت ايم، 

 ،، ؟!خدايا چکا ر کنيمريادمان در می آيد: ،، دست می زنند، ف هويت ايم و تجسم کرديم که ما آنهاييم؛ و ترس داريم و تا

پناه است او، پناه است او، پناه هر گناه است او، يعنی پناِه هر گناهکار است. او، پناه آدم هايی مثل شماست.  می گويد:

 چراغ است او، چراغ، که پالستيکی اش همين قضاوت ماست، ... ما چه جوری چراغ داريم، نگاه می کنيم: 
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... بد است ,,، يعنی قضاوت می کنيم فورا"، می گوييم: ,, آن ... بد است، آن يکی خوب است، آن ... خوب است، ,, آن 

اين ... بد است، از اين ... خوشم می آيد، از آن ... بدم می آيد، از آن ... خوشم می آيد، از اين ... بدم می آيد، از اين ... 

 ... ,,، " اين چه چراغی ست؟، اين همين چراغ پالستيکِی ذهنی ست، .خوشم می آيد، از آن ... بدم می آيد

، و هويت تان را از جهان بيرون نمی لحظهْ اما يک چراغی وجود دارد، وقتی شما زنده می شويد به حضور، در اين 

می کنيد، می گوييد من از ال  ،، همه چيز را در جهان بيرونبه حضور می شويد لحظهْ گيريد، وارد فضای يکتايی اين 

چراغ دست تان می جنس اينها نيستم، به خدا زنده می شويد، همه اش به زندگی، به خدا نگاه می کنيد، در اين صورت، 

                                                                                                                آيد ".

روشن می کند، آدم می  لحظهْ اين چراغ فقط که قضاوت ندارد، چراغ جلوی پای آدم را ما می گويد که، ... چراغ به ش

، نمی تواند به شما لحظهْ ، معلول است، اتفاق اين لحظهْ هم هويت شويد، اتفاق اين  لحظهْ بيند؛ ولی اگر شما با اتفاق اين 

، اتفاق را می کند دِل لحظهْ قا" هم هويت شدگی با اتفاق اين بگويد که چه چيزی خوب است، چه چيزی، نيک است، اتفا

اتفاق می شود  ما، اتفاقی که دل ما، مرکز ما شد، ما از جنِس اتفاق می شويم، عقِل اتفاق به ما حکمرانی می کند، عقلِ 

  .چراغ ما، اتفاق که عقل ندارد، اتفاق عقل دارد، نه

، فقير شديد، لطيف شديد، يعنی فضا گشا شديد، لحظهْ اينکه شما در اين  يعنی آن حضور،، او، چراغ است او چراغ است

هستيد، از اتفاق خودتان را  لحظهْ ، يکدفعه متوجه می شويد که از جنس اين لحظهْ بی نهايت عمق پيدا کرديد در اين 

و چراغ درون روشن  ؛بيرون کشيديد، اتفاق می افتد، شما اهميت نمی دهيد، اتفاق شما را با ريشه بيرون نمی تواند بکشد

 .يد چکار کنيد. پايين می گويد: من با عشق صحبت می کنم، سبب ام را از عشق می گيرممی شود و به شما می گو

 گيرم بَق از عشق میگويم سَ  سخن با عشق می

 .(پايين می گويد) پذير است او به پيش او کشم جان را که بس اندک

من با عشق صحبت می کنم، من حرف ام با عشق است، من با اتفاق صحبت نمی کنم، شما مستقل از اتفاق می شويد، 

نمی شود، يک چراغ درون، وجود ببينيد اتفاق سبب می شود که چه تصميمی بگيريد؟، يا نه، اتفاق سبب  لحظهْ شما اين 

آن موقعی ست که شما حس نمی  ؛ ودارد، که به شما می گويد چه چيزی نيک است، چه چيزی خوب است برای شما

اتفاق می افتيد، شما حس نمی کنيد از جنِس اتفاق هستيد، شما اتفاق را که يک قضاوت است، چراغ راه خودتان نمی  کنيد

 ا از گذشته می آيد، از يادگيری های گذشته می آيد، اين يادگيری های گذشته و عقلِ معموال" اين قضاوت ه، کنيد

، زندگی چه لحظهْ يادگيری های ذهنی، عقل نيست، اينها کهنه ست، اين فرق دارد با اينکه فی المجلس در اين  الگوهای و

 : است؛ ولی ما می گوييم قابل دسترسا پيدا کنيد، اين چراغ راهی جلوی راه شما می گذارد، شما بايد اين چراغ ر

,, پناه بيرون است ,,، شما مواظب باشيد، نگوييد: ,, پناه، همسرم است، پناه، فالن مقام است، پناه، پول ام است، پناه، 

 ." اينها پناه است؟، نه، اينها پناه نيست!" ، ,, جوانی ام است، پناه، زوِر بازويم است پناهگاه، قدرت ام است، پناه،

 پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او

 نظير است او چراغ است او چراغ است او چراغ بی

 شما قبال" واکنش نشان می داديد،می بينيد اگر يکدفعه ديديد چراغ در درون خودش را نشان داد، مواقعی می شود که 
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يم، يکی با ما نرم حرف می زند، ما هم نرم يک کسی به ما فحش می دهد، ما هم فحش می ده !.چراغ ما، واکنش است

حرف می زنيم، يک کسی به ما می گويد: چقدر خردمنديد شما!، ما خوشمان می آيد، چراِغ ما چيست؟، چراغِ ما واکنش 

                                                                                                          است!

با کارهای مردم، حاِل ما به حرف مردم حال مان عوض می شود، حاِل مان خوب، می شود، حال مان بد، می شود، " 

 را آنها می دانيم، آنها پناه هستند! ".واقعی مان خوب، می شود، حاِل مان بد، می شود، ما چراغ 

همه اش دنبال اين هستيم نبايد تصوير سازی کنيم،  ماپناِه ما: ,, مردم مرا تأييد کنند ,,، ما چقدر تصوير سازی می کنيم!، 

، انسان را بيچاره می کند ،ما رامن را، از خودمان درست کنيم، اين کار، در ذهِن مردم، که تصوير ذهنی بسيار زيبا، 

 جنِس ، چون داريم می رويم به جايی که شما از ... بيچاره می کند، اگر دنبال تصوير سازی باشد، پايين می گويد اگر

شويد، حاال يک عده ای می يعنی از جنس " خدا "، " سکون " شويد، از جنس " فضا داری " شويد، از جنس " فقر " 

 نپسندند، شما را نپذيرند، حاال می گويد: نترس، نترس.خواهند شما را 

 و چراغ بی نظير هم در درون ماست، در بيرون نيست.  در اين بيت ها خوانديم که ما از چه جنسی هستيم پس، 

 .!از چراغ های بيرونی، مخصوصا" قضاوت های ,, من ,, دار خودتان، استفاده نمی کنيد برای چراغهم پس شما 

 آدرس غلط می دهد، آدرس غلط در اينجا چيست؟نشان می دهد،  غلطاين من ذهنی، مثل غول می ماند، راه را 

 اينجا، يکی اش اين است که شما بگوييد ُخب چراغ چيست؟آدرس غلط در 

 نه، نيست. ,, پناه، در بيرون است ,,، " اينها آدرس غلط است ديگر! ".، ,, چراغ همين قضاوت های ذهنی من است,, 

 ؟، می گويد: ,, بيرون ,,، خوشبختی از کجا می آيد؟، می گويد: ما از من ذهنی مان می پرسيم: پناهگاه کجاست

 مهم است! ,,، " اينها آدرس عوضی ست ". خيلی تأييد مردم و پذيرش مردم مهم است؟ ـ : ,, بله، ,, از بيرون ,,، 

چه که ُمرده ست، دوستش داريم، شما ببينيد که چه جوری آن بُت که ما بغل اش کرده ايم، " همانطور که می رويم، 

 شد.ردگی می کِ جوری به ما آدرس عوضی می دهد؟ "، ما را همه اش به مُ 

 است او سکون است او سکون است او سکون هر جنون

 جهان است او جهان است او جهان شهد و شير است او

، آمده به " هم هويت نشدن با چيزها" ، " چيز نبودن" ، " چيز نداشتن" ببينيد، آمده از " فقر "، از " نه چيزی "، ُخب 

 همه چيز در آن، جا می شود، اينکه پناه است او، اتفاقا" ما هم پناه هستيم.لطيفی، فضا گشايی، خاصيت ِکش آمدن ما که 

 . "، يعنی بی نهايت ريشه است او، " سکونْ  اآلن می گويد: سکونْ 

و برايش مهم نيست اتفاق چه  ؛دارد لحظهْ کی دارد؟، کسی که از جنس اتفاق نيست، بی نهايت ريشه در اين "،  " سکونْ 

 . ،،شدن  ،،، يکی بُعِد است " تعريف هم می کند ما را، شما پس، دو تا بُعد داريد: يکی بُعِد " سکونْ  دارد ،برايش می افتد

 زنده ايد دائما".که اصل شماست، شما به آن  را را ذهن نشان می دهد، بُعِد " سکون " ،،شدن  ،،بُعِد 

 است او، سکوِن هر جنون است او، ما جنون داريم يا نه؟ و، سکونْ ااست  سکونْ 

ين حالت هايی که ما داريم جنون است ديگر!، جنون يعنی آشفته بودن، ديوانه بودن، قضاوت کردن، همالبته که داريم، 

 از جهان  اينکه ما با واکنش نشان دادن، از جنس اتفاق بودن، مريض ذهنی بودن، اينکه ما توقع از جهان بيرون داريم،

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


                    # Jul 10 2013                461  program                   گنج حضور ۴۶۱برنامه شماره 

14 
 

 

را تصوير ذهنی ببينيم،  ِی ديگربيرون، ... اصال" اين جنون است که ما فکر کنيم، تصوير ذهنی هستيم، انسان ها

باشند، خوشبختی بخواهد، حس امنيت بخواهد، نتواند ديگر تصوير ذهنی ما از آن تصوير های ذهنی که انسان ها 

اين جنون نيست، اين مرض ذهنی هميشه آشفته باشد، ورت ايجاد کند، کند، کدبگيرد، توقع داشته باشد، برنجد، درد ايجاد 

                 ه، مجنون، بيچاره.                        ب هر جنون، يعنی هر انسان آشفتخُ  ست ديگر.

هستی، شما اگر شما می خواهيد به سکوْن برسيد، به آرامش برسيد؟، شما اصال" سکوْن هستيد، اصال" خودت سکوْن 

 دانايی، آنچه که خلق می کنيد و مسئول اش هم هستيد، از روی و ضاِی شدنسکوْن شويد، از فضای سکوْن و از ف

سکوِن شما، خرد، خبيری، آرامش، برکت از خلق می شود، خرد زندگی جاری می شود، هزار بار گفتيم:  خبيری

به وضعيت ها، وضعيت ها هی تغيير می کنند، ا، هی تغيير می کند جريان دارد به شدِن شما، شدِن شم لحظهْ زندگی، اين 

وضعيت ها تغيير می کنند، برای شما مهم نيست، نمی چسبيد به وضعيت ها، می خواهيد فقير بمانيد، به وضعيت 

 چسبيدن به وضعيت ها هستيم:  فقير نمی مانيد، ما ثروتمندِ  بچسبيد، ديگر

از جنِس  !،زده من رنجيدم، هنوز که هنوز است اين رنجش را دارم ,,، " عجب ,, سی سال پيش، همسرم اين حرف را

    جنس سکوْن هستی! ".فقر هستی، عجب از 

 اگر شما، آشفته هستی، گرفتار هستی، آرامش نداری، خودت متوجه می شوی، بدان که: 

ا کنيد؛ و شما سکوِن جنون خودتان " خدا، از جنس سکوْن است، شما هم از جنس سکوْن هستيد، سکوِن خودتان را پيد

 :هستيد، اين سکوِن شما درمان می شود، درمانش اين است که

کجا برمی گرديد؟، جايی نمی ، شما، از اين جنوِن آشفتگی که هم هويت با هر وضعيتی هستيد، برگرديد برويد به سکونْ 

َدميدن روشنايی در درون  ن نکته، می تواند آغازهستيد. حتی برای بعضی ها، اين نقطه و اي لحظهْ رويد!، هميشه در اين 

هستيد،  لحظهْ در اين  ست، فقط اتفاقات عوض می شوند، شما هميشهْ  لحظهْ ، اين باشد که درست متوجه شوند که هميشهْ 

هستيم، اين لحظۀ ابدی،  لحظهْ هميشه در اين تکان بخورد،  لحظهْ ، لحظۀ ابدی ست، هيچکس نمی تواند از اين لحظهْ اين 

 خداست و شما، هر دو ".

 ولی، يک چيزی که جايگزيِن ما شده، هی به ما می گويد: ,, لحظۀ بعد چه؟ ,,، همينکه شما لحظۀ بعد را ايجاد می کنيد، 

چيزها عوض می شوند و چيزها هستيد و  لحظهْ يک من ذهنی بوجود می آيد. برای اينکه شما که فی المجلس در اين 

رای شما مهم نيستند، به آينده نمی توانيد برويد، کی می تواند برود آينده؟!، اگر شما گفتيد لحظۀ بعد چه؟، خواستيد اين ب

، حاال، يکی ممکن است اين را بپوشانيد، اين من ذهنی، آن بُت، می رود آنجا، شما می رويد آنجا زندگی می کنيد لحظهْ 

خيلی ها از بس عجله دارند بروند لحظۀ بعد، ببينند چه می گوييم ما، اصال"  پديده را برای خودش متوجه شود، البته

مردم صبر ندارند، صبر  .توجه نمی کنند، اين، مستلزِم تأمل و تمرکز و درست فهميدن و يواش پيش رفتن و صبر است

ق نيستيد، اتفاق را می پذيريد، قبل اتفااز جنِس شما فضای در بر گيرندۀ اين اتفاق هستيد، ، اتفاق می افتد، لحظهْ يعنی اين 

 ،ه، شما مجبوريد برويد به آيندلحظهْ در اين  رضا نباشدراضی نباشيد، از قضاوت؛ و راضی هستيد، راضی هستيد، اگر 

شما از جنس اتفاق شديد، پس از جنِس علت و معلول شديد و رفتيد تُوِی پرده دوباره، آمديد به سطح، يک عمقی داشتيد، 

                                                        ا کرديد و دوباره آمديد به سطح. عمق را ره
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 ، عوض می شود، می گوييد: اتست و اتفاق لحظهْ اگر يک روزی شما متوجه شديد که هميشه اين  :شما نگاه کنيد

هستم؛ و همين باعث می  لحظهْ شوم، لحظۀ ابدی، آگاه به اين  لحظهْ انتخاب می کنم که از جنِس اين ،، خيلی ُخب، من 

فقير ابن الفقير شويد، بی نهايت فقير، يعنی بی نهايت ريشه، بی شود که شما فقير اندر فقير شويد، َجّد اندر َجّد فقير، 

ی خدا، يعنی حضور، يعنی شما، يعن، لحظهْ يعنی حِس آگاهِی ابدی از اين  ،لحظهْ ، بی نهايت عمق در اين نهايت ريشه

يعنی زمان برای شما از بين رفت، آينده اهميت اش را از دست داد، نه اينکه شما نمی توانيد برنامه ريزی کنيد، بايد 

برنامه ريزی کنيد، اآلن سکوِن شما، با ذهن، دو تا چيز متفاوت می شود، اتفاقا" ذهن، ديگر حالت ,, من ,, داری اش را 

 .می شود، يعنی کارکرِد اصلی اش را پيدا می کند  Functional از دست می دهد و حالت

من اسمش را گذاشته ام اصل کار، ، است، کژکار است، اصل کار نيست Dysfunctionalبقول انگليسی ها، ، اآلن

اصل کار، موقعی ست که ذهن ساده ست و شما از جنس سکوْن هستيد، همينکه سکوْن را از دست بدهيد، يک ,, من ,, 

پيدا می شود، آن می رود به آينده، کاِر شما را خراب می کند و شما تُوِی ذهن، زندانی می شويد؛ و يکدفعه ی در ذهن 

و فضا داری بی نهايت شويد، می بينيد که يک جهان شديد، جهاِن شهد و  لحظهْ ی را پيدا کنيد در اين اين آگاهی ابدشما 

 شير شديد.

شيرينی از ذاِت شما و فضا داری شما می آيد، نه از جای ديگر، اين غول، اين بُت، اوال" که اين جهان شيرين است، 

 آدرس عوضی می دهد، می گويد: 

مثال"، فرزندم در کنکور قبول می شود، ازدواج می کند، فرزندم دکتر می شود، من خودم  شيرينی موقعی ست که,, 

هم جای خودشان را  ، " نه، شيرينی ... آن  را هم بکن، آنها,, فالن خانه را می خرم، ... شيرينی در اين چيزهاست

ست، مثل شهد، يعنی عسل شيرين  دارند، شيرينی ندارد، شيرينی جهانی ست که تو هستی و اين جهان، پرورش دهنده

واهيد ديد که داريد پرورش می خاست، مثل شير، پرورش دهنده ست (پايين می گويد)، شما اگر چنين جهانی شويد، 

دهيد، برای دوست تان، برای بچه تان، يک فضاِی پرورشی شده ايد، فقط اين نيست که تکه تکه دانش را بيندازيد 

آن ... کار را ، ، آنجاند، اينجا، اين ... کار را می کنند، آنجا، آن ... کار را می کنندکار را می کنجلوتان: ,, اينجا، اين ... 

آن کار را بکن ,,، " نه، بسته های دانش ذهنی را می اندازيد جلو کنند، چرا اين کار را کردی، اين کار را نکن،  ینم

 مردم، اينها بدرد نمی خورد ".

 :دارد يواش يواش ما را جلو می برد، به ما بگويدپس، فهميديم: موالنا 

ارتباط اش با ما اين است؛ و از جنس فقر هستيم، از جنس فضا داری هستيم، از جنس پناه گاه ما از جنس سکوْن هستيم، 

  هستيم، ما خودمان پناهگاِه همۀ باشندگان 

 هستيم؛ و ... 

* 

ما خودمان، می خوانم. موالنا دارد می گويد که: مريضی ها که ما داريم، دوباره در اينجا مطلبی را که قبال" خواندم، 

 طبيبی هستيم که مريضی ها را معالجه می کنيم، قبال" خواندم، فقط می خواهم به معرض ديد شما بيآورم. 

 د، می گويد: ورشما پديد بيآدروِن شايد اين چيزها را که با هم می خوانيم، يک دميدن نوری در  
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 ۱۴۷۴مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 
 حکيميم طبيبيم ز بغداد رسيديم

 ا ز غم بازخريديمبسی علتيان ر

 سر و بُن را هايکهن را غم بی َسبَل

 به چنگالهکشيديم هاش ز رگ هاش و پی

 طبيبان فصيحيم که شاگرد مسيحيم

 .بسی مرده گرفتيم در او روح دميديم

 وقتی شما اين فضاِی پرورش دهنده و شيرين می شويد، عشِق بی چشم داشت را در جهان پخش می کنيد، چه می شويد؟

آگاه ايد، خبيريد، طبيب ايد، معالجه کننده ايد، از بغداد رسيديد، از " آنطرف " رسيديد، از فيلسوف ايد، ی شويد، حکيم م

الگوهای ذهنی مريض  ... جهاِن غيب رسيديد، علتيان، مريض ها هستند، خيلی از مريض ها را که مريض ذهنی بودند،

جهان مادی، مخصوصا" از ديگران، الگوی رنجش است، الگوی داريم ما در ذهن مان، الگوی توقع و چشم داشت از 

درد است؛ و ما اينها را بکار برديم، رنجيديم، خشمگين شديم، آش تُتماج پختيم و دنبالش ايم، اينها الگوی مريض است، 

 ...م، ما مريض شديم؛ ولی می گويد: حتی ما، وقتی جهان شهد و شير می شويم، نه تنها خودمان را معالجه می کني

 باز خريديم رفتيم، ، خيلی از اين مريض ها را از غم،ديگردور  مانداختيهمۀ اين علت ها را پس ، که شديم " ديگر فقير

. مرتب، خرد زندگی، عشق زندگی، لطافت "شما می توانيد برای اينکه شما عشق بال عوض را در جهان پخش می کنيد 

زندگی چه تان، همسرتان نگاه می کنيد، چون خودتان از جنس فقر هستيد، زندگی، از شما پخش می شود، شما اآلن به ب

هستيد، آنها را زندگی می بينيد، وقتی واکنش نشان نمی دهيد، آنها را به من ذهنی نمی کشانيد، وقتی از جنس زندگی می 

غم، از  رای زنده شدن، پس ازبرانگيخته می شوند ب ،آنها را زندگی می بينيد، آنهاشويد، به هر کسی که نگاه می کنيد، 

داريد باز می خريد. همه، تُوِی غصه اند، چرا همه تُوِی غصه اند؟، برای اينکه همۀ ما اول می آييم  وارد  را آنها ،غصه

 با ذهن هم هويت می شويم، در ذهن مريض می شويم.ذهن می شويم، 

" نه بابا، اينقدر ذهن نرويد، مريض نشويد، شما به حکيم اآلن، داريم شناسايی می کنيم، آدم هايی مثل موالنا می گويند: 

 یبرای اينکه چشم مان درد می کند، َسبَل يک جور چشم دردما درست نمی بينيم، و طبيب بودن خودتان پی ببريد، 

در واقع َسبَل است، چيزی به چشِم هشياری فرو رفته، اگر ما از ريشه  ، اين بُت، اين مِن ذهنی،بوده، مريضِی چشم بوده

که توهمی ست، يکی هم هشياری. هشياری چشم اين را از چشِم هشياری بِکنيم، شما دو تا آدم هستيد: يکی من ذهنی، 

ته بِکشيد از سر و بُن را  اين غم های بی و دارد، اآلن تُوِی چشمش َسبَل رفته، شما می توانيد با چنگاله، اين را بِِکشيد

 همان هستيم، ما شاگرد خدا هستيم، شاگرد مسيح هستيم. ۀ مابيرون، شما واقعا" طبيِب فصيح هستيد، ماهر هستيد، هم

کی شما را تربيت می کند؟، زندگی. مسيح در اينجا سمبليک، يعنی خوِد زندگی. موالنا می گويد: اگر ما آن جهان شهد و 

روح مثل مسيح، در آنها، در خودمان شناسايی کنيم، خيلی از مرده ها را گرفتيم و  ،را و اصل مان؛ شير شويم که هستيم

     .ما می توانيم اين کار را بکنيم َدميديم،

* 
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نمی رسند، ، نرسيم، چه می شود؟، آنها که بعضی ها می پرسند: ,, اصال" ما چرا بايد به حضور برسيم؟، که چه بشود!

 .    ، کی گفته ما بايد به حضور برسيم! ,,اگر به حضور برسيم، بميريم برويم، چه می شود؟؟، می شودچه 

، شما بجای اين سواالت، که همه اش مربوط " " ُخب اينها سواالتی ست که ذهن می کند و اين سواالت هيچ فايده ندارد

؟، اصال" خوِد ترس، يعنی آينده، چون اگر من ذهنی می ترسد، از چه می ترسد... به آينده ست، سواالت من ذهنی ست، 

، به زندگی زنده بود، ترس نداشت!، ترس يعنی ما تُوِی ذهن زندگی می کنيم، لحظهْ ذهن، عالقمند به آينده نبود، در اين 

من به چيزهايی چسبيدم، فقير نيستم، می ترسم اينها را ,,  ، ترس، يعنی,, ، ناقص استلحظهْ وضعيت اين ,, رس يعنی ت

بدست بياورم، به  در آينده، قرار است من يک چيزی,, ، ترس يعنی اينکه ,, از اينها من هويت می خواهم ز دست بدهم،ا

گناهکار بميرم چه می شود، می روم من زندگی دهد، اگر بدست نياورم، چه می شود، بدبخت می شوم، زندگی ندارم، 

 ,,. به جهنم؟، آنجا چه جوری ست؟

  آقا، اين سواالت را بگذار کنار: فردوسی هم می گويد 

  فردوسی، شاهنامه، آغاز کتاب
 

 به هستيش بايد که َخستوشوی

 بيگاريکسو شویز گفتار 

يکدفعه زنده شوی به آن؛ و از رها کنی، به هستِی خدا، به زندگی، اعتراف کنی، يعنی ، یکنبايد، اين من ذهنی را رها 

 اين گفتار بيهوده، يک سو شوی، کنار روی. اين گفتار بيهوده که هيچ فايده ندارد، اين سوال کردن ها، شما بجای سوال

 .ن چيزها، بيا به " حضوْر " برس، به حرف های موالنا عمل کن و زنده شو به حضورْ ازخودتان از ديگران، ... اي

* 

 ُخب، تا حاال، مقدمه به اين بود که بشناسيم از جنس چه هستيم و از جنس زندگی شويم، اآلن می گويد:

 چو گفتی سر خود با او بگفتی با همه عالم

 دان که دانای ضمير است او وگر پنهان کنی می

همچو انسانی که به يک هنوز را جع به معشوق عرفانی صحبت می کند که شما هم از جنس او هستيد؛ و نمونۀ زندۀ 

خدائيِت خودش زنده شده، همين موالناست؛ و هر کسی که ممکن است شما بشناسيد و خودش را از جهان مادی، کامل، 

باشد، مثل  ، فضا داری اش بی نهايت باشد، از جنس سکونْ منفصل کرده باشد، جدا کرده باشد و به فقر کامل رسيده باشد

 يک درخت، شما به يک درخت نگاه کنيد، چقدر " ساکْن " است، بی نهايت، آرامش دارد!.

از درخت  بهتر" ما، خيلی  چطور، درخت می تواند ساکن و باشنده باشد، ما نمی توانيم!، پس " باشندگی " و " سکونْ 

است. می گويد که ما ِسری داريم، ما راز داريم، راز آميزِی ما، همين خدائيت ماست، همين َخستو شدِن شماست، يعنی 

 : شما اعتراف می کنيد به اينکه 

، نوع پالستيکی اش نه، اصال" زبان و با او، يکی می شويد، اعتراف کردن، نه به زبان! ؛،، من از جنس خدا هستم،، 

  ت، حرف، ذهن است، حرف را رها کن.ا کن، زبان اتفاق است، زبان، ذهن اسرا ره
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پس، شما ِسرتان را، به زندگی می گوييد، يعنی اينکه از جنس او می شويد، شما اعتراف می کنيد که من از جنس خدا 

 و فقر و لطافت، د داده، سکونْ می افتد که از اول به ما ياهمۀ آن اتفاقات ؛ ولحظهْ در اين هستم  و با او، يکی می شويد، 

 اما اگر راز داری کنی بوسيلۀ ذهن، دوباره نوع پالستيکی آن، زنده می شود. 

 راز دارِی راِز آميزِی اصل ما، تبديل می شود به پوشاندن ذهن، می گويد: 

نگوييم و با او يکی  ،اوو رازمان را با  ؛اگر پنهان کنی، اگر شما راز را پنهان کنی و ما برويم با ذهن هم هويت شويم

نشويم و شروع کنيم به پنهان کردن و پنهان کاری، يعنی می آيد در ذهن، مثال" دعوا می کنيم با همسرمان، تا مهمان می 

آيد، تظاهر می کنيم که دعوا نکرديم، اصال" ما دعواهای خانوادگی را پنهان می کنيم، به هيچکس نمی گوييم ما چه کاره 

با کسی دعوا نمی هيچ دعوايی نمی کنيم، ی داريم، می گوييم ما بسيار معنوی هستيم، به حضور رسيديم، ايم!، ما من ذهن

کنيم، با کسی رنجش نداريم، با کسی اختالف نداريم، خانوادۀ ما، خانوادۀ بسيار لطيفی ست، شاد است، هم اش می گوييم، 

 " نيست چنين چيزی ". می خنديم.

%  99آدم ها و خانواده ها به هم کمک می کردند، خانواده های پنهان کار، همه خوبند، نه، ، اگر، اين پنهان کاری نبود

خانواده ها با هم مسئله دارند، مگر می شود مسئله نداشته باشند!، دو تا من ذهنی شروع کنند با هم، که هر کدام از هم 

بيدار چيزی در آينده، هر دو در خواب ذهن هستند، مگر می شود که بدون طمِع می خواهند سوء استفاده کنند، برای 

 نمی شود. شدن از خواب ذهنی، که در آن دعوا نباشد، رنجش نباشد، انتظار نباشد، سوء استفاده نباشد، ... نه، نمی شود.

سائلت را بگويی، درست مثل اينکه ما، اگر ِسِر  خودمان را به او بگوييم، حتی بگو، مسئله ات را به او بگويی، شما بيا م

راز ما، راز عشق  .از کمک همۀ عالم داری استفاده می کنی، به او بگويی، ِسِر تو، راز تو به همۀ عالم پخش می شود

 ِی عشقی تو، به همۀ عالم می رسد. است، اگر با او يکی شوی، اين انرژ

، يکی می شويد، درست مثل اينکه داری با لحظهْ ی در اين يا شما راِه زندگی را می رويد، يعنی با زندگ :دو جور است

همۀ عالم حرف می زنی، به همۀ عالم عشق می دهی، رازت را همۀ عالم فهميدند، اگر اين کار را نکنی، می روی 

ی اش، در اينصورت، راز را می پوشانی، نه تنها راز را می پوشانی، خفه می کنی، دنبال آن حالِت پالستيکی و مصنوع

شروع می کنی به عقل من ذهنی. من ذهنی فکر می کند اگر راز را بپوشاند، اگر مردم نفهمند من با همسرم دعوا بلکه 

کار تمام است ديگر. ما اگر تظاهر کنيم که خوب زندگی می کنيم، ديگر که يک تصوير ذهنی خوبی، اينکه ما دارم، 

اميِر قفل ين کار را بکنيد، بدان که او، داناِی ضميِر توست، يعنی خانوادۀ شادی هستيم، همين کافی ست ديگر!، اگر شما ا

گير است، همۀ ذهن ها، درون آن هشياری ست و آن هشياری منتظر است، يعنی خدا، منتظر است که شما از اين حالت 

برسی؟!،  مصنوعی، بيرون بيآيی، زاييده شوی، که اين ذهِن که آش اش هم تُتماج است، آخر سر، به کجا می خواهی

                                           ت.      يعنی او دانای درون تو، ضمير توست، درون تو آشفته س

 تظاهر می کنی که آشفته نيست؟، حاال مردم فرض کنيد که مردم ندانند آشفته ست، زندگی هم نمی داند آشفته ست؟!.

تصوير سازی نمی کنيم، تصوير "، ما " ل تصوير سازی هستيم، دنبا,,، ما ,, خودت نمی دانی؟!، اينجاهاست که 

دنبال اين نيستيم که مردم ما را بپذيرند؛ يا نپذيرند، ما "، ما "  ،سازی، علت سازی، يعنی دنبال زيبا کردن تصوير ذهنی

 دنبال اين هستيم که ببينيم سکوْن بودِن خودمان را، فقير بودن خودمان را تثبيت می کنيم، يا نه. 
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مردم ممکن است بپذيرند، ممکن است نپذيرند، ممکن است تأييد کنند، ممکن است نکنند، ممکن است آن چيزی که ما در 

مطمئن باشيد که اين کار صورت می گيرد، به مردم کار مردم ايجاد می کنيم، پسنديده باشد، ممکن است نباشد، شما ذهن 

 نداريم.

 ها بنگذارد تو را تنها وگر ردت کنند اين

 درآ در ِظلِّ اين دولت که شاه ناگريز است او

موالنا دارد خيلی شديد به ما می گويد که: شما بيا سکوْن شو، اجازه بده اين سکوْن و بی نهايت ريشه داری و عمق، 

وضعيت های زندگی تو را، حتی اين بدن تو را، تصويری را که مردم از تو در ذهن شان ايجاد می کنند، شدِن تو را، 

 کار کنی.  ات دت با من ذهنیبگذار، اين، درست کند، نيا بروی تُوِی ذهن؛ و خو

يا  ؛ما از نپذيرفتن مردم، می ترسيم، می گويد: اينها اگر تو را رد کنند، نپذيرند، اينها کی ها هستند؟، اينها همين آدم ها

اين جهانی، نمی پذيرند تو را، مخصوصا" آدم ها. ما می ترسيم دوستان مان را از دست بدهيم، فاميل هامان چيزهای 

به ما بگويند: مثال" تو احمقی که اينقدر صاف و ساده هستی، چون آدم فقير باشد، دروغ ما را ترک کنند، رند، ايراد بگي

چيزی که اآلن  ،واهد، دروغ نمی گويد، من هر جور که هستم، پسنديده هستم، ايننمی گويد، اگر تأييد ديگران را نخ

می خواهم بين مردم، خاص شوم، انگشت نما شوم: ,, اين آدِم  باشندۀ خاص خدايی ست، چرايک  هستم، در واقع،

حسابی ست ,,، تا رد نکنند، اگر شما می ترسيد که دوستان تان، فاميل هايتان، شما را نپسندند، يا بگويند که شما احمق 

الف دارد، نگه نمی داريد، يک موقع آدم با همسرش اخت ردروغ نمی گوييد و تصوير سازی نمی کنيد، اسرا کهايد 

 نها را بيرون می گويی، برای چه آبروی خودت را می بری ,,، نه.آدم ابلهی هستی که اي,,  :بيرون می گويد، می گويند

 را حس می کنيم، لحظهْ به هر صورت، ما می رويم از ذهن، وارد فضای يکتايی می شويم، ابديت و ريشۀ بی نهايت اين 

و نيکی را در اين جهان پخش می کنيم، يک عده می  به اين جهان، می آوريم مردم هر چه می خواهند بگويند، عشق را

                            .پسندند، يک عده نمی پسندند؛ ولی موالنا می گويد که: او تنهايت نمی گذارد

 ها بنگذارد تو را تنها وگر ردت کنند اين

شاه، فرار نمی کند، فرار کننده نيست، برای اينکه چيزهای اين در سايۀ اين دولت بيا که اين ، اين دولت درآ در ِظلِّ 

ن تصوير جهانی، عقب می ِکشند. ما اگر برويم در ذهن، تصويِر ذهنی شويم، تصوير ذهنی هم از ديگران بسازيم، اي

که ما ذهنی، از آن تصوير ذهنی کمک بخواهد، اين تصوير ذهنی، کمک را به موقع اش دريافت نمی کند، آدم ها همين

دولت مان شروع کند به افول، از ما فرار می کنند، وقتی نياز پيدا می کنيم به دوستان تصويری، وقتی دولت مان دارد 

به بچه اش می تلفن که می زنيم، افول می کند، وقتی يک ذره گرفتار شديم، به آنها که تماس می گيريم، می گويند: نه، 

انکار می کند که ما را می شناسد، مثل شام آخر مسيح، بعضی از اين تمثيل ها  گويد که: ,, بگو خانه نيست ,,، اصال"

 ه نفر بودند، در شام آخر، تصاويرش را هم کشيده اند، داوينچی و بقيه، مسيح می گويد که:گوياست، که دوازد

 ! ,,. ن حرف ها چيستانکار خواهيد کرد، بعضی از شما مرا ، همه می گويند: ,, اختيار داری آقا، اي

می گويد: برخی از شما، سه بار مرا انکار خواهد کرد و بعد خروس شروع می کند به آواز خواندن ، خالصه يکی از 

 شما، يکی مرا  لو خواهد داد. 
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به هر صورت، يکی لو می دهد، آن کسی که اسمش پطروس بوده، وقتی می آيند در آن باغ و دستگيرش می کنند، 

مسيح است، قسم خورد که نه، من مسيح را نمی شناسم. يک  ار می کردند، گفتند: ـ اين هم، يارِ ، نوکرها که ککسانی که

عده می گويند که نه بابا، اين يار مسيح است، قسم می خورد که من مسيح را نمی شناسم، سه بار تکرار می شود، بعدش 

ِه ناگريز هست که شما هميشه می توانيد به او، و اين ياراِن ناگريز، ياران حقيقی هستند؛ ولی يک شا ؛خروس می خواند

می گويد: او تو را تنها نمی گذارد، شما امتحان کنيد، اگر شما نمی توانيد تنها زندگی کنيد، اگر نمی توانيد تنها پناه ببريد، 

داشته باشد، شما من ذهنی داريد، اگر شما به زندگی زنده شويد و آرامش پيدا کنيد و اين آرامش عمق که باشيد، بدانيد 

حتما" تنها می توانيد زندگی کنيد، لزومی نيست که ذهنا" ما به يک عده ای بچسبيم و بگوييم اگر آنها نباشند، ما بيچاره 

 .شديم

می کنيم، جهان پس يک شاِه ناگريز وجود دارد، آن هم زندگی ست، ما را در آغوش گرفته، ما فقط به جهان مادی نگاه 

مادی که نگاه می کنيم، يک تصوير ذهنی می سازيم، آن تصوير ذهنی می چسبد به تصاوير، بعضی از اين تصاوير، 

انسانها هستند، از بعضی آنها ياری می طلبد، می گويد که مواظب باش که زير سايۀ آنها نروی، باالخره آنها تو را رد 

به هر حال، در حالت من ذهنی، قصۀ مسيح هم برای اين است که هر کدام از ما،  می کنند، انکار می کنند، شايد هم اين

مسيِح دروِن خودمان را انکار می کنيم!؛ و باالخره موالنا بارها راجع به اين خروس بی محل، خروس بی محل، اين من 

، بخواند که صبح است، لحظهْ ذهنی ست که بی موقع می خواند، خروِس من ذهنی، بی موقع می خواند، بجای اينکه اين 

                                                                           .                    ينده می خواندمی رود شام می خواند، می رود جای ديگر می خواند، می رود آ

می گويد که ما وقتی شناختيم از جنس چه به هر صورت، متوجه شديم پيغام چه هست، از اينجا به بعد، موالنا دارد 

از اين من که  ، ببينيدتوجه کنيدخوب هستيم، بهتر است که جنسيت اصلی خودمان را پيدا کنيم، شما هم بيت به بيت، 

   ذهنی و از اين، ذهن، می توانيد حرکت کنيد: 

 به سوی خرمن او رو که سرسبزت کند ای جان 

 تير است او تيغ و به زير دامن او رو که دفع

، معشوق عرفانی ست االن ما ديگر فهميديم، می رويم به سوی کشتزاِر او، که ما را سر سبز کند، فقط او می تواند، او

که ما هم از جنس او هستيم، بيخودی چسبيديم به چيزهای اين جهانی، ما به زير دامن او می رويم که اين تيغ و تيری که 

 وسوسه ها، چه ها هستند؟ ،به ما، مثل وسوسه هايی که ما را می کننداز جهان مادی انداخته می شود 

دث بد، چه خوب، ما را می ِکشند، مرتب ما کشيده می شويم به جهان مادی، با تماشای تلويزيون نشان می دهند، چه حوا

اين می آيد که مرتب تيغ و تير می اندازند، موشک می اندازند، موشک حرص می آيد، موشک تتمۀ ما می آيد، موشک 

شما بدانيد که زندگی در چيزهای مادی ست، ما يکدفعه پز يکی را می بينيم، مقام يکی را می بينيم، مردم به او احترام 

تير، مسائل ماست، در يک برنامۀ تيغ و نها همه گاهی اوقات، می گذارند، نظامی ها به او احترام می گذارند، اي

بود، نگاه می کردم که اين زنبورها که در گروه تقريبا" بيشماری حرکت می کنند، تلويزيونی که مربوط به حيوانات 

بعضی موقع ها نشان می داد که در اين مزارع، به آدم ها، به کسانی که خارج از شهر زندگی می کنند، حمله می کنند، 

 می گفت که:
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زنبور، ريختند روی سرش، هزار سه، چهار به اين ارتعاشات ماشين ها، اينها حساس اند، يکی چمن می زد، يکدفعه 

 بيخودی؛ و اين شخص، دويد با سرعت زياد، آنجا يک استخر بود، پريد در استخر و رفت زير آب. 

تمثيل خيلی خوبی ست، زنبورها ول اش کردند، چون زير آب نمی توانستند بروند، وگرنه در عرض دو، سه دقيقه، می 

 توانند او را بکشند.

ا، که می ريزد سر ما، وقتی می رويم زير آب وحدت، آب يکی شدن با زندگی، اين مسائل ديگر آنجا نمی اين مسائل م

 ، زنده شويد به لحظهْ می رويم، برای اينکه دفع کنندۀ تيغ و تير، اين است که شما در اين  ،توانند بيآيند، پس، زير دامن او

اتفاق می افتد، که قضاوت توست که اين تيغ ها  لحظهْ ين " حضور "؛ و از وضعيت و مزاحمت های وضعيت، که در ا

و تيرها را بوجود می آورد: ,, چرا اينطوری شد، چرا اين آسيب به من خورد، چرا اين ضرر به من رسيد، چرا اين 

ر بروی جزِو تيغ و تير است، اگسود را نبردم، چرا فالن کس، فالن حرف را زده و آبروی مرا برده، ... ,,، اينها همه، 

 " آنجا "، تُوِی استخِر يکتايی، زنبورها نمی توانند بيآيند. اين البته تمثيل موالنا هم هست.

 هر آنچ او بفرمايد َسِمْعنا و اَِطْعنا گو

 ترسی ُمجيراست او ُمجير است او ز هر چيزی که می

، هر آنچه که او می گويد، می گوييد ما شنيديم و لحظهْ پيغام ديگر واضح شده، وقتی با او، يکی می شوی، می آيی به اين 

(امروز توضيح اطاعت کرديم. ما حرف زندگی را که با او يکی هستيم، از او می شنويم و کامال" اطاعت می کنيم و اگر 

 ، از آينده می ترسيم، هر چيزی، ُمجير يعنی پناهگاه، ُمجير است او، ُمجير است او.               دادم)

آينده  و از آينده می ترسيد؛ يا اصال" از هر چيزی می ترسيد، بعضی از تنهايی می ترسند، بعضی ها از ضرر پس اگر

می ترسند، بعضی ها از ابهام آيند ه می ترسند، اينها همه نشان می دهد که من ذهنی داريم؛ ولی اگر ترس داريم، اگر در 

گوش ندهيم، به حرف ذهن گوش ندهيم، خواهيم  لحظهْ اتفاق اين آن فضا باشيم و اگر به حرف او، گوش بدهيم، به حرف 

 امن است.ديد که آن پناهگاه، 

 اگر کفرو گنه باشد وگر ديو سيه باشد

  چو زد بر آفتاب او يکی بدرمنير است او

ی زياد؛ می گويد: اگر يک کسی، اينقدر هم هويت شده باشد با جهان مادی و با دردهايش، که کافر و گناهکار باشد، خيل

" خوِد شيطان باشد، وقتی آفتاِب او، به او زد، او می شود ماه شب چهارده، که نورانی و اينقدر که ديو سيه باشد، اصال

 ست، ُمنير يعنی نورانی، نور دهنده. 

م وبه بچه عشق زنده شديبه وقتی ، زنگ می زنند می گويند که: ما، بعنوان مادر؛ يا پدر، ِی ماحاال، بارها، اين بيننده ها

مان عشق داديم بالعوض و بدون توقع، بدوِن چسبيدن به نتيجه، وقتی عشق شديم، بچه مان شروع کرد به پرورش، بچه 

 .اشکاالت را داشت ... وض شد، اينمان شروع کرد به پرورش، بچه مان ع

شهد و شير، تغيير می کنند، شما آن فضای شهد و شير شويد، می بينيد که بچه هاتان، بطور معجزه آسا، در آن جهِت 

ُزمُختی نشويد، خشم نشويد، عشق پر توقع نشويد که: ,, من دارم اين چيزها را به تو ياد می دهم که بروی دکتر شوی، 

  .مرا سربلند کنی ,,، آن، که عشق نيست!
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نکنيد که شما ول  لطيف، که بچه ات هر کاری می کند، فضا را باز می کنيد، فکرعشق يعنی اينکه يک فضای پذيرش 

کرديد، اين می رود و فردا معتاد می شود، نه، اينطوری کنترل نکن، اين عشق نيست، من ذهنی می گويد: ,, کنترل کن، 

 يکدفعه ... ,,، نه، فضا را باز کردی، فضای عشق است، بدون عشق نمی شود.  اين نرود

شما بايد فضای " فقر " شويد، فقر زمختی ندارد، ، !ديگر آفتاِب او، آفتاِب عشق است، حاال شمامی گوييد: تعريف کرده

هم هويت شدگی ندارد، اول که بايد ما با بچه مان هم هويت نشويم، هم هويت شويم، او می شود جزيی از ما، ما می 

 گفت: خدا خواهيم او را کنترل کنيم، سايه مان را بيندازيم سرش، بچسبيم به او، بيچاره می کنيم ما!. اولش آزادی ست، 

عالم را در آغوش گرفته، يک کاسۀ بی فرم است، همه چيز تُوِی آن است، شما هم اگر از جنس عشق شويد، هر چيزی 

 که داريد، يا به آن مربوط ايد، مثل همسرتان و بچه تان، در آغوش مهر شماست، می گويد که:

غصه داشته، غم داشته، اليه اليه به اصطالح،  شود، شما اصال" نترسيد، چقدر اين شخص گرفتار بوده، اگر کفر وگنه

 همينکه آفتاب او بخورد، آفتاب کی؟، آفتاب خدا، آفتاب زندگی، اصل شماروی هم آمده، رنجش دارد، اصال" مهم نيست، 

 فقْر، سکوْن، فضا داری، خالصه: ميزان نفوذ و تأثير شما، بستگی به اين دارد که آيا شما هم هويت هستيد با چيزی در

                                  خودت ساکنی؟، يا خودت آشفته ای؟ فقر هستيد؟، اصال"جهان بيرون؟؛ يا 

شما اگر آشفته باشيد، نمی توانيد روی بچه تان اثر بگذاريد، اصال" بهتر است که بگذاريد ديگران تربيت کنند، اگر شما 

حالت خراب است، تو نمی استرس داری، گرفتاری، واکنش داری، کلی مسائل بدنی داری، دعوا داری، مقاومت داری، 

 ثر مثبتی نمی توانی بگذاری، اولين اثر مثبت بايد روی خودت باشدتوانی کاری کنی، هيچ کاری نمی توانی بکنی، هيچ ا

اين عشق و اين فضا داری، تمام شئونات ما را، حتی مادی،  .اينها را موالنا بخاطراين گفته که ما بدانيم بايد چکار کنيم

توجه شده که: "  بدون هم ممديريت جديد حتی در بر گرفته، ما شرکت داريم، کارخانه داريم، هر چه داريم، امروزه 

 .عشق، بدون ِمهر، بدون دلسوزی و بدون پذيرش، شما نمی توانيد راندمان باال داشته باشيد "

شما مثال" يک ماشين ژاپنی را در نظر بگيريد، نسبتا" گران قيمت را، با ماشين امريکايی، ببينيد چقد ر آن، در طرح 

کار رفته، دقت به کار رفته، طرح اش واقعا" زيباست، اين يکی، ساخت اش، عشق به کار رفته، حوصله به اش و در 

من می خواهم تو ,, لبته) چرا؟، يک موقعی مديريت می گفت که: (اآلن دارد عوض می شود ا، نه، به آن صورت نيست

ب مرا پر روزی ده تا ماشين توليد کنی، بيمۀ تو و سالمتی تو، اصال" برای من مهم نيست، بيا کار کن، توليد کن، جي

 .,, کن، وقتی از کار افتادی، برو بمير

امروز، مديريت چه می گويد: مديريت می گويد که: بايد يک فضای عشقی باشی، که اين کسی که کار می کند، حس 

و يک ؛ بتواند از خالقيت خودش، از عشق خودش استفاده کند، در طرح، در ساختعشق کند، حس دلبستگی کند، تا 

، نگران نيست، آشفته نيست. اگر شما دروِن يکی را آشفته کنی، چه جوری اين می تواند توليد کند؟، چيز خوبی بسازد

 که از کار بيفتی، می خواهد بيندازد دور!. اوال" که زودی از کار می افتد، تو هم 

و سيصد دالر می ی که همه اش به ساعت نگاه می کند، يک ساعت کار می کند سموالنا دارد اين را می گويد، روانشنا

بع اش گيرد، دنبال سيصد دالر است، البته همۀ روانشناس ها اينطوری نيستند، هر ساعت هم سه ربع است، يک ر

 سيصد دالرمان را بگيريماستراحت خودم است، تا می آيد تُو، ساعت اش را نگاه می کند که اين حاال کی می رودک ما 
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حرف هايتان را می زنيد و پا می شويد و می رويد، يک فضای عشقی می اين، عشق اش کو؟!، شما می رويد آنجا، 

خواهد، کسی که شفا بخش است، چه روانشناس باشد، چه پدر و مادر باشد، چه مدير باشد، يک فضای عشقِی پذيرنده 

     پايين هم همين را می گويد:  می خواهد که آن، عشق به او بگويد چکار کن.

 گيرم بَق از عشق میگويم سَ  سخن با عشق می

 پذير است او به پيش او کشم جان را که بس اندک

يک روزه، درس، من درس ام را از  می گويد: من با عشق سخن می گويم، من حرف ام با عشق است، َسبَق يعنی درسِ 

 عشق می گيرم، من به پيش او جانم را می ِکشم، برای اينکه او، بسيار اندک پذير است.

به ما موالنا در اينجا توضيح می دهد که: اوال" تا حاال راجع به عشق صحبت می کرديم، اين فضا،  اين هم، دوباره

فضاِی عشق است، فضای فقر، فضای عشق است، فضای ِمهر است، فضای يکتايی ست، اين فضا که خوِد خداست و 

    و بگيريد.        شما هم مبدل به او می شويد، فضای شهد و شير است و شما بايد درس تان را از ا

 خبير است، شما موقعی خبيريد که با هيچی هم هويت نشويد: به شما می گويد چکار کن، او، او، 

جان هم هويت ،، من درس ام را از او می گيرم، من اين جانم را که بی ارزش است، کسی قبول نمی کند اين جان ما را، 

 .،، ؟!کند پر از درد و غم است، کی قبول میشدۀ ما را که 

تا آن را ندهی، اين  .خدا، بارها گفته: " من، من "، اين بت را نچسب، آن را بده من، من به تو حضور دهم، قانون جبران

در بغداد، را نمی دهم. مثل انسان نيست که اندک پذير نباشد، در آن قصۀ اعرابی که با زنش تصميم گرفتند برای خليفه 

انطور که در بيابان اب کم است، آب باران کادوی خوبی بايد باشد، آب ِگل آلود و کثيف را کادو ببرند، فکر کردند که هم

اين زن و شوهر قرار گذاشتند که شوهر، اين کادو را ببرد به بغداد، بلکه  کوزه ای، در آن را بستند،  تُویِ  دگرفتند کردن

فت. خليفه خداست، اين آب باران که همين آِب ِگل آلوِد خليفه، در مقابل اين کادو چيزی بدهد، بُرد بغداد؛ و خليفه پذير

 از " آنطرف "، بيرون آمد، ديد که رود دجله از جلو قصر می گذرد و شرمنده شد. وارد قصر شد و ماست، وقتی

 ن دار ذهنی، پر از درد را، از ما هم وقتی اين، آب گل آلود را می بريم پيش زندگی و می دهيم، اين هشيارِی م

طرف "، متوجه می شويم که نه، رودخانۀ زندگی، دست زندگی ست و از آنطرف قصرش می گذشته و اين، اصال" " آن

 .نيازی به اين، نداشته و براِی ما مهم بوده!

زندگی اندک پذير است و اندک ما را قبول می کند، اين، نشانگر اين است که: قابليت در رابطه با دهش به هر صورت، 

دهش او، مربوط به قابليت شما نيست، برای اينکه من ذهنی هيچ موقع فکر نمی کند ما قابليم، برای  خدا شرط نيست و

کامل کنيم، بهتر است بپذيريم که زندگی، اندک  اينکه هميشه ناقص می بيند ما را، ما بوسيلۀ ذهن نمی توانيم خودمان را

 .ا قابل زنده شدن به زندگی هستيمپذير است و اصال" به حرف من ذهنی گوش ندهيم، همين اآلن، م

قبل از اينکه از اين بيت بگذريم، ممکن است شما بخواهيد از خودتان بپرسيد که من کی از عشق درس می گيرم؟؛ و چه 

، شما را از لحظهْ ، تسليم باشيم، پذيرش اتفاق اين لحظهْ درسی می گيرم، ما از عشق موقعی درس می گيريم که در اين 

جنس هشياری می کند که قبل از آمدن به اين جهان بوديد؛ و آن هشياری، کشيده می شود از ذهن بيرون؛ و از خواب 

  .، بيدار می شود و با خدا، يکی می شود، اين اسمش تسليم استلحظهْ ذهن يک 
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شق، درس می گيريد، بعضی از اين درس ، انجام می دهيد، از علحظهْ و در آن حالت، که شما به انتخاب خودتان در اين 

                                             .ها را قبال" ذکر کرديم، که به صورت قانون در آمده

، امروز هم صحبت کرديم که: اينکه عقايد مردم؛ و يادگيری های من در ذهن ام چيست، آيا با اين کاری که می کنم، مثلِ 

يا نه؟، مردم در مورد من خوب خواهند گفت؛ يا نه؟، من مطابق عقايد مردم عمل می کنم يا نه؟،  تأييد مردم را می گيرم

  از اين کار شما بايد منفصل شويد، جدا شويد.

، گاهی اوقات، يا بيشتر اوقات، مطابق لحظهْ را بپذيريد، فرم اين  لحظهْ را، فرم اين  لحظهْ وقتی شما می خواهيد اتفاق اين 

کارهای من آن ذهن، پارازيت می دهد و می خواهد با آن، ستيزه کند، شما را وسوسه می کند، که برويد ت، ذهن تان نيس

شما دارد ذهنی را انجام دهيد، يعنی دارد شما را وسوسه می کند که برويد و کارهای آن من ذهنی را انجام دهيد، يعنی 

از عشق، از فضای يکتايی و از خرد زندگی و از لطافت  آن ذهن، در حاليکه شما تصميم گرفته ايدرا تشويق می کند 

 از ِمهر زندگی درس بگيريد و اين را در عالم خارج، به کار ببريد، من ذهنی دارد می گويد که: بقول معروف زندگی و

حاال،  هدف، وسيله را توجيه می کند، من می خواهم به آن هدف برسم که زندگی تُوِی آن است، بنابراين، مهم نيست که 

اآلن در حال پذيرش هستيم يا نه، اين کار را شما نمی کنيد، قبول می کنيد که اين وسيله، قسمتی از آن اآلن، تسليم بوديم، 

هدف است، يعنی اگر اآلن که ما داريم کار می کنيم برای هدف آينده، شادی زندگی، وجود ندارد، خرد زندگی وجود 

وقتی بدست می آيد، درد آلوده خواهد شد، يعنی آن دردی که من اآلن با گوش دادن  ندارد که به عمل ما بريزد، آن هدف،

  به ذهن ام ايجاد می کنم، در آن هدف نهايی منعکس خواهد شد، شما می گوييد:

،، وسيله، قسمتی از هدف است، همين اآلن، آن هدف، حداقل شادی اش، برای من هست، پذيرش اش هست، برکت 

، جاری شود به اين عمل من، تا آن هدفی که آنجا من، دنبالش هستم بدست بياورم در جهان مادی، لحظهْ زندگی بايد اين 

آن، بدون درد، آن هدف نيک؛ و از راِه زندگی بدست آمده باشد، يا معموال" زرنگی و زير پا گذاشتن قانون جبران و 

حاال، تسليم هم ی کند، يعنی اصال" وسيله مهم نيست، بيشتر مردم می گويند، هدف وسيله را توجيه م... تقلب و دروغ و 

 ، ... لحظهْ نبوديم، مسئله ای نيست، نه، نه، بعالوه، شما درست است که اين 

 : می توانيد نتيجه بگيريدهم از درس امروز موالنا 

فتيم اتفاق برای شما ، برای من ذهنی دردناک باشد؛ ولی شما وقتی يکی هستيد با زندگی، گلحظهْ ممکن است اتفاق اين  "

 ، که: " مهم نيست، بلکه مهم جاری شدن برکت زندگی ست، نه اتفاق و قضاوت من ذهنی

ظاهرا" منفی، خواهيد ديد که يک  ،,, اين خوب نيست! ,,، حتی اگر شما از جنس زندگی باشيد، در اين اتفاق منفی

يلی از اتفاقات ناگوار، به ما عمق می دهد و ما متوجه می در آنجا قايم شده که شما نمی بينيد، خ ،نو برکاتی، يک نتايجی

را در کار کردِن بيرون، يعنی استفاده  شويم که چه اتفاق خوبی بوده؛ و چون ما اعتماد به زندگی داريم، حداکثر توان ما

مينان به زندگی داريم، پا و عقل و فعاليت به کار می بريم، برا ی اينکه ما اآلن، توکل داريم، ما اآلن اطکردن از دست و 

تأييد مردم، نه از  که من اآلن، فی المجلس تسليم ام و چراغ زندگی جلوی من است و درس ام را از عشق می گيرم، نه

مردم نمی توانند تعيين کننده باشند برای عشق، نمی شود،  عقايد مردم: ,, حاال اگر اين کار را بکنم، مردم چه می گويند؟،

                                                                                 و فردی ست.  اين يک چيز درونی

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


                    # Jul 10 2013                461  program                   گنج حضور ۴۶۱برنامه شماره 

25 
 

 

پس، ما حتی تُوِی اين عشق، شما منفصل می شويد، جدا می شويد از نتيجه، با آن هدفی که داريد در آينده، هم هويت 

 ، ديگر تسليم نيستيد، برکت زندگی قطع می شود.نيستيد، چون همينکه هم هويت شويد، می رويد آنجا، برويد آنجا

يعنی آن پس، شما اگر در ذهن تان هدف گذاشتيد، برای ذهن تان هدف گذاشتيد، آنجا نيستيد، برای آنجا زندگی نمی کنيد، 

را زير چشمی نگاه می کنيد؛ ولی مرکزتان، دل تان، زندگی ست، آن را هم، هدف تان را هم فراموش نکرده ايد، صاف 

که نگاه می کنيد، زندگی را نگاه می کنيد، دل تان زندگی ست، آن گوشه، زير چشمی، ما داريم به آن سمت می رويم يا 

 نه، بله البته می رويم، چون آن را هم زير چشمی نگاه می کنيم، راه مان را هم عشق، تعيين می کند.

 تصميم می گيريد که به انتخاب خودتان راه عشق را برويد، تسليم شويد، اگر نشويد، باالخره عشق می آيد،  ُخب يا شما

کيسۀ شما را می بََرد، اگر کيسۀ شما را بريد در اثر مقاومت شما، شما دردتان آمد، باز هم ناراحت نشويد، و بدانيد که 

 .. نمی گويم با مشت و لگد!، ما را می زند، از اينجا بيرون می کندعشق، کيسۀ شما را می بُرد، عشق می خواهد يا با، .

محاصره شده ايم با زندگی، ما بايد  ولی ما داريم انتخاب می کنيم که راه مشکل را برويم، ما با زندگی می جنگيم، ما

 زاييده شويم، ما نمی توانيم انتخاب کنيم در ذهن بمانيم، اين را شما بايد قبول کنيد!.

* 

 .  ۸۳۰۱ند بيت از يک غزل ديگر می خوانم، غزِل چ

 ۱۸۳۰ان شمس، غزل شماره مولوی، ديو
 

 ام گفتم هی چه می کنی عشق بريد کيسه

 کران من گفت تو را نه بس بُود نعمت بی

 برگ نداشتم دلم می لرزيد برگ َوش

 گفت مترس کآمدی در حرم امان من

 در برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارهی

 تا همه شب نظر کنی پيش طرب کنان من

بچه دارم، يعنی می گويد: عشق آمد کيسۀ مرا بُريد، آن کيسه ای که درست کرده بودم، چه دارم، پول دارم، همسر دارم، 

مقام دارم، آن کيسۀ مرا بُريد، گفت: چکار می کنی؟!، گفت که: اين نعمت بيکران من، اين حِس يکتايی تو با من، اين 

تو کافی نيست؟!، البته که کافی ست؛ و من ديدم که بُرد، همه را بُرد و و شير، برای  در فضای شهدلطافت، حس زيبايی 

 من ديگر برگ نداشتم، چيزی نداشتم که بچسبم.

بدانيد که: می گيرد، همه را می گيرد، اگر شما مقاومت کنيد، همه را می گيرد و شما می گوييد: من ديگر برگ ندارم، 

 عمده ها را گرفت و دل ما، می لرزد، می گويد: يعنی نوا ندارم، هيچی ندارم به آن بچسبم، 

!،  بس نيست، نترس، نترس، آنکه چسبيده بودی، از تو گرفتم، آيا اين فضای امنيت و امان من، برای تو کافی نيست؟

 گرفتيم،برای اينکه آمدی، اآلن، آنهايی که گرفتم، حاال، وقتی گرفت، شما رضايت داريد، تسليم هستيد، ديگر اآلن ما ياد 

  .رديمکما اآلن اگر به ميل خودمان تسليم نشديم، يک مشتی، لگدی از زندگی خورديم، می فهميم اشتباه 
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 ديگر بايد بيدار شويم.اآلن 

عشق دارد می گويد: " من چنان در برت می ِکشم، که از بَر و برگ، وار رهی، از اين چيزهای بيرونی که چسبيده 

 کنی، به سيستِم طرِب من!.                                                بودی، واَرهی، تا همه نظر 

از طريقِ خدا می گويد: به کی ها نظر کنی؟، اوال" به من، که طربناک هستم، همه اش در طرب ام، همه اش شادی ام،  

و کسانی که برای من کار می کنند، طرب مرا،  ؛و تمام عارفان ؛وجود تو، در جهان پخش کنم، بايد توجه ات به من باشد

   ات شان زنده شده اند.شادِی مرا، در جهان پخش می کنند، به ذ

 ای مست ابد کنم تو را بر تو زنم يگانه

 تا که يقين شود تو را عشرت جاودان من

 سينه چو بوستان کند دمدمه بهار من

 روی چو گلِستان کند َخمِر چو ارغوان من

من به تو يک يکتايی می زنم، من تو را می رسانم به يک فضايی که يکتا باشی، حس يکتايی واقعا" بکنی، که مست ابد 

عالوه بر سکوْن؛ و فضا اين ريشۀ بی نهايت، شوی، شما آگاه می شويد از اين لحظۀ ابدی؛ و از اين ريشۀ بی نهايت، 

را مست ابدی می کنم از شراب خودم، خدا می گويد به شما، تا به  داری، گفتيم فضای شهد و شيِر ابدی هم هست، من تو

شما يقين شود، برای اينکه ما در فضای ذهن، يقين نداريم، اين من ذهنی، با آن باورهايش، باور که جسم است، مردم که 

گريه می کنند، چرا  ، برای اينکه يقين ندارند، چرايقين ندارند، مردم چرا تصوير سازی می کنند، چرا دروغ می گويند

 .برای اينکه يقين ندارند، همه اش تُوِی باورند، باور، يقين نيست، نگران هستند

، ريشۀ بی نهايت پيدا کردی و از اين لحظۀ لحظهْ اين شما بايد تبديل شويد، هشياری بايد تبديل شود تا تو يقين کنی، وقتی 

براين، از مرگ نمی ترسی، اصال" مادر همۀ ترس ها، مرگ ابدی آگاه شدی، می فهمی که هميشه زنده هستی، پس بنا

را از دست بدهيم، آن چيز؛ يا اين چيز را بدست  است، می ترسيم بميريم، چرا ما می ترسيم، اين چيز؛ و آن چيز،

  :نياوريم، برای اينکه می ترسيم بميريم آن چيز را بدست نياوريم، می ترسيم زندگی مان کم شود

عشرِت جاودان يعنی زندگِی جاودانه، شادی  ." غلط است "، ,, ان را از ما بگيرند، ديگر زندگی نداريماگر همه چيزم,, 

ن فضاِی يکتايی ست، گِل شما، " حضوِر " شماست، سينه را جاودانه، می گويد: تو می دانی من بهار دارم، بهار شما، آ

؛ و روی تو را مثل گلستان می کند، اين شراب ارغوانی من. مثل بوستان می کند، می گويد: اين وزِش باد بهاری من

 اين، را ارتباطی خواندم. 

* 

گفت اينها را، مشخصاِت معشوِق م، قبال" توضيح داداينها را  سريع برايتان می خوانم، برمی گرديم به غزل مان،

 عرفانی را گفت، ذاِت شما را گفت، عشق را گفت؛ ولی می گويد: 

 پرده بتی زيبا ولی مرده بتی دارد در اين

 مکش اندر برش چندين که سرد و َزمهرير است او
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، لحظهْ اول، همين من ذهنی ست که می گويد: ,, بعد چه؟، بعد چه؟ ,,، هر  مبُتی دارد در اين پرده، بُت، توضيح داد

، بعد چه؟، تفاق، بدرد نمی خوردچون اين امی گويد: ,, اتفاِق بعدی چيست، زندگی را می پوشاند، به اتفاق نگاه می کند، 

 ،يک فکر استشما ببينيد اين را، که اين پديده، همه اش به شما می گويد: ,, بعد چه؟ ,,، اين يک فکر است، ، بعد چه؟ ,,

اين من ذهنی، يک فکر است، ,, بعد ,,، که زمان باشد، يک فکر است، ,, آينده ,,، يک فکر است، هشياری در ذهن، 

من با اين دارد فکر می کند، خواب می بيند، اينکه ما خيلی جدی گرفتيم و می گوييم: ,, اين ... که بدرد نمی خورد، 

 .ندارم، بعد چه؟ ,, قضيه کا اآلن دارد اتفاق می افتد، مخالف ام، دوست

" شما اين، را می توانيد متوجه شويد؟ "، می گويد: در اين پرده، در اين ذهن، در اين خواب، يک بُتی دارد که خيلی 

تند تند عوض می شود، می چرخد و  به هم چسبانده وکه اين بت، همين من ذهنی ست که از تصاوير دنيا  .زيباست

چنان ما را افسون کرده، که ما اآلن، تا يک چيزی می بينيم، می  موالنا گفت که: اين، سلسلۀ تسلسِل علت و معلول،

                                               کجا می رود، اتفاِق بعدی چيست؟ ,,.اين،  ,, گوييم:

زندگی می آيد از آنجا، پاره می کنيد و اين عادت را بشکافيم که انشاءهللا شما می شکافيد و " اين درست نيست، ما بايد 

 به شما می گويد:بت اش زيباست؛ ولی مرده ست.  بيرون ".

زيبا ، ( پايين هم می گويد)اين، سالهاست ُمرده، اين من ذهنی  اين را اينقدر در آغوش نکش، اين، سرد و زمهرير است.

 د.بنظر می آي

 به شما کمک نمی کند، هفتۀ قبل اين غزل را داشتيم که گفت:اين را هم داشتيم قبال"، بدانيد که اين من ذهنی، بموقع اش، 

 ِس نحسی ديو شد چيراگر بر نفْ 

در آغوش گرفتيم اين بُت را، بنابراين، ما که هشياری هستيم، زندگی می گويد: ما اآلن ، برو بر غاسل و مغسول می خند

هستيم، ديو به ما چيره شده، ما شديم اين بُت، که آن را در آغوش ِکشيديم و ديو به ما چيره شده و شما بدانيد، هيچ موقع، 

 .از اين، کمک نخواهيد گرفت، سنگِ روی يخ خواهيد شد

نا به شما گفت به ما کمک کنند، زندگی دهند، امروز موال هميشه ما در اين جهان، انتظار داريم، ديگران هر کی هستند،

 که: اينها نخواهند داد به شما، هفتۀ قبل گفت:

 مغسول، که نمی گيرد، کمک دارد،  برو به کمک کننده ای که ما انتظار داريم کمک کند و نمی کند و آن کسی که انتظارِ 

 ، می خند.د، که ما هستيمگيرکمک نمی و هيچ موقع  کندآنکه کمک می  کند؛؛ ولی نمی کننده ستآن کسی که کمک 

قبال" دست ها را حنا می کردند، دو ... ، که ما داريم صحبت اش را می کنيم، بتفقط خواستم ياد آوری کنم؛ ولی اين 

که مردم َحنا می گويند، همآن ماده ای که روستائيان، موقع عروسی، دست و پا، ِحنی کرده، تلفظ درست اش، ِحنا ست، 

 خالصه می گويد که: خودش را زيبا کرده: به دست شان می ماليدند که قرمز شود،

 دو دست و پا ِحنی کرده دو صد مکر و ِمری کرده

 جوان پيداست در چادر وليکن سخت پير است او

راجع به همين دنيا صحبت می کند، قدرِت فريبندگی، در اين کار، خيلی پير است!، شما، مکِر اين بُت را که بر اساس 

 دنيا و چرخِش ذهن، صورت می گيرد، ما داريم به آن نگاه می کنيم و افسوِن آن شديم؛ و اينقدر ِمری کردن، جدل کردن 
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، با وضعيت ها لحظهْ ستيزه کرد، اين من ذهنی، اين بُت، دائما" با اتفاق اين اينقدر ، کردن يعنی جدل کردن) ـ ِمرا (ِمری

جنگيده، شما می دانيد، بصورت های مختلف، در زندگی تان نگاه کنيد، زيباست؛ ولی دو صد تا، فراوان، مکر دارد، ما 

 . را می فريبد، ما باالخره فريب اش را می خوريم

بحث و جدل نکنيم، با کسی کاری نداشته باشيم؛ ولی اين من ذهنی، با ستيزه اش، با تصميم می گيريم عصبانی نشويم،  ما

  کند واکنش اش، با قضاوت هايش، با چسبيدن اش به چيزها، با چسبيدن به باورها، در معتبر سازی باورهايش ستيزه می

زيِر چادر، بنظر جوان می آيد؛ می گويد: اين مکر و ستيزه، خيلی دارد، وقتی می رود چادر سرش می کند، از دور، 

  ولی، بسيار بسيار پير است.

بله، اين عروس، عروِس هزار داماد است، همه فريفتۀ اين، هستند، هيچکدام هم از آن، کام نمی گيرند. حاال، منظور 

 چيست، منظور اين است که ما فورا" از اين ذهن، خودمان را بِکشيم بيرون و معطل نکنيم.

 بودی غذای او جگر بودیاگر او شير نر 

 وليکن يوز را ماند که جويای پنير است او

، غذا از زندگی می رسيد، کمااينکه اگر شما تسليم لحظهْ می گويد: اگر اين من ذهنی، شير بود، غذايش نور بود، اين 

 . ندگی می کنيد، می رسد، شما هشيارانه، زندگی را زلحظهْ باشيد، در مقابل زندگی مقاومت نمی کنيد و زندگی اين 

فضا داری تان را حس می کنيد، می کنيد،  ستان را ح شادی اش را حس می کنيد، عمق تان را حس می کنيد، سکونِ 

 دروغ، اينها موقعی ست که ما فضا داری نداريم، فقردعوا نداريد، يادمان باشد: مکر و ِمری (ِمرا)، يعنی جدل و مکر، 

ش نداريم، اگر ما تسليم باشيم و اتفاق را بپذيريم، از جنس ماده، سکوْن نداريم و آرانداريم، همآنطور که موالنا توضيح د

 می آيد و زندگی می شود و می رود؛ اما می گويد: لحظهْ شيِر نر هستيم، غذای ما هم غذای نور است، زندگی اين 

اين، يوز را مانَد، اين يوز پلنگ شبيه، ... که اين، غذايش پنير است، يک دوستی نقل می کرد که عرب ها، يوز پلنگ را 

تربيت می کردند و به آن، لبنيات می دادند، پنيِر خاصی، که بوی خاصی می داد، اين يوز پلنگ، فقط پنير می خورد، آن 

... اينطوری که شکار می کرد، دست نمی زد، برای صاحبش می آورد،  را به شکار می فرستادند، آهو يا هر چه را

 توضيح می دادند، موالنا از اين سمبليسم، استفاده می کند.

مِن ذهنی، شبيه يوز پلنگ است، پنير غذاِی دست دوم است، غذای دست دوم، مثل هويتی ست که شما از پول تان می 

 .د، غذای نور می خورديداقات به شما می دهند؛ ولی اگر شير بوديشادی که اتفگيريد، از همسرتان می گيريد، 

 کدام می خواهيد باشيد؟، شير می خواهيد باشيد؛ يا يوز؟

 ندارد فر سلطانی نشايد هم به دربانی

 که اندر عشق تُْتماجی برهنه همچو سير است او

شکوِه پادشاهی، ندارد، فَّر همين راز آميزِی ما، شکوهِ اين من ذهنی، اين بُت که ما عاشق آن هستيم، اين، فَرِّ پادشاهی، 

پادشاهی ندارد، فَرِّ پادشاهی را اين خدائيِت ما دارد، اين من  فرِّ  ،ايزدِی ماست، که عشق را می پراکند، فَرِّ ايزدی، اين

يسته نيست. نشايد يعنی حتی به دربانی هم شا، ، نداريمسلطانیذهنی ندارد، تا زمانی که ما من ذهنی هستيم، ما فَرِّ 

 .شايسته نيست، حتی به دربانی
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زندگی، نمی گذارد که از ذهن،  البته اين، اسمش را گذاشته که من دربانم، من ذهنی درباِن ماست، که نگذارد برويم به

 برويم بيرون ديگر!. 

يند، بيآای ولی می گويد: اين دربان، اينقدر کودن است، نمی گذارد، باالخره دربان بايد عقل داشته باشد، بگويد يک عده 

 مِن ذهنی، نايبروند پيِش رئيِس من، يک عده ای نيايند، همه را راه نمی دهند؛ ولی ُخب، يک عده ای را راه می دهند، 

شود، اين، شايستۀ دربانی هم نيست، برای اينکه عقل ندارد، می گويد همه بايد هيچکس را راه نمی دهد، ُخب اينکه نمی 

زندانِی ذهن باشند؛ ولی ما عقل داريم، می دانيم که نبايد زندانِی ذهن باشيم، که اين من ذهنی، عاشق تُتماج است، گفتم: 

منظور از تُتماج، آشی ست که با حاال ن گوشت می پختند، وتُتماج آشی بوده که با آرد و يک مقدار سبزيجات، بد

 کاذب پخته شده، آش ما چيست؟چيزهای 

آِش من ذهنی در اين جهان، که عاشق اش است، درد است، مردم عاشق اين هستند ديگر!، عاشِق هم هويت شدگی و درد 

می گويند ، البته اآلننی، سيِر خورد... و َجدل و مکِر و حيله و ... نه، امروز موالنا به ما می گويد: ما نبايد مثل سير، 

خاصيت دارد؛ ولی قديم، عاشق اين تُتماج بود: منم می خواهم بپرم تُويش، منم جزِو اين تُتماج شوم، که بو دارد و 

   .ما حواس مان همه اش، به اين تُتماج است خاصيت اش را آن موقع نمی دانستند، سير، اينجا منفی ست.

 مثنوی هم يادم می آيد، می گويد که: چه آشی پخته اين پيرزن؟، آن قصۀ 

از دست پادشاهی، يعنی پادشاه جهان، خدا، يک بازی بر می خيزد، يعنی ما، بعد راهش را گم می کند، فرود می آيد در 

خانۀ يک پيرزن، پيرزن هم دارد آش تُتماج می پزد. اين پير زن، همين دنياست، همين سيستم ذهن است که آِش بيخودی 

فورا" بال هايش را می چيند، ناخن هايش را می گيرد و می بندد آنجا،  ،!جا، عقاب را می گيرد، باِز شاهیمی پزد، آن

می گويد که: ,, من از تو مواظبت می کنم ,,، اين، همين پيرزِن دنياست!، نه، بال های ما را چيده، نمی توانيم پرواز 

غم و درد و هم هويت شدگی ست، می خواهد يک  ،می پزد، تُتماج آشی که کنيم، زندانِی پير زن ايم؛ و می خواهد از اين

خرده اش را هم بگذارد جلوی ما، که ما اصال" اين آش را دوست نداريم؛ اما اگر گول بخوريم، فکر می کنيم همين را 

 !.بايد بخوريم!، نمی خواهيم، ما عاشِق تُتماج نيستيم مثل سير، نمی خواهيم برويم آن تُو، بپزيم با آن

 اگر در تير او باشی دوتا همچون کمان گردی

 از او شيری کجا آيد ز خرگوشی اسير است او

شما، بنا بر توصيۀ موالنا، خودتان را در تيِر اين من ذهنی قرار ندهيد، اين من ذهنی، مرتب می خواهد قضاوت کند، 

هم است و آن چيزهايی که برای من و چه چيزی برايش م ؛قضاوت اش بر اساس باورهای گذشته و بر اساِس تُتماج

ذهنی مهم است، برای شما بعنوان هشياری، مهم نيست، اين اصال" دنبال زندگی نيست؛ ولی مرتب می خواهد تير 

 می گويد: قضاوت می اندازد، به شما  بابيندازد، تيرهايش را 

، ... اين، مرتب ,, ر تو را کم کرده,, ببين، ضرر خوردی، می توانستی سود ببری، فالن کس اين حرف را زده، اعتبا

تير می اندازد، شما هم چون اين را در آغوش گرفته ای، لگد هايش را می خوری، تيرهايش را می خوری، اينقدر خم 

 شدی که دو تا شدی، از بس لگد زده به ما، تير زده به شکم مان، ما ديگر خم شده ايم.

  .، تسليم باشيدلحظهْ ه، در اين وقتی هشيارانکی شما در تير رِس او نيستيد، 
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را بپذيريد، قبل از قضاوت، قضاوت نکنی، همينطور برو جلو، همينطور برو جلو،   لحظهْ ، اتفاق اين لحظهْ همينکه اين 

اين، تعريف صبر هم هست، رضا هم داشته باش، آگاه از پرهيز هم بشو، اگر يکدفعه پايت را ِکشيدی، يک تير خوردی 

به آن فضای يکتايی نمی آيد، اگر  برو زيِر آب، فضای يکتايی، در تيرهای اين بُت، دوباره از آن، بدان که اشتباه کردی،

 برويد آن تُو، تيرهايش به شما نمی

  :، تسليم باشی، تيرهايش به تو نمی خورد؛ ولی بدانلحظهْ خورد، يعنی اگر در ای 

نمی توانی شير شوی، برای اينکه اين شير، ظاهرش شير است؛ ولی اسيِر يک از اين من ذهنی شيری نمی آيد، يعنی 

ش يک غذای کوچولوست، اين دنبال خرگوش است، دنبال چيزهای کوچک بيرون است، فکر می خرگوش است، خرگو

 .کند بيرون است که مهم است

وضی، اينجا که در اين عهای آدرس يکی از اين در برنامۀ قبل داشتيم که گفت: اين غول، آدرس عوضی می دهد، 

بالفاصله بيرون را نشان برای اينکه نپرسيد راه چيست؟، ، ما هشياری هستيم، شما از اين غول، از اين من ذهنی لحظهْ 

می دهد: ,, اين بيرون است که درون را عوض می کند ,,، در حاليکه در اصل، درون است که بيرون را می آفريند، 

اين هم يک آدرس عوضی ست، موالنا می گويد که از اين من ذهنيف از اين بُت که در آغوش کشيده ايم، هيچ موقع، 

کوچولوست، بعضی  یجهانکارهای اين شبرای اينکه اين، هميشه عاشِق چيزهاِی کوچولوست، ، ری يت نخواهد آمدشي

ما را ناراحت می کند!، يکی که ميليونها دارد، يکدفعه سِر پنجاه دالر، چنان عصبانی می شود،  موقع ها، چيز کوچولو

 از خرگوشی اسير است.

   روان گرددخواهد که صد چشمه  دلم جوشيد و می

 ببست او راه آب من به ره بستن نکير است او

نکير، بعضی نسخه ها هست، قدير، در اينجا به معنِی توانمند و قادر را می دهد، دِل موالنا جوشيد واقعا" و به ما خيلی 

من ، گرددخواهد که صد چشمه روان  دلم جوشيد و میراهنمايی کرد، می گويد: من می خواهم صد چشمه روان شود، 

 دل ام، جوشيده بود، همه را می خواستم بگويم و شايد دارد اشاره می کند به اينکه:

 .من دل ام جوشيد، دلم می خواهد هزاران نفر، چشمۀ اصيل شان، به کار بيفتد و شايد هم اآلن بيفتد

 ه جوشيد؟د چشمکرد  به روان شدن؟، دِل موالنا جوشيد، اين حرف ها را زد، ص آيا چشمۀ شما شروع

بينندگان اين برنامه، درون شان شروع کرد به جوشيدن و اين خرد؛ و اين عشق و اين لطافت، دارد بيرون می ريزد؟ 

حتما" که انشاءاليه می ريزد، اما اگر برخورد ما با کسانی باشد که قدر عشق را نمی دانند، قانون جبران را نمی دانند، 

ويم که همين حرم عشق، برای ما کافی ست، شادی اصيل زندگی برای ما کافی ست، شکر بلد نيستند، آيا ما متوجه می ش

شما شکر، بوجود  ندارند به ما دهند، همينکه درآنها الزم نيست، ما هويت وشادی از چيزهای بيرون را نمی خواهيم، 

يد، اين شکر، راه آب را باز می بيآيد که انسان ايم و دسترسی به آيا منبِع شادِی اليزاِل شادِی خدايی خودتان را دار

گذارد؛ ولی اگر شکر نکنيد و قدرش را ندانيد و من ذهنی بخواهد به اينها گوش دهد، راه آب بسته می شود، می گويد: 

 من می خواستم اين چشمه را روان کنم.

  می زند:حرف  دارداآلن، موالنا 
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شمه درون تان جوشيد و نور دميد، شما قدر آن را خواهيد آيا شما، قدرداِن اين انرژی و اين چشمه ها هستيد، اگر چ

دانست، می دانيد که آن، مهمترين چيز است برای شما، نه چيزهای بيرونی، آن است که منبع نور است و در درون باز 

می خواهد بيآيد باال و من ذهنی شما جلويش را گرفته؛ ؛ و اگر من ذهنی شما جلويش را بگيرد، از  لحظهْ می شود و هر 

 ی شود، می گويد: " آنطرف "، قطع م

همينکه من ذهنی گوش می کند، او، توانمند است در بستِن راِه آب، دلم جوشيد می خواستم صد تا چشمه روان شود، اما 

 .که در راِه آب بستن، بسيار توانمند استراِه آب من را بست، برای اين

 داريم ياد می گيريم که: همينکه نور دميد، من ذهنی بيايد باال، بگويد: 

هشيارانه  زندگی و برکت زندگی راجريان ، قطع می شود، شما بايد بايستيد کنار و جريان عبور ,, من دارم می کنم,, 

تسليم باشيد، تا جلويش گرفته نشود، همينکه ,, من ,, شما باال بيايد و بگويد:  ،لحظهْ به  لحظهْ تماشا کنيد و دخالتی نکنيد و 

و مردم شما را تشويق کنند و فريب دهند و بگويند شما هستيد و شما قبول کنيد، راه بسته می شود،  ,,؛ ,, من دارم می کنم

وانيد ايجاد کنيد، در بچه تان نمی آب شما بسته شود، چشمۀ شما خشک شود، در ديگران چشمه نمی ت ،راه بسته شود

توانيد چشمۀ ايجاد کنيد، نمی توانيد چشمۀ او را باز کنيد، شرط باز کردن چشمۀ بچۀ شما اين است که چشمۀ شما، 

در درون بايد چشمه را باز کنيد، نه که انتقاد کنيد، نه که بوسيلۀ ذهن تان قضاوت کنيد، نه اينکه  جوشان باشد، پس شما

کی را عوض کنيد، نه اينکه کنترل کنيد، و شکر کنيد، اگر چشمه را باز کنيد، ما شکرمان بيشتر می شود، ولو بخواهيد ي

 .شکر و رضايت .نوری دميد، شکر

 امروز موالنا گفت: 

حتی اتفاق بد هم می افتد، اين ذهن، که می خواهد پارازيت بدهد، بدانيد که درون آن هم خيری وجود دارد، شما اين 

 م و رضايت و شکر را از دست نده.تسلي
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	این تصویر ذهنی، از چرخش ذهن، از تغییراتِ سریعِ ذهن، بوجود می آید؛ و این تغییراتِ سریعِ ذهن، که در واقع معادل تغیییرات در بیرون است، بنظر ما اینطوری می آورد که: ,, ما، داریم تغییر می کنیم! ,,، بنابراین می ترسیم.
	و چنین باشنده ای که اسمش منِ ذهنی ست، به همین دلیل که به خواب رفته و از زندگی جداست، ریشه ندارد و موقعی ریشه پیدا می کند که ما، بعنوان خدائیت و هشیاری، بیدار شویم از خواب من ذهنی یا خواب ذهنی؛ و برگردیم دوباره همان هشیاری شویم، که از اول بودیم؛ و می گ...
	البته، در حالت خواب، در ذهن، که ما همین من ذهنی می شویم، از هر چیز اصیل، یک چیزِ مصنوعی و پلاستیکی هم می سازد، همینطور که این گل ها، گل واقعی ست، می شود گل پلاستیکی هم از آن ساخت، گذاشت اینجا، از دور گل واقعی بنظر می آید؛ ولی اینطوری نیست، وقتی می گوی...
	ولی، من ذهنی وقتی که می شنود فقیر، یعنی هیچی نداشته باشد:
	,, این افتخار است که من بی خانمانم، محتاج ام، پول ندارم ,,، بعضی ها اینطوری می شنوند: ,, فقیر است او، فقیر است او، پس من هم که در جیب ام یک دلار هم ندارم، خیلی شبیه خدا هستم ,,، نه، نه نیست، فقیر این را نمی گویند، شما می توانید میلیون ها دلار پول داشت...
	گاهی اوقات هم، درد عشق را، با درد جسمی، یکی می داند: ,, معده ام، روده ام، سرم، ... همه درد می کنند، پس درد دارم ,,، نه، این درد عشق نیست. این، همین معادلِ پلاستیکیِ گلِ واقعی ست.
	فقیر، آن است که این لحظهْ، با هیچی هم هویت نیست، با دردهایش هم هم هویت نیست، هر کسی که در این جهان با ذهن می بیند و هویت اش را از آن نمی گیرد و خودش را با اینها، معین و تعریف نمی کند، این فقیر است؛ ولی پول و پَله ای هم دارد، محتاج کسی نیست، کار دارد، ...
	پس، ما فهمیدیم: شما فقیر از نوع پلاستیکی اش را نگیرید. ذهن فورا" می چسبد به عدم مسئولیت: ,, من حتی مسئول خورد و خوراکم هم نیستم، از بس فقیرم، دیگران بیایند مرا غذا دهند ,,. پس، ما می بینیم که خلاصه:
	" فقیر، با هیچ چیزی، هم هویت نیست؛ و هر چقدر ما، از جنسِ فقر باشیم، بی نیاز، از  جهان مادی هستیم ".
	دوم، هر چقدر از جنسِ " نه چیز "، می شویم، خبیر می شویم، آگاه می شویم.
	پس می بینید که: فقیر است او، خیلی فقیر است او، خبیر است او، آگاه است او؛ و خبیر ابنِ الخبیر است او، یعنی جَدّ اندر جَدّ خدا، البته خدا که جَدّ ندارد، این اصطلاح است، یعنی خد، خیلی داناست، بی نهایت داناست، اصلا" اصل دانایی ست!.                         ...
	حالا، چه فایده ای دارد خواندنِ این، فایده اش این است که تو هم، اصلِ دانایی هستی.
	کی داناییِ ما، آگاهیِ ما، کم می شود؟، موقعی که فقیر نیستیم، موقعی که رفتیم در ذهن، به خواب چیزهای ذهنی، که اموال ماست، متعلقات ماست، حتی دردهای ما، آنجا می گوییم هرچه بیشتر، بهتر، حتی می خواهیم به اینها اضافه هم
	بکنیم، که با آنها بیشتر هم هویت شویم، بیشتر قدرت داشته باشیم، اشتها داریم، من ذهنی اشتها دارد، چرا اشتها دارد،
	برای اینکه فکر می کند که ,, هر چه بیشتر، بهتر ,,؛ و می خواهد ثروتمند شود، از نوعِ ثروتمند مصنوعی اش.
	پس بنابراین، آگاهی اش می آید تقریبا" به صفر می رسد.
	یک من ذهنی تمام عیار، آگاهیِ زنده به خرد زندگی اش، خیلی کم است، برای اینکه عقل آن چیزهایی را که در آغوش گرفته و می گوید: ,, من اینها هستم ,,، می خواهد آنها را زیاد کند و کما اینکه می دانیم الآن، بعضی قوانین که شما مرتبا" از آنها استفاد می کنید، مولانا...
	Law of Attraction که می گوید:
	هر کسی که از هر جنسی ست، آن را بیشتر می کند و به سوی او جذب می شود. اگر از جنس درد هستیم، درد را بیشتر می کنیم، اگر مردم به شما می گویند که در زندگی ما درد ایجاد می کنی، نگو نه، پس بگو من از جنس درد ام، اگر می بینی که مرتب، درد ایجاد می کنی، دردسر ایج...
	در این بحر، در این بحر، همه چیز بگنجد، مترسید، مترسید، گریبان مدرانید، بحر هستید، بنابراین، اتفاق که در این لحظهْ می افتد، هر وضعیتی که این لحظهْ بوجود می آید، چون از جنس فقر هستید، برایتان مهم نیست اصلا "، بنابراین
	با آن ستیزه نمی کنید، چون، هم هویت با وضعیت این لحظهْ؛ و نتیجۀ کارت نیستی، از نتیجۀ کارت منفصل و جدا  هستی، برای اینکه از جنس فقر هستی.
	این لحظهْ، یک فرم دارد، یک فقر، شما فقرش هستی، بنابراین، محتوا، چون اتفاق این لحظهْ ست، هرچه باشد، شما با آن ستیزه نمی کنید، برای اینکه شما از جنس آن، نیستی، دارید فقر را حفظ می کنید و فقر، فقیر ابنِ الفقیر، یعنی خیلی فقیر، یعنی بی نهایت ریشه در این ل...
	شما با اتفاق این لحظهْ، فقرتان را از دست نمی دهید.
	حالا در این غزل، بعد از کمی صحبت کردن، مولانا می گوید که: نگاه کن، راجع به عشق صحبت می کند، می گوید:
	بتی دارد در این پرده، کدام پرده؟، همین پردۀ ذهن، ما که رفتیم به خواب ذهن، همین پرده ست، خواب است، آنجا یک بتی وجود دارد، این بت، همین من ذهنی ست. بتی زیبا؛ ولی مُرده.
	مکش اندر برش چندان، یعنی در آغوش نگیر اینقدر، بغل نکن این را، به ما می گوید که: سرد و زَمهَریر است او، مدتهاست مرده، یعنی این چیزی که در آغوش کشیدیم ما، مدتهاست که مُرده و سرد شده؛ و انرژیِ پایین دارد، گرم نیست این، زنده نیست این چیزی که ما در آغوش کش...
	بجایِ آن، ما یک بتی گرفتیم، جایگزیِ فقیر ابن الفقیر کردیم، جایگزینِ فضا داری کردیم که ما از آن جنس هستیم دیگر؛ و آن بت و آن جایگزین، که ما فکر می کنیم آن هستیم و جایگزینِ زندگیِ زندۀ با بی نهایت ریشه، شده، از این لحظهْ
	خبر ندارد، همه اش می پرسد که: بعد چه می شود؟
	یعنی یک تحریکی ست که از شما می پرسد: حالا در این لحظهْ، هر اتفاقی می افتد، بلافاصله می گوید: بعد چه؟، لحظۀ بعد چه می شود؟، آینده چه می شود؟، همه اش علاقمند به لحظۀ بعد و آینده ست. بعد چه؟، دوباره لحظۀ بعد که می آید، می پرسد: ,, بعد چه؟ ,,.
	پس نمی تواند اینجا بایستد، در این لحظهْ که زندگی ست، از جنس فقر باشد، بی نهایت ریشه باشد و به آن محتوا که وضیت این لحظهْ ست نگاه کند و بگوید: " تو هر چه هستی، مهم نیست، من خبیرم، من آگاه هستم، من خردمند هستم، من این فضای فقر هستم، این کار را نمی تواند...
	این، تُتماج است، این یک آشی ست که از آرد معمولی درست شده و گوشت در آن نیست، این آش که دنیا برای ما پخته
	در ذهن، مخلوطی از درد و هم هویت شدگی ست و این من ذهنیِ ما، عاشق این آش است!، خلاصه.
	ما که عاشق من ذهنی هستیم و مولانا اینها را توضیح می دهد، ... حالا، اینها را برای چه می گوییم؟، برای اینکه بیدار شویم، برای اینکه وقتی شما اینها را می شنوید، می گویید که: خُب من ببینم فقیرم؟؛ یا در این لحظهْ، جایگزینی برای بی نهایت ریشۀ این لحظهْ دارم ...
	" من از شما می خواهم که بعد از این، نگاه کنید که ببینید بعضی از این بیت ها؛ یا هر شعری از مولانا؛ یا از حافظ، که ما اینجا می خوانیم، روی شما اثر می گذارد و شما در درون، حسِ بیدار شدنی می کنید که بنظر می آید نور از " آنجا " می آید، شما این را رها نکنید...
	مثلا"، یک بیننده ای نوشته بود که یکدفعه متوجه شدم که ابیات این غزل ها را که می خوانم، نمی توانم روی یک بیت تمرکز کنم، تا این را می خوانم، می پرم می روم بیتِ بعد، ببینم آنجا چه می گوید، به آنجا که رسیدم و آن را خواندم، می روم به بیت بعد، دوباره آن بعدی...
	,, الآن، الآن یک چیزی کم است ,,، مولانا می گوید:
	فقیر اندر فقیر، جَدّ اندر جَدّ فقیر، زندگی ست و شما هستید، شما این لحظهْ کامل هستید، خدائیت هستید، همینکه از ذهن بیدار شوید، روی ذات خودتان قائم شوید، این خبیری ست، دانایی ست، از آنجا می آید، از بیرون نمی آید؛ ولی من ذهنی، همان بت، چون حس نقص می کند، ...
	,, این که چیزی نیست، برویم ببینیم در آینده چه خبر است؟ ,,.
	موضوع سر این است که: شما این را در خودتان متوجه می شوید که در شما الآن یک بُتی وجود دارد که همه اش می پرسد: ,, بعد چه؟، بعد چه؟ ,,، حالا، بعد چه؟، یکدفعه یادش می افتد که: ,, آهان ... فلان چیز دارد اتفاق می افتد و آن خیلی خوب است و آن زندگی دارد و ... ...
	بعد چه؟، بعد چه ؟,,، بعد چه، تا لبِ گور!.
	آیا اینطوری ست برای شما؟، آیا شما این را متوجه می شوید؟، برای این بُت، من ذهنی، آینده بسیار بسیار مهمتر از این لحظهْ ست، آیا همینطور است برای شما؟
	شاید شما متوجه شوید این را در خودتان، که یک چیزی در شما، می گوید: ,, بعد چه؟ ,,.
	" حالا، ما روی این بیت، داریم تمرکز می کنیم، یک عده ای می گویند: آقا آن بیت های بعدی چه پس؟، عجله دارند، چرا نمی توانیم بایستیم!، چرا همین بیت را نمی خواهید ببینید چه می خواهد به شما بگوید؟ ".
	و همینطور، یکی ممکن است متوجه شود که ... اینها را می گویم که شما، اگر دیدید از یک جایی، نور پاشید در درون،
	آنجا را ول نکن، از یک جایی باید شروع شود، یک چیزی، در درون، متوجه می شوی، آن، را ول نکن، برای اینکه ممکن است یادت برود، حتی آن را بنویس. مثلا"، ممکن است متوجه شوید که در شما فکر وجود دارد، فکرهایِ منفی،
	وجود دارد و شما متوجه نشده بودید، ممکن است یکی متوجه شود در درون، که ستیزه می کند و مقاومت دارد در مقابل همه چیز تقریبا"؛ و مقاومت اش را ببیند.                                                                                                 هفتۀ قبل دا...
	مولانا می گوید: این تیغ، دستۀ خودش را نمی بُرد، مولانا گفت این من ذهنی، این لحظهْ، برایش معلولِ علتِ رفتارش ، می شود برای آینده، این پردۀ علت و معلولی، ما را به خودش مشغول کرده.
	این لحظهْ، بنظر می آید ما یک معلول هستیم، اتفاق، پایۀ فکرِ ما، رفتارِ ما، قرار می گیرد برای یک کاری در آینده دوباره، آن هم می رود و پایه ای می شود برای یک اتفاق بعدی، آن می شود علتِ یک اتفاق بعدی، برای آن، معلول
	است، آن معلول می شود علت یک اتفاق بعدی، ما همه اش حواس مان به این است که: ,, چه چیزی، علتِ چه چیزی ست ,,، یا مثلا"، شما ممکن است در خودتان ببینید، قضیۀ آن نور را دارم عرض می کنم: " شما برای وضعیت فعلی که با آن هم هویت اید و به آن واکنش نشان می دهید، ه...
	"، ممکن است متوجه شوید، و این توجه را پیدا کنید که: ،، من دارم اینها را بوجود می آورم، تا حالا دنبال علت بودم و علت هم دیگران بودند، یکدفعه یک اتفاقی افتاد و من بیدار شدم، می گویم من مسئول هستم، من اینها را بوجود می آورم و می آفرینم، بعد از این، نمی خ...
	" هر جا که شما متوجه شدید، آنجا یک ذره ساکت شوید، بنویسید و مدام آن را تقویت کنید، مثل یک ورزشی که ما می کنیم، می گوییم این ورزش فایده دارد واقعا"؟، اگر این، فایده دارد، این را زیاد کنید تا هی این نیرویمان را پخش کنیم.
	لطیف است او لطیف است او لطیفِ ابنِ اللطیف است او
	امیر است او امیر است او امیر ملک گیر است او
	پس، خدا از چه جنسی ست، از جنس لطافت است، لطافت یعنی فضاداری، شما یک بادکنکی را بگیرید، با باد، شروع کنید به پُر کردن، بزرگ تر می شود، همینکه بزرگ تر می شود، فضا جا باز می کند، همین فضایی که ما تُویِ آن هستیم، هیچ نمی گوید که: ,, چرا بزرگ شوم! ,,.
	ما هم از جنس لطافت ایم، از جنس فضاگشایی و فضاداری هستیم، خدا هم از همآن جنس است و آنقدر هم لطیف است که جَدّ اندر جَدّ لطیف است، همه اش لطافت است، هیچ زُمختی ندارد.
	اصلا" ما که با آن بت هم هویت شدیم، با من ذهنی، زُمُختی را قدرت می دانیم!، زُمُختی قدرت است؟، خشونت قدرت است!، می گویم که: " من ذهنی، از هر چیزی، مصنوعی اش را می سازد، پلاستیکی اش را می سازد ".
	می گوید: خدا، امیر است او، امیر است او؛ و تمام مِلک را در آغوش گرفته، این لطافت، مثل یک کاسه ست، تمامِ دنیا تُویِ این کاسه ست، منتهی این کاسه بی فرم است و فرم را که شما هم جزو آن هستید، فکرِ شما جزو آن است، تویِ این لطافت جا شده، حالا، اینکه گفتم فاید...
	لطیف است او، لطیف است او، لطیف ابنِ لطیف است او. لطیفی تو، لطیفی تو، جَدّ اندر جَدّ لطیفی تو، تو یعنی تو ای انسان؛ و شما امیر هستید، چون خودِ زندگی ست که می آید به این جهان و بعد برمی گردد روی خودش، وقتی بیدار شد از ذهن؛ و این اینقدر لطیف است که تمام ...
	یعنی این فضا، این لطافت، شیرینی هم هست (پایین می گوید خودش)، می گوید که:
	" ما ذاتِ خودمان را بشناسیم! "، ما تُویِ ذهن، رفتیم معادل پلاستیکی شان را گرفتیم، ول نمی کنیم، معادل پلاستیکیِ لطافت چیست؟، زُمُختی ست، خشمگینی ست، پریدن است، زدن است، دعواست، جنگ است، قدرت نماییِ فیزیکی ست، اینها معادل پلاستیکی قدرت است، که خشونت اصل...
	پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او
	چراغ است او چراغ است او چراغ بینظیر است او
	کی پناه است، گناه یعنی هم هویت شدگی. می خواهید ببینید گناه چیست؟
	گناه، این است که خدائیت، که ما باشیم، وارد ذهن شدیم، با اقلام ذهنی، هم هویت شدیم، یعنی بجای اینکه ما ریشه در زندگی داشته باشیم، خدائیت خودمان را بشناسیم، خبیری خودمان را بشناسیم، رفتیم به اقلام ذهنی چسبیدیم و از آنها هویت می خواهیم، از آنها زندگی می خ...
	گناهکار، ممکن است ادیان، معانی خاصی به اینها بدهند و سبب می شوند مردم تُویِ ذهن شان گم شوند، نه.
	گناه، یعنی هم هویت شدن با جهان مادی.
	ما بعنوان هشیاری و خدائیت، نباید با چیزهایِ مادی هم هویت شویم، یعنی بگوییم: ما، اینها هستیم، بجای خدائیت!، البته، این کار درد ایجاد می کند، بعدش همین کار هم سبب می شود با درد هم، هم هویت شویم، درد را هم در آغوش بگیریم، این مخلوط  درد و هم هویت شدگی، ه...
	هر جا دیدید شما فقر را از دست دادید، فقرِ پلاستیکی را نه، فقرِ اصیل را که بی نهایت فضا دارید، شما پرهیز می کنید از هم هویت شدگی، بیدار می شوید و دیگر این کار را نمی کنید:
	،، من واکنش نشان نمی دهم، واکنش نشان دادن من، یعنی اینکه من، بی نهایت ریشه در زندگی ندارم، من خدائیت ندارم، در حالیکه من خدائیت ام، من باید بی نهایت ریشه داشته باشم، قضاوت کردن من از روی منیّت؛ و هم هویت شدن با قضاوت و بد و خوب کردن بر اساسِ قضاوت، ای...
	حالا ما که گناهکاریم الآن، نه گناهکار مذهبی، به همین ترتیب، ما الان می بینیم که با هزار تا چیز هم هویت ایم، با رنجش هامان هم هویت ایم، با جهان مادی هم هویت ایم، کدورت داریم، درد داریم، به هر چیزی که تُویِ ذهن مان هم هویت ایم و تجسم کردیم که ما آنهاییم...
	,, آن ... بد است ,,، یعنی قضاوت می کنیم فورا"، می گوییم: ,, آن ... بد است، آن یکی خوب است، آن ... خوب است، این ... بد است، از این ... خوشم می آید، از آن ... بدم می آید، از آن ... خوشم می آید، از این ... بدم می آید، از این ... خوشم می آید، از آن ... بد...
	اما یک چراغی وجود دارد، وقتی شما زنده می شوید به حضور، در این لحظهْ، و هویت تان را از جهان بیرون نمی گیرید، وارد فضای یکتایی این لحظهْ می شوید به حضور، همه چیز را در جهان بیرون، لا می کنید، می گویید من از جنس اینها نیستم، به خدا زنده می شوید، همه اش ب...
	چراغ به شما می گوید که، ... چراغ فقط که قضاوت ندارد، چراغ جلوی پای آدم را این لحظهْ روشن می کند، آدم می بیند؛ ولی اگر شما با اتفاق این لحظهْ هم هویت شوید، اتفاق این لحظهْ، معلول است، اتفاق این لحظهْ، نمی تواند به شما بگوید که چه چیزی خوب است، چه چیزی،...
	چراغ است او، چراغ است او، یعنی آن حضور، اینکه شما در این لحظهْ، فقیر شدید، لطیف شدید، یعنی فضا گشا شدید، بی نهایت عمق پیدا کردید در این لحظهْ، یکدفعه متوجه می شوید که از جنس این لحظهْ هستید، از اتفاق خودتان را بیرون کشیدید، اتفاق می افتد، شما اهمیت نم...
	سخن با عشق میگویم سَبَق از عشق میگیرم
	به پیش او کشم جان را که بس اندک پذیر است او (پایین می گوید).
	من با عشق صحبت می کنم، من حرف ام با عشق است، من با اتفاق صحبت نمی کنم، شما مستقل از اتفاق می شوید، شما این لحظهْ ببینید اتفاق سبب می شود که چه تصمیمی بگیرید؟، یا نه، اتفاق سبب نمی شود، یک چراغ درون، وجود دارد، که به شما می گوید چه چیزی نیک است، چه چیز...
	,, پناه بیرون است ,,، شما مواظب باشید، نگویید: ,, پناه، همسرم است، پناه، فلان مقام است، پناه، پول ام است، پناه، پناهگاه، قدرت ام است، پناه، جوانی ام است، پناه، زورِ بازویم است ,,، " اینها پناه است؟، نه، اینها پناه نیست! ".
	پناه است او پناه است او پناه هر گناه است او
	چراغ است او چراغ است او چراغ بینظیر است او
	اگر یکدفعه دیدید چراغ در درون خودش را نشان داد، مواقعی می شود که می بینید شما قبلا" واکنش نشان می دادید،
	چراغ ما، واکنش است!. یک کسی به ما فحش می دهد، ما هم فحش می دهیم، یکی با ما نرم حرف می زند، ما هم نرم حرف می زنیم، یک کسی به ما می گوید: چقدر خردمندید شما!، ما خوشمان می آید، چراغِ ما چیست؟، چراغِ ما واکنش است!                                          ...
	" ما به حرف مردم حال مان عوض می شود، حالِ مان خوب، می شود، حال مان بد، می شود، با کارهای مردم، حالِ مان خوب، می شود، حالِ مان بد، می شود، ما چراغ واقعی را آنها می دانیم، آنها پناه هستند! ".
	پناهِ ما: ,, مردم مرا تأیید کنند ,,، ما چقدر تصویر سازی می کنیم!، ما نباید تصویر سازی کنیم، همه اش دنبال این هستیم که تصویر ذهنی بسیار زیبا، در ذهنِ مردم، از خودمان درست کنیم، این کار، من را، ما را، بیچاره می کند، انسان را بیچاره می کند، اگر دنبال تصو...
	" سکون " شوید، از جنس " فضا داری " شوید، از جنس " فقر " یعنی از جنس " خدا "، شوید، حالا یک عده ای می خواهند شما را نپسندند، شما را نپذیرند، حالا می گوید: نترس، نترس.
	پس، در این بیت ها خواندیم که ما از چه جنسی هستیم  و چراغ بی نظیر هم در درون ماست، در بیرون نیست.
	پس شما هم از چراغ های بیرونی، مخصوصا" قضاوت های ,, من ,, دار خودتان، استفاده نمی کنید برای چراغ!.
	این من ذهنی، مثل غول می ماند، راه را غلط نشان می دهد، آدرس غلط می دهد، آدرس غلط در اینجا چیست؟
	آدرس غلط در اینجا، یکی اش این است که شما بگویید خُب چراغ چیست؟
	,, چراغ همین قضاوت های ذهنی من است ,,، نه، نیست. ,, پناه، در بیرون است ,,، " اینها آدرس غلط است دیگر! ".
	ما از من ذهنی مان می پرسیم: پناهگاه کجاست؟، می گوید: ,, بیرون ,,، خوشبختی از کجا می آید؟، می گوید:
	,, از بیرون ,,، تأیید مردم و پذیرش مردم مهم است؟ ـ : ,, بله، خیلی مهم است! ,,، " اینها آدرس عوضی ست ".
	همانطور که می رویم، " شما ببینید که چه جوری آن بُت که ما بغل اش کرده ایم، دوستش داریم، که مُرده ست، چه جوری به ما آدرس عوضی می دهد؟ "، ما را همه اش به مُردگی می کِشد.
	سکون است او سکون است او سکون هر جنون است او
	جهان است او جهان است او جهان شهد و شیر است او
	خُب ببینید، آمده از " فقر "، از " نه چیزی "، " چیز نداشتن "، " چیز نبودن "، " هم هویت نشدن با چیزها "، آمده به لطیفی، فضا گشایی، خاصیت کِش آمدن ما که همه چیز در آن، جا می شود، اینکه پناه است او، اتفاقا" ما هم پناه هستیم.
	الآن می گوید: سکونْ است او، " سکونْ "، یعنی بی نهایت ریشه.
	" سکونْ "، کی دارد؟، کسی که از جنس اتفاق نیست، بی نهایت ریشه در این لحظهْ دارد؛ و برایش مهم نیست اتفاق چه برایش می افتد، دارد تعریف هم می کند ما را، شما پس، دو تا بُعد دارید: یکی بُعدِ " سکونْ " است، یکی بُعدِ ،، شدن ،،.
	بُعدِ ،، شدن ،، را ذهن نشان می دهد، بُعدِ " سکون " را که اصل شماست، شما به آن زنده اید دائما".
	سکونْ است او، سکونْ است او، سکونِ هر جنون است او، ما جنون داریم یا نه؟
	البته که داریم، همین حالت هایی که ما داریم جنون است دیگر!، جنون یعنی آشفته بودن، دیوانه بودن، قضاوت کردن، واکنش نشان دادن، از جنس اتفاق بودن، مریض ذهنی بودن، اینکه ما توقع از جهان بیرون داریم، با اینکه ما از جهان
	بیرون، ... اصلا" این جنون است که ما فکر کنیم، تصویر ذهنی هستیم، انسان هایِ دیگر را تصویر ذهنی ببینیم، تصویر ذهنی ما از آن تصویر های ذهنی که انسان ها دیگر باشند، خوشبختی بخواهد، حس امنیت بخواهد، نتواند بگیرد، توقع داشته باشد، برنجد، درد ایجاد کند، کدور...
	شما می خواهید به سکونْ برسید، به آرامش برسید؟، شما اصلا" سکونْ هستید، اصلا" خودت سکونْ هستی، شما اگر سکونْ شوید، از فضای سکونْ و از فضایِ شدن و آنچه که خلق می کنید و مسئول اش هم هستید، از روی دانایی، خبیری خلق می شود، خرد زندگی جاری می شود، هزار بار گ...
	,, سی سال پیش، همسرم این حرف را زده من رنجیدم، هنوز که هنوز است این رنجش را دارم ,,، " عجب!، از جنسِ فقر هستی، عجب از جنس سکونْ هستی! ".
	اگر شما، آشفته هستی، گرفتار هستی، آرامش نداری، خودت متوجه می شوی، بدان که:
	" خدا، از جنس سکونْ است، شما هم از جنس سکونْ هستید، سکونِ خودتان را پیدا کنید؛ و شما سکونِ جنون خودتان هستید، این سکونِ شما درمان می شود، درمانش این است که:
	شما، از این جنونِ آشفتگی که هم هویت با هر وضعیتی هستید، برگردید بروید به سکونْ، کجا برمی گردید؟، جایی نمی روید!، همیشه در این لحظهْ هستید. حتی برای بعضی ها، این نقطه و این نکته، می تواند آغاز دَمیدن روشنایی در درون باشد که درست متوجه شوند که همیشهْ، ا...
	ولی، یک چیزی که جایگزینِ ما شده، هی به ما می گوید: ,, لحظۀ بعد چه؟ ,,، همینکه شما لحظۀ بعد را ایجاد می کنید،
	یک من ذهنی بوجود می آید. برای اینکه شما که فی المجلس در این لحظهْ هستید و چیزها عوض می شوند و چیزها برای شما مهم نیستند، به آینده نمی توانید بروید، کی می تواند برود آینده؟!، اگر شما گفتید لحظۀ بعد چه؟، خواستید این لحظهْ را بپوشانید، این من ذهنی، آن بُ...
	شما نگاه کنید: اگر یک روزی شما متوجه شدید که همیشه این لحظهْ ست و اتفاقات، عوض می شود، می گویید:
	،، خیلی خُب، من انتخاب می کنم که از جنسِ این لحظهْ شوم، لحظۀ ابدی، آگاه به این لحظهْ هستم؛ و همین باعث می شود که شما فقیر اندر فقیر شوید، جَدّ اندر جَدّ فقیر، فقیر ابن الفقیر شوید، بی نهایت فقیر، یعنی بی نهایت ریشه، بی نهایت ریشه، بی نهایت عمق در این ...
	الآن، بقول انگلیسی ها، Dysfunctional است، کژکار است، اصل کار نیست، من اسمش را گذاشته ام اصل کار، اصل کار، موقعی ست که ذهن ساده ست و شما از جنس سکونْ هستید، همینکه سکونْ را از دست بدهید، یک ,, من ,, ی در ذهن پیدا می شود، آن می رود به آینده، کارِ شما را...
	اولا" که این جهان شیرین است، شیرینی از ذاتِ شما و فضا داری شما می آید، نه از جای دیگر، این غول، این بُت، آدرس عوضی می دهد، می گوید:
	,, شیرینی موقعی ست که مثلا"، فرزندم در کنکور قبول می شود، ازدواج می کند، فرزندم دکتر می شود، من خودم فلان خانه را می خرم، ... شیرینی در این چیزهاست ,,، " نه، شیرینی ... آن  را هم بکن، آنها هم جای خودشان را دارند، شیرینی ندارد، شیرینی جهانی ست که تو هس...
	پس، فهمیدیم: مولانا دارد یواش یواش ما را جلو می برد، به ما بگوید:
	ما از جنس سکونْ هستیم، ارتباط اش با ما این است؛ و از جنس فقر هستیم، از جنس فضا داری هستیم، از جنس پناه گاه هستیم، ما خودمان پناهگاهِ همۀ باشندگان
	هستیم؛ و ...
	*
	در اینجا مطلبی را که قبلا" خواندم، دوباره می خوانم. مولانا دارد می گوید که: مریضی ها که ما داریم، ما خودمان، طبیبی هستیم که مریضی ها را معالجه می کنیم، قبلا" خواندم، فقط می خواهم به معرض دید شما بیآورم.
	شاید این چیزها را که با هم می خوانیم، یک دمیدن نوری در درونِ شما پدید بیآورد، می گوید:
	حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم
	بسی علتیان را ز غم بازخریدیم
	سَبَلهایکهن را غم بیسر و بُن را
	ز رگ هاش و پیهاش به چنگالهکشیدیم
	طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم
	بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم.
	وقتی شما این فضایِ پرورش دهنده و شیرین می شوید، عشقِ بی چشم داشت را در جهان پخش می کنید، چه می شوید؟
	حکیم می شوید، فیلسوف اید، آگاه اید، خبیرید، طبیب اید، معالجه کننده اید، از بغداد رسیدید، از " آنطرف " رسیدید، از جهانِ غیب رسیدید، علتیان، مریض ها هستند، خیلی از مریض ها را که مریض ذهنی بودند، ... الگوهای ذهنی مریض داریم ما در ذهن مان، الگوی توقع و چش...
	" دیگر فقیر که شدیم، پس همۀ این علت ها را انداختیم دور دیگر، خیلی از این مریض ها را از غم، رفتیم، باز خریدیم شما می توانید برای اینکه شما عشق بلا عوض را در جهان پخش می کنید ". مرتب، خرد زندگی، عشق زندگی، لطافت زندگی، از شما پخش می شود، شما الآن به بچه...
	الآن، داریم شناسایی می کنیم، آدم هایی مثل مولانا می گویند: " نه بابا، اینقدر ذهن نروید، مریض نشوید، شما به حکیم و طبیب بودن خودتان پی ببرید، ما درست نمی بینیم، برای اینکه چشم مان درد می کند، سَبَل یک جور چشم دردی بوده، مریضیِ چشم بوده، این بُت، این من...
	کی شما را تربیت می کند؟، زندگی. مسیح در اینجا سمبلیک، یعنی خودِ زندگی. مولانا می گوید: اگر ما آن جهان شهد و شیر شویم که هستیم؛ و اصل مان را، در خودمان شناسایی کنیم، خیلی از مرده ها را گرفتیم و در آنها، مثل مسیح، روح دَمیدیم، ما می توانیم این کار را بک...
	*
	بعضی ها می پرسند: ,, اصلا" ما چرا باید به حضور برسیم؟، که چه بشود!، نرسیم، چه می شود؟، آنها که نمی رسند، چه می شود؟، اگر به حضور برسیم، بمیریم برویم، چه می شود؟، کی گفته ما باید به حضور برسیم! ,,.
	" خُب اینها سوالاتی ست که ذهن می کند و این سوالات هیچ فایده ندارد "، شما بجای این سوالات، که همه اش مربوط به آینده ست، سوالات من ذهنی ست، ... من ذهنی می ترسد، از چه می ترسد؟، اصلا" خودِ ترس، یعنی آینده، چون اگر ذهن، علاقمند به آینده نبود، در این لحظهْ...
	فردوسی هم می گوید آقا، این سوالات را بگذار کنار:
	به هستیش باید که خَستوشوی
	ز گفتار بیگاریکسو شوی
	باید، این من ذهنی را رها کنی، به هستیِ خدا، به زندگی، اعتراف کنی، یعنی رها کنی، یکدفعه زنده شوی به آن؛ و از این گفتار بیهوده، یک سو شوی، کنار روی. این گفتار بیهوده که هیچ فایده ندارد، این سوال کردن ها، شما بجای سوال ازخودتان از دیگران، ... این چیزها، ...
	*
	خُب، تا حالا، مقدمه به این بود که بشناسیم از جنس چه هستیم و از جنس زندگی شویم، الآن می گوید:
	چو گفتی سر خود با او بگفتی با همه عالم
	وگر پنهان کنی میدان که دانای ضمیر است او
	هنوز را جع به معشوق عرفانی صحبت می کند که شما هم از جنس او هستید؛ و نمونۀ زندۀ یک همچو انسانی که به خدائیتِ خودش زنده شده، همین مولاناست؛ و هر کسی که ممکن است شما بشناسید و خودش را از جهان مادی، کامل، منفصل کرده باشد، جدا کرده باشد و به فقر کامل رسیده...
	چطور، درخت می تواند ساکن و باشنده باشد، ما نمی توانیم!، پس " باشندگی " و " سکونْ " ما، خیلی بهتر از درخت است. می گوید که ما سِری داریم، ما راز داریم، راز آمیزیِ ما، همین خدائیت ماست، همین خَستو شدنِ شماست، یعنی شما اعتراف می کنید به اینکه :
	،، من از جنس خدا هستم ،،؛ و با او، یکی می شوید، اعتراف کردن، نه به زبان!، نوع پلاستیکی اش نه، اصلا" زبان را رها کن، زبان اتفاق است، زبان، ذهن است، حرف، ذهن است، حرف را رها کن.
	پس، شما سِرتان را، به زندگی می گویید، یعنی اینکه از جنس او می شوید، شما اعتراف می کنید که من از جنس خدا هستم  و با او، یکی می شوید، در این لحظهْ؛ وهمۀ آن اتفاقات می افتد که از اول به ما یاد داده، سکونْ و فقر و لطافت،
	اما اگر راز داری کنی بوسیلۀ ذهن، دوباره نوع پلاستیکی آن، زنده می شود.
	راز داریِ رازِ آمیزیِ اصل ما، تبدیل می شود به پوشاندن ذهن، می گوید:
	اگر پنهان کنی، اگر شما راز را پنهان کنی و ما برویم با ذهن هم هویت شویم؛ و رازمان را با او، نگوییم و با او یکی نشویم و شروع کنیم به پنهان کردن و پنهان کاری، یعنی می آید در ذهن، مثلا" دعوا می کنیم با همسرمان، تا مهمان می آید، تظاهر می کنیم که دعوا نکردی...
	اگر، این پنهان کاری نبود، آدم ها و خانواده ها به هم کمک می کردند، خانواده های پنهان کار، همه خوبند، نه، 99 % خانواده ها با هم مسئله دارند، مگر می شود مسئله نداشته باشند!، دو تا من ذهنی شروع کنند با هم، که هر کدام از هم می خواهند سوء استفاده کنند، برای...
	ما، اگر سِرِ  خودمان را به او بگوییم، حتی بگو، مسئله ات را به او بگویی، شما بیا مسائلت را بگویی، درست مثل اینکه از کمک همۀ عالم داری استفاده می کنی، به او بگویی، سِرِ تو، راز تو به همۀ عالم پخش می شود. راز ما، راز عشق است، اگر با او یکی شوی، این انرژی...
	دو جور است: یا شما راهِ زندگی را می روید، یعنی با زندگی در این لحظهْ، یکی می شوید، درست مثل اینکه داری با همۀ عالم حرف می زنی، به همۀ عالم عشق می دهی، رازت را همۀ عالم فهمیدند، اگر این کار را نکنی، می روی دنبال آن حالتِ پلاستیکی و مصنوعی اش، در اینصور...
	تظاهر می کنی که آشفته نیست؟، حالا مردم فرض کنید که مردم ندانند آشفته ست، زندگی هم نمی داند آشفته ست؟!.
	خودت نمی دانی؟!، اینجاهاست که ,, ما ,,، دنبال تصویر سازی هستیم، " ما "، تصویر سازی نمی کنیم، تصویر سازی، علت سازی، یعنی دنبال زیبا کردن تصویر ذهنی، " ما "، دنبال این نیستیم که مردم ما را بپذیرند؛ یا نپذیرند، ما دنبال این هستیم که ببینیم سکونْ بودنِ خو...
	مردم ممکن است بپذیرند، ممکن است نپذیرند، ممکن است تأیید کنند، ممکن است نکنند، ممکن است آن چیزی که ما در ذهن مردم ایجاد می کنیم، پسندیده باشد، ممکن است نباشد، شما مطمئن باشید که این کار صورت می گیرد، به مردم کار نداریم.
	وگر ردت کنند اینها بنگذارد تو را تنها
	درآ در ظِلِّ این دولت که شاه ناگریز است او
	مولانا دارد خیلی شدید به ما می گوید که: شما بیا سکونْ شو، اجازه بده این سکونْ و بی نهایت ریشه داری و عمق، شدنِ تو را، وضعیت های زندگی تو را، حتی این بدن تو را، تصویری را که مردم از تو در ذهن شان ایجاد می کنند، بگذار، این، درست کند، نیا بروی تُویِ ذهن؛...
	ما از نپذیرفتن مردم، می ترسیم، می گوید: اینها اگر تو را رد کنند، نپذیرند، اینها کی ها هستند؟، اینها همین آدم ها؛ یا چیزهای این جهانی، نمی پذیرند تو را، مخصوصا" آدم ها. ما می ترسیم دوستان مان را از دست بدهیم، فامیل هامان ایراد بگیرند، ما را ترک کنند، ب...
	به هر صورت، ما می رویم از ذهن، وارد فضای یکتایی می شویم، ابدیت و ریشۀ بی نهایت این لحظهْ را حس می کنیم،
	مردم هر چه می خواهند بگویند، عشق را به این جهان، می آوریم و نیکی را در این جهان پخش می کنیم، یک عده می پسندند، یک عده نمی پسندند؛ ولی مولانا می گوید که: او تنهایت نمی گذارد.
	وگر ردت کنند اینها بنگذارد تو را تنها
	درآ در ظِلِّ این دولت، در سایۀ این دولت بیا که این شاه، فرار نمی کند، فرار کننده نیست، برای اینکه چیزهای این جهانی، عقب می کِشند. ما اگر برویم در ذهن، تصویرِ ذهنی شویم، تصویر ذهنی هم از دیگران بسازیم، این تصویر ذهنی، از آن تصویر ذهنی کمک بخواهد، این ت...
	انکار خواهید کرد، بعضی از شما مرا ، همه می گویند: ,, اختیار داری آقا، این حرف ها چیست! ,,.
	می گوید: برخی از شما، سه بار مرا انکار خواهد کرد و بعد خروس شروع می کند به آواز خواندن ، خلاصه یکی از شما، یکی مرا  لو خواهد داد.
	به هر صورت، یکی لو می دهد، آن کسی که اسمش پطروس بوده، وقتی می آیند در آن باغ و دستگیرش می کنند، کسانی که، نوکرها که کار می کردند، گفتند: ـ این هم، یارِ مسیح است، قسم خورد که نه، من مسیح را نمی شناسم. یک عده می گویند که نه بابا، این یار مسیح است، قسم م...
	پس یک شاهِ ناگریز وجود دارد، آن هم زندگی ست، ما را در آغوش گرفته، ما فقط به جهان مادی نگاه می کنیم، جهان مادی که نگاه می کنیم، یک تصویر ذهنی می سازیم، آن تصویر ذهنی می چسبد به تصاویر، بعضی از این تصاویر، انسانها هستند، از بعضی آنها یاری می طلبد، می گو...
	به هر صورت، متوجه شدیم پیغام چه هست، از اینجا به بعد، مولانا دارد می گوید که ما وقتی شناختیم از جنس چه هستیم، بهتر است که جنسیت اصلی خودمان را پیدا کنیم، شما هم بیت به بیت، خوب توجه کنید، ببینید که از این من ذهنی و از این، ذهن، می توانید حرکت کنید:
	به سوی خرمن او رو که سرسبزت کند ای جان
	به زیر دامن او رو که دفع تیغ و تیر است او
	الان ما دیگر فهمیدیم، می رویم به سوی کشتزارِ او، که ما را سر سبز کند، فقط او می تواند، او، معشوق عرفانی ست که ما هم از جنس او هستیم، بیخودی چسبیدیم به چیزهای این جهانی، ما به زیر دامن او می رویم که این تیغ و تیری که از جهان مادی انداخته می شود به ما، ...
	مرتب ما کشیده می شویم به جهان مادی، با تماشای تلویزیون نشان می دهند، چه حوادث بد، چه خوب، ما را می کِشند، مرتب تیغ و تیر می اندازند، موشک می اندازند، موشک حرص می آید، موشک تتمۀ ما می آید، موشک این می آید که شما بدانید که زندگی در چیزهای مادی ست، ما یک...
	به این ارتعاشات ماشین ها، اینها حساس اند، یکی چمن می زد، یکدفعه سه، چهار هزار زنبور، ریختند روی سرش، بیخودی؛ و این شخص، دوید با سرعت زیاد، آنجا یک استخر بود، پرید در استخر و رفت زیر آب.
	تمثیل خیلی خوبی ست، زنبورها ول اش کردند، چون زیر آب نمی توانستند بروند، وگرنه در عرض دو، سه دقیقه، می توانند او را بکشند.
	این مسائل ما، که می ریزد سر ما، وقتی می رویم زیر آب وحدت، آب یکی شدن با زندگی، این مسائل دیگر آنجا نمی توانند بیآیند، پس، زیر دامن او، می رویم، برای اینکه دفع کنندۀ تیغ و تیر، این است که شما در این لحظهْ، زنده شوید به
	" حضور "؛ و از وضعیت و مزاحمت های وضعیت، که در این لحظهْ اتفاق می افتد، که قضاوت توست که این تیغ ها و تیرها را بوجود می آورد: ,, چرا اینطوری شد، چرا این آسیب به من خورد، چرا این ضرر به من رسید، چرا این سود را نبردم، چرا فلان کس، فلان حرف را زده و آبرو...
	هر آنچ او بفرماید سَمِعْنا و اَطِعْنا گو
	ز هر چیزی که میترسی مُجیراست او مُجیر است او
	پیغام دیگر واضح شده، وقتی با او، یکی می شوی، می آیی به این لحظهْ، هر آنچه که او می گوید، می گویید ما شنیدیم و اطاعت کردیم. ما حرف زندگی را که با او یکی هستیم، از او می شنویم و کاملا" اطاعت می کنیم و اگر (امروز توضیح دادم)، از آینده می ترسیم، هر چیزی، ...
	پس اگر از آینده می ترسید؛ یا اصلا" از هر چیزی می ترسید، بعضی از تنهایی می ترسند، بعضی ها از ضرر و آینده می ترسند، بعضی ها از ابهام آیند ه می ترسند، اینها همه نشان می دهد که من ذهنی داریم؛ ولی اگر ترس داریم، اگر در آن فضا باشیم و اگر به حرف او، گوش بده...
	اگر کفرو گنه باشد وگر دیو سیه باشد
	چو زد بر آفتاب او یکی بدرمنیر است او
	می گوید: اگر یک کسی، اینقدر هم هویت شده باشد با جهان مادی و با دردهایش، که کافر و گناهکار باشد، خیلی زیاد؛ و اینقدر که دیو سیه باشد، اصلا" خودِ شیطان باشد، وقتی آفتابِ او، به او زد، او می شود ماه شب چهارده، که نورانی ست، مُنیر یعنی نورانی، نور دهنده.
	حالا، بارها، این بیننده هایِ ما، زنگ می زنند می گویند که: ما، بعنوان مادر؛ یا پدر، وقتی به عشق زنده شدیم وبه بچه مان عشق دادیم بلاعوض و بدون توقع، بدونِ چسبیدن به نتیجه، وقتی عشق شدیم، بچه مان شروع کرد به پرورش، بچه مان شروع کرد به پرورش، بچه مان عوض ...
	شما آن فضای شهد و شیر شوید، می بینید که بچه هاتان، بطور معجزه آسا، در آن جهتِ شهد و شیر، تغییر می کنند، زُمخُتی نشوید، خشم نشوید، عشق پر توقع نشوید که: ,, من دارم این چیزها را به تو یاد می دهم که بروی دکتر شوی، مرا سربلند کنی ,,، آن، که عشق نیست!.
	عشق یعنی اینکه یک فضای پذیرش لطیف، که بچه ات هر کاری می کند، فضا را باز می کنید، فکر نکنید که شما ول کردید، این می رود و فردا معتاد می شود، نه، اینطوری کنترل نکن، این عشق نیست، من ذهنی می گوید: ,, کنترل کن، این نرود یکدفعه ... ,,، نه، فضا را باز کردی،...
	آفتابِ او، آفتابِ عشق است، حالا شمامی گویید: تعریف کرده دیگر!، شما باید فضای " فقر " شوید، فقر زمختی ندارد، هم هویت شدگی ندارد، اول که باید ما با بچه مان هم هویت نشویم، هم هویت شویم، او می شود جزیی از ما، ما می خواهیم او را کنترل کنیم، سایه مان را بین...
	عالم را در آغوش گرفته، یک کاسۀ بی فرم است، همه چیز تُویِ آن است، شما هم اگر از جنس عشق شوید، هر چیزی که دارید، یا به آن مربوط اید، مثل همسرتان و بچه تان، در آغوش مهر شماست، می گوید که:
	اگر کفر وگنه شود، شما اصلا" نترسید، چقدر این شخص گرفتار بوده، غصه داشته، غم داشته، لایه لایه به اصطلاح، روی هم آمده، رنجش دارد، اصلا" مهم نیست، همینکه آفتاب او بخورد، آفتاب کی؟، آفتاب خدا، آفتاب زندگی، اصل شما
	فقرْ، سکونْ، فضا داری، خلاصه: میزان نفوذ و تأثیر شما، بستگی به این دارد که آیا شما هم هویت هستید با چیزی در جهان بیرون؟؛ یا فقر هستید؟، اصلا" خودت ساکنی؟، یا خودت آشفته ای؟
	شما اگر آشفته باشید، نمی توانید روی بچه تان اثر بگذارید، اصلا" بهتر است که بگذارید دیگران تربیت کنند، اگر شما استرس داری، گرفتاری، واکنش داری، کلی مسائل بدنی داری، دعوا داری، مقاومت داری، حالت خراب است، تو نمی توانی کاری کنی، هیچ کاری نمی توانی بکنی، ...
	اینها را مولانا بخاطراین گفته که ما بدانیم باید چکار کنیم. این عشق و این فضا داری، تمام شئونات ما را، حتی مادی، در بر گرفته، ما شرکت داریم، کارخانه داریم، هر چه داریم، امروزه حتی مدیریت جدید هم متوجه شده که: "  بدون عشق، بدون مِهر، بدون دلسوزی و بدون ...
	شما مثلا" یک ماشین ژاپنی را در نظر بگیرید، نسبتا" گران قیمت را، با ماشین امریکایی، ببینید چقد ر آن، در طرح اش و در ساخت اش، عشق به کار رفته، حوصله به کار رفته، دقت به کار رفته، طرح اش واقعا" زیباست، این یکی، نه، به آن صورت نیست، چرا؟، یک موقعی مدیریت ...
	امروز، مدیریت چه می گوید: مدیریت می گوید که: باید یک فضای عشقی باشی، که این کسی که کار می کند، حس عشق کند، حس دلبستگی کند، تا بتواند از خلاقیت خودش، از عشق خودش استفاده کند، در طرح، در ساخت؛ و یک چیز خوبی بسازد، نگران نیست، آشفته نیست. اگر شما درونِ ی...
	مولانا دارد این را می گوید، روانشناسی که همه اش به ساعت نگاه می کند، یک ساعت کار می کند و سیصد دلار می گیرد، دنبال سیصد دلار است، البته همۀ روانشناس ها اینطوری نیستند، هر ساعت هم سه ربع است، یک ربع اش استراحت خودم است، تا می آید تُو، ساعت اش را نگاه م...
	این، عشق اش کو؟!، شما می روید آنجا، حرف هایتان را می زنید و پا می شوید و می روید، یک فضای عشقی می خواهد، کسی که شفا بخش است، چه روانشناس باشد، چه پدر و مادر باشد، چه مدیر باشد، یک فضای عشقیِ پذیرنده می خواهد که آن، عشق به او بگوید چکار کن. پایین هم هم...
	سخن با عشق میگویم سَبَق از عشق میگیرم
	به پیش او کشم جان را که بس اندک پذیر است او
	می گوید: من با عشق سخن می گویم، من حرف ام با عشق است، سَبَق یعنی درسِ یک روزه، درس، من درس ام را از عشق می گیرم، من به پیش او جانم را می کِشم، برای اینکه او، بسیار اندک پذیر است.
	این هم، دوباره به ما مولانا در اینجا توضیح می دهد که: اولا" تا حالا راجع به عشق صحبت می کردیم، این فضا، فضایِ عشق است، فضای فقر، فضای عشق است، فضای مِهر است، فضای یکتایی ست، این فضا که خودِ خداست و شما هم مبدل به او می شوید، فضای شهد و شیر است و شما ب...
	او، به شما می گوید چکار کن، او، خبیر است، شما موقعی خبیرید که با هیچی هم هویت نشوید:
	،، من درس ام را از او می گیرم، من این جانم را که بی ارزش است، کسی قبول نمی کند این جان ما را، جان هم هویت شدۀ ما را که پر از درد و غم است، کی قبول می کند؟! ،،.
	خدا، بارها گفته: " من، من "، این بت را نچسب، آن را بده من، من به تو حضور دهم، قانون جبران. تا آن را ندهی، این را نمی دهم. مثل انسان نیست که اندک پذیر نباشد، در آن قصۀ اعرابی که با زنش تصمیم گرفتند برای خلیفه در بغداد، کادو ببرند، فکر کردند که همانطور ...
	ما هم وقتی این، آب گل آلود را می بریم پیش زندگی و می دهیم، این هشیاریِ من دار ذهنی، پر از درد را، از
	" آنطرف "، متوجه می شویم که نه، رودخانۀ زندگی، دست زندگی ست و از آنطرف قصرش می گذشته و این، اصلا" نیازی به این، نداشته و برایِ ما مهم بوده!.
	به هر صورت، زندگی اندک پذیر است و اندک ما را قبول می کند، این، نشانگر این است که: قابلیت در رابطه با دهش خدا شرط نیست و دهش او، مربوط به قابلیت شما نیست، برای اینکه من ذهنی هیچ موقع فکر نمی کند ما قابلیم، برای اینکه همیشه ناقص می بیند ما را، ما بوسیلۀ...
	قبل از اینکه از این بیت بگذریم، ممکن است شما بخواهید از خودتان بپرسید که من کی از عشق درس می گیرم؟؛ و چه درسی می گیرم، ما از عشق موقعی درس می گیریم که در این لحظهْ، تسلیم باشیم، پذیرش اتفاق این لحظهْ، شما را از جنس هشیاری می کند که قبل از آمدن به این ...
	و در آن حالت، که شما به انتخاب خودتان در این لحظهْ، انجام می دهید، از عشق، درس می گیرید، بعضی از این درس ها را قبلا" ذکر کردیم، که به صورت قانون در آمده.
	مثلِ، امروز هم صحبت کردیم که: اینکه عقاید مردم؛ و یادگیری های من در ذهن ام چیست، آیا با این کاری که می کنم، تأیید مردم را می گیرم یا نه؟، مردم در مورد من خوب خواهند گفت؛ یا نه؟، من مطابق عقاید مردم عمل می کنم یا نه؟، از این کار شما باید منفصل شوید، جد...
	وقتی شما می خواهید اتفاق این لحظهْ را، فرم این لحظهْ را بپذیرید، فرم این لحظهْ، گاهی اوقات، یا بیشتر اوقات، مطابق ذهن تان نیست، ذهن، پارازیت می دهد و می خواهد با آن، ستیزه کند، شما را وسوسه می کند، که بروید آن کارهای من ذهنی را انجام دهید، یعنی دارد ش...
	هدف، وسیله را توجیه می کند، من می خواهم به آن هدف برسم که زندگی تُویِ آن است، بنابراین، مهم نیست که حالا،  الآن، تسلیم بودیم، الآن در حال پذیرش هستیم یا نه، این کار را شما نمی کنید، قبول می کنید که این وسیله، قسمتی از آن هدف است، یعنی اگر الآن که ما د...
	،، وسیله، قسمتی از هدف است، همین الآن، آن هدف، حداقل شادی اش، برای من هست، پذیرش اش هست، برکت زندگی باید این لحظهْ، جاری شود به این عمل من، تا آن هدفی که آنجا من، دنبالش هستم بدست بیاورم در جهان مادی، آن، بدون درد، آن هدف نیک؛ و از راهِ زندگی بدست آمد...
	از درس امروز مولانا هم می توانید نتیجه بگیرید:
	" ممکن است اتفاق این لحظهْ، برای من ذهنی دردناک باشد؛ ولی شما وقتی یکی هستید با زندگی، گفتیم اتفاق برای شما مهم نیست، بلکه مهم جاری شدن برکت زندگی ست، نه اتفاق و قضاوت من ذهنی "، که:
	,, این خوب نیست! ,,، حتی اگر شما از جنس زندگی باشید، در این اتفاق منفی، ظاهرا" منفی، خواهید دید که یک برکاتی، یک نتایجی نو، در آنجا قایم شده که شما نمی بینید، خیلی از اتفاقات ناگوار، به ما عمق می دهد و ما متوجه می شویم که چه اتفاق خوبی بوده؛ و چون ما ...
	پس، ما حتی تُویِ این عشق، شما منفصل می شوید، جدا می شوید از نتیجه، با آن هدفی که دارید در آینده، هم هویت نیستید، چون همینکه هم هویت شوید، می روید آنجا، بروید آنجا، دیگر تسلیم نیستید، برکت زندگی قطع می شود.
	پس، شما اگر در ذهن تان هدف گذاشتید، برای ذهن تان هدف گذاشتید، آنجا نیستید، برای آنجا زندگی نمی کنید، یعنی آن را زیر چشمی نگاه می کنید؛ ولی مرکزتان، دل تان، زندگی ست، آن را هم، هدف تان را هم فراموش نکرده اید، صاف که نگاه می کنید، زندگی را نگاه می کنید،...
	خُب یا شما تصمیم می گیرید که به انتخاب خودتان راه عشق را بروید، تسلیم شوید، اگر نشوید، بالاخره عشق می آید،
	کیسۀ شما را می بَرَد، اگر کیسۀ شما را برید در اثر مقاومت شما، شما دردتان آمد، باز هم ناراحت نشوید، و بدانید که عشق، کیسۀ شما را می بُرد، عشق می خواهد یا با، ... نمی گویم با مشت و لگد!، ما را می زند، از اینجا بیرون می کند
	ولی ما داریم انتخاب می کنیم که راه مشکل را برویم، ما با زندگی می جنگیم، ما محاصره شده ایم با زندگی، ما باید زاییده شویم، ما نمی توانیم انتخاب کنیم در ذهن بمانیم، این را شما باید قبول کنید!.
	*
	چند بیت از یک غزل دیگر می خوانم، غزلِ ۱۸۳۰  .
	عشق برید کیسهام گفتم هی چه می کنی
	گفت تو را نه بس بُود نعمت بیکران من
	برگ نداشتم دلم می لرزید برگ وَش
	گفت مترس کآمدی در حرم امان من
	در برت آن چنان کشم کز بر و برگ وارهی
	تا همه شب نظر کنی پیش طرب کنان من
	یعنی می گوید: عشق آمد کیسۀ مرا بُرید، آن کیسه ای که درست کرده بودم، چه دارم، پول دارم، همسر دارم، بچه دارم، مقام دارم، آن کیسۀ مرا بُرید، گفت: چکار می کنی؟!، گفت که: این نعمت بیکران من، این حسِ یکتایی تو با من، این حس زیبایی لطافت، در فضای شهد و شیر، ...
	بدانید که: می گیرد، همه را می گیرد، اگر شما مقاومت کنید، همه را می گیرد و شما می گویید: من دیگر برگ ندارم، یعنی نوا ندارم، هیچی ندارم به آن بچسبم، عمده ها را گرفت و دل ما، می لرزد، می گوید:
	نترس، نترس، آنکه چسبیده بودی، از تو گرفتم، آیا این فضای امنیت و امان من، برای تو کافی نیست؟!،  بس نیست، برای اینکه آمدی، الآن، آنهایی که گرفتم، حالا، وقتی گرفت، شما رضایت دارید، تسلیم هستید، دیگر الآن ما یاد گرفتیم،
	ما الآن اگر به میل خودمان تسلیم نشدیم، یک مشتی، لگدی از زندگی خوردیم، می فهمیم اشتباه کردیم.
	الآن دیگر باید بیدار شویم.
	عشق دارد می گوید: " من چنان در برت می کِشم، که از بَر و برگ، وار رهی، از این چیزهای بیرونی که چسبیده بودی، وارَهی، تا همه نظر کنی، به سیستمِ طربِ من!.
	به کی ها نظر کنی؟، اولا" به من، که طربناک هستم، همه اش در طرب ام، همه اش شادی ام، خدا می گوید: از طریقِ وجود تو، در جهان پخش کنم، باید توجه ات به من باشد؛ و تمام عارفان؛ و کسانی که برای من کار می کنند، طرب مرا، شادیِ مرا، در جهان پخش می کنند، به ذات ...
	بر تو زنم یگانهای مست ابد کنم تو را
	تا که یقین شود تو را عشرت جاودان من
	سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من
	روی چو گلسِتان کند خَمرِ چو ارغوان من
	من به تو یک یکتایی می زنم، من تو را می رسانم به یک فضایی که یکتا باشی، حس یکتایی واقعا" بکنی، که مست ابد شوی، شما آگاه می شوید از این لحظۀ ابدی؛ و از این ریشۀ بی نهایت، این ریشۀ بی نهایت، علاوه بر سکونْ؛ و فضا داری، گفتیم فضای شهد و شیرِ ابدی هم هست، ...
	شما باید تبدیل شوید، هشیاری باید تبدیل شود تا تو یقین کنی، وقتی این لحظهْ، ریشۀ بی نهایت پیدا کردی و از این لحظۀ ابدی آگاه شدی، می فهمی که همیشه زنده هستی، پس بنابراین، از مرگ نمی ترسی، اصلا" مادر همۀ ترس ها، مرگ است، می ترسیم بمیریم، چرا ما می ترسیم،...
	,, اگر همه چیزمان را از ما بگیرند، دیگر زندگی نداریم ,,، " غلط است ". عشرتِ جاودان یعنی زندگیِ جاودانه، شادی جاودانه، می گوید: تو می دانی من بهار دارم، بهار شما، آن فضایِ یکتایی ست، گلِ شما، " حضورِ " شماست، سینه را مثل بوستان می کند، می گوید: این وزش...
	*
	برمی گردیم به غزل مان، سریع برایتان می خوانم، اینها را قبلا" توضیح دادم، گفت اینها را، مشخصاتِ معشوقِ عرفانی را گفت، ذاتِ شما را گفت، عشق را گفت؛ ولی می گوید:
	بتی دارد در این پرده بتی زیبا ولی مرده
	مکش اندر برش چندین که سرد و زَمهریر است او
	بُتی دارد در این پرده، بُت، توضیح دادم اول، همین من ذهنی ست که می گوید: ,, بعد چه؟، بعد چه؟ ,,، هر لحظهْ، زندگی را می پوشاند، به اتفاق نگاه می کند، می گوید: ,, اتفاقِ بعدی چیست، چون این اتفاق، بدرد نمی خورد، بعد چه؟، بعد چه؟ ,,، شما ببینید این را، که ...
	این من ذهنی، یک فکر است، ,, بعد ,,، که زمان باشد، یک فکر است، ,, آینده ,,، یک فکر است، هشیاری در ذهن، دارد فکر می کند، خواب می بیند، اینکه ما خیلی جدی گرفتیم و می گوییم: ,, این ... که بدرد نمی خورد، من با این قضیه کا الآن دارد اتفاق می افتد، مخالف ام،...
	" شما این، را می توانید متوجه شوید؟ "، می گوید: در این پرده، در این ذهن، در این خواب، یک بُتی دارد که خیلی زیباست. این بت، همین من ذهنی ست که از تصاویر دنیا که به هم چسبانده و تند تند عوض می شود، می چرخد و مولانا گفت که: این، سلسلۀ تسلسلِ علت و معلول،...
	" این درست نیست، ما باید این عادت را بشکافیم که انشاءالله شما می شکافید و پاره می کنید و زندگی می آید از آنجا، بیرون ". بت اش زیباست؛ ولی مرده ست. به شما می گوید:
	این را اینقدر در آغوش نکش، این، سرد و زمهریر است. این، سالهاست مُرده، این من ذهنی ( پایین هم می گوید)، زیبا بنظر می آید.
	این را هم داشتیم قبلا"، بدانید که این من ذهنی، بموقع اش، به شما کمک نمی کند، هفتۀ قبل این غزل را داشتیم که گفت:
	اگر بر نفْسِ نحسی دیو شد چیر
	برو بر غاسل و مغسول می خند، می گوید: ما الآن در آغوش گرفتیم این بُت را، بنابراین، ما که هشیاری هستیم، زندگی هستیم، دیو به ما چیره شده، ما شدیم این بُت، که آن را در آغوش کِشیدیم و دیو به ما چیره شده و شما بدانید، هیچ موقع، از این، کمک نخواهید گرفت، سنگ...
	همیشه ما در این جهان، انتظار داریم، دیگران هر کی هستند، به ما کمک کنند، زندگی دهند، امروز مولانا به شما گفت که: اینها نخواهند داد به شما، هفتۀ قبل گفت:
	برو به کمک کننده ای که ما انتظار داریم کمک کند و نمی کند و آن کسی که انتظارِ کمک دارد، مغسول، که نمی گیرد،
	آن کسی که کمک کننده ست؛ ولی نمی کند؛ آنکه کمک می کند و هیچ موقع کمک نمی گیرد، که ما هستیم، می خند.
	فقط خواستم یاد آوری کنم؛ ولی این بت، که ما داریم صحبت اش را می کنیم، ... قبلا" دست ها را حنا می کردند، دو دست و پا، حِنی کرده، تلفظ درست اش، حِنا ست، که مردم حَنا می گویند، همآن ماده ای که روستائیان، موقع عروسی، به دست شان می مالیدند که قرمز شود، خلاص...
	دو دست و پا حِنی کرده دو صد مکر و مِری کرده
	جوان پیداست در چادر ولیکن سخت پیر است او
	راجع به همین دنیا صحبت می کند، قدرتِ فریبندگی، در این کار، خیلی پیر است!، شما، مکرِ این بُت را که بر اساس دنیا و چرخشِ ذهن، صورت می گیرد، ما داریم به آن نگاه می کنیم و افسونِ آن شدیم؛ و اینقدر مِری کردن، جدل کردن
	(مِری ـ مِرا کردن یعنی جدل کردن)، اینقدر ستیزه کرد، این من ذهنی، این بُت، دائما" با اتفاق این لحظهْ، با وضعیت ها جنگیده، شما می دانید، بصورت های مختلف، در زندگی تان نگاه کنید، زیباست؛ ولی دو صد تا، فراوان، مکر دارد، ما را می فریبد، ما بالاخره فریب اش ...
	ما تصمیم می گیریم عصبانی نشویم، بحث و جدل نکنیم، با کسی کاری نداشته باشیم؛ ولی این من ذهنی، با ستیزه اش، با واکنش اش، با قضاوت هایش، با چسبیدن اش به چیزها، با چسبیدن به باورها، در معتبر سازی باورهایش ستیزه می کند
	می گوید: این مکر و ستیزه، خیلی دارد، وقتی می رود چادر سرش می کند، از دور، زیرِ چادر، بنظر جوان می آید؛ ولی، بسیار بسیار پیر است.
	بله، این عروس، عروسِ هزار داماد است، همه فریفتۀ این، هستند، هیچکدام هم از آن، کام نمی گیرند. حالا، منظور چیست، منظور این است که ما فورا" از این ذهن، خودمان را بِکشیم بیرون و معطل نکنیم.
	اگر او شیر نر بودی غذای او جگر بودی
	ولیکن یوز را ماند که جویای پنیر است او
	می گوید: اگر این من ذهنی، شیر بود، غذایش نور بود، این لحظهْ، غذا از زندگی می رسید، کمااینکه اگر شما تسلیم باشید، در مقابل زندگی مقاومت نمی کنید و زندگی این لحظهْ، می رسد، شما هشیارانه، زندگی را زندگی می کنید.
	شادی اش را حس می کنید، عمق تان را حس می کنید، سکونِ تان را حس می کنید، فضا داری تان را حس می کنید، دعوا ندارید، یادمان باشد: مکر و مِری (مِرا)، یعنی جدل و مکر، دروغ، اینها موقعی ست که ما فضا داری نداریم، فقر
	نداریم، همآنطور که مولانا توضیح داده، سکونْ نداریم و آرامش نداریم، اگر ما تسلیم باشیم و اتفاق را بپذیریم، از جنس شیرِ نر هستیم، غذای ما هم غذای نور است، زندگی این لحظهْ می آید و زندگی می شود و می رود؛ اما می گوید:
	این، یوز را مانَد، این یوز پلنگ شبیه، ... که این، غذایش پنیر است، یک دوستی نقل می کرد که عرب ها، یوز پلنگ را تربیت می کردند و به آن، لبنیات می دادند، پنیرِ خاصی، که بوی خاصی می داد، این یوز پلنگ، فقط پنیر می خورد، آن را به شکار می فرستادند، آهو یا هر ...
	منِ ذهنی، شبیه یوز پلنگ است، پنیر غذایِ دست دوم است، غذای دست دوم، مثل هویتی ست که شما از پول تان می گیرید، از همسرتان می گیرید، شادی که اتفاقات به شما می دهند؛ ولی اگر شیر بودید، غذای نور می خوردید.
	کدام می خواهید باشید؟، شیر می خواهید باشید؛ یا یوز؟
	ندارد فر سلطانی نشاید هم به دربانی
	که اندر عشق تُتْماجی برهنه همچو سیر است او
	این من ذهنی، این بُت که ما عاشق آن هستیم، این، فَرِّ پادشاهی، شکوهِ پادشاهی، ندارد، فَرّ همین راز آمیزیِ ما، شکوهِ ایزدیِ ماست، که عشق را می پراکند، فَرِّ ایزدی، این، فرِّ پادشاهی ندارد، فَرِّ پادشاهی را این خدائیتِ ما دارد، این من ذهنی ندارد، تا زمان...
	البته این، اسمش را گذاشته که من دربانم، من ذهنی دربانِ ماست، که نگذارد برویم به زندگی، نمی گذارد که از ذهن، برویم بیرون دیگر!.
	ولی می گوید: این دربان، اینقدر کودن است، نمی گذارد، بالاخره دربان باید عقل داشته باشد، بگوید یک عده ای بیآیند، بروند پیشِ رئیسِ من، یک عده ای نیایند، همه را راه نمی دهند؛ ولی خُب، یک عده ای را راه می دهند، این منِ ذهنی،
	هیچکس را راه نمی دهد، خُب اینکه نمی شود، این، شایستۀ دربانی هم نیست، برای اینکه عقل ندارد، می گوید همه باید زندانیِ ذهن باشند؛ ولی ما عقل داریم، می دانیم که نباید زندانیِ ذهن باشیم، که این من ذهنی، عاشق تُتماج است، گفتم: تُتماج آشی بوده که با آرد و یک...
	آشِ من ذهنی در این جهان، که عاشق اش است، درد است، مردم عاشق این هستند دیگر!، عاشقِ هم هویت شدگی و درد و جَدل و مکرِ و حیله و ... نه، امروز مولانا به ما می گوید: ما نباید مثل سیر، ... سیرِ خوردنی، الآن البته، می گویند خاصیت دارد؛ ولی قدیم، عاشق این تُت...
	چه آشی پخته این پیرزن؟، آن قصۀ مثنوی هم یادم می آید، می گوید که:
	از دست پادشاهی، یعنی پادشاه جهان، خدا، یک بازی بر می خیزد، یعنی ما، بعد راهش را گم می کند، فرود می آید در خانۀ یک پیرزن، پیرزن هم دارد آش تُتماج می پزد. این پیر زن، همین دنیاست، همین سیستم ذهن است که آشِ بیخودی می پزد، آنجا، عقاب را می گیرد، بازِ شاهی...
	اگر در تیر او باشی دوتا همچون کمان گردی
	از او شیری کجا آید ز خرگوشی اسیر است او
	شما، بنا بر توصیۀ مولانا، خودتان را در تیرِ این من ذهنی قرار ندهید، این من ذهنی، مرتب می خواهد قضاوت کند، قضاوت اش بر اساس باورهای گذشته و بر اساسِ تُتماج؛ و چه چیزی برایش مهم است و آن چیزهایی که برای من ذهنی مهم است، برای شما بعنوان هشیاری، مهم نیست،...
	,, ببین، ضرر خوردی، می توانستی سود ببری، فلان کس این حرف را زده، اعتبار تو را کم کرده ,,، ... این، مرتب تیر می اندازد، شما هم چون این را در آغوش گرفته ای، لگد هایش را می خوری، تیرهایش را می خوری، اینقدر خم شدی که دو تا شدی، از بس لگد زده به ما، تیر زد...
	کی شما در تیر رسِ او نیستید، وقتی هشیارانه، در این لحظهْ، تسلیم باشید.
	همینکه این لحظهْ، اتفاق این لحظهْ  را بپذیرید، قبل از قضاوت، قضاوت نکنی، همینطور برو جلو، همینطور برو جلو، این، تعریف صبر هم هست، رضا هم داشته باش، آگاه از پرهیز هم بشو، اگر یکدفعه پایت را کِشیدی، یک تیر خوردی از آن، بدان که اشتباه کردی، دوباره برو زی...
	خورد، یعنی اگر در ای لحظهْ، تسلیم باشی، تیرهایش به تو نمی خورد؛ ولی بدان:
	از این من ذهنی شیری نمی آید، یعنی نمی توانی شیر شوی، برای اینکه این شیر، ظاهرش شیر است؛ ولی اسیرِ یک خرگوش است، خرگوش یک غذای کوچولوست، این دنبال خرگوش است، دنبال چیزهای کوچک بیرون است، فکر می کند بیرون است که مهم است.
	در برنامۀ قبل داشتیم که گفت: این غول، آدرس عوضی می دهد، یکی از این آدرس های عوضی، اینجا که در این لحظهْ، ما هشیاری هستیم، شما از این غول، از این من ذهنی نپرسید راه چیست؟، برای اینکه بلافاصله بیرون را نشان می دهد: ,, این بیرون است که درون را عوض می کند...
	دلم جوشید و میخواهد که صد چشمه روان گردد
	ببست او راه آب من به ره بستن نکیر است او
	نکیر، بعضی نسخه ها هست، قدیر، در اینجا به معنیِ توانمند و قادر را می دهد، دلِ مولانا جوشید واقعا" و به ما خیلی راهنمایی کرد، می گوید: من می خواهم صد چشمه روان شود، دلم جوشید و میخواهد که صد چشمه روان گردد، من دل ام، جوشیده بود، همه را می خواستم بگویم...
	من دل ام جوشید، دلم می خواهد هزاران نفر، چشمۀ اصیل شان، به کار بیفتد و شاید هم الآن بیفتد.
	آیا چشمۀ شما شروع کرد  به روان شدن؟، دلِ مولانا جوشید، این حرف ها را زد، صد چشمه جوشید؟
	بینندگان این برنامه، درون شان شروع کرد به جوشیدن و این خرد؛ و این عشق و این لطافت، دارد بیرون می ریزد؟ حتما" که انشاءالیه می ریزد، اما اگر برخورد ما با کسانی باشد که قدر عشق را نمی دانند، قانون جبران را نمی دانند، شکر بلد نیستند، آیا ما متوجه می شویم ...
	الآن، مولانا دارد حرف می زند:
	آیا شما، قدردانِ این انرژی و این چشمه ها هستید، اگر چشمه درون تان جوشید و نور دمید، شما قدر آن را خواهید دانست، می دانید که آن، مهمترین چیز است برای شما، نه چیزهای بیرونی، آن است که منبع نور است و در درون باز می شود و هر لحظهْ می خواهد بیآید بالا و من...
	همینکه من ذهنی گوش می کند، او، توانمند است در بستنِ راهِ آب، دلم جوشید می خواستم صد تا چشمه روان شود، اما راهِ آب من را بست، برای اینکه در راهِ آب بستن، بسیار توانمند است.
	داریم یاد می گیریم که: همینکه نور دمید، من ذهنی بیاید بالا، بگوید:
	,, من دارم می کنم ,,، قطع می شود، شما باید بایستید کنار و جریان عبور جریان زندگی و برکت زندگی را هشیارانه تماشا کنید و دخالتی نکنید و لحظهْ به لحظهْ، تسلیم باشید، تا جلویش گرفته نشود، همینکه ,, من ,, شما بالا بیاید و بگوید: ,, من دارم می کنم ,,؛ و مرد...
	امروز مولانا گفت:
	حتی اتفاق بد هم می افتد، این ذهن، که می خواهد پارازیت بدهد، بدانید که درون آن هم خیری وجود دارد، شما این تسلیم و رضایت و شکر را از دست نده.
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