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 ۸۲مولوی، ديوان شمس، ترجيعات شماره  

 کشی از ثَری، فوق ثُريا میعيسی جان را 

 کشی فوق و تحتی هر دمش تا َرِب اَعلی می بی

 کنی مانند موسی چشمها از چشم پيدا می

 کشی موسِی دل را هر زمان بر طور سينا می

 بَری بَر که نيکو می آرام را، می اين عقل بی

 کشی َکش که زيبا می آشام را می وين جان خون

 نهاستیتو جان جان ماستی، مغز همه جا

 کشی از عين جان برخاستی، ما را سوی ما می

 ماييم چون ال سرنگون وز ال تومان آری برون

 کشی تا صدر اِّال کشکشان، ال را به اال ّمی

 از تُست نفس بتکده، چون مسجد اقصی شده

 کشی وين عقل چون قِنديل را بر سقف مينا می

 کشند شاهان سفيهان را همه، بسته به زندان می

 کشی َچه و زندانشان سوی تماشا می تو از

 کنی کنی، پر ُمشک و َعنبر می تن را که الغر می

 کشی مر پشهٴ را پيش کش، شهپر َعنقا می

 دهی زاغ تن مردار را، در جيفه رغبت می

 کشی طوطی جان پاک را، مست و شکرخا می

 سبب، هنگام آن درد و تََعب نزديک مريم بی

 کشی ما میرطب هر لحظه خر از شاخ خشک بی

 يوسف ميان خاک و خون در پستی چاهی زبون

 کشی از راه پنهان هردمش ای جان به باال می

 امان محبوس بطن ماهيی يونس به بحر بی

 کشی او را چو گوهر سوی خود از قعر دريا می

 در پيش سرمستان دل، در مجلس پنهان دل

 .کشی نهی، نُزل مسيحا می خوان ماليک می

 ۸۱۸٤مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 

 و نه آخر چو شير مست بيرون جه نه اول دان

 .که آيد ننگ شيران را ز روبه شانگی کردن
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 ۸۹۱مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بيت 
 ش دام بود حيله کرد انسان و حيله

  آشام بود آنک جان پنداشت خون

 در ببست و دشمن اندر خانه بود

 حيلهٴ فرعون زين افسانه بود

 َکش صد هزاران طفل کشت آن کينه

 اش جست اندر خانه وانک او می

 ديدهٴ ما چون بسی علت دروست

 ديد دوسترو فنا کن ديد خود در 

 ديد ما را ديد او نِْعَم الِعَوض

 يابی اندر ديد او کل َغَرض

 طفل تا گيرا و تا پويا نبود

 مرکبش جز گردن بابا نبود

 چون فضولی گشت و دست و پا نمود

 .در َعنا افتاد و در کور و کبود

 ۱۲۷۰مولوی، مثنوی، دفترسوم ، بيت 
 چشم دريا ديگرست و کف دگر

 بِِهل وز ديدهٴ دريا نگرکف 

 جنبش کفها ز دريا روز و شب

 بينی و دريا نه عجب کف همی

 زنيم ما چو کشتيها بهم بر می

 چشميم و در آب روشنيم تيره

 ای تو در کشتی تن رفته به خواب

 آب را ديدی نگر در آِب آب

 رانََدش آب را آبيست کو می

 .خواندش روح را روحيست کو می

 
 ۴۵۵۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم ، بيت 

 ست و ُمردار و َرخيص کين جهان جيفه

 .چنين ُمردار چون باشم حريص بر
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 می کنم:از ديوان شمس موالنا شروع   ۲۸شماره  بند ، ترجيعبرنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی
 

 ۸۲مولوی، ديوان شمس، ترجيعات شماره 

 کشی عيسی جان را از ثَری، فوق ثُريا می

 کشی فوق و تحتی هر دمش تا َرِب اَعلی می بی

عيسی يا عيسا  )اينجا(يا  ،همانطور که بارها قبال" صحبت کرديم، اين هشياری که ما آن، هستيم، گاهی اوقات به مسيح

" ست، موالنا در اين  اال"، به  "  الای " آن هشياری، به موسی و باالخره با يک تمثيلی که آن، تبديِل فض )در پايين(

ترجيع بند می خواهد به ما بگويد که: به هر حال، منظور از آمدن ما به اين جهان، اين است که ما از اين فضای ذهن که 

 .خواهيم رسيد)(همين اآلن . اال، کجا، اسم آنجا را می گذارد: اسم گذاری می کند، بايد بيرون برويم الآن را فضای  )در پايين(

که شما از جان آن هستيد و  ،ز جنس آن هستيد؛ يا زندگیپس، وقتی می گوييم عيسِی جان، همآن خدائيتی ست که شما ا

اگر می گويد موسی، منظورش همآن است و بقيۀ هشياری ها هم اسم های خاصی دارند مثل: هشياری که اسمش نور 

  :اينکه؟، خالصه شما و من چه می فهميم ،ی نور ازلی، نور قديمزرتشت يعنبرگزيده ست، مثل مصطفی يا زرتشت، 

وقتی ما بدنيا آمديم، در انسان وارد   .ما از جنس زندگی هستيم، از جنس هشياری هستيم، اين هشياری بی فرم است

هد، با ن جهانی را نشان می دهد، صورت نشان می دذهن از طريق فکر و تجسم، چيزهای اي ،فضايی می شود بنام ذهن

صورتها هم هويت می شويم، اين فضای ذهن، اولش فضای ,, من ,, دار است، يعنی ,, من ,, در آن است، حس وجود 

در آن است، بنابراين در ذهن ما از طريق عجين شدن با فرم ها و حس وجود دادن به آنها، وجودی پيدا می کنيم که ما 

 : من ذهنی؛ و موالنا می گويد کهاسمش را گذاشتيم 

اسمش را گذاشته فوق ثريا، فوق ثريا  در بيت اول ،زندگی هر لحظه اين است که شما را از اين ذهن رها کند و ببرد کارِ 

، َسرا يعنی زمين، همان همين خوشۀ پروين است. بنابراين، اينکه می گويد فوق ثريا، يعنی باالی فلک، باالی آسمان

 ذهن.

 ،می ِکشی: خدا، زندگی، حتی انسان آگاه شده به حضور، خطابش به آن است پس، وقتی می گويد تو، معشوق عرفانی،

می کشی هم جالب است، يعنی از وقتی ما وارد ذهن می شويم و هويت درست می کنيم و جدايی را تجربه می کنيم، 

بگيری، از آن زندگی به ما ياد می دهد که تو يک ذهن داری و يک وجود توهمی می توانی درست کنی و جدايی را ياد 

موالنا حتی در اين ترجيع  ،م و هر َدمش را، مرتبا" هر دَ َدَمشهر همانطور که در مصرع دوم می بينيد  ،به بعد زندگی

          می آورد.بند 

عيسِی جان را از سرا، يعنی از زمين، يعنی از هم هويت شدگی با دردها و چيزهای اين جهانی می ِکشی به فوق ثريا، 

 .صحبت می کنيمداريم نيست، سمبليک  همين آسمانآسمان، اين به باالِی ثريا، باالی آسمان؛ ولی 

از وقتی که ما هويت درست می کنيم در ذهن، هر َدم، ما را زندگی می خواهد بِکشد بيرون، البته ما  :به عبارت ديگر

حواس مان به بيرون است، ياد می گيريم که زندگی در چيزهای بيرونی ست، به جهان نگاه می کنيم و چيزهای جهانی 

 ، بنابراين در ذهن زندانی می مانيم. را منبع هويت و خوشبختی و زندگی می دانيم، بنابراين دست نمی کشيم
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خواندن غزليات موالنا و مثنوی، ما را هشيار می کند، جريان چيست، تمرين معنوی چيست، اصال" ما برای چه آمديم 

 اين جور چيزها.به اين جهان و 

(پايين توضيح می کنيم وقتی ما از هم هويت شدگی با ذهن، هر َدم بوسيلۀ زندگی کشيده می شويم، که البته مقاومت اما، 

  .به سوی يک جور هشياری می رويم که زير و تحت ندارد، زير و باال ندارد، خواهيم داد)

اگر سود  .ذهن که هشياری جسمی ست زير و باال دارد، دوئی دارد، اگر باال را ندانيم چيست، زير را نمی دانيم چيست

را ندانيم چيست، سرما را نمی فهميم چيست. اگر فاعل را ندانيم  اگر گرما .را ندانيم چيست، زيان را نمی دانيم چيست

 چيست، مفعول معنی نمی دهد.

دآوری  کتاب را برداشتم، دو تا چيز بايد باشد. اما همان اول، موالنا ياويم من برداشتم، فورا" بايد بگويم همينکه می گ

ه باال و پايين ندارد. بنابراين، وقتی ما از ذهن می کند که زندگی می خواهد ما را به سوی يک جور هشياری ببرد ک

خارج می شويم، وارد فضای يکتايی می شويم که يک هشياری بی زير و باالست، بدون دوئی ست و در آنجا می شود 

: فاعل و مفعول يکی می شود، برای همين هشياری روی هشياری منطبق می شود، (همانطور که خودش توضيح داده) گفت

زنده می شود به خودش، روی پای خودش می ايستد، بنابراين به ستون های اين جهانی احتياج ندارد که خودش هشياری 

 را نگه دارد يا اگر بخواهد بداند من کی هستم، فورا" به چيزهای اين جهانی نگاه کند:

م از فالنی، مقايسه می کند، من اسمم اين ... است، دانا هستم، بمحض اينکه بپرسيم چطور دانايی، می گويد من داناتر

 ست. الکه اين اسمش فضای  ،(پايين توضيح خواهم داد)پس فضای مقايسه ست، فضای چيزهاست، فضای قضاوت هاست 

 می گويد: بدون باال، پايين، ما را می ِکشی به َربِّ اَعلی، يعنی به خدای بزرگ.

يد به اين جهان، از شکم مادر متولد می شود، می رود ز خدا، به صورت ما می آپس معلوم می شود: فرض کنيد قسمتی ا

با اين جهان برخورد می کند، بعد بلد است فکر کند، فورا" تجسم می کند چيزها را  ،حس هابا توی ذهن، در ذهن، اول 

 س ها، ديدن و شنيدن، چيزها را به اصطالح، در ذهن اش انباشته می کند و ازو از طريق فکر و قضاوت و به کمک ح

     اين انباشتگی يک چيزی در می آورد بنام من ذهنی که دائما" می چرخد. 

من ذهنی، هر لحظه خودش خودش را می سازد، يعنی اگر اين لحظه ما من ذهنی را نسازيم، من ذهنی سقوط می کند. 

 اينطوری می فهميم که: من ذهنی بر اساس چيزهای اين جهانی ساخته شده. پس، 

سمت از وجود خودش را که ما باشيم، جاِن ما باشد، که اينجا اسمش را گذاشته عيسِی جان، می زندگی مرتب، آن ق

، نه من ذهنی شما، می زندگیهد بکشد از ذهن بيرون. حاال، فايدۀ دانستن اين، اين است که شما اوال" می فهميد که خوا

 .لت کنيد، کار را خراب می کنيدخواهد شما را از آنجا بکشد بيرون و هر چقدر هم شما با من ذهنی دخا

پس بنابراين، کار اين است که تسليم شويم و اتفاق اين لحظه را بپذيريم و اجازه دهيم زندگی ما را از ذهن بکشد بيرون و 

 بنابراين کارهايی که با ذهن مان يا من ذهنی مانياد بگيريم که ما خودمان با ,, من ,, مان اين کار را نمی توانيم بکنيم، 

 تا از ذهن زاييده شويم، کار نمی کند. ،در بيرون انجام می دهيم بعنوان کار معنوی

مطلب بسيار مهم ديگر اين است که اين فضای بی فوق و تحت، فضای هشياری حضور، چيزی نيست که شما با ذهن 

  .تان تجسم کنيد
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تجسمی از خودشان دارند بنام من ذهنی، می آن چيزی که من اين روزها متوجه می شوم اين است که يک عده ای، يک 

گويند: ,, خيلی ُخب آن جا غصه هست و استرس هست و من اين مشخصات بد را دارم ,,، يک تصوير ذهنی ديگری هم 

رسيده بايد اينطوری باشد، مثال" مثل موالنا بايد باشد و شروع می  ورتجسم می کنند در ذهن شان که آدم معنوی به حض

 : شان به سوی آن رفتن و مرتب از ديگران می پرسند که کنند در ذهن

 من به حضور رسيدم، من به آن تصوير ذهنی رسيدم؟ ,,، اين، نيست!. بنظر شما,, 

اگر شما به سوی تصوير ذهنی حرکت می کنيد يا تجسم يک من ذهنی معنوی از خودتان داريد، اشتباه می کنيد، اگر شما 

ر شما هشياری حضور، اين خدائيت خودش را از فکرها جدا کرده باشد و روی خودش به گنج حضور زنده شويد؛ يا د

شما نسبت به جهان عوض می شود، ديِد قائم شده باشد، نمی شود شما نفهميد برای اينکه خيلی چيزها عوض می شود، 

نشان نمی دهيد، مثال" عکس العمل منفی  ،از يک فضای هشياری که ,, من ,, در آن نيست به جهان نگاه می کنيدشما 

رفتارهاتان سنجيده ست، خرد زندگی در آن است، يک شادی بی سبب از اعماق وجودتان می جوشد می آيد باال، آرامش 

داريد، فضاگشا هستيد برای فهميدن اينکه کی هستيد، الزم نيست به ديگران نگاه کنيد، خودتان را با ديگران مقايسه کنيد، 

 د، دست اول بطور زنده می دانيد کی هستيد.آن مقايسه ماِل ذهن بو

پس، اگر شما حس کرديد يک روزی درشما يک هشياری بوجود می آيد که فکر را می بيند ولی از جنس آن نيست و 

اين هشياری باال پايين را نمی شناسد، زياد توجه نمی کند و اين بصورت يک آرامش زمينه، در شما وجود دارد، اين، 

دانش زمينه، مثال" خيلی موقع ها شما بخواهيد خشمگين شويد؛ ضور است. وقتی اين آرامش زمينه و همآن هشيارِی ح

است آن، از وسط خشم ، يک آرامش »نکن اين کار را، داری خشمگين می شوی! « از آن زير يکی به شما می گويد 

فقط  ،اِال (پايين اسمش را می گذارد)ضای برمی گردی، اين همان اصطالحا" توبه ست، همين برگشتن است. شما ببينيد در ف

خدا هست، شما هم هستيد، پس ما می دانيم که ما خدا را با ذهن ,, من ,, دار نمی توانيم بشناسيم؛ ولی می توانيم از جنس 

           او شويم، وقتی از جنس او می خواهيم بشويم، ديگر باال پايين ندارد.

   يک بيت برايتان می خوانم، می گويد: ۱۸٤۸حاال، از غزل شماره 

 ۱۸٤۸اره مولوی، ديوان شمس، غزل شم

 چو شير مست بيرون جه نه اول دان و نه آخر

 .که آيد ننگ شيران را ز روبه شانگی کردن

 يک تصوير ذهنی درست ؛ ياروبَه شانگی، روبه بازی، حقه بازی اين است که ما در ذهن بترسيم؛ يا دنبال باال پايين بگرديم

و بگوييم: ,, اين تصوير ذهنی، تصويرذهنی معنوی ست، اين همان گنج حضور است، ما زنده شديم به گنج حضور؛ يا  کنيم

، می گويد: مثل شير مست، بيرون بجه، نه اول بشناس، نه آخر. برای اينکه گنج حضور اول و آخر نمی شناسد، آنکه بترسيم

اآلن اينجا هستم، در جهان بيرون، يک ساعت ديگر آن جا هستم، البته اول و آخر می شناسد، ذهن است. ذهن، می گويد من 

بيدار که آمده به ذهن، به خواب ذهن فرو رفته؛ و بزرگ ترين منظور هر کسی، منظور اصلی هـر انسانی  :بارها گفتيم که

ر از وجود ما اين که منظو .عمل ماست ،است کار در بيرون، رفتن به فضای يکتايی ست. دومی آن، شدن به حضور است

: ما را به سوِی ما می (پايين می گويد)روی اين هشياری که خودمان هستيم است که ما از ذهن خودمان را بکشيم بيرون، 
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ِکشی، ما را به سوی ما می ِکشی، معنی اش اين است که ما که هشياری هستيم، روی هشياری منطبق شويم، ديگر فاعل و  

ذهن فاعل و مفعول می  .فاعل و مفعولش که هشياری ست، شما ديگر به بيرون نگاه نمی کنيدمفعولش همين هشياری ست. 

 ت، در آن موقع ست که شما با خدا يکی می شويد. شناسد، من ذهنی. اينجا، فاعل و مفعول، هشياری خودش اس

 پس نترس از ذهن بيرون بپر، مثل شير مست.

 پذيريد، پذيرش اتفاق اين لحظه، شما را از جنس هشياری و شير مست می کند، ُخب اين لحظه که شما اتفاق اين لحظه را می

با همآن شير مست بپر بيرون و موالنا می گويد ديگر حقه بازی نکن، گرفتاری درست نکن، اگر اول و آخر بشناسی، توی 

 ذهن، محبوس باقی می مانی. 

 کنی مانند موسی چشمها از چشم پيدا می

 کشی ن بر طور سينا میموسِی دل را هر زما

، هر زمان يعنی هر لحظه، می گويد: مثل موسی که عصايش را زد به به هر زماندوباره به سخن موالنا توجه کنيد: 

ُخب وقتی دل ما با چيزهای اين جهانی هم هويت شده و ما هشياری  ... سنگ و چشمه بيرون آمد، دل ما هم مثل سنگ

ت، هر چيزی که برايمان مهم است، مرکِز ما، چيزهای اين جهانی برايمان مهم اس ، جسم می شناسيم وفقط جسمی داريم

 دِل ما قرار می گيرد. می گويد: 

تو می آيی عصايت را می زنی مثل موسی، تو يعنی کی؟، دارد راجع به خدا، زندگی صحبت می کند و يا انسانی که 

ل موالنا صحبت می کند مثال"، آن هم از آن جنس است و " از ذهن زاييده شده و به حضور زنده ست، مثگفتم: تماما

از بين می رود، برای اينکه تو اين معجره را  ،چشمه ها از چشم پيدا می کنی، يعنی دل ما، لطيف می شود، آن سنگی

 هم هويت، و دلم سنگ است و پر از درد است می کنی، يعنی چه، يعنی نترسيد از اينکه من اينهمه درد توی دل دارم

 شدگی با درد و با چيزهای اين جهانی که جامد هستند، سفت می شود و دل ما قرار می گيرد و دل ما سنگ می شود. 

شما می دانيد اين را که وقتی ما می آييم به اين جهان وارد ذهن می شويم، شروع می کنيم به گسترش، اين جسم ما 

، شما می بينيد ما از ثانيۀ صفر تا بيست و پنج سالگی، شروع می کند به گسترش، دانش ما شروع می کند به گسترش

چقدر رشد جسمی می کنيم، چقدر رشد عقلی می کنيم، چقدر رشد دانشی می کنيم، چقدر رشد هيجانی می کنيم و همۀ اين 

انبساط ها که صورت می گيرد در جهان بيرون، يک چيزی هم همراه آن بزرگ می شود و به ما نمی گويند اين 

 ک است و آن  من ذهنی ماست، من ذهنی از اين گسترش استفاده می کند، يعنی چه؟خطرنا

کردم، من دارم می کنم ,,؛ و شروع می کند به ، من !يعنی با نتيجۀ گسترش ما هم هويت می شود، می گويد: ,, من

ه، بالنس ندارد، نمی داند انباشته کردن نتايج، و هم هويت شدن با آنها. منتهی اين من ذهنی چون از آن زندگی قطع شد

چقدر بس است، اصال" جريان چيست، همه اش کارش زياد کردن است، زياد می کند، مگر، کسی در پانزده سالگی، 

 به او بگويند: مگر بيست سالگی توسط يک آدم زنده به عشق، آگاه شود، 

زندگی هر لحظه، از وقتی که تو خودت را  ن،، بابا جان، گسترش پيدا کن؛ ولی نگذار اين من ذهنی سوءاستفاده کند، اي

، خيلی موقع ها ده سالگی، تو را بعنوان خدائيت می خواهد از اين نفس و از اين ,, من ,, بِکشد بيرون، (گفتيم)شناخته ای 

 هرتو آگاه باش که اين من ذهنی از تو سوءاستفاده نکند؛ ولی کسی به ما نمی گويد، به خيال ما هر چه بيشتر، بهتر و 
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  .چقدر بيشتر انباشته کنيم، بيشتر زندگی پيدا می کنيم برای اينکه اين من ذهنی اينطوری نشان می دهد به ما

ما در هر شعبه ای گسترش پيدا می کنيم، سی سال مان می شود، چهل سال مان می شود، پنجاه سال مان می شود، 

شناسيم و سود و ضرر می شناسد و من ذهنی ما را همينطوری گسترش داريم و زندگی را در گسترش و انباشتن می 

هر لحظه اين تنبيه می کند اگر ضرر کنيم، بنابراين حاال، يک چيزی که ما متوجه نمی شويم، از اول موالنا گفته، 

زندگی می خواهد ما را از اينجا بکشد بيرون، ما به فکر گسترش و هم هويت شدگی هستيم و خدا هم می خواهد ما را 

 بکشد بيرون. 

حاال، در اين وسط ها به ما درد می دهد. ما فکر می کنيم درد را ديگران می دهند، درد را علت ها بوجود می آورند، 

 ديديد که مالمت می کنيم، همينکه دردمان می آيد ما دنبال عامل بوجود آورندۀ آن می گرديم: 

جز اينکه فکر کنيم يک کسی، ان مان می کنند، خانم مان می کند، بچه مان می کند، رئيس مان می کند، فاميل و دوستـ 

و اين هم  يم، همه اش دنبال اين خدائيت است، ما به فکر انباشتن(اسمش را هر چه می خواهيد بگذاريد)يک باشنده ای، زندگی 

  .به فکر بيرون کشيدن خدائيت

راب، اصال" خيلی ها اينقدر درد شديدی می شويم، نگرانی، استرس، اضطخيلی از ما دچار  در حوالی چهل سالگی،

بيحال می شوند که اصال" نمی توانند تکان بخورند، فرض کنيد يک آدمی هم باشد که در حال گسترش و هم هويت 

شدگی ست، يواش يواش می رسد به سن پنجاه، پنجاه و پنج، يکدفعه متوجه می شود که اوضاع دارد خراب می شود، 

فکر می کرد اصال" کسی نمی ميرد، پدر و مادرش فوت می کنند، دائی اش فوت  يک عده ای دارند می ميرند، تا حاال

می کند، به سن شصت سالگی رسيده بعضی از جاهای بدنش دارد خراب می شود، دوباره من ذهنی که زندگی را در 

       .   اآلن ديگر گسترش تمام شد، من که ديگر نمی توانم گسترش دهمگسترش می دانست، می آيد می گويد 

هيچ موقع به فکر من ذهنی نمی رسد که تمام اين موضوعات سر اين است که باشنده ای، نيرويی بنام زندگی، می خواهد 

ما را از اينجا، بيرون بِکشد، وقتی هم ما شروع می کنيم به پير شدن و اين جسم و بقيۀ خصوصيت های ما شروع می 

 من ذهنی دوباره سوءاستفاده می کند، عوض اينکه به يادمان بيآيد که: ی، کند به افول، اعتراض می کنيم بعنوان من ذهن

اآلن بايد پير شويم همه چيز را درست کرديم، فکر کرديم بابا جان، آخر اين چه وضعی ست، ما درست موقعی که ـ 

موسِی دل را هر ، برای همين می گويد: تو آخر اين درست نيست که، هيچ به فکرمان نمی رسدشويم، برويم!، ضعيف 

سمبليک، اتفاقا" ، موسی در (چندين بار اين را گفتيم)در طوِر سينا، موسی رفت آتش بيآورد  .زمان به طور سينا می ِکشی

درست در موقع بحرانی، يعنی شب زمستانی، گرفتاری های زندگی، موسی با حشم و با خانمش که حامله بود، حاملگی 

ديگر!، در پايين موالنا مثال می زند، می گويد مريم حامله ست به عيسی و دارد درد ما حامله هستيم هم سمبليک يعنی 

حاملگی را می ِکشد، يعنی ما مريم هستيم، ذهن حامله ست به عيسی و خودش را می کشد پای درخت خشک خرما، که 

ده شدن، اين خرما سبز می همين ذهن است و هيچ خرمايی ندارد، يکدفعه وقتی ما شروع می کنيم به تسليم شدن و زايي

شود، علت بيرونی ندارد، اينها سمبليک است، واقعا" که درخت خشک سبز نمی شود، يعنی همينکه شما بدانيد که 

تسليم شويد که اآلن زاييده شود، يکدفعه اين ذهنی که همه اش درد بود، شروع خدائيت شما از اين فرم بايد زاييده شود و 

 ن، يعنی دردهای شما همان درد زايمان می شود، فورا" از بين می رود و عيسای شما متولد میمی کند به شما خرما داد
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 شود، عيسای شما چيست؟، همين حضور.  

اما می گويد: موسی که رفت با حشم و با گله و زنش و افرادش، شب سرد و جرقه از سنگ چخماقش نمی پريد، 

نمی دهد، وقتی من ذهنی غالب باشد، هر کاری که می کنيم پالستيکی هيچ کاری به اصطالح به ما مزه  ،يعنیسمبليک 

خالصه رفت باالی کوه، آتشی آنجا ديد، گفت بروم آتش بيآورم، ما هم اآلن آتشی می بينيم؛ ولی  .ست، هيچ مزه ندارد

مولی نيست، ما هم وقتی رفت باالی کوه، گفت که همين کوه طور است و کوه ذهن است و يکدفعه ندا آمد؛ ديد که آتش مع

می بينيم اآلن آتش معمولی نيست، ما دنبال آتش معمولی می گرديم، ما دنبال چيزهای اين جهانی هستيم ديگر!، يکدفعه 

نمی توانيم ببينيم مگر را  نوريک آتشی می شويم از جنس نور در درون و وقتی می خواهيم آن نور را ببينيم، آن متوجه 

نور می شويم، کما اينکه موسی از آن نور  د و کوه ذهن ما متالشی می شود و ما تبديل به آناين کوه ذهن ما متالشی شو

 .بی هوش شد، يعنی به هوِش حضور آمد

اشاره می کند، می گويد که: تو هر لحظه اين کار را با من می کنی، هر لحظه کوه دل به آن قصه پس بنابراين، موالنا 

کنی، من دوباره درست می کنم، هی منفجر می کنی، من دوباره درست می کنم، مرا که سفت است، می خواهی منفجر 

ببينيد، يک فکری در ذهن ما می آيد، ما با آن هم هويت ايم، آن را زندگی از ما می گيرد، دوباره يکی ديگر هر لحظه، 

يم، دوباره يکی ديگر، چون می سازيم، دوباره يکی ديگر می سازيم، دوباره يکی ديگر می سازيم، آن را متالشی می کن

اصال" متوجه نمی شويم دارد متالشی می کند که ما ديگر نسازيم، از جنس او بشويم و دل سنگ ما متالشی شود، 

، واقعا" اين گريه، گريۀ شوق است، امروز در قصه اگر رسيديم خواهيم خواند، می کنيميکدفعه لطيف می شويم و گريه 

داريم و اعتراف کنيم که اشکال داريم و می خواهيم تسليم شويم، ... يک جايی هست هر  کالوقتی ما متوجه شويم که اش

    کسی می گويد: ـ بابا ديگر نمی توانم.

,, من ديگر با من ذهنی نمی توانم، امتحان کردم، در انباشتگی نيست!، در اين حقه بازی من ذهنی نيست، من به زندگی 

را بکنم!، من اشکال دارم ,,، اگر کسی اين را متوجه شود، در داستان استر و شتر، نرسيدم، تا کی می خواهم اين کار 

اين لطيف می شود و موقعی عمال" شروع می کند به گريه کردن، می گويد من متوجه شدم، بعد از اين نورافکن روی 

می کردم، فهميدم دانش خودم  خودم است، من تسليم هستم، من اجازه می دهم زندگی روی من کار کند، تا حاال خودم کار

 شد به من، من اعتراف می کنم، من اشکال دارم و اين نتوانستم، ثابت دانش هم هويت شدۀ خودم، بدرد نمی خورد، 

گرفتاری های من، استرس من، خشم من، دردهای من بخاطر ديِد خودم است، ديگران نيستند، خودم هستم و در خودم هم 

، يک ُکلی، يک خردی، می (حاال هر چه اسمش را می گذاری)ده شود و يک خدايی، يک زندگی يک خدائيتی می خواهد زايي

خواهد اين کار را بکند، من تا حاال فکر می کردم ديگران اذيت می کنند، ديگران اذيت نمی کنند ما اصال" فکر نمی 

 حالم خراب است، کی کرده؟همين پردۀ علت و معلول اين است ديگر!، علت و معلول می گويد: ـ من کنيم که 

يکی کرده ديگر، اگر کسی حال مرا نمی گرفت، حال من اينطوری نبود که!، تو اصال" فکر نمی کنی که حال تو را خدا 

 که نيايی بيرون، قسمتی از خدا را در ذهن زندانی کردی و داری با او می جنگی، گرفته، و علت اش اين است که تو

 ، تو از جنس خودش هستی، اگر می خواهی، بمان.ارادۀ آزاد را داری تو اين

 ـ  حاال اينها را که می خوانيم، می فهميم که نبايد مقاومت کنيم، نبايد بجنگيم ديگر، در ديگران نيست، تقصير ديگران
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نيست، تقصير ماست، تازه تقصير ما هم نيست، تقصير برداشت غلط ماست، برای اينکه بمحض اينکه بگوييم ما 

می گوييم: آهان ديگران را نبايد مالمت کنم، پس خودمان اشکال داريم، شروع می کنيم به مالمت، مالمت خودمان، 

ی من ذهنی ست، شما نبايد مالمت کنيد خودتان را تقصير خودم است، خودم را مالمت می کنم، اين مالمت، ابزار اصل

                 وگرنه آن تُو زندانی می مانيد. می گويد:

 بَری بَر که نيکو می آرام را، می اين عقل بی

 کشی َکش که زيبا می آشام را می وين جان خون

 ما با آن عقل ,, من ,, دار ذهنیپس در تمام اين بيت ها می فهميم که نيروی عظيمی می خواهد به ما کمک کند و 

اين عقل، که عقل من که خودمان را بسيار خردمند می دانيم در ذهن، نمی گذاريم، مقاومت می کنيم و اين عقل بی آرام، 

ذهنی ست، زندگی را در آينده می داند برای اينکه اين لحظه را نمی شناسد، زندگی را در چيزها می داند، همه اش در 

و ترس از اينکه اينها را از ,, اين را هم بده، آن را هم بده  : ,,و ترس است، کارش خواستن بيشتر استحال خواستن 

ختی و زندگی را در دست بدهد يا کم گيرش بيايد يا يک موقعی آن که می خواهد بدستش نيايد، برای اينکه هويت و خوشب

 .چيزها می بيند، در اتفاقات می بيند، بنابراين آرامش ندارد

 ُخب ما می دانيم که چيزها از بين می روند، ما می دانيم که وضعيت ها در کنترل ما نيستند، آرامش نداريم، می گويد: 

اين عقِل من ذهنی تو اين عقل بی آرام ما را که آرامش ندارد، همۀ شما می شناسيد اينها را، بگذار زندگی بردارد ببرد، 

 ن آشام است. ست و اين جان خو

 ۹۱۸مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بيت 
 ش دام بود حيله کرد انسان و حيله

  آشام بود ن پنداشت خونآنک جا

 در ببست و دشمن اندر خانه بود

 حيلهٴ فرعون زين افسانه بود

 َکش صد هزاران طفل کشت آن کينه

 اش جست اندر خانه وانک او می

آهان ... اين جان، يعنی ما بعنوان خدائيت و هشياری، اگر بفهميم همين اآلن که ما بايد از اين ذهن بيآييم بيرون؛ ولی 

درد دارد برای ما برای اين کار، بعضی پرهيزها را بايد بکنيم، بعضی عادت ها را بايد ترک کنيم و اين سخت است و 

 ت، اآلن، مثبت است اين خون آشامی؛ ولی اگر ندانيم جريان چيست، ، خوب اسجانولی اين درد هشيارانه ست، اين 

کسی زاييده می شود و می آيد شما را از تخت می اندازد، ما هم فرعون هستيم، من ذهنی فرعون است، يک کسی که در 

       دل اين است، يک روزی آن را متالشی خواهد کرد، در خانۀ فرعون است، موسی در خانۀ فرعون بزرگ شد.  

فرعون رفته بود اول زادهای خانواده را، آنها که پسر بودند می کشت، می خواست که همۀ پسرها را بکشد بلکه موسی 

را بکشد که نيايد او را از تاج و تخت بيندازد، نگو اين موسی، در خانه اش، بوسيلۀ زن فرعون و خانوادۀ فرعون 

 ـ  کند، به بيرون نگاه می کرد!. ما هم به بيرون نگاه می کنيم، حالی مان نيست که يک خدائيتی در ما پرورش پيدا می
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 نهان شده، اين خدائيت باالخره اين فرعون را خواهد ُکشت وگرنه اين فرعون بايد هی گرفتاری داشته باشد. يعنی چه؟ 

ا اذيت می کنند، بخاطر اين است که اين خدائيت ما، می يعنی تمام گرفتاری های ما اآلن، بخاطر مردم نيست که ما ر

 خواهد از اين فرعونيت ما بدر آيد تا اين فرعون از تخت بيفتد، يک پوسته ست. 

 آنکه دنبال اش بود، در خانه بود، حاال موالنا خودش توضيح می دهد:  کش،ينه صدهزاران طفل ُکشت آن کَ  پس بنابراين،

 ستديدهٴ ما چون بسی علت درو

 رو فنا کن ديد خود در ديد دوست

 ديد ما را ديد او نِْعَم الِعَوض

 يابی اندر ديد او کل َغَرض

 طفل تا گيرا و تا پويا نبود

 مرکبش جز گردن بابا نبود

 می گويد: ديدۀ ما، يعنی چشم ما، عوضی می بيند، مريض است، ظاهر بين است، چشم ما چرا ظاهر بين است؟

 را بسیاوال" چشم ما، چشم هشياری جسمی ست، جسم ها را می بيند، خدا را، زندگی را نمی بيند، هزار تا علت دارد!، 

 که ما در آن زندانی شديم، ما چه جوری نه می گوييم به زندگی، به چند صورت؟ الاين فضای بيخود نگفته، 

 ی گويم به زندگی، من می خواهم اين را بفهمم که نگويم.م نهشما بايد يک قلم و کاغذ برداريد بگوييد: من چه جوری 

 می گوييد؟ نهخودتان را زير نورافکن بگذاريد، چه جوری 

بسی مرض اين ديد ما دارد، از جنس فرم است، فرم ها را می بيند، درد را دوست دارد، چيزها را دوست دارد، 

هر چه بيشتر، بهتر، انباشتگی را دوست دارد، زندگی را نمی بيند، در زمان زندگی می کند. اين ديِد ما اينطوری ست، 

 ی داند چقدر بس است.بالنس ندارد، حساب و کتاب ندارد، کارش حدود ندارد، نم

ولد شويم و تبديل دوست، وقتی ما مت می شود در ديدِ ديِد ما فنا برو خودت را فنا کن در ديِد دوست، کی تو حاال می گويد 

 به دوست شويم، اينجا مطلب ظريفی هست که چند بار من می خواهم تکرار کنم و آن اينکه:

اين يکی از  دوست ". من تبديل شده به ديدِ  نگه داريد ولی بگوييد ديدِ  " شما نمی توانيد در ذهن بمانيد و ديد ذهنی را

شما بگوييد ديد من فنا شده در ديِد دوست، عمده ترين اشتباهاتی ست که مردم می کنند، ما من ذهنی معنوی نمی خواهيم 

ده، هشياری جسمی داريد، از ، تبديل شود خودتان می فهميد، اگر هشياری شما تبديل نششما بايد هشياری تان تبديل شود

 ذهن صحبت می کنيد، نورافکن را بيندازيد روی خودتان، مقاومت نکنيد، اين ,, من ,, نبايد َدم بزند:

بايد تن تان را الغر کنيد، يعنی من ذهنی را الغر کنيد، همينکه من ، کنی کنی، پر ُمشک و َعنبر می تن را که الغر می

                   .د، اين بدن ما، تن ما، پر از مشک و عنبر می شودذهنی الغر می شود، کوچک می شو

مر پشهٴ را پيش کش، شهپر می گويد: آن موقع ما، شهپِر عنقا پيدا می کنيم،  ،پر از عطر هشيارِی حضور می شود و بعد

عنقا يعنی همآن سيمرغ، يعنی انسان به حضور رسيده. سيمرغ يعنی انسانی که از تمام وابستگی های ، کشی َعنقا می

 مادی رها شده و شهپِر يک باشنده ای را پيدا کرده که پرواز می کند و اين همين سيمرغ است که شما هستيد. 

 ـ ترين پاداش، بهترين عوض، شما ديدت را بده، ديِد اونِْعَم العَوض يعنی به، ديد ما را ديد او نِْعَم الِعَوض حاال می گويد:
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تمام غرض ها و تمام مقصودها را در آن ديد  ،را بگير، ديِد بی خرد من ذهنی را بده، ديِد با خرد واقعی زندگی را بگير

ضور، پيدا می کنی، ما وقتی تبديل می شويم، يعنی هشياری جسمی من ذهنی، تبديل می شود به هشياری بی صورِت ح

آن موقع همۀ مقصودها حاصل می شود، همۀ مقصودها حاصل می شود می دانيد يعنی چه؟، همۀ انسان ها اول بايد اين 

کار را بکنند، بعد، منظوِر بيرونی ما متفاوت است. شما دکتر هستيد، بنده ممکن است مهندس باشم، آن يکی کارگر 

 . بودن جاری می شود به انجام دادنس، پ .آن يکی معلم است ست،اساختمان است، آن يکی بنّ 

و شما تماشاگريد، اگر تبديل شويد، اگر تبديل نشويد و تجسم کنيد که يک انسان معنوی بايد  ؛انجام دادن به >̶  ̶  ̶̶̶  بودن

اين درست نيست، هميشه اشکال کار بعدا" در می  شيد هنوز،اينطوری باشد، اين کارها را بکند؛ ولی در ذهن زندانی با

آيد، مثال" می دانيد چطوری در می آيد، اتفاقا" موالنا همين را می خواهد توضيح دهد، کسی که تبديل نشده و در ذهن 

اش يک تجسمی از انسان معنوی دارد، انسان به حضور زنده شده دارد؛ و يا ادای آن را در می آورد؛ يا به سوی او 

می شود، (بی حال) ت می کند، رفتارهای او را تقليد می کند، دسترسی به خرد زندگی ندارد، در نتيجه دوباره بيحال حرک

آن کسی که به اال زنده شده، به خدا زنده شده، مسئول است، کار می کند، فعال است، يعنی زندگی از طريق او خودش 

ريزد، به کارهايش می ريزد، فکر می کند، هر لحظه می  را بيان می کند، هر لحظه خرد زندگی به فکرهايش می

گفته اند خدا کريم است، ما که ديگر تسليم شديم، حاال خدا بيايد شکم ما را سير کند، اگر ,,  :آفريند، اين يکی هم رفته گفته

        ،  ب مسئول باشبيايند سير کنند، مردم مسئول نگهداری من هستند ,,، فراوان ما می بينيم!، خُ خدا نمی کند، مردم 

پدرم مرده، مادرم فوت شده، چکار کنم! ,,، برو  شوهرم اين ... طوری بود، طالق گرفتم، برادر ندارم مرا نگه دارد،,, 

  است، می گويد:کار کن، چکار کنی؟، کار کن، زندگی از طريِق کار ما خودش را بيان می کند. در اينجا هم همين 

 نبودطفل تا گيرا و تا پويا 

طفل ما، انسان تا وقتی که کوچک است، تا گيرنده و پوينده نيست، نمی تواند چيزها را ، مرکبش جز گردن بابا نبود

 نگهش می دارد، بابايش می برد.ذا می دهد، غبگيرد و برود پيدا کند، بچه ست، گردن بابايش می نشيند، بابايش به او 

بابای ديگر می نشيند، آن بابا را گيريم خداست، در آنجا بايد کار کند،  بله، وقتی گيرا و پويا شد، دوباره گردن يک

خالصه اش اين است که: شما نمی توانيد، کسی نمی تواند تُوی من ذهنی برود و تجسمی از حضور داشته باشد و بچسبد 

    .                               به آن و دوباره بی حال شود: ,, من مسئول خودم نيستم ,,

اشکالش اين است که ما خودمان مسائل خودمان را بوجود می آوريم، اين را بايد يکی ما هميشه مسئول هستيم، اولين  

  قبول کند، اگر قبول نکند، اگر بگويد: ,, ديگران بوجود می آورند ,,، تا آخر اينطور خواهد رفت.

 چون فضولی گشت و دست و پا نمود

 .کبوددر َعنا افتاد و در کور و 

می گويد: اين بچه وقتی بزرگ می شود، نيرومند می شود و دست و پا پيدا کرد، در رنج افتاد و در کور و کبود، کور و 

موالنا ، کبود، مثل اينکه آدم کور باشد و خودش را بزند اين طرف و آن طرف، کبود هم شود!، من ذهنی اينطوری ست

، اگر کسی تبديل به هشياری حضور شود، فعال بودن و پويا بودن در مرتب هشدار می دهد که شما بايد تبديل شويد

 اين  ـ حال است، سست است، مسئول نيست،  بیکه حاليکه خرد زندگی و نور زندگی پشت اوست، وجود دارد، کسی 
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 هنوز توی ذهن اش است، مبادا ما توی ذهن گير کنيم و بگوييم زنده شديم به گنج حضور!.

 مغز همه جانهاستی تو جان جان ماستی،

 کشی از عين جان برخاستی، ما را سوی ما می

زنند، دردمان می به زندگی، به خدا می گويد: ما يک جان داريم که با ذهن مان و با حس مان، حس می کنيم، سوزن ب

و روی پای آيد؛ ولی اين جان، يک جان ديگری دارد که وقتی ما از ذهن زاييده می شويم، وارد فضای يکتايی می شويم 

حضور قائم می شويم، می فهميم برای اينکه آن جان، می شويم. می گويد: تو جاِن جاِن ما هستی و مغِز همه جان ها 

 :هستی، با کی صحبت می کند؟، با معشوق عرفانی صحبت می کند، با خدا صحبت می کند

اين ُخب ت، از ذاِت جاِن ما برمی خيزد، تو می آيی، عين يعنی ذات، به معنی چشمه هم هست، عين را حاال بگوييم ذا

از ذاِت شما برمی خيزد، خودش و شما را دارد می ِکشد.  ما خدائيت هستيد، درستکه ش، گفتيم بارها، خيلی جالب است

در شما باشد، ذات شما باشد، ذات  موالنا می خواهد بگويد: تو، خودتی. ُخب اآلن اگر قرار باشد که يک قسمتی از خدا

شما از  ،چه معنی می دهد، اين همآنی ست که می گويمبرای شما ، اين ما را به سوی ما می ِکشیدار می شود، شما بي

از ذاِت شما که جنس هشياری هستيد، شما از ذات تان برمی خيزيد، کشيده می شويد به کجا؟؛ يا خودش، خوِد زندگی، 

 چه بشود؟ هخودش است، برمی خيزد و شما را می ِکشد به سوی خودتان، ک

، ما را ما را سوی ما می ِکشیوقتی اين هويت دروغين را ما از دست داديم، هشياری روی هشياری زنده می شود، 

من اين کاغذ را به شما می دهم، من کاغذ را می سوی ما می ِکشی، ديگر فاعل و مفعول نيست، اينطوری نيست که 

ستيد، هم کاغذ هست، هم من، ديگر من و شما نداريم، در مغز همۀ دهم، من فاعلم، کاغذ را به شما می دهم، هم شما ه

 . جان ها ما يکی هستيم

همۀ انسان ها اول بايد ما تفاوتی با هم در منظور اصلی نداريم،  :حاال اين را ياد می گيريم، اين، به ما کمک می کند که

آن موقع  بعد، پس ما به هم کمک می کنيم، به حضور زنده شويم، آن موقع به هم لطمه نمی زنيم، به حضور زنده شوند

و اين  در منظورهای بيرونی، در نتايجی که می خواهيم بوجود بيآوريم، در هدف های بيرونی، ما متفاوت هستيم

نيست، ذهن ما هيچ هويتی ذهن مان  در ديگر حضور و اين منظور، دائما" جاری ست به فکرهای بيرونی ما و اآلن هم

ما به زندگی زنده شده زندگی می آيد،  درساده ست، چرا ذهن ما ساده ست، برای اينکه هويت ما، از ريشه دار بودن 

        ايم. ما را سوی ما می ِکشی. 

کر نيستيد، تعجب نمی پس شما اگر به هشياری زنده شديد، ديديد فکر را می بينيد، از فکر جدا هستيد؛ ولی از جنس ف

کنيد، اآلن هم آن هشياری در شما وجود دارد، اآلن هم در آن هشياری درک های شما صورت می گيرد، فکرهای شما 

فکر می شود، هيجانات شما بوجود می آيد، از " آنجا "، برمی خيزد اين فکرهای ما، منتهی ما آن فضا را بستيم، فضای 

برای اينکه بسرعت عقل ناآرام داريم که می خواهيم ببينيم باالخره چه می شود، اگر زير فکرهای ماست، چرا بستيم؟، 

شما يک روزی متوجه شويد که هيچی نمی شود، چه می شود!، چه اتفاقی می خواهد بيفتد؟، مهم ترين اتفاق اين است 

يل شود، آن موقع ست که شما می آرام از بين برود و به عقل آرام تبدعقل ناوقتی که هيچی نشود، منتظر نباشيد شما، 

 توانيد برکت زندگی را وارد فکرها و عمل تان کنيد، در اين جهان ساختارهای نيک بوجود بيآوريد. 
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 مهم ترين اتفاق در زندگی ما افتاده ولی ما مقاومت می کنيم و آن، فضايی ست که زير فکرهای ما باز است ولی ما آن

سرعتی که می خواهيم برويم به آينده، با اين ايده که کامل بودن زندگی ما در آينده با ، را عمدا" يا سهوا" می بنديم

، همين را می گويد: تو هميشه خواستی مرا از اينجا بِکشی صورت خواهد گرفت در حاليکه زندگی شما اآلن کامل است

کشی، چه ما را اينجا نگه داشته؟، بيرون، هميشه خواستی، هيچ موقع نبوده نخواسته باشی ما را از اين مخمصه بيرون بِ 

، خواندن اينها خيلی فايده دارد، شما شناسايی = آزادی ستما، ما خودمان!، ما فقط يک سری شناسايی ها را نمی دانيم، 

. شما می دانيد يک کاری را می کنيد به ضرر خودتان ، سبب آزادی خواهد شدشناسايیمی فهميد جريان چيست، اتفاقا" 

که نگاه  ،اآلن می دانيد، يک بار، دو بار، سه بار انجام می دهيد؛ ولی ديگر انجام نمی دهيد، آن شناسايی زيراست، ُخب 

 ،، می کند می گويد: ،، تو می خواهی برو اين کار را انجام بده، ولی ميدانی که اين به ضرر توست و نابودت می کند

 ا. نمی رويد آن جديگر شما و  ؛يک بار، دو بار می ِکشد

به همين سادگی آدم می تواند اعتيادش را ترک کند، خيلی از عادت های ما بصورت اعتياد در آمده، چرا؟، ما از آنها 

 هويت می گيريم، همينکه بدانيم در آنها هويت نيست، اين خيلی اطالعات است!، اين خيلی شناسايی ست. 

فيل می خوانيم که موالنا صحبت آِب آب می کند، يعنی اين ، در دفتر سوم داستان جاِن جاِن مابله، اينجا می گويد: 

اين هشيارِی ذهنی را تغذيه می کند، می  اوهشياری ذهنی يک آِب ديگری دارد، يک هشياری ديگری وجود دارد که 

  گويد: 

 ۱۲۷۰مولوی، مثنوی، دفترسوم ، بيت 
 چشم دريا ديگرست و کف دگر

 کف بِِهل وز ديدهٴ دريا نگر

 ،چهار بُعِد مامی گويد: دريا داريم، کِف روی دريا داريم، دريا شما هستيد، دريا زندگی ست، کف اتفاقات است. حتی اين 

، جاِن ذهنی ما، همين بُعد هيجانی مايعنی فکرهای ما،  بُعد فکری ما، بُعد جسمی ماکه دائم صحبت اش را می کنيم، 

ده می شويد و دريا می شويد، ديگر وقتی از ذهن زايي ،م دريا، چشم شماچشم زندگی، چش، می گويد: کف انداينها هم 

 چشم کف هم يک چشم است، چشم کف چشِم من ذهنی ست، چشم چيزهای اين جهانی ست که دل ما شده.                       است و

 جنبش کفها ز دريا روز و شب

 بينی و دريا نه عجب  کف همی

دريا  اتفاقات همه اش از ،کف ها و اين ،. شما می دانيد که اينخوانديم، يک بار هم سريع برايتان می خوانم)(اين ابيات را قبال" 

، اتفاقاتی که برای شما ! "از زندگی می آيد" می آيد؛ ولی ما می گوييم: ,, باد درست می کند، مردم درست می کنند ,,، 

 !.می افتد

يشتر مردم نمی خواهند متوجه شوند، بيشتر مردم در پردۀ علت و معلول اين خيلی مهم است که يکی متوجه شود، ب

  :هستند، موالنا در چند جلسۀ گذشته گفته که شما از اين پردۀ علت و معلول بيرون بياييد، يعنی

با  دا اصال" با ما چکار دارد، زندگیخ,, ، ما اين پارامتر دخالت زندگی در وضعيت مان را اصال" در نظر نمی گيريم!

 .!نهما چکار دارد ,,، 
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شما بايد آن را دخالت دهيد، عوامل را هم می بينيد؛ ولی اصل کاری اوست، هميشه او وارد می شود و ما می گوييم تو 

می دانيد کف از کجا می آيد؟، از دريا می آيد؛ ولی تو کف را می بينی، کف را به ، جنبش کفهانيستی، علت هاست، 

 ولی دريا را نمی بينی!.ديگران نسبت می دهی؛ 

 زنيم ما چو کشتيها بهم بر می

 چشميم و در آب روشنيم  تيره

بله، ما من های ذهنی مان را، به هم می کوبيم، فکرهايمان را به هم می کوبيم، ما بحث و جدل می کنيم، ما استدالل می 

م، می اندازيم گردن شما که: ,, من حال کنيم، من می گويم تو کردی، تو هم می گويی نکردی، همديگر را مالمت می کني

 هستند.وی دريا ام گرفته است، تقصير توست ,,، من های ذهنی مان به هم می خورند، اما اين من های ذهنی ما تُ 

، می گويد: يونس درون ماهی ست و ماهی هم در دريای بی امان (پايين مثال می زند)دريا، فضاِی زير اين من ذهنی ست، 

ذهن ما خدائيت ما را بی امان يعنی فضای يکتايی، يعنی فضای زير من ذهنی، فضای زير فکرهای ما، است. دريای 

بلعيده اما در درون درياست، آن دريا به او امان نمی دهد، يعنی چه؟، يعنی شما بايد تسليم شويد، شما زياد با من ذهنی 

از جنس آن هستيد در مرتبۀ اول؛ و اين جنس را " شما بدانيد عاملی دنبال شماست و آن زندگی ست، اصال ،دخالت نکنيد

و اين خدائيت را زندگی می خواهد از مخمصه ای بنام ذهن، بيرون بِکشد، ما دست و پا می زنيم، چو کشتی ها به هم بَر 

 می زنيم روی آب، چشم مان تيره ست؟، بله عوضی می بينيم، چشم تيره همين چشم من ذهنی ست، چشم ما مسئول را

ديگران می بيند، چشم ما مالمت می بيند، چشم ما قضاوت دارد، چشم ما سود و زيان می شناسد، چشم ما زندگی را در 

 اين به ما خيلی اطالعات می دهد. آينده می بيند، تيره ست، درست نمی بيند اما در آب روشنيم.

تعمير نکنيم، نگهداری ما اگر من ذهنی را  يعنی در آب روشن، يک کسی بداند دست و پا نزند، ُخب در آب روشن است،

 نکنيم، مدام تند تند نبافيم، من ذهنی از بين می رود، ما در آب روشنيم، با آب روشن يکی هستيم. 

 اگر خضری در اشکستی بناگه کشتی تن را

 چو ماهی آشنايستیدر آن دريا همه جان ها 

يعنی اگر يک خضری، شما، کشتی تن، کشتِی من ذهنی را بشکند، نترسد، در آن دريای بيکران يکتايی، همۀ جان ها 

من ذهنی نمی تواند شما را به بلدند مثل ماهی شنا کنند، ما می گوييم: ,, حاال چه جوری شنا کنيم! ,,، همين را می گويم، 

ما از طريق پذيرش اتفاق اين لحظه، يک مقدار هشياری حضور برای حضور برساند، من ذهنی هم ما را ول نمی کند، 

خودمان تهيه می کنيم، با آن عينک، با آن هشياری می بينيم، وگرنه اگر ما همه اش من ذهنی را رئيس خودمان کنيم، به 

             جايی نمی رسيم. 

 ای تو در کشتی تن رفته به خواب

 آب را ديدی نگر در آِب آب

 رانََدش آبيست کو میآب را 

 .خواندش روح را روحيست کو می

 واضح است، همۀ ما تُوِی ذهن، با چيزهای ذهنی که مربوط به اين جهان است، اين کشتی تن است، رفتيم به خواب، ما

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


                 # Aug 14 2013     466                               programتاريخ اجرا:       گنج حضور ۴۶۶برنامه شماره 

16 
 

در خواب دردها و خواب باورها هستيم، شما می گوييد آب را ديده ايد، واضح است، آن هشياری جسمی را ديديد ديگر، 

نديديد؟، هشياری جسمی که فقط جسم است و اين جهان ماده ست و هيچ آب ديگری، هيچ هشياری ديگری وجود ندارد، 

اين را ديده ايد، حاال می گويد: بنگر در آِب آب، پس اين هشياری جسمی بوسيلۀ يک هشياری بی فرم ديگری آفريده می 

سرمايه گذاری می کنيم در ذهن مان و فکر می کنيم همه اش  شود، يعنی ما هر لحظه اين هشياری ايزدی را می گيريم،

 .همين است، اين هشياری، هشيارِی بحث و جدل و ستيزه و انکار و گرفتاری و همان کور و کبود که گفت، اينهاست

آرام  اين من ذهنی، غوطه ور در اين آِب آب است، اگر شما دست و پا نزنيد، تند تند فکر نکنيد، ذهن رااما آِب آب، 

کنيد، يکدفعه می شويد آن آب. اين آب ذهنی از بين برود، می شويم آن يکی آب، آبی که همين ذهن را بوجود می آورد، 

م را می بافتم و خود متوجه می شويد که: ،، ... من خودم بودم که اين بافت ذهنی را می بافتم، من خودم بودم که دردهای

 . ،، س می دهم، من خودم خودم را می ترسانم، کسی نمی ترساند، خودم هستممن خودم خودم را استردرست می کردم، 

  می گويد:

يعنی اين آب هشياری ذهنی را يک آب ديگری ست که اين، آن را جلو می راند. روح شما ، رانََدش آب را آبيست کو می

 يک روح بزرگی در جهان هست که روح شما را به خودش می خواند.را روحی ست، 

 چون ال سرنگون وز ال تومان آری برون ماييم

 کشی تا صدر اِّال کشکشان، ال را به اال ّمی

 می گويد: ،، يعنی فضای ذهن ,, من ,, دارنه" يعنی  الببينيد که اين بيت، همين مسلمانی را در بر می گيرد، " 

، از پا آويزان، حاال می به باالستمثل ال، ما سرنگون شديم، ال مثل آدمی ست که سرش رو به پايين و دو تا پايش رو 

 ، اَستر به شتر می گفت که:خوانديماَستر و شتر را  ۀگويند: ,, به جهان نگاه کن ,,، ما سرنگون شديم، هفتۀ قبل هم قص

با صورت زمين دائما" ی گريوه، گردنۀ کوه، زمين می خورم، فرقی نمی کند هر جا، من ومن راه را زمين می خورم، تُ 

 من ذهنی اينطوری ست.می خورم، 

 به شتر می گفت: چطور است که تو زمين نمی خوری؟، گفت: من گردنم دراز است، از آن باال همه چيز را می بينم.

استر می گفت: من باالی کوه که می خواهم پايين بيايم، زمين می خورم، شتر گفت نه، مرا ببرند باالی کوه، چون گردنم 

 .ينم، می دانم پايم را کجا بگذارمدراز است، پايين کوه را می ب

گفتيم: شتر رمِز هشياری حضور است، استر من ذهنی ست، شتر نمی افتد، شتر را شما تأييد کنيد ببريد بگذاريد باالی 

باالی کوه منيّت او را کوه منيّت، فورا" پايين می آيد، اصال" آن جا نمی رود، يک لحظه می رود، می فهمد شما داريد 

 د. ، احتياجی به تأييد شما ندارد؛ ولی استر دار!می گذاريد

، فقط خدا هست، اول ما در اِالفضای . ستاِال، يکی فضای ستالخالصه می گويد: دو تا فضا وجود دارد، يکی فضای 

          بعد می گويد: ،فضای ال هستيم

ست، االيعنی ما را از ذهن ,, من ,, دار می ِکشی به فضای يکتايی که اينجا فقط  االمی ِکشی، تا صدر اال ما را تا فضای 

يعنی شما حضور بی نهايت پيدا می کنيد، ريشۀ بی نهايت پيدا می کنيد، درست صدِر صدر، ته  االخدا هست. صدر 

 دين اشاره می کند:می شوی، می بينيد که موالنا به هر سه "  تومجلس، صدر به معنی سينه هم هست، دِل ما " 
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 به مسيح اشاره کرد، به موسی اشاره کرد، اينجا به دين اسالم اشاره می کند، منظور از دين اسالم اين است که انسان، از

فضای ذهن ,, من ,, دار است ، فضای ال را شما می شناسيد، ال را به اال می ِکشی :. می گويداالبرود به فضای  الفضای 

با مفاهيم سر و کار داريم، يک مفهوم از خودمان درست می کنيم، که اول ما در زندگی مان وارد می شويم و در آنجا 

اينها در  :ماست اسم:يک تصوير ذهنی درست می کنيم، اين تصوير ذهنی، همين مِن ذهنی ست، يک اسم دارد که همين 

  .نهن ذهنی، يک خدای ذهنی درست می کنيم، در همين فضاِی فضای الست، بر اساس آن م

تصوير ذهنی ست، يک خدايی هم نمی داند چه جوری  ، برای اينکه اين انسان، که انسان مفهومی ست، انسانالمی گويد 

ود به در اين فضای ال درست کرده که آن را می پرستد، وقتی به فضای اال برود، می فهمد که خودش بوده، زنده می ش

 خدا و در " آنجا "، فقط خدا هست و هيچ چيز ديگر نيست، يک بار به " آنجا " برود، ديگر به فضای ال برنمی گردد.

ولی حاال که ما اآلن در فضای ال شروع کرديم، و يک مفهوم از خودمان ساختيم و يک مفهوم از خدا ساختيم و اين 

بوسيلۀ من ذهنی مشغول ايم، بوسيلۀ آن کارها می عجيب و غريب  مفهوم، آن مفهوم را می پرستد و يک سری کارهای

 ه خواهيم برويم به اال، موالنا می خواهد بگويد که تو در فضای ال، فکر می کنی که اين من ذهنی می تواند تو را ب

يعنی اينکه ما هيچ، ، شما بايد توجه کنيد، اين می ِکشی، ما را خلع سالح می کند، »می کشی «  " آنجا " ببرد!، به اين

 .ما بايد تسليم شويم، تنها چيزی که می تواند واقعا" به ما کمک کند، تسليم استو فضای ال، هيچ، هيچکاره هستيم، تُ 

من فکر می کنم که اسالم از همين تسليم آمده، يعنی شما اين لحظه، اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط و قبل از " 

، برای اينکه ال، نه می گويد به زندگی اوال"، من ذهنی در تسليم نيست فضای ال، فضای، اين " قضاوت می پذيريد

يد باشد ديگر!، اگر بگويد من از فضای ال، اول به زندگی، به خدا می گويد، نه، چون اگر بگويد: آره، نبايد باشد، نبا

تواند بگويد، بلد نيست بگويد، من ذهنی جنس زندگی هستم، بايد برود " آنطرف "، ديگر در فضای ال نباشد؛ ولی نمی 

عينِک بلد نيست بگويد، ما که آن خدائيت هستيم، ما می دانيم، ما می دانيم که اآلن تُوِی يک محفظه ای هستيم که از پشت 

، ما در آن جا قضاوت داريم، هر چه را که می بينيم قضاوت می کنيم، يک اسمی !غلط است آن، جهان را می بينيم، اين

ی آن می گذاريم، بد و خوب می کنيم، فضای بد و خوب است، فضای مالمت خود و ديگران است، فضايی ست که رو

ما مسئوليت قبول نمی کنيم، فضای هشياری جسمی ست، هشياری جسمی نمی تواند هشياری بی فرم را ببيند، چون با 

          .زندگی می جنگد، با فرم اين لحظه هم می جنگد

من ذهنی شما راضی باشد از فرم اين لحظه؟، از اتفاق اين لحظه راضی هستيد شما؟، نه نمی تواند، برای شما ديديد 

ستيزه ست، کارش به مخالفت است، زندگی اينکه اگر راضی باشد، اگر تسليم باشد، ديگر نبايد باشد، اصال" کارش به 

ما زمان می شناسيم، در آنجاست که ما عقل بی آرام داريم برای اينکه دائما" به آينده  ،الاش با آن می گذرد، در فضای 

 . النگاه می کنيم، می رنجيم، بلديم برنجيم در فضای 

 :فضا باز می کند، همه چيز را در خودش جا می دهدفضای اال، 

 ين بحر همه چيز بگنجدا ين بحر درا در

ضای ال ما گريبان می درانيم، می گوييم: ,, اين ... به ما می خورد، اين يکی دشمن در ف، مترسيد مترسيد گريبان مدرانيد

 ماست ,,، دوست و دشمن می شناسيم، در فضای اال، ما زندگی را در انسان ها می بينيم، می گوييم: 
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، در فضای و بيدار می کنيم زندگی را تشويق می کنيم همۀ ما از يک جنس هستيم. وقتی زندگی را در انسان ها می بينيم

ترس و خواستن، هر چه بيشتر، بهتر، ماِل کينه می ورزيم، بينيم، مرده گی را تشويق می کنيم، ، مرده گی را می ال

 . همين فضاِی الست

ترسيدن، اگر شما می ترسيد، در فضای ال هستيد، اگر کسی از فضای ال به فضای اال نرفته، بايد بگوييم مسلمان هم 

، اصال" يد شما فضای ال را ترک کنيد، برويد به االبا .نيست، در ال گير کرده، به عبادت و به کارهای مذهبی هم نيست

 .تمام دين برای اين، است!، برای همين موالنا هر سه دين را در اينجا آورده، پايين اسم مسجد االقصی را می برد

 .ا در " آنجا " ست که با هم يکی می شويماالقصی، منظور فضای يکتايی اين لحظه ست، ممسجد

ما اگر از جنس اِال بشويم، در ديگران خدا را ببينيم، احترام می گذاريم، به خودمان هم احترام می گذاريم، زندگی را در 

يّت را آنها می بينيم، اگر بچه مان و همسرمان را زندگی ببينيم، زندگی را در آنها بيدار می کنيم، اگر جسم ببينيم، جسم

 در آنها بيدار می کنيم، تشويق می کنيم. کداميکی بهتر است؟

 تسليم نشويم؟، ما که اآلن می دانيم جريان چيست:چرا ما در فضای ال، که همه مان اول آنجا می رويم، 

آوری، ما  يعنی از اين ال، تو ما را می ِکشی بيرون، تو ما را بيرون می، ماييم چون ال سرنگون وز ال تومان آری برون

 که نمی توانيم، ما بعنوان من ذهنی نمی توانيم.

شما اينها را می شنويد، آيا قبول داريد؟، حتما" قبول داريد برای اينکه تا حاال امتحان کرده ايد، تا حاال امتحان کرده ايد، 

، برای اينکه نهم می ترسد؟، اِال ه .ديده ايد نتوانسته ايد بيرون بياييد، کسی که می ترسد، يعنی هنوز در فضای ال ست

شادی بی سبب هر لحظه می جوشد می آيد باال، آرامش بی نهايت، هر لحظه در وجودش هست، خاصيت فضاگشايی هر 

، اصال" بطور طبيعی در ذاتش هست !دائما" در وجودش هستلحظه در وجودش هست، اصال" بطور طبيعی 

د، فضا را باز می کند، اعتراض نمی کند، توکل دارد، تکيه به زندگی فضا را باز می کند، هر اتفاقی می افت .فضاگشايی

 او می داند کيست، اين ال نمی داند دارد، اصال" خودش را زندگی می داند، ديگر تکيه به اين جهان نيست اصال"، 

همه چيز ما می گوييم  کيست؟، ال گيج است. ما وقتی به زندگی می گوييم نه، به همه چيز می گوييم نه، شما نگاه کنيد، به

 .             ؛ و از اين نه ها، درد ايجاد می کنيم. اين، انکار است، اين، ترمز است، اين، مقاومت استنه

هر کسی مقاومت می کند، فضا را  ذهن ,, من ,, دار است. . مقاومت مساویِ = ذهنمقاومت  :شما بايد مقاومت را ببينيد

 ايجاد می کند. گرفتاری و دردهای شما از مقاومت شما در مقابل اتفاقات می آيد، اگر بپذيريدمی بندد، گرفتار است، درد 

 فضا باز می شود، فضای زيرين باز می شود. 

  فضا باز می شود، تا کجا باز می شود؟، يک روزی متوجه می شويد که:

را می بينيد، شما از فکرهای خودتان و  شما، اين فضای خالی بوديد، شما فضای زير فکرهاتان بوديد، شما فکرهاتان

من، يک فکری می کنم، ديگران ناراحت نمی شويد و آنها را جدی نمی گيريد، فکرهای خودتان را هم جدی نمی گيريد: 

... می آيد، اين ذهن اصال" محل فکر است، شما يکی را مالمت نمی کنيد، دشمن اش نمی شويد: ,, چرا اين حرف را 

ا زدی ديگر دوستی ما خراب شد ,,، يعنی چه، حرف است ديگر!، ما از جنس زندگی هستيم، حرف زدی، اين حرف ر

 .بوسيلۀ ذهن درست می شود، امروز يک جور درست می شود، فردا يک جور درست می شود، ما زندگی هستيم
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س خدا شويم؛ و ريشۀ بی نهايت پس زندگی می خواهد ما را به صدِر اِال بِکشد، صدِر اِال بِکشد يعنی ما اين لحظه از جن

ولی شما توجه می کنيد که زندگی می خواهد ال را به اِال بِکشد، تا ؛ کشی ال را به اال ّمیداشته باشيم، اين، صدِر اِال ست. 

 نَِکشد ول نمی کند. 

يم به زندگی؟؛ و من چه جوری نه می گوشما بايد قلم و کاغذ برداريد، نورافکن را بيندازيد روی خودتان، بگوييد که: 

 اگر از جنس اِال بودم، چه جوری بله می گفتم، در چه چيزهايی من نه می گويم و چه جوری نه می گويم؟

  !.که برآورده نمی شود، از فضای ال نمی آيد؟، اصال" هر گونه توقعی,, من ,, آيا توقعات 

موالنا اين را يک جوری برای ما يادآوری می هفتۀ گذشته ما راجع به الغر کردن من ذهنی صحبت کرديم، هر دفعه 

هی توقعات مان را توجيه می کنيم، اين توقعات خوب است؛ يا بد است، اينها ، کند، که تو من ذهنی را بايد الغر کنی

موجه اند، همۀ توقعات ما، نياز روانشناختی ست و مال فضای الست، هر توقعی ما از ديگران داريم، فرق نمی کند، 

ما  اِل من ذهنی ست، انتظار شناسايی از مردم و تأييد مردم، ماِل من ذهنی ست، صحنه سازی برای اينکه بگوييمتوقع م

 .اينجا رئيس هستيم، ما اينجا فرمانده هستيم، خودمان را نشان دهيم، اين ماِل فضای ذهنی ست، اين ماِل فضای الست

 جود دارد، حتما" درد هم وجود دارد. اگر من ذهنی وجود دارد، ماِل فضای ال ست، من ذهنی و

هر کسی درد دارد، تُوِی فضای ال ست. هر کسی رنجش دارد، کدورت دارد، کينه دارد، می ترسد، می ترسد، ترس ماِل 

فضای ال ست، اِال که ترس ندارد، زندگی ترس دارد؟، شما می ترسيد يک چيزی را از دست بدهيد يا يک چيزی گيرتان 

يت تان به آن، بسته ست. شکايت، ماِل فضای ال ست، چقدر ما شکايت می کنيم، پشت سرش می رنجيم، نيايد، چرا؟، هو

، رنجش، شکايت، رنجش، اين شکايت و رنجش می تواند من ذهنی را پيش ببرد، اصال" ما با شکايت و رنجش شکايت

       می توانيم اين من ذهنی را تغذيه کنيم، تا آخر عمر با ما باشد.

پرهيز می کنيم، برمی گرديم، خشم چيست؟ ُخب اينها را که متوجه می شويم، چه جوری نه می گوييم به زندگی، ُخب 

؟، چقدر ما قهر می کنيم، قهر شما از همسرتان نيست، از زندگی ست!، هر موقع قهر می کنيد فرق نمی کند قهر چيست

 . زندگی ست وضعيت اين لحظه، کالهِ ، !با کی قهر کرده ايد، از زندگی ست

 يد، اينها مال فضای ال ست ديگر!، کسی که از فضای اِال باشد، قهر نمی کندشما قهرمی کنيد، می رنجيد، شکايت می کن

فضا باز می کند، نمی ترسد، هر کسی که می ترسد، متکی به جهان مادی ست، پس من ذهنی دارد، کسی که ,, من ,, 

 از جنس خدا هستيد؛ يا از جنس جسم هستيد؟، اگر از جنس جسم هستيد، نگوييد:  دارد نمی تواند در فضای اِال باشد، شما

 ,, رسيدم ,,، تصور اِال، همان ال ست.

 از تُست نفس بتکده، چون مسجد اقصی شده

 کشی وين عقل چون قِنديل را بر سقف مينا می

گذاری توی يک چيزی آويزان می کنی، قِنديل، تلفظ درست است، بعضی ها می گويند قَنديل، قَنديل همين شمع را می 

. يادمان باشد: عقل، ما را هدايت می کند، ما اگر عقِل من ذهنی مثِل چراغ موشی، عقل من ذهنی اين است، ديِد من ذهنی

را داريم، هشياری جسمی داريم، نَْفس ما بتکده ست، اولين نَْفس همين بت نفِس ما، يعنی من ذهنی ست؛ و بت های 

 ـ   ن است، اتومبيل مان است، سوادمان است، اينها همه ان است، همسرمان است، بچه مان است، مقام ماديگر، پول م
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ما صحبت مان با معشوق عرفانی ست، با  .بت هايی ست، هزاران بت هست آن تُو!، فضای ال ست؛ اما بوسيلۀ تو

خداست، نفس بتکدۀ ما، تبديل به مسجد االقصی می شود، مسجد االقصی چون جايی ست که مورد احترام مسلمانان و 

به بوسيلۀ تسليم، بوسيلۀ هشياری، سمبل فضای يکتايی ست، پس سمبليک، مسيحيان و يهوديان، هر سه دين است، 

، ذهن ساده پرهيز، بوسيلۀ رضايت ما از زندگی، ذهن ,, من ,, اش را می اندازد بوسيلۀيم، همان چيزهايی که می گوي

 می شود، ما از ذهن زاده می شويم، نفس تبديل می شود به مسجد االقصی، به فضای يکتايی. 

کی بودن می می کنيم، حس يحس يکتايی  ،از طريق آن فضاهمۀ ما فضاِی يکتايی، مورد احترام همه ست، برای اينکه 

کنيم، ما می خواهيم اين فضا را در همه ببينيم، ما فروشنده هستيم، می رويم يک چيزی بفروشيم، اول می خواهيم 

يکتايی را در او ببينيم، می خواهيم زندگی را در او ببينيم، اول اعتراف می کنيم: ،، ما از جنس زندگی هستيم، تو از 

: ُخب آمدم اين ماشين را به تو زندگی را برآورده می کنيم، بعد می گوييمصلی ا، اول اين منظوِر ، جنس زندگی هستی

به او می خواهم بفروشم؛ ولی اينطوری نيست که آن شخص را من جسم می بينم و اين را هم جسم می بينم و اين جسم 

 نيست. پول را از جيب او درآورم و بگذارم جيب خودم و بلند شوم بروم، نه، اينطوریاضافه شود و 

 اين چراغ کوچولو را که عقل ماست، تو مثل خورشيد می کنی، می ِکشی به سقف آسمان. 

با مفاهيم سر و کار داريم، از خودمان يک مفهوم درست کرديم، انسان ها را يک ِس بتکده هستيم، پس وقتی ما در نَفْ 

بت اين نيست که کعبه بوده، مختلف داريم!،  مفهوم می بينيم، انسان ها را يک جسم می بينيم، بتکده ست آنجا، بت های

!، ذهن ماست بتکدۀ اساسی، ما بايد بت های ذهن بت های کعبه را شکستند؛ ولی از آنجا منتقل شد به ذهن ماشکستند، 

,, اين خدای ماست ,,، آن را زدند داغان کردند، گفتند مان را بشکنيم نه بت بيرون!، بله، قديم يک مجسمه می ساختند: 

مجسمۀ کوچولو نمی سازيم بپرستيم؛ يا بزرگ، مقام مان را می پرستيم، حاال ما ، عاقل باشيم، از آنجا رفت تُوِی ذهن!

 اگر فقط هشياری جسمی داريم، نمی توانيم نپرستيم، مگر هشياری بی صورت شويم، مگر تبديل شويم.                   

، تجسم انسان معنوی؛ و در ذهن، تجسِم حضور، حضور نيستد بگوييم: " هزار بار باياما، اين من ذهنی با تجسم اش، 

 حرکت کردن به سوی او، کارهای او را تقليد کردن، حضور نيست، نيست!، خودتان را فريب ندهيد ,,.

جسم کرديد، فکر کرديد اين، حضور است و خواهيد ديد، هنوز می ترسيد، هنوز می رنجيد، هنوز اگر شما يک چيزی ت

ه داريد، هنوز بداخالق ايد، هنوز انسان ها را جسم می بينيد، اين فضای ال، فضای دروغين است، توهم است، بخاطر کين

 همين است که ما آنجا دروغ می گوييم، وقتی دروغ می گوييم، خودمان را دوست نداريم، فضای اِال، فضای دوستی ست

د، خيلی جالب است، خدا فقط خودش را را دوست دارفضای عشق است، خدا به خودش عاشق است، خدا فقط خودش 

دوست دارد، ما هم وقتی از جنس او شويم، خودمان را دوست داريم، اين خودخواهی نيست، برای اينکه فقط يک خدا 

 وجود دارد و او هم عاشق خودش است. 

، چرا عاشقممن ی آوريم ، به صورت يک جسم، عاشق يک جسم ديگر می شويم، دليل مالاما ما در توهم، در فضای 

 .است، خوشگل است، خوش هيکل استسواد با : طرف زرنگ است، بخاطر اينکه

... اينها دالئل عشق جسم به جسم است، اين عشق نيست!، اين گرفتاری ايجاد می کند، پس از دو، سه روز، آدم خسته 

 .پس، دروغ گفتن، غيبت کردن، ماِل فضاِی ال ست می شود، جسم از جسم خسته می شود.
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جنِس اِال باشد که غيبت نمی کند، دروغ نمی گويد، اگر ما خودمان را دوست داشته باشيم؛ و قبول داشته باشيم و به 

!، اگر واقعيت ما يک چيزی ست، می خواهيم اين را يک جور ديگر خودمان احترام بگذاريم، چرا ديگر دروغ بگوييم

است، انسان ها يک مفهومی از خودشان درست می کنند که آن را  دهيم، پس اين را دوست نداريم ديگر!. " درست جلوه

به صورت يک مفهوم ديگر!، پس، دروغ می گويند، از جنس اِال شوند، ديگر نمی  جلوه کنند دوست ندارند، می خواهند

 ی چه دروغ بگويند؟توانند دروغ بگويند، برای اينکه آن، بهترين چيز است، برا

پس، نفس بتکدۀ ما بوسيلۀ او تبديل به مسجدی می شود، فضايی می شود که همۀ انسان ها، به آن، احترام می گذارند، در 

و در آن موقع هست که عقل ما که مثل يک شمع کوچولوست، تبديل به خورشيدی ست که  " آنجا "، بايد با هم يکی شوند

شمع را روشن کنی در اتاق تاريک، يک نوری دارد، در شمع می بينيد شمع روشن می  در آسمان می درخشد، ُخب اگر

گذاشتی روی ميز، پرده ها را بِکش، خواهی کنيم، يک نوری دارد؛ ولی خورشيد طلوع کند، نور اين شمع چقدر است؟، 

  .ديد که اين شمع اصال" نورش معلوم نيست، عقل من ذهنی هم

نورش، در نتيجه آن را  قابل اغماض است" آنطرف " و زنده می شويد،  ، شما می رويدوقتی خورشيد خرد می درخشد

 خاموش می کنيم و می گوييم: اين، بدرد نمی خورد.

 کشند شاهان سفيهان را همه، بسته به زندان می

 کشی تو از َچه و زندانشان سوی تماشا می

 انسان سفيه، مجرم هم يعنی هم هويت شدن با ذهن و درد. سفيهان يعنی بی خردان، در اينجا يعنی مجرمان، مجرم يعنی

 ، يعنی بی خرديمشاهان، مجرمان را چه می کنند؟، می برند زندان می اندازند. ما، بصورت من ذهنی ما انسانها، سفيهيم

     .و مجرم، گناهکار، يعنی هم هويت شدن با جهان مادی

تو  ام را. اصال" دنيا را ال می کند، اگر کسی از جنس اِال ست، به زوراگر کسی از جنس اِال باشد، ال می کند تمام اجس

 اليعنی همين ديگر!، شما هم می توانيد  ال کردنمی کند،  الآنها را هول بدهی بيرون، يک لحظه برو بيرون، نمی رود، 

س اِال بشويد، هنگام تسليم ز جنس اين اتفاق نيستم، پس خشمگين نمی خواهم بشوم. بايد از جنکنيد، شما می گوييد من ا

  هميشه اينطوری ست. ،ال، نه می گويد به خدا، اِال، نه می گويد به جسماست که شما می توانيد ال کنيد، 

نيسْت، که جهان فرم است،  اين جهانِ که: اين را گفته  جاال، بنظر واقعی ست، اِال، فضای خالی ست. موالنا ديگر هزار 

 . اين جهاِن توهم، هست شده.جهاِن هست، بس پنهان شدهمثل هستان شده! و آن 

 ما زندگی را در چيزهای مادی می دانيم، در خانه می دانيم، در اتومبيل می دانيم، در همسر می دانيم، در بچه می دانيم،

 ، نمی تواند بکندزندگی را از اينها می خواهيم بگيريم و آنها هم ندارند بدهند، ما می گوييم همسرمان ما را خوشبخت کند

، از آن جسم می خواهيد شيرۀ خوشبختی جسم کرده ايدهم يک او را يک جسم شده ايد در فضای ال؛ و برای اينکه شما 

بِکشيد، ندارد، خوشبختی در اعماق وجود شما در آن فضای اِال ست؛ اما ما با وجود اين اشتباهات در اين فضای ذهن، 

 می گويد: و داريم به اين ايجاد درد و درد ِکشی ادامه می دهيم،  ؛در آنجا واقعا" ذهِن ,, من ,, دار که سفيه شديم

َچِه زندان،  شاهان اگر اينجور آدم را ببينند، می برند می اندازند زندان؛ ولی نه، تو مثل شاه های معمولی نيستی، تو از

 انسان ها را از َچِه زندان ذهن، می ِکشی بيرون، می بری تماشا. 

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


                 # Aug 14 2013     466                               programتاريخ اجرا:       گنج حضور ۴۶۶برنامه شماره 

22 
 

خدا؛ يا زندگی؛ يا ُکل، دائما" دنبال کشيدن انسان های سفيه، همۀ ما باالخره من ذهنی داريم ديگر!، معلوم می شود: پس، 

 ... ,,هم درد ايجاد کرده ايمما اين کارهای اشتباه را کرديم، ما ديگر خيلی شورش را درآورده ايم، اينهمه ,,  :نبايد بگوييم

از چاه اين زندان بيرون بِکشد، ببرد به تماشای جهان. شما اگر از جنس زندگی هر لحظه، زندگی می خواهد شما را 

 شويد، شروع می کنيد به تماشای اين جهان، اين جهان، يک جور ديگر ديده می شود، زيبا ديده می شود. 

فريم!، چرا متننمی دهد، از آن ناراضی هستيد، ما اصال" از جهان اآلن، شما از اين جهان هويت می خواهيد، به شما 

انتظار و توقع زندگی از اين جهان داريم، اين جهان هم نمی دهد، پس همينکه می گفت ال متنفريم؟، برای اينکه 

سرنگون!، يکی از عوضی ديدن ها همين است ديگر!، انسان را از پا آويزان کرده اند می گويند: ,, حاال بگو ببينيم 

 بجاِی اينکه ، که شما !من اينطوری می بينم، سرنگون يعنی همين ديگر جهان چه جوری ست ,,، جهان سرنگون است،

ن اي کهفضا را در زير فکرهاتان باز کنيد و از اعماق وجود شما زندگی بجوشد بيآيد باال، آرامش بجوشد بيآيد باال؛ 

قع زندگی داريد، آن هم آرامش و زندگی و همچينين شادی بی سبب است، شما اينجا را بستيد، نگاه می کنيد از جهان تو

 نمی دهد. 

آدم را  ،يکی از بزرگ ترين سرخوردگی ها، انتظار خوشبختی از همسر است، همه ازدواج می کنند برای اينکه طرف

هويت نداده،  زندگیخوشبخت کند، زندگی به آدم بدهد، پس از دو، سه سال، نداد، هيچ همسری به همسر ديگر، تا حاال 

نداده؛ ولی هيچ به فکر ما نمی رسد که: " بابا، اين ندارد بدهد! "، برای اينکه من از جنس جسم ام و او نداده، خوشبختی 

ن عوضی ديدن است؛ و را هم جسم می بينم، حاال می خواهم شيرۀ خوشبختی از او بگيرم، " اصال" ندارد که بدهد!، اي

                            .   حاال، با دانستن اينها، ما دست از سر جهان برمی داريم

بر ما می فهميم از جنس جسم بوديم، از جسم ها زندگی می خواستيم، دست از سر همسرمان، بچه هامان، فاميل هامان 

می داريم، می گوييم تا حاال من اشتباه فکر می کردم، شماها زندگی نداريد، من اآلن فهميدم منشاء زندگی کجاست، از 

هشياری شوم که قبل  ،ئيت و آنخدا ،اين لحظه می افتد بپذيرم، بلکه از جنس آنکه در م هر اتفاقی اين به بعد می خواه

از آمدن به اين جهان، بودم. فضا را او برای من باز می کند. فضا در درون من باز شود، من جا دارم، اآلن جا ندارم 

 برای هيچکس و هيچ چيز.

 بايد تبديل شود به  باالخره آخر سر مان شود، از هر کسی که چيزی خواستيم به ما نداده، آن چيزهم ما اگر پنجاه سال

آرامش، شادی و خوشبختی، و ما بايد حس کنيم که اوضاع خوب است و ما خوشبختيم، که ما نمی کنيم!، ُخب نمی کنيم، 

برای اينکه وقت مان را گرفته، خوشبختی هم  مالمت می کنيم همسرمان را، چه کسی بهتر از همسرمان برای مالمت،

به ما نداده، فکر می کنيم آدم عوضی گيرمان آمده، فکر می کنيم همسرهای ديگر به همسرهايشان خوشبختی می دهند 

  .فقط مال ما نمی دهد، " نيست چنين چيزی! "، همه همين برنامه را دارند

 کنی کنی، پر ُمشک و َعنبر می تن را که الغر می

 کشی مر پشهٴ را پيش کش، شهپر َعنقا می

موالنا می گويد که: من ذهنی ما را زندگی، مرتب کوچک می کند؛ و حاال با اين اطالعاتی که داريم، اگر من ذهنی شما 

 را اتفاقات کوچک کنند، شما بايد خوشحال شويد يا غمگين شويد؟، بايد خوشحال شويد. 
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و خودتان هم پرهيز کنيد از تمام فعاليت  ؛با زندگی، که ,, من ,, تان را کوچک کندشما با اين دانش، بايد همکاری کنيد 

يم قبال"، که تن ذهنی را چاق می کند، تعمير می کند. اگر کسی سر شما فرياد کشيد، شما هايی که صحبت اش را کرد

امشی به شما دست می دهد و اتفاقا" بالفاصله فرياد نکشيد، يک خورده بايستيد، فضا را باز کنيد، خواهيد ديد که يک آر

اين بی واکنشی روی طرف مقابل اثر سازنده دارد، برای اينکه با اين کار، شما به زندگی تان دست پيدا کرديد، تماس 

گرفته ايد با زندگی تان، فضا را باز کرديد و در آن شخص هم زندگی را شناسايی کرده ايد، داريد غير مستقيم به آن 

: تو از جنس زندگی هستی، آن شخص حس می کند اگر بطور اصيل، شما از فضای بی واکنشی د کهشخص می گويي

 رفتار کنيد، اين اثر را دارد؛ ولی ما شرطی شديم، کسی سر ما داد بکشد، ما دو برابرش می کشيم.

ما ناراحت می  زنگ نزنند، بگويند چقدر خوب بوده،بعدش اگر يک جايی سخنرانی می کنيد، مردم دست نزنند؛ يا 

 می خواهيم ما را تأييد کنند، شما اين کار را نکنيد؛ ولی يک پارامتری را موالنا وارد می کندشناسايی نکنند، ما شويم، 

در اينجا که ما توجه کنيم که اين من ذهنی را خدا کوچک اش می کند، مرتب کوچک اش می کند، ما با اين من ذهنی 

هم نداريم، يکدفعه مثال" نصف سرمايه مان را از دست می دهيم؛ يا مثال" طالق پيش جلو می رويم، عقل درست حسابی 

 می آيد؛ يا مثال" آسيبی به خودمان می زنيم، به سالمتی مان می زنيم، چون در اثر چراغ بی خرد من ذهنی که معموال"

مسئله ای نيست ولی به هدف ات برسی ,,، به ما می گويد: ,, می توانی اين لحظه هر کاری بکنی و درد هم ايجاد بکنی، 

 .           چون يک چيزی را هدف گذاشته، می خواهد به آن برسد، آن ما را چاق خواهد کرد اگر برسيم

تن مان خراب  ، درد ايجاد کرديم،خوردهولی يکدفعه وقتی به آنجا می رسيم می بينيم که روابط مان با خيلی ها به هم 

دن تن مان را با آن دردها، متوجه می شويم. اگر ديديم چنين باليی سرمان آمده، بايد متوجه شده، مخصوصا" خراب ش

، زندگی مرتب ما را الغر می کند؛ ولی ما از يک جايی ديگر می بافيم، يک شويم که زندگی دارد ما را الغر می کند

ز فالنی هنوز برتريم، برای اينکه جوری توجيه می کنيم، درست است که نصف ثروت مان را از دست داديم؛ ولی ا

جوان تريم، قوی تريم، هيکل مان بهتر است، خوشگل تريم، همه اش تُوِی مقايسه پيروز می آييم، نمی گذاريم تن الغر 

شود!، شما همکاری کنيد با زندگی بگذاريد تن تان را الغر کند برای اينکه می گويد پر از مشک و عنبر می کنيد، 

باز می زير  در آن شود، فضامی کوچک ما عطرآگين است، يعنی پر از حضور می کنيد. من ذهنی  مشک و عنبر مواد

 به اين پشه، وقتی اين فضای زير ِی ما، بعد، آن موقع ما يک پشه بوديم، من ذهنی پشه ست، فکرهاشود، فضاِی زير 

باال (ی گويد اگر اين من ذهنی به صفر برسد فکرهای ما باز می شود، َشهپَِر سيمرغ می دهد، يعنی غير مستقيم موالنا م

 اگر ريشۀ بی نهايت در اين لحظه پيدا کنيم، حس می کنيم که به زندگی ابدی هم دست پيدا کرديم، گفت به صدر اِال برسيم ما)

ا سيمرغ حاال م(به ابديت و به بی نهايت، زنده می شويم در اين لحظه، ُخب سيمرغ می شويم، عنقا می شويم، آن پشه کجا 

 ، اين عقاب کجا!.)را نمی شناسيم، سيمرغ مرغ افسانه ای ست، فرض کنيد عقاب، اين پشه کجا

بينش زندگی کجا، چابکی زندگی کجا، خرد زندگی کجا، برکت زندگی کجا، زهِر اين پشه و اين من ذهنی کجا!، هر 

واند ببيند، درد ايجاد می کند، درد ايجاد می تکاری می کند تُوِی آن درد هست، هر چه می بيند، جلوی پايش را بيشتر ن

 می کند، درد ايجاد می کند، درد ايجاد می کند، فکر می کند به آنجا که رسيد ديگر بی درد خواهد بود، نمی داند که هدف 

 بوسيلۀ وسيله، آلوده می شود!، هدف قسمتی از وسيله ست، بارها گفتيم اين را.
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آيا می شود ما کار کنيم، در عين کار بيشترين حواس مان به چاق کردن ,, من ,, مان باشد؟، بله، همينطوری چوب الی 

 چرخ خودمان می گذاريم. 

زندگی از شما يک موقعی می رويد چيزی پيش مشتری بفروشيد، اول زندگی را در او شناسايی می کنيد، خودتان هم 

من ذهنی ات را من ذهنی هستی، اولين هدف اين است که از آن مشتری عقب نمانی،  وهستی، يک موقعی هم هست که ت

چوب الی چرخ تان می بگويی: ,, من اينم، با سوادم، ... ,,، او يک چيزی می گويد تو دو برابر او می گويی، باال ببری 

 . خرندگذاريد، او خوشش نمی آيد، مردم از من ذهنی خوششان نمی آيد، جنس تو را هم نمی 

که بموازات بيزنس، می خواهند ,, من ,, شان را هم است  بيشتر مردم که در بيزنس شکست می خورند، برای اين

 ، کار نمی کند. !بزرگ کنند، کار نمی کند

پس ما می دانيم زندگی دنبال کوچک کردن و الغر کردن ,, من ,, ماست و اگر ديديد بصورت های مختلف تن ما دارد 

د، همين بد آمدن ما يکی از آنهاست، من ذهنی واکنش نشان می دهد، کلی الگوهای باوری دارد که تُوِی کوچک می شو

، فضا باز !کی پا روی يکی از آنها می گذارد، می پرد باال!، شما اينها را که می بينيد، ُخب نپريدآن ,, من ,, هست، هر 

، واکنش نشان نمی دهيد، اتفاق اين لحظه را می پذيريد، نيدکنيد. فضا را باز می کنيم، تن الغر می شود. سکوت می ک

                 تن الغر می شود، راه، در الغر کردِن تن است.

 دهی زاغ تن مردار را، در جيفه رغبت می

 کشی طوطی جان پاک را، مست و شکرخا می

زاغ تشبيه کرده، می گويد: تو محبت، اين من ذهنی را که مردار است، که مرده ست، کثيف است، پر از درد است، به 

 جيفه يعنی الشه ای که بو می دهد، الشه ای که بو می دهد چيست؟، چيزی که بوسيلۀ ذهن مان هم هويت شده ايم با آن.

هميشه با درد همراه است، هر موقع ما هم هويت می شويم با هر چيزی، درد ايجاد می شود، اصال" هم هويت شدگی 

ين الشه ای که بو می دهد. اما زاغ به چيز مرده ای که بويش همه جا را برداشته، عالقه مند است، همين جيفه ست، هم

 است، چسبيده، دائما" از آن، می خورد، برای چه اين کار را می کند؟ دمن ذهنی هم به دردهايش عالقه من

با زندگی صحبت می کند. برای اين،  به خدا می گويد، دارد با خدا صحبت می کند، .می گويد: تو می کنی اين کار را

اين کار را می کند که ما درد بِکشيم، درد ما را بيدار کند؛ اما روزی که متوجه شديم که درد کافی ست، ديگر نمی 

 .اصال" منظور از درد اين بوده که ما شناسايی کنيم که ما کی هستيم و چکار بايد بکنيمخواهيم درد بِکشيم، 

ياری وارد ذهن می شود و شروع می کند به انبساط و گسترش در هر چهار بُعد: بُعِد جسمی، بُعد گفتيم در حاليکه هش

خودش را ذهنی، بعد دانشی، همه چيز، من ذهنی می پرد وسط و با همۀ اينها هم هويت است، سوءاستفاده می کند، 

است؛ ولی اينها همه درد ايجاد می کند،  بزرگ می کند، اين، زاغ است، می ُکشد نتيجه را، می چسبد به آن، عالقه مند

 درد به ما می گويد: اينها همه غلط است. اآلن شناسايی می کنيم که اگر اينطوری داريم جلو می رويم، بايد برگرديم.

حاال، برگرديم، شناسايی کنيم، می شويم طوطِی جاِن پاک. يک لحظه که شما اين لحظه را قبول می کنيد، اتفاق را قبول 

کنيد و موازی با زندگی می شويد، جان پاک پيدا می کنيد. اين جان پاک، در حاليکه مست است و شکر می جود، می 

شکر خاينده، شيرينی می جود، شيرينی زندگی را می جود، شادی بی سبب را می جود اين طوطی،  يعنی ،شکر خا
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ست، اين هم هويت شدگی با درد و با چيزها موقتی طوطِی جاِن شما،  پاک شما، اصِل جاِن ما پاک است، گفتيم خدائيت ا

يد جان پاک شما ست و موالنا در مثنوی توضيح می دهد، قبال" هم توضيح داده، حاال شما تصميم بگيريد، آيا می خواه

که مثل طوطی ست، در حاليکه شکر می جود و مست است، برود به سمت خدا، کشيده شود يا به زور و لگد و اردنگی 

بابا، اينکه تو ماِل دنيا را انباشته می کنی، دردها را انباشته می کنی، هی روز به " ما را بيدار کنند به اينکه:  و درد،

 ، انسانی که اينطوری جلو می رود، يادمان باشد:" روز هم هويت شدگی را زياد می کنی، اين، راه نيست

کند، ما گسترش پيدا می کنيم می رويم به اوج، از آنجا يک غروب وقتی می رسد به جايی که اين هشياری می خواهد 

که بدن مان دارد از بين می رود، ضعيف دارد می شروع می کنيم پايين آمدن در سن شصت، هفتاد، يک دفعه می بينيم 

ا شود، کنترل از دست مان دارد خارج می شود، نفوذمان کم می شود، مردم به حرف ما گوش نمی دهند، ما کارهايمان ر

ديگر نمی توانيم انباشته کنيم ولی تا حاال هم غير از انباشته کردن و  نمی توانيم اداره کنيم، زياد ميل به حرکت نداريم،

 .      گسترش پيدا کردن، چيز ديگری نمی شناختيم، شروع می کنيم به غمگين شدن و اين را يک فاجعه می دانيم

ا نرويد، شما بدانيد که يک فرصتی پيش آمده، حاال حداقل در ده سالگی بعضی از آدم ها می روند توی حافظه شان، شم

نشد، در پانزده سالگی نشد، سی سالگی نشد، چهل سالگی نشد، در شصت سالگی، هفتاد سالگی، بجای اينکه برويم به 

نيم ديگر و برويم به کالس دوازدهم همه چيز را بيست گرفتم و به آن پز بدهيم، که ديگر اآلن نمی توامن در  :حافظه که

را به رخ مردم بِکشيم، حاال وقت خارج شدن از ذهن است، برای اينکه زندگی گذشته مان و به افتخارات گذشته ۀ حافظ

 عمال" به شما نشان داد که يک طلوعی بود، يک غروبی دارد نزديک می شود، شما نبايد اين را فاجعه بدانيد.

درمان فوت کرده، پدرمان فوت کرده، بعضی از فاميل هامان ممکن است ما ،در سن شصت سالگی ما می بينيم مثال"

فوت کرده، اصال" بعضی از دوست های ما فوت کردند، نگران می شويم، شما چکار می خواهيد بکنيد؟، شما می 

می کنم، هنوز که خواهيد برويد به حافظه؟، به حافظه نرويد، زندگی دارد به شما می گويد که: ببين، دارم تو را متالشی 

هنوز است گيجی و نمی فهمی، نمی خواهی از اين ذهن بپری بيرون، هنوز انباشتگی را زندگی می دانی؟، هم هويت 

شدگی را راه زندگی می دانی!، يعنی شصت سال، هفتاد سال تو درد کشيدی بس نبود، اآلن هم می خواهی بروی به 

سی سالگی فالن کار را کردم؛ يا برگردی بگويی  يست می گرفتم، درحافظه پناه ببری، بگويی من در بيست سالگی ب

ن بچه را تربيت کردم دکترش کردم!، نه، نه، فرصتی پيش آمده که شما به حضور برسيد، اآلن هم می شود، زندگی الف

 .ما را می آورد، ولو اينکه پنج سال از زندگی مان مانده، از عمرمان مانده، می توانيم به حضور برسيم

 چه می گويد در اين غزل و در اين ترجيع بنِد ما، دارد می گويد که: 

اين، خدائيت را می ِکشد، با آن، خدائيت کار دارد، با خودش کار دارد!، با پول شما کار مرتب زندگی می ِکشد شما را، 

بوده، همه  الده ايد اگر در فضای ندارد، با اينکه شما فالن کار را کردی يا نکردی کاری ندارد، تازه آنهايی را هم که کر

ماييم چون ال اش درد ايجاد کرده ايد، برکت نداشته آنها، ما اشتباه می کنيم، ما درست نمی بينيم، بيخود نگفته موالنا: 

می بينيم، با خواندن اينها ما ديِدمان را درست می کنيم. ما همه چيز را انباشته می کنيم، پول را ، يعنی عوضی سرنگون

انباشته می کنيم، مال دنيا را، آدم ها را به خودمان اضافه می کنيم، دوست مان را زياد می کنيم، عبادت می کنيم، عبادت 

 " نه، نه، همه اش داری انباشته می کنی ".ثال" مثل پول است، ها را روی هم انباشته می کنيم، فکر می کنيم که اينها م
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. درست قبل تجربۀ معنوی، کم کردن است، انباشتن نيستتجربۀ معنوی نبايد تبديل به انباشته شدن باشد، يادمان باشد: 

نديده، اين زاغ دش گفته: بعضی موقع ها تو می آيی يا رغبت می دهی در الشۀ گ، بعتن را الغر می کنیاز اين، گفته: 

، در !در من ذهنی!، در هفتاد سالگی آدم بايد بفهمد ديگر تن، اين زاغ تن حتی در هفتاد سالگی ول نمی کند اين الشه را

هفتاد و پنج سالگی بفهمد که ديگر نفوذی ندارد، در هشتاد سالگی ديگر زندگی روی آدم کار می کند، ديگر آدم روی دنيا 

هيچی در کنترل آدم نيست، يواش يواش، دايرۀ نفوذ بسته می شود، بسته می شود، بسته می  نمی تواند کار کند که!،

شود، شما يک دفعه می بينيد که آدم ديگر از خانه اش هم بيرون نمی تواند برود، بايد يکی ديگر آدم را ببرد، قبال" می 

 شود برمی گردد خانه.  رفت تمام جهان را می گشت، اآلن از خانه اش بيست متر می رود، خسته می

      .تجربۀ معنوی، انباشتگی نيستُخب اينها را ما می بينيم چه ياد می گيريم؟، که 

اينکه موالنا می گويد: يک کسی  شما را دارد می ِکشد بيرون از آنجا، مقاومت نکن، بيخودی هم انباشته نکن و اين 

يک  م ينبين!. آخر آدم را از اول از پا آويزان کنند، فرض کن کشيده شدگی را با انباشتگی دوباره عوضی نگير، سرو ته

کسی را از مادر زاييده شود، از پاهايش بگيرند و هی تا چهل سالگی اين را اينطوری بزرگ کنند، همه را سر و ته می 

 .بيند ديگر، ما هم آنطوری شده ايم

خايی، به سوی زندگی برويم، هشيارانه، می توانيد ما هم می خواهيم بصورت طوطی جان پاک، در حاِل مستی  و شکر 

 شما؟

 بله، اين هم از مثنوی ست: 

 ۴۵۵۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم ، بيت 
 ست و ُمردار و َرخيص کين جهان جيفه

 بر چنين ُمردار چون باشم حريص

  .اين جهان الشه ای گنديده ست، ذهن اينطوری نشان می دهد :شما اين را به خودتان بگوييد. برای اينکه می گويد

بايد اينطوری ببينيم که: ما اينی که داريم اآلن می ِکشيم، چيز گنديده ای ما آن هويت هايی که از ذهن می ِکشيم بيرون، 

  .جيفه هم گفتم الشه .انقيمت، ارزبی َرخيص يعنی  .ست

بر چنين مردار، من حريص نمی شوم، شما می گوييد من حريص نمی شوم. روز به روز انباشته تر کنم، اضافه تر کنم، 

  تا بلکه زندگی بيشتری ... " تُوِی اين، زندگی نيست، زندگی در دروِن شماست ".  

 سبب، هنگام آن درد و تََعب نزديک مريم بی

 شیک طب هر لحظه خرما میر  از شاخ خشک بی

اين، قصۀ مريم را می گويد. مريم حامله ست به مسيح، اسمش را می گذاريم مسيح، بيشتر اوقات مسيح می گوييم نه 

، مسيح در عيسی، چون عيسی ممکن است شخص عيسی باشد، شخص شما، شخصيت شما مورد نظر نيست، آن

من ذهنی شخِص شخصيت است، ما  .دهشماست، مسيح يعنی هشياری به حضور رسيده، آن هشياری که از ذهن متولد ش

 ذاغاز ذهن هم متولد شويم، مسيح شويم، يک شخصی، شخصيتی، داريم، يک جسمی داريم، باالخره يک فکری داريم، 

 می خوريم، آن، شخص است، شخِص بی ,, من ,, ممکن است باشد، قبال" شخِص با ,, من ,, بود، اما ما حامله هستيم به
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ذهن حامله شده، مسيح، مسيح، همآنطور که مريم بود، بی سبب، بی سبب حامله بود. تمثيل است، تمثيل است، در ما، 

در آن گير افتاده، موالنا در هر صورت می خواهد توضيح دهد که جريان چه هست و اين دردهايی که می  ،خدائيت مان

داريد، رنجش داريد، همۀ گرفتاری ها را داريد، نمی توانيد ِکشيم يعنی موقع زايمان ماست، شما استرس داريد، ترس 

يد، هشياری حضور را بايد بخوابيد، پس داريد می زاييد، بايد بزاييد، حامله هستيد، چه بايد بزاييد؟، مسيح را بايد بزاي

گر هشياری شما يعنی از همين من ذهنی، يک دفعه هر لحظه، اگر شما تسليم باشيد، ا، طبر  از شاخ خشک بی بزاييد.

به شما اجازه دهد که اتفاق لحظه را قبل از قضاوت بپذيريد، واقعا" موازی با زندگی بشويد؛ هر لحظه که، هر دفعه که 

 . تسليم می شويد، يک قسمتی از وجود شما زاييده می شود، هر لحظه خرما می خوريد، شيرينی می خوريد

 !.ون شما صورت می گيرد، دنبال کسی نگرديد بيرون، يا علتی در بيرونپس سبب ندارد، يعنی بدانيد که اين کار در در

درخت خرما زير به اين علت باعث شد که قصۀ مريم است و مسيح است که در آنجا مريم حامله بود، خودش را کشاند 

 ورد.   که خرما خشک بود، از آن خرما که خشک بود، يکدفعه سبز شد و يکدفعه خرما می آمد پايين که مريم بخ

سمبليک موالنا دارد استفاده می کند که معنی اش همين است، آن درخت سبز نشد بخاطر زمستان و تابستان، يعنی 

 ن شد، سبز شد، نه، بی علت. تابستايکدفعه اينطوری نبود که زمستان بود، 

دنبال علت بيرونی نگرديد، هيچ کدام دنبال علت بيرونی نگرديد، چقدر موالنا می گويد ، )بدون علت، علت بيرونی(شما هم 

ما زندگی هستيم، زندگی می خواهد خودش را از ما بِکشد بيرون، ما همه اش  ،از ما نمی خواهيم اين عامل اصلی را که

دنبال اين و آن می گرديم که حاال، اين بيايد کمک کند، اين باعث شود، ما اگر از اين علت بيآييم بيرون، نورافکن را 

روی خودمان، در حاليکه زير چشمی هم بيرون را نگاه می کنيم؛ ولی وسط ديد ما، همين زندگی ست و  بگذاريم

تحوالتی که در درون ما صورت می گيرد و زايمانی که در درون ما صورت می گيرد، مسيح زاييده می شود در ما، 

 مسيح همان هشياری حضور است، سمبليک. 

ی گيرد، هر لحظه خرما می ِکشيم، شما باورتان می شود هر لحظه صورت می می گويد: هر لحظه اين کار صورت م

 نگوييد چرا من، سبب می دانيد چيست؟،گيرد، اين لحظه صورت می گيرد، لحظۀ بعد هم صورت می گيرد، لحظۀ بعد، 

آن، نمی گذارد سبب عبارت از اين است که می گويد: اگر اين کتاب را بخوانم، سبب می شود به حضور برسم، اتفاقا" 

آن سبب را شما حذف کنيد، خيلی مسائل  ،به حضور برسی، تُوِی کتاب نيست. توی کتاب نيست، توی کار شما هم نيست

 زندگی می زندگی در تلۀ ذهنی افتاده، حل می شود، شما بگوييد که: من از جنس زندگی هستم، نه اينکه زندگی دارم، 

فقط شما مقاومت نمی کنيد و اگر درد داريد که صد در صد داريد، نمی شود بزاياند،  ،خودش خودش را بِکشد خواهد

به پول و ...  ،انسان وارد ذهن شود، با چيزهای ذهنی هم هويت شود، در چهل سالگی به درد نيفتد، اصال" امکان ندارد

مزه زندگی سالی ,,، ديگر هم بستگی ندارد، چهل و چهل و پنج، اتفاقا" اين را روانشناسان می گويند: ,, بحران ميان

همسر داريم، بچه داريم؛ ولی مزه ندارد. در مورد موسی هم ديگر از سنگ چخماقش جرقه نمی پريد، ما ديگر ندارد، ما 

می رويم می بينيم، باغ هم می بينيم، درخت هم می بينيم، همسرمان را هم می بينيم، موسيقی هم گوش می دهيم، جرقه 

، برای اينکه جسم شديم، زندگی می خواهد به شما بگويد که تا زمانی که اين تُو هستيد، زندگی ات نمی بينيمندارند، حال 

 تُویِ ، جرقۀ خالق نمی پرد، يعنی شما چيزی را هم که می آفرينيد، درد !پالستيکی ست، هر چه را لمس می کنی، هيچی
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نم، چه فرقی می کند! ,,؛ ولی آن کسی که به اِال زنده آن، هر چه را هم که می آفرينی: ,, حاال بکنم، نکست، بعد از هآن 

در اين جهان، می آفريند و خرد زندگی دارد جاری می خالق است می داند که واقعا" ست، می خواهد کار انجام دهد، 

 شود به آن چيز نيکی که می سازد، هر لحظه زندگی خرما می دهد.

   اين هم يک سمبليسم ديگر است، می گويد:

 ميان خاک و خون در پستی چاهی زبونيوسف 

 کشی از راه پنهان هردمش ای جان به باال می

اينها را موالنا می گويد، اينها قصه های مذهبی اند، اگر کسی خوانده می داند؛ ولی اگر هم نخوانده، ديگر اينقدر گفته 

که پدرش خيلی دوستش دارد، پدرش بوسيلۀ برادران حسودش می افتد توی چاه، برای اينيوسف  ،مثال" .شده می داند

سمبل خداست، خدا هر کدام از شما را دوست دارد؛ ولی برادران، کسانی که من ذهنی اطراف شما هستند، حسودند، 

 ذاِت نيک ماست.          انشاءهللا شما هم جزو برادران حسود نيستيد، شما يوسف هستيد، يوسف همين ذاِت ماست.

خاک و خون. خاک، هم هويت شدگی، خون، درد، در عمق چاهی، همين چاه فکر، ده ميان خدائيت ماست، منتهی افتا

 پست شده، درست مثل ما، يوسف ما افتاده به چاه فکر، بوسيلۀ برادران حسودمان که باورهاشان را به ما تحميل کردند، 

 پنهان، هر َدم، هر لحظهفتاديم؛ ولی از راه گفتند با اينها هم هويت شو و ما هم هم هويت شديم و به خون افتاديم، به درد ا

 ای جان، ای خدا، از زندگی، اين يوسف ات را داری به باال می ِکشی.

که آمديد، اگر ته چاه هستيد، بمحض اينکه اتفاق اين لحظه را  ،پس ما، اگر ته چاه هستيم اآلن، اگر شما آمديد بيرون

بپذيری، طناب را جلويت می بينی، طناب را می گيری، ول نمی کنی، طناب همين هشياری ست که آزاد می شود و هر 

 .دفعه اين فضای زير فکرهاتان باز می شود، عمق تان بيشتر می شود و يواش يواش داريد از چاه می آييد باال

قمر ديديد که  ،برای اينکه آدم از چاه بيآيد باال، يک قوه ای، يک نيرويی از چاه بايد آدم را بيآورد باال، درست مثل اين

مصنوعی ها را بوسيلۀ نيروی محرکه ای که روشن است، می فرستند تا باالی جو زمين، تا باالی نيروی جاذبۀ زمين، 

  .که ديگر نکشد پايين

به جهان نگاه کنيم، از چيزها هويت بخواهيم،  ، ما يک اشتهايی داريم کهداردهنی می ِکشد، قوۀ جاذبه ما را هم اين من ذ

انباشته کنيم، ما اشتها داريم در فضای ال، بمانيم، می ِکشد ما را، گاهی اوقات شما پرهيز می کنيد، پرهيز و تسليم و 

ی دهيد، خودتان خودتان را هول می دهيد به سوی چاه. اين هول م مدامصبر چرا تلخ است، برای اينکه شما  خودِ  .صبر

 م بگيريم، بايد زور بزنيد خودتان را بِکشيد باال، برای اينکه اين قوه دارد شما راطناب را ه

می ِکشد به ته چاه؛ ولی طناب را نمی گذاريد ول شود؛ يا يکدفعه از جلوی چشم شما پنهان شود، برای اينکه بمحض 

ر هستيم، طناب را می گيريم يک ُخرده می وطنشويد، طناب می رود، تلپی می افتيد ته چاه. خيلی از ما هميناينکه تسليم 

آييم باال، بعد دوباره حواس مان پرت می شود، می افتيم ته چاه!. دوباره می گيريم يک ُخرده می آييم باال، دوباره حواس 

ندگی دارد خودش را مرتب، به هر صورتی، از چاه می کشد بيرون. ، می افتيم ته چاه؛ ولی بدانيد که زودشمان پرت مي

اگر شما با دانستن اينها، با زندگی، يعنی با خودتان داريد همکاری می کنيد، خودتان به خودتان کمک می کنيد، خودتان 

   د اآلن:راچوب الی چرخ خودتان نمی گذاريد. اين فرق د
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 امان محبوس بطن ماهيی يونس به بحر بی

 کشی او را چو گوهر سوی خود از قعر دريا می

فضای يکتايی ست، درست مثل خورشيدی ست که روی يخ می تابد، اين اين بيت را هم که قبال" گفتيم، بحِر بی امان، 

 يخ نمی تواند مقاومت کند، شما هم داخل ذهن، داريد ذهن را تقويت می کنيد، پوسته اش را مرتب سفت تر می کنيد؛ ولی 

بيرون و اين را نشکند،  يد که در يک بحر بی امان هستيد، يعنی تا اين بحر يکتايی شما را از تُوِی آن در نيآوردبدان

باالخره می شکند می آورد بيرون، يعنی اگر هم نتواند بشکند، يعنی شما نگذاريد بشکند، تا آخر عمرمان، بميريم برويم، 

در اين جهان، به هشياری حضور ن ذهنی هم متالشی می شود؛ ولی ما شود، م باالخره موقع مردن اين تن متالشی می

زنده نشديم، اينجا يک کارگاهی بوده که ما آمديم با فرم ها هم هويت شديم، قرار بود از ذهن زاييده شويم، ريشۀ بی 

 نهايت پيدا کنيم، اين کار را نکرديم تا آخر عمرمان، باالخره ماهی را متالشی خواهد کرد.

ه هر صورت، اين را داريم ياد می گيريم که تا ما قدرت داريم، اين کار را بکنيم، ما يونس هستيم، می دانيد که ولی ب

به هر حال، ماهی يا ، (قصه اش را می دانيد، اگر نمی دانيد من ديگر وقت شما را نمی گيرم)يونس را از کشتی انداختند به دريا 

رون کشيد و آزاد شد، می گويد که: تو مرتب می خواهی ما را از دروِن اين نهنگ بلعيد و از درون نهنگ خودش را بي

نهنگ من ذهنی يا ذهن، بِکشی بيرون، مثل يک گوهر، گوهِر گرانبها، از قعر دريا می خواهی بکشی به سوی خودت، 

   که چه بشود؟ 

 در پيش سرمستان دل، در مجلس پنهان دل

 .کشی نهی، نُزل مسيحا می خوان ماليک می

وقتی که سرمست شديم ما انسانها، يک مجلس پنهانی وجود دارد که در فضای يکتايی اين لحظه، سرمستان دل ... می 

گويد خدا " آنجا " سفره ای پهن کرده که سفرۀ مالئک است، نُزل يعنی غذايی که جلوی مهمان می گذارند، شما غذايی 

مست شديم، در مجلس پنهاِن دل، سر سفرۀ مالئک می نشينيم و  ين لحظه، اگر ما سرجلوی ما می گذاريد که، يعنی هم

غذای مسيحا می خوريم، غذايی که مسيحا می خورد، نور است، خرد زندگی ست، لحظه به لحظه بسته های انرژی از 

را، زندگی می خوريم اين  اول ولی ما؛ " آنطرف "، می آيد، به صورت عشق، به صورت زيبايی از ما بيان می شود

نجات داد يا سمبليسم های ديگر، مثل: از چاه بيرون کشيد، از ال به اِال کشيد؛ يا در مورد که ما را از بطن ماهی ذهن 

موسی گفت که: هر لحظه تو آن کوه ذهن اش را متالشی می کنی و در مورد عيسی گفت که از مريم اين را متولد می 

 پهن می کنی، پس ما نمی ترسيم، در مجلس پنهان دل، همۀ سرمستاِن دل، در  کنی، باالخره کجا می کشانی، سفره ای

 سر سفرۀ مالئک نشسته اند وغذای خرد می خورند، غذای شادی بی سبب می خورند، غذای آرامش بی سبب می خورند

شاد شوم ,,، آنها می دانند که  تاآنها ديگر فکر نمی کنند: ,, آرامش را بايد فالنی به من دهد، فالنی فالن کار را بکند 

  .شادی در علت های بيرونی نيست

 قصۀ اَستر و شتر که مانده بود، انشاءهللا هفتۀ بعد، برايتان خواهم خواند.

                           * 
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	می گوید: بدون بالا، پایین، ما را می کِشی به رَبِّ اَعلی، یعنی به خدای بزرگ.
	پس معلوم می شود: فرض کنید قسمتی از خدا، به صورت ما می آید به این جهان، از شکم مادر متولد می شود، می رود توی ذهن، در ذهن، اول با حس ها، با این جهان برخورد می کند، بعد بلد است فکر کند، فورا" تجسم می کند چیزها را و از طریق فکر و قضاوت و به کمک حس ها، دید...
	من ذهنی، هر لحظه خودش خودش را می سازد، یعنی اگر این لحظه ما من ذهنی را نسازیم، من ذهنی سقوط می کند. من ذهنی بر اساس چیزهای این جهانی ساخته شده. پس، اینطوری می فهمیم که:
	زندگی مرتب، آن قسمت از وجود خودش را که ما باشیم، جانِ ما باشد، که اینجا اسمش را گذاشته عیسیِ جان، می خواهد بکشد از ذهن بیرون. حالا، فایدۀ دانستن این، این است که شما اولا" می فهمید که زندگی، نه من ذهنی شما، می خواهد شما را از آنجا بکشد بیرون و هر چقدر ...
	پس بنابراین، کار این است که تسلیم شویم و اتفاق این لحظه را بپذیریم و اجازه دهیم زندگی ما را از ذهن بکشد بیرون و یاد بگیریم که ما خودمان با ,, من ,, مان این کار را نمی توانیم بکنیم، بنابراین کارهایی که با ذهن مان یا من ذهنی مان در بیرون انجام می دهیم ب...
	مطلب بسیار مهم دیگر این است که این فضای بی فوق و تحت، فضای هشیاری حضور، چیزی نیست که شما با ذهن تان تجسم کنید.
	آن چیزی که من این روزها متوجه می شوم این است که یک عده ای، یک تجسمی از خودشان دارند بنام من ذهنی، می گویند: ,, خیلی خُب آن جا غصه هست و استرس هست و من این مشخصات بد را دارم ,,، یک تصویر ذهنی دیگری هم تجسم می کنند در ذهن شان که آدم معنوی به حضور رسیده ...
	,, بنظر شما من به حضور رسیدم، من به آن تصویر ذهنی رسیدم؟ ,,، این، نیست!.
	اگر شما به سوی تصویر ذهنی حرکت می کنید یا تجسم یک من ذهنی معنوی از خودتان دارید، اشتباه می کنید، اگر شما به گنج حضور زنده شوید؛ یا در شما هشیاری حضور، این خدائیت خودش را از فکرها جدا کرده باشد و روی خودش قائم شده باشد، نمی شود شما نفهمید برای اینکه خی...
	پس، اگر شما حس کردید یک روزی درشما یک هشیاری بوجود می آید که فکر را می بیند ولی از جنس آن نیست و این هشیاری بالا پایین را نمی شناسد، زیاد توجه نمی کند و این بصورت یک آرامش زمینه، در شما وجود دارد، این، همآن هشیاریِ حضور است. وقتی این آرامش زمینه و دان...
	حالا، از غزل شماره ١٨٤٨ یک بیت برایتان می خوانم، می گوید:
	چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخر
	که آید ننگ شیران را ز روبه شانگی کردن.
	روبَه شانگی، روبه بازی، حقه بازی این است که ما در ذهن بترسیم؛ یا دنبال بالا پایین بگردیم؛ یا یک تصویر ذهنی درست کنیم و بگوییم: ,, این تصویر ذهنی، تصویرذهنی معنوی ست، این همان گنج حضور است، ما زنده شدیم به گنج حضور؛ یا بترسیم، می گوید: مثل شیر مست، بیر...
	پس نترس از ذهن بیرون بپر، مثل شیر مست.
	خُب این لحظه که شما اتفاق این لحظه را می پذیرید، پذیرش اتفاق این لحظه، شما را از جنس هشیاری و شیر مست می کند،
	با همآن شیر مست بپر بیرون و مولانا می گوید دیگر حقه بازی نکن، گرفتاری درست نکن، اگر اول و آخر بشناسی، توی ذهن، محبوس باقی می مانی.
	مانند موسی چشمها از چشم پیدا میکنی
	موسیِ دل را هر زمان بر طور سینا میکشی
	دوباره به سخن مولانا توجه کنید: به هر زمان، هر زمان یعنی هر لحظه، می گوید: مثل موسی که عصایش را زد به سنگ و چشمه بیرون آمد، دل ما هم مثل سنگ ... خُب وقتی دل ما با چیزهای این جهانی هم هویت شده و ما هشیاری جسمی داریم فقط، جسم می شناسیم و چیزهای این جهان...
	تو می آیی عصایت را می زنی مثل موسی، تو یعنی کی؟، دارد راجع به خدا، زندگی صحبت می کند و یا انسانی که گفتم: تماما" از ذهن زاییده شده و به حضور زنده ست، مثل مولانا صحبت می کند مثلا"، آن هم از آن جنس است و چشمه ها از چشم پیدا می کنی، یعنی دل ما، لطیف می ش...
	شما می دانید این را که وقتی ما می آییم به این جهان وارد ذهن می شویم، شروع می کنیم به گسترش، این جسم ما شروع می کند به گسترش، دانش ما شروع می کند به گسترش، شما می بینید ما از ثانیۀ صفر تا بیست و پنج سالگی، چقدر رشد جسمی می کنیم، چقدر رشد عقلی می کنیم، ...
	یعنی با نتیجۀ گسترش ما هم هویت می شود، می گوید: ,, من!، من کردم، من دارم می کنم ,,؛ و شروع می کند به انباشته کردن نتایج، و هم هویت شدن با آنها. منتهی این من ذهنی چون از آن زندگی قطع شده، بلانس ندارد، نمی داند چقدر بس است، اصلا" جریان چیست، همه اش کارش...
	،، بابا جان، گسترش پیدا کن؛ ولی نگذار این من ذهنی سوءاستفاده کند، این زندگی هر لحظه، از وقتی که تو خودت را شناخته ای (گفتیم)، خیلی موقع ها ده سالگی، تو را بعنوان خدائیت می خواهد از این نفس و از این ,, من ,, بِکشد بیرون، تو آگاه باش که این من ذهنی از ت...
	چقدر بیشتر انباشته کنیم، بیشتر زندگی پیدا می کنیم برای اینکه این من ذهنی اینطوری نشان می دهد به ما.
	ما در هر شعبه ای گسترش پیدا می کنیم، سی سال مان می شود، چهل سال مان می شود، پنجاه سال مان می شود، همینطوری گسترش داریم و زندگی را در گسترش و انباشتن می شناسیم و سود و ضرر می شناسد و من ذهنی ما را تنبیه می کند اگر ضرر کنیم، بنابراین حالا، یک چیزی که ما...
	حالا، در این وسط ها به ما درد می دهد. ما فکر می کنیم درد را دیگران می دهند، درد را علت ها بوجود می آورند، دیدید که ملامت می کنیم، همینکه دردمان می آید ما دنبال عامل بوجود آورندۀ آن می گردیم:
	ـ خانم مان می کند، بچه مان می کند، رئیس مان می کند، فامیل و دوستان مان می کنند، جز اینکه فکر کنیم یک کسی، یک باشنده ای، زندگی (اسمش را هر چه می خواهید بگذارید)، همه اش دنبال این خدائیت است، ما به فکر انباشتنیم و این هم به فکر بیرون کشیدن خدائیت.
	در حوالی چهل سالگی، خیلی از ما دچار درد شدیدی می شویم، نگرانی، استرس، اضطراب، اصلا" خیلی ها اینقدر بیحال می شوند که اصلا" نمی توانند تکان بخورند، فرض کنید یک آدمی هم باشد که در حال گسترش و هم هویت شدگی ست، یواش یواش می رسد به سن پنجاه، پنجاه و پنج، یک...
	هیچ موقع به فکر من ذهنی نمی رسد که تمام این موضوعات سر این است که باشنده ای، نیرویی بنام زندگی، می خواهد ما را از اینجا، بیرون بِکشد، وقتی هم ما شروع می کنیم به پیر شدن و این جسم و بقیۀ خصوصیت های ما شروع می کند به افول، اعتراض می کنیم بعنوان من ذهنی،...
	ـ بابا جان، آخر این چه وضعی ست، ما درست موقعی که فکر کردیم همه چیز را درست کردیم، الآن باید پیر شویم برویم!، ضعیف شویم، آخر این درست نیست که، هیچ به فکرمان نمی رسد، برای همین می گوید: تو موسیِ دل را هر زمان به طور سینا می کِشی. در طورِ سینا، موسی رفت ...
	شود، عیسای شما چیست؟، همین حضور.
	اما می گوید: موسی که رفت با حشم و با گله و زنش و افرادش، شب سرد و جرقه از سنگ چخماقش نمی پرید، سمبلیک یعنی، هیچ کاری به اصطلاح به ما مزه نمی دهد، وقتی من ذهنی غالب باشد، هر کاری که می کنیم پلاستیکی ست، هیچ مزه ندارد. خلاصه رفت بالای کوه، آتشی آنجا دید...
	پس بنابراین، مولانا به آن قصه اشاره می کند، می گوید که: تو هر لحظه این کار را با من می کنی، هر لحظه کوه دل مرا که سفت است، می خواهی منفجر کنی، من دوباره درست می کنم، هی منفجر می کنی، من دوباره درست می کنم، هر لحظه، ببینید، یک فکری در ذهن ما می آید، ما...
	,, من دیگر با من ذهنی نمی توانم، امتحان کردم، در انباشتگی نیست!، در این حقه بازی من ذهنی نیست، من به زندگی نرسیدم، تا کی می خواهم این کار را بکنم!، من اشکال دارم ,,، اگر کسی این را متوجه شود، در داستان استر و شتر، این لطیف می شود و موقعی عملا" شروع می...
	یکی کرده دیگر، اگر کسی حال مرا نمی گرفت، حال من اینطوری نبود که!، تو اصلا" فکر نمی کنی که حال تو را خدا گرفته، و علت اش این است که تو، قسمتی از خدا را در ذهن زندانی کردی و داری با او می جنگی که نیایی بیرون، این ارادۀ آزاد را داری تو، تو از جنس خودش هس...
	حالا اینها را که می خوانیم، می فهمیم که نباید مقاومت کنیم، نباید بجنگیم دیگر، در دیگران نیست، تقصیر دیگران  ـ
	نیست، تقصیر ماست، تازه تقصیر ما هم نیست، تقصیر برداشت غلط ماست، برای اینکه بمحض اینکه بگوییم ما خودمان اشکال داریم، شروع می کنیم به ملامت، ملامت خودمان، می گوییم: آهان دیگران را نباید ملامت کنم، پس تقصیر خودم است، خودم را ملامت می کنم، این ملامت، ابزا...
	این عقل بیآرام را، میبَر که نیکو میبَری
	وین جان خونآشام را میکَش که زیبا میکشی
	پس در تمام این بیت ها می فهمیم که نیروی عظیمی می خواهد به ما کمک کند و ما با آن عقل ,, من ,, دار ذهنی
	که خودمان را بسیار خردمند می دانیم در ذهن، نمی گذاریم، مقاومت می کنیم و این عقل بی آرام، این عقل، که عقل من ذهنی ست، زندگی را در آینده می داند برای اینکه این لحظه را نمی شناسد، زندگی را در چیزها می داند، همه اش در حال خواستن و ترس است، کارش خواستن بیش...
	خُب ما می دانیم که چیزها از بین می روند، ما می دانیم که وضعیت ها در کنترل ما نیستند، آرامش نداریم، می گوید:
	تو این عقل بی آرام ما را که آرامش ندارد، همۀ شما می شناسید اینها را، بگذار زندگی بردارد ببرد، این عقلِ من ذهنی ست و این جان خون آشام است.
	حیله کرد انسان و حیلهش دام بود
	آنک جان پنداشت خونآشام بود
	در ببست و دشمن اندر خانه بود
	حیلهٔ فرعون زین افسانه بود
	صد هزاران طفل کشت آن کینهکَش
	وانک او میجست اندر خانهاش
	آهان ... این جان، یعنی ما بعنوان خدائیت و هشیاری، اگر بفهمیم همین الآن که ما باید از این ذهن بیآییم بیرون؛ ولی برای این کار، بعضی پرهیزها را باید بکنیم، بعضی عادت ها را باید ترک کنیم و این سخت است و برای ما درد دارد ولی این درد هشیارانه ست، این جان، خ...
	فرعون رفته بود اول زادهای خانواده را، آنها که پسر بودند می کشت، می خواست که همۀ پسرها را بکشد بلکه موسی را بکشد که نیاید او را از تاج و تخت بیندازد، نگو این موسی، در خانه اش، بوسیلۀ زن فرعون و خانوادۀ فرعون پرورش پیدا می کند، به بیرون نگاه می کرد!. ما...
	نهان شده، این خدائیت بالاخره این فرعون را خواهد کُشت وگرنه این فرعون باید هی گرفتاری داشته باشد. یعنی چه؟
	یعنی تمام گرفتاری های ما الآن، بخاطر مردم نیست که ما را اذیت می کنند، بخاطر این است که این خدائیت ما، می خواهد از این فرعونیت ما بدر آید تا این فرعون از تخت بیفتد، یک پوسته ست.
	پس بنابراین، صدهزاران طفل کُشت آن کَینه کش، آنکه دنبال اش بود، در خانه بود، حالا مولانا خودش توضیح می دهد:
	دیدهٔ ما چون بسی علت دروست
	رو فنا کن دید خود در دید دوست
	دید ما را دید او نِعْمَ العِوَض
	یابی اندر دید او کل غَرَض
	طفل تا گیرا و تا پویا نبود
	مرکبش جز گردن بابا نبود
	می گوید: دیدۀ ما، یعنی چشم ما، عوضی می بیند، مریض است، ظاهر بین است، چشم ما چرا ظاهر بین است؟
	اولا" چشم ما، چشم هشیاری جسمی ست، جسم ها را می بیند، خدا را، زندگی را نمی بیند، هزار تا علت دارد!، بسی را
	بیخود نگفته، این فضای لا که ما در آن زندانی شدیم، ما چه جوری نه می گوییم به زندگی، به چند صورت؟
	شما باید یک قلم و کاغذ بردارید بگویید: من چه جوری نه می گویم به زندگی، من می خواهم این را بفهمم که نگویم.
	خودتان را زیر نورافکن بگذارید، چه جوری نه می گویید؟
	بسی مرض این دید ما دارد، از جنس فرم است، فرم ها را می بیند، درد را دوست دارد، چیزها را دوست دارد، انباشتگی را دوست دارد، زندگی را نمی بیند، در زمان زندگی می کند. این دیدِ ما اینطوری ست، هر چه بیشتر، بهتر، بلانس ندارد، حساب و کتاب ندارد، کارش حدود ندار...
	حالا می گوید تو برو خودت را فنا کن در دیدِ دوست، کی دیدِ ما فنا می شود در دیدِ دوست، وقتی ما متولد شویم و تبدیل به دوست شویم، اینجا مطلب ظریفی هست که چند بار من می خواهم تکرار کنم و آن اینکه:
	" شما نمی توانید در ذهن بمانید و دید ذهنی را نگه دارید ولی بگویید دیدِ من تبدیل شده به دیدِ دوست ". این یکی از عمده ترین اشتباهاتی ست که مردم می کنند، ما من ذهنی معنوی نمی خواهیم شما بگویید دید من فنا شده در دیدِ دوست، شما باید هشیاری تان تبدیل شود، ت...
	تن را که لاغر میکنی، پر مُشک و عَنبر میکنی، باید تن تان را لاغر کنید، یعنی من ذهنی را لاغر کنید، همینکه من ذهنی لاغر می شود، کوچک می شود، این بدن ما، تن ما، پر از مشک و عنبر می شود.
	پر از عطر هشیاریِ حضور می شود و بعد، آن موقع ما، شهپرِ عنقا پیدا می کنیم، می گوید: مر پشهٔ را پیش کش، شهپر عَنقا میکشی، عنقا یعنی همآن سیمرغ، یعنی انسان به حضور رسیده. سیمرغ یعنی انسانی که از تمام وابستگی های مادی رها شده و شهپرِ یک باشنده ای را پیدا...
	حالا می گوید: دید ما را دید او نِعْمَ العِوَض، نِعْمَ العوَض یعنی بهترین پاداش، بهترین عوض، شما دیدت را بده، دیدِ او ـ
	را بگیر، دیدِ بی خرد من ذهنی را بده، دیدِ با خرد واقعی زندگی را بگیر، تمام غرض ها و تمام مقصودها را در آن دید پیدا می کنی، ما وقتی تبدیل می شویم، یعنی هشیاری جسمی من ذهنی، تبدیل می شود به هشیاری بی صورتِ حضور، آن موقع همۀ مقصودها حاصل می شود، همۀ مقصو...
	بودن  ̶̶̶  ̶  ̶> به انجام دادن؛ و شما تماشاگرید، اگر تبدیل شوید، اگر تبدیل نشوید و تجسم کنید که یک انسان معنوی باید اینطوری باشد، این کارها را بکند؛ ولی در ذهن زندانی باشید هنوز، این درست نیست، همیشه اشکال کار بعدا" در می آید، مثلا" می دانید چطوری در ...
	طفل تا گیرا و تا پویا نبود
	مرکبش جز گردن بابا نبود، طفل ما، انسان تا وقتی که کوچک است، تا گیرنده و پوینده نیست، نمی تواند چیزها را بگیرد و برود پیدا کند، بچه ست، گردن بابایش می نشیند، بابایش به او غذا می دهد، نگهش می دارد، بابایش می برد.
	بله، وقتی گیرا و پویا شد، دوباره گردن یک بابای دیگر می نشیند، آن بابا را گیریم خداست، در آنجا باید کار کند، خلاصه اش این است که: شما نمی توانید، کسی نمی تواند تُوی من ذهنی برود و تجسمی از حضور داشته باشد و بچسبد به آن و دوباره بی حال شود: ,, من مسئول ...
	ما همیشه مسئول هستیم، اولین اشکالش این است که ما خودمان مسائل خودمان را بوجود می آوریم، این را باید یکی قبول کند، اگر قبول نکند، اگر بگوید: ,, دیگران بوجود می آورند ,,، تا آخر اینطور خواهد رفت.
	چون فضولی گشت و دست و پا نمود
	در عَنا افتاد و در کور و کبود.
	می گوید: این بچه وقتی بزرگ می شود، نیرومند می شود و دست و پا پیدا کرد، در رنج افتاد و در کور و کبود، کور و کبود، مثل اینکه آدم کور باشد و خودش را بزند این طرف و آن طرف، کبود هم شود!، من ذهنی اینطوری ست، مولانا مرتب هشدار می دهد که شما باید تبدیل شوید،...
	هنوز توی ذهن اش است، مبادا ما توی ذهن گیر کنیم و بگوییم زنده شدیم به گنج حضور!.
	تو جان جان ماستی، مغز همه جانهاستی
	از عین جان برخاستی، ما را سوی ما میکشی
	به زندگی، به خدا می گوید: ما یک جان داریم که با ذهن مان و با حس مان، حس می کنیم، سوزن بزنند، دردمان می آید؛ ولی این جان، یک جان دیگری دارد که وقتی ما از ذهن زاییده می شویم، وارد فضای یکتایی می شویم و روی پای حضور قائم می شویم، می فهمیم برای اینکه آن ج...
	تو می آیی، عین یعنی ذات، به معنی چشمه هم هست، عین را حالا بگوییم ذات، از ذاتِ جانِ ما برمی خیزد، خُب این خیلی جالب است، گفتیم بارها، که شما خدائیت هستید، درست از ذاتِ شما برمی خیزد، خودش و شما را دارد می کِشد. مولانا می خواهد بگوید: تو، خودتی. خُب الآ...
	وقتی این هویت دروغین را ما از دست دادیم، هشیاری روی هشیاری زنده می شود، ما را سوی ما می کِشی، ما را سوی ما می کِشی، دیگر فاعل و مفعول نیست، اینطوری نیست که من این کاغذ را به شما می دهم، من کاغذ را می دهم، من فاعلم، کاغذ را به شما می دهم، هم شما هستید،...
	حالا این را یاد می گیریم، این، به ما کمک می کند که: ما تفاوتی با هم در منظور اصلی نداریم، همۀ انسان ها اول باید به حضور زنده شوند، پس ما به هم کمک می کنیم، به حضور زنده شویم، آن موقع به هم لطمه نمی زنیم، بعد آن موقع در منظورهای بیرونی، در نتایجی که می...
	پس شما اگر به هشیاری زنده شدید، دیدید فکر را می بینید، از فکر جدا هستید؛ ولی از جنس فکر نیستید، تعجب نمی کنید، الآن هم آن هشیاری در شما وجود دارد، الآن هم در آن هشیاری درک های شما صورت می گیرد، فکرهای شما فکر می شود، هیجانات شما بوجود می آید، از " آنج...
	مهم ترین اتفاق در زندگی ما افتاده ولی ما مقاومت می کنیم و آن، فضایی ست که زیر فکرهای ما باز است ولی ما آن
	را عمدا" یا سهوا" می بندیم، با سرعتی که می خواهیم برویم به آینده، با این ایده که کامل بودن زندگی ما در آینده صورت خواهد گرفت در حالیکه زندگی شما الآن کامل است، همین را می گوید: تو همیشه خواستی مرا از اینجا بِکشی بیرون، همیشه خواستی، هیچ موقع نبوده نخو...
	به همین سادگی آدم می تواند اعتیادش را ترک کند، خیلی از عادت های ما بصورت اعتیاد در آمده، چرا؟، ما از آنها هویت می گیریم، همینکه بدانیم در آنها هویت نیست، این خیلی اطلاعات است!، این خیلی شناسایی ست.
	بله، اینجا می گوید: جانِ جانِ ما، در دفتر سوم داستان فیل می خوانیم که مولانا صحبت آبِ آب می کند، یعنی این هشیاری ذهنی یک آبِ دیگری دارد، یک هشیاری دیگری وجود دارد که او این هشیاریِ ذهنی را تغذیه می کند، می گوید:
	چشم دریا دیگرست و کف دگر
	کف بِهِل وز دیدهٔ دریا نگر
	می گوید: دریا داریم، کفِ روی دریا داریم، دریا شما هستید، دریا زندگی ست، کف اتفاقات است. حتی این چهار بُعدِ ما،
	که دائم صحبت اش را می کنیم، بُعد جسمی ما، بُعد فکری ما یعنی فکرهای ما، بُعد هیجانی ما، همین جانِ ذهنی ما، اینها هم کف اند، می گوید: چشم زندگی، چشم دریا، چشم شما، وقتی از ذهن زاییده می شوید و دریا می شوید، دیگر است و چشم کف هم یک چشم است، چشم کف چشمِ م...
	جنبش کفها ز دریا روز و شب
	کف همی بینی و دریا نه عجب
	(این ابیات را قبلا" خواندیم، یک بار هم سریع برایتان می خوانم). شما می دانید که این، کف ها و این، اتفاقات همه اش از دریا می آید؛ ولی ما می گوییم: ,, باد درست می کند، مردم درست می کنند ,,، " از زندگی می آید! "، اتفاقاتی که برای شما می افتد!.
	این خیلی مهم است که یکی متوجه شود، بیشتر مردم نمی خواهند متوجه شوند، بیشتر مردم در پردۀ علت و معلول هستند، مولانا در چند جلسۀ گذشته گفته که شما از این پردۀ علت و معلول بیرون بیایید، یعنی:
	ما این پارامتر دخالت زندگی در وضعیت مان را اصلا" در نظر نمی گیریم!، ,, خدا اصلا" با ما چکار دارد، زندگی با ما چکار دارد ,,، نه!.
	شما باید آن را دخالت دهید، عوامل را هم می بینید؛ ولی اصل کاری اوست، همیشه او وارد می شود و ما می گوییم تو نیستی، علت هاست، جنبش کفها، می دانید کف از کجا می آید؟، از دریا می آید؛ ولی تو کف را می بینی، کف را به دیگران نسبت می دهی؛ ولی دریا را نمی بینی!.
	ما چو کشتیها بهم بر میزنیم
	تیره چشمیم و در آب روشنیم
	بله، ما من های ذهنی مان را، به هم می کوبیم، فکرهایمان را به هم می کوبیم، ما بحث و جدل می کنیم، ما استدلال می کنیم، من می گویم تو کردی، تو هم می گویی نکردی، همدیگر را ملامت می کنیم، می اندازیم گردن شما که: ,, من حال ام گرفته است، تقصیر توست ,,، من های ...
	دریا، فضایِ زیر این من ذهنی ست، (پایین مثال می زند)، می گوید: یونس درون ماهی ست و ماهی هم در دریای بی امان است. دریای بی امان یعنی فضای یکتایی، یعنی فضای زیر من ذهنی، فضای زیر فکرهای ما، ذهن ما خدائیت ما را بلعیده اما در درون دریاست، آن دریا به او اما...
	یعنی در آب روشن، یک کسی بداند دست و پا نزند، خُب در آب روشن است، ما اگر من ذهنی را تعمیر نکنیم، نگهداری نکنیم، مدام تند تند نبافیم، من ذهنی از بین می رود، ما در آب روشنیم، با آب روشن یکی هستیم.
	اگر خضری در اشکستی بناگه کشتی تن را
	در آن دریا همه جان ها چو ماهی آشنایستی
	یعنی اگر یک خضری، شما، کشتی تن، کشتیِ من ذهنی را بشکند، نترسد، در آن دریای بیکران یکتایی، همۀ جان ها بلدند مثل ماهی شنا کنند، ما می گوییم: ,, حالا چه جوری شنا کنیم! ,,، همین را می گویم، من ذهنی نمی تواند شما را به حضور برساند، من ذهنی هم ما را ول نمی ...
	ای تو در کشتی تن رفته به خواب
	آب را دیدی نگر در آبِ آب
	آب را آبیست کو میرانَدَش
	روح را روحیست کو میخواندش.
	واضح است، همۀ ما تُویِ ذهن، با چیزهای ذهنی که مربوط به این جهان است، این کشتی تن است، رفتیم به خواب، ما
	در خواب دردها و خواب باورها هستیم، شما می گویید آب را دیده اید، واضح است، آن هشیاری جسمی را دیدید دیگر، ندیدید؟، هشیاری جسمی که فقط جسم است و این جهان ماده ست و هیچ آب دیگری، هیچ هشیاری دیگری وجود ندارد، این را دیده اید، حالا می گوید: بنگر در آبِ آب، ...
	اما آبِ آب، این من ذهنی، غوطه ور در این آبِ آب است، اگر شما دست و پا نزنید، تند تند فکر نکنید، ذهن را آرام کنید، یکدفعه می شوید آن آب. این آب ذهنی از بین برود، می شویم آن یکی آب، آبی که همین ذهن را بوجود می آورد، متوجه می شوید که: ،، ... من خودم بودم ...
	می گوید:
	آب را آبیست کو میرانَدَش، یعنی این آب هشیاری ذهنی را یک آب دیگری ست که این، آن را جلو می راند. روح شما را روحی ست، یک روح بزرگی در جهان هست که روح شما را به خودش می خواند.
	ماییم چون لا سرنگون وز لا تومان آری برون
	تا صدر اِلّا کشکشان، لا را به الا ّمیکشی
	ببینید که این بیت، همین مسلمانی را در بر می گیرد، " لا " یعنی نه، یعنی فضای ذهن ,, من ,, دار، می گوید:
	مثل لا، ما سرنگون شدیم، لا مثل آدمی ست که سرش رو به پایین و دو تا پایش رو به بالاست، از پا آویزان، حالا می گویند: ,, به جهان نگاه کن ,,، ما سرنگون شدیم، هفتۀ قبل هم قصۀ اَستر و شتر را خواندیم، اَستر به شتر می گفت که:
	من راه را زمین می خورم، تُوی گریوه، گردنۀ کوه، زمین می خورم، فرقی نمی کند هر جا، من دائما" با صورت زمین می خورم، من ذهنی اینطوری ست.
	به شتر می گفت: چطور است که تو زمین نمی خوری؟، گفت: من گردنم دراز است، از آن بالا همه چیز را می بینم.
	استر می گفت: من بالای کوه که می خواهم پایین بیایم، زمین می خورم، شتر گفت نه، مرا ببرند بالای کوه، چون گردنم دراز است، پایین کوه را می بینم، می دانم پایم را کجا بگذارم.
	گفتیم: شتر رمزِ هشیاری حضور است، استر من ذهنی ست، شتر نمی افتد، شتر را شما تأیید کنید ببرید بگذارید بالای کوه منیّت، فورا" پایین می آید، اصلا" آن جا نمی رود، یک لحظه می رود، می فهمد شما دارید او را بالای کوه منیّت می گذارید!، احتیاجی به تأیید شما ندار...
	خلاصه می گوید: دو تا فضا وجود دارد، یکی فضای لاست، یکی فضای اِلاست. فضای اِلا، فقط خدا هست، اول ما در فضای لا هستیم، بعد می گوید:
	ما را تا فضای الا می کِشی، تا صدر الا یعنی ما را از ذهن ,, من ,, دار می کِشی به فضای یکتایی که اینجا فقط الاست، خدا هست. صدر الا یعنی شما حضور بی نهایت پیدا می کنید، ریشۀ بی نهایت پیدا می کنید، درست صدرِ صدر، ته مجلس، صدر به معنی سینه هم هست، دلِ ما "...
	به مسیح اشاره کرد، به موسی اشاره کرد، اینجا به دین اسلام اشاره می کند، منظور از دین اسلام این است که انسان، از
	فضای لا برود به فضای الا. می گوید: لا را به الا می کِشی، فضای لا را شما می شناسید، فضای ذهن ,, من ,, دار است که اول ما در زندگی مان وارد می شویم و در آنجا با مفاهیم سر و کار داریم، یک مفهوم از خودمان درست می کنیم، یک تصویر ذهنی درست می کنیم، این تصویر...
	می گوید لا، برای اینکه این انسان، که انسان مفهومی ست، انسان تصویر ذهنی ست، یک خدایی هم نمی داند چه جوری در این فضای لا درست کرده که آن را می پرستد، وقتی به فضای الا برود، می فهمد که خودش بوده، زنده می شود به خدا و در " آنجا "، فقط خدا هست و هیچ چیز دی...
	ولی حالا که ما الآن در فضای لا شروع کردیم، و یک مفهوم از خودمان ساختیم و یک مفهوم از خدا ساختیم و این مفهوم، آن مفهوم را می پرستد و یک سری کارهای عجیب و غریب بوسیلۀ من ذهنی مشغول ایم، بوسیلۀ آن کارها می خواهیم برویم به الا، مولانا می خواهد بگوید که تو...
	" آنجا " ببرد!، به این « می کشی »، شما باید توجه کنید، این می کِشی، ما را خلع سلاح می کند، یعنی اینکه ما هیچ، هیچ، هیچکاره هستیم، تُو فضای لا، ما باید تسلیم شویم، تنها چیزی که می تواند واقعا" به ما کمک کند، تسلیم است.
	" من فکر می کنم که اسلام از همین تسلیم آمده، یعنی شما این لحظه، اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط و قبل از قضاوت می پذیرید "، این فضای لا، فضای تسلیم نیست، برای اینکه لا، نه می گوید به زندگی اولا"، من ذهنی در فضای لا، اول به زندگی، به خدا می گوید، نه، ...
	شما دیدید من ذهنی شما راضی باشد از فرم این لحظه؟، از اتفاق این لحظه راضی هستید شما؟، نه نمی تواند، برای اینکه اگر راضی باشد، اگر تسلیم باشد، دیگر نباید باشد، اصلا" کارش به ستیزه ست، کارش به مخالفت است، زندگی اش با آن می گذرد، در فضای لا، ما زمان می شن...
	فضای الا، فضا باز می کند، همه چیز را در خودش جا می دهد:
	در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد
	مترسید مترسید گریبان مدرانید، در فضای لا ما گریبان می درانیم، می گوییم: ,, این ... به ما می خورد، این یکی دشمن ماست ,,، دوست و دشمن می شناسیم، در فضای الا، ما زندگی را در انسان ها می بینیم، می گوییم:
	همۀ ما از یک جنس هستیم. وقتی زندگی را در انسان ها می بینیم زندگی را تشویق می کنیم و بیدار می کنیم، در فضای لا، مرده گی را می بینیم، مرده گی را تشویق می کنیم، کینه می ورزیم، ترس و خواستن، هر چه بیشتر، بهتر، مالِ همین فضایِ لاست.
	ترسیدن، اگر شما می ترسید، در فضای لا هستید، اگر کسی از فضای لا به فضای الا نرفته، باید بگوییم مسلمان هم نیست، در لا گیر کرده، به عبادت و به کارهای مذهبی هم نیست. باید شما فضای لا را ترک کنید، بروید به الا، اصلا" تمام دین برای این، است!، برای همین مولا...
	مسجدالاقصی، منظور فضای یکتایی این لحظه ست، ما در " آنجا " ست که با هم یکی می شویم.
	ما اگر از جنس اِلا بشویم، در دیگران خدا را ببینیم، احترام می گذاریم، به خودمان هم احترام می گذاریم، زندگی را در آنها می بینیم، اگر بچه مان و همسرمان را زندگی ببینیم، زندگی را در آنها بیدار می کنیم، اگر جسم ببینیم، جسمیّت را در آنها بیدار می کنیم، تشوی...
	چرا ما در فضای لا، که همه مان اول آنجا می رویم، تسلیم نشویم؟، ما که الآن می دانیم جریان چیست:
	ماییم چون لا سرنگون وز لا تومان آری برون، یعنی از این لا، تو ما را می کِشی بیرون، تو ما را بیرون می آوری، ما که نمی توانیم، ما بعنوان من ذهنی نمی توانیم.
	شما اینها را می شنوید، آیا قبول دارید؟، حتما" قبول دارید برای اینکه تا حالا امتحان کرده اید، تا حالا امتحان کرده اید، دیده اید نتوانسته اید بیرون بیایید، کسی که می ترسد، یعنی هنوز در فضای لا ست. اِلا هم می ترسد؟، نه، برای اینکه شادی بی سبب هر لحظه می ...
	کیست؟، لا گیج است. ما وقتی به زندگی می گوییم نه، به همه چیز می گوییم نه، شما نگاه کنید، به همه چیز ما می گوییم نه؛ و از این نه ها، درد ایجاد می کنیم. این، انکار است، این، ترمز است، این، مقاومت است.
	شما باید مقاومت را ببینید: مقاومت = ذهن. مقاومت مساویِ ذهن ,, من ,, دار است. هر کسی مقاومت می کند، فضا را می بندد، گرفتار است، درد ایجاد می کند. گرفتاری و دردهای شما از مقاومت شما در مقابل اتفاقات می آید، اگر بپذیرید
	فضا باز می شود، فضای زیرین باز می شود.
	فضا باز می شود، تا کجا باز می شود؟، یک روزی متوجه می شوید که:
	شما، این فضای خالی بودید، شما فضای زیر فکرهاتان بودید، شما فکرهاتان را می بینید، شما از فکرهای خودتان و دیگران ناراحت نمی شوید و آنها را جدی نمی گیرید، فکرهای خودتان را هم جدی نمی گیرید: من، یک فکری می کنم، ... می آید، این ذهن اصلا" محل فکر است، شما ی...
	پس زندگی می خواهد ما را به صدرِ اِلا بِکشد، صدرِ اِلا بِکشد یعنی ما این لحظه از جنس خدا شویم؛ و ریشۀ بی نهایت داشته باشیم، این، صدرِ اِلا ست. لا را به الا ّمیکشی؛ ولی شما توجه می کنید که زندگی می خواهد لا را به اِلا بِکشد، تا نَکِشد ول نمی کند.
	شما باید قلم و کاغذ بردارید، نورافکن را بیندازید روی خودتان، بگویید که: من چه جوری نه می گویم به زندگی؟؛ و اگر از جنس اِلا بودم، چه جوری بله می گفتم، در چه چیزهایی من نه می گویم و چه جوری نه می گویم؟
	آیا توقعات ,, من ,, که برآورده نمی شود، از فضای لا نمی آید؟، اصلا" هر گونه توقعی!.
	هفتۀ گذشته ما راجع به لاغر کردن من ذهنی صحبت کردیم، هر دفعه مولانا این را یک جوری برای ما یادآوری می کند، که تو من ذهنی را باید لاغر کنی، هی توقعات مان را توجیه می کنیم، این توقعات خوب است؛ یا بد است، اینها موجه اند، همۀ توقعات ما، نیاز روانشناختی ست ...
	اگر من ذهنی وجود دارد، مالِ فضای لا ست، من ذهنی وجود دارد، حتما" درد هم وجود دارد.
	هر کسی درد دارد، تُویِ فضای لا ست. هر کسی رنجش دارد، کدورت دارد، کینه دارد، می ترسد، می ترسد، ترس مالِ فضای لا ست، اِلا که ترس ندارد، زندگی ترس دارد؟، شما می ترسید یک چیزی را از دست بدهید یا یک چیزی گیرتان نیاید، چرا؟، هویت تان به آن، بسته ست. شکایت، ...
	خُب اینها را که متوجه می شویم، چه جوری نه می گوییم به زندگی، خُب پرهیز می کنیم، برمی گردیم، خشم چیست؟ قهر چیست؟، چقدر ما قهر می کنیم، قهر شما از همسرتان نیست، از زندگی ست!، هر موقع قهر می کنید فرق نمی کند با کی قهر کرده اید، از زندگی ست!، وضعیت این لح...
	شما قهرمی کنید، می رنجید، شکایت می کنید، اینها مال فضای لا ست دیگر!، کسی که از فضای اِلا باشد، قهر نمی کند
	فضا باز می کند، نمی ترسد، هر کسی که می ترسد، متکی به جهان مادی ست، پس من ذهنی دارد، کسی که ,, من ,, دارد نمی تواند در فضای اِلا باشد، شما از جنس خدا هستید؛ یا از جنس جسم هستید؟، اگر از جنس جسم هستید، نگویید:
	,, رسیدم ,,، تصور اِلا، همان لا ست.
	از تُست نفس بتکده، چون مسجد اقصی شده
	وین عقل چون قِندیل را بر سقف مینا میکشی
	قِندیل، تلفظ درست است، بعضی ها می گویند قَندیل، قَندیل همین شمع را می گذاری توی یک چیزی آویزان می کنی، مثلِ چراغ موشی، عقل من ذهنی این است، دیدِ من ذهنی. یادمان باشد: عقل، ما را هدایت می کند، ما اگر عقلِ من ذهنی را داریم، هشیاری جسمی داریم، نَفْس ما ب...
	بت هایی ست، هزاران بت هست آن تُو!، فضای لا ست؛ اما بوسیلۀ تو. ما صحبت مان با معشوق عرفانی ست، با خداست، نفس بتکدۀ ما، تبدیل به مسجد الاقصی می شود، مسجد الاقصی چون جایی ست که مورد احترام مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، هر سه دین است، پس سمبلیک، سمبل فضای...
	فضایِ یکتایی، مورد احترام همه ست، برای اینکه همۀ ما از طریق آن فضا، حس یکتایی می کنیم، حس یکی بودن می کنیم، ما می خواهیم این فضا را در همه ببینیم، ما فروشنده هستیم، می رویم یک چیزی بفروشیم، اول می خواهیم یکتایی را در او ببینیم، می خواهیم زندگی را در ا...
	این چراغ کوچولو را که عقل ماست، تو مثل خورشید می کنی، می کِشی به سقف آسمان.
	پس وقتی ما در نَفْسِ بتکده هستیم، با مفاهیم سر و کار داریم، از خودمان یک مفهوم درست کردیم، انسان ها را یک مفهوم می بینیم، انسان ها را یک جسم می بینیم، بتکده ست آنجا، بت های مختلف داریم!، بت این نیست که کعبه بوده، شکستند، بت های کعبه را شکستند؛ ولی از ...
	اما، این من ذهنی با تجسم اش، هزار بار باید بگوییم: " تجسمِ حضور، حضور نیست، تجسم انسان معنوی؛ و در ذهن، حرکت کردن به سوی او، کارهای او را تقلید کردن، حضور نیست، نیست!، خودتان را فریب ندهید ,,.
	اگر شما یک چیزی تجسم کردید، فکر کردید این، حضور است و خواهید دید، هنوز می ترسید، هنوز می رنجید، هنوز کینه دارید، هنوز بداخلاق اید، هنوز انسان ها را جسم می بینید، این فضای لا، فضای دروغین است، توهم است، بخاطر همین است که ما آنجا دروغ می گوییم، وقتی درو...
	فضای عشق است، خدا به خودش عاشق است، خدا فقط خودش را دوست دارد، خیلی جالب است، خدا فقط خودش را دوست دارد، ما هم وقتی از جنس او شویم، خودمان را دوست داریم، این خودخواهی نیست، برای اینکه فقط یک خدا وجود دارد و او هم عاشق خودش است.
	اما ما در توهم، در فضای لا، به صورت یک جسم، عاشق یک جسم دیگر می شویم، دلیل می آوریم من چرا عاشقم، بخاطر اینکه: طرف زرنگ است، با سواد است، خوشگل است، خوش هیکل است.
	... اینها دلائل عشق جسم به جسم است، این عشق نیست!، این گرفتاری ایجاد می کند، پس از دو، سه روز، آدم خسته می شود، جسم از جسم خسته می شود. پس، دروغ گفتن، غیبت کردن، مالِ فضایِ لا ست.
	جنسِ اِلا باشد که غیبت نمی کند، دروغ نمی گوید، اگر ما خودمان را دوست داشته باشیم؛ و قبول داشته باشیم و به خودمان احترام بگذاریم، چرا دیگر دروغ بگوییم!، اگر واقعیت ما یک چیزی ست، می خواهیم این را یک جور دیگر جلوه دهیم، پس این را دوست نداریم دیگر!. " در...
	پس، نفس بتکدۀ ما بوسیلۀ او تبدیل به مسجدی می شود، فضایی می شود که همۀ انسان ها، به آن، احترام می گذارند، در " آنجا "، باید با هم یکی شوند و در آن موقع هست که عقل ما که مثل یک شمع کوچولوست، تبدیل به خورشیدی ست که در آسمان می درخشد، خُب اگر شمع را روشن ...
	وقتی خورشید خرد می درخشد، شما می روید " آنطرف " و زنده می شوید، قابل اغماض است نورش، در نتیجه آن را خاموش می کنیم و می گوییم: این، بدرد نمی خورد.
	شاهان سفیهان را همه، بسته به زندان میکشند
	تو از چَه و زندانشان سوی تماشا میکشی
	سفیهان یعنی بی خردان، در اینجا یعنی مجرمان، مجرم یعنی انسان سفیه، مجرم هم یعنی هم هویت شدن با ذهن و درد.
	شاهان، مجرمان را چه می کنند؟، می برند زندان می اندازند. ما، بصورت من ذهنی ما انسانها، سفیهیم، یعنی بی خردیم
	و مجرم، گناهکار، یعنی هم هویت شدن با جهان مادی.
	اگر کسی از جنس اِلا باشد، لا می کند تمام اجسام را. اصلا" دنیا را لا می کند، اگر کسی از جنس اِلا ست، به زور تو آنها را هول بدهی بیرون، یک لحظه برو بیرون، نمی رود، لا می کند، لا کردن یعنی همین دیگر!، شما هم می توانید لا کنید، شما می گویید من از جنس این ...
	لا، بنظر واقعی ست، اِلا، فضای خالی ست. مولانا دیگر هزار جا گفته این را که: این جهانِ نیستْ، که جهان فرم است، مثل هستان شده! و آن جهانِ هست، بس پنهان شده. این جهانِ توهم، هست شده.
	ما زندگی را در چیزهای مادی می دانیم، در خانه می دانیم، در اتومبیل می دانیم، در همسر می دانیم، در بچه می دانیم،
	زندگی را از اینها می خواهیم بگیریم و آنها هم ندارند بدهند، ما می گوییم همسرمان ما را خوشبخت کند، نمی تواند بکند
	برای اینکه شما یک جسم شده اید در فضای لا؛ و او را هم یک جسم کرده اید، از آن جسم می خواهید شیرۀ خوشبختی بِکشید، ندارد، خوشبختی در اعماق وجود شما در آن فضای اِلا ست؛ اما ما با وجود این اشتباهات در این فضای ذهن، ذهنِ ,, من ,, دار که سفیه شدیم در آنجا واق...
	شاهان اگر اینجور آدم را ببینند، می برند می اندازند زندان؛ ولی نه، تو مثل شاه های معمولی نیستی، تو از چَهِ زندان، انسان ها را از چَهِ زندان ذهن، می کِشی بیرون، می بری تماشا.
	پس، معلوم می شود: خدا؛ یا زندگی؛ یا کُل، دائما" دنبال کشیدن انسان های سفیه، همۀ ما بالاخره من ذهنی داریم دیگر!، نباید بگوییم: ,, ما این کارهای اشتباه را کردیم، ما دیگر خیلی شورش را درآورده ایم، اینهمه هم درد ایجاد کرده ایم... ,, هر لحظه، زندگی می خواه...
	الآن، شما از این جهان هویت می خواهید، به شما نمی دهد، از آن ناراضی هستید، ما اصلا" از جهان متنفریم!، چرا متنفریم؟، برای اینکه انتظار و توقع زندگی از این جهان داریم، این جهان هم نمی دهد، پس همینکه می گفت لا سرنگون!، یکی از عوضی دیدن ها همین است دیگر!، ...
	یکی از بزرگ ترین سرخوردگی ها، انتظار خوشبختی از همسر است، همه ازدواج می کنند برای اینکه طرف، آدم را خوشبخت کند، زندگی به آدم بدهد، پس از دو، سه سال، نداد، هیچ همسری به همسر دیگر، تا حالا زندگی نداده، هویت نداده، خوشبختی نداده؛ ولی هیچ به فکر ما نمی رس...
	ما می فهمیم از جنس جسم بودیم، از جسم ها زندگی می خواستیم، دست از سر همسرمان، بچه هامان، فامیل هامان بر می داریم، می گوییم تا حالا من اشتباه فکر می کردم، شماها زندگی ندارید، من الآن فهمیدم منشاء زندگی کجاست، از این به بعد می خواهم هر اتفاقی که در این ل...
	ما اگر پنجاه سال مان شود، از هر کسی که چیزی خواستیم به ما نداده، آن چیزهم بالاخره آخر سر باید تبدیل شود به
	آرامش، شادی و خوشبختی، و ما باید حس کنیم که اوضاع خوب است و ما خوشبختیم، که ما نمی کنیم!، خُب نمی کنیم، ملامت می کنیم همسرمان را، چه کسی بهتر از همسرمان برای ملامت، برای اینکه وقت مان را گرفته، خوشبختی هم به ما نداده، فکر می کنیم آدم عوضی گیرمان آمده،...
	تن را که لاغر میکنی، پر مُشک و عَنبر میکنی
	مر پشهٔ را پیش کش، شهپر عَنقا میکشی
	مولانا می گوید که: من ذهنی ما را زندگی، مرتب کوچک می کند؛ و حالا با این اطلاعاتی که داریم، اگر من ذهنی شما را اتفاقات کوچک کنند، شما باید خوشحال شوید یا غمگین شوید؟، باید خوشحال شوید.
	شما با این دانش، باید همکاری کنید با زندگی، که ,, من ,, تان را کوچک کند؛ و خودتان هم پرهیز کنید از تمام فعالیت هایی که صحبت اش را کردیم قبلا"، که تن ذهنی را چاق می کند، تعمیر می کند. اگر کسی سر شما فریاد کشید، شما بلافاصله فریاد نکشید، یک خورده بایستی...
	اگر یک جایی سخنرانی می کنید، مردم دست نزنند؛ یا بعدش زنگ نزنند، بگویند چقدر خوب بوده، ما ناراحت می شویم، شناسایی نکنند، ما می خواهیم ما را تأیید کنند، شما این کار را نکنید؛ ولی یک پارامتری را مولانا وارد می کند
	در اینجا که ما توجه کنیم که این من ذهنی را خدا کوچک اش می کند، مرتب کوچک اش می کند، ما با این من ذهنی جلو می رویم، عقل درست حسابی هم نداریم، یکدفعه مثلا" نصف سرمایه مان را از دست می دهیم؛ یا مثلا" طلاق پیش می آید؛ یا مثلا" آسیبی به خودمان می زنیم، به ...
	به ما می گوید: ,, می توانی این لحظه هر کاری بکنی و درد هم ایجاد بکنی، مسئله ای نیست ولی به هدف ات برسی ,,، چون یک چیزی را هدف گذاشته، می خواهد به آن برسد، آن ما را چاق خواهد کرد اگر برسیم.
	ولی یکدفعه وقتی به آنجا می رسیم می بینیم که روابط مان با خیلی ها به هم خورده، درد ایجاد کردیم، تن مان خراب شده، مخصوصا" خراب شدن تن مان را با آن دردها، متوجه می شویم. اگر دیدیم چنین بلایی سرمان آمده، باید متوجه شویم که زندگی دارد ما را لاغر می کند، زن...
	فکرهای ما باز می شود، شَهپَرِ سیمرغ می دهد، یعنی غیر مستقیم مولانا می گوید اگر این من ذهنی به صفر برسد (بالا گفت به صدر اِلا برسیم ما)، اگر ریشۀ بی نهایت در این لحظه پیدا کنیم، حس می کنیم که به زندگی ابدی هم دست پیدا کردیم
	به ابدیت و به بی نهایت، زنده می شویم در این لحظه، خُب سیمرغ می شویم، عنقا می شویم، آن پشه کجا (حالا ما سیمرغ را نمی شناسیم، سیمرغ مرغ افسانه ای ست، فرض کنید عقاب، این پشه کجا)، این عقاب کجا!.
	بینش زندگی کجا، چابکی زندگی کجا، خرد زندگی کجا، برکت زندگی کجا، زهرِ این پشه و این من ذهنی کجا!، هر کاری می کند تُویِ آن درد هست، هر چه می بیند، جلوی پایش را بیشتر نمی تواند ببیند، درد ایجاد می کند، درد ایجاد می کند، درد ایجاد می کند، درد ایجاد می کند...
	بوسیلۀ وسیله، آلوده می شود!، هدف قسمتی از وسیله ست، بارها گفتیم این را.
	آیا می شود ما کار کنیم، در عین کار بیشترین حواس مان به چاق کردن ,, من ,, مان باشد؟، بله، همینطوری چوب لای چرخ خودمان می گذاریم.
	شما یک موقعی می روید چیزی پیش مشتری بفروشید، اول زندگی را در او شناسایی می کنید، خودتان هم از زندگی هستی، یک موقعی هم هست که تو من ذهنی هستی، اولین هدف این است که از آن مشتری عقب نمانی، من ذهنی ات را بالا ببری بگویی: ,, من اینم، با سوادم، ... ,,، او ی...
	بیشتر مردم که در بیزنس شکست می خورند، برای این است که بموازات بیزنس، می خواهند ,, من ,, شان را هم بزرگ کنند، کار نمی کند!، کار نمی کند.
	پس ما می دانیم زندگی دنبال کوچک کردن و لاغر کردن ,, من ,, ماست و اگر دیدید بصورت های مختلف تن ما دارد کوچک می شود، همین بد آمدن ما یکی از آنهاست، من ذهنی واکنش نشان می دهد، کلی الگوهای باوری دارد که تُویِ آن ,, من ,, هست، هر کی پا روی یکی از آنها می گ...
	زاغ تن مردار را، در جیفه رغبت میدهی
	طوطی جان پاک را، مست و شکرخا میکشی
	این من ذهنی را که مردار است، که مرده ست، کثیف است، پر از درد است، به زاغ تشبیه کرده، می گوید: تو محبت، جیفه یعنی لاشه ای که بو می دهد، لاشه ای که بو می دهد چیست؟، چیزی که بوسیلۀ ذهن مان هم هویت شده ایم با آن.
	هر موقع ما هم هویت می شویم با هر چیزی، درد ایجاد می شود، اصلا" هم هویت شدگی همیشه با درد همراه است، همین جیفه ست، همین لاشه ای که بو می دهد. اما زاغ به چیز مرده ای که بویش همه جا را برداشته، علاقه مند است، من ذهنی هم به دردهایش علاقه مند است، چسبیده، ...
	می گوید: تو می کنی این کار را. به خدا می گوید، دارد با خدا صحبت می کند، با زندگی صحبت می کند. برای این، این کار را می کند که ما درد بِکشیم، درد ما را بیدار کند؛ اما روزی که متوجه شدیم که درد کافی ست، دیگر نمی خواهیم درد بِکشیم، اصلا" منظور از درد این ...
	گفتیم در حالیکه هشیاری وارد ذهن می شود و شروع می کند به انبساط و گسترش در هر چهار بُعد: بُعدِ جسمی، بُعد ذهنی، بعد دانشی، همه چیز، من ذهنی می پرد وسط و با همۀ اینها هم هویت است، سوءاستفاده می کند، خودش را بزرگ می کند، این، زاغ است، می کُشد نتیجه را، م...
	حالا، برگردیم، شناسایی کنیم، می شویم طوطیِ جانِ پاک. یک لحظه که شما این لحظه را قبول می کنید، اتفاق را قبول می کنید و موازی با زندگی می شوید، جان پاک پیدا می کنید. این جان پاک، در حالیکه مست است و شکر می جود، شکر خا، یعنی شکر خاینده، شیرینی می جود، شی...
	وقتی می رسد به جایی که این هشیاری می خواهد یک غروب کند، ما گسترش پیدا می کنیم می رویم به اوج، از آنجا شروع می کنیم پایین آمدن در سن شصت، هفتاد، یک دفعه می بینیم که بدن مان دارد از بین می رود، ضعیف دارد می شود، کنترل از دست مان دارد خارج می شود، نفوذما...
	بعضی از آدم ها می روند توی حافظه شان، شما نروید، شما بدانید که یک فرصتی پیش آمده، حالا حداقل در ده سالگی نشد، در پانزده سالگی نشد، سی سالگی نشد، چهل سالگی نشد، در شصت سالگی، هفتاد سالگی، بجای اینکه برویم به حافظه که: من در کلاس دوازدهم همه چیز را بیست...
	در سن شصت سالگی ما می بینیم مثلا"، ممکن است مادرمان فوت کرده، پدرمان فوت کرده، بعضی از فامیل هامان فوت کرده، اصلا" بعضی از دوست های ما فوت کردند، نگران می شویم، شما چکار می خواهید بکنید؟، شما می خواهید بروید به حافظه؟، به حافظه نروید، زندگی دارد به شم...
	چه می گوید در این غزل و در این ترجیع بندِ ما، دارد می گوید که:
	مرتب زندگی می کِشد شما را، این، خدائیت را می کِشد، با آن، خدائیت کار دارد، با خودش کار دارد!، با پول شما کار ندارد، با اینکه شما فلان کار را کردی یا نکردی کاری ندارد، تازه آنهایی را هم که کرده اید اگر در فضای لا بوده، همه اش درد ایجاد کرده اید، برکت ن...
	تجربۀ معنوی نباید تبدیل به انباشته شدن باشد، یادمان باشد: تجربۀ معنوی، کم کردن است، انباشتن نیست. درست قبل از این، گفته: تن را لاغر می کنی، بعدش گفته: بعضی موقع ها تو می آیی یا رغبت می دهی در لاشۀ گندیده، این زاغ تن، این زاغ تن حتی در هفتاد سالگی ول ن...
	خُب اینها را ما می بینیم چه یاد می گیریم؟، که تجربۀ معنوی، انباشتگی نیست.
	اینکه مولانا می گوید: یک کسی  شما را دارد می کِشد بیرون از آنجا، مقاومت نکن، بیخودی هم انباشته نکن و این کشیده شدگی را با انباشتگی دوباره عوضی نگیر، سرو ته نبین!. آخر آدم را از اول از پا آویزان کنند، فرض کنیم  یک کسی را از مادر زاییده شود، از پاهایش ب...
	ما هم می خواهیم بصورت طوطی جان پاک، در حالِ مستی  و شکر خایی، به سوی زندگی برویم، هشیارانه، می توانید شما؟
	بله، این هم از مثنوی ست:
	کین جهان جیفهست و مُردار و رَخیص
	بر چنین مُردار چون باشم حریص
	شما این را به خودتان بگویید. برای اینکه می گوید: این جهان لاشه ای گندیده ست، ذهن اینطوری نشان می دهد.
	ما آن هویت هایی که از ذهن می کِشیم بیرون، باید اینطوری ببینیم که: ما اینی که داریم الآن می کِشیم، چیز گندیده ای ست. رَخیص یعنی بی قیمت، ارزان. جیفه هم گفتم لاشه.
	بر چنین مردار، من حریص نمی شوم، شما می گویید من حریص نمی شوم. روز به روز انباشته تر کنم، اضافه تر کنم، تا بلکه زندگی بیشتری ... " تُویِ این، زندگی نیست، زندگی در درونِ شماست ".
	نزدیک مریم بیسبب، هنگام آن درد و تَعَب
	از شاخ خشک بی رطب هر لحظه خرما میکشی
	این، قصۀ مریم را می گوید. مریم حامله ست به مسیح، اسمش را می گذاریم مسیح، بیشتر اوقات مسیح می گوییم نه عیسی، چون عیسی ممکن است شخص عیسی باشد، شخص شما، شخصیت شما مورد نظر نیست، آن، مسیح در شماست، مسیح یعنی هشیاری به حضور رسیده، آن هشیاری که از ذهن متولد...
	می خوریم، آن، شخص است، شخصِ بی ,, من ,, ممکن است باشد، قبلا" شخصِ با ,, من ,, بود، اما ما حامله هستیم به
	مسیح، همآنطور که مریم بود، بی سبب، بی سبب حامله بود. تمثیل است، تمثیل است، در ما، ذهن حامله شده، مسیح، خدائیت مان، در آن گیر افتاده، مولانا در هر صورت می خواهد توضیح دهد که جریان چه هست و این دردهایی که می کِشیم یعنی موقع زایمان ماست، شما استرس دارید،...
	پس سبب ندارد، یعنی بدانید که این کار در درون شما صورت می گیرد، دنبال کسی نگردید بیرون، یا علتی در بیرون!. این علت باعث شد که قصۀ مریم است و مسیح است که در آنجا مریم حامله بود، خودش را کشاند به زیر درخت خرما که خرما خشک بود، از آن خرما که خشک بود، یکدف...
	سمبلیک مولانا دارد استفاده می کند که معنی اش همین است، آن درخت سبز نشد بخاطر زمستان و تابستان، یعنی اینطوری نبود که زمستان بود، یکدفعه تابستان شد، سبز شد، نه، بی علت.
	شما هم (بدون علت، علت بیرونی)، دنبال علت بیرونی نگردید، چقدر مولانا می گوید دنبال علت بیرونی نگردید، هیچ کدام از ما نمی خواهیم این عامل اصلی را که، ما زندگی هستیم، زندگی می خواهد خودش را از ما بِکشد بیرون، ما همه اش دنبال این و آن می گردیم که حالا، ای...
	می گوید: هر لحظه این کار صورت می گیرد، هر لحظه خرما می کِشیم، شما باورتان می شود هر لحظه صورت می گیرد، این لحظه صورت می گیرد، لحظۀ بعد هم صورت می گیرد، لحظۀ بعد، نگویید چرا من، سبب می دانید چیست؟،
	سبب عبارت از این است که می گوید: اگر این کتاب را بخوانم، سبب می شود به حضور برسم، اتفاقا" آن، نمی گذارد به حضور برسی، تُویِ کتاب نیست. توی کتاب نیست، توی کار شما هم نیست، آن سبب را شما حذف کنید، خیلی مسائل حل می شود، شما بگویید که: من از جنس زندگی هست...
	خواهد خودش خودش را بِکشد، بزایاند، فقط شما مقاومت نمی کنید و اگر درد دارید که صد در صد دارید، نمی شود انسان وارد ذهن شود، با چیزهای ذهنی هم هویت شود، در چهل سالگی به درد نیفتد، اصلا" امکان ندارد، به پول و ... هم بستگی ندارد، چهل و چهل و پنج، اتفاقا" ا...
	این هم یک سمبلیسم دیگر است، می گوید:
	یوسف میان خاک و خون در پستی چاهی زبون
	از راه پنهان هردمش ای جان به بالا میکشی
	اینها را مولانا می گوید، اینها قصه های مذهبی اند، اگر کسی خوانده می داند؛ ولی اگر هم نخوانده، دیگر اینقدر گفته شده می داند. مثلا"، یوسف بوسیلۀ برادران حسودش می افتد توی چاه، برای اینکه پدرش خیلی دوستش دارد، پدرش سمبل خداست، خدا هر کدام از شما را دوست ...
	خدائیت ماست، منتهی افتاده میان خاک و خون. خاک، هم هویت شدگی، خون، درد، در عمق چاهی، همین چاه فکر، پست شده، درست مثل ما، یوسف ما افتاده به چاه فکر، بوسیلۀ برادران حسودمان که باورهاشان را به ما تحمیل کردند،
	گفتند با اینها هم هویت شو و ما هم هم هویت شدیم و به خون افتادیم، به درد افتادیم؛ ولی از راه پنهان، هر دَم، هر لحظه
	ای جان، ای خدا، از زندگی، این یوسف ات را داری به بالا می کِشی.
	پس ما، اگر ته چاه هستیم الآن، اگر شما آمدید بیرون، که آمدید، اگر ته چاه هستید، بمحض اینکه اتفاق این لحظه را بپذیری، طناب را جلویت می بینی، طناب را می گیری، ول نمی کنی، طناب همین هشیاری ست که آزاد می شود و هر دفعه این فضای زیر فکرهاتان باز می شود، عمق ...
	برای اینکه آدم از چاه بیآید بالا، یک قوه ای، یک نیرویی از چاه باید آدم را بیآورد بالا، درست مثل این، دیدید که قمر مصنوعی ها را بوسیلۀ نیروی محرکه ای که روشن است، می فرستند تا بالای جو زمین، تا بالای نیروی جاذبۀ زمین، که دیگر نکشد پایین.
	ما را هم این من ذهنی می کِشد، قوۀ جاذبه دارد، ما یک اشتهایی داریم که به جهان نگاه کنیم، از چیزها هویت بخواهیم، انباشته کنیم، ما اشتها داریم در فضای لا، بمانیم، می کِشد ما را، گاهی اوقات شما پرهیز می کنید، پرهیز و تسلیم و صبر. خودِ صبر چرا تلخ است، برا...
	می کِشد به ته چاه؛ ولی طناب را نمی گذارید ول شود؛ یا یکدفعه از جلوی چشم شما پنهان شود، برای اینکه بمحض اینکه تسلیم نشوید، طناب می رود، تلپی می افتید ته چاه. خیلی از ما همینطور هستیم، طناب را می گیریم یک خُرده می آییم بالا، بعد دوباره حواس مان پرت می ش...
	یونس به بحر بیامان محبوس بطن ماهیی
	او را چو گوهر سوی خود از قعر دریا میکشی
	این بیت را هم که قبلا" گفتیم، بحرِ بی امان، فضای یکتایی ست، درست مثل خورشیدی ست که روی یخ می تابد، این یخ نمی تواند مقاومت کند، شما هم داخل ذهن، دارید ذهن را تقویت می کنید، پوسته اش را مرتب سفت تر می کنید؛ ولی
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