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 ۵۲۲۰مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 

 ام خود عاشقان را خواب کو؟ دوش خوابی ديده

 کو؟جستم که آن محراب  کاندرون کعبه می

 ها، نه آن کعبه که چون آن جا رسی کعبه جان

 » شمع يا مهتاب کو؟ «در شب تاريک گويی: 

 بلک بنيادش ز نوری کز شعاع جان تو

 نور گيرد جمله عالم، ليک جان را تاب کو؟

 خانقاهش جمله از نور است فرشش علم و عقل

 سر و پا، غلبه قبقاب کو؟ صوفيانش بی

 ان ای نيکبختتاج و تختی کاندرون داری نه

 در گمان کيقباد و سنجر و سهراب کو؟

 پر ای مرغ ضمير در ميان باغ حسنش می

 کايمن آباد است آنجا، دام يا مضراب کو؟

 های تن تو بخششيست در درون عاريت

 در ميان جان طلب کان بخشش وهّاب کو؟

 در صفت کردن ز دور اطناب شد گفت زمان

 کو؟چون رسيدم در طناب خود کنون اطناب 

 چون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ دل

 پس از آن سو جز سماع و جز شراب ناب کو؟!

 چون ز شورستان تن رفتی سوی بستان جان

 های آب کو؟ جز گل و ريحان و الله و چشمه

 چون هزاران حسن ديدی کان نبد از کالبد

 » جمال فاتح االبواب کو؟« پس چرا گويی:

 ق آموز توای فقيه از بهر ل علم عش

 ز آنک بعد از مرگ ِحّل و ُحرَمت و ايجاب کو؟!

 يابی درش چون به وقت رنج و محنت زود می

 » او کجا؟! درگاه او را باب کو؟ «بازگويی: 

 باش تا موج وصالش درُربايد مر تو را

 » عالم اسباب کو؟ «غيب گردی پس بگويی: 

 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/99/4829/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 ار چه خط ابن بوابت هوس شد در ِرقاع

 ان، بنمايدت بَّواب کورقعه عشقش بخو

 هر کسی را نايب حق تا نگويی، زينهار

 در بساط قاضی آ آنگه ببين نُّواب کو

 تا نمالی گوش خود را خلق بينی کار و بار

 چون بمالی چشم خود را گويی آنرا تاب کو؟

 در خرابات حقيقت پيش مستان خراب

 در چنان صافی ميی ُدرد و خس انساب کو؟

 حساب تلف شد بی در حساب فانيی عمرت

 در صفای يار بنگر شبهت ُحّساب کو؟

 چون ميت پردل کند در بحر دل غوطی خوری

 زنی کاين بحر را پاياب کو؟ اين ترانه می

 
 ۳۳۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 

 خفته از احوال دنيا روز و شب

 .چون قلم در پنجهٴ تقليِب رب
 

 ۰۳۷۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 رخت خود را من ز َرْه برداشتم

 .غير حق را من عدم اِْنگاشتم
 

 ۸۱۷۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 من نگردم پاک از تسبيحشان

 شوند و ُدْر فِشان پاک هم ايشان

 ما زبان را ننگريم و قال را

 ما روان را بنگريم و حال را

 ناظر قلبيم اگر خاشع بَُود

 گرچه گفت لفظ ناخاضع رود

 زانک دل جوهر بَُود گفتن َعَرض

 پس طفيل آمد َعَرض جوهر َغَرض

 چند ازين الفاظ و ِاْضمار و مجاز؟

 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/104/7908/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AE%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7.html
http://ganjnama.com/View/97/104/8058/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B1%D8%AE%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%B2%20%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8100/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%85%D9%86%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%A7%D8%B2%20.html


                                   # Apr 15 2015               515  program      ۵۵۱      برنامه گنج حضور شماره

4 
 

 ر جان بر فروزآتشی از عشق د

 سر بسر فکر و عبارت را بسوز

 دانان ديگرند موسيا آداب

 سوخته جان و روانان ديگرند

 عاشقان را هر نفس سوزيدنی است

 بر ده ويران ِخراج و ُعْشر نيست

 گر خطا گويد ورا خاطی مگو

 گر بود پر خون شهيد آن را مشو

 خون، شهيدان را ز آب اَْولی ترست

 اَْولی ترستاين خطا از صد صواب 

 در درون کعبه رسم قبله نيست

 چه غم ار غّواص را پاچيله نيست؟

 تو ز سرمستان قالووزی مجو

 چاکان را چه فرمايی رفو؟ جامه

 ملت عشق از همه دينها جداست

 عاشقان را ملت و مذهب خداست

 لعل را گر مهر نبود باک نيست

 .عشق در دريای غم غمناک نيست
 

 ۸۲۹مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 اين جهان زندان و ما زندانيان

 .نحفره کن زندان و خود را وا رها
 

 ۹۵۱۹مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 اين همه که مرده و پژمرده ای

 .زان بُود که تَرک َسرور کرده ای
 

 ۴۱۴يت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، ب
 جان گرگان و سگان هر يک جداست

 .متّحد جانهای شيران خداست

 

 
 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/104/7942/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8483/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8424/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86.html
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 ۰۱۴۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 هر که او بی سر بجنبد ُدم بُود

 .ُجنبشش چون ُجنبش کژدم بُود

 ۳۳۶۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 

 در ُعلوِّ کوه فکرت کم نگر

 .که يکی موجش کند زير و زبر
 

 ۸۳۱۹مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 امر قُل زين آمدش کای راستين

 درياست اينکم نخواهد شد بگو 

 اَْنِصتوا يعنی که آبت را به الغ

 .خشک ست باغ هين تلف کم کن که لب
 

 ۱۰۵۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 کار، آن دارد که پيش از تن بُدست

 .بگذر از اينها که نو حادث شدست
 

 ۶۴۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 پس تو خود را صيد ميکردی به دام

 .که شدی َمْحبوس و َمْحرومی ز کام
 

 ۹۴۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 آنک ارزد صيد را عشقست و بس

 ليک او کی گنجد اندر دام کس؟

 
 ۳۵۳۴مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بيت 

 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 .جمله بيمعنی و بيمغز و ُمهان
 

 ۸۴۱۰مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 هوش را توزيع کردی بر جهات

هات نيرزد تَّره می  ای آن تُرَّ

 کشد هر بيخ خار را میآب هُش 

 آب هوشت چون رسد سوی ثِمار؟

 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/107/8459/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8535/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%90%20%DA%A9%D9%88%D9%87%20%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D9%85%20%D9%86%DA%AF%D8%B1.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8682/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%D9%85%D8%B1%20%D9%82%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8088/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8566/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%BE%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B5%DB%8C%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8566/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%20%D8%B5%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%D8%B3%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/97/104/8048/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8595/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html
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 هين بزن آن شاخ بد را خو کنش

 آب ده اين شاخ خوش را نو کنش

 هر دو سبزند اين زمان آخر نگر

 مرکين شود باطل از آن رويد ثَ 

 آب باغ اين را حالل آن را حرام

 .فرق را آخر ببينی َوالسَّالم
 

 ۶۳۷۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، بيت 
 صورتی از صورتی ديگر کمال

 .گر بجويد باشد آن عين ضالل
 

 ۸۱۰۹چهارم، بيت  مولوی، مثنوی، دفتر
 زين خران تا چند باشی نعل دزد؟

 .و لعل دزدگر همی دزدی بيا 
 

 ۳۷۷مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 از خدا غير خدا را خواستن

 .زونيست و کلی کاستنظَِّن اف
 

 ۵۲۴۸مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 سالها ره ميرويم و در اخير

 .در منزل اول اسيرهمچنان 
 

 ۲۱۲۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 ترک شهوتها و لذتها َسخاست

 هر که در شهوت فرو شد برنخاست

 اين َسخا شاخيست از سرو بهشت

 وای او کز کف چنين شاخی بِِهشت

 ُعْرَوةُ اْلُوثقى است اين ترک هوا

 برکشد اين شاخ جان را بر َسما

 کيش ْتا برد شاخ َسخا ای خوب

 تا اصل خويش مر ترا باالکشان

 يوسف حسنی و اين عالم چو چاه

 وين َرَسن صبرست بر امر اله

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/109/8830/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8450/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%86%D9%86%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8582/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8124/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%87%20%D9%85%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/105/8090/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%84%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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 يوسفا آمد َرَسن در زن دو دست

 از َرَسن غافل مشو بيگه شده ست

 حمد ل کين َرَسن آويختند

 فضل و رحمت را بهم آميختند

 تا ببينی عالم جان جديد

 .عالم بس آشکار ناپديد
 

 ۲۱۷۴مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 چونک عاشق اوست تو خاموش باش

 .او چو گوش ات ميکشد، تو گوش باش
 

 ۰۲۴۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 گر مراقب باشی و بيدار تو

 .تو بينی هر دم پاسخ کردار
 

 ۰۳۴۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، بيت 
 چشم چون نرگس فروبندی که چی؟

 که کورم ای اَچی؟ هين عصااَم کش

* 
 

 :از ديواِن شمِس موالنا شروع می کنم ۰۵۲۲ شمارۀ غزلِ برنامۀ گنج حضور امروز را با  با سالم و احوالپرسی

 ۰۵۲۲مولوی، ديوان شمس، غزل شماره 
 

 ام خود عاشقان را خواب کو؟ دوش خوابی ديده

 ستم که آن محراب کو؟جُ  کاندرون کعبه می

 ؛ ولی بالفاصله می گويد: عاشقان خواب ندارند. !می گويد: ديشب خوابی ديدم

 خوابش چه بوده؟

 .در داخِل کعبه، قبله را جستجو می کرده خوابش اين بوده که،

قبله، ِمحراب، وجود ندارد. محراب، اصطالحا" آن قسمتی از مسجد است که به سمِت ه داخِل کعبهمانطور که می دانيد، 

 . درست کرده اندسمِت قبله به قبله ست. طاقی 

 ولی در کعبه، همه جا قبله ست!. 

 همانطور که می دانيد، ما سه نوع خواب داريم:

در هم و بعضی موقع ها  ند می شويمخواب اين است که شب می خوابيم و هفت، هشت ساعت بعد، صبح بليک نوع 

 خوابی می بينيم. اين اثنا، 

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/profile.php?u=admin
http://ganjnama.com/View/97/104/7982/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D9%88%D9%86%DA%A9%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%20%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8499/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/109/8824/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%86%D8%B4%D9%85%20%DA%86%D9%88%D9%86%20%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3.html
http://ganjnama.com/View/97/99/4829/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 خوشحال ، متوجه می شويم که آن خواب يا رويايی که ديده ايم، حقيقت نبوده و بعضی موقع ها شدنبيدار بعد از صبح 

 ولی يک هشياری، آنجا بوده که اين خواب را ببيند!.  ؛يک خواب بوده آن. درست است که !هم می شويم

  را تمثيل قرار می دهد.خواب بيدار می شويد. موالنا  خواِب شباز  ؛ وشما خواب ديده ايدن هشياری، شما بوده ايد. آ

 خواِب فکر است. توضيح می دهد و آن، که قبال" در مورِد آن صحبت شده،  هم يک نوع خواب ديگردر مورِد 

  !.خواب نيست کين، مگو یروز در خواب

به هشياری بيدار باشيم، ولی زود، هشياری داخل سيستمی می شود که شايد می شويم، چند لحظه  در حاليکه صبح بيدار

هشياری را جذب می کنند. اين هم اين در آن، ذهن شروع به فکر کردن می کند. اين فکرها، ,, من ,, دارند و فکرهاِی 

 است. خواِب فکريک نوع خواب است. 

 در خوابش گم شده!. گيج و منگ است.  بشرِ  ،بشریفعلِی وضعيِت در گفتيم: 

وقتی به ذهن اش می رود و بر حسِب آن اقالِم ,, من ,, داِر ذهنی يا بر حسِب چيزهايی که به آنها چسبيده و هم هويت 

َمنگی و  شده، فکر می کند، هيجان به او دست می دهد. اين هيجانات، مثِل ترس و خشم و چسبيدن به اينها، يک وضعيت

و همراه با اين کار، درد هم هست!. برای اينکه: همينکه فکرها به تِن ما، اعمال شود، هيجان ود می آورد بوج گيجی

 بوجود می آيد. هيجاناتی مثل ترس، خشم، حسادت، ... اينها درد هستند. اين هم يک نوع خواب است.

که آدم، از خواِب ذهن بيدار شود و  بر اين استآن ی ايک خواب ديگری هم وجود دارد که در واقع، بيداری ست و مبن

، تماِم تماِم ,, من ,, هااز ذهن بيرون بيآيد، زاييده شود و با زندگی در اين لحظه، يکی شود. در فضاِی يکتايی باشد، 

      ، فکر کند. شود، ذهن اش ساده از ذهن اش بريزد دردها،

مِن ذهنی پيدا می  بدونِ  ربی که با اين نوع فکر کردنِ احس ها و فکرهايش در کارند، ولی تجهنوز  ،وقتی فکر می کند

 کند، هم يک نوع خواب است!؛ ولی اين خواب، خوش خيم است.

هميشه  .ولی از ذهن استفاده کردن ؛بيرون نيآمدناز آن فضا اين نوع فکر کردن، يعنی: در فضاِی يکتايی بودن و 

ن ترتيب، ما يک جهان جديد، زميِن جديد، عالم جديد، درست می بی درد ايجاد می کند و به اي و" بی من " ساختارهاِی 

 کنيم که حافظ به آن اشاره می کند:

 آدمی از نوعالمی ديگر ببايد ساخت و 

ِد زندگی ساخته می رَ موالنا به عالم جديد اشاره می کند، عالمی که بوسيلۀ خِ خواند: دوباره در مثنوی خواهيم  ،امروز

از ما ِخَرِد زندگی، خشم نيست، حسادت نيست، نگرانی و اضطراب نيست، پشيمانی نيست،  شود و در آن، ترس نيست،

به فکرها و به اعمال مان می ريزد و هر فکری را با ِخَرد و عشق و زيبايی، باردار می کند و هر چه می آفرينيم، شادی 

 زاست. غم از بين می رود.

 يم. اين، همآن جهاِن جديدی ست که ما به دنبالش هست

 موالنا می گويد: دوش خوابی ديدم.

 ، بالفاصله خودش می گويد:چگونه خوابی ديده؟

 نمی بينند، از خواِب فکر بيدار شده اند، در فضاِی يکتايی هستند، عشق يعنی:  » خواِب فکر« از نوِع  ،عاشقان

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


                                   # Apr 15 2015               515  program      ۵۵۱      برنامه گنج حضور شماره

9 
 

 دن. از ذهن متولد شدن، يکی شدن با فضاِی يکتايی و در " آنجا "، مثِل ماهی، شنا کر

، اما اينها هم ساعِت يازده، ديگر به خواِب فکر، به خواِب ,, من ,,  نمی روندمی کنند و حِس وحدت با خدا، را زندگی 

 آن خواب نيست!. ،دوازده شب، پنج، شش ساعت می خوابند و صبح هم بيدار می شوند. پس، منظور

 يی کرده که بقيۀ مردم، در خواِب فکرند. که انسانی در فضاِی يکتايی بوده، يکدفعه شناسا ،پس در حالتی

و يا شخِص شما را می گويد؟، " نه ". بشريت را می گويد و هر چه را که می گويد، در مورِد  ؛موالنا فقط خودشآيا 

 شما هم صدق می کند. در مورِد ُکِل بشر صادق است.

ظمی از انسان ها در خواِب فکر هستند و کاِر در حاليکه عاشقان خواب ندارند، يکدفعه شناسايی کرده اند که قسمِت اع

 دنباِل قبله می گردند!. لیغلط می کنند و آن کاِر غلط اين است که هميشه در کعبه هستند و

به جای اينکه نيايش کند، دنباِل قبله  ،دروِن کعبهاگر در ، )اينها تمثيل است(حاجی شود  کهبه مکه برود يک کسی که 

  .!غلط است ,,، بايد نماز بخوانممی خواهم ببينم که به کدام سمت ,,  :تلف کند کهبگردد و وقت و عمرش را 

 خوِد جستجو، يعنی: ذهن.

 جستجو، يعنی: اآلن، اينجا نيست. در حاليکه ما هميشه در آغوِش خدا هستيم.

ا به ذهن شان دادند و اما حواس شان ر ،و با او يکی هستند ؛می گويد که در همين لحظه، همۀ انسان ها، در آغوِش خدا

از طريِق ذهِن شان، قبله و محرابی، يک خدايی جستجو می کنند که: ,, من به کدام سمِت مادی بايد نيايش کنم و نماز 

 ، بنابراين، همۀ کارهاشان باطل است. قبلۀ مادی می خواهند و آن را پيدا می کنند!. ,, بخوانم؟

 قبلۀ مادِی شما کجاست و به کدام سمت، نماز می خوانيد؟ شما بايد به خودتان نگاه کنيد، ببينيد که

اکثريِت مردم در اين لحظه، که هميشه اين لحظه ست، بجاِی اينکه به فضاِی اين لحظه و به بی نهايِت اين لحظه توجه 

   کنند، به اتفاِق اين لحظه توجه می کنند!.                                        

اين تغييِر ن است. ما هميشه در اين لحظه هستيم، اتفاق تغيير می کند و مردم عقل و توجه شان را به اين لحظه، گذرا

، اين برکت در کدام اتفاق ؟و چگونه بايد تغيير کند که به من زندگی دهد چگونه تغيير می کند,,  :که ،داده انداتفاق 

 ,,. من زندگی پيدا کنم؟است؟، نجات در کدام اتفاق است؟، چه بايد اتفاق بيفتد تا 

 بنابراين، قبله شان اتفاق است. 

 .يک فضاِی يکتايی داريم و يک اتفاقدر اين لحظه، پس 

در مورِد شما، بدن تان اتفاق می اُفتد، فکرهاتان اتفاق می اُفتد، فکرهاتان در مورِد بيرون است، پس ُکِل سيستِم شما که 

ه و کدام اتفاق مهم است، حواس تان نيست که يک فضاِی اليتناهی، بناِم خدا، توجه تان دنباِل چيزهاِی بيرونی ست که چ

از جنِس همآن هستيد، شما را محاصره کرده و در آغوش گرفته، بمحض اينکه شما افسوِن اتفاقات ، بالقوهزندگی، که 

ندگی، به خدا می اُفتد و شما نشويد، زندگی را از اتفاقات نخواهيد، توجه تان را از اتفاقات برداريد، توجه تان به ز

  از جنِس او می شويد.، بالفعل

يادمان باشد: حس هاِی ما براِی ديدِن جسم، طراحی شده اند، مثال" من به شما می گويم آسمان را نگاه کنيد و شما به 

  .آرهآسمان نگاه می کنيد، می پرسم که آيا ماه را می بينيد؟، شما می گوييد: 
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 هم که فضاِی خالی ست، می بينيد؟، می گوييد: آره.می پرسم: آسمان را 

فضاِی خالی !، می پرسم: چشمان تان ماه را می بيند، فضاِی خالی را که می بينيد و متوجه اش هستيد، چگونه می بينيد؟

 که بوسيلۀ چشم، ديده نمی شود!.

 جواِب آن خيلی ساده؛ ولی بسيار بسيار مهم است.

يک حضور، يک هشياری وجود دارد که خودش از در شما بواقع، بيرون می بينيد، وقتی شما خالء و فضا را در 

 خودش آگاه می شود.

همينکه شما در بيرون خالء را می بينيد، يک خالء يی در دروِن شما، زنده می شود و روِی خود قائم و از خودش آگاه 

 می شود.

 می گوييد: آری.، شنوی؟سيقی را می نُت هاِی موکسی تار می زند، وقتی مثال" از شما می پرسم: 

 می پرسم: سکوِت بيِن نُت ها را هم می شنوی؟، می گوييد: آری.

 می گويم: گوِش شما که فقط نُت و جسم را می شنود!، سکون را چگونه می شنويد؟، سکوت را چگونه می شنويد؟

 ست.» خالی « جمله،  بين دو نُت يا بيِن دو حرف، بيِن دوچون می گوييد: می شنوم!، می فهمم!، 

 می گوييد: نمی دانم!. قرار است، صدا را بشنود!.را چگونه می شنويد؟!، گوش هاِی شما که » خالی « می پرسم: 

 جواِب آن خيلی ساده ست: در شما سکون و سکوتی وجود دارد که وقتی سکوت را می شنود، از خود، آگاه می شود. 

نيد، وقتی به بی فکری برسيد، يعنی: اين لحظه، هيچ فکری نکنيد و سکون می پرسم: شما فکر می کنيد و حرف می ز

 متوجه سکون می شويد؟باشد، 

فکر بعد از  ،ممکن است بگوييد: من اين را تا بحال تجربه نکرده ام. کما اينکه در غزل هم داريم، در مورِد ما قاعدتا"

با اين فکرهاِی  و ه ماشينی، بناِم مِن ذهنی، مدام فکر می کند. مثل اينکمی گويد ابقبقبۀ غلْ هم از در غزل  ،فکر می آيد

 .، که بيشترشان هم ,, من ,, دارد، خودش را زنده نگه می داردوار تکراری پشت سر هم و مسلسل

 شما می توانيد اين فکرها را باز کنيد و يک جايی سکون ايجاد کنيد؟می گويم: 

 ممکن است بگوييد: نه. 

وقتی چون ن کار را انجام دهيد، متوجه می شويد که " وجود داريد " و شما اين کار را کرديد. ولی اگر يکدفعه اي

در شما زياد و زياد و زياد شود، يکدفعه می بينيد که فکِرتان منفصل شد و شما بعنواِن هشيارِی حضور، آرامش، 

              خودتان را به خودتان، نشان داديد. 

 ن کار را می کنيد؟، می گوييد: نمی دانم. می پرسم: شما چگونه اي

هشيارِی حضور و استعداِد آگاه شدن از آن، يعنی: بيدار شدن از خواِب فکر، هميشه در شما وجود دارد،  ،حقيقتا"

بموقع خودش را نشان می دهد، شما هم با  و همآنطور که استعداِد زبان باز کردن و راه رفتن در يک بچه وجود دارد

سکوت ها و ان ها متوجه شديد که در شما، سکون و سکوتی وجود دارد که مدام از خودش آگاه می شود و همين امتح

 سکون ها و خالِء بيرون را به شما نشان می دهد.

 حاال، کاِر ما اين است که چنان اين سکوت و سکون را تجربه کنيم، که اگر بخواهيم، فکر ما را نَبََرد.
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را به فضاِی ذهن و به فضاِی درد، نَبَرند. بطوريکه در اين لحظه، من بتوانم به اختيار خودم، فکرهای ,, من ,, دار، ما 

ذهِن بی ,, مِن ,, خودم را بکار بگيرم. در آن صورت، من ديگر از جنِس هشيارِی حضور هستم و هشيارِی حضور هم، 

 دکتراِی فلسفه بگيرد و ... !، " نه! ". درس بخواند،  خيلیکه بگوييد آدم بايد  يک هشيارِی عجيب و غريبی نيست

 ما هيچ موقع نمی گوييم که يک بچۀ کوچک، بايد دکترای فلسفه بگيرد تا بتواند زبان باز کند!. چنين چيزی نيست.

 به حضور زنده شدِن خود،چون با علم شان هم هويت می شوند، مانِع مردم، خيلی اوقات، کسانی که دکترا گرفته اند، 

  می شوند!.

اتفاق می اُفتد؛ ولی حواِس شما به اين " آن فضا " پس معلوم می شود که دراين لحظه، بدِن شما، فکرهاِی شما، در 

که متوجِه چنان توجه شما را جذب کرده  فکرها و دردها و آينده و ,, چه گيرم می آيد؟، قبله کدام طرف است؟، و ... ,,

   ، نمی شويد!." ودحضوِر حاضر در خفضاِی " يکتايی، آن فضاِی 

 اب می گويد.قبقنشاِن اين توجه هم، فکر بعد از فکر است که به آن، 

 در کعبه، دنباِل قبله می گرديم!. :پس ما متوجِه اشتباه بشر و اشتباِه خودمان شديم

ا هستيم و از يک لحظه، متوجه شويم که در دروِن فضاِی يکتايی هستيم و شناسايی کنيم که کی هستيم، يعنی: از جنِس خد

 جنِس اتفاقات نيستيم، ديگر از خواِب فکر بيدار شديم و به خواِب فکر نمی رويم.

باز هم ابياتی از مثنوی خواهيم خواند که شما می توانيد آنها را آنقدر بخوانيد و حفظ کنيد که معانی  امروز در اين مورد،

 تا بيدار شويد. در شما زنده شود و به شما کمک کند

 يعنی: جدا شدِن هشيارِی حضور از اقالِم ذهنی و بيدار ماندن!. بيدار شويد و بيدار بمانيد!. بيداری

 نه اينکه يک لحظه بيدار شويد و دوباره، ذهن شما را بِِکَشد!.

ما را می ِکَشد!. مثِل تمثيِل موالنا که می ذهن بيشتِر ما، همينطوريم!، يک لحظه بيدار می شويم، لحظۀ بعد، دوباره 

گويد: قطره ای که در ِگل است، می خواهد به سوِی دريا برود؛ ولی تا يک قدم برمی دارد، ِگل پاِی او را می ِکَشد و با 

  خودش، يکی می کند!. 

برمی داريد. بطوريکه از ذهن فاصله می گيريد و ِکَشِش ذهن، نمی تواند  ندیــــبا اين شناسايی ها، شما يکدفعه قدِم بل

 ش، به آينده و به گذشته، بِِکشاند!.شما را به خود

 امروز در اين رابطه بيشتر صحبت خواهيم کرد.

  بله. اين، خواِب عارف است.

* 

 ۳۹۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 خفته از احوال دنيا روز و شب

 .چون قلم در پنجهٴ تقليِب رب

کسی که از خواِب ذهن بيدار شود، روز و شب، از احواِل دنيا، خفته. يعنی: حواس اش به اتفاقِات نيست، حواس اش به 

 خدا با آن، می نويسد.  است که قلمی در دسِت خدا باشد، يعنی:اين 
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شما را بعنواِن قلم، تَقليب يعنی: برگرداندن، به اصطالح، با آن کار کردن، در اختيار گرفتن، مثِل قلمی که يک نفر در 

       هيچ مقاومتی نمی کنيد.  دست می گيرد و با آن می نويسد، شما قلم هستيد.

 زندگی، در اختيارِ  که من می خواهم اتفاق اين لحظه در اختيارِ  بگوييدان را از اتفاق اين لحظه برداشتيد، همينکه توجه ت

 آن هست، چرا من می خواهم با عقِل ذهنِی خودم، اتفاق را تغيير دهم؟در آغوِش  ،به هر حال ،زندگی باشد دِ رَ خِ 

ِم ام در اين لحظه، چه اتفاقی می اُفتد؟، چه ِخَردی وارد اين بگذار عقِل ذهنی ام را تعطيل کنم، ببينم که در اثر تسلي

 چگونه زندگی با قلِم من می نويسد؟، وضعيت می شود؟

به چيزهاِی جهاِن  ولی بمحض اينکه بخواهيد به ذهن برويد و حواس تان را قلِم شما، همين هشيارِی حضوِر شماست

 .نمی شود نويسد، برای اينکه مقاومت می کنيد!.بدهيد، ديگر زندگی نمی تواند با قلِم شما ب بيرون

 محکم بگيريد و بگوييد: قلم را يک نفر می خواهد با قلِم شما بنويسد، شما 

,, من نمی گذارم بنويسی، بگذار من بنويسم ,,!. ما همين کار را می کنيم!. ما روِی حضورمان به خداست، بوسيلۀ ذهن 

 .)(واضح استسمی می خواهم، من يک قبلۀ جسمی می خواهم ,,. می گوييم: ,, خدا کو؟، من يک خداِی ج

، پول اش زيادتر می شود؟؛ يا بدتر می شود؟، روز و شب خفته، دنيايش بهتر می شود؟؛ يا کسی که از احواِل دنياآيا 

 کمتر می شود؟

روابط اش با مردم  همه چيِز او بهتر می شود. بدن اش بهتر می شود، سالم تر می شود، پول اش زيادتر می شود،

.ِخَرِد زندگی، در هر چه که می خواهد، می ريزدرونق پيدا می کند، بهتر می شود، کار و بيزنِس اش   

يادمان باشد: خدا از جنِس بی نهايت است، هر کسی بگويد: ,, من می خواهم قناعت يا کميابی را پيشۀ خود کنم، هر 

!. چه کمتر، بهتر  

نوع است: آيا شما آن را با مِن ذهنی می گوييد؟ هر چه کمتر، بهتر، دو ،ولی  

پس مردم يا اينکه، يک موقعی هست که شما نيازی به پوِل زياد داشتن، نمی بينيد، اين دو موضع، با هم فرق دارند!. 

" نه ".,, حاال من از احوال دنيا بخوابم، ديگران بيآيند، بزنند و ِبَبَرند؟، مگر من ديوانه ام؟! ,,، نبايد بگويند:   

 شما می توانيد بخواهيد، ولی سنگينی ات، آن طرف است.

بگذاريد زندگی بخواهد، با ِخَرِد او بخواهيد، با ِخَرِد مِن ذهنی نخواهيد، چون مِن ذهنی ِخَرد ندارد، محدود و محدوديت 

د نيست!، آخر ما از است. حسود است، درکار مردم دخالت می کند، کنترل دارد، ترس دارد، تجسماِت غلط می کند، بل

چيز ياد گرفته ايم؟ گی، چقدره بچ  

خيلی کم!. خيلی محدود است!. پس بنابراين، خفتن از احواِل دنيا، معنی اش اين نيست که: ,, به هيچی نرسد، هيچی 

 نمی خواهم ,,، " نه، اين نيست ".

ر!. ، بخواهيد؛ ولی با عقِل ُکلی که با شماست و نه با خواِب فکشما می توانيد  

. بگذاريد خدا بنويسدمشخص است،   

از وضعيت ها  است و تماِم حواِس ما به آن است و اتفاق افتادنحاال، اين وضعيتی که ما دراين لحظه داريم و در حاِل 

    زندگی می خواهيم، َرخت و َپخِت ماست. می گويد:
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 ۹۰۳۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت    
 رخت خود را من ز َرْه برداشتم

 .ا من عدم اِْنگاشتمغير حق ر

 شما می توانيد اين کار را بکنيد؟

می توانيد وسائل تان و ,, مِن ,, تان و فکرهاتان را، هر چه رخت و پخِت شماست، آنچه برايتان مهم است، که دِل شما 

 شده، از راِه زندگی برداريد؟

فته ايد و داريد اتفاق می اُفتيد!.همه اش در اين وضعيت خالصه شده، شما به دروِن وضعيت ر حتما" می توانيد.  

 " به اتفاق نگاه نکن، توجه ات را به خالء بده ".

 شما می گوييد: ,, من نمی بينم! ,,، " با چشم نمی توانی ببينی! ".

هزاران نوع، کمک ديدی که از جسم نبود، از ماده ، دد از کالبَ بُ سن ديدی کان نَ چون هزاران حُ  موالنا در غزل می گويد:

 از بيرون نبود، کاِر تو حل شد، زيبايی و راِه حل ديدی، پس چرا می خواهی با چشم و گوش ات ببينی؟!.             و 

ب ها را ببينی!، گشايندۀ درب چرا می خواهی جمال يا صورِت گشايندۀ در، » جمال فاتح االبواب کو؟« پس چرا گويی:

 ها خداست، بنده نمی تواند، مِن ذهنی نمی تواند.

برداری، بايد اين سيستمی که اآلن هست و توجه همه را جذب کرده، از راه اگر قرار باشد که شما َرخت و پَخِت خود را 

اين انرژی رد شود و موقعی برمی داری که عقِل مِن ذهنی زايل شود و شما با به اين ترتيب، از راه برداری که 

از حق، غيراز خدا، که اين لحظه شما به او نگاه می کنيد و با او قضاوت و تفسير، مقاومت نکنيد و فکر کنيد که غير 

 : می گوييد ی رد می شود و مزاحمت ايجاد نمی کنيد، همه را عدم می پنداريد. يعنیژيکی هستيد و اين انر

ای بدرد  عده ای، در کاِر حرفه ۀالبته، مشاوره ها و نصيحت هاِی خردمندان .،، است هيچعقِل مِن ذهنی صفر است.  ،، 

از موازی شدِن شما با زندگی ست که از درون تان ِخَرِد زندگی، برايتان راِه حل، می می خورد؛ ولی شما توجه کنيد که 

 .فرستد!

  :. عدِم مقاومت به اتفاِق اين لحظههيــــچ چيز، پُر برکت تر از عدِم مقاومت به اتفاِق اين لحظه، نيست!

 اتفاِق اين لحظه، قربانِی اتفاقات نيستيد.  معنی اش اين است که شما قربانیِ 

  .به خودتان نمی گيريد ،معنی اش اين است که در صحنۀ اوقات تلخِی جهان، ُرِل اوقات تلخی و مقاومت

 به فکر و عمِل تان نمی گيريد.  را معنی اش اين است که شما جلوِی ريختِن ِخَرِد زندگی

 ست، عدم می پنداريد. هکه در آن منيّت همۀ عقل هاِی مِن ذهنی، هـــــرعقلی را 

می توانيد زمين بنشينيد و حرف نزنيد، سکوت  حرفی بزنيد،بر اساِس آن، هر جا ديديد منيّت تان باال آمده و می خواهيد 

و  دکنيد. بدانيد که اين، به صالِح شماست. برای اينکه شما اجازه می دهيد ِخَرِد زندگی رد شود. هر جا ,, من ,, باال آم

که می دهيم!.  ستو جاِی تعهداِت دروغی جاِی خطر و لغزش و بی ِخَردی  ,,، آنجا,, خواست خودش را نشان دهد، 

 چرا اين کار را بکنيم؟!. 

 برايتان می خوانم. خواهش می کنم خوب توجه کنيد. ۱۷۵۸ بله. چند بيت از مثنوِی دفتر دوم می خوانم که از بيِت 
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در کعبه ای که اين لحظه النا دوباره به اين بيت اشاره می کند که در کعبه، رسِم قبله نيست!. در مياِن اين ابيات، مو

. شما هست و شما هميشه در اين لحظه هستيد و اين لحظه، فضاِی يکتايی و ابديت است و شما از جنِس اين لحظه هستيد

  زهاِی گذرا نبايد نقش بازی کنند.از جنِس بی نهايت و ابديت هستيد و عمِر جاودانه داريد، در واقع چي

* 

 ۸۷۵۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 من نگردم پاک از تسبيحشان

 پاک هم ايشان شوند و ُدْر فِشان

 موالنا در مورد انسان ها می گويد:

اگر انسان ها عبادت و تسبيح می کنند، پرهيز و شکر و صبر می کنند، هر چه که شما تسبيح و عبادت و خدا می گويد: 

   د. يان پاک می شوتن است. خودتابراِی من نيست، اين کار در جهِت آزادِی خودنيايش می ناميد، 

  :از اين است که شناسايی کنيدبرای پاک شدن تان می کنيد، همۀ نيايش هايی که شما 

اين وضعيتی که دارد اتفاق می اُفتد و من همه چيز را در آن می بينم و خودم را آلوده کرده ام و دارم اتفاق می اُفتم و ،، 

 .! ،،می ترسم، درست نيست

اهم از اتفاقات و آلودگی هاِی آن، پاک شوم. اگر پاک شوم، ُدر فشان می شوم. ُدر فشان يعنی: عشق و زيبايِی من می خو

 . (مشخص است)زندگی را می پراکنم. 

 آيا من آنجا نشسته ببيند  کهم و يکی خدا، ,, ا من,, پس شما به خدا منّت نمی گذاريد که در فضاِی دويی و ذهن، يکی 

چنين نگاهی غلط است. چنين نگاهی، ُجستِن قبله در داخِل کعبه  عبادت ام دير نشود!.،، يک موقعی ؟نماز می خوانم

ن عبادِت ما اين است که تسليم شويم و يواش يواش، نيروی زندگی ما را از آلودگی وضعيتی که اتفاق ييعنی: بهتر ست!.

!. اين کار با تسليم و پذيرِش اتفاِق اين لحظه، صورت می می اُفتد يا وضعيت هاِی گذشته؛ يا وضعيت هاِی آينده، رها کند

 .(مشخص است)گيرد. 

 ما زبان را ننگريم و قال را

 ما روان را بنگريم و حال را

 از زباِن خدا می گويد:

زبان  ما کاری نداريم که شما چه می گوييد!، به زباِن شما نگاه نمی کنيم، گفتاِر شما در اثر تغييراِت فشار هوا بوسيلۀ" 

شما را می دروِن بی نهايِت فضاِی ما قرار نمی گيرد، جا و  ،تان صورت می گيرد، خدا يا حقيقت، در اين تغييراِت فشار

خواهيم، ما حاِل خوِب شما را می خواهيم، ما می خواهيم دروِن شما باز شود، بی نهايت شود، از جنِس نور و شادی و 

تو باشم، نه اينکه شما بيآييد اينجا بنشينيد و بلند شويد، برويد!. حرف که  دلِ اهم ، می خو(خدا)از جنِس آرامش شود!. من 

 بدرد من نمی خورد!. 

 مِن ذهنی شما بيآيد اينجا بنشيند و حرف بزند و بعد بلند شود و برود، اسمش را نيايش بگذاريد!.

 من بودم!. يک عمر است در آغوِش من، دنباِل قبله می گرديد، هر جا نگاه می کرديد، 
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به همه جا، به تماِم جسم ها نگاه کردی، غير از من!؛ ولی برای اينکه مرا نگاه کنی، بايد از جنِس من شوی. آيا از جنِس 

 ". من هستی؟

 ما گفتيم: بله. ".  از جنِس من هستی؟" خدا از ما پرسيده: 

  .می پذيرم من ، يعنی:بلند می گوييد لهِ ـــبهر موقع شما به اتفاِق اين لحظه،  "

برای اينکه اتفاِق اين لحظه، جزيی از اين لحظه  ،(همان بله اوليه ست) !.ست همآن بلهپذيرِش اتفاق اين لحظه، در واقع، 

 . !ست

 .  " توجه کنيد !.گوييدمی هر موقع ,, نه ,, می گوييد و مقاومت می کنيد، به آن بله، ,, نه ,, 

 ناظر قلبيم اگر خاشع بَُود

 ع رودفظ ناخاضِ گرچه گفت ل

بنابراين،  ُخب، انسانی که دل اش خدا شده، منيّت اش صفر شده، متواضع و فروتن است، از نظِر منيّت، صفر است.

ست. ما به دِل شما، به مرکِز شما نگاه می کنيم، به زباِن شما نگاه نمی کنيم. اگر دِل شما امتواضع  خاشع ست. فروتن و

 .مشخص است. !خاضع و فروتن باشيداينکه يست که زباِن تان چه می گويد!، ولو از جنِس ,, من ,, باشد، مهم ن

 : نگوييدشما  پس، شما به لفظ نگاه نمی کنيد.

 .به دل نگاه کنيد، ! ,,حرف هاِی خوب می زنمعبادت می کنم و اينهمه ,, من اينهمه 

 ست؟، آيا شما از جنِس جدايی هستيد؟  ت شدگی آيا دل تان پُر از کينه ست؟، پُر از رنجش و درد است؟، پُر از هم هوي

جهانی چسبيده ايد و آنها مرکِز دل تان شده؟، آيا همۀ حواس تان به اتفاقات است؟، آيا در اين لحظه  اين هنوز به چيزهایِ 

 می ترسيد؟، يعنی: داريد اتفاق می افتيد؟

 شمابه مردم نگاه کنيد و ببينيد چقدر افسوِن اتفاقات هستند!.

 جا، چه شده؟ـ ک

" من مخالِف اخبار نيستم؛ ولی ما اخبار پََرست هستيم": ,, ببينم اينجا، چه می گويد؟، آنجا، چه می گويد؟، آنجا، چه می 

 گويد؟، اينجا، چه می گويد؟، اينها بايد با هم همآهنگ باشند، من اتفاِق درست را بفهمم!، ... ,,.  

ی از " آنطرف " نمی آيد که به اين اتفاق بريزد، من منتظرم ببينم که چه اتفاقی در حاليکه دل ام از ماده ست، هيچ ِخَرد

 می اُفتد؟

 !، اتفاقات در جهان بوسيلۀ مِن ذهنی می اُفتد! "." چه اتفاقی می اُفتد

 شما مسئوليت داريد که ِخَرد را به اين جهان بيآوريد و بگذاريد به اتفاقات بريزد!. 

کسی که می خواهد اتفاقات بزرگ را بوجود بيآورد، بايد به حضور زنده شود، تا خرد زندگی هر . !آنها هم مسئول اند

  از آنها به آن اتفاِق بقول خودشان مهم، بريزد!.

نيست، فقط يک اتفاق مهم است و آن اين است که آيا ِخَرِد زندگی، از طريِق شما، به اين » مهم « هيچ اتفاقی در جهان 

 نمی ريزد؟جهان می ريزد؟؛ يا 

     است، بگذار بريزد!. اگر نمی ريزد، هر کاری، به هر صورتی، بدرد نمی خورد!.» مهم « اگر می ريزد، آن اتفاق، 
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 زانک دل جوهر بَُود گفتن َعَرض

 پس طفيل آمد َعَرض جوهر َغَرض

 توجه می کنيد!.

 ه آسمان نگاه کنيد، آسمان مهم است، نه ستاره!. است، ب دل، عدمْ 

 تانِ ن آسمان هست!. آسماِن درون تان مهم است، نه فکرهاتان!، نه اتفاقاتی که فکرآوِن شما، آسمانی بزرگ تر از در در

 به شما نشان می دهد!. 

 است. جوهرآسماِن دروِن شما، جوهر است. که در واقع، شما هستيد و خداست. اين، 

هر اصل است، فرض کنيد کتابی داريد، اصِل خوِد کتاب است. جو َعَرضاتفاقاتی که در آسماِن دروِن شما می اُفتد،  

 .انتخاب کننداست، رنگِ آن، َعَرض است. می توانند آن را رنِگی ديگر 

 در شما هم، اصل اين جوهر و هشيارِی يکتايی ست، فکرها در آن، عوض می شوند. فکرها َعَرض اند. َعَرض

  شويد!. جوهرگذراست. َعَرض اتفاق می اُفتد که شما متوجِه 

پس، َعَرض طُفيل است، َعَرض فرع است، َعَرض قدرت و زندگی اش را از جوهر می گيرد. فکرهاِی شما در فضاِی 

!. پس شما هم اجازه بدهيد که خدا برای بوجود می آيدفکر می شود و يکتايِی دروِن شما اتفاق می اُفتد، فکر در آن عدْم 

 شما فکر کند نه ذهن تان. 

 : پس، ساده کنيم

 . در اين لحظه، اتفاق، فکرها، بدِن ما، همه َعَرض اند. جوهر، فضاِی يکتايی ست

آگاهِی شما به اين لحظۀ ابدی و حِس بی نهايت ريشه ست ، اين لحظۀ ابدی ست، فضاِی يکتايی، ابديت يا اين لحظه ست

هر چه در آن فضا  .ستکتايی ، فضاِی يست، خاصيِت شما هم هست. جوهرابديت واين بی نهايت، خاصيِت خداو اين 

      است، هر چه اتفاق می اُفتد، فانی ست. شما از جنِس آن، نيستيد. ضرَ عَ  اتفاق می اُفتد،َ

و بی دردی اش را از شما می اش و خوبی  شو ِخَرداش زيبايی و اش قدرت و اش  ولی اتفاق، طُفيِل شماست. انرژی

 بيرون، خبری نيست!. بله. نگاه می کنيم!.ما با اينهمه مشخصاِت خوب، به بيرون  گيرد،

 چند ازين الفاظ و ِاْضمار و مجاز؟

 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز

چقدر می خواهی حرف بزنی!، چقدر می خواهی با ذهن، راز و رمز بگويی!، چقدر می خواهی در توهم و در َمجاز 

 می خواهم. سوِز عشق می خواهم.  باشی؟، در ذهن باشی و تجسم کنی!، اينها همه توهم است، من سوز

 من می خواهم تو با من يکی شوی، به من بسوزی، من دل ات باشم و می توانيم بگوييم: با اين سوز، بيآفرينی!.

 .يکتايی را تجربه کنیتبديل و !. با اين سوز، بسازی!. با اين سوز، ، با اين سوز، زندگی کنی!با اين سوز، ساز بزنی 

 و، با آن، فکر کن. با آن، بيآفرين. با آن، عمل کن. فقط زندانی ذهن ات نشو که يک ِسری الفاظ وتو به عشق زنده ش

 گفتار را مدام تکرار کنی!، آنها بدرد نمی خورند.

  و آن دل و آن اتحاِد با معشوق، درست کند. عدمْ الفاظ و گفتگوها را بايد آن 
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 آتشی از عشق در جان بر فروز

 را بسوزسر بسر فکر و عبارت 

  :(کامال" مشخص است يعنی چه!)تو دل ات را عدْم کن، 

با جهان،  در اين لحظه، از جنِس اين لحظه شو، نگذار فکرها و بافت فکری که بر اساِس جدايی و هم هويت شدگی

ياج ندارد. ، به سواد و معلومات، به ليسانس و دکترا داشتن، احتاين مهم" ابتدا توضيح دادم:  درست شده، دل ات باشد.

  .شما استعداِد شنيدِن سکوت و ديدِن خالء را داريد

 ".  !اه می شودگبمحض اينکه خالء را می بينيد، آن هشياری، روِی خودش منطبق می شود، هشياری از خودش آ

 ما يک موقعی هست که ما از يک فکر آگاه می شويم، يک موقعی هست که هشياری از خودش آگاه می شود. موقعی که

ه حضور زنده ايم، هشياری روِی خودش ايستاده، از خودش آگاه است، همينکه شما سکوت را می شنويد، هشياری، ب

  روی خودش است.

بگذار اين عشق، همۀ ذراِت وجودی تو را به ارتعاش درآورد، فکرهاِی تو را به کار ، آتشی از عشق در جان بر فروز

 :در اين عالم پخش شود و خيلی به فکر و عبارت، توجه نکن، که ،شمابگيرد، بگذار اين تشعشع، از ذراِت وجوِد 

غير ادبی ست؟، دستور زبان را رعايت می کنم؟؛ يا رعايت ، ,, چگونه بايد حرف بزنم؟، آيا اين حرف زدن ادبی ست؟

  نمی کنم؟، ... ,,.

خدايا، قربانت بروم، جا برايت پهن می گويد: به شبان که يادمان باشد: اين قصه مربوط به موسی و شبان است. موسی 

  ايراد می گيرد: ،می کنم، چارق ات را می دوزم و ...

           . آخر سر، موسی متوجه می شود که اشتباه کرده.                                                                       )قصه را می دانيد(اين حرف ها چيست می زنی!.  !،صدايت را بِبُر

 دانان ديگرند  موسيا آداب

 سوخته جان و روانان ديگرند

 پس، آن پروتُکل ها و آن قرار مدارها و آن ادبی صحبت کردن ها و راز و رمزها، بدرِد زندگی نمی خورند. آداب دانان

َرد از آنها به جهان، و هر لحظه خِ  به عشق زنده سترواِن شان سوخته جانان، آنانکه  اند و آن آدم هاِی ذهنی، يک نوع

 جاری ست، آدم هاِی ديگری هستند!. اين دو با هم يکی نيستيد!.

 . دل اش مهم است.پس، شما با آداب هم، هم هويت نمی شويد. نمی گوييد: ,, اين آدم چرا اينطوری حرف می زند! ,,

 عاشقان را هر نفس سوزيدنی است

 بر ده ويران ِخراج و ُعْشر نيست

فضاِی يکتايی، هميشه با خدا يکی هستند، هر نَفَس، هر لحظه، با هر چيزی که هم هويت می شوند،  عاشقان، که در

 رهايش می کنند. هر لحظه، می سوزند.

 نرنجيد؟باعِث رنجش تان شود، ، از موردی که به شما برخورده و می تواند شما می توانيد اين لحظه

 اين لحظه را اين لحظه، تمام کنيد؟

 رها کنيد؟ست، نيرا که در راِه زندگی  یآن َرخت و پَختمی توانيد 
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دارم، هر کسی اينطور حرف نزند و اينطور رفتار  یمن آداب و قواعد : ,,و می گوييد ههمين شهِر آبادی که درست کرد

  ." ت!دِه ويران نيس" من يک استانداردی دارم، ... ,,،  ،تفسير کنم وقضاوت بايد بد است، من قبول ندارم، نکند، 

 شما بايد خراج بدهيد. ِخراج اش هم غصه و گرفتاری ست.

 !.خبری نيست!، نه کشاورزی، نه تجارتی آنجاقديم، به ده می رفتند و می ديدند که 

ُعشر و ِخراج، از بگيريم! ,,.  از دارايی يا محصول، ،م)هُ (يک دَ ، چه خراجی، چه ُعشری ما از اين اهالی، چه مالياتیـ 

 د که دارد!.کسی می گيرن

که اين اتفاق، تو را گرفت!، فورا" دستت را ای متوجه  و یبا چيزی يا با اتفاقی هم هويت می شو، اين لحظهشما اگر 

 اجازه می دهی ,, من ,, ات، خراب شود. باز می کنی و ويرانش می کنی!.

من عاشق ام، اين نَفَس، ،، يی: رنجيدی، در حاِل خشمگين شدن هستی، می گوحرِف مردم به تو برخورد، می بينی که 

 عشق، تماِم ناهمآهنگی ها را می سوزاند.  .،، بايد بسوزم، من به عشق زنده ام!

فضاِی يکتايی، مثل کورۀ بسيار سوزان است، چيزی در اين کوره بيندازی، فورا" ذوب می شود. يک رنجش را بينداز، 

ِده ات را ويران کن، تا کسی از تو را بينداز، ذوب می شود.  يک کينه را بينداز، يک ترس را بينداز، يک ناهمآهنگی

 . می گويد:ِخراج نگيرد

 می زند و خطا هم می گويد، ايراد نگير. حرِف غلط، تانبنظر  وقتی کسی،اگر شما به دل زنده ای، 

 گر خطا گويد ورا خاطی مگو

 گر بود پر خون شهيد آن را مشو

 ، شما.کی در راه خدا می ميرد؟ را نمی شويند. می ميردمی گويد: شهيد، کسی که در راِه خدا 

,, مِن ,, تان را در راه رسيدن به فضاِی يکتايی، می ُکشيد، می گذاريد بميرد. شما داريد شهيد می شويد، خون، همين 

تر از ِخَردی ست که از " آنطرف " می آيد. يواش يواش که ما می ميريم، ِخَرد جاری می شود و اين، خون است و به

يا شما  ؛اين آدِم دينداری ست، چيزی به او نگوييد ,,آِب بيرون است. آِب بيرون، توجيهاِت مردم است: ,, ای بابا، 

خودتان می بينيد که حرِف غلطی زديد، يک هفته ست که توجيه می کنيد و هنوز مردم ايراد می گيرند و دنبال بهانه می 

 !، ... ,,.                           ن ... بودهايبوده، منظورم، ... ن آنمن منظورم، ,, گرديد بگوييد: 

 دل ات را وسيع کن و بگذار از " آنطرف "، خون بيآيد، شهيد را نمی شويند!.

شهيد در اينجا، کسی ست که يواش يواش، مِن ذهنی اش را در راِه رسيدن به فضاِی يکتايی، ضعيف می کند و می 

، فکر می کرديم ما هستيم، !نبوديم مااين مِن ذهنی، نيست بميرد، ما داريم شناسايی می کنيم که  گذارد بميرد. اينجا، کسی

غير  وفکرهايش را جدی می گرفتيم، خشمگين می شديم، آثاِر بدی داشت، واکنش نشان می داد، واکنش هايش بيهوده 

 !.ينه، رنجش، استرس، بدِن مرا خراب کردهحقيقی بود، مربوط به زندگی نبود، بدِن ام را خراب کرده، ترس، درد، ک

جاز است؛ ولی آثارش حقيقی ست!. تقصيِر خوِد ماست که فکر کرديم او توهمی و مَ درست است که مِن ذهنی، مقوله ای 

 هستيم، خراج و عشر و جريمه اش را هم می دهيم!. جريمه اش، خراب شدِن بدِن ماست. 

 ." نی!اآلن که می دا" می گويی نمی دانستم!، 
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 ، چرا نفهميدم! ,,.!: ,, من پنجاه سال ام استنگوييد. " هر موقع که فهميديد، موقع اش است" ، ,, بعد از اين، چه؟,, 

 خون، شهيدان را ز آب اَْولی ترست

 اين خطا از صد صواب اَْولی ترست

بهتر است.  صورت ِگفتار می آيد، از هر آبی که از بيرون، بهآِب زندگی که از " آنطرف " می آيد، پس معلوم می شود، 

رف هايی می زنيد، به فکرهای شما می ريزد و شما حمی آيد و " آنطرف " از  که زندگی و ِخَرِد زندگی اگر آبِ 

 ِخَرِد زندگی، توجه کنيد!.به شما ، !دخواننخواهد که بيشتِر موقع ها با فکر مردم نمی خواند، که رفتارهايی می کنيد، 

با سيستِم درد زايی و درد زنده گِی شما، مردم، گم شده در فکر است. اگر شما به حضور برسيد و  بطور کلی، صفتِ 

 و توجه به اتفاقات نخواند، کی درست می گويد؟، شما يا مردم؟ درست کنی و عيب بينی

طريق ما به اين جهان می " شما!. شما بايد ايمان داشته باشيد که واقعا" آدم به خدا زنده می شود، واقعا" خرِد زندگی از 

 . " !آيد، اگر باور نمی کنيد، موالنا را ببينيد

در شما به َدش را رَ " می تواند خِ عمالزندگی،  .داستان نيست، تئوری نيست، ذهنی نيست ،حرف هايی که ما می زنيم

 نمايش بگذارد و به فکر و به کار و به روابط شما بريزد، امتحان کنيد!.

روابط تان بهتر نشده؟، اميدوارتر نشده ، زندگی تان بهتر نشده؟يک ساله، رنامه نگاه می کنيد، آيا که به اين ب يیشما

  :مبنی بر اينکهبهتر نشده، ايد؟، ايمان تان 

مقاومت فقط راهها را باز می کند و من  ،خدايی وجود دارد که از اين پُشت، به او متکی هستم و هيچ نگرانی ندارم،، 

مردم با من عوض شده، ميل به کمک من دارند، من ديگر دعوا نمی کنم، رفتار همسرم بهتر شده، رفتار  رفتارِ نمی کنم، 

با من بهتر شده. اآلن می بينم که به مردم لطمه نمی زنم و ميل به بچه هايم با من بهتر شده، رفتار رئيسم و همکارانم 

اين حضور، در هر چه بيشتر مردم دارم، برای اينکه  آزار ندارم، ميل به سرويس دادن و کمک کردن و دوست داشتنِ 

  .است آنمن ظهور می کند، همآن را در ديگران هم می بيند و عاشق 

خدا عاشق خودش است، در هر کسی که زنده شود، آن آدم، جنِس خودش را در ديگران می بيند و دوستش دارد. نمی 

ِع زندگی اش نمی بيند. دست اول به ِخَرِد درونش دسترسی دارد، می داند تواند به آنها لطمه بزند، برای اينکه آنها را مان

 مردم را مالمت نمی کند، محکوم نمی کند، عيِب مردم را نمی بيند.                        .!که اين ِخَرد، از کجا می آيد

شد و باال بيايد!. اگر درختی خشک می از درون بجوِخَرِد زندگی، بايد راه را باز کنند، بتدريج بايد می داند که مردم 

باز کرد. آن درخت، اين انسان، مقاومت می کنند  راِه آب را برايشبايد شود، برای اين است که آب به آن نمی رسد!، 

 " بله ". بنابراين، اگر مالمت کنيم، عيب را بگوييم، درست نخواهد بود. ننوشيده اند. ،شناسايی از آب، از آبِ  چون

 کعبه رسم قبله نيستدر درون 

 ر غّواص را پاچيله نيست؟چه غم اَ 

ما در دروِن کعبه هستيم، قبله ای وجود ندارد، شما دنبال قبله نگرديد. غواصی که در آب شنا می کند، احتياج به کفش 

اِی يکتايِی فضدرياِی ما که جا مان در آيا ، ور استدرياست و دائما" در دريا شنا اش جا و مأمنِ ندارد!. آيا کسی که 

 .غصۀ کفش را بخوريم؟، ما در اين لحظه ايم و از جنِس اين لحظه هستيم، وضعيِت اين لحظه، کفش ماستبايد ست، 
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 داريم؟!، غصۀ آن را بخوريم؟!، " نه ". ، احتياجکفِش وضعيِت اين لحظهبه ما آيا 

  :ولی موالنا، همينکه غزل را شروع کرد، عيِب انسان را گفت

نيم که اينجا، آدِم کوچولويی هستيم و خدا هم در جايی ديگر، باشندۀ بزرگی ست و بايد به ,, من ,, توجه ما فکر می ک

 : جدايی. همينکه می گوييم: ,, من ,,، يعنی کند!.

، روح، آندر دريايی، در فضايی مثل اين آسمان، شما ستاره ای هستيد که از  .هستيد او، شما نيست؟!که چنين  دنمی بيني

اين ستاره را در آغوش بگيرد و حداکثر ِخَرد و زيبايی  اری، می تواند بيرون بيآيد و با آن آسمان، يکی شود و جسمِ هشي

 اين ِخَرد، اين برکت، بی نهايت است، تمام شدنی نيست.  .را به اين ستاره و به بقيۀ ستاره ها بدهد

دنبال يک قبلۀ ذهنی می گشتم،  ،عيت ذهن است، در ذهن، دروِن وض!در دروِن وضعيت بودم ای تا حاال ستاره,, من ,, 

 . ,, چه هستم!رسيدم و گم شدم و نمی دانم  و ... پول و مقام يی مثلِ آخر سر به بُت ها

 ، کی بايد بيدار شويم؟!.هنوز هم در کعبه، دنباِل قبله می گرديم!ما 

نه اينکه تَن بد است، بلکه اين تن، تا موقعی  .وضعيت، کفِش ماست، ما کفش نمی خواهيم. حتی اين تن هم کفِش ماست

 . بماندبايد سالم  داريم شکه الزم

 ، هم هويت نيستيم. آنچگونه بهترين سالمتی را حفظ می کند؟، موقعی که با تن 

ر می خط افتاده!، اين مو هم که سفيد شده!، انگار که دارم پي ،مدام جلوی آينه می رويم و می گوييم: ,, مثل اينکه اينجا

 م و مردم می گفتند: يبرای اينکه با جوانی هم هويت شده بودشوم، ديگر آن جوانی نيست، ... ,,. غصه می خوريم، 

 .,, چقدر خوشگل هستی، آفرين، بَه بَه بَه!، ماشاهللا! ,,

  ديگر نخواهند گفت!.اآلن، 

 کفِش وضعيِت است!، در کعبه دنباِل قبله گشتن است!.اينها همين، 

به  من ديگر نتوانم توجه مردم را بعنواِن زن يا مرد، بخاطر جوانی، بخاطر قدرت، بخاطر پول، بخاطر مقام، ... ,, اگر

 چکار کنم؟! ,,. خود جلب کنم،

. تو غّواصی!. اين پاچيله، اين پا افزار، کفش، مزاحم نداينها همه کفش ا .يادت بيآور که: غّواص، کفش نمی خواهد

      هستند!.غّواص  ، مزاحمِ و چوبين سنگيناست!. کفش هاِی 

 رمستان قالووزی مجوتو ز سَ 

 چاکان را چه فرمايی رفو؟ جامه

(قالووز ، نخواه که رهبِر عده ای شوند!. تو، همۀ ما، از انسان هايی که از ذهن بيرون آمده و در فضاِی يکتايی هستند

به ارد که آدم به عده ای وابسته ست، مجبور است آنها را رهبری اگر با ذهن صورت بگيرد، اين مسئله را د .يعنی: رهبر)

فردا، اين رهبر، اگر نقصی داشته باشد، نمی تواند آن را عوض به آدم نگاه می کنند، هم کنترل کند، آنها و  راهی ببرد

  کند، دائم بايد رفو کند!، ,, من اين حرف را نگفتم، منظورم اين ... بود! ,,.

  .(در ذهن)! ,, من، رهبرشان هستم. ,, ر، صد هزار نفر به آدم نگاه می کنندهزار نفر، دو هزار نف

 واقعا" به حضور رسيده و در فضاِی يکتايی باشد و رهبِر مردم شدن، برايش مهم نباشد، واقعا" رهبر است!.اگر کسی 
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از دست دادِن تعدادی از اينها، در  و ولی اگر، رهبِر مردم شدن، برايش مهم باشد، يعنی: با اين ُرل هم هويت شده باشد

باشد، بستگی داشته بترسد و از ترِس نگاِه و قضاوت هاِی آنها، نتواند تغيير کند، حرف هايش، به حرِف مردم و ديگران 

 ما به هم چسبيديم، نه من می گذارم آنها تغيير کنند و نه آنها می گذارند من تغيير کنم!. :در اين صورت

  .فضاِی يکتايی از طريِق من، حرف نويی بزند!، ما همه به حرف هاِی کهنه چسبيديم! قرار است که هر لحظه،

 ،بدوز!) ، بچسبان،چيزی در آن قسمتبرای چه می گويی که تو بيا و اينجايش را ُرفو کن؟!، (می گويد: کسانی که جامه چاک هستند 

برای اينها، وضعيت مهم  و کفش نمی خواهند!. ، اينها جامه!می خواهند وضعيت ها، هم هويت شدگی ها را پاره کنند

 .نيست!. اينها با هيچ فکر، با هيچ وضعيتی، با هيچ باوری، با هيچ تعلقی، هم هويت نيستند!

 ،از هيچ چيزی هويت و خوشبختی نمی خواهند. به جهان نگاه نمی کنند، به افراد نگاه نمی کنند، افراد را دوست دارند

 ستند و همه را از جنِس زندگی می بينند؛ ولی به آنها، وابسته نيستند.خودشان به زندگی زنده ه

مجسمه ها را سرجايشان نگه دارد  ،با يک طناِب نامريیمی خواهد اگر خودش مجسمه باشد و همه را هم مجسمه بداند، 

 و کنترل کند. تو اين را از َسر مستان، نخواه، َسر مستان آزادند. 

 استملت عشق از همه دينها جد

 عاشقان را ملت و مذهب خداست

هر لحظه  .ستاو ديدِن خدا دينِ اوست،  ينِ ، دعشق .او قرار می گيرد در اختيارِ  ،کسی که به فضاِی يکتايی می رود

 یعاشقانبرای  .زندگی، خدا، هر لحظه، خودش را از طريِق او، بيان می کندتسليم است، چون قلم در پنجۀ تقليِب َرّب. 

 .مشخص استکتايی زندگی می کنند، ملت و مذهب، فقط خداست. که در فضاِی ي

 هر نبود باک نيستلعل را گر مُ 

 .عشق در دريای غم غمناک نيست

و به فضاِی يکتايی رفته ايد، اگر ُمهر بيرون هم روی شما نخورد، مردم تأييدتان  ايد شما اگر از ذهن متولد و لعل شده

ارزش است و لزومی ندارد  ،لعلخوِد  ،، ارزش دارد!خوردهچون ُمهر  که ستني نکنند، اصال" مهم نيست. مثِل ِسکه

 ديد، ُمهِر بيرون را نمی خواهيد.زنده شُ  ،به اين لحظه ،ُمهر داشته باشد. شما هم که به زندگی

  حاال، ُمهِر شما، تأييِد شما، چيست؟

 در درياِی غِم انسان ها، غمناک نيستيد. اين امتحاِن شماست.شما 

* 

         می خوانيم: را غزل مان  يِت دومِ ب

 ها، نه آن کعبه که چون آن جا رسی کعبه جان

 » شمع يا مهتاب کو؟ «در شب تاريک گويی: 

  .که شما داريد! ی، صحبت می کنم!، نه آن کعبۀ سنگی يا هر کعبۀ ذهنِی ديگرها جانمی گويد: من راجع به کعبۀ 

نمی بدوِن مهتاب يا شمع، شب به " آنجا " برسی، تاريک باشد، نمی گويی: ,,  راجع به کعبه ای صحبت می کنم که اگر

 .,, !توانم ببينم
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 پس، راجع به کعبۀ مادی صحبت نمی کند. آن کعبه ای را هم که مردم برای زيارِت آن می روند، نَماد است. 

از ذهن، شما بايد از هم هويت شدگی و پس  شما وارِد کعبۀ يکتايی شويد. جاِی خدا، کعبۀ يکتايی ست. :نماِد اين است که

 آن کعبه هم نماِد چنين تبديلی ست. .تبديل شويد و به کعبۀ يکتايی برويدو  جدا

 حواِس تو را بُرد!. که اآلن، ولی من اآلن، راجع به کعبۀ جان ها صحبت می کنم و نه کعبه ای 

  تو اآلن به کعبۀ جان ها بيا.

می گرديم تا آنجا را  ،وسيله ای حرفی، به درست کنيم، تاريکی ست و دوباره دنبالِ در ذهِن تاريک، کعاگر ما پس 

 ،صحبت می کنيم کعبۀ دِل انسان، ما راجع به دانِش ذهنی ستسمبُِل روشن کنيم، مهتاب و شمع، سمبُِل دانِش بيرونی، 

 .رونو نه از بي که پُر از روشنايی ست و ِخَرد و عشق و زيبايی از " آنجا " می آيد

 بنيادش ز نوری کز شعاع جان تو بلکِ 

 نور گيرد جمله عالم، ليک جان را تاب کو؟

نه جاِن حيوانِی شما، در ذهن ما جاِن (شما،  فضاِی يکتايی ست که اگر به " آنجا " بروی، جانِ  بلکه بنياِد چنين کعبه ای، نورِ 

 . د، نمی ميرداگر از ذهن زاييده شو کهجانی ، )نمی خواهيم بميرد کهحيوانی داريم، جاِن ذهنی داريم 

يک مِن ذهنی ست که جان دارد، کما اينکه  .فکرهاِی پُشِت َسِر هم، درست می کندجاِن ذهنی را فکرهاِی مسلسل، گفتم: 

دائما" دنباِل تعميِر خودش است، ولی به فکر جاِن خودش هم چون جان دارد، مِن ذهنی  .حرف ها به ما برمی خورد

  .بدِن ما را خراب نمی کرد! ،نه گرا، !نيست

را خراب می کند!، به تنها چيزی که عالقه مند است، تعمير و نگه  آنو  ؛مِن ذهنی انگلی ست که روِی بدِن ما زندگی

 دارِی و بقاِی خودش است، برای همين است که عالقه ای به حقيقت ندارد، دنبال حقيقت نيست. شما استدالل کنيد: 

 ولی نمی خواهد ببيند، نمی فهمد.، " است" حقيقت اين ... 

و خوشحال بگويی: ,, آفرين، ماشاهللا!، چقدر خوشگلی!، با سوادی، موفقی، ... ,,، يکدفعه چشم هاِی مِن ذهنی، پر نور 

 تا بخواهی بگويی: " اينجا را اشتباه کردی "، با ترس و لرز: ,, من کردم؟!، من نکردم تو کردی ,,. .می شود!

ری وجود دارد که اگر شما اآلن، اين فکر مسلسل و پشِت َسِر هم را خاموش کنيد، نمی ميريد!، هنوز زنده ايد، جاِن ديگ

 می نامد، اصطالِح ديگری نداريم. جانهم  موالنا راآن جان، 

عالم می  رویِ تابيدن به  شروعِ ، به صورِت ارتعاِش عشق، پس بنابراين، بنياِد اين نور، خداست که وقتی از جاِن شما

يعنی: شما همه جا، بجاِی نور می منظور از نور، نوِر خورشيد نيست، (می گيرد. نور، همين هشياری ست.  نوررا کند، عالم 

  .)هشياری را بکار ببريد توانيد

، دنهمۀ عالم، از جمله گياهان، از جمله حيوانات، از جمله انسان هاِی ديگر، عشق می گيريعنی: نور گيرد جمله عالم، 

  را ندارد!. مهمآن جاِن حيوانِی ما، تاِب ديدِن اين  ولی ؛ليک جان را تاب کو؟، دنزنده می شو

 ، از جنِس درد يعنی: اگر شما جاِن زندگی را داشته باشيد و اين عشق را بتابانيد، جان هاِی ديگر که از جنِس مِن ذهنی

ان نباشيد. آن کسی که طالب است، می گيرد، همه نمی ممکن است نگيرند، شما نگر نمی گيرند!.اين نور را هستند، 

  گيرند.
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هم به معنِی توان است. توانايِی گرفتن به معنِی تابش و تاب ندارد. تاب،  ،جان، ليک جان را تاب کو؟بنابراين می گويد: 

 و تحمل کردن.

ذوب می کند. در واقع اين حالت باال  پس اگر آن شعاع از ما، به روی دردهامان، به روِی مِن ذهنِی ما، بتابد، آنها را

 آمدِن شناسايی در ماست. يکدفعه شما متوجه می شويد که: 

پُر از رنجش و پُر از ترس هستيد، پُر از چسبيدن به بعضی چيزها هستيد و نمی دانستيد!، يکدفعه متوجه می شويد که 

که پُر از ترس  می پرستيد!، اين چه رابطه ای سترابطه ای، پنج سال است که به شما درد می دهد و شما اين رابطه را 

 ، پُر از رنجش است؟!، ولی من، اين رابطه را می پرستم!.؟!است

يکدفعه متوجه می شويم که چرا در اين رابطه، آزادی، عشق، کمک و حمايت، وجود ندارد؟!، چرا قدرشناسی وجود 

من اين رابطه را می پرستم؛ ولی هيچيک از پس چطور ندارد؟!، پس اينها کجاست؟!. مگر عشق برای انسان نيست؟!، 

 اين برکاِت زندگی، در آن نيست؟!.

  اين رابطه را کی می پرستد؟، ,, مِن ذهنی! ,,.

 : ، نگاه می کنم می بينمچرا می پََرستَد؟، برای اينکه عاشِق درد است. حواس ام را پَرت کرده. اآلن که عقب کشيدم

 ما اينکه در آخِر غزل، موالنا می گويد:ام را تلف کردم!. کزندگی  

 حساب در حساب فانيی عمرت تلف شد بی

 ت ُحّساب کو؟در صفای يار بنگر شبهَ 

می  مرهرا نُ  و فانی حسابداری، در شما هست که چيزهاِی از بين رفتنی ه وحساِب فانی يعنی: يک حسابگر، يک شمارند

ِل گذر است، ولی برای مِن ذهنی، چيزها، فانی و در حاِل گذر نيست، همه چيز در حا را با هم جمع می کند. آنهادهد و 

 نمره می دهد، ذخيره می کند، از جمله رنجش ها را، نمره می دهد و ذخيره می کند!.

چهل و دو و نيم اين يکی هم ,, اين آدم، پنج واحد به من بدی کرده!. اين يکی، بيست واحد. آن يکی، سی و پنج واحد. 

 ينها را با هم جمع می کند و حسابداری می کند!. ا واحد ,,.

در نابِی يار، در فضاِی يکتايی، آن ، در صفای يار بنگرعمِر ما را بی حساب تلف کرده!،  که اينها حساب هاِی فانی ست

ن کو آن حسابدار؟!، آ، ت ُحّساب کو؟شبهَ  بنگر!، م،يم و بيدار می مانيموقعی که به زندگی هشيار و بيدار می شو

      حسابدار توهمی بوده!. 

 ش جمله از نور است فرشش علم و عقلخانقاهَ 

 سر و پا، غلبه قبقاب کو؟ صوفيانش بی

خانقاهش يعنی: کعبه اش، همآن جايی که نيايش می کنند، يعنی: فضاِی يکتايِی اين لحظه، همه اش نور است، همه اش 

جايی که من عبادت  .ها نيست، فکرهاِی ,, من ,, نيست است، خالء ست، ماده و وضعيت هشياری ست، همه اش عدم

 می کنم، همه اش از نور است. فرشش چيست؟

پس من جزو درياِی يکتايی ام و  .از اين دريا می آيدمی جوشد و همآن چيزی ست که مادی ست و يعنی: فرشش 

 .می شود ذهنت و ماده و که درشما کمی سفست چيزی می اندازند، خانقاه يا مسجد فرشی که در  مثلِ فرشش، 
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صوفيانش هم که شما باشيد، بی َسر و پای ايد. بی َسر و پا، يعنی: َسر ، زندگی ست ِخَردِ  و علم و عقلواقعا" آن موقع،  

        و پايی مادی نداريد: 

 ,, من معلمم، من پروفسورم، من پدرم، من مادرم، من رئيسم، ... ,,.

  .، آن سه نقطه را پُر نمی کنيم,, من ... هستم,, م: نه. يادتان هست، همينکه می گويي

,, ، وقتی هشياری روی خودش قائم می شود، وضعيت ها و نقش ها کنار می روند و ديگر ,, هستم فالننمی گوييم من 

يک  .نژادم را نمی گويم .دين ام را نمی گويم .نقش ام را نمی گويم .برچسب روی خودم نمی زنم .پدر نيستم,, من 

 انسان چيست؟ .در واقع تماِم انسان ها، يک انسان بيشتر نيستند .هشياری هستم

  .اين دو؛ يا ترکيبی از مِن ذهنیاست؛ يا  هشياری حضورانسان فضاِی يکتايی و 

يک انسان، يک نفر هست. مذهب و دين و سياست و باورهای اجتماعی و اصال" ُکِل باور و تَن ها و ... همه چيزهاِی 

تند. آن چيزی که در مورد انسان وجود دارد، چينی باشد، امريکايی باشد، ايرانی باشد، فرق نمی کند، اصل گذرا هس

 کار، يک هشيارِی حضور است و يک مِن ذهنی. اين دو، انسان اند.

يِت جهان وضعغالبا" اآلن،  و که فقط من هاِی ذهنی اند!(فقط مِن ذهنی ست  ،قطع است انسان، حاال، اگر هشيارِی حضورِ 

ی می تواند هشتاد در صد انسانمِن ذهنی، در انسان ها کم و زياد می شود. مثال" در صِد هشياِر حضور و . )اينطور است

 اين هم يک نوع آن است. به حضور زنده باشد، بيست در صد هم مِن ذهنی داشته باشد.

وت، باورهای متفاوت، راه و رسم های پس، درست است که انسان ها نژاد متفاوت، رنگ پوست متفاوت، دين متفا

متفاوت دارند، اما همۀ اينها سطحی ست. در اصل يک خدا، يک هشياری حضور هست که می خواهد همۀ انسان ها به 

او زنده شوند و دارد زنده می کند و بايد زنده شوند وهيچ راه ديگری ندارند، اگر بخواهند بيدار و زنده نشوند، راه درد و 

و راِه گرفتاری را می روند. آنقدر گرفتاری ايجاد می کنند تا باالخره متوجه شوند که بايد به حضور زنده راِه جنگ 

 شوند. بشر نمی خواهد اين کار را بکند!. 

خودش را نشان می دهد. همين نوع بيشتر هزاران سال است که بشر، اين خبط را کرده. امروزه هشيارِی حضور، 

بطور  مثل حافظ، موالنا، فردوسی و بقيۀ بزرگاِن ايران و جهان که به دنيا آمده اند، نسان هايیاهمين نوع برنامه ها و 

مهم کتاب های اصلِی پيغاِم  .بعضی مثِل موالنای خودمان، آشکار تر و جامع ترهمه همين حرف را می زنند. ، کلی

 همين است. هم  ،دينی

سر و پا يعنی: به َسر و پاِی اين جهانی، اعتباری قائل نيستند. تمام  صوفيانش سرو پا ندارند. بیسر و پا،  صوفيانش بی

اهميت را به ميزاِن زنده بودن به حضور، به ميزاِن عمق داشتن، می دهند. بنابراين، سر و پاِی جهانی ندارند، نه کفش و 

 نه کاله می خواهند؛ ولی در اينجا می گويد:

 قبقاب کو؟ ۀبلْ غَ 

بيهوده گو و زياد حرف  يکی کفِش چوبين است و يکی آدِم بسيارگو و :. قبقاب دو معنی داردقبقاببۀ لَ غَ  يعنی: ۀ قبقاببَغلْ 

 . حرف پشِت حرف، فکر پشِت فکر.!قبقاب، به معنِی باشندۀ بسيارگو، به ذهن می خورد اين .َزن

 !.دمی پَر به فکر ديگر .می پَردبه فکر ديگر شما ببينيد: اين فکر تمام نشده، ذهن ما 
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از فکرهاِی ما ، %)98( ، حتیبنظرش می آيد که اين فکرها جدی و الزم اند، در حاليکه در صِد مهمی از فکرهاِی ما

  .تکراری اند

، من ذهنی زنده می ماند. مِن ذهنی گرچه زياد حرف می زند، وانمود می کند که آنهابا تکرار فکرها و هم هويت شدن با 

شش ميليارد، هفت ميليارد، انسان باشد و اينها در روِی زمين، ر اين رواست که مثال" است!، آخ همينماست و انسان، 

 بر اساِس جدايی از خدا و مردم درست می شود و چون قطع است، فکر کنند که مِن ذهنی اند!، من ذهنی  ،يا بيشترشان

  .درد ايجاد می کند

، چه مسائلی بوجود می آورد!، زن و شوهر دائما" در ستيزند، کنيد که اين مِن ذهنی در واحد کوچکی بناِم خانواده توجه

 چون رابطه بر اساِس دو تا ,, من ,, و ترس و کنترل، بنا شده، انرژِی بد و مسموم کننده و دعوا در آن فضا هست، 

 اگر مِن ذهنی داشته باشيد، در خانواده دعواست. شما هر کسی باشيد، 

تصميم می گيرند دعوا نکنند؛ ولی ذاِت  و ش يواش شروع می کنند به َخم شدن و آشتیهفته ای يکبار دعوا می کنند، يوا

قبقاب، غلبه کرده. بسيارگو، فکر بعد از فکر و هم هويت شدن با آنها و اين فکرها  دارد!.بستگی مِن ذهنی، به دعوا 

ما پايين  وقتی هشياریِ ين می آورد، درد ايجاد شود، دردهايی مثِل ترس، خشم، هشياری را پاي جسم ما اثر کند و ویِ ر

 .است، مثل آدم هاِی مست و خواب می مانيم

هاست، هشياری اش بسيار دکسی که عميقا" جذب فکرها و در موالنا اسمش را خواِب گذاشت، اين، خواِب فکر است!.

 پايين است و حالش هم خراب است، دائم او را نصيحت کن!، مذاکره کن!، فايده ندارد!.

 دوباره دعوا می کنند، برای اينکه مِن ذهنی آنجاست!.  ،شوهر را آشتی بده، بعد از دو روززن و 

 :ديگری را مالمت می کند، هر کسی که می گويد مِن ذهنی مالمت می کند، چاره اش اين است که: هر کسی که

خودش است!.  تقصيرِ اند که بد، ,, استتقصير پدرم، مادرم است، تقصير برادرم، تقصير خواهرم، تقصيِر همسرم  ,,

اول بايد روِی خودش کار کند. هيچ مِن ذهنی نمی گويد تقصير خودم است!. اين هم  .تقصيِر مِن ذهنِی خوِد اوست

  .خاصيِت مِن ذهنی ست، بايد خودش را نگه دارد!، بايد خودش را باال و بی عيب نگه دارد!

ديگران را مالمت کنم، بايد ن بی نقص ام، تقصيِر ديگران است، تماِم فکر و ذکرش اين است که ,, من بی عيب ام، م

من اينطور شوم و غير از اين هم نيست، برای اينکه اگر قبول کنم، ديگر مِن ذهنی  ديگران کردند، آنها باعث شدند

 نيستم، بايد از جنِس زندگی شوم! ,,.

 را می بيند، متوجه می شود که نقص هايی دارد هر کسی که از جنِس زندگی ست و فضا را باز می کند، يکدفعه خودش

را در خيلی جاها  کوتاهی های خود يا زياده خواهی هاِی خودروابط اش را می بيند، سهم  .را خودش باعث شده ههم و

عمل می کند، می به آن هم و  دارداحساس طلب بخشش  .، ُمنِصف می شود و عقب می ِکَشد و معذرت می خواهدمی بيند

 .بخش، اشتباه کردمگويد: ب

 اصال" برايش مهم نيست.و در اين رابطه، نگاِه مردم،  می تواند بگويد اشتباه کردم

حقيقتا"  که ولی کسی ؛تو که اشتباه نمی کنی!، آدم بزرگی مثل شما که اشتباه نمی کند! ,, : ,,من های ذهنی می گويند

  .و مردم اشتباهاتش را می بخشند کوچک می کندوقتی می داند اشتباه کرده، مِن ذهنی خود را بزرگ باشد، 
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 !.سر و پا، غلبه قبقاب کو؟ صوفيانش بیپس، 

  .را دارديا مقدار حرکِت فکر بقاب که در واقع غلبۀ فکر است، ُمِمنتُم، اين قَ 

فيزيکدانان، در اصطالِح با سرعت هشتاد کيلومتر می رود، نمی توانيد بالفاصله آن را نگه داريد، شما  اتومبيلِ مثال" 

سرعت غلبه دارد. اگر يکی بخواهد اتومبيل را نگه  .ُمِمنتُم، يعنی: مقدار حرکت دارداتومبيِل شما با اين سرعت حرکت، 

  .اتومبيل بايد ترمز شودسرعِت اين دارد، 

کدفعه اتومبيل ، يمتوقف شودتا اتومبيل،  ،هیتُرُمز فشار د یِ ورو يواش يواش  ریرا از روی پدال گاز بردا يتپابايد 

 متوقف نمی شود!.

 . را حفظ کنم ,, من  ,, بايد اين :نگه دارِی آن، روِی همه هستحفظ و ذهن هم همينطور. غلبۀ درست کردن ,, من ,, و 

يک سرمايۀ حضور، نور، بوجود ما، شبراِی وقتی شما با زندگی موازی می شويد، اتفاق اين لحظه را قبول می کنيد، 

         .ن سرمايۀ حضور، علم و عقل استاي، فرِش می آيد

شما، متوجه می شويد که جريان  .، علم و عقل استشناسايی اين موجِ  .روِی دريا، موجی می آيد، درست مثل اينکه

 چيست؟، من کی هستم؟، چه می کنم؟، کجاها اشتباه می کنم؟، چه حرف هايی می زنم؟

واس ام نيست، دارم خودم را مطرح می کنم، خودم را بزرگ می ، ح!ی دارد، به مردم برمی خوردباراين حرف ها 

هم  ،اين فرش، ُشکر و رضايت از اين شناسايی ها بردراين علم و عقل،  ؟!،کنم، برای چه اصال" اين کار را می کنم

 . !هست

تا حاال و متوجه شويم که به من ِذهنی مان نگاه کنيم که من خدائيت ام، خداگونه ام، به ما امکان می دهد  اينکه: شناسايیِ 

 ، يکدفعه می بينيم که بی َسر و پا شديم!.؟!، چرا اينقدر مردم را مالمت کرديم؟چه بوديم و در چه اشتباهی

* 

 بيت از مثنوی می خوانيم. چند

 اين قبقاب، اين فکِر بعد از فکر، زندان است. ذهن، زندان است. برای همين موالنا می گويد:

 ۹۸۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 اين جهان زندان و ما زندانيان

 .رهانحفره کن زندان و خود را وا 

اين پشت سِر هم فکر کردن، يک ,, من ,, ی ايجاد می کند که هشياری در آن، به تله و به زندان می اُفتد. ديوارهاِی اين 

 !. دارد بستگی به ميزاِن مقاومِت شما در اين لحظه شزندان، از فکر است و مقاومت

؟، با رنجش ها، با دردها دماِل دنيا هم هويت هستي؟، با د، با باورها هم هويت هستي؟دشما چقدر سفت و داگماتيک هستي" 

 ؟دهم هويت هستي

. هر چه شما در مقابِل جهان، مقاومت می کنيد، جهان سفت تر دبه همان درجه، مقاومتی در مقابل اتفاقات ايجاد می کني

 " نه ". د!،نمی شود. يعنی: شما فکر نکنيد که اگر مقاومت کنيد، آدم ها و جهان، جلوی شما پنبه می شو

  .بيشتر مقاومت می کند و کارهای بعد سفت تر می شودهم در مقابِل شما، هر چه شما بيشتر مقاومت کنيد، جهان 
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بيشتر ماده و جامد می  ،در واقع پديده هاِی اين جهان گذراست؛ ولی وقتی شما مقاومت می کنيد، جهان سفت می شود

 .شود

 .! "شما می کنيد" سفت تر و عمرشان طوالنی تر می شود، نمی گذرند!.  بنظر می آيد که اين چيزهاِی گذرا، مدام 

مقاومت، ماده بودن و ماده گری را در خودتان بيشتر می کنيد. دِل تان مادی می شود. هر چه دِل تان مادی تر اين شما با 

 ينيد. " اين درست نيست ".جهان را جامد تر می بديواِر زندان تان سفت تر می شود.  می شود، جهان سفت تر می شود.

 اين جهان زندان و ما زندانيان

  .حفره کن زندان و خود را وا رهان

  د.کنيو اين وظيفۀ شخِص شماست که يک کلنگ برداريد و ديوار زندان را بِ 

ن می شد تسليم تان بيشتر، ديوار شروع به الغر تر شدن و نازک ترمقاومت تان کمتر و هر  ،در مقابل اتفاق اين لحظه

هشيارِی حضور از پذيرش اتفاق اين لحظه، بدون قيد و شرط،  لحظه ست. کلنگ شما هم هشيارِی حضور، در اين .کند

  کلنگ هم اصِل شماست. :يعنی قبل از قضاوت بدست می آيد.

* 

 ۱۹۹۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 رده و پژمرده ایاين همه که مُ 

 .زان بُود که تَرک َسرور کرده ای

ده هستی، حوصله ات َسر رفته، در جدايی می دانی چرا اينهمه استرس داری و غمزده ای، تنها هستی، غمگين و پژمر

     . َسرور، زندگی ست.!، برای اينکه َسرَور را ترک کرده ایمی بری؟ ربس

برای اينکه همۀ حواس ات به وضعيت هاست، همۀ حواس ات به زمان است، به حساِب فانی ست. تو بجاِی اينکه به 

بجای اينکه به خدا نگاه کنی، به اتفاقاِت آينده  به تو زندگی دهد!. اتفاقی بيفتد، که ،َسرور نگاه کنی، می خواهی در آينده

نگاه می کنی!. با اين کار، شما اتفاق اين لحظه را بجاِی اين لحظه می گيری و از اين اتفاق می خواهی به اتفاقی ديگر 

 برسی!. 

 می کنی!. اصال" قبلۀ همۀ مردم اتفاِق اين لحظه ست!، که با آن ستيزه می کنی!. ترک سرور

 شما می خواهی آينده پََرست باشی؟، يا خدا پََرست باشی، به اين لحظه زنده شوی؟

" را بگويی. هر لحظه، آن " بله " ِی قديمی  بلهبايد آن "  بايد در اين لحظه، از جنِس خدا باشی.خدا پرست باشی، اگر 

 را بايد بگويی. 

 جنِس منی؟ "، ما گفتيم: بلی.  می گويد: روِز اَلَست، خدا به ما گفته: " تو از

يک لحظه تعطيل شود. هر لحظه، به اتفاِق اين لحظه بله می گوييم و شما به نمی شود هر لحظه بايد بگويی. را اين بلی 

 تله نمی اُفتيد و قربانِی اتفاِق اين لحظه نمی شويد.

 وقرار دارد ، گرفته شدهش تور که دور ایآن، حلقه  سرِ در ضراب چوبی ست که ضراب است، مِ می گويد: جهان مثِل مِ 

 با آن می شود مثال" گنجشک گرفت.
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اين جهان  .دسته ای از گنجشگان می آيند، شما جلويشان را با مضراب بگيريد، يکدفعه چهار گنجشک در آن می اُفتند

 ی. بله. آن می اُفتِمضراِب ما هم پرنده هستيم، در مقابل هر چه مقاومت کنی، در تلۀ  و ضراب داردمِ 

* 

 ۱۴۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 ن هر يک جداستجان گرگان و سگا

 .متّحد جانهای شيران خداست

 ,, اين سلطۀ قبقاب، سلطۀ فکر بعد از فکر معتاد گونه و بی اختيار، اينکه فکر کنيم که اگر مسلسل وار، فکرهای ,, من

 !.دار نکنيم، می ميريم 

  ی اندازد.مبه جدايی را قضاوت و تفسير کنيم و چيزی بگوييم، ما  ،اينکه بايد هر لحظه بد و خوب کنيم

مثِل جاِن گرگان و سگان، يعنی:  وقتی انسان ها تک به تک اين کار را انجام می دهند، به جدايی می اُفتند و جان هاشان

 جاِن حيوانی می شود!. 

حيوان فرق ندارد، متنهی حيوان بطور مستقيم به زندگی وصل است و زندگی از طريِق غريزه  حقيقتا" جاِن مِن ذهنی، با

  .گرگان و سگان، برای خودشان زندگی دارند .اداره می کنداو را 

انسانی رسيديم که بايد تعالی پيدا مرحلۀ ما اين حالِت گرگی و سگی را مدتهاست که رها کرديم، تکامل پيدا کرديم و به 

 کند، يعنی: ما نمی توانيم به مرحلۀ قبل و پايين برگرديم، بارها اين را گفتيم: 

ما باال آمديم و حاال به جايی به هشيارِی حيوانی و هشيارِی درختی و هشيارِی جمادی مثِل سنگ برويم، " ما نمی توانيم 

رسيديم و خيلی ُسست، به چيزهاِی اين جهان، از طريِق ذهن، چسبيديم و در جدايی هستيم. اين جدايی موقتی و خيلی 

از چيزهاِی بيرونی می گيريم، واقعا" بی ما ويتی که ُسست است، اگر بدانيم و بشناسيم، متوجه می شويم که خوشی و ه

  . " ارزش و بی َرَمق است!

می ِکَشد، مثل  لوقتی مردم ما را مورد تأييد و توجه خود قرار می دهند و بارک هللا می گويند، خوشِی آن، پنج دقيقه طو

 اسايی مهم است.ولی بعد از ده دقيقه، اثِر آن از بين رفت. اين شن ؛معتادی که مشروبی خورد

اما، شيراِن خدا، آنهايی که به فضاِی يکتايی رفته اند، از طريِق جان، از طريِق روح شان، از طريِق فضاِی يکتايی، 

 .متحدند، در جدايی نيستند. آنها همۀ انسان ها را از جنِس زندگی می بينند

 خودشان و ديگران را جدا می بينند. اما گرگان و سگان، 

 مرحله دائمی نی از جنِس جدايی ست؛ ولی حقيقتا" گرگی و سگِی ما موقت است و جای نگرانی نيست، اين مِن ذه گرچه

زنداِن ذهن، بيرون بِِکشاند و ما به علِت عدم شناسايی، نيست، خدا می خواهد همۀ انسان ها را هر چه سريع تر از 

 مقاومت می کنيم. 

 صبح نزديک است خاُمش کم خروش

  ِی تو تو مکوش.من همی کوشم پ

 .يعنی: خدا می گويد: من می کوشم که تو را از اينجا، بيرون بِِکَشم، تو مکوش
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" برسی.  منتو با اين عقِل ذهنی ات کار را خراب می کنی، نمی دانی!. با ذهِن محدود و اين دنيايی، نمی توانی به " 

 .مشخص است

* 

 ۰۱۴۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 هر که او بی سر بجنبد ُدم بُود

 .ُجنبشش چون ُجنبش کژدم بُود

 اينها را بخوانيد و حفظ کنيد.قبال" خوانديم. شما می توانيد  ما اينها ابياتی ست که

هر کسی که بدوِن َسِر زندگی بجنبد، مثِل ُدم است. اگر َسِر مار يا خزندگاِن شبيه به آن، جدا شود، ُدم شان باال و پايين می 

 حرکِت ُدم است.هنی، شبيه پََرد. َسر ندارند. جنبِش مِن ذ

هيد در تاريکی، در خواب، فکر و عمل کنيد و انتظار آثاِر مثبت و سامان بخش ، شما می خواِ َسِر حضوِر ما جدا شده

می پََرد، برای همين است که داشته باشيد؟!، چنين چيزی نمی شود. اين حرکت، شبيِه حرکِت ُدم است، باال و پايين 

ن از تو بهتر يا از روِی استرس، از روِی نگرانی، از روِی باورهاِی هر چه بيشتر، بهتر، م حرکِت ما از روِی خشم،

 يا تجاوزگرانهبيشتر، مقايسه و رفتن به توهماِت عجيب و غريب و خيالبافی های شگفت انگيز، يا در عمل فکرهاِی 

  .دشش چون ُجنبش کژدم بُوَ ُجنبجنگ کردن، اينها شبيِه حرکِت ُدم است و  و در رگير شدن و دعوا کردن

  .هر دفعه که ما بدوِن َسِر زندگی می جنبيم، به يکی يا به خودمان، نيش می زنيم، درد ايجاد می کنيم

تماشاگر، نظاره گر و بينندۀ اعماِل خودمان باشيم، تان نگاه کنيد، هميشه ما می توانيم خوب روزانه کاِر  عقب بِِکشيد و به

ز چکار کردم؟، اين ... حرف را زدم، اين ... کار را کردم، خواهيد ديد که اگر بی َسر بوده، برای مراقبه کنيم: ،، امرو

         !.درد ايجاد شده و يا برای هر دو، شما يا برای ديگری

در عرِض دو دقيقه حل شود و هر دو هم راضی شوند، با ماليمت و دوستی و اخالِق خوب می توانست يک کاری که 

 .بوده دعوايی بزرگ تبديل شده، جنبِش ُدم بوده، جنبِش بدوِن ًسر اآلن، به

راجع به غلبۀ قبقاب، فکِر بعد از فکِر مِن ذهنی، صحبت می کنيم. مِن ذهنی ُدم است، مِن ذهنی فکر و عمل اش درد 

 بله. زاست.

* 

 ۳۳۶۴مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 
 در ُعلوِّ کوه فکرت کم نگر

 .که يکی موجش کند زير و زبر

مطمئن باشيد که ُدم هستيد، برای به بزرگِی فکرتان نگاه نکنيد، بزرگ ترين متفکِر دنيا هستيد، حضور،  بدونِ اگر شما 

 ديگرانبه به شما و  روزی بر می کند. يک موِج زندگی، يک موِج شناسايی، شما را زير و زِ  ،زندگی اينکه يک موجِ 

 فکرها، توهم بوده.  نشان خواهد داد که ُکِل اين

, من ,, در آن است، فکری که ستيزه در آن است، فکری که عداوت در آن است، فکری َغَرض و درد، در فکری که ,

 .آن است، فکری که کوچک کردن ديگران و مقايسه در آن است، فکری که نمی گذارد ِخَرد از " آنطرف " بيآيد
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می زند و همه را شناسايِی زندگی، ِج مودر جهان خيلی هم بزرگ بنظر آيد، تو به آن بزرگی نگاه نکن. يک  گرچه که

 خراب می کند. چرا از اول، نمی گذاری زندگی بوسيلۀ شما، فکر کند؟

* 

 می گويد:غلبۀ قبقاب و زياده گويی و گم شدن در فکرها را بگيريد. جلوِی شما بتوانيد  خيلی مهم است که

 ۳۱۹۸مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 امر قُل زين آمدش کای راستين

 واهد شد بگو درياست اينکم نخ

 وضعيت هستيد، در ذهن هستيد، با مِن ذهنی فکر می کنيد، پس ساکت باشيد.  وقتی شما در

 ،را جذب کند تانو هيچ وضعيتی نتوانست توجه  ددوباره به وضعيت ها نرفتي" وقتی از وضعيت بيرون آمده و 

با فضاِی  د،يداشته نشد که به دنيا و به زندگی بروو از روِی زندگی بر پرت نشد تانارد و حواس و در خودش نگه د

 ".  دبگويي دمی تواني ،ديکتايِی اين لحظه يکی شدي

که از وضعيت ها خودش را بيرون ست کسی راستين، (که ای راستين امر قُل برای اين آمده، قُل يعنی: بگو. در قرآن زياد آمده. 

کم نخواهد شد بگو ، )، دل اش از جنِس اين جهان و ماده و مادی نيستشدهلحظه، يکی و با فضاِی يکتايی اين کشيده و راستين و حقيقی 

 بعد که به دريا وصل شدی، هر چه بگويی، تمام نمی شود!. .درياست اين

جامد شود، تبديل به علم و ِخَرد می شود. شما در اين جهان، يک ذره موِج شناسايِی زندگی، همه اش هم گفت: وقتی و 

  .شما زميِن جديد، عالِم جديد را بنيان می گذاريدحقيقی و بی درد و خردمندانه ايجاد می کنيد، ساختارهای 

   مدام به اين جهان می آيد.برای اينکه از شما ِخَرِد زندگی 

 اَْنِصتوا يعنی که آبت را به الغ 

 .خشک ست باغ هين تلف کم کن که لب

 غلبۀ قبقاب را، سلطۀ فکر بعد از فکر را تعطيل کن، ساکت باش. اَْنِصتوا يعنی: ساکت باش. يعنی: اين سلطه و 

 (الغ به معنِی شوخی هم هست). ، بيهوده تلف نکن.(الغ)به سکوت توجه کن. ذهن ات را ساکت کن. يعنی: آِب زندگی ات را 

,, دار، فکرهاِی برای چه شما انرژِی زندۀ زندگِی را می آوری و وارِد ذهن ات می کنی و يک سری حرف هاِی ,, من 

    .؛ و به همان ها واکنش نشان می دهی!ديگران می دهی؟!خود و ,, من ,, دار ايجاد و تحويِل 

آِب به واکنش اش توجه می کنی!، واکنش اش درد است، واکنش اش ترس است، واکنش اش نگرانی ست!. تلف کم کن، 

فکِر توست، باغ ات  باغ ات تَِن توست، باغ ات .!باغ ات در حاِل خشک شدن است، !را در خودت نگه دار زندگی

 روابِط توست، باغ ات هر آنچه ست که در اين جهان خلق کردی. چه می بينی؟

تکراِر خبط های گذشته و عيب هاِی ديگران و چه کسانی عده ای از مردم، جز نگرانی و استرس و غم و ترس از آينده، 

هميشه برای گفتن و مظلوم  قع شدم و مال ام را بردند و ... چيزی نمی بينند!.چه کارها در حق من کرده اند و مظلوم وا

 نمايی، صحبت دارند. باغ شان خشک است. 

* 
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 ۱۰۵۱مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 کار، آن دارد که پيش از تن بُدست

 .بگذر از اينها که نو حادث شدست

آن عنصر، آن جوهری می تواند کار انجام دهد که قبل از اين فکر و تَن و وضعيِت اين لحظه بوجود آمده. اينها، اخيرا" 

بعد از اينکه شما به اين جهان آمديد، ساخته شده، اين استرس ها و اين غم ها و اين بدن و اين فکر، يعنی: بوجود آمده، 

 اين جدايی ها و اين بالها سِر ما آمده!؛ و ما رهاشان نمی کنيم!.

از اول  که توجه کنها، اين وضعيت ها، همه آفل هستند، از اينها بگذر و به آن عنصر و جوهری ه اين نو حاِدث شد

 به آن چيزی که از اول بوده، می توانيم برسيم؟چگونه  بوده.

 . تسليمبا 

پذيرِش اتفاِق اين لحظه قبل از قضاوت، بدون قيد و شرط، شما را از جنسی می کند که قبل از آمدن به اين جهان، بوديد 

اندوخته ايد و نه حرف ها و کمک شی که کار را انجام دهد، نه فکرهايی که از ديگران گرفتيد و نه دانمی تواند ، اوو 

 .مشخص استهاِی ديگران!. 

 تاج و تختی کاندرون داری نهان ای نيکبخت

 در گمان کيقباد و سنجر و سهراب کو؟

شاِه مملکِت خودمان هستيم. می توانيم در اين جهان، هر چه می  .به ما می گويد: ما شاه هستيم. شاِه فضاِی يکتايی

همۀ وضعيت  در اين جهان بيآفرينيم.همۀ برکات را می توانيم . بمحِض اينکه با زندگی موازی شويم، خواهيم، بيآفرينيم

 های خودمان در اختياِر خودمان است، قدرِت آفريدن داريم، قدرِت انتخاب داريم، منتهی اين توان، درونی ست.

 اين جهان، بنشينيد؟ پس ما تاج و تخت داريم. آيا شما می توانيد به تاج و تخِت خوشبختی در

، در آن فضا، (شما)بله. وقتی از ذهن درآمده و به فضاِی يکتايی رفتيم، با زندگی يکی شديم و به عشق دست پيدا کرديم 

 .شاِه فرِم خودمان هستيم

  .به شما می گويد: ای نيکبخت

 آيا ما نيک بخت، خوش بخت ايم؟، " البته ". 

 ". " بلهما خوش بخت آفريده شده ايم؟، 

 خدا می خواهد ما خوشبخت باشيم؟ " بله ".

 خدا هر لحظه می خواهد که ما نيک بخت و خوش بخت باشيم و تماِم شادی هايش را به ما بدهد؟، " بله ".

 کسی نمی خواهد؟، " شخِص شما ".چه 

 در شخِص شما، چه کسی اين خوش بختی را نمی خواهد؟، " مِن ذهنِی شما ".

 ت؟، " نه ".مِن ذهنِی شما، شماس

شما نبايد از مِن ذهنی تان خجالت بِِکشيد؛ يا اعتراف نکنيد؛ يا وضعيت هاِی خودتان را نهان کنيد و در اسرار نگه 

 داريد، برای اينکه مِن ذهنی، شما نيستيد. نترسيد که به خودتان نگاه کنيد!. آن چيزی که می بينيد، شما نيستيد. 
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 اين است که ما از اين رحِم دوم، زاييده شويم.             در ارادۀ خدا و قانوِن تکامِل خدا  همۀ ما خدائيت ايم و هر چه زودتر

           هستيم!. "آنجا  "ما در واقع زاييده شده ايم؛ ولی ذهنا" هنوز  :امروز توضيح دادم که

 آيا شما می توانيد از سکوت بين جمله، از سکوِت بيِن دو نُت، آگاه باشيد؟

 بله. :می گوييد شما

 می پرسم: سکوِت بيِن دو نُت، از جنِس جسم نيست که گوَش شما بشنود، چگونه از سکوت آگاه می شويد؟

يک سکوتی، يک سکونی، يک حضوری وجود دارد، يک هشيارِی خدايی وجود جواِب شما اين است که: در دروِن من، 

   ، از خودش آگاه می شود!.اودارد که آن موقع، 

از خودش آگاه می شود، من در بيرون به " نه چيزی "، " نه صدايی "، که اسمش سکوت است، آگاه می شوم.  واوقتی 

  .می شنود اصِل منگوِش من، فقط صدا را می شنود، سکوت را 

 پس اصِل من، هميشه زنده ست. هميشه با من است، هيچ موقع از من جدا نبوده. چرا از او غفلت کردم؟

 . !اصل بودهصدا برايم من شنيدم، همه اش به صداها توجه کردم!. هر جا صدا بوده، من برای اينکه 

شما اآلن، متوجه می شويد که صدا اصل نيست، سکوت اصل است. برای اينکه همۀ صداها از سکوت بيرون می آيد و 

 بوسيلۀ سکوت، بلعيده می شود!. پس، سکوت اصل است. 

 ,, من ,, داِر اين جهانی، نمی آيد!. مثال می زند: اين تاج و تخت، در ذهِن انسان هایِ 

و سهراِب  ؛)مقتدر پادشاهِ يک بعنواِن (افسانه ای و سلطان سنجر، پادشاِه سلجوقی  کيقباد، پادشاهِ  و تخت، در گمانِ تاج اين 

ينکه تاج و تخت، برای ا .نمی آيد ،انساِن فيزيکِی نيرومند، در نوشته و در افسانه و در هيچ جايک پهلوان، بعنوان 

  خدايی ست، به فرم در نمی آيد.

 ضمير ر ای مرغِ پَ  ش میسنَ در ميان باغ حُ 

 ضراب کو؟کايمن آباد است آنجا، دام يا مِ 

موالنا به ما می گويد که: خداوند يک باِغ ُحسن دارد که فضاِی يکتايی ست. اگر شما " آنجا " باشيد، هر چه در اين 

 سامان از " آنجا " می آيد، " آنجا " بِپَر.  .ت و زيبايی شما به آن می ريزدجهان ايجاد می کنيد، زيباس

توجه و تمرکزتان را ، فکرتانمقابِل آن، پريدن در اين جهان است. اگر شما . مرِغ ضمير در اينجا، هشيارِی شماست

اين  در اين جهان می پَريد!. ،گذاريدچيزی می  رویِ يا ری يا يک درد  تعلقی مثل پول يا يک انسان خاصی يا باوروِی 

، کسی شما را به ست محِل ايمنی و امنيِت فضاِی يکتايی" آنجا "، يعنی: ، !کايمن آباد است آنجا جهان، ايمن آباد نيست،

 دام نمی اندازد. 

ام . با اين وسيله که ِمضراب ننصب شدهاست، حلقه ای که تور دوِر آن  ،چوب سه متری را در نظر بگيريد، َسِر آن

 به تور بيندازيد. نزديک به زمين پرواز می کنند،  ی را کهپرندگان دارد، می توانيد

، " نه ". نمی توانيد سيصد متر از زمين فاصله دارد می توانيد در ِمضراب بيندازيد؟ را هم کهولی آيا عقاِب در پرواز 

 د به دام بيندازيد.          فقط پرندگاِن نزديک به زمين را می تواني .عقاب را به مضراب بيندازيد

 می کنيد؟ حاال شما، پرندۀ دورپَروازيد؟؛ يا نزديک به زمين پرواز 
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يعنی: از جسمی به جسمی ديگر می نشينيد و فاصلۀ پروازتان هم کوتاه ست، فکر بعد از فکر می آيد و شما در تسخيِر 

 آنها هستيد؟

 ، ِمضراب به معنی دام است.ابی نيست که مربوط به نواختِن موسيقی ست)(منظور مضرشما بايد مضراب هاتان را پيدا کنيد. 

 در اين جهان، به مضراب می اندازد؟چه چيزی شما را 

 خوب تأمل کنيد. در مقابِل هر چيزی که مقاومت می کنيد و واکنش نشان می دهيد، مرِغ روِح شما به تله می افتد.

می خودش سمِت رانندگی، چه الگوهاِی فکری، چه رفتارهايی شما را به  از خانواده تا محيط کار يا در خيابان موقع

 ، آگاه باشيد: شما با همان باورها، هم هويت ايد.؟ِکشاند

 وقتی به خانه می آييد، همسرتان چند چيز می گويد و شما واکنش نشان می دهيد، آن چند چيز، کدام ها هستند؟

که شما با آن باور، با آن مورِد خاص، هم هويت هستيد، همان مضراِب ست آن نقطه هادر کجاها نقطه ضعف داريد؟، 

 مضراب های خودتان را پيدا کنيد.بايد شماست. 

چه چيزی در اين جهان، شما را شکار می کند؟، اگر مضراب هاِی خودتان را شناسايی نکنيد، مدام شکار می شويد و 

بد رفتار می کنند و من عصبانی می شوم ,,، مردم می توانند هر  ضعف هاِی خودتان را به گردن ديگران می اندازيد: ,,

 فکر و هر رفتاری بکنند، شما ارادۀ آزاد و قدرت انتخاب داريد که واکنش نشان بدهيد؟؛ يا ندهيد.

بعنواِن فضاِی يکتايی در اين لحظه، وضعيِت اين لحظه، به صورِت حرِف يکی، واکنِش يکی، ايراِد يکی، توهيِن يکی، 

ی آيد!. شما حق داريد واکنش نشان دهيد، حق داريد واکنش نشان ندهيد. حق داريد به تله بيفتيد، حق داريد به تله نيفتيد. م

بايد مراقب باشيد. بايد  اختياِر اين کار را داريد؛ ولی اگر در ظلماِت ذهن باشيد، در تاريکی نمی توانيد تشخيص دهيد.

درجه ای از حضور رسيده باشيد. هر قضاوِت ,, من ,, دار می تواند شما را در  نظاره گِر ذهن تان باشيد. بايد به

 مضراب بياندازد. 

اگر شما کنترل دست تان است و کانال های تلويزيونی را باال پايين می کنيد و از هر کانال که رد می شويد يک قضاوت 

هر دفعه که اين کار را می کنيد، در باشيد، آگاه و تفسير، يک اسمی روی آن می گذاريد، واکنش نشان می دهيد. 

 ضراب می افتيد. مِ 

می توانيد بگوييد که مردم هر چه می خواهند بگويند، من تلويزيون را خاموش می کنم. نگاه نمی کنم. واکنش هم نشان 

   چه می گويند!.به تلويزيون ها چکار دارم که ِخَرد را به اين جهان بيآورم،  نمی دهم. من می خواهم از " آنطرف "

 واکنش، مضراب است. 

در مسيحيت داريم که می گويد: خودت را انکار کن. يعنی: عقِل مِن ذهنی را که قضاوت و تفسير می کند، انکار کن يا 

آنطرِف صورت ات را برگردان. معنی اش اين نيست که بگذار شما را له کنند و از روی تان رد شوند!، يعنی: واکنش 

                     ذار در اين لحظه ِخَرِد زندگی، جوابگوی وضعيت باشد.بگنشان نده. 

هر وضعيتی که در اين لحظه اتفاق می  ، شما بههر وضعيتی، در شما اتفاق می افتد و می تواند شما را شگفت زده کند

 افتد، " بله " بگوييد، تا ِخَرِدتان، آن وضعيت را تغيير دهد.

 .فرم + انکاِر فُرممی گويد:  است. تعريِف اسالم از انساناِر فُرم. اتفاقا" اين شما فُرم هستيد و انک
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. خدا قابل تعريف نيست ولی فُرم و انکاِر فُرم، قابل ديدن است. معنی آن اين است که هر چيزی که انکاِر فُرم يعنی: خدا

   نه چيزینمی شويد، از جنِس  آن جنسوييد و از می گ نهوقتی  می گوييد. نهمی کنيد و  الشما را به سمِت خود می ِکَشد، 

 می شويد که قابِل تعريف نيست، که آن هم خداست!.

ين، عدِم واکنش است. بمحض اينکه به او  فُرم + انکاِر فُرم، تعريِف ديِن بزرگی ست که بنيادش تسليم استبنابراين، 

 ديد و از خدا آگاه نشديد!.از آن آگاه شُ  کهاز خدا بود  يد!. برای شما، چيزی مهم تره انگفتال ضراب بيفتيد، يعنی: مِ 

. اين تعريف، جامع و خيلی کمک کننده ست. " آنجا "، فضاِی هللا، فضاِی خدا، فضاِی يکتايی، خدا قابل تعريف نيست

: به وضعيت اين يعنی، اين نه، " می گوييد نهمی کنيد. به هر چه که شما را می ِکَشد، "  الايمن آباد است و شما دائما" 

  .می گوييد بلهلحظه، هر چه که هست، 

اجازه می دهم باشی، پس  ،(به تو وضعيت) يعنی: نه، مرا نَِکش، من نمی آيم. من ,, آنجا ,, نمی آيم، چون .بزرگ بلهيک 

  .نمی آيم

 می دهم باشی. اجازهمرا شکار می کردی، چون فضاِی يکتايی هستم، باشی،  اجازه نمی دادم، (به تو وضعيت)اگر 

من بی نهايت هستم، همه چيز در من جا می شود، تو هم باش، ولی می دانم تو ، در اين بحر دراين بحر همه چيز بگنجد

 .گذرا هستی

بمحض اينکه شما به فرم اين لحظه بله بگوييد، گذرا بودن فرم اين لحظه، خودش را به شما نشان می دهد. درست 

متوجه می شويد که ناميرا و از جنس اين لحِظۀ ابدی  .خودش را به شما نشان می دهدهم همزمان با آن، جاودانگی 

يواش يواش وضعيت ها نرم می شوند، جمود و پايايی خود را از دست می دهند و شما از وضعيت ها، حداکثر  .هستيد

کسی نمی ترسيد. پژمرده شود، که از اينُگلی ست که می دانيد دو روز ديگر پژمرده می شود، مانند استفاده را می کنيد، 

 .خوِد ما هم گذرا هستيم ،در اصل .مريض است، تا زمانی که هست از مصاحبت اش لذت می بريد

، فرم گذراست و درک اين !نمی توانيم بگوييم هشتاد سال ديگر خواهم ُمرد پس بنابراين اآلن زندگی نمی کنم، نه

 ودمان آگاه می کند.موضوع ما را به جاودانگی و به پايا بودِن خ

گرفته ايم، حداقل اش اين است که دست مان نيمه باز می شود، محکم چيزها را پس دست هامان ُشل می شود، اآلن 

بتدريج متوجه می شويم که از جنِس ما بتدريج هفتاد در صد باز می شود و بعد صد در صد باز می شود. برای اينکه 

درک آن خيلی سخت است و امتحان اش هم اين است که  .افتد در حال گذر است ناميرايی هستيم و هر چه که اتفاق می

چسبيده ايد و اين اقالم چقدر می توانند شما را به  ،شما تا چه حد به اقالم اين جهانی که ذهن تان به شما ارائه می دهد

      ضرابی نمی افتيد، شما آزاد شده ايد.ضراب بيندازند، اگر به هيچ مِ مِ 

است، عقِل بدانيد که عقِل مِن ذهنی تان مسلط  ضراب می اُفتيد و واکنش نشان می هيد،در مِ  روزی بيست دفعهاگر ولی 

قضاوت و تفسير، خانواده ها را به هم مِن ذهنی عقِل شماست، واکنش نشان می دهيد، قضاوت و تفسير می کنيد، چه بسا ِ

به همسرم شک می کنم، شايد خانۀ ما افتاده،  ا می بينم که درناآشنمن چيزی مثال" ريخته، تفسير و قضاوت يعنی: 

 خطايی کرده و او را دنباِل می کنم. تفسير می کنم. تفسير، بعد از تفسير: 

 .آن هم عالمِت آن است، آن هم عالمت آن است، ... ,,اين عالمت، آن است، ,, 
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بد می رسم!. چون عقِل مِن ذهنی ام مسلط است. عالمت ها را پشت سر هم رديف کرده و قضاوت می کنم و به نتيجۀ 

 يعنی: مِن ذهنی ام دنباِل درِدَسر است!. 

ضراب نمی اُفتد. کسی که مدام در مِ  کسی که مراقبه ناظر بر فکرش است، به حضور زنده ست، اينطور نيست!.

 .آگاه باشيد اِم اين دنيا می اُفتد!.ضراب می اُفتد!. به دقضاوت و تفسير می کند و تفسيرهای خود را باور می کند، در مِ 

* 

 ۴۰۶يت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، ب
 پس تو خود را صيد ميکردی به دام

 .که شدی َمْحبوس و َمْحرومی ز کام

 ، خودت را صيد می کردی که اآلن محبوس شدی!. اولمی گويد: شما از همان 

 می شود آدم خودش را لحظه به لحظه به دام بيندازد؟

ضراِب د و می رود، دوباره در مِ ضراب، گنجشک بيرون می پَرَ ضراب می رود، با جابجا کردِن مِ گنجشکی در يک مِ 

ضراب را بشناسم!، من بايد مِ  :ضرابی ديگر گير می اُفتد، اين گنجشک فکر نمی کند کهديگری می اُفتد و بعد باز در مِ 

 ضراب بيفتم!.درست نيست که اينهمه در مِ 

می دهيد!. " ُخب واکنش نشان  . چيزی می گويند، شما واکنش نشان)چوبی که انتهاِی آن تور است!(مردم مضراب دارند!. 

يد. نمی توانيد هست شما محبوِس اين دردها و اين هم هويت شدگی ها و اين الگوها شده و از کام زندگی محرومندهيد! ". 

 زندگی کنيد!.

، به زندگی ارتعاش شما، تمام ذراِت وجوِد به زندگی توجه کنيد، به وضعيت اين لحظه توجه نکنيداين لحظه، شما اگر 

  !.دمی کند، تماما" زنده هستي

البته در آن حالت بدست  .اصال" مهم نيست که چيزی اتفاق می اُفتد يا نمی اُفتد، چيزی را بدست می آوری يا نمی آوری

 می آوری، برای اينکه خودت را به دام نمی اندازی!. زندانی نيستی، آزادی. 

نقاِط ضعف آن را يدن، آزاد در اينکه رابطه ای را درست کنی، آزاد در فکر کردن، آزاد در ِخَرد ورزی، آزاد در آفر

تدريج از دام ... باعتراف کنی، عوض شوی، نترسی از اينکه مردم بگويند عوض شدی، به اشتباهت  درست کنی،

 الگوها و هم هويت شدگی ها بيرون می آيی. 

* 

 ۰۹۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت 
 آنک ارزد صيد را عشقست و بس

 ليک او کی گنجد اندر دام کس؟

در ، ضراِب زندگیبه جای اينکه در مضراب دنيا بيفتی، در مِ  . حاال،افتاده و شکار شدیدنيا ضراب  در مِ تا حاال

د، دام جهان هم همين کار را رَ بَ ضراِب عشق بيفت!. حاال اين لحظه، شما ايستاديد، خدا می خواهد شما را شکار کند و بِ مِ 

 می خواهد بکند!. شما به کدام طرف می رويد؟

  مردم به دام جهان می روند. شما چه تصميمی می گيريد؟، تصميم با شماست. بيشترِ 
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می آن خدا،  ،. يعنی: آن فضاِی يکتايی!ولی بوسيلۀ مِن ذهنی، نمی توانی عشق را صيد کنی. تو بايد صيِد عشق شوی

     خودش را که شما باشيد، با خودش که همه چيز است، يکی کند. و خواهد عقب بِِکَشد 

ما در جدايی افتاده ای، بدان: عشق، خدا، در داِم کسی نمی گنجد. شما با باورها وبا تور انداختن، نمی توانی خدا را ش

 شکار کنی؛ ولی خود، می توانی شکار شوی.

 کی شکار می شوی؟

ب می ضراشکارچی نيستم. درست است که مردم شما را به مِ همۀ وسايِل مِن ذهنی را دور بيندازی. بگويی ديگر 

 ضراب بيندازيد!.اندازند، شما هم مردم را به مِ 

هر کسی که بخواهد شکار کند، شکار هم  می گوييد: ،، در اين جهان نمی خواهم شکار کنم و نمی خواهم شکار شوم ،،.

 من نمی خواهم.. می شود!

شما اصال" ندانيد که ر پول نشويد. معنی اش اين نيست که نداشته باشيم، شما می توانيد ميليونها دالر داشته باشيد و شکا

  ... .چنديد

 مدانيد که چونيد مدانيد که چنديد

بيزنِس شما، احواِل شما نيست!. ميزاِن پوِل شما، اهميت و مقاِم شما نيست!. انسانيت شما ؟، چه جوری؟، احواِل چونی

 هانی اند. آن موقع، شکار می شوند.نيست!. مردم اين دو را يکی گرفته اند برای اينکه هم هويت با چيزهاِی اين ج

 عجب چيزی ست! ,,، شکار شده ای!. با هر چه که هم هويت شويد: ,, بَه بَه بَه،

 آن را بدست آوری، زندگی ات شروع می شود، بدوِن آن، نمی شود!. بعد از آن، جاذبۀ شديد و حرص. اگر 

 بله.  " اين غلط است ".

* 

 ۳۴۳۵مولوی، مثنوی، دفتر اول ، بيت 
 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 .جمله بيمعنی و بيمغز و ُمهان

 خوار، ذليل، بی مقدار. ُمهان يعنی: 

 بيمغز يعنی: بی عقالنه، بی ِخَردانه.

بی معنی يعنی: هيچ معنی ندارد. منظوِر مثبتی از آن مستفاد نمی شود. ستيزۀ خلقان، ستيزۀ مِن ذهنی ست. هر موقع شما 

 ر می شويد. ستيزه، نوع خاصی از مقاومت است. ما دو نوع ستيزه داريم:ستيزه می کنيد، شکا

 دست به يقه شويم و با هم کتک کاری کنيم.رون در بي

حرف هم نمی زنم؛ ولی تمام وجودم بيان  ،از ترسدر درون مقاومت کنيم: ,, من قبول ندارم ,,. از صورت ام پيداست. 

 اين است که در درون نمی پذيرم. 

بالغ ستيزه و مقاومت  ت. جنگِ من های ذهنی ست. جنگِ کودکان است. آدمغلط است، جنگ است. جنگِ خلقان اس" 

 هيچ چيزی حاصل نمی شود. از ستيزه نمی کند. برای اينکه 
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 ." هر موقع، با هر چه ستيزه می کنی، شکار می شوی. در مضراب می اُفتی

 های تن تو بخششيست در درون عاريت

 در ميان جان طلب کان بخشش وهّاب کو؟

 کو؟اب بخشش وهّ  ُکندر مياِن جان طلب در بعضی نسخه ها هست: 

 از نام های خدا هم هست؛ ولی در اينجا يعنی: انساِن بخشنده، مثِل حاتِم طاعی. َوهاب، وهّاب يعنی: بسيار بخشنده.

 وقتی ما به بيرون نگاه می کنيم، از بيرون می خواهيم که يکی به ما ببخشد، اين َوهّاب است. می گويد:

. به !يار شماست و با ذهن به آنها چسبيده ای، بخشش خدايی هستدر دروِن چيزهاِی عاريتی، گذرا، که فعال" در اخت

 عبارت ديگر، اين هشياری و حضوری که ما صحبت آن را می کنيم، در شما هست، اآلن کجاست؟

 ، سرمايه گذاری شده. و با آنها هم هويت شده ایاآلن، در همين چيزهايی که به آنها چسبيده 

ضراب هايی همۀ مِ  ِل: کينه هاِی شما، رنجش هاِی شما و ترس ها و خشم هاِی شما.اين چيزها، دردهاِی شما هستند، مث

به شما هشياری می  ،يک موقعیخدا شما بعنواِن هشياری، فکر نکنيد که  که شما را بعنواِن هشياری، به تله انداخته اند.

      دهد!.

ی: ما در بَست، همۀ اين هشياری را که از " آنطرف " می خدا اين هشياری را داده، شما آن را به فُرم ها داده ايد!. يعن

 آيد، به جهان ذهن می فرستيم و مِن ذهنی را زنده نگه می داريم. 

 شما تصميم می گيريد که اين کار را نکنيد. 

يک می ترسيم،  م و برای همين همرضی که در حاِل گذر است و ما به آنها چسبيده ايقدر دروِن اين فرم ها و چيزهای 

 ات طلب کنی.  از دروِن جانرا بايد  بخشش خدايی، اين هشياری ، اينسته ، يعنی: همآن هشياریبخشش خدايی

 همين جاِن حيوانی ست.  ،جان

در چيزهاِی هم هويت شده، توزيع کرده آنها را شما باورتان نمی شود که هر آنچه که می خواهيد اآلن هست، منتهی 

 ا را خيلی ساده می گويم. . يادمان باشد: من صحبت ه!ای

 برای اينکه می خواهيم ساده صحبت کنيم. !.چيزو  نه چيزچرا می گوييد:  بعضی از آدم ها می گويند

 چيز يعنی: جسم. 

 !.چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز

 .!!، نه؟چقدر بايد قلمبه ُسلُمبه صحبت کنيم

  علی ما هم هشياری جسمی است.هر چيزی که ذهن نشان می دهد، جسم است و اين هشيارِی ف

در همين هشيارِی جسمِی ما، هشيارِی حضور هست. در همين ذهِن ما، هشياری هست. اين، مسيح بايد از اينجا، متولد 

 به مسيح حامله اند!. شود. ذهن حامله ست. همه 

 .!مسيح هشياری ست که به هشياری آگاه است، وقتی که متولد می شود

يعنی: معدن را در ميان جان ات طلب کن، در ميان همين جاِن حيوانی، همين  ن،اميان جان طلب کشما اين معدن را در 

 که اآلن، مِن ذهنی ست، بيرون نيست.
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پس بنابراين، هشياری ناب و ايزدی خالص، از فرم هاِی ذهنی بيرون کشيده می شود. هر چيزی را که می بخشی، هر 

می رود، می اُفتد، هشياری اش سرمايه و نده ست و دست ات را باز می کنی و چيزی را که شناسايی می کنی آفل و گذر

را پيدا بخشِش َوهاب ، شما آن ؟!بخشِش َوهّاب کو؟، يعنی: بخشِش بخشندگان بيرونی چه ارزشی دارد عمق می شود.

 . !کن

  ببينيد چکار می کنيد. !.چکار کنم؟ :می گوييد. داريد يا نه؟آن را شما 

* 

 ز مثنوی می خوانيم، اين موضوع را کامال" روشن می کند: چند بيت ا

 ۱۰۸۴لوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت مو
 هوش را توزيع کردی بر جهات

هات نيرزد تَّره می  ای آن تُرَّ

جهت در هوش يعنی: هوشی که اين لحظه از " آنطرف " می آيد، شما می گيريد و  تُرهات يعنی: حرف هاِی بی معنی.

 ,, من ,, در آن است. با آن، هم هويت ام ,,.  شما به هر چه نگاه می کنيد، می گوييد: ,,هاِی مختلف، توزيع می کنيد. 

  يک پرندۀ کامال" زمينی هستی!.

اينقدر به زمين نزديک شويم که پرنده گی، يادمان برود و ممکن است در فضاِی يکتايی بپريم، که  باشيمبايد پرنده ای ما 

همين هم . در حاليکه عقاب !سبيمممکن است موش شويم و يا حتی خزنده شده وبه زمين بچ :گفتهمانطور که موالنا 

 بودند. همه از دريا آمدند.خزنده جانوران اول مار است، که بال درآورده و به حضور رسيده. يادمان باشد می گويند:همۀ 

 عده ای مثل ماهی، بيرون از آب افتادند، آب خشک شده و برای بقاء مجبور شدند بخزند. 

 به عقاب تبديل شده.بعد ماهی تبديل به خزنده شده و خزنده 

 اين خودش به حضور رسيدِن خزنده ست، پريدِن خزنده. ما هم می خواهيم اينطوری باشيم.

    شما پرنده هستيد، اينقدر به زمين نزديک شده ايد که زيِر زمين رفته ايد. زمين همين ذهن است.  

 جهات يعنی: فکرها.کرده ای،  مختلف پخش و در رنگ هایِ  تو هوش را در جهاتِ حاال، اينجا می گويد: 

اآلن، اين ... فکر را می کنم، لحظۀ بعد اين ... فکر را می کنم، لحظۀ بعد اين ... فکر را می کنم. اين، جهت است، 

عوض می شود؛ و هر جهتی ,, من ,, دارد. اين ,, من ,,، همين هوِش حضور است!. شما اگر,, من ,, هاِی مختلف را در 

 به هشياری زنده می شويد!.,, کنيد، خودتان بی ,, من 

حاال می گويد: اين تُرهات، اين حرف هاِی بی معنی که بوسيلۀ ذهن ات می زنی، تره ای هم ارزش ندارد. تَره، همين 

  سبزی ست که ايرانيان می خورند. ولی نماِد چيِز بی ارزش است، پس حرف هاِی مِن ذهنی، تره ای هم ارزش ندارد.  

 کشد هر بيخ خار آب هُش را می

 آب هوشت چون رسد سوی ثِمار؟

 ،ثِمار يعنی: ميوه ها. شما که اجازه می دهيد اين آِب هوشی که از " آنطرف " می آيد، به ,, من ,, برود و توزيع شود

 کند و هر ريشه ای از خار که در جهت هاِی مختلف است، کمی از اين آب را می مکد.می خاری به ناِم مِن ذهنی رشد 
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 ، مثال" تربيتچيزی نمی ماند که به سمِت خالقيت هاِی بيرون ات ريخته شود!. چيزی نمی ماند که به فرزندت بدهی

، همۀ حواس ات را به تعمير و نگه دارِی مِن ذهنی ات داده ای!. دربست، هر چه از " !دهیبشق به او عکنی و  شا

 . !به ,, من ,, نگاه کن .شود: ,, من ,,، ,, من ,,آنطرف " می آيد، صرِف نگه داری و تعميِر مِن ذهنی می 

    می آيد، کی به سوِی ميوه ها می رود؟!، نمی رود!. حاال موالنا به شما می گويد:" آنطرف " حاال اين آِب هوشی که از 

 و کنشهين بزن آن شاخ بد را خَ 

 آب ده اين شاخ خوش را نو کنش

,, من ,, های تان ش را که ماِل اين لحظه ست، گرفتيد و به جهان روانه کرده و اآلن در اينجا هستيم، شما تا حاال آِب هُ 

از تسليم می آيد. تو اين شاِخ بد را که شاِخ  کهحضور است  را بزرگ کرده ايد، حاال، يک شاخ ديگری هم هست که شاخ

  :کن شناسايی .می توانی کردن. هََرسکردن يعنی: فَرَخْو . مِن ذهنی ست، قيچی کن، بِبُر

 کجاها به دام می اُفتی؟، به چه چيزی واکنش نشان می دهی؟

وقتی به اشخاص نگاه می کنی و می گويی: ,, اين نقص را دارد، اين نقص را دارد، اين عيب را دارد که من انتقاد می 

... اين موردی را بگو: ،، آهان ، بدان که عکِس خودت را می بينی. يک دفعه عقب بِِکش، هشيار و متوجه باش و ,, کنم

 آن را بِِکش و دور بينداز، قيچی کن.  که در او می بينم، در خوِد من هم هست! ،،.

 حاال، اگر يک باوری را که با آن هم هويتی، مثال" به خانه می رسيد، خانم شما می پرسد: 

 چکار کردی؟، خيابان را گشتی و خانه آمدی؟!.

 ايد، با توجه به الگويی به نام الگوی قدردانی، واکنش نشان می دهيد، شما هم که هشت، نِه ساعت سخت کار کرده 

 می گوييد: چرا همسرم قدِر من و قدِر کاِر مرا نمی داند!. 

حاال، شما آن الگويی را که با آن هم هويت هستی، بِِکش و دور بينداز. يک انرژِی زيبايی را بيان کن که آن انرژی، آن 

 دان که او هم الگويی را که با آن هم هويت است، فعال می کند!.شخص را آگاه و نرم کند. ب

 ما بايد به هم کمک کنيم. اين کار سخت است.  !.يک عادِت بَد، يک شاِخ بد را می بيند

برسد، واقعا" بايد تجديد به حضور  یدر يک شبکۀ اجتماعی زندگی کند و زود می توانداگر شما فکر می کنيد که انسان 

که آدم می تواند از دست مردم فرار کند و به کوه و بيابان برود و آنجا قايم شود و به گر هم فکر می کنيد نظر کنيد. ا

  حضور برسد، باز هم اشتباه می کنيد، نمی شود!.

         بايد چالش ها را با مطالعۀ همين ابياِت موالنا و تمرين، بپذيريد.

را از طريق تسليم و  شاِه حضورو شاِخ حضور، د يرا آب دهخوش  خ هایِ اد و شيريکی يکی اين شاخ های ُخشک را بِبُ 

د و بدانيد که رواِل تکاملی زندگی هم در نو کردِن شاِخ حضور است. خدا به شما کمک ينو کن پذيرش اتفاق اين لحظه،

   . " شما فقط مزاحمت ايجاد نکن" می کند. خودش می خواهد خودش را آزاد کند، 

 گراين زمان آخر نِ هر دو سبزند 

 کين شود باطل از آن رويد ثمر

 می گويد: حواس ات را جمع کن!، اآلن هر دو سبزند. يعنی: هم مِن ذهنی داری، هم حضور داری. 
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هنوِز درخِت مِن ، سی سال داری، سال ، بيست و پنجسال ، بيستسال مخصوصا" اگر جوان هستی، ده سال، پانزده

سخت نشده. حضور داری و مِن ذهنی هم داری، اآلن، هر دو سبزند، بدان که اين مِن  ذهنی، خاِر مِن ذهنی، سفت و

 ذهنی، تو را اذيت می کند، ... آخر سر باطل می شود. 

هر چه با اين مِن ذهنی فکر می کنی، عمل می کنی، می کاری، درد ايجاد می کند و به جايی نمی رسد و درد ايجاد می 

بکاری، با حضور فکر کنی، با حضور عمل کنی، ميوه هاِی شيرين می رويد، ارِی حضور کند و دعوا می شود. با هشي

 ثمر می دهد. 

 قبول نداريد، بيِت بعدی را توجه کنيد:اگر شما 

 آب باغ اين را حالل آن را حرام

 .فرق را آخر ببينی َوالسَّالم

 ت بشود، اگر هم شده، از حاال شروع کن.اگر اآلن، قبول نمی کنی، نگذار پنجاه سال و شصت سال و هفتاد سال ا

 و به درخِت حضور، حالل است.  ؛آِب باغ، آبی را که خدا می دهد و به باغ شما می ريزد، به مِن ذهنی حرام

 چيزها،ت نگاه کنی، به يبه دردهاو  می خواهی به ,, من ,, ها دست شماست. شما اآلنبه پس اختياِر اين آب، اين لحظه، 

 آفل بودِن آنها را می بينی و می اندازی؟شان داری؟؛ يا نه؟، بچسبی و نگه 

 همينکه می اندازی، قيچی کرده ای.

 . » تا حاال، آب می ِکشيده!« شما يک رنجِش را يکبار می اندازيد، تمام می شود. وقتی 

 .نگه دارد؟! آِب زندگی، آِب حياِت شما به رنجش بريزد و آن را زنده ،شما روا می داريد که آِب غيبی آيا

  .!می کندو سرطانی فساد از آن بيرون می آيد و شما را پير و فرسوده و مريض  ،آخر سر

 ." اين درست است که کينه را زنده نگه داری؟، درست است؟!" 

 َسرِ  بايد پشتِ  عمل کنيد، ،کينه به راحتی نمی ماند، شما بايد آن را تعمير و نگه داری کنيد، بايد در بارۀ آن حرف بزنيد

  .مردم بد فکر کنيد

ِت َسِر مردم بد فکر می کنی، سلول هايت درست عمل نمی کنند، بدن ات درست عمل نمی کند، ناراحتی پشموقعی که " 

  بوجود می آيد، ذهنا" و روحا" ناراحت و بدن ات خراب می شود، برای چه اين کار را می کنی؟!.

  بينی!.نگذار آخر ب. فرق را آخر ببينی َوالسَّالم

و ثمر ندادی، روابط شد اآلن قبول کن ولی اگر قبول نکنی، خواهی ديد که آب حيات را به خار داده ای و باغ ات خشک 

ات خراب شد، بيزنس ات خراب شد، بی پول شدی، مريض و تنها شدی، از خدا و مردم جدا افتادی، بی حوصله شدی، 

 ، اينها توهماِت ذهن است. !عاقل می دانی می ترسی، پُر از دردی، همه را احمق و خودت را

 کی می خواهی اين تفاوت را ببينی؟

     ." نگذار خيلی دير شود

* 

 بيتی ديگر می گويد:در حاال، 
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 ۳۷۴۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، بيت 
 صورتی از صورتی ديگر کمال

 .اللگر بجويد باشد آن عين ضَ 

 ضالل يعنی: گمراهی، تاريکی.

ما را به سوِی خود می ِکشند. مدام شد، نفرم ها و اقالِم اين جهانی، که بوسيلۀ ذهن ارائه می شو :شما اآلن می دانيد

حضوِر می توانيد شما و به اين ترتيب،  بدست می آيد ،و اقالم جهانی فرم هااين از از بيرون کشيدِن خود، حضور شما، 

 هيچی را از بيرون نمی خواهيد.خود را از اين اقالم بيرون بِِکشيد و روِی آن قائم شويد. 

اين "  عيـــِن گمراهی ست.اين جستجو، يعنی: آدمی ديگر، کمال بخواهد،  اگر صورتی، يعنی: شما، از صورتی ديگر،

  .مشخص است کامال"نمی توانی بگيری! ".  کار را نکن.

* 

 ۱۰۹۸چهارم، بيت  مولوی، مثنوی، دفتر 
 زين خران تا چند باشی نعل دزد؟

 .گر همی دزدی بيا و لعل دزد

 بدزدی؟!. نعلاز کسانی که مِن ذهنی دارند، به درد پيچيده اند، پُر از واکنش اند و از جسم اند، تا کی می خواهی 

 يعنی: چيِز بی ارزش. نعل 

 بدزد!. چرا در اين لحظه تسليم نمی شوی، از " آنطرف "، چيزی گيرت بيآيد؟!. لعلاگر می خواهی بدزدی، بيا از خدا 

 . اينها در تأييد اين است که گفت: بخشِش َوهّاب کو!.کامال" روشن است

هشياری از هشياری آگاه می شود، متوجه  بتدريج حضور را به طرف خود می ِکشی و به آن زنده می شوی،وقتی شما 

 می شوی که چنين هشياری را از بيروِن و از آدم ها، مخصوصا" از ,, من ,, هاِی ذهنی، نمی توانستی بگيری!. 

 ,, من ,, هاِی ذهنی شما را از انرژی تخليه می کنند. به شما انرژی نمی دهند، نمی توانند بدهند!. 

* 

 زمان شد گفتِ  طنابدر صفت کردن ز دور اِ 

 طناب کو؟خود کنون اِ  چون رسيدم در طنابِ 

  .اِطناب يعنی: دراز کردِن سخن. سخِن بسيار گفتن

 تغييِر وضعيت هاست. ساعت بگويد. می گويد: ُدور، دقيقه بگويد، طی يک يک حرفی را در می تواند آدم در حاليکه 

وضعيت ها تغيير می کنند، حتی بدِن شما، فکِر  وريد.هميشه اين لحظه ست. شما در اين لحظه هستيد و تکان نمی خ

 شما، تغيير می کند. 

. اما در وصِف تغييِر وضعيت ها، وقتی از اين لحظه ثابت است، شما اين لحظه هستيد، وضعيت ها تغيير می کنندپس، 

 گذشته و آينده می گوييم، کار به درازا می ِکَشد. از زمان، يعنی: 

خودمان می بينيم و می وضعيت يا دور را، بجاِی اين لحظه، دوِر اين لحظه نگاه می کنيم، ما وقتی به وضعيت يا 

 . وضعيت ها تغيير می کنند، شما ثابت هستيدباشيد،  و ثابت از جنِس اين لحظه شمادر حاليکه اگر ، !گيريم
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ضراِب وضعيِت اين لحظه هم نمی بنابراين در تله يا مِ  .هر وضعيتی، خودش را به شما ارائه می دهد، شما می پذيريد

 اُفتيد، قربانِی وضعيت اين لحظه هم نمی شويد.

  :حاال، شما فرض کنيد که يکی همۀ حواس اش به وضعيِت اين لحظه باشد که چگونه تغيير می کند

 ,,. تغيير می کند، به من زندگی می دهد؟؛ يا نه؟ اين وضعيت، آيا آن طوری که,, 

از  .اين لحظه، اهميت ندارد، آينده مهم تر از اين لحظه ست,, ِن ذهنی ست. من ِذهنی، می گويد: ولی، اين آدم مجهز به م

 ، با وضعيِت اين لحظه می ستيزد، برای اينکه وجودش به ستيزه، به مقاومت و بی!وضعيت اش را می بيند ،اين لحظه

          .!يد مِن ذهنی را بشناسيدکارش اين است!. شما بااصال". بستگی دارد ،ارزش جلوه دادِن اين لحظه

 !.بوسيلۀ اين لحظه می آيد ،مِن ذهنی، همۀ حواس اش به يک جايی، به يک چيزی در آينده ست ولی آن آينده

 مِن ذهنی کارش اين است که اين لحظه را بپوشاند و از اين لحظه ناراضی شود.

ينده به آن برسد، نخواهد بُرد. برای اينکه آن، در اين لحظه واهد در آآن چيزی را که می خهيچ موقع، لذِت بنابراين، 

 خواهد آمد و کاِر مِن ذهنی، پوشاندِن اين لحظه و بی ارزش جلوه دادِن آن است!.

 بنابراين، رسيدن به زندگی، به خدا، طول می ِکَشد، طوالنی می شود.

تا به خدا برسد. اين اتفاقات مدام می افتند و خودش کسی از اتفاقات، خدا را می خواهد. يعنی: می خواهد اتفاقی بيفتد 

دنباِل بهترين اتفاق است. يکی از بهترين اتفاق ها، زنده شدن به آلوده و درگيِر اتفاق است و اتفاق را معتبر می داند و 

است.  هدف، جسم قرار می دهيم، هدف، يک قلِم ذهنی ست!.» هدف « خداست. به عبارت ديگر، ما رسيدن به خدا را 

رسيدن به خدا نمی تواند هدف باشد!. چون وقتی شما رسيدن به خدا را هدف قرار می دهيد، مِن ذهنی می خواهد شما را 

 به آن وضعيت برساند!. مِن ذهنی، خودش را هيچ موقع نمی ُکَشد!. 

 موالنا می گويد: هيچ چاقويی دستۀ خود را نمی بُرد.

ذهن است، وضعيت، وضعيت وضعيت جسم است، وضعيت  ؛ ولیمی رساندمِن ذهنی، آخر سر شما را به وضعيتی 

 ، در حاليکه خدا همآنی ست که وضعيت در آن، بوده و هميشه بوده. !است، وضعيت، خدا نيست

. برای همين است که موالنا مدام اين موضوع هر کسی اين موضوع را خوب درک نکند، نمی تواند از ذهن آزاد شود

  ما هم مدام توضيح می دهيم. را تکرار می کند و

اِطناب شد يعنی: طوالنی شد. اِطناب در لغت، عکِس ايجاز است. ايجاز، مختصر ، طناب شددر صفت کردن ز دور اِ 

  .کردن است. بقول معروف می گويند: اِطناِب ُمِمل، يعنی: ماللت آور؛ و ايجاِز ُمِخل

 د می کند. خالصه: طوالنی؛ و يا مختصر می کند، اِخالل ايجا ،مِن ذهنی

کاِر مِن ذهنی ست. يعنی: شما وقتی به مِن ذهنی می گوييد مرا به خدا برسان، به  ،طوالنی کردِن موضوع، مخصوصا"

روی، ... وقتی به خدا رسيدن، زنده شدن به حضور را ذهن ات می گويی، به فکرت می گويی، از طريِق باورها می 

 ی دهی. زمان می دهی. يعنی: هدف قرا رمی دهی، به مِن ذهنی عمر م

دوباره عبادت و تجربۀ معنوِی شما، به يک نوع انباشتن تبديل می شود. اينبار، انباشتِن پول نيست، انباشتِن زمان است. 

 .!يعنی: وقت و عمر بيشتر می خواهی تا به حضور برسی
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نکن. اين بيت را شايد صد، دويست بار  نميرسی، هيچ موقع نمی رسی. هميشه به نظر خواهد آمد که نرسيد. اين کار را

 بخوان، ببين آيا متوجه می شوی؟؛ يا نه؟

يعنی: زنده شدن به حضور، بيش از اندازه طوالنی شد. قرار بود ده !. زمان طناب شد گفتِ در صفت کردن ز دور اِ 

 سالگی، دوازده سالگی صورت بگيرد، اآلن هفتاد سال ام است و هنوز به حضور نرسيده ام!. 

هزاران سال است که در ذهن، می خواهد به  .داردبشريت هزاران سال است که در ذهن است، بشر مِن ذهنی و حضور 

 خدا برسد!.

. همين شخِص شما، ممکن است يکی از آنها باشيد. خيلی از !در بيِت اول هم موالنا گفته: در کعبه دنباِل قبله می گرديم

اين کار، خطرناک است. برای اينکه مِن ذهنی دنباِل دردسر می گردد. مِن  رند!.مردم جهان اينطو %99انسان ها، شايد 

    به جنگِ هم می روند.            ذهنی قبلۀ مادی دارد. مردم خداهاِی مادی، قبله هاِی مادی را با هم مقايسه می کنند.

 کشتارها و ...در طوِل تاريخ، جنگ هاِی زيادی شده. جنگ های مسيحيت با اسالم، ُکشت و 

 همين اآلن، در يک دين، دو مذهب به جان هم افتاده اند: ,, شما کافريد، شما نمی فهميد، ... ,,. 

طوالنی شد گفتار در ، در صفت کردن ز دور هر دو قبلۀ ذهنی، خداِی  ذهنی دارند. در کعبه دنبال قبله می گردند!.

 کرديم باور وبعضی کارها ما را به خدا می رساند!.مورِد زمان!. ما مدام زمان را طوالنی کرديم، فکر 

حضور در اين لحظه  :وقتی من به حضور رسيدم، اين دستگيرۀ محکم که، طناب کو؟خود کنون اِ  چون رسيدم در طنابِ 

 را گرفتم، وقتی در اين لحظه، به حضور زنده شدم، ِکش دادِن حرف و صحبت کو؟!. ديگر اِطناب نداريم.، ست

از طريِق من فکر و عمل می کند و تير می اندازد، ذهن ام بدون من و ساده  ، زنده شدم،زندگی گیِ ه زند من اآلن، به

 دارم، ديگر کدام گفتار؟!.شده، خالقيت 

من ديگر راجع به  زمان، صحبت نمی کنم!، من نمی خواهم در آينده به جايی، به خدا، برسم!، فهميدم که خدا هميشه 

واضح  نبودم!، چون از يک چيِز بيرونی آگاه بودم، از خدا آگاه نبودم!. اونگاه می کردم، متوجه  بوده و من چون به ذهن

 بله.  و ساده ست!.

* 

  دوباره چند بيت از مثنوی می خوانيم:

 ۷۷۳مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بيت  
 از خدا غير خدا را خواستن

 .ظَِّن افزونيست و کلی کاستن

 توجه می کنيد؟، می گويد: از خدا، فقط بايد خدا را بخواهی، جسم نخواه. قبله نخواه. 

 و ُکل را می کاهی!. می اُفتی ، به فکِر زياد کردِن زمان،فکِر افزونی بمحض اينکه بخواهی، به

يعنی: شما اآلن، حاضری فضاِی يکتايی، ِخَرِد زندگی، عشق و زيبايی و برکت زندگی و لطافتی را که از " آنطرف " 

 ، بگيری؟!.,, را در ذهن گرفتِن يک اضافه فکرِ ,, می آيد، همه را يکجا از دست بدهی، فقط 

 شده!. مِن ذهنی انسان ها را فريب می دهد: » زمان « اال، اين اضافه شدن، اينبار شامِل ح
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 مِن ذهنی، به خودش عمر می دهد!. ,, تو عبادت می کنی، من تو را به خدا می رسانم ,,، در حاليکه 

در واقع به خودش عمر وقتی شما را در ذهن مشغول می کند که: در آينده تو به خدا، به زندگی، به حضور می رسی، 

 می دهد!. بارها هم خوانديم که شيطان گفته: تا روِز قيامت، به من مهلت بده. قيامِت شما، حضوِر شماست.

، به خدا، به زندگی، آگاه شويد، با يک تصميم آنی دمی توانيکه قيامِت شما اين لحظه ست و  دتا زمانی که متوجه نشوي

 که اين لحظه جاودانه و فضای يکتايی و بی نهايت است دکه شما در اين لحظه بفهميشيطان تا موقعی  شيطان با شماست.

 همانطور که بيِت آخر غزل می گويد: و به زندگی زنده شويد، با شماست. 

 ند در بحر دل غوطی خوریردل کُ ت پُ يَ چون مِ 

 زنی کاين بحر را پاياب کو؟ اين ترانه می

 ز مِی خدا شود، در فضاِی يکتايی، غوطه ای می خوری و از خودت می پرسی:يعنی: وقتی دل ات پُر نور شود، پُر ا

 اين بحر را پايان کو؟

 ژرفاِی اين بحر، کو؟

 عمِق اين بحر، چقدر است؟!. بی نهايت.

فضاِی يکتايِی اين لحظه، شبيِه آسمان است.  آن چقدر است؟، يکی ست.چه بگويی عمِق اين دريا، چه بگويی وسعِت 

 ، وسعِت آسمان، شعاِع آسمان، چقدر است؟!. بی نهايت. بی نهايت. عمِق آسمان

           اميدوارم توجه کنيد و بيت را بارها بخوانيد و بگذاريد بيت در شما زنده شود.

* 

 بله. اين بيت هم کمک می کند:

 ۲۴۸۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 سالها ره ميرويم و در اخير

 .همچنان در منزل اول اسير

  سالها راه می روی، برای اينکه رسيدن به زندگی، زنده شدن به زندگی را هدف قرار داده ای.

 و ,, او ,, هم با ما می آيد. با ذهن مان جلو می رويم. به مِن مِن ذهنی مان، عمر و زمان می دهيم و با او جلو می رويم

 ، اينهمه زحمت کشيده و پرهيز و عبادت کرده ايم؛ ولی مِن ذهنی را نگه(در اخير)ما او را ادامه می دهيم و در آخر 

 !.داشته و همچنان در منزِل اول اسيريم 

از اول در ذهن بوديم و اآلن هم در ذهن زندانی هستيم. اآلن هم به وضعيت ها نگاه می کنيم. اآلن هم انتظار داريم 

 اتفاقات ما را نجات دهند. هر لحظه اتفاق می اُفتيم برای اينکه می ترسيم!. 

ستيم. برای اينکه به ما گفته اند که برای اينکه از جنِس فضاِی يکتايِی اين لحظه نيستيم. از جنِس اتفاِق اين لحظه ه

 اتفاقات اند که به ما زندگی می دهند، نه زندگی!.

 ، نه از جنِس پايايی و جاودانگِی زندگی!.برای اينکه به ما گفته اند شما از جنس اتفاق هستيد

* 
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وانيد، متوجه می شويد که ز مثنوی ابياتی می خوانيم که به غزِل مان می خورد و اگر شما به دفعات، اين ابيات را بخا

 کجا، چکار بايد بکنيد.

 ۱۲۷۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت 
 ترک شهوتها و لذتها َسخاست

 هر که در شهوت فرو شد برنخاست

 می گويد: بخشش، يکی از صفاِت ايزدی ست و اگر شما هم از ذهن رها شويد و به فراوانی برسيد، صفِت شما هم

 يا چيزی نمی تواند ما را شکار وبه خودش  ؛ترک می کنيمنی و بيرونی را که ما، جذب شدن به اقالِم جهاوقتی  .هست 

 سخاست.  ،جذب کند، اين خود

  جذب کند، زندگی می تواند انرژی اش را از طريِق ما، به جهان بفرستد. خود نتواند ما را به بمحض اينکه جهان

  ، نمی تواند رها شود.اما اگر کسی، در شهوتی فرو شد

  هر چيزی که شما را به ِمضراب بيندازد، شهوت است. ،)هر چيزی در اين جهان هیِ خوازياده  جنسی، بلکه شهوتِ ت شهونه فقط (

البته، بعضی از شهوت ها، مثِل شهوِت جنسی، قدرت اش زياد است. ولی شهوِت مردم آزاری، چوب الِی چرِخ مردم 

ن ديگران، هم شهوت است که صدها نوعِ آن را می گذاشتن، عيب بينی، غيبت و مقايسۀ خود با مردم و کوچک کرد

 جذِب اين شهوت ها شود، نمی تواند بلند شود.  توان شمرد. هر کسی که

 بهشت اين َسخا شاخيست از سروِ 

 وای او کز کف چنين شاخی بِِهشت

 بِِهشت يعنی: رها کرد. ِهشتن يعنی: رها کردن. 

 بگوييم: کنيم و "  الآنها را " و  و خودمان را از جهان جمع و جور يکی يکی اقالِم اين جهان را شناسايی ،اينکه ما

،، و بخشش از ما به جهان برود، شاخی از َسرِو بهشت است، يعنی: اين  ،، من از جنِس تو نيستم و به سوِی تو نمی آيم

  وای به حاِل آنکه چنين شاخی را از دستش رها کرد.. !سخا، ابزاِر جالبی ست

 ثقى است اين ترک هواُعْرَوةُ اْلوُ 

 برکشد اين شاخ جان را بر َسما

 يعنی: دستگيرۀ محکم.ُعْرَوةُ اْلُوثقى 

دستگيرۀ محکم اين است که شما بعنواِن هشيارِی حضور، واقعا" حضور را بگيريد. يعنی: به خودت زنده شوی!. 

و اين سخا از شما بيرون رود. برای  حضور درشما تا حدودی برقرار شود و شما شناسايی کنيد که از جنِس خدا هستيد

                             .دستگيرۀ محکم، ترِک هوی ستپس، . بايد صبر کرداين کار، 

. فشاِر مِن ذهنی ست. مِن ذهنی نيازهای روانشناختی، مثِل نياز به نياِز مِن ذهنی ست. هوی، خواسِت مِن ذهنی ست

ردِن خود دارد، نياز به کسِب اعتبار و بزرگ کردِن تصوير ذهنی در ذهن ديگران تأييد و توجه دارد، نياز به بزرگ ک

مرا خردمند، مرا ثروتمند، مرا آدم حسابی ببينيد. من پدِر خوبی هستم، اگر بچه ام خوب ,, که مرا اينطور ببينيد، دارد. 

 . ,, عالی هستم و يک پدر، بعنوان يک شخص و يک فردکار خودم را کرده ام، از آب درنيآمد، من 
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 يعنِی: تعمير و نگه دارِی مِن ذهنِی مرا، خوب انجام بده. ... 

 .ترِک هوی بايد" اينها همه هوی ست ". 

 شما نيازهاِی روانشناختی خودتان را بشناسيد، ببينيد که چه چيزی شما را به جهان می ِکشاند و چه نيازی داريد؟

 آيا اين نياز، حقيقی ست؟

اِز حقيقی ست. نياز به هوا، نياز به َمسَکن، نياز به لباس، نياِز حقيقی ست. ما تا حدودی غذا الزم داريم؛ نياز به نان، ني

چقدر غذا الزم داريم؟!. نياز به انباشتِن زياد و مقايسه با ديگران، نياِز روانشناختی ست. اصال" نياز به مقايسه، ما ولی 

 هوی!. ترکنياز به درد، نيازهاِی روانشناختی ست. 

ما فکر می کنيم خدايی هست و ما بايد به او بچسبيم، چنين چيزی نيست!. اين فکرها را ذهن، ايجاد می کند. همينکه 

پرهيز می کنيد و جذب شدن به جهان را ترک می کنيد، دستگيرۀ محکمی ست و اين شاخ، شما را به آسمان می ِکشاند. 

 .ور آسماِن درون است)(منظآسمان رمِز زندگی ست، رمِز يکتايی ست. 

 کيش ْد شاخ َسخا ای خوبرَ تا بَ 

 شان تا اصل خويشکِ  مر ترا باال

می تواند از طريِق ما، زندگی بيشتر، هر چه بيشتر می بخشيم، هر چه بايد بروِز عملی داشته باشد. ، ما سخا و بخششِ 

ای خوْب کيش، ای خوْب ا می گيريم، سرويس می دهيم و دست مردم رکمک می کنيم و ببخشد، هر چه بيشتر به جامعه 

 ما را به اصِل خودمان می کشاند.  زاد، اين شاِخ سخا،

اين من ذهنی ست که ما را بد  و پس معلوم می شود که ما بعنوان هشياری حضور، کيش مان و ذاِت مان خوب است

  ر خود قائم می شويم. از جهان بيرون می ِکشيم و بخودمان را ما يواش يواش،  ،. يعنی: يواش يواش!کرده

 سنی و اين عالم چو چاهيوسف حُ 

 لهوين َرَسن صبرست بر امر اِ 

 می بينيد که موالنا چگونه اين ابيات را توضيح می دهد!. واقعا" طنابی وجود ندارد!.

اِت تو زيبايی هستی، تو زيبايی خدايی هستی، ذ يوسفِ  تومی گويد: شما ترِک نيازهای روانشناختی کن، ترک هوی کن، 

خدائيت است که زيباست، پُر از آرامش و شادی ست واين عالم، يعنی: مِن ذهنی و ذهن که ,, آنجا ,, رفته و به چيزها 

 چسبيده ای، مثِل چاه می ماند. 

بيرون بِِکشم، مثِل همان قطره ای که می خواهد اگر من می خواهم خودم را از جهان که مرا به سمِت خود می کشد، 

 ِگل به دريا بکشاند و ِگل هم پايش را گرفته و می ِکشد، آسان است؟ خود را از

 " نه! ". درد دارد؟

 . اول اش يک مقدار درد دارداينکه ما هشيارانه خودمان را از چاه باال بِِکشيم، " بله! ". 

مقداری کار و نيرو صرف بايد طناب را محکم بگيرد، او ُخب  ،که او را باال بِِکشند به چاه می اندازندبرای کسی طناب 

                                                              .!کنند، تا او از چاه باال بيآيد، برای اينکه چاه، پله ندارد

  .طناِب توستو َرَسن  ،کردنصبرو هوی ترِک در اين مورد، 
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به امر خداوند،  .يعنی: طنابَرَسن  و طناِب توست.هر چه شما هوی را ترک؛ و به اين کار صبر می کنی، صبر، َرَسن 

 اين کار، و چسبيدن به چيزها خودت را عقب بِِکشیجذب شدن و شما بايد از  چاه است.مثِل اين عالم يوسِف ُحسنی و 

 است.  برــصشماست،  یو هميشه جلو ؛همآن طناِب طاليِی يوسف استکه ، اين طنابِ  .همراه با درِد هشيارانه ست

شناسايی کرده ام که ترِک اين عادت صبر می خواهد. ، من اين ... عادت ام را ترک؛ و صبر می کنم ،،می گوييد:  شما

بود، يادم آمد، ديگر  مفتادنکه نزديک به ااآلن نصف بار افتادم، اآلن هم يک بار افتادم، اين ... جاها به ِمضراب می اُفتم، 

    ." عادت، صبر و مراقبت می خواهد. آسان نيست ترِک اين" ولی،  .،، نمی افتم. تمام شد

 ن دو دستيوسفا آمد َرَسن در زَ 

 از َرَسن غافل مشو بيگه شده ست

 با دو دست محکم بگير. طناب را به شما و به همه می گويد: طناب آمد. 

  .حظه را می پذيریاين لحظه تسليم می شوی. اتفاق اين لبعنواِن هشياری طناب خدا را می بينی، طناب آمده، شما 

ولی دوباره جهان، يعنی همين  "؛ شما بعنوان هشياری، می توانی از جنِس او شوی وهشياری هست يک می دانی که " 

می خواهد شما را به خودش جذب کند و می گويد: ,, زندگی در اتفاقات است ,,. شما خوب درک کرده ای که اتفاق، 

نمی خواهی از جنِس نور و هشياری نباشی، می ديگر و روشنايی را گرفته ای و  زندگی در اتفاقات نيست، اآلن اين نور

  .دانی که به چيزی کشيده شوی، تمام شد!

مراقب يعنی: از صبر غافل مشو. هر لحظه از َرَسن غافل مشو، دوباره بايد تسليم و نور شوی. از َرَسن غافل مشو. 

 تی؟اتفاق؟؛ يا می ايس قاطیِ شما می روی آيا باش، 

 می ِکشد؟؛ يا می ايستی؟تو را اتفاق 

 می ايستی، صبر می کنی، در اين صورت، تسليم هستی و به امر و به قانوِن خدا، شما را از چاه باال می ِکشند. اگر

 حمد ل کين َرَسن آويختند

 فضل و رحمت را بهم آميختند

 ِکشند.خدا را ُشکر که اين طناب را انداختند تا ما را از جهان بيرون بِ 

اگر واقعا" مِن ذهنی دائمی بود و ما در مِن ذهنی می مانديم و نمی توانستيم بيرون بياييم، می دانيد چه می شد؟!، نسِل 

 خودمان را از ميان برمی داشتيم، همديگر را می ُکشتيم، فکرها و باورهامان جدی می شد!.

ب می کرد و همه را می ُکشت!، آخر سر در ميان آنها هم کسی با يک دين يا مذهبی هم هويت می شد، بقيه را کافر حسا

 اختالف می افتاد و آنها هم همديگر را می ُکشتند، اصال" نسِل بشر از بين می رفت!.

 وجود دارد که ما با سالح هاِی کشتاِر مخوف، خودمان را از بين ببريم. هنوز هم اين خطر 

!، چکار می خواهيم بکنيم؟!، چه ترسی ست؟!، از کی می ترسيم؟!. " از برای چه ما اينهمه بمِب اتم داريم؟!، برای چه؟

 خودمان! ".

برای چه می ترسيم؟!، اين، برای انسان، شرم آور است. از ترس  از انعکاِس خودمان!، از انسان هاِی ديگر می ترسيم!.

 کتايی نيست. اش، اينهمه بمِب اتم ساخته!. از ترس اش، حمله می کند!. برای اينکه در فضاِی ي

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


                                   # Apr 15 2015               515  program      ۵۵۱      برنامه گنج حضور شماره

48 
 

 خدا را شکر که اين طناب را انداختند.

رحيمی و عمال" يعنی: ما در ذهن محبوس می مانديم،  ،خدا رحمت و فضل اش را نمی فرستاداگر طناب نمی انداختند، 

     . بخشندگی خدا، اين قوه و پتانسيل و انرژی را از ما عبور می دهد!

يعنی: قوۀ بخشش و خوِد ، فضل و رحمت را بهم آميختندهم جاری می کند. در عمل يعنی: يک قوۀ بخشندگی دارد و 

 بخشش را به هم آميختند، هم قوه اش هست و هم عمال" جاری می شود. خدا عمال" انسان ها را از ذهن آزاد می کند. 

  چه شود؟ خيلی خوب است و ما، در اين راه کار می کنيم. وظيفۀ هر انسان است که در اين راه کار کند. که

  تا ببينی عالم جان جديد

 .عالم بس آشکار ناپديد

فضل و رحمت را خدا با هم قاطی کرده، تا شما عالم جاِن جديد را ببينيد!. جاِن جديد!، نه آن جاِن مِن ذهنی!. شما به 

 !.حضور زنده شوی، تا ببينی که چه عالمی بوجود می آيد

مِب اتم خواهد بود!، اينهمه هواپيماهای جنگی و موشک و ... واقعا" الزم همه به حضور برسند، اينهمه بآيا وقتی که 

 است!، مگر همۀ ما در فضاِی يکتايی به خدا زنده نيستيم؟

همين اآلن هم قّوه اش را داريم؛ ولی حواس مان پرت است. امروز همين را گفت: انسانی که در کعبه ست، دنبال قبله 

 لۀ مادی ست. واال جستجو نمی کرد!.نبايد بگردد!. وگرنه، دنباِل قب

همينکه يکی جستجو کند، معنی اش اين است که می داند کعبه نيست. کعبۀ ذهنی ست. اين تمثيِل خيلی عالی ست!. هر 

کسی که داخل کعبه رود و قبله را جستجو کند، نمی داند که داخِل کعبه ست!، وگرنه جستجو نمی کرد. خوِد جستجو 

 !. همين جستجو نشان می دهد که نمی دانی داخل کعبه ایيدا می کنی، جسم است. يعنی: ذهن. هر چه پ

 کعبه، فضاِی يکتايِی اين لحظه ست. عالمی که بس آشکار است؛ ولی ناپديد است. کی پديد می آيد؟

 وقتی شما به حضور زنده شويد.

* 

 چون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ دل

 ب ناب کو؟!پس از آن سو جز سماع و جز شرا

ای، باغ يکتايی رفته  بهو  هبا هم قاطی شده، بيرون آمد دردها و هم هويت شدگی هادر آن، شما اگر از ِگِل مِن ذهنی که 

ِخَرد و زيبايی و عشِق خالص، ديگر چه هست!، پس  معلوم  و ، جز رقص و شراِب خالص، يعنی: زندگی" آنجادر " 

 مِن ذهنی درد می دهد؟چرا درد می دهد!. حاال ست که ِن ذهنی می شود که خدا به ما درد نمی دهد، م

  برای اينکه بيدار شويم.

 ستان جانبُ  چون ز شورستان تن رفتی سویِ 

 های آب کو؟ جز گل و ريحان و الله و چشمه

ه ذهن اينطور است. پس شما انتظار نداشتنمی رويد. در آن که هيچی ست زمينی  .يعنی: پُر از شوره ست ستانشور

   باشيد که بوسيلۀ مِن ذهنی بکاريد و در ذهن؛ يا در اين جهان، رشد کند و چيِز خوبی از آب در آيد!.
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وقتی به سوِی بُستاِن جان رفتی، وقتی به سوِی فضاِی يکتايی رفتی و ,, من ,, ها را از ذهن زدودی، حاال ديگر می 

يعنی: غير از زيبايی و نيکی و ساختارهاِی مه هاِی آب، توانی بکاری. در اين فضا، جز ُگِل سرخ، ريحان، الله، چش

        خوب، در اين جهان، چه خلق خواهيد کرد!.

 دد از کالبَ بُ سن ديدی کان نَ چون هزاران حُ 

 » جمال فاتح االبواب کو؟«  پس چرا گويی:

ب نبود!، از اين جهان نيامده، آيا راه تو هزاران زيبايی، هزاران راِه حل ديدی که از جسم و از ذهن و از کالبُد و از قال

 حل هاِی زندگِی شما، از بيرون می آيد؟، از جسم می آيد؟، از ذهِن شما می آيد؟، " نه!، آنطرف می آيد! ".

 ها را ببينم ,,، خدا مگر ديدنی ست!.  پس چرا می گويد: ,, من می خواهم خدا را ببينم، صورِت گشايندۀ در

با ذهن نمی توانيد ببينيد، زديم، شما فقط می توانيد به خدا زنده شويد،  اولهمآن حرفی که  پس معلوم می شود که طبق

  قابل تعريف نيست. برای همين می گوييم: فرم و انکاِر فرم، که نشان می دهد شما فرم نيستيد؛ ولی فرم داريد.

ينکه تعريف کنيد، دوباره به ذهن می افتيد. . ولی تعريف نمی کنيد، بمحض اانکاِر فرم، يعنی: خدافرم را الزم داريد. 

 برای همين، می گويد که نخواه جماِل گشايندۀ در را ببينی. 

 می دانيد که گشايندۀ در، خداست. 

* 

 ۱۷۴۲مولوی، مثنوی، دفتر اول، بيت 
 چونک عاشق اوست تو خاموش باش

 .او چو گوش ات ميکشد، تو گوش باش

عاشِق خودش است و شما هم خودش هستيد. عاشق تو هم هست، بنابراين خودش را از جهان بيرون خدا  .عاشق خداست

يعنی: به او گوش بده. بگذار تو را می ِکَشد، گوِش او، ِکَشد. حاال تو فقط ذهن ات را خاموش کن و حرف نزن. چون  می

 " آنطرف "بشنو. چه الهامی از فقط شما را به فضاِی يکتايی بِِکشاند، همه اش گوش باش. حرف نزن. فقط گوش باش. 

 گوش باش، ببين چه الهاماتی می آيد؟قط می آيد؟، نخواه ببينی، نخواه با ذهن ات بشنوی. ف

 می آيد.گفت: راِه حل 

شما می دانيد، شما ديده ايد، از وقتی که اين برنامه را گوش می کنيد و خودتان را واقعا" در اختيار آموزش هاِی موالنا 

هاِی شما را، آن هشياری،  می گذاريد، بتدريج می بينيد که آن هشياری، در شما زنده می شود و راِه شما و راِه حِل چالش

 به شما می دهد. 

 ، ...آنجابگذار اينجا بگذار، از اينجا بردار، حاال : حاال، پايت را اينجا بگذار، ، بگويندمردم نمی توانند معلم شما شوند

 ، از اينجا بردار، اينجا بگذار، ...اشتباه نکنی!

 " نه! ". شما می دانيد چکار کنيد.

 ن هشياری، از درون، شما را راهنمايی می کند!. برای چه می خواهی به فُرم درآوری!.از کجا می دانيد؟، آ

 ,, من می خواهم بشناسم، کی اين راه حل ها را می دهد؟، ... ,,. 
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" نمی توانی بشناسی ". هر قدر کوشش کنی که با ذهن بشناسی، گرفتار می شوی. راه را می بندی، مقاومت می کنی، 

 فتی.به تاريکی می اُ 

* 
 ۲۴۶۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بيت 

 گر مراقب باشی و بيدار تو

 .م پاسخ کردار تودَ بينی هر 

بجاِی آن، تو هشيارِی حضور باش، مراقبه کن، ناظر باش که ببينی وقتی واقعا" آن هشياری عمل می کند، در جهان راه 

 گشوده می شود، وقتی من ذهنی عمل می کند، پاسِخ کردار می آيد!. راه بسته می شود. تماشا کن. 

نی، رخت و پَخت ات را از جلوِی زندگی برمی داری، زندگی عمل می اگر تماشا کنی، خواهی ديد که راه را باز می ک

 خودت را مالمت کنی، ديگران را مسئولکند، ديگر ياد گرفته ای. ولی اگر در ذهن باشی و مردم را مالمت کنی، 

  !.خودت را مسئول ندانی، در اين تاريکی می مانی. پاسِخ کردار را نمی بينیبدانی، 

   فکر می کنی ديگران می کنند!. ،رها و اعماِل خوِد توست که به تو برمی گرددنمی بينی که اين فک

  علم عشق آموز توِل  هرِ ای فقيه از بَ 

 ز آنک بعد از مرگ ِحّل و ُحرَمت و ايجاب کو؟!

آن هست، نوِع مذهبِی آن هست، نوِع سياسِی  :رو به فقيه می کند. فقيه، انسانی ست که با باورها هم هويت شده حاال،

می گويد: بخاطِر خدا، تو بيا، علِم عشق با باورها هم هويت شده، در سطح، نوِع اجتماعِی آن هست، به هر کسی که 

(به نَفس  ُمردی بيآموز. علِم عشق، علِم يکتايی ست، علمی ذهنی نيست، مربوط به باورها نيست، برای اينکه بعد از اينکه

 يکتايی رفتی، در " آنجا " ديگر حالل و حرام و واجب بودن، وجود ندارد.  به فضایِ  ،)ُمردیو به مِن ذهنی ات 

البته، با توجه به معنِی ُحرمت و ِحّل و ايجاب، ممکن است منظوِر موالنا اين باشد که: تو به کعبه می روی و دوباره 

ت می تواند به اصطالح، به تن . ِحل و ُحرم!، بايد به کعبه بروی و " آنجا " بمانیآنجا نمی ايستی، !بيرون می آيی

دوباره آن را در می  لیلباسی که حاجيان می پوشند و نيت می کنند و به کعبه می روند؛ وباشد!، اِحرام لباِس کردِن 

 .آورند
اين معنی را دهد که اين حالل و حرام و واجبات، قبل از مرگ است، يعنی: اين صحبت ها در مِن ذهنی ست  می تواند

خيلی جدی گرفته ای!؛ ولی آن زير، اين معنا را هم بکار می بََرد که: وقتی شما به کعبه، به فضاِی يکتايی  که آنها را 

 رفتی، ديگر نبايد بيرون بيآيی. اگر درست رفته باشی، بيرون نمی آيی و آن لباس را در نمی آوری.

ُحرمت يعنی: حرام کردن. ِحّل يعنی: حالل  البته، کعبه رفتن هم نماِد اين موضوع است. ايجاب يعنی واجب گردانيدن.

     کردن. 

 شرَ يابی دَ  چون به وقت رنج و محنت زود می

 » او کجا؟! درگاه او را باب کو؟ «بازگويی: 

موقِع رنج و درد، درِب او را پيدا می کنی!. دردهاِی بزرگ مثِل جنگ هاِی بزرگی که مِن ذهنی بوجود می آورد، انسان 

 ی اندازد. ها را به زحمت م
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 منظور اين است که انسان ها بنشينند و تأمل کنند: پديده ای به ناِم جنگ، برای چه بوجود آمد؟!.

ما می توانستيم جلويش را بگيريم، اوقات تلخی و دعواهاِی خانوادگی برای چه بوجود می آيد؟، برای چه ما اينقدر به 

 استرس و خشم و ناراحتی می افتيم؟

دمان بيآييم. گاهی اوقات دسته جمعی اين کار را می کنيم، مثِل جنگ ها. گاهی اوقات فردا" وارِد اين برای اينکه به خو

دردها می شويم. ولی به وقِت رنج و محنت، خدا درب اش را به ما نشان می دهد. ولی وقتی درد و زحمت تمام می 

 .» او کجا؟! درگاه او را باب کو؟ «شود، ما می گوييم: 

هنی خودش را تعمير و بزرگ می کند و وارِد آن می شويم و بعنواِن ,, من ,, بلند می شويم، ديگر يادمان می وقتی مِن ذ

 متوجِه اشتباِه مِن ذهنی می شويم.رود که عقِل ما، عقِل خدايی نيست!. ولی وقتی دست جمعی يا فردا" به قعر می رويم، 

  شخص است.مشناسايِی جهِل مِن ذهنی، شناسايِی حضور هم هست. 

 باش تا موج وصالش درُربايد مر تو را

 » عالم اسباب کو؟ «غيب گردی پس بگويی: 

موجِ  ،و واقعا" به جهان نروی " باشی" باشد. اگر تو  بودنيا  باشيدنباش يعنی: صبر کن. باش می تواند به معنِی 

ا نه، همين کار را ادامه بده، تا باالخره يوصال اش يعنی: ارتعاِش وصال اش، تو را می دزدد و می ِکشد و می بََرد. 

  موِج وصاِل او، تو را بدزدد، بِِکشد و بِبََرد.

شايد موالنا به ما می گويد که: اگر انسان هاِی زيادی به حضور برسند، ارتعاِش عشقی شان، خواهد توانست ,, من ,, 

           و چسبيدِن آنها را به چيزهاِی آفل، ُشل کند. هاِی ذهنی را نرم کند

 بنابراين، آنها را از جهان بيرون بِِکَشد، درُربايد، غيب شوند.

وقتی ما غيب می شويم، يعنی: از جهان بيرون می رويم، در فضاِی يکتايی، مردم نمی توانند ما را ببينند. مردم عارفان 

وجه می شوی که عالم اَسباب نيست که آدمی معمولی می دانند. پس اگر به " آنجا " بروی، مترا نمی بينند. عارفان را 

موثر است!، اسباب هاِی اين جهانی نيست که شما را به حضور می رسانند!، پديده هاِی اين جهانی، فقط به ياِد ما می 

 اندازند که ما بيش از حد به عقِل مِن ذهنی توجه می کنيم، عقِل خدايی را فراموش کرده ايم!.

وسائل اين جهانی ست و کسی که " آنجا " برود، متوجه می شود که عالم اسباب نيست، عالم اسباب، عالم ذهن و عالم 

سبب هاِی بيرونی، علت به حضور رسيدِن انسان ها، نيست. بلکه همين هشيارِی حضور است. خوِد خداست که انسان 

    ت.را از جهان بيرون می ِکَشد و بارها و امروز هم گفته ايم که از طريِق تسليم و صبر اس

 ار چه خط ابن بوابت هوس شد در ِرقاع

 عشقش بخوان، بنمايدت بَّواب کو ۀقعرُ 

 ابِن بواب، يک خوشنويس بود. می گويد: 

فکرهاِی خوب کردن، فکِر  ، يعنی: از طريِق ذهن، فکر کردن، (خوش خط نويسی)گرچه که تو هوس کردی در ِرقاع 

بواب يا يک خوشنويس عالی، متفکِر عالی را هوس کردی، يعنی:  خوب نوشتن، کتاِب خوب نوشتن، گرچه که خِط ابن

  .هنوز در ذهن هستی، می خواهی مثل متفکران بزرگ فکر کنی، هوس کردی مثِل آنها باشی، اما آن کار، فايده ندارد
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 ن، کيست!.تو بيا ُرقعۀ عشِق او، عشِق خدا، عشِق زندگی را بخوان، تا  به شما نشان دهد که بواب، دربان و نگهبا

 کی نمی گذارد که شما به فضاِی يکتايی برويد؟

 بعضی می گويند: مِن ذهنی.

مِن ذهنی دربان نيست. دربان، کسی که درب را باز می کند، خداست. برای همين است که می گويد تو بيا تسليم شو و 

 ب را کی باز می کند!.اتفاق اين لحظه را بدون قيد و شرط قبول کن، هشياری ايجاد کن، بتدريج بفهمی در

 برای شما، درب را کی باز می کند؟

 اگر بگوييد مِن ذهنی، غلط است. مِن ذهنی درب باز نمی کند، درب را می بندد. 

اصال" مِن ذهنی وجود ندارد. شناسايی که ما می کنيم اين است که مِن ذهنی توهم است. يک ,, مِن ,, توهمی ست. نمی 

 ز کند. در بعضی از نسخه ها هست:تواند درب را برای شما با

 ، اگر اينطوری بخوانيم، بايد بگوييم: اين مِن ذهنی، اين دربان.ن بوابتيار چه خط ا

 ابن بواب است که پدرش احتماال" در بغداد، نگهبان بوده.در ضمن، ابن بواب که خوشنويس بوده، به اين علت 

 هر کسی را نايب حق تا نگويی، زينهار

 آ آنگه ببين نُّواب کودر بساط قاضی 

مواظب باش!، هر کسی را نايِب حق نگويی!. پس، انسانی نايِب حق، نايِب خداست، که به حضور زنده شده باشد. اگر 

 . يعنی: مواظب باش. !مِن ذهنی داشته باشد، زينهار

ب بِِکش، به هشياری زنده عقدر بساِط او بيا، . قاضی اينجا خدا، زندگی ست .تو در فضاِی يکتايی، در بساط قاضی بيا

 .(نّواب جمِع نايب است و نايب يعنی: جانشين)نايب ها چه کسانی هستند. نّواب، وجه شوی که تشو، تا م

که به اين لحظه زنده ست و مثل خدا، عمِق بی نهايت ست خداِی متحرک روِی زمين، کسی  ،خداجانشيِن از نظِر موالنا، 

 : جانشين گذاشته.اين آدم را نايب يعنیاسِم دارد، 

 مواظب باشيد، به هر کسی نايب نگوييد!. ولی به شما می گويد: 

 ق بينی کار و بارلَ تا نمالی گوش خود را خَ 

 چون بمالی چشم خود را گويی آنرا تاب کو؟

 گوش ماليدن يعنی: تنبيه کردن. پوسيده. ،َخلَق يعنی: کهنه و فرسوده

، معنی َخ َل قرا کوچک نکنی، کار و بارت خراب است، اگر هم َخْلق کنی، بايد  گوش ات را نمالی، تا ,, من ,, ات تا تو

اگر چشم ات را بمالی، يعنی: اگر چشم حسی ات را کنار بگذاری، . ق بينی کار و بارلَ تا نمالی گوش خود را خَ کنی!. 

 چشِم حسی، جلوِی چشِم حضورت را گرفته!. 

 می شنوی، با آن هم هويت می شوی و همان پنبۀ گوِش ِسرِ گوِش َسر است!.  شما، همين پنبۀ گوِش ِسرِ : در جايی گفته

 شما می شود!.

پس، در مورِد چشم ماليدن، می توانيم بگوييم: اگر با چشِم حس نبينی و با ذهن هم قضاوت نکنی، چشم ات را بمالی، 

 مشخص است. يد ببينی.پس با چشِم حسی ات، نبا متوجه می شوی که ,, چشِم حسِی ,, تو، تاب ندارد!.
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 يک بيت هم از مثنوی.

 ۳۴۹۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم ، بيت 
 نرگس فروبندی که چی؟ چشم چون

 هين عصااَم کش که کورم ای اَچی؟

 با چشِم ديگران می خواهی ببينی!.هشيارِی چون نرگس را می بندی که چه؟!.  چشمِ 

که من کورم، ای برادر، بيا عصاِی مرا بِِکش؟!. شما اين حرف را نمی زنيد. با چشِم هشيارِی خودت می بينی. چشِم 

  ت. همه شعوِر خدايِی حضور را دارند.هشيارِی شما، هميشه باز اس

 در خرابات حقيقت پيش مستان خراب

 در چنان صافی ميی ُدرد و خس انساب کو؟

می گويند خرابات از " خورآباد " آمده. خور يعنی: خورشيد. خورشيد آباد. خورشيد، سمبُِل خداست. بعضی ها می گويند 

  است. ، خراباِت حقيقتست حال، خرابات، فضاِی يکتايیخراب آباد. تا خراب نشود، آباد نمی شود. به هر 

پيِش صوفياِن بی َسر و پا، مستاِن الهی، در چنان مِی صافی، مِی ناب، ُدرد، ناخالصِی شراب، ناخالصی هاِی فُرم و َخِس 

 انساب يعنی: نسبت ها، کو؟

زندگی، از ِخَرِد زندگی، به خدا هشيار  اگر کسی به فضاِی يکتايی برود و در " آنجا " از مِی صافی بخورد، از عشقِ 

 باشد، از احوال دنيا، خواب باشد، از َخِس دنيا، از َخِس نسبت هاِی اين جهانی، آزاد است.

َخِس نسبت ها، مهم است. خيلی از ما انسان ها را نسبت ها و ِکشِش آنها و کنترِل ما روی نسبت ها، نگه داشته. ما فکر 

ها، مثِل نسبِت پدر و پسری، مادر و فرزندی، دو تا همسر، بچه ها و پدر و مادر، من و می کنيم که بوسيلۀ نسبت 

دوستانم، ... اينها همه نسبت است. در ذهن، نسبت وجود دارد. مِن ذهنی، بوسيلۀ نسبت ها با آدم های مختلف وصل است 

 و بوسيلۀ اين نسبت ها می خواهد به کنترل بپردازد.

همسرمان را هم می توانيم آزاد کنيم، بچه هامان را هم می " می توانيم خودمان را آزاد کنيم، مثالکه ما فکر می کنيم 

توانيم آزاد کنيم، من می توانم به فضاِی يکتايی بروم و بچه ام را هم با خودم ببرم. چنين چيزی ممکن نيست. بيشتر موقع 

 را بِبََرم!. ها خودشان را مالمت می کنند که چرا نتوانستم بچه ام، همسرم

 هم نرفته اند!.  اگر مالمت کنند، خودشان

از نظِر انسان هاِی هشيار به زندگی، نسبت در سطح است و ِکشِش آن، َخِس انساب. َخس، بی مصرف، مثِل پَِر کاه. 

، هستيد، و کنترِل شان روِی شما يا ِکشش و کنترِل شما که اگر گيِر اين نسبت ها و ِکشش باطل است و به شما می گويد

  نمی گذارد تکان بخوريد و بنابراين نمی توانيد به فضاِی يکتايی برويد. 

 حساب در حساب فانيی عمرت تلف شد بی

 در صفای يار بنگر شبهت ُحّساب کو؟

شده  مثِل اتفاقاتی که افتاده، فانی بوده و گذشته و تمام .حساِب فانی يعنی: مِن ذهنی به چيزهاِی گذرا و فانی نمره می دهد

 اگر از اتفاق خوش تان آمده يک نمرۀ مثبت به آن داده ايد. .و نمره ای به صورِت مثبت يا منفی داده ايد
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رنجيديد، نمرۀ بدی به آن داده ايد، اينها را با هم جمع کرده ايد. حسابدار که مِن ذهنی بوده، اينها را نمره داده و جمع  اگر

 من ,, اش را تعريف می کند.  کرده و اين نمره ها را جمع و اآلن، ,,

 " اين غلط است ". 

  !.يعنی: عمرت بدون دقت و نظارت، خيلی زياد تلف شد، حساب در حساب فانيی عمرت تلف شد بی

توهِم ُحّساب، يعنی:  ،در " آنجا " .حاال تو بيا و به صفاِی يار بنگر، در فضاِی يکتايی، به نابی و صفاِی مِی زندگی بنگر

 دار، آن مِن ذهنی که نمره می دهد و حساب می کند، کو؟ محاسب، حساب

آنکه در " آنجا "، آدم می بيند که همه چيز، تمام می شود. هر چه که دراين لحظه اتفاق می اُفتد، تمام می شود. اگر برای 

ت و عمِر شما را تلف شما به آن، نمره بدهيد و به آن بچسبيد و برای آينده نگه داريد و روِی آن حساب باز کنيد، غلط اس

  خواهد کرد.

 چون ميت پردل کند در بحر دل غوطی خوری

 زنی کاين بحر را پاياب کو؟ اين ترانه می

وسعت پيدا کردی، در بحِر دل، در فضاِی و پُِر هشياری شد،  اگر مِی خدايی دِل تو را پُر کند، اگر دل ات مرکِز عدمْ 

 می خوانی که: يکتايی، غوطه ای می خوری و اين ترانه را 

 ". يعنی: پايان ندارد. بی نهايت است.   اين بحر، پايانش کو!" 

 همآن دو خاصيتی که بارها گفتيم: حِس بی نهايت و فراوانی و حِس ابديت.       يعنی: شما حِس بی نهايت می کنيد، 

مه چيز را رها می کند و فناناپذيری را درک کند، چنگ هايش را باز می کند و ه (بيِت قبل)کسی که واقعا" حساِب فانی 

 را حس می کند.

 من از شما سوال می کنم: چرا ما رنگ ها را می بينيم؟

 برای اينکه نوِر بی رنگ را می شناسيم. چرا فناپذير را می شناسيم و می فهميم و درک می کنيم؟

بود. فکرها ناپايدارند. فکرها ناپايدارترين  می دانيد که اوقات تلخِی که ديروز با همسرمان داشتيم، تمام شده. ناپايدار

 اقالم هستند. اآلن، يک فکری می کنم، گذشت. اآلن، فکِر ديگری می کنم، اين ناپايدار است. 

اگر خوب درک کنيم، می بينيم که در ما يک پايداری، يک ناميرايی وجود دارد که درک می کند و ناپايداری را می 

 ست.  لحظهابديت زندۀ اين فهمد و آن، 

هر قدر شما ناپايداری جهان را بيشتر درک کنيد، بيشتر به پايداری و جاودانگی اين لحظه و جاودانگی خودتان پی 

 *                                                         خواهيد بُرد. 

 

 

 

 

 

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

	دوش خوابی دیدهام خود عاشقان را خواب کو؟
	کاندرون کعبه میجستم که آن محراب کو؟
	کعبه جانها، نه آن کعبه که چون آن جا رسی
	در شب تاریک گویی: « شمع یا مهتاب کو؟ »
	بلک بنیادش ز نوری کز شعاع جان تو
	نور گیرد جمله عالم، لیک جان را تاب کو؟
	خانقاهش جمله از نور است فرشش علم و عقل
	صوفیانش بیسر و پا، غلبه قبقاب کو؟
	تاج و تختی کاندرون داری نهان ای نیکبخت
	در گمان کیقباد و سنجر و سهراب کو؟
	در میان باغ حسنش میپر ای مرغ ضمیر
	کایمن آباد است آنجا، دام یا مضراب کو؟
	در درون عاریتهای تن تو بخششیست
	در میان جان طلب کان بخشش وهّاب کو؟
	در صفت کردن ز دور اطناب شد گفت زمان
	چون رسیدم در طناب خود کنون اطناب کو؟
	چون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ دل
	پس از آن سو جز سماع و جز شراب ناب کو؟!
	چون ز شورستان تن رفتی سوی بستان جان
	جز گل و ریحان و لاله و چشمههای آب کو؟
	چون هزاران حسن دیدی کان نبد از کالبد
	پس چرا گویی:« جمال فاتح الابواب کو؟ »
	ای فقیه از بهر لله علم عشق آموز تو
	ز آنک بعد از مرگ حِلّ و حُرمَت و ایجاب کو؟!
	چون به وقت رنج و محنت زود مییابی درش
	بازگویی: « او کجا؟! درگاه او را باب کو؟ »
	باش تا موج وصالش دررُباید مر تو را
	غیب گردی پس بگویی: « عالم اسباب کو؟ »
	ار چه خط ابن بوابت هوس شد در رِقاع
	رقعه عشقش بخوان، بنمایدت بَوّاب کو
	هر کسی را نایب حق تا نگویی، زینهار
	در بساط قاضی آ آنگه ببین نُوّاب کو
	تا نمالی گوش خود را خلق بینی کار و بار
	چون بمالی چشم خود را گویی آنرا تاب کو؟
	در خرابات حقیقت پیش مستان خراب
	در چنان صافی میی دُرد و خس انساب کو؟
	در حساب فانیی عمرت تلف شد بیحساب
	در صفای یار بنگر شبهت حُسّاب کو؟
	چون میت پردل کند در بحر دل غوطی خوری
	این ترانه میزنی کاین بحر را پایاب کو؟
	خفته از احوال دنیا روز و شب
	چون قلم در پنجهٔ تقلیبِ رب.
	رخت خود را من ز رَهْ برداشتم
	غیر حق را من عدم اِنْگاشتم.
	من نگردم پاک از تسبیحشان
	پاک هم ایشان شوند و دُرْ فِشان
	ما زبان را ننگریم و قال را
	ما روان را بنگریم و حال را
	ناظر قلبیم اگر خاشع بُوَد
	گرچه گفت لفظ ناخاضع رود
	زانک دل جوهر بُوَد گفتن عَرَض
	پس طفیل آمد عَرَض جوهر غَرَض
	چند ازین الفاظ و ِاضْمار و مجاز؟
	سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
	آتشی از عشق در جان بر فروز
	سر بسر فکر و عبارت را بسوز
	موسیا آدابدانان دیگرند
	سوخته جان و روانان دیگرند
	عاشقان را هر نفس سوزیدنی است
	بر ده ویران خِراج و عُشْر نیست
	گر خطا گوید ورا خاطی مگو
	گر بود پر خون شهید آن را مشو
	خون، شهیدان را ز آب اَوْلی ترست
	این خطا از صد صواب اَوْلی ترست
	در درون کعبه رسم قبله نیست
	چه غم ار غوّاص را پاچیله نیست؟
	تو ز سرمستان قلاووزی مجو
	جامهچاکان را چه فرمایی رفو؟
	ملت عشق از همه دینها جداست
	عاشقان را ملت و مذهب خداست
	لعل را گر مهر نبود باک نیست
	عشق در دریای غم غمناک نیست.
	این جهان زندان و ما زندانیان
	حفره کن زندان و خود را وا رهان.
	این همه که مرده و پژمرده ای
	زان بُود که تَرک سَرور کرده ای.
	جان گرگان و سگان هر یک جداست
	متّحد جانهای شیران خداست.
	هر که او بی سر بجنبد دُم بُود
	جُنبشش چون جُنبش کژدم بُود.
	در عُلوِّ کوه فکرت کم نگر
	که یکی موجش کند زیر و زبر.
	امر قُل زین آمدش کای راستین
	کم نخواهد شد بگو دریاست این
	اَنْصِتوا یعنی که آبت را به لاغ
	هین تلف کم کن که لبخشک ست باغ.
	کار، آن دارد که پیش از تن بُدست
	بگذر از اینها که نو حادث شدست.
	پس تو خود را صید میکردی به دام
	که شدی مَحْبوس و مَحْرومی ز کام.
	آنک ارزد صید را عشقست و بس
	لیک او کی گنجد اندر دام کس؟
	جنگ خلقان همچو جنگ کودکان
	جمله بیمعنی و بیمغز و مُهان.
	هوش را توزیع کردی بر جهات
	مینیرزد تَرّهای آن تُرَّهات
	آب هُش را میکشد هر بیخ خار
	آب هوشت چون رسد سوی ثِمار؟
	هین بزن آن شاخ بد را خو کنش
	آب ده این شاخ خوش را نو کنش
	هر دو سبزند این زمان آخر نگر
	کین شود باطل از آن روید ثَمر
	آب باغ این را حلال آن را حرام
	فرق را آخر ببینی وَالسَّلام.
	صورتی از صورتی دیگر کمال
	گر بجوید باشد آن عین ضلال.
	زین خران تا چند باشی نعل دزد؟
	گر همی دزدی بیا و لعل دزد.
	از خدا غیر خدا را خواستن
	ظَّنِ افزونیست و کلی کاستن.
	سالها ره میرویم و در اخیر
	همچنان در منزل اول اسیر.
	ترک شهوتها و لذتها سَخاست
	هر که در شهوت فرو شد برنخاست
	این سَخا شاخیست از سرو بهشت
	وای او کز کف چنین شاخی بِهِشت
	عُرْوَةُ الْوُثقى است این ترک هوا
	برکشد این شاخ جان را بر سَما
	تا برد شاخ سَخا ای خوبْکیش
	مر ترا بالاکشان تا اصل خویش
	یوسف حسنی و این عالم چو چاه
	وین رَسَن صبرست بر امر اله
	یوسفا آمد رَسَن در زن دو دست
	از رَسَن غافل مشو بیگه شده ست
	حمد لله کین رَسَن آویختند
	فضل و رحمت را بهم آمیختند
	تا ببینی عالم جان جدید
	عالم بس آشکار ناپدید.
	چونک عاشق اوست تو خاموش باش
	او چو گوش ات میکشد، تو گوش باش.
	گر مراقب باشی و بیدار تو
	بینی هر دم پاسخ کردار تو.
	چشم چون نرگس فروبندی که چی؟
	هین عصااَم کش که کورم ای اَچی؟
	*
	دوش خوابی دیدهام خود عاشقان را خواب کو؟
	کاندرون کعبه میجُستم که آن محراب کو؟
	می گوید: دیشب خوابی دیدم!؛ ولی بلافاصله می گوید: عاشقان خواب ندارند.
	خوابش چه بوده؟
	خوابش این بوده که، در داخلِ کعبه، قبله را جستجو می کرده.
	همانطور که می دانید، داخلِ کعبه قبله، مِحراب، وجود ندارد. محراب، اصطلاحا" آن قسمتی از مسجد است که به سمتِ قبله ست. طاقی به سمتِ قبله درست کرده اند.
	ولی در کعبه، همه جا قبله ست!.
	همانطور که می دانید، ما سه نوع خواب داریم:
	یک نوع خواب این است که شب می خوابیم و هفت، هشت ساعت بعد، صبح بلند می شویم و بعضی موقع ها هم در این اثنا، خوابی می بینیم.
	صبح بعد از بیدار شدن، متوجه می شویم که آن خواب یا رویایی که دیده ایم، حقیقت نبوده و بعضی موقع ها خوشحال
	هم می شویم!. درست است که آن یک خواب بوده؛ ولی یک هشیاری، آنجا بوده که این خواب را ببیند!.
	آن هشیاری، شما بوده اید. شما خواب دیده اید؛ و از خوابِ شب بیدار می شوید. مولانا خواب را تمثیل قرار می دهد.
	در موردِ یک نوع خواب دیگر هم که قبلا" در موردِ آن صحبت شده، توضیح می دهد و آن، خوابِ فکر است.
	روز در خوابی، مگو کین خواب نیست!.
	در حالیکه صبح بیدار می شویم، چند لحظه شاید به هشیاری بیدار باشیم، ولی زود، هشیاری داخل سیستمی می شود که در آن، ذهن شروع به فکر کردن می کند. این فکرها، ,, من ,, دارند و فکرهایِ این هشیاری را جذب می کنند. این هم یک نوع خواب است. خوابِ فکر است.
	گفتیم: در وضعیتِ فعلیِ بشری، بشرِ در خوابش گم شده!. گیج و منگ است.
	وقتی به ذهن اش می رود و بر حسبِ آن اقلامِ ,, من ,, دارِ ذهنی یا بر حسبِ چیزهایی که به آنها چسبیده و هم هویت شده، فکر می کند، هیجان به او دست می دهد. این هیجانات، مثلِ ترس و خشم و چسبیدن به اینها، یک وضعیت مَنگی و گیجی بوجود می آورد و همراه با این کار،...
	یک خواب دیگری هم وجود دارد که در واقع، بیداری ست و مبنای آن بر این است که آدم، از خوابِ ذهن بیدار شود و از ذهن بیرون بیآید، زاییده شود و با زندگی در این لحظه، یکی شود. در فضایِ یکتایی باشد، تمامِ ,, من ,, ها، تمامِ دردها، از ذهن اش بریزد، ذهن اش ساده ...
	وقتی فکر می کند، هنوز حس ها و فکرهایش در کارند، ولی تجاربی که با این نوع فکر کردنِ بدونِ منِ ذهنی پیدا می کند، هم یک نوع خواب است!؛ ولی این خواب، خوش خیم است.
	این نوع فکر کردن، یعنی: در فضایِ یکتایی بودن و از آن فضا بیرون نیآمدن؛ ولی از ذهن استفاده کردن. همیشه ساختارهایِ " بی من " و بی درد ایجاد می کند و به این ترتیب، ما یک جهان جدید، زمینِ جدید، عالم جدید، درست می کنیم که حافظ به آن اشاره می کند:
	عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
	امروز، دوباره در مثنوی خواهیم خواند: مولانا به عالم جدید اشاره می کند، عالمی که بوسیلۀ خِرَدِ زندگی ساخته می شود و در آن، ترس نیست، خشم نیست، حسادت نیست، نگرانی و اضطراب نیست، پشیمانی نیست، از ما خِرَدِ زندگی، به فکرها و به اعمال مان می ریزد و هر فکری...
	این، همآن جهانِ جدیدی ست که ما به دنبالش هستیم.
	مولانا می گوید: دوش خوابی دیدم.
	چگونه خوابی دیده؟، بلافاصله خودش می گوید:
	عاشقان، از نوعِ « خوابِ فکر » نمی بینند، از خوابِ فکر بیدار شده اند، در فضایِ یکتایی هستند، عشق یعنی:
	از ذهن متولد شدن، یکی شدن با فضایِ یکتایی و در " آنجا "، مثلِ ماهی، شنا کردن.
	حسِ وحدت با خدا، را زندگی می کنند و دیگر به خوابِ فکر، به خوابِ ,, من ,,  نمی روند، اما اینها هم ساعتِ یازده، دوازده شب، پنج، شش ساعت می خوابند و صبح هم بیدار می شوند. پس، منظور، آن خواب نیست!.
	پس در حالتی، که انسانی در فضایِ یکتایی بوده، یکدفعه شناسایی کرده که بقیۀ مردم، در خوابِ فکرند.
	آیا مولانا فقط خودش؛ و یا شخصِ شما را می گوید؟، " نه ". بشریت را می گوید و هر چه را که می گوید، در موردِ شما هم صدق می کند. در موردِ کُلِ بشر صادق است.
	در حالیکه عاشقان خواب ندارند، یکدفعه شناسایی کرده اند که قسمتِ اعظمی از انسان ها در خوابِ فکر هستند و کارِ غلط می کنند و آن کارِ غلط این است که همیشه در کعبه هستند ولی دنبالِ قبله می گردند!.
	یک کسی که به مکه برود که حاجی شود (اینها تمثیل است)، اگر در درونِ کعبه، به جای اینکه نیایش کند، دنبالِ قبله بگردد و وقت و عمرش را تلف کند که: ,, می خواهم ببینم که به کدام سمت باید نماز بخوانم ,,، غلط است!.
	خودِ جستجو، یعنی: ذهن.
	جستجو، یعنی: الآن، اینجا نیست. در حالیکه ما همیشه در آغوشِ خدا هستیم.
	می گوید که در همین لحظه، همۀ انسان ها، در آغوشِ خدا؛ و با او یکی هستند، اما حواس شان را به ذهن شان دادند و از طریقِ ذهنِ شان، قبله و محرابی، یک خدایی جستجو می کنند که: ,, من به کدام سمتِ مادی باید نیایش کنم و نماز بخوانم؟ ,,، بنابراین، همۀ کارهاشان با...
	شما باید به خودتان نگاه کنید، ببینید که قبلۀ مادیِ شما کجاست و به کدام سمت، نماز می خوانید؟
	اکثریتِ مردم در این لحظه، که همیشه این لحظه ست، بجایِ اینکه به فضایِ این لحظه و به بی نهایتِ این لحظه توجه کنند، به اتفاقِ این لحظه توجه می کنند!.
	این لحظه، گذران است. ما همیشه در این لحظه هستیم، اتفاق تغییر می کند و مردم عقل و توجه شان را به تغییرِ این اتفاق داده اند، که: ,, چگونه تغییر می کند و چگونه باید تغییر کند که به من زندگی دهد؟، این برکت در کدام اتفاق است؟، نجات در کدام اتفاق است؟، چه ب...
	بنابراین، قبله شان اتفاق است.
	پس در این لحظه، یک فضایِ یکتایی داریم و یک اتفاق.
	در موردِ شما، بدن تان اتفاق می اُفتد، فکرهاتان اتفاق می اُفتد، فکرهاتان در موردِ بیرون است، پس کُلِ سیستمِ شما که توجه تان دنبالِ چیزهایِ بیرونی ست که چه و کدام اتفاق مهم است، حواس تان نیست که یک فضایِ لایتناهی، بنامِ خدا، زندگی، که بالقوه، از جنسِ هم...
	یادمان باشد: حس هایِ ما برایِ دیدنِ جسم، طراحی شده اند، مثلا" من به شما می گویم آسمان را نگاه کنید و شما به آسمان نگاه می کنید، می پرسم که آیا ماه را می بینید؟، شما می گویید: آره.
	می پرسم: آسمان را هم که فضایِ خالی ست، می بینید؟، می گویید: آره.
	می پرسم: چشمان تان ماه را می بیند، فضایِ خالی را که می بینید و متوجه اش هستید، چگونه می بینید؟!، فضایِ خالی که بوسیلۀ چشم، دیده نمی شود!.
	جوابِ آن خیلی ساده؛ ولی بسیار بسیار مهم است.
	وقتی شما خلاء و فضا را در بیرون می بینید، بواقع، در شما یک حضور، یک هشیاری وجود دارد که خودش از خودش آگاه می شود.
	همینکه شما در بیرون خلاء را می بینید، یک خلاء یی در درونِ شما، زنده می شود و رویِ خود قائم و از خودش آگاه می شود.
	از شما می پرسم: مثلا" وقتی کسی تار می زند، نُت هایِ موسیقی را می شنوی؟، می گویید: آری.
	می پرسم: سکوتِ بینِ نُت ها را هم می شنوی؟، می گویید: آری.
	می گویم: گوشِ شما که فقط نُت و جسم را می شنود!، سکون را چگونه می شنوید؟، سکوت را چگونه می شنوید؟
	می گویید: می شنوم!، می فهمم!، چون بین دو نُت یا بینِ دو حرف، بینِ دو جمله، « خالی » ست.
	می پرسم: « خالی » را چگونه می شنوید؟!، گوش هایِ شما که قرار است، صدا را بشنود!. می گویید: نمی دانم!.
	جوابِ آن خیلی ساده ست: در شما سکون و سکوتی وجود دارد که وقتی سکوت را می شنود، از خود، آگاه می شود.
	می پرسم: شما فکر می کنید و حرف می زنید، وقتی به بی فکری برسید، یعنی: این لحظه، هیچ فکری نکنید و سکون باشد، متوجه سکون می شوید؟
	ممکن است بگویید: من این را تا بحال تجربه نکرده ام. کما اینکه در غزل هم داریم، در موردِ ما قاعدتا"، فکر بعد از فکر می آید، در غزل هم از غلْبۀ قبقاب می گوید. مثل اینکه ماشینی، بنامِ منِ ذهنی، مدام فکر می کند و با این فکرهایِ تکراری پشت سر هم و مسلسل وار...
	می گویم: شما می توانید این فکرها را باز کنید و یک جایی سکون ایجاد کنید؟
	ممکن است بگویید: نه.
	ولی اگر یکدفعه این کار را انجام دهید، متوجه می شوید که " وجود دارید " و شما این کار را کردید. چون وقتی آرامش، در شما زیاد و زیاد و زیاد شود، یکدفعه می بینید که فکرِتان منفصل شد و شما بعنوانِ هشیاریِ حضور، خودتان را به خودتان، نشان دادید.
	می پرسم: شما چگونه این کار را می کنید؟، می گویید: نمی دانم.
	حقیقتا"، هشیاریِ حضور و استعدادِ آگاه شدن از آن، یعنی: بیدار شدن از خوابِ فکر، همیشه در شما وجود دارد، همآنطور که استعدادِ زبان باز کردن و راه رفتن در یک بچه وجود دارد و بموقع خودش را نشان می دهد، شما هم با همین امتحان ها متوجه شدید که در شما، سکون و ...
	حالا، کارِ ما این است که چنان این سکوت و سکون را تجربه کنیم، که اگر بخواهیم، فکر ما را نَبَرَد.
	فکرهای ,, من ,, دار، ما را به فضایِ ذهن و به فضایِ درد، نَبَرند. بطوریکه در این لحظه، من بتوانم به اختیار خودم، ذهنِ بی ,, منِ ,, خودم را بکار بگیرم. در آن صورت، من دیگر از جنسِ هشیاریِ حضور هستم و هشیاریِ حضور هم، یک هشیاریِ عجیب و غریبی نیست که بگوی...
	ما هیچ موقع نمی گوییم که یک بچۀ کوچک، باید دکترای فلسفه بگیرد تا بتواند زبان باز کند!. چنین چیزی نیست.
	خیلی اوقات، کسانی که دکترا گرفته اند، مردم، چون با علم شان هم هویت می شوند، مانعِ به حضور زنده شدنِ خود، می شوند!.
	پس معلوم می شود که دراین لحظه، بدنِ شما، فکرهایِ شما، در " آن فضا " اتفاق می اُفتد؛ ولی حواسِ شما به این فکرها و دردها و آینده و ,, چه گیرم می آید؟، قبله کدام طرف است؟، و ... ,, چنان توجه شما را جذب کرده که متوجهِ آن فضایِ یکتایی، " فضایِ حضورِ حاضر د...
	نشانِ این توجه هم، فکر بعد از فکر است که به آن، قبقاب می گوید.
	پس ما متوجهِ اشتباه بشر و اشتباهِ خودمان شدیم: در کعبه، دنبالِ قبله می گردیم!.
	یک لحظه، متوجه شویم که در درونِ فضایِ یکتایی هستیم و شناسایی کنیم که کی هستیم، یعنی: از جنسِ خدا هستیم و از جنسِ اتفاقات نیستیم، دیگر از خوابِ فکر بیدار شدیم و به خوابِ فکر نمی رویم.
	امروز در این مورد، باز هم ابیاتی از مثنوی خواهیم خواند که شما می توانید آنها را آنقدر بخوانید و حفظ کنید که معانی در شما زنده شود و به شما کمک کند تا بیدار شوید.
	بیداری یعنی: جدا شدنِ هشیاریِ حضور از اقلامِ ذهنی و بیدار ماندن!. بیدار شوید و بیدار بمانید!.
	نه اینکه یک لحظه بیدار شوید و دوباره، ذهن شما را بِکِشَد!.
	بیشترِ ما، همینطوریم!، یک لحظه بیدار می شویم، لحظۀ بعد، دوباره ذهن ما را می کِشَد!. مثلِ تمثیلِ مولانا که می گوید: قطره ای که در گِل است، می خواهد به سویِ دریا برود؛ ولی تا یک قدم برمی دارد، گِل پایِ او را می کِشَد و با خودش، یکی می کند!.
	با این شناسایی ها، شما یکدفعه قدمِ بلــــندی برمی دارید. بطوریکه از ذهن فاصله می گیرید و کِشَشِ ذهن، نمی تواند شما را به خودش، به آینده و به گذشته، بِکِشاند!.
	امروز در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
	بله. این، خوابِ عارف است.
	*
	خفته از احوال دنیا روز و شب
	چون قلم در پنجهٔ تقلیبِ رب.
	کسی که از خوابِ ذهن بیدار شود، روز و شب، از احوالِ دنیا، خفته. یعنی: حواس اش به اتفاقِات نیست، حواس اش به این است که قلمی در دستِ خدا باشد، یعنی: خدا با آن، می نویسد.
	شما را بعنوانِ قلم، تَقلیب یعنی: برگرداندن، به اصطلاح، با آن کار کردن، در اختیار گرفتن، مثلِ قلمی که یک نفر در دست می گیرد و با آن می نویسد، شما قلم هستید.  هیچ مقاومتی نمی کنید.
	همینکه توجه تان را از اتفاق این لحظه برداشتید، بگویید که من می خواهم اتفاق این لحظه در اختیارِ زندگی، در اختیارِ خِرَدِ زندگی باشد، به هر حال، در آغوشِ آن هست، چرا من می خواهم با عقلِ ذهنیِ خودم، اتفاق را تغییر دهم؟
	بگذار عقلِ ذهنی ام را تعطیل کنم، ببینم که در اثر تسلیمِ ام در این لحظه، چه اتفاقی می اُفتد؟، چه خِرَدی وارد این وضعیت می شود؟، چگونه زندگی با قلمِ من می نویسد؟
	قلمِ شما، همین هشیاریِ حضورِ شماست ولی بمحض اینکه بخواهید به ذهن بروید و حواس تان را به چیزهایِ جهانِ بیرون بدهید، دیگر زندگی نمی تواند با قلمِ شما بنویسد، برای اینکه مقاومت می کنید!. نمی شود.
	یک نفر می خواهد با قلمِ شما بنویسد، شما قلم را محکم بگیرید و بگویید:
	,, من نمی گذارم بنویسی، بگذار من بنویسم ,,!. ما همین کار را می کنیم!. ما رویِ حضورمان به خداست، بوسیلۀ ذهن می گوییم: ,, خدا کو؟، من یک خدایِ جسمی می خواهم، من یک قبلۀ جسمی می خواهم ,,. (واضح است).
	آیا کسی که از احوالِ دنیا، روز و شب خفته، دنیایش بهتر می شود؟؛ یا بدتر می شود؟، پول اش زیادتر می شود؟؛ یا کمتر می شود؟
	رخت خود را من ز رَهْ برداشتم
	غیر حق را من عدم اِنْگاشتم.
	مولانا در غزل می گوید: چون هزاران حُسن دیدی کان نَبُد از کالبَد، هزاران نوع، کمک دیدی که از جسم نبود، از ماده و از بیرون نبود، کارِ تو حل شد، زیبایی و راهِ حل دیدی، پس چرا می خواهی با چشم و گوش ات ببینی؟!.
	پس چرا گویی:« جمال فاتح الابواب کو؟ »، چرا می خواهی جمال یا صورتِ گشایندۀ درب ها را ببینی!، گشایندۀ درب ها خداست، بنده نمی تواند، منِ ذهنی نمی تواند.
	اگر قرار باشد که شما رَخت و پَختِ خود را از راه برداری، باید این سیستمی که الآن هست و توجه همه را جذب کرده، از راه برداری که به این ترتیب، این انرژی رد شود و موقعی برمی داری که عقلِ منِ ذهنی زایل شود و شما با قضاوت و تفسیر، مقاومت نکنید و فکر کنید که ...
	،، عقلِ منِ ذهنی صفر است.  هیچ است ،،. البته، مشاوره ها و نصیحت هایِ خردمندانۀ عده ای، در کارِ حرفه ای بدرد می خورد؛ ولی شما توجه کنید که از موازی شدنِ شما با زندگی ست که از درون تان خِرَدِ زندگی، برایتان راهِ حل، می فرستد!.
	هیــــچ چیز، پُر برکت تر از عدمِ مقاومت به اتفاقِ این لحظه، نیست!. عدمِ مقاومت به اتفاقِ این لحظه:
	معنی اش این است که شما قربانیِ اتفاقِ این لحظه، قربانیِ اتفاقات نیستید.
	معنی اش این است که در صحنۀ اوقات تلخیِ جهان، رُلِ اوقات تلخی و مقاومت، به خودتان نمی گیرید.
	معنی اش این است که شما جلویِ ریختنِ خِرَدِ زندگی را به فکر و عملِ تان نمی گیرید.
	همۀ عقل هایِ منِ ذهنی، هـــــرعقلی را که در آن منیّت هست، عدم می پندارید.
	هر جا دیدید منیّت تان بالا آمده و می خواهید بر اساسِ آن، حرفی بزنید، می توانید زمین بنشینید و حرف نزنید، سکوت کنید. بدانید که این، به صلاحِ شماست. برای اینکه شما اجازه می دهید خِرَدِ زندگی رد شود. هر جا ,, من ,, بالا آمد و خواست خودش را نشان دهد، ,, آ...
	بله. چند بیت از مثنویِ دفتر دوم می خوانم که از بیتِ  ۱۷۵۸ برایتان می خوانم. خواهش می کنم خوب توجه کنید.
	در میانِ این ابیات، مولانا دوباره به این بیت اشاره می کند که در کعبه، رسمِ قبله نیست!. در کعبه ای که این لحظه هست و شما همیشه در این لحظه هستید و این لحظه، فضایِ یکتایی و ابدیت است و شما از جنسِ این لحظه هستید. شما از جنسِ بی نهایت و ابدیت هستید و عمر...
	*
	من نگردم پاک از تسبیحشان
	پاک هم ایشان شوند و دُرْ فِشان
	مولانا در مورد انسان ها می گوید:
	خدا می گوید: اگر انسان ها عبادت و تسبیح می کنند، پرهیز و شکر و صبر می کنند، هر چه که شما تسبیح و عبادت و نیایش می نامید، برایِ من نیست، این کار در جهتِ آزادیِ خودتان است. خودتان پاک می شوید.
	همۀ نیایش هایی که شما می کنید، برای پاک شدن تان از این است که شناسایی کنید:
	،، این وضعیتی که دارد اتفاق می اُفتد و من همه چیز را در آن می بینم و خودم را آلوده کرده ام و دارم اتفاق می اُفتم و می ترسم، درست نیست! ،،.
	من می خواهم از اتفاقات و آلودگی هایِ آن، پاک شوم. اگر پاک شوم، دُر فشان می شوم. دُر فشان یعنی: عشق و زیباییِ زندگی را می پراکنم. (مشخص است).
	پس شما به خدا منّت نمی گذارید که در فضایِ دویی و ذهن، یکی ,, من ,, ام و یکی خدا، که آنجا نشسته ببیند آیا من  نماز می خوانم؟، یک موقعی عبادت ام دیر نشود!.، چنین نگاهی غلط است. چنین نگاهی، جُستنِ قبله در داخلِ کعبه ست!. یعنی: بهترین عبادتِ ما این است که...
	ما زبان را ننگریم و قال را
	ما روان را بنگریم و حال را
	از زبانِ خدا می گوید:
	" ما کاری نداریم که شما چه می گویید!، به زبانِ شما نگاه نمی کنیم، گفتارِ شما در اثر تغییراتِ فشار هوا بوسیلۀ زبان تان صورت می گیرد، خدا یا حقیقت، در این تغییراتِ فشار، جا و قرار نمی گیرد، ما فضایِ بی نهایتِ درونِ شما را می خواهیم، ما حالِ خوبِ شما را ...
	منِ ذهنی شما بیآید اینجا بنشیند و حرف بزند و بعد بلند شود و برود، اسمش را نیایش بگذارید!.
	یک عمر است در آغوشِ من، دنبالِ قبله می گردید، هر جا نگاه می کردید، من بودم!.
	به همه جا، به تمامِ جسم ها نگاه کردی، غیر از من!؛ ولی برای اینکه مرا نگاه کنی، باید از جنسِ من شوی. آیا از جنسِ من هستی؟ ".
	خدا از ما پرسیده: " از جنسِ من هستی؟ ". ما گفتیم: بله.
	" هر موقع شما به اتفاقِ این لحظه، بـــلهِ بلند می گویید، یعنی: من می پذیرم.
	در واقع، پذیرشِ اتفاق این لحظه، همآن بله ست!. (همان بله اولیه ست)، برای اینکه اتفاقِ این لحظه، جزیی از این لحظه ست!.
	هر موقع ,, نه ,, می گویید و مقاومت می کنید، به آن بله، ,, نه ,, می گویید!. توجه کنید ".
	ناظر قلبیم اگر خاشع بُوَد
	گرچه گفت لفظ ناخاضِع رود
	خُب، انسانی که دل اش خدا شده، منیّت اش صفر شده، متواضع و فروتن است، از نظرِ منیّت، صفر است. بنابراین، خاشع ست. فروتن و متواضع است. ما به دلِ شما، به مرکزِ شما نگاه می کنیم، به زبانِ شما نگاه نمی کنیم. اگر دلِ شما از جنسِ ,, من ,, باشد، مهم نیست که زبا...
	پس، شما به لفظ نگاه نمی کنید. شما نگویید:
	,, من اینهمه عبادت می کنم و اینهمه حرف هایِ خوب می زنم! ,,، به دل نگاه کنید.
	آیا دل تان پُر از کینه ست؟، پُر از رنجش و درد است؟، پُر از هم هویت شدگی ست؟، آیا شما از جنسِ جدایی هستید؟
	هنوز به چیزهایِ این جهانی چسبیده اید و آنها مرکزِ دل تان شده؟، آیا همۀ حواس تان به اتفاقات است؟، آیا در این لحظه می ترسید؟، یعنی: دارید اتفاق می افتید؟
	شمابه مردم نگاه کنید و ببینید چقدر افسونِ اتفاقات هستند!.
	ـ کجا، چه شده؟
	" من مخالفِ اخبار نیستم؛ ولی ما اخبار پَرَست هستیم": ,, ببینم اینجا، چه می گوید؟، آنجا، چه می گوید؟، آنجا، چه می گوید؟، اینجا، چه می گوید؟، اینها باید با هم همآهنگ باشند، من اتفاقِ درست را بفهمم!، ... ,,.
	در حالیکه دل ام از ماده ست، هیچ خِرَدی از " آنطرف " نمی آید که به این اتفاق بریزد، من منتظرم ببینم که چه اتفاقی می اُفتد؟
	" چه اتفاقی می اُفتد!، اتفاقات در جهان بوسیلۀ منِ ذهنی می اُفتد! ".
	شما مسئولیت دارید که خِرَد را به این جهان بیآورید و بگذارید به اتفاقات بریزد!.
	آنها هم مسئول اند!. هر کسی که می خواهد اتفاقات بزرگ را بوجود بیآورد، باید به حضور زنده شود، تا خرد زندگی از آنها به آن اتفاقِ بقول خودشان مهم، بریزد!.
	هیچ اتفاقی در جهان « مهم » نیست، فقط یک اتفاق مهم است و آن این است که آیا خِرَدِ زندگی، از طریقِ شما، به این جهان می ریزد؟؛ یا نمی ریزد؟
	اگر می ریزد، آن اتفاق، « مهم » است، بگذار بریزد!. اگر نمی ریزد، هر کاری، به هر صورتی، بدرد نمی خورد!.
	زانک دل جوهر بُوَد گفتن عَرَض
	پس طفیل آمد عَرَض جوهر غَرَض
	توجه می کنید!.
	دل، عدمْ است، به آسمان نگاه کنید، آسمان مهم است، نه ستاره!.
	در درونِ شما، آسمانی بزرگ تر از آن آسمان هست!. آسمانِ درون تان مهم است، نه فکرهاتان!، نه اتفاقاتی که فکرتانِ به شما نشان می دهد!.
	آسمانِ درونِ شما، جوهر است. که در واقع، شما هستید و خداست. این، جوهر است.
	اتفاقاتی که در آسمانِ درونِ شما می اُفتد، عَرَض است. جوهر اصل است، فرض کنید کتابی دارید، اصلِ خودِ کتاب است، رنگِ آن، عَرَض است. می توانند آن را رنگِی دیگر انتخاب کنند.
	در شما هم، اصل این جوهر و هشیاریِ یکتایی ست، فکرها در آن، عوض می شوند. فکرها عَرَض اند. عَرَض گذراست. عَرَض اتفاق می اُفتد که شما متوجهِ جوهر شوید!.
	پس، عَرَض طُفیل است، عَرَض فرع است، عَرَض قدرت و زندگی اش را از جوهر می گیرد. فکرهایِ شما در فضایِ یکتاییِ درونِ شما اتفاق می اُفتد، فکر در آن عدمْ فکر می شود و بوجود می آید!. پس شما هم اجازه بدهید که خدا برای شما فکر کند نه ذهن تان.
	پس، ساده کنیم:
	در این لحظه، اتفاق، فکرها، بدنِ ما، همه عَرَض اند. جوهر، فضایِ یکتایی ست.
	فضایِ یکتایی، ابدیت یا این لحظه ست، این لحظۀ ابدی ست، آگاهیِ شما به این لحظۀ ابدی و حسِ بی نهایت ریشه ست و این ابدیت واین بی نهایت، خاصیتِ خداست، خاصیتِ شما هم هست. جوهر، فضایِ یکتایی ست. هر چه در آن فضا اتفاق می اُفتد،َ عَرَض است، هر چه اتفاق می اُفت...
	ولی اتفاق، طُفیلِ شماست. انرژی اش و قدرت اش و زیبایی اش و خِرَدش و خوبی اش و بی دردی اش را از شما می گیرد، ما با اینهمه مشخصاتِ خوب، به بیرون نگاه می کنیم!. بیرون، خبری نیست!. بله.
	چند ازین الفاظ و ِاضْمار و مجاز؟
	سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
	چقدر می خواهی حرف بزنی!، چقدر می خواهی با ذهن، راز و رمز بگویی!، چقدر می خواهی در توهم و در مَجاز باشی؟، در ذهن باشی و تجسم کنی!، اینها همه توهم است، من سوز می خواهم. سوزِ عشق می خواهم.
	من می خواهم تو با من یکی شوی، به من بسوزی، من دل ات باشم و می توانیم بگوییم: با این سوز، بیآفرینی!.
	با این سوز، ساز بزنی!، با این سوز، زندگی کنی!. با این سوز، بسازی!. با این سوز، تبدیل و یکتایی را تجربه کنی. تو به عشق زنده شو، با آن، فکر کن. با آن، بیآفرین. با آن، عمل کن. فقط زندانی ذهن ات نشو که یک سِری الفاظ و گفتار را مدام تکرار کنی!، آنها بدرد ...
	الفاظ و گفتگوها را باید آن عدمْ و آن دل و آن اتحادِ با معشوق، درست کند.
	آتشی از عشق در جان بر فروز
	سر بسر فکر و عبارت را بسوز
	تو دل ات را عدمْ کن، (کاملا" مشخص است یعنی چه!):
	در این لحظه، از جنسِ این لحظه شو، نگذار فکرها و بافت فکری که بر اساسِ جدایی و هم هویت شدگی با جهان، درست شده، دل ات باشد. " ابتدا توضیح دادم: این مهم، به سواد و معلومات، به لیسانس و دکترا داشتن، احتیاج ندارد. شما استعدادِ شنیدنِ سکوت و دیدنِ خلاء را د...
	بمحض اینکه خلاء را می بینید، آن هشیاری، رویِ خودش منطبق می شود، هشیاری از خودش آگاه می شود! ".
	یک موقعی هست که ما از یک فکر آگاه می شویم، یک موقعی هست که هشیاری از خودش آگاه می شود. موقعی که ما به حضور زنده ایم، هشیاری رویِ خودش ایستاده، از خودش آگاه است، همینکه شما سکوت را می شنوید، هشیاری، روی خودش است.
	آتشی از عشق در جان بر فروز، بگذار این عشق، همۀ ذراتِ وجودی تو را به ارتعاش درآورد، فکرهایِ تو را به کار بگیرد، بگذار این تشعشع، از ذراتِ وجودِ شما، در این عالم پخش شود و خیلی به فکر و عبارت، توجه نکن، که:
	,, چگونه باید حرف بزنم؟، آیا این حرف زدن ادبی ست؟، غیر ادبی ست؟، دستور زبان را رعایت می کنم؟؛ یا رعایت نمی کنم؟، ... ,,.
	یادمان باشد: این قصه مربوط به موسی و شبان است. موسی که به شبان می گوید: خدایا، قربانت بروم، جا برایت پهن می کنم، چارق ات را می دوزم و ...، ایراد می گیرد:
	صدایت را بِبُر!، این حرف ها چیست می زنی!. (قصه را می دانید). آخر سر، موسی متوجه می شود که اشتباه کرده.
	موسیا آداب دانان دیگرند
	سوخته جان و روانان دیگرند
	پس، آن پروتُکل ها و آن قرار مدارها و آن ادبی صحبت کردن ها و راز و رمزها، بدردِ زندگی نمی خورند. آداب دانان
	آن آدم هایِ ذهنی، یک نوع اند و سوخته جانان، آنانکه روانِ شان به عشق زنده ست و هر لحظه خِرَد از آنها به جهان، جاری ست، آدم هایِ دیگری هستند!. این دو با هم یکی نیستید!.
	پس، شما با آداب هم، هم هویت نمی شوید. نمی گویید: ,, این آدم چرا اینطوری حرف می زند! ,,. دل اش مهم است.
	عاشقان را هر نفس سوزیدنی است
	بر ده ویران خِراج و عُشْر نیست
	عاشقان، که در فضایِ یکتایی، همیشه با خدا یکی هستند، هر نَفَس، هر لحظه، با هر چیزی که هم هویت می شوند، رهایش می کنند. هر لحظه، می سوزند.
	شما می توانید این لحظه، از موردی که به شما برخورده و می تواند باعثِ رنجش تان شود، نرنجید؟
	این لحظه را این لحظه، تمام کنید؟
	می توانید آن رَخت و پَختی را که در راهِ زندگی نیست، رها کنید؟
	همین شهرِ آبادی که درست کرده و می گویید: ,, من آداب و قواعدی دارم، هر کسی اینطور حرف نزند و اینطور رفتار نکند، قبول ندارم، بد است، من باید قضاوت و تفسیر کنم، من یک استانداردی دارم، ... ,,، " دهِ ویران نیست! ".
	شما باید خراج بدهید. خِراج اش هم غصه و گرفتاری ست.
	قدیم، به ده می رفتند و می دیدند که آنجا خبری نیست!، نه کشاورزی، نه تجارتی!.
	ـ ما از این اهالی، چه مالیاتی، چه خراجی، چه عُشری (یک دَهُم)، از دارایی یا محصول، بگیریم! ,,. عُشر و خِراج، از کسی می گیرند که دارد!.
	اگر شما این لحظه، با چیزی یا با اتفاقی هم هویت می شوی و متوجه ای که این اتفاق، تو را گرفت!، فورا" دستت را باز می کنی و ویرانش می کنی!. اجازه می دهی ,, من ,, ات، خراب شود.
	می بینی که حرفِ مردم به تو برخورد، رنجیدی، در حالِ خشمگین شدن هستی، می گویی: ،، من عاشق ام، این نَفَس، باید بسوزم، من به عشق زنده ام! ،،. عشق، تمامِ ناهمآهنگی ها را می سوزاند.
	فضایِ یکتایی، مثل کورۀ بسیار سوزان است، چیزی در این کوره بیندازی، فورا" ذوب می شود. یک رنجش را بینداز، یک کینه را بینداز، یک ترس را بینداز، یک ناهمآهنگی را بینداز، ذوب می شود. دِه ات را ویران کن، تا کسی از تو خِراج نگیرد. می گوید:
	اگر شما به دل زنده ای، وقتی کسی، بنظر تان، حرفِ غلط می زند و خطا هم می گوید، ایراد نگیر.
	گر خطا گوید ورا خاطی مگو
	گر بود پر خون شهید آن را مشو
	می گوید: شهید، کسی که در راهِ خدا می میرد را نمی شویند. کی در راه خدا می میرد؟، شما.
	,, منِ ,, تان را در راه رسیدن به فضایِ یکتایی، می کُشید، می گذارید بمیرد. شما دارید شهید می شوید، خون، همین خِرَدی ست که از " آنطرف " می آید. یواش یواش که ما می میریم، خِرَد جاری می شود و این، خون است و بهتر از آبِ بیرون است. آبِ بیرون، توجیهاتِ مردم ...
	دل ات را وسیع کن و بگذار از " آنطرف "، خون بیآید، شهید را نمی شویند!.
	شهید در اینجا، کسی ست که یواش یواش، منِ ذهنی اش را در راهِ رسیدن به فضایِ یکتایی، ضعیف می کند و می گذارد بمیرد. اینجا، کسی نیست بمیرد، ما داریم شناسایی می کنیم که این منِ ذهنی، ما نبودیم!، فکر می کردیم ما هستیم، فکرهایش را جدی می گرفتیم، خشمگین می شدی...
	می گویی نمی دانستم!، " الآن که می دانی! ".
	,, بعد از این، چه؟ ,,، " هر موقع که فهمیدید، موقع اش است ". نگویید: ,, من پنجاه سال ام است!، چرا نفهمیدم! ,,.
	خون، شهیدان را ز آب اَوْلی ترست
	این خطا از صد صواب اَوْلی ترست
	پس معلوم می شود، آبِ زندگی که از " آنطرف " می آید، از هر آبی که از بیرون، به صورت ِگفتار می آید، بهتر است. اگر آبِ زندگی و خِرَدِ زندگی که از " آنطرف " می آید و به فکرهای شما می ریزد و شما حرف هایی می زنید، رفتارهایی می کنید، که با فکر مردم نمی خواند،...
	بطور کلی، صفتِ مردم، گم شده در فکر است. اگر شما به حضور برسید و زنده گیِ شما، با سیستمِ درد زایی و درد درست کنی و عیب بینی و توجه به اتفاقات نخواند، کی درست می گوید؟، شما یا مردم؟
	" شما!. شما باید ایمان داشته باشید که واقعا" آدم به خدا زنده می شود، واقعا" خردِ زندگی از طریق ما به این جهان می آید، اگر باور نمی کنید، مولانا را ببینید! ".
	حرف هایی که ما می زنیم، داستان نیست، تئوری نیست، ذهنی نیست. زندگی، عملا" می تواند خِرَدَش را در شما به نمایش بگذارد و به فکر و به کار و به روابط شما بریزد، امتحان کنید!.
	شمایی که به این برنامه نگاه می کنید، آیا یک ساله، زندگی تان بهتر نشده؟، روابط تان بهتر نشده؟، امیدوارتر نشده اید؟، ایمان تان بهتر نشده، مبنی بر اینکه:
	،، خدایی وجود دارد که از این پُشت، به او متکی هستم و هیچ نگرانی ندارم، راهها را باز می کند و من فقط مقاومت نمی کنم، رفتارِ مردم با من عوض شده، میل به کمک من دارند، من دیگر دعوا نمی کنم، رفتار همسرم بهتر شده، رفتار بچه هایم با من بهتر شده، رفتار رئیسم ...
	خدا عاشق خودش است، در هر کسی که زنده شود، آن آدم، جنسِ خودش را در دیگران می بیند و دوستش دارد. نمی تواند به آنها لطمه بزند، برای اینکه آنها را مانعِ زندگی اش نمی بیند. دست اول به خِرَدِ درونش دسترسی دارد، می داند که این خِرَد، از کجا می آید!. مردم را ...
	می داند که مردم بتدریج باید راه را باز کنند، خِرَدِ زندگی، باید از درون بجوشد و بالا بیاید!. اگر درختی خشک می شود، برای این است که آب به آن نمی رسد!، باید راهِ آب را برایش باز کرد. آن درخت، این انسان، مقاومت می کنند چون از آب، از آبِ شناسایی، ننوشیده ...
	در درون کعبه رسم قبله نیست
	چه غم اَر غوّاص را پاچیله نیست؟
	ما در درونِ کعبه هستیم، قبله ای وجود ندارد، شما دنبال قبله نگردید. غواصی که در آب شنا می کند، احتیاج به کفش ندارد!. آیا کسی که جا و مأمنِ اش دریاست و دائما" در دریا شناور است، آیا ما که جا مان در دریایِ فضایِ یکتاییِ ست، باید غصۀ کفش را بخوریم؟، ما در...
	آیا ما به کفشِ وضعیتِ این لحظه، احتیاج داریم؟!، غصۀ آن را بخوریم؟!، " نه ".
	ولی مولانا، همینکه غزل را شروع کرد، عیبِ انسان را گفت:
	ما فکر می کنیم که اینجا، آدمِ کوچولویی هستیم و خدا هم در جایی دیگر، باشندۀ بزرگی ست و باید به ,, من ,, توجه کند!. همینکه می گوییم: ,, من ,,، یعنی: جدایی.
	نمی بینید که چنین نیست؟!، شما او هستید. در دریایی، در فضایی مثل این آسمان، شما ستاره ای هستید که از آن، روح، هشیاری، می تواند بیرون بیآید و با آن آسمان، یکی شود و جسمِ این ستاره را در آغوش بگیرد و حداکثر خِرَد و زیبایی را به این ستاره و به بقیۀ ستاره ...
	,, من ,, تا حالا ستاره ای در درونِ وضعیت بودم!، درونِ وضعیت ذهن است، در ذهن، دنبال یک قبلۀ ذهنی می گشتم، آخر سر به بُت هایی مثلِ پول و مقام و ... رسیدم و گم شدم و نمی دانم چه هستم! ,,.
	ما هنوز هم در کعبه، دنبالِ قبله می گردیم!، کی باید بیدار شویم؟!.
	وضعیت، کفشِ ماست، ما کفش نمی خواهیم. حتی این تن هم کفشِ ماست. نه اینکه تَن بد است، بلکه این تن، تا موقعی که لازمش داریم باید سالم بماند.
	تن چگونه بهترین سلامتی را حفظ می کند؟، موقعی که با آن، هم هویت نیستیم.
	مدام جلوی آینه می رویم و می گوییم: ,, مثل اینکه اینجا، خط افتاده!، این مو هم که سفید شده!، انگار که دارم پیر می شوم، دیگر آن جوانی نیست، ... ,,. غصه می خوریم، برای اینکه با جوانی هم هویت شده بودیم و مردم می گفتند:
	,, چقدر خوشگل هستی، آفرین، بَه بَه بَه!، ماشاالله! ,,.
	الآن، دیگر نخواهند گفت!.
	اینها همین، کفشِ وضعیتِ است!، در کعبه دنبالِ قبله گشتن است!.
	,, اگر من دیگر نتوانم توجه مردم را بعنوانِ زن یا مرد، بخاطر جوانی، بخاطر قدرت، بخاطر پول، بخاطر مقام، ... به خود جلب کنم، چکار کنم؟! ,,.
	یادت بیآور که: غوّاص، کفش نمی خواهد. اینها همه کفش اند. تو غوّاصی!. این پاچیله، این پا افزار، کفش، مزاحم است!. کفش هایِ سنگین و چوبین، مزاحمِ غوّاص هستند!.
	تو ز سَرمستان قلاووزی مجو
	جامهچاکان را چه فرمایی رفو؟
	تو، همۀ ما، از انسان هایی که از ذهن بیرون آمده و در فضایِ یکتایی هستند، نخواه که رهبرِ عده ای شوند!. (قلاووز یعنی: رهبر). رهبری اگر با ذهن صورت بگیرد، این مسئله را دارد که آدم به عده ای وابسته ست، مجبور است آنها را به راهی ببرد و کنترل کند، آنها هم به...
	هزار نفر، دو هزار نفر، صد هزار نفر به آدم نگاه می کنند. ,, من، رهبرشان هستم! ,, (در ذهن).
	اگر کسی واقعا" به حضور رسیده و در فضایِ یکتایی باشد و رهبرِ مردم شدن، برایش مهم نباشد، واقعا" رهبر است!.
	ولی اگر، رهبرِ مردم شدن، برایش مهم باشد، یعنی: با این رُل هم هویت شده باشد و در از دست دادنِ تعدادی از اینها، بترسد و از ترسِ نگاهِ و قضاوت هایِ آنها، نتواند تغییر کند، حرف هایش، به حرفِ مردم و دیگران بستگی داشته باشد، در این صورت: ما به هم چسبیدیم، ن...
	قرار است که هر لحظه، فضایِ یکتایی از طریقِ من، حرف نویی بزند!، ما همه به حرف هایِ کهنه چسبیدیم!.
	می گوید: کسانی که جامه چاک هستند (برای چه می گویی که تو بیا و اینجایش را رُفو کن؟!، چیزی در آن قسمت، بچسبان، بدوز!)، می خواهند وضعیت ها، هم هویت شدگی ها را پاره کنند!، اینها جامه و کفش نمی خواهند!. برای اینها، وضعیت مهم نیست!. اینها با هیچ فکر، با هیچ...
	از هیچ چیزی هویت و خوشبختی نمی خواهند. به جهان نگاه نمی کنند، به افراد نگاه نمی کنند، افراد را دوست دارند، خودشان به زندگی زنده هستند و همه را از جنسِ زندگی می بینند؛ ولی به آنها، وابسته نیستند.
	اگر خودش مجسمه باشد و همه را هم مجسمه بداند، می خواهد با یک طنابِ نامریی، مجسمه ها را سرجایشان نگه دارد و کنترل کند. تو این را از سَر مستان، نخواه، سَر مستان آزادند.
	ملت عشق از همه دینها جداست
	عاشقان را ملت و مذهب خداست
	کسی که به فضایِ یکتایی می رود، در اختیارِ او قرار می گیرد. عشق، دینِ اوست، دیدنِ خدا دینِ اوست. هر لحظه تسلیم است، چون قلم در پنجۀ تقلیبِ رَبّ. زندگی، خدا، هر لحظه، خودش را از طریقِ او، بیان می کند. برای عاشقانی که در فضایِ یکتایی زندگی می کنند، ملت و...
	لعل را گر مُهر نبود باک نیست
	عشق در دریای غم غمناک نیست.
	شما اگر از ذهن متولد و لعل شده اید و به فضایِ یکتایی رفته اید، اگر مُهر بیرون هم روی شما نخورد، مردم تأییدتان نکنند، اصلا" مهم نیست. مثلِ سِکه نیست که چون مُهر خورده، ارزش دارد!، خودِ لعل، ارزش است و لزومی ندارد مُهر داشته باشد. شما هم که به زندگی، به...
	حالا، مُهرِ شما، تأییدِ شما، چیست؟
	شما در دریایِ غمِ انسان ها، غمناک نیستید. این امتحانِ شماست.
	*
	بیتِ دومِ غزل مان را می خوانیم:
	کعبه جانها، نه آن کعبه که چون آن جا رسی
	در شب تاریک گویی: « شمع یا مهتاب کو؟ »
	می گوید: من راجع به کعبۀ جان ها، صحبت می کنم!، نه آن کعبۀ سنگی یا هر کعبۀ ذهنیِ دیگری که شما دارید!.
	راجع به کعبه ای صحبت می کنم که اگر شب به " آنجا " برسی، تاریک باشد، نمی گویی: ,, بدونِ مهتاب یا شمع، نمی توانم ببینم! ,,.
	پس، راجع به کعبۀ مادی صحبت نمی کند. آن کعبه ای را هم که مردم برای زیارتِ آن می روند، نَماد است.
	نمادِ این است که: شما واردِ کعبۀ یکتایی شوید. جایِ خدا، کعبۀ یکتایی ست. پس شما باید از هم هویت شدگی و از ذهن، جدا و تبدیل شوید و به کعبۀ یکتایی بروید. آن کعبه هم نمادِ چنین تبدیلی ست.
	ولی من الآن، راجع به کعبۀ جان ها صحبت می کنم و نه کعبه ای که الآن، حواسِ تو را بُرد!.
	تو الآن به کعبۀ جان ها بیا.
	پس اگر ما در ذهنِ تاریک، کعبه درست کنیم، تاریکی ست و دوباره دنبالِ حرفی، وسیله ای، می گردیم تا آنجا را روشن کنیم، مهتاب و شمع، سمبُلِ دانشِ بیرونی، سمبُلِ دانشِ ذهنی ست، ما راجع به کعبۀ دلِ انسان صحبت می کنیم،
	که پُر از روشنایی ست و خِرَد و عشق و زیبایی از " آنجا " می آید و نه از بیرون.
	بلکِ بنیادش ز نوری کز شعاع جان تو
	نور گیرد جمله عالم، لیک جان را تاب کو؟
	بلکه بنیادِ چنین کعبه ای، نورِ فضایِ یکتایی ست که اگر به " آنجا " بروی، جانِ شما، (نه جانِ حیوانیِ شما، در ذهن ما جانِ حیوانی داریم، جانِ ذهنی داریم که نمی خواهیم بمیرد)، جانی که اگر از ذهن زاییده شود، نمی میرد.
	گفتم: جانِ ذهنی را فکرهایِ مسلسل، فکرهایِ پُشتِ سَرِ هم، درست می کند. یک منِ ذهنی ست که جان دارد، کما اینکه حرف ها به ما برمی خورد. منِ ذهنی چون جان دارد، دائما" دنبالِ تعمیرِ خودش است، ولی به فکر جانِ خودش هم نیست!، اگر نه، بدنِ ما را خراب نمی کرد!.
	منِ ذهنی انگلی ست که رویِ بدنِ ما زندگی؛ و آن را خراب می کند!، به تنها چیزی که علاقه مند است، تعمیر و نگه داریِ و بقایِ خودش است، برای همین است که علاقه ای به حقیقت ندارد، دنبال حقیقت نیست. شما استدلال کنید:
	" حقیقت این ... است "، ولی نمی خواهد ببیند، نمی فهمد.
	بگویی: ,, آفرین، ماشاالله!، چقدر خوشگلی!، با سوادی، موفقی، ... ,,، یکدفعه چشم هایِ منِ ذهنی، پر نور و خوشحال می شود!. تا بخواهی بگویی: " اینجا را اشتباه کردی "، با ترس و لرز: ,, من کردم؟!، من نکردم تو کردی ,,.
	جانِ دیگری وجود دارد که اگر شما الآن، این فکر مسلسل و پشتِ سَرِ هم را خاموش کنید، نمی میرید!، هنوز زنده اید، آن جان، را مولانا هم جان می نامد، اصطلاحِ دیگری نداریم.
	پس بنابراین، بنیادِ این نور، خداست که وقتی از جانِ شما، به صورتِ ارتعاشِ عشق، شروعِ به تابیدن رویِ عالم می کند، عالم را نور می گیرد. نور، همین هشیاری ست. (منظور از نور، نورِ خورشید نیست، یعنی: شما همه جا، بجایِ نور می توانید هشیاری را بکار ببرید).
	نور گیرد جمله عالم، یعنی: همۀ عالم، از جمله گیاهان، از جمله حیوانات، از جمله انسان هایِ دیگر، عشق می گیرند، زنده می شوند، لیک جان را تاب کو؟؛ ولی آن جانِ حیوانیِ ما، تابِ دیدنِ این مهم را ندارد!.
	یعنی: اگر شما جانِ زندگی را داشته باشید و این عشق را بتابانید، جان هایِ دیگر که از جنسِ منِ ذهنی، از جنسِ درد  هستند، این نور را نمی گیرند!. ممکن است نگیرند، شما نگران نباشید. آن کسی که طالب است، می گیرد، همه نمی گیرند.
	بنابراین می گوید: لیک جان را تاب کو؟، جان، تاب ندارد. تاب، به معنیِ تابش و هم به معنیِ توان است. تواناییِ گرفتن و تحمل کردن.
	پس اگر آن شعاع از ما، به روی دردهامان، به رویِ منِ ذهنیِ ما، بتابد، آنها را ذوب می کند. در واقع این حالت بالا آمدنِ شناسایی در ماست. یکدفعه شما متوجه می شوید که:
	پُر از رنجش و پُر از ترس هستید، پُر از چسبیدن به بعضی چیزها هستید و نمی دانستید!، یکدفعه متوجه می شوید که رابطه ای، پنج سال است که به شما درد می دهد و شما این رابطه را می پرستید!، این چه رابطه ای ست که پُر از ترس است؟!، پُر از رنجش است؟!، ولی من، این ...
	یکدفعه متوجه می شویم که چرا در این رابطه، آزادی، عشق، کمک و حمایت، وجود ندارد؟!، چرا قدرشناسی وجود ندارد؟!، پس اینها کجاست؟!. مگر عشق برای انسان نیست؟!، پس چطور من این رابطه را می پرستم؛ ولی هیچیک از این برکاتِ زندگی، در آن نیست؟!.
	این رابطه را کی می پرستد؟، ,, منِ ذهنی! ,,.
	چرا می پَرَستَد؟، برای اینکه عاشقِ درد است. حواس ام را پَرت کرده. الآن که عقب کشیدم، نگاه می کنم می بینم:
	زندگی ام را تلف کردم!. کما اینکه در آخرِ غزل، مولانا می گوید:
	در حساب فانیی عمرت تلف شد بیحساب
	در صفای یار بنگر شبهَت حُسّاب کو؟
	حسابِ فانی یعنی: یک حسابگر، یک شمارنده و حسابداری، در شما هست که چیزهایِ از بین رفتنی و فانی را نُمره می دهد و آنها را با هم جمع می کند. همه چیز در حالِ گذر است، ولی برای منِ ذهنی، چیزها، فانی و در حالِ گذر نیست، نمره می دهد، ذخیره می کند، از جمله رنج...
	,, این آدم، پنج واحد به من بدی کرده!. این یکی، بیست واحد. آن یکی، سی و پنج واحد. این یکی هم چهل و دو و نیم واحد ,,. اینها را با هم جمع می کند و حسابداری می کند!.
	اینها حساب هایِ فانی ست که عمرِ ما را بی حساب تلف کرده!، در صفای یار بنگر، در نابیِ یار، در فضایِ یکتایی، آن موقعی که به زندگی هشیار و بیدار می شویم و بیدار می مانیم، بنگر!، شبهَت حُسّاب کو؟، کو آن حسابدار؟!، آن حسابدار توهمی بوده!.
	خانقاهَش جمله از نور است فرشش علم و عقل
	صوفیانش بیسر و پا، غلبه قبقاب کو؟
	خانقاهش یعنی: کعبه اش، همآن جایی که نیایش می کنند، یعنی: فضایِ یکتاییِ این لحظه، همه اش نور است، همه اش هشیاری ست، همه اش عدم است، خلاء ست، ماده و وضعیت ها نیست، فکرهایِ ,, من ,, نیست. جایی که من عبادت می کنم، همه اش از نور است. فرشش چیست؟
	فرشش یعنی: همآن چیزی ست که مادی ست و می جوشد و از این دریا می آید. پس من جزو دریایِ یکتایی ام و فرشش، مثلِ فرشی که در خانقاه یا مسجد می اندازند، چیزی ست که درشما کمی سفت و ماده و ذهن می شود.
	آن موقع، واقعا" علم و عقل و خِرَدِ زندگی ست، صوفیانش هم که شما باشید، بی سَر و پای اید. بی سَر و پا، یعنی: سَر و پایی مادی ندارید:
	,, من معلمم، من پروفسورم، من پدرم، من مادرم، من رئیسم، ... ,,.
	نه. یادتان هست، همینکه می گوییم: ,, من ... هستم ,,، آن سه نقطه را پُر نمی کنیم.
	نمی گوییم من فلان هستم ,,، وقتی هشیاری روی خودش قائم می شود، وضعیت ها و نقش ها کنار می روند و دیگر ,, من ,, پدر نیستم. برچسب روی خودم نمی زنم. نقش ام را نمی گویم. دین ام را نمی گویم. نژادم را نمی گویم. یک هشیاری هستم. در واقع تمامِ انسان ها، یک انسان ...
	انسان فضایِ یکتایی و هشیاری حضور است؛ یا منِ ذهنی؛ یا ترکیبی از این دو.
	یک انسان، یک نفر هست. مذهب و دین و سیاست و باورهای اجتماعی و اصلا" کُلِ باور و تَن ها و ... همه چیزهایِ گذرا هستند. آن چیزی که در مورد انسان وجود دارد، چینی باشد، امریکایی باشد، ایرانی باشد، فرق نمی کند، اصل کار، یک هشیاریِ حضور است و یک منِ ذهنی. این...
	حالا، اگر هشیاریِ حضورِ انسان، قطع است، فقط منِ ذهنی ست (که فقط من هایِ ذهنی اند! و الآن، غالبا" وضعیتِ جهان اینطور است). در صدِ هشیارِ حضور و منِ ذهنی، در انسان ها کم و زیاد می شود. مثلا" انسانی می تواند هشتاد در صد به حضور زنده باشد، بیست در صد هم م...
	پس، درست است که انسان ها نژاد متفاوت، رنگ پوست متفاوت، دین متفاوت، باورهای متفاوت، راه و رسم های متفاوت دارند، اما همۀ اینها سطحی ست. در اصل یک خدا، یک هشیاری حضور هست که می خواهد همۀ انسان ها به او زنده شوند و دارد زنده می کند و باید زنده شوند وهیچ ر...
	هزاران سال است که بشر، این خبط را کرده. امروزه هشیاریِ حضور، بیشتر خودش را نشان می دهد. همین نوع برنامه ها و همین نوع انسان هایی که به دنیا آمده اند، مثل حافظ، مولانا، فردوسی و بقیۀ بزرگانِ ایران و جهان بطور کلی، همه همین حرف را می زنند. بعضی مثلِ مول...
	صوفیانش بیسر و پا، صوفیانش سرو پا ندارند. بی سر و پا یعنی: به سَر و پایِ این جهانی، اعتباری قائل نیستند. تمام اهمیت را به میزانِ زنده بودن به حضور، به میزانِ عمق داشتن، می دهند. بنابراین، سر و پایِ جهانی ندارند، نه کفش و نه کلاه می خواهند؛ ولی در این...
	غَلْبۀ قبقاب کو؟
	غَلْبۀ قبقاب یعنی: غَلَبۀ قبقاب. قبقاب دو معنی دارد: یکی کفشِ چوبین است و یکی آدمِ بسیارگو و بیهوده گو و زیاد حرف زَن. این قبقاب، به معنیِ باشندۀ بسیارگو، به ذهن می خورد!. حرف پشتِ حرف، فکر پشتِ فکر.
	شما ببینید: این فکر تمام نشده، ذهن ما به فکر دیگر می پَرد. به فکر دیگر می پَرد!.
	بنظرش می آید که این فکرها جدی و لازم اند، در حالیکه در صدِ مهمی از فکرهایِ ما، حتی (98%)، از فکرهایِ ما تکراری اند.
	با تکرار فکرها و هم هویت شدن با آنها، من ذهنی زنده می ماند. منِ ذهنی گرچه زیاد حرف می زند، وانمود می کند که ماست و انسان، همین است!، آخر این رواست که مثلا" در رویِ زمین، شش میلیارد، هفت میلیارد، انسان باشد و اینها یا بیشترشان، فکر کنند که منِ ذهنی اند...
	درد ایجاد می کند.
	توجه کنید که این منِ ذهنی در واحد کوچکی بنامِ خانواده، چه مسائلی بوجود می آورد!، زن و شوهر دائما" در ستیزند، چون رابطه بر اساسِ دو تا ,, من ,, و ترس و کنترل، بنا شده، انرژیِ بد و مسموم کننده و دعوا در آن فضا هست،
	شما هر کسی باشید، اگر منِ ذهنی داشته باشید، در خانواده دعواست.
	هفته ای یکبار دعوا می کنند، یواش یواش شروع می کنند به خَم شدن و آشتی و تصمیم می گیرند دعوا نکنند؛ ولی ذاتِ منِ ذهنی، به دعوا بستگی دارد!. قبقاب، غلبه کرده. بسیارگو، فکر بعد از فکر و هم هویت شدن با آنها و این فکرها رویِ جسم ما اثر کند و درد ایجاد شود، ...
	مولانا اسمش را خوابِ گذاشت، این، خوابِ فکر است!. کسی که عمیقا" جذب فکرها و دردهاست، هشیاری اش بسیار پایین است و حالش هم خراب است، دائم او را نصیحت کن!، مذاکره کن!، فایده ندارد!.
	زن و شوهر را آشتی بده، بعد از دو روز، دوباره دعوا می کنند، برای اینکه منِ ذهنی آنجاست!.
	منِ ذهنی ملامت می کند، چاره اش این است که: هر کسی که دیگری را ملامت می کند، هر کسی که می گوید:
	,, تقصیر پدرم، مادرم است، تقصیر برادرم، تقصیر خواهرم، تقصیرِ همسرم است ,,، بداند که تقصیرِ خودش است!. تقصیرِ منِ ذهنیِ خودِ اوست. اول باید رویِ خودش کار کند. هیچ منِ ذهنی نمی گوید تقصیر خودم است!. این هم خاصیتِ منِ ذهنی ست، باید خودش را نگه دارد!، بای...
	تمامِ فکر و ذکرش این است که ,, من بی عیب ام، من بی نقص ام، تقصیرِ دیگران است، باید دیگران را ملامت کنم، دیگران کردند، آنها باعث شدند من اینطور شوم و غیر از این هم نیست، برای اینکه اگر قبول کنم، دیگر منِ ذهنی نیستم، باید از جنسِ زندگی شوم! ,,.
	هر کسی که از جنسِ زندگی ست و فضا را باز می کند، یکدفعه خودش را می بیند، متوجه می شود که نقص هایی دارد و همه را خودش باعث شده. روابط اش را می بیند، سهم کوتاهی های خود یا زیاده خواهی هایِ خود را در خیلی جاها می بیند، مُنصِف می شود و عقب می کِشَد و معذرت...
	می تواند بگوید اشتباه کردم و در این رابطه، نگاهِ مردم، اصلا" برایش مهم نیست.
	من های ذهنی می گویند: ,, تو که اشتباه نمی کنی!، آدم بزرگی مثل شما که اشتباه نمی کند! ,,؛ ولی کسی که حقیقتا" بزرگ باشد، وقتی می داند اشتباه کرده، منِ ذهنی خود را کوچک می کند و مردم اشتباهاتش را می بخشند.
	پس، صوفیانش بیسر و پا، غلبه قبقاب کو؟!.
	این قَبقاب که در واقع غلبۀ فکر است، مُمِنتُم، یا مقدار حرکتِ فکر را دارد.
	مثلا" اتومبیلِ شما با سرعت هشتاد کیلومتر می رود، نمی توانید بلافاصله آن را نگه دارید، در اصطلاحِ فیزیکدانان، اتومبیلِ شما با این سرعت حرکت، مُمِنتُم، یعنی: مقدار حرکت دارد. سرعت غلبه دارد. اگر یکی بخواهد اتومبیل را نگه دارد، سرعتِ این اتومبیل باید ترم...
	باید پایت را از روی پدال گاز برداری و یواش یواش رویِ تُرمُز فشار دهی، تا اتومبیل، متوقف شود، یکدفعه اتومبیل متوقف نمی شود!.
	ذهن هم همینطور. غلبۀ درست کردن ,, من ,, و حفظ و نگه داریِ آن، رویِ همه هست: ,, باید این  من را حفظ کنم ,,.
	وقتی شما با زندگی موازی می شوید، اتفاق این لحظه را قبول می کنید، برایِ شما، یک سرمایۀ حضور، نور، بوجود می آید، فرشِ این سرمایۀ حضور، علم و عقل است.
	درست مثل اینکه، رویِ دریا، موجی می آید. این موجِ شناسایی، علم و عقل است. شما، متوجه می شوید که جریان چیست؟، من کی هستم؟، چه می کنم؟، کجاها اشتباه می کنم؟، چه حرف هایی می زنم؟
	این حرف ها باری دارد، به مردم برمی خورد!، حواس ام نیست، دارم خودم را مطرح می کنم، خودم را بزرگ می کنم، برای چه اصلا" این کار را می کنم؟!، دراین علم و عقل، بر این فرش، شُکر و رضایت از این شناسایی ها، هم هست!.
	شناساییِ اینکه: من خدائیت ام، خداگونه ام، به ما امکان می دهد که به من ِذهنی مان نگاه کنیم و متوجه شویم که تا حالا چه بودیم و در چه اشتباهی؟، چرا اینقدر مردم را ملامت کردیم؟!، یکدفعه می بینیم که بی سَر و پا شدیم!.
	*
	چند بیت از مثنوی می خوانیم.
	این قبقاب، این فکرِ بعد از فکر، زندان است. ذهن، زندان است. برای همین مولانا می گوید:
	این جهان زندان و ما زندانیان
	حفره کن زندان و خود را وا رهان.
	این پشت سرِ هم فکر کردن، یک ,, من ,, ی ایجاد می کند که هشیاری در آن، به تله و به زندان می اُفتد. دیوارهایِ این زندان، از فکر است و مقاومتش بستگی به میزانِ مقاومتِ شما در این لحظه دارد!.
	" شما چقدر سفت و داگماتیک هستید؟، با باورها هم هویت هستید؟، با مالِ دنیا هم هویت هستید؟، با رنجش ها، با دردها هم هویت هستید؟
	به همان درجه، مقاومتی در مقابل اتفاقات ایجاد می کنید. هر چه شما در مقابلِ جهان، مقاومت می کنید، جهان سفت تر می شود. یعنی: شما فکر نکنید که اگر مقاومت کنید، آدم ها و جهان، جلوی شما پنبه می شوند!، " نه ".
	هر چه شما بیشتر مقاومت کنید، جهان هم در مقابلِ شما، بیشتر مقاومت می کند و کارهای بعد سفت تر می شود.
	در واقع پدیده هایِ این جهان گذراست؛ ولی وقتی شما مقاومت می کنید، جهان سفت می شود، بیشتر ماده و جامد می شود.
	بنظر می آید که این چیزهایِ گذرا، مدام سفت تر و عمرشان طولانی تر می شود، نمی گذرند!. " شما می کنید! ".
	شما با این مقاومت، ماده بودن و ماده گری را در خودتان بیشتر می کنید. دلِ تان مادی می شود. هر چه دلِ تان مادی تر می شود، جهان سفت تر می شود. دیوارِ زندان تان سفت تر می شود. جهان را جامد تر می بینید. " این درست نیست ".
	این جهان زندان و ما زندانیان
	حفره کن زندان و خود را وا رهان.
	و این وظیفۀ شخصِ شماست که یک کلنگ بردارید و دیوار زندان را بِکنید.
	در مقابل اتفاق این لحظه، هر مقاومت تان کمتر و تسلیم تان بیشتر، دیوار شروع به لاغر تر شدن و نازک تر شدن می کند. کلنگ شما هم هشیاریِ حضور، در این لحظه ست. هشیاریِ حضور از پذیرش اتفاق این لحظه، بدون قید و شرط، قبل از قضاوت بدست می آید. یعنی: کلنگ هم اصلِ...
	*
	این همه که مُرده و پژمرده ای
	زان بُود که تَرک سَرور کرده ای.
	می دانی چرا اینهمه استرس داری و غمزده ای، تنها هستی، غمگین و پژمرده هستی، حوصله ات سَر رفته، در جدایی بسر می بری؟، برای اینکه سَروَر را ترک کرده ای!. سَرور، زندگی ست.
	برای اینکه همۀ حواس ات به وضعیت هاست، همۀ حواس ات به زمان است، به حسابِ فانی ست. تو بجایِ اینکه به سَرور نگاه کنی، می خواهی در آینده، اتفاقی بیفتد، که به تو زندگی دهد!. بجای اینکه به خدا نگاه کنی، به اتفاقاتِ آینده نگاه می کنی!. با این کار، شما اتفاق ...
	اصلا" قبلۀ همۀ مردم اتفاقِ این لحظه ست!، که با آن ستیزه می کنی!. ترک سرور می کنی!.
	شما می خواهی آینده پَرَست باشی؟، یا خدا پَرَست باشی، به این لحظه زنده شوی؟
	اگر خدا پرست باشی، باید در این لحظه، از جنسِ خدا باشی. باید آن " بله " را بگویی. هر لحظه، آن " بله " یِ قدیمی را باید بگویی.
	می گوید: روزِ اَلَست، خدا به ما گفته: " تو از جنسِ منی؟ "، ما گفتیم: بلی.
	این بلی را هر لحظه باید بگویی. نمی شود یک لحظه تعطیل شود. هر لحظه، به اتفاقِ این لحظه بله می گوییم و شما به تله نمی اُفتید و قربانیِ اتفاقِ این لحظه نمی شوید.
	می گوید: جهان مثلِ مِضراب است، مِضراب چوبی ست که در سرِ آن، حلقه ای که دورش تور گرفته شده، قرار دارد و با آن می شود مثلا" گنجشک گرفت.
	دسته ای از گنجشگان می آیند، شما جلویشان را با مضراب بگیرید، یکدفعه چهار گنجشک در آن می اُفتند. این جهان مِضراب دارد و ما هم پرنده هستیم، در مقابل هر چه مقاومت کنی، در تلۀ مِضرابِ آن می اُفتی. بله.
	*
	جان گرگان و سگان هر یک جداست
	متّحد جانهای شیران خداست.
	این سلطۀ قبقاب، سلطۀ فکر بعد از فکر معتاد گونه و بی اختیار، اینکه فکر کنیم که اگر مسلسل وار، فکرهای ,, من ,,
	دار نکنیم، می میریم!.
	اینکه باید هر لحظه بد و خوب کنیم، قضاوت و تفسیر کنیم و چیزی بگوییم، ما را به جدایی می اندازد.
	وقتی انسان ها تک به تک این کار را انجام می دهند، به جدایی می اُفتند و جان هاشان مثلِ جانِ گرگان و سگان، یعنی: جانِ حیوانی می شود!.
	حقیقتا" جانِ منِ ذهنی، با حیوان فرق ندارد، متنهی حیوان بطور مستقیم به زندگی وصل است و زندگی از طریقِ غریزه او را اداره می کند. گرگان و سگان، برای خودشان زندگی دارند.
	ما این حالتِ گرگی و سگی را مدتهاست که رها کردیم، تکامل پیدا کردیم و به مرحلۀ انسانی رسیدیم که باید تعالی پیدا کند، یعنی: ما نمی توانیم به مرحلۀ قبل و پایین برگردیم، بارها این را گفتیم:
	" ما نمی توانیم به هشیاریِ حیوانی و هشیاریِ درختی و هشیاریِ جمادی مثلِ سنگ برویم، ما بالا آمدیم و حالا به جایی رسیدیم و خیلی سُست، به چیزهایِ این جهان، از طریقِ ذهن، چسبیدیم و در جدایی هستیم. این جدایی موقتی و خیلی سُست است، اگر بدانیم و بشناسیم، متوج...
	وقتی مردم ما را مورد تأیید و توجه خود قرار می دهند و بارک الله می گویند، خوشیِ آن، پنج دقیقه طول می کِشَد، مثل معتادی که مشروبی خورد؛ ولی بعد از ده دقیقه، اثرِ آن از بین رفت. این شناسایی مهم است.
	اما، شیرانِ خدا، آنهایی که به فضایِ یکتایی رفته اند، از طریقِ جان، از طریقِ روح شان، از طریقِ فضایِ یکتایی، متحدند، در جدایی نیستند. آنها همۀ انسان ها را از جنسِ زندگی می بینند.
	اما گرگان و سگان، خودشان و دیگران را جدا می بینند.
	گرچه منِ ذهنی از جنسِ جدایی ست؛ ولی حقیقتا" گرگی و سگیِ ما موقت است و جای نگرانی نیست، این مرحله دائمی  نیست، خدا می خواهد همۀ انسان ها را هر چه سریع تر از زندانِ ذهن، بیرون بِکِشاند و ما به علتِ عدم شناسایی، مقاومت می کنیم.
	صبح نزدیک است خامُش کم خروش
	من همی کوشم پیِ تو تو مکوش.
	یعنی: خدا می گوید: من می کوشم که تو را از اینجا، بیرون بِکِشَم، تو مکوش.
	تو با این عقلِ ذهنی ات کار را خراب می کنی، نمی دانی!. با ذهنِ محدود و این دنیایی، نمی توانی به " من " برسی. مشخص است.
	*
	هر که او بی سر بجنبد دُم بُود
	جُنبشش چون جُنبش کژدم بُود.
	اینها ابیاتی ست که ما قبلا" خواندیم. شما می توانید اینها را بخوانید و حفظ کنید.
	هر کسی که بدونِ سَرِ زندگی بجنبد، مثلِ دُم است. اگر سَرِ مار یا خزندگانِ شبیه به آن، جدا شود، دُم شان بالا و پایین می پَرَد. سَر ندارند. جنبشِ منِ ذهنی، شبیه حرکتِ دُم است.
	سَرِ حضورِ ما جدا شده، شما می خواِهید در تاریکی، در خواب، فکر و عمل کنید و انتظار آثارِ مثبت و سامان بخش داشته باشید؟!، چنین چیزی نمی شود. این حرکت، شبیهِ حرکتِ دُم است، بالا و پایین می پَرَد، برای همین است که حرکتِ ما از رویِ خشم، از رویِ استرس، از ر...
	در رگیر شدن و دعوا کردن و جنگ کردن، اینها شبیهِ حرکتِ دُم است و جُنبشش چون جُنبش کژدم بُوَد.
	هر دفعه که ما بدونِ سَرِ زندگی می جنبیم، به یکی یا به خودمان، نیش می زنیم، درد ایجاد می کنیم.
	عقب بِکِشید و به کارِ روزانه خوب تان نگاه کنید، همیشه ما می توانیم تماشاگر، نظاره گر و بینندۀ اعمالِ خودمان باشیم، مراقبه کنیم: ،، امروز چکار کردم؟، این ... حرف را زدم، این ... کار را کردم، خواهید دید که اگر بی سَر بوده، برای شما یا برای دیگری و یا بر...
	یک کاری که می توانست با ملایمت و دوستی و اخلاقِ خوب در عرضِ دو دقیقه حل شود و هر دو هم راضی شوند، الآن، به دعوایی بزرگ تبدیل شده، جنبشِ دُم بوده، جنبشِ بدونِ سًر بوده.
	راجع به غلبۀ قبقاب، فکرِ بعد از فکرِ منِ ذهنی، صحبت می کنیم. منِ ذهنی دُم است، منِ ذهنی فکر و عمل اش درد زاست. بله.
	*
	در عُلوِّ کوه فکرت کم نگر
	که یکی موجش کند زیر و زبر.
	اگر شما بدونِ حضور، بزرگ ترین متفکرِ دنیا هستید، به بزرگیِ فکرتان نگاه نکنید، مطمئن باشید که دُم هستید، برای اینکه یک موجِ زندگی، شما را زیر و زِبر می کند. یک موجِ زندگی، یک موجِ شناسایی، روزی  به شما و به دیگران نشان خواهد داد که کُلِ این فکرها، توهم...
	فکری که ,, من ,, در آن است، فکری که ستیزه در آن است، فکری که عداوت در آن است، فکری غَرَض و درد، در آن است، فکری که کوچک کردن دیگران و مقایسه در آن است، فکری که نمی گذارد خِرَد از " آنطرف " بیآید.
	گرچه که در جهان خیلی هم بزرگ بنظر آید، تو به آن بزرگی نگاه نکن. یک موجِ شناساییِ زندگی، می زند و همه را خراب می کند. چرا از اول، نمی گذاری زندگی بوسیلۀ شما، فکر کند؟
	*
	خیلی مهم است که شما بتوانید جلویِ غلبۀ قبقاب و زیاده گویی و گم شدن در فکرها را بگیرید. می گوید:
	امر قُل زین آمدش کای راستین
	کم نخواهد شد بگو دریاست این
	وقتی شما در وضعیت هستید، در ذهن هستید، با منِ ذهنی فکر می کنید، پس ساکت باشید.
	" وقتی از وضعیت بیرون آمده و دوباره به وضعیت ها نرفتید و هیچ وضعیتی نتوانست توجه تان را جذب کند،
	و در خودش نگه دارد و حواس تان پرت نشد و از رویِ زندگی برداشته نشد که به دنیا و به زندگی بروید، با فضایِ یکتاییِ این لحظه یکی شدید، می توانید بگویید ".
	قُل یعنی: بگو. در قرآن زیاد آمده. امر قُل برای این آمده، ای راستین که (راستین، کسی ست که از وضعیت ها خودش را بیرون کشیده و راستین و حقیقی و با فضایِ یکتایی این لحظه، یکی شده، دل اش از جنسِ این جهان و ماده و مادی نیست)، کم نخواهد شد بگو دریاست این. بعد...
	و همه اش هم گفت: وقتی موجِ شناساییِ زندگی، یک ذره جامد شود، تبدیل به علم و خِرَد می شود. شما در این جهان، ساختارهای حقیقی و بی درد و خردمندانه ایجاد می کنید، شما زمینِ جدید، عالمِ جدید را بنیان می گذارید.
	برای اینکه از شما خِرَدِ زندگی مدام به این جهان می آید.
	اَنْصِتوا یعنی که آبت را به لاغ
	هین تلف کم کن که لبخشک ست باغ.
	اَنْصِتوا یعنی: ساکت باش. یعنی: این سلطه و غلبۀ قبقاب را، سلطۀ فکر بعد از فکر را تعطیل کن، ساکت باش.
	به سکوت توجه کن. ذهن ات را ساکت کن. یعنی: آبِ زندگی ات را (لاغ)، بیهوده تلف نکن. (لاغ به معنیِ شوخی هم هست). برای چه شما انرژیِ زندۀ زندگیِ را می آوری و واردِ ذهن ات می کنی و یک سری حرف هایِ ,, من ,, دار، فکرهایِ ,, من ,, دار ایجاد و تحویلِ خود و دیگر...
	به واکنش اش توجه می کنی!، واکنش اش درد است، واکنش اش ترس است، واکنش اش نگرانی ست!. تلف کم کن، آبِ زندگی را در خودت نگه دار!، باغ ات در حالِ خشک شدن است!. باغ ات تَنِ توست، باغ ات فکرِ توست، باغ ات روابطِ توست، باغ ات هر آنچه ست که در این جهان خلق کردی...
	عده ای از مردم، جز نگرانی و استرس و غم و ترس از آینده، تکرارِ خبط های گذشته و عیب هایِ دیگران و چه کسانی چه کارها در حق من کرده اند و مظلوم واقع شدم و مال ام را بردند و ... چیزی نمی بینند!. همیشه برای گفتن و مظلوم نمایی، صحبت دارند. باغ شان خشک است.
	*
	کار، آن دارد که پیش از تن بُدست
	بگذر از اینها که نو حادث شدست.
	آن عنصر، آن جوهری می تواند کار انجام دهد که قبل از این فکر و تَن و وضعیتِ این لحظه بوجود آمده. اینها، اخیرا" بوجود آمده، یعنی: این بدن و این فکر، بعد از اینکه شما به این جهان آمدید، ساخته شده، این استرس ها و این غم ها و این جدایی ها و این بلاها سرِ ما...
	این نو حادِث شده ها، این وضعیت ها، همه آفل هستند، از اینها بگذر و به آن عنصر و جوهری توجه کن که از اول بوده. چگونه به آن چیزی که از اول بوده، می توانیم برسیم؟
	با تسلیم.
	پذیرشِ اتفاقِ این لحظه قبل از قضاوت، بدون قید و شرط، شما را از جنسی می کند که قبل از آمدن به این جهان، بودید و او، می تواند کار را انجام دهد، نه فکرهایی که از دیگران گرفتید و نه دانشی که اندوخته اید و نه حرف ها و کمک هایِ دیگران!. مشخص است.
	تاج و تختی کاندرون داری نهان ای نیکبخت
	در گمان کیقباد و سنجر و سهراب کو؟
	به ما می گوید: ما شاه هستیم. شاهِ فضایِ یکتایی. شاهِ مملکتِ خودمان هستیم. می توانیم در این جهان، هر چه می خواهیم، بیآفرینیم. بمحضِ اینکه با زندگی موازی شویم، می توانیم همۀ برکات را در این جهان بیآفرینیم. همۀ وضعیت های خودمان در اختیارِ خودمان است، قدر...
	پس ما تاج و تخت داریم. آیا شما می توانید به تاج و تختِ خوشبختی در این جهان، بنشینید؟
	بله. وقتی از ذهن درآمده و به فضایِ یکتایی رفتیم، با زندگی یکی شدیم و به عشق دست پیدا کردیم (شما)، در آن فضا، شاهِ فرمِ خودمان هستیم.
	به شما می گوید: ای نیکبخت.
	آیا ما نیک بخت، خوش بخت ایم؟، " البته ".
	ما خوش بخت آفریده شده ایم؟، " بله ".
	خدا می خواهد ما خوشبخت باشیم؟ " بله ".
	خدا هر لحظه می خواهد که ما نیک بخت و خوش بخت باشیم و تمامِ شادی هایش را به ما بدهد؟، " بله ".
	چه کسی نمی خواهد؟، " شخصِ شما ".
	در شخصِ شما، چه کسی این خوش بختی را نمی خواهد؟، " منِ ذهنیِ شما ".
	منِ ذهنیِ شما، شماست؟، " نه ".
	شما نباید از منِ ذهنی تان خجالت بِکِشید؛ یا اعتراف نکنید؛ یا وضعیت هایِ خودتان را نهان کنید و در اسرار نگه دارید، برای اینکه منِ ذهنی، شما نیستید. نترسید که به خودتان نگاه کنید!. آن چیزی که می بینید، شما نیستید.
	همۀ ما خدائیت ایم و هر چه زودتر ارادۀ خدا و قانونِ تکاملِ خدا در این است که ما از این رحمِ دوم، زاییده شویم.
	امروز توضیح دادم که: ما در واقع زاییده شده ایم؛ ولی ذهنا" هنوز " آنجا " هستیم!.
	آیا شما می توانید از سکوت بین جمله، از سکوتِ بینِ دو نُت، آگاه باشید؟
	شما می گویید: بله.
	می پرسم: سکوتِ بینِ دو نُت، از جنسِ جسم نیست که گوشَ شما بشنود، چگونه از سکوت آگاه می شوید؟
	جوابِ شما این است که: در درونِ من، یک سکوتی، یک سکونی، یک حضوری وجود دارد، یک هشیاریِ خدایی وجود دارد که آن موقع، او، از خودش آگاه می شود!.
	وقتی او از خودش آگاه می شود، من در بیرون به " نه چیزی "، " نه صدایی "، که اسمش سکوت است، آگاه می شوم. گوشِ من، فقط صدا را می شنود، سکوت را اصلِ من می شنود.
	پس اصلِ من، همیشه زنده ست. همیشه با من است، هیچ موقع از من جدا نبوده. چرا از او غفلت کردم؟
	برای اینکه من همه اش به صداها توجه کردم!. هر جا صدا بوده، من شنیدم، صدا برایم اصل بوده!.
	شما الآن، متوجه می شوید که صدا اصل نیست، سکوت اصل است. برای اینکه همۀ صداها از سکوت بیرون می آید و بوسیلۀ سکوت، بلعیده می شود!. پس، سکوت اصل است.
	این تاج و تخت، در ذهنِ انسان هایِ ,, من ,, دارِ این جهانی، نمی آید!. مثال می زند:
	این تاج و تخت، در گمانِ کیقباد، پادشاهِ افسانه ای و سلطان سنجر، پادشاهِ سلجوقی (بعنوانِ یک پادشاهِ مقتدر)؛ و سهرابِ پهلوان، بعنوان یک انسانِ فیزیکیِ نیرومند، در نوشته و در افسانه و در هیچ جا، نمی آید. برای اینکه تاج و تخت، خدایی ست، به فرم در نمی آید.
	در میان باغ حُسنَش میپَر ای مرغِ ضمیر
	کایمن آباد است آنجا، دام یا مِضراب کو؟
	مولانا به ما می گوید که: خداوند یک باغِ حُسن دارد که فضایِ یکتایی ست. اگر شما " آنجا " باشید، هر چه در این جهان ایجاد می کنید، زیباست و زیبایی شما به آن می ریزد. سامان از " آنجا " می آید، " آنجا " بِپَر.
	مرغِ ضمیر در اینجا، هشیاریِ شماست. مقابلِ آن، پریدن در این جهان است. اگر شما فکرتان، توجه و تمرکزتان را رویِ تعلقی مثل پول یا یک انسان خاصی یا باوری یا یک درد  یا رویِ چیزی می گذارید، در این جهان می پَرید!. این جهان، ایمن آباد نیست، کایمن آباد است آنج...
	چوب سه متری را در نظر بگیرید، سَرِ آن، حلقه ای که تور دورِ آن است، نصب شده. با این وسیله که مِضراب نام دارد، می توانید پرندگانی را که نزدیک به زمین پرواز می کنند،  به تور بیندازید.
	ولی آیا عقابِ در پرواز را هم که سیصد متر از زمین فاصله دارد می توانید در مِضراب بیندازید؟، " نه ". نمی توانید عقاب را به مضراب بیندازید. فقط پرندگانِ نزدیک به زمین را می توانید به دام بیندازید.
	حالا شما، پرندۀ دورپَروازید؟؛ یا نزدیک به زمین پرواز می کنید؟
	یعنی: از جسمی به جسمی دیگر می نشینید و فاصلۀ پروازتان هم کوتاه ست، فکر بعد از فکر می آید و شما در تسخیرِ آنها هستید؟
	شما باید مضراب هاتان را پیدا کنید. (منظور مضرابی نیست که مربوط به نواختنِ موسیقی ست)، مِضراب به معنی دام است.
	چه چیزی شما را در این جهان، به مضراب می اندازد؟
	خوب تأمل کنید. در مقابلِ هر چیزی که مقاومت می کنید و واکنش نشان می دهید، مرغِ روحِ شما به تله می افتد.
	از خانواده تا محیط کار یا در خیابان موقع رانندگی، چه الگوهایِ فکری، چه رفتارهایی شما را به سمتِ خودش می کِشاند؟، آگاه باشید: شما با همان باورها، هم هویت اید.
	وقتی به خانه می آیید، همسرتان چند چیز می گوید و شما واکنش نشان می دهید، آن چند چیز، کدام ها هستند؟
	کجاها نقطه ضعف دارید؟، در آن نقطه هاست که شما با آن باور، با آن موردِ خاص، هم هویت هستید، همان مضرابِ شماست. باید مضراب های خودتان را پیدا کنید.
	چه چیزی در این جهان، شما را شکار می کند؟، اگر مضراب هایِ خودتان را شناسایی نکنید، مدام شکار می شوید و ضعف هایِ خودتان را به گردن دیگران می اندازید: ,, بد رفتار می کنند و من عصبانی می شوم ,,، مردم می توانند هر فکر و هر رفتاری بکنند، شما ارادۀ آزاد و قد...
	بعنوانِ فضایِ یکتایی در این لحظه، وضعیتِ این لحظه، به صورتِ حرفِ یکی، واکنشِ یکی، ایرادِ یکی، توهینِ یکی، می آید!. شما حق دارید واکنش نشان دهید، حق دارید واکنش نشان ندهید. حق دارید به تله بیفتید، حق دارید به تله نیفتید. اختیارِ این کار را دارید؛ ولی ا...
	اگر شما کنترل دست تان است و کانال های تلویزیونی را بالا پایین می کنید و از هر کانال که رد می شوید یک قضاوت و تفسیر، یک اسمی روی آن می گذارید، واکنش نشان می دهید. آگاه باشید، هر دفعه که این کار را می کنید، در مِضراب می افتید.
	می توانید بگویید که مردم هر چه می خواهند بگویند، من تلویزیون را خاموش می کنم. نگاه نمی کنم. واکنش هم نشان نمی دهم. من می خواهم از " آنطرف " خِرَد را به این جهان بیآورم، به تلویزیون ها چکار دارم که چه می گویند!.
	واکنش، مضراب است.
	در مسیحیت داریم که می گوید: خودت را انکار کن. یعنی: عقلِ منِ ذهنی را که قضاوت و تفسیر می کند، انکار کن یا آنطرفِ صورت ات را برگردان. معنی اش این نیست که بگذار شما را له کنند و از روی تان رد شوند!، یعنی: واکنش نشان نده. بگذار در این لحظه خِرَدِ زندگی، ...
	هر وضعیتی، در شما اتفاق می افتد و می تواند شما را شگفت زده کند، شما به هر وضعیتی که در این لحظه اتفاق می افتد، " بله " بگویید، تا خِرَدِتان، آن وضعیت را تغییر دهد.
	شما فُرم هستید و انکارِ فُرم. اتفاقا" این تعریفِ اسلام از انسان است. می گوید: فرم + انکارِ فُرم.
	انکارِ فُرم یعنی: خدا. خدا قابل تعریف نیست ولی فُرم و انکارِ فُرم، قابل دیدن است. معنی آن این است که هر چیزی که شما را به سمتِ خود می کِشَد، لا می کنید و نه می گویید. وقتی نه می گویید و از آن جنس نمی شوید، از جنسِ نه چیزی
	می شوید که قابلِ تعریف نیست، که آن هم خداست!.
	بنابراین، فُرم + انکارِ فُرم، تعریفِ دینِ بزرگی ست که بنیادش تسلیم است و این، عدمِ واکنش است. بمحض اینکه به مِضراب بیفتید، یعنی: لا نگفته اید!. برای شما، چیزی مهم تر از خدا بود که از آن آگاه شُدید و از خدا آگاه نشدید!.
	خدا قابل تعریف نیست. این تعریف، جامع و خیلی کمک کننده ست. " آنجا "، فضایِ الله، فضایِ خدا، فضایِ یکتایی، ایمن آباد است و شما دائما" لا می کنید. به هر چه که شما را می کِشَد، " نه " می گویید، این نه، یعنی: به وضعیت این لحظه، هر چه که هست، بله می گویید.
	یک بله بزرگ. یعنی: نه، مرا نَکِش، من نمی آیم. من ,, آنجا ,, نمی آیم، چون (به تو وضعیت)، اجازه می دهم باشی، پس نمی آیم.
	اگر (به تو وضعیت)، اجازه نمی دادم باشی، مرا شکار می کردی، چون فضایِ یکتایی هستم، اجازه می دهم باشی.
	در این بحر دراین بحر همه چیز بگنجد، من بی نهایت هستم، همه چیز در من جا می شود، تو هم باش، ولی می دانم تو گذرا هستی.
	بمحض اینکه شما به فرم این لحظه بله بگویید، گذرا بودن فرم این لحظه، خودش را به شما نشان می دهد. درست همزمان با آن، جاودانگی هم خودش را به شما نشان می دهد. متوجه می شوید که نامیرا و از جنس این لحظِۀ ابدی هستید. یواش یواش وضعیت ها نرم می شوند، جمود و پای...
	نمی توانیم بگوییم هشتاد سال دیگر خواهم مُرد پس بنابراین الآن زندگی نمی کنم، نه!، فرم گذراست و درک این موضوع ما را به جاودانگی و به پایا بودنِ خودمان آگاه می کند.
	پس دست هامان شُل می شود، الآن چیزها را محکم گرفته ایم، حداقل اش این است که دست مان نیمه باز می شود، بتدریج هفتاد در صد باز می شود و بعد صد در صد باز می شود. برای اینکه ما بتدریج متوجه می شویم که از جنسِ نامیرایی هستیم و هر چه که اتفاق می افتد در حال گ...
	ولی اگر روزی بیست دفعه در مِضراب می اُفتید و واکنش نشان می هید، بدانید که عقلِ منِ ذهنی تان مسلط است، عقلِ منِ ذهنی عقلِ شماست، واکنش نشان می دهید، قضاوت و تفسیر می کنید، چه بسا ِقضاوت و تفسیر، خانواده ها را به هم ریخته، تفسیر و قضاوت یعنی: مثلا" من چ...
	,, این علامت، آن است، آن هم علامتِ آن است، آن هم علامت آن است، ... ,,.
	علامت ها را پشت سر هم ردیف کرده و قضاوت می کنم و به نتیجۀ بد می رسم!. چون عقلِ منِ ذهنی ام مسلط است. یعنی: منِ ذهنی ام دنبالِ دردِسَر است!.
	کسی که مراقبه ناظر بر فکرش است، به حضور زنده ست، اینطور نیست!. در مِضراب نمی اُفتد. کسی که مدام قضاوت و تفسیر می کند و تفسیرهای خود را باور می کند، در مِضراب می اُفتد!. به دامِ این دنیا می اُفتد!. آگاه باشید.
	*
	پس تو خود را صید میکردی به دام
	که شدی مَحْبوس و مَحْرومی ز کام.
	می گوید: شما از همان اول، خودت را صید می کردی که الآن محبوس شدی!.
	می شود آدم خودش را لحظه به لحظه به دام بیندازد؟
	گنجشکی در یک مِضراب می رود، با جابجا کردنِ مِضراب، گنجشک بیرون می پَرَد و می رود، دوباره در مِضرابِ دیگری می اُفتد و بعد باز در مِضرابی دیگر گیر می اُفتد، این گنجشک فکر نمی کند که: من باید مِضراب را بشناسم!، درست نیست که اینهمه در مِضراب بیفتم!.
	مردم مضراب دارند!. (چوبی که انتهایِ آن تور است!). چیزی می گویند، شما واکنش نشان می دهید!. " خُب واکنش نشان ندهید! ". شما محبوسِ این دردها و این هم هویت شدگی ها و این الگوها شده و از کام زندگی محروم هستید. نمی توانید زندگی کنید!.
	شما اگر این لحظه، به وضعیت این لحظه توجه نکنید، به زندگی توجه کنید، تمام ذراتِ وجودِ شما، به زندگی ارتعاش می کند، تماما" زنده هستید!.
	اصلا" مهم نیست که چیزی اتفاق می اُفتد یا نمی اُفتد، چیزی را بدست می آوری یا نمی آوری. البته در آن حالت بدست می آوری، برای اینکه خودت را به دام نمی اندازی!. زندانی نیستی، آزادی.
	آزاد در فکر کردن، آزاد در خِرَد ورزی، آزاد در آفریدن، آزاد در اینکه رابطه ای را درست کنی، نقاطِ ضعف آن را درست کنی، به اشتباهت اعتراف کنی، عوض شوی، نترسی از اینکه مردم بگویند عوض شدی، ... بتدریج از دام الگوها و هم هویت شدگی ها بیرون می آیی.
	*
	آنک ارزد صید را عشقست و بس
	لیک او کی گنجد اندر دام کس؟
	تا حالا در مِضراب دنیا افتاده و شکار شدی. حالا، به جای اینکه در مضراب دنیا بیفتی، در مِضرابِ زندگی، در مِضرابِ عشق بیفت!. حالا این لحظه، شما ایستادید، خدا می خواهد شما را شکار کند و بِبَرَد، دام جهان هم همین کار را می خواهد بکند!. شما به کدام طرف می ر...
	بیشترِ مردم به دام جهان می روند. شما چه تصمیمی می گیرید؟، تصمیم با شماست.
	ولی بوسیلۀ منِ ذهنی، نمی توانی عشق را صید کنی. تو باید صیدِ عشق شوی!. یعنی: آن فضایِ یکتایی، آن خدا، می خواهد عقب بِکِشَد و خودش را که شما باشید، با خودش که همه چیز است، یکی کند.
	شما در جدایی افتاده ای، بدان: عشق، خدا، در دامِ کسی نمی گنجد. شما با باورها وبا تور انداختن، نمی توانی خدا را شکار کنی؛ ولی خود، می توانی شکار شوی.
	کی شکار می شوی؟
	همۀ وسایلِ منِ ذهنی را دور بیندازی. بگویی دیگر شکارچی نیستم. درست است که مردم شما را به مِضراب می اندازند، شما هم مردم را به مِضراب بیندازید!.
	می گویید: ،، در این جهان نمی خواهم شکار کنم و نمی خواهم شکار شوم ،،. هر کسی که بخواهد شکار کند، شکار هم می شود!. من نمی خواهم.
	معنی اش این نیست که نداشته باشیم، شما می توانید میلیونها دلار داشته باشید و شکار پول نشوید. شما اصلا" ندانید که چندید. ...
	مدانید که چونید مدانید که چندید
	چونی؟، چه جوری؟، احوالِ بیزنسِ شما، احوالِ شما نیست!. میزانِ پولِ شما، اهمیت و مقامِ شما نیست!. انسانیت شما نیست!. مردم این دو را یکی گرفته اند برای اینکه هم هویت با چیزهایِ این جهانی اند. آن موقع، شکار می شوند.
	با هر چه که هم هویت شوید: ,, بَه بَه بَه، عجب چیزی ست! ,,، شکار شده ای!.
	بعد از آن، جاذبۀ شدید و حرص. اگر آن را بدست آوری، زندگی ات شروع می شود، بدونِ آن، نمی شود!.
	" این غلط است ".  بله.
	*
	جنگ خلقان همچو جنگ کودکان
	جمله بیمعنی و بیمغز و مُهان.
	مُهان یعنی: خوار، ذلیل، بی مقدار.
	بیمغز یعنی: بی عقلانه، بی خِرَدانه.
	بی معنی یعنی: هیچ معنی ندارد. منظورِ مثبتی از آن مستفاد نمی شود. ستیزۀ خلقان، ستیزۀ منِ ذهنی ست. هر موقع شما ستیزه می کنید، شکار می شوید. ستیزه، نوع خاصی از مقاومت است. ما دو نوع ستیزه داریم:
	در بیرون دست به یقه شویم و با هم کتک کاری کنیم.
	در درون مقاومت کنیم: ,, من قبول ندارم ,,. از صورت ام پیداست. از ترس، حرف هم نمی زنم؛ ولی تمام وجودم بیان این است که در درون نمی پذیرم.
	" غلط است، جنگ است. جنگِ خلقان است. جنگِ من های ذهنی ست. جنگِ کودکان است. آدم بالغ ستیزه و مقاومت نمی کند. برای اینکه از ستیزه هیچ چیزی حاصل نمی شود.
	هر موقع، با هر چه ستیزه می کنی، شکار می شوی. در مضراب می اُفتی ".
	در درون عاریتهای تن تو بخششیست
	در میان جان طلب کان بخشش وهّاب کو؟
	در بعضی نسخه ها هست: در میانِ جان طلب کُن بخشش وهّاب کو؟
	وهّاب یعنی: بسیار بخشنده. وَهاب، از نام های خدا هم هست؛ ولی در اینجا یعنی: انسانِ بخشنده، مثلِ حاتمِ طاعی.
	وقتی ما به بیرون نگاه می کنیم، از بیرون می خواهیم که یکی به ما ببخشد، این وَهّاب است. می گوید:
	در درونِ چیزهایِ عاریتی، گذرا، که فعلا" در اختیار شماست و با ذهن به آنها چسبیده ای، بخشش خدایی هست!. به عبارت دیگر، این هشیاری و حضوری که ما صحبت آن را می کنیم، در شما هست، الآن کجاست؟
	الآن، در همین چیزهایی که به آنها چسبیده و با آنها هم هویت شده ای، سرمایه گذاری شده.
	این چیزها، دردهایِ شما هستند، مثلِ: کینه هایِ شما، رنجش هایِ شما و ترس ها و خشم هایِ شما. همۀ مِضراب هایی که شما را بعنوانِ هشیاری، به تله انداخته اند. شما بعنوانِ هشیاری، فکر نکنید که خدا یک موقعی، به شما هشیاری می دهد!.
	خدا این هشیاری را داده، شما آن را به فُرم ها داده اید!. یعنی: ما در بَست، همۀ این هشیاری را که از " آنطرف " می آید، به جهان ذهن می فرستیم و منِ ذهنی را زنده نگه می داریم.
	شما تصمیم می گیرید که این کار را نکنید.
	در درونِ این فرم ها و چیزهای قرضی که در حالِ گذر است و ما به آنها چسبیده ایم و برای همین هم می ترسیم، یک بخشش خدایی، یعنی: همآن هشیاری هست، این بخشش خدایی، این هشیاری را باید از درونِ جان ات طلب کنی.
	جان، همین جانِ حیوانی ست.
	شما باورتان نمی شود که هر آنچه که می خواهید الآن هست، منتهی آنها را در چیزهایِ هم هویت شده، توزیع کرده ای!. یادمان باشد: من صحبت ها را خیلی ساده می گویم.
	بعضی از آدم ها می گویند چرا می گویید: نه چیز و چیز!. برای اینکه می خواهیم ساده صحبت کنیم.
	چیز یعنی: جسم.
	چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز!.
	چقدر باید قلمبه سُلُمبه صحبت کنیم؟!، نه!.
	هر چیزی که ذهن نشان می دهد، جسم است و این هشیاریِ فعلی ما هم هشیاری جسمی است.
	در همین هشیاریِ جسمیِ ما، هشیاریِ حضور هست. در همین ذهنِ ما، هشیاری هست. این، مسیح باید از اینجا، متولد شود. ذهن حامله ست. همه به مسیح حامله اند!.
	مسیح هشیاری ست که به هشیاری آگاه است، وقتی که متولد می شود!.
	شما این معدن را در میان جان طلب کان، یعنی: معدن را در میان جان ات طلب کن، در میان همین جانِ حیوانی، همین که الآن، منِ ذهنی ست، بیرون نیست.
	پس بنابراین، هشیاری ناب و ایزدی خالص، از فرم هایِ ذهنی بیرون کشیده می شود. هر چیزی را که می بخشی، هر چیزی را که شناسایی می کنی آفل و گذرنده ست و دست ات را باز می کنی و می رود، می اُفتد، هشیاری اش سرمایه و عمق می شود. بخششِ وَهّاب کو؟، یعنی: بخششِ بخشن...
	شما آن را دارید یا نه؟. می گویید: چکار کنم؟!. ببینید چکار می کنید.
	*
	چند بیت از مثنوی می خوانیم، این موضوع را کاملا" روشن می کند:
	هوش را توزیع کردی بر جهات
	مینیرزد تَرّهای آن تُرَّهات
	تُرهات یعنی: حرف هایِ بی معنی. هوش یعنی: هوشی که این لحظه از " آنطرف " می آید، شما می گیرید و در جهت هایِ مختلف، توزیع می کنید. شما به هر چه نگاه می کنید، می گویید: ,, با آن، هم هویت ام ,,. ,, من ,, در آن است.
	یک پرندۀ کاملا" زمینی هستی!.
	ما باید پرنده ای باشیم که در فضایِ یکتایی بپریم، ممکن است اینقدر به زمین نزدیک شویم که پرنده گی، یادمان برود و همانطور که مولانا گفت: ممکن است موش شویم و یا حتی خزنده شده وبه زمین بچسبیم!. در حالیکه عقاب هم همین مار است، که بال درآورده و به حضور رسیده...
	عده ای مثل ماهی، بیرون از آب افتادند، آب خشک شده و برای بقاء مجبور شدند بخزند.
	بعد ماهی تبدیل به خزنده شده و خزنده به عقاب تبدیل شده.
	این خودش به حضور رسیدنِ خزنده ست، پریدنِ خزنده. ما هم می خواهیم اینطوری باشیم.
	شما پرنده هستید، اینقدر به زمین نزدیک شده اید که زیرِ زمین رفته اید. زمین همین ذهن است.
	حالا، اینجا می گوید: تو هوش را در جهاتِ و در رنگ هایِ مختلف پخش کرده ای، جهات یعنی: فکرها.
	الآن، این ... فکر را می کنم، لحظۀ بعد این ... فکر را می کنم، لحظۀ بعد این ... فکر را می کنم. این، جهت است، عوض می شود؛ و هر جهتی ,, من ,, دارد. این ,, من ,,، همین هوشِ حضور است!. شما اگر,, من ,, هایِ مختلف را در خودتان بی ,, من ,, کنید، به هشیاری زنده...
	حالا می گوید: این تُرهات، این حرف هایِ بی معنی که بوسیلۀ ذهن ات می زنی، تره ای هم ارزش ندارد. تَره، همین سبزی ست که ایرانیان می خورند. ولی نمادِ چیزِ بی ارزش است، پس حرف هایِ منِ ذهنی، تره ای هم ارزش ندارد.
	آب هُش را میکشد هر بیخ خار
	آب هوشت چون رسد سوی ثِمار؟
	ثِمار یعنی: میوه ها. شما که اجازه می دهید این آبِ هوشی که از " آنطرف " می آید، به ,, من ,, برود و توزیع شود، خاری به نامِ منِ ذهنی رشد می کند و هر ریشه ای از خار که در جهت هایِ مختلف است، کمی از این آب را می مکد.
	چیزی نمی ماند که به سمتِ خلاقیت هایِ بیرون ات ریخته شود!. چیزی نمی ماند که به فرزندت بدهی، مثلا" تربیت اش کنی و به او عشق بدهی!، همۀ حواس ات را به تعمیر و نگه داریِ منِ ذهنی ات داده ای!. دربست، هر چه از " آنطرف " می آید، صرفِ نگه داری و تعمیرِ منِ ذهن...
	حالا این آبِ هوشی که از " آنطرف " می آید، کی به سویِ میوه ها می رود؟!، نمی رود!. حالا مولانا به شما می گوید:
	هین بزن آن شاخ بد را خَو کنش
	آب ده این شاخ خوش را نو کنش
	الآن در اینجا هستیم، شما تا حالا آبِ هُش را که مالِ این لحظه ست، گرفتید و به جهان روانه کرده و ,, من ,, های تان را بزرگ کرده اید، حالا، یک شاخ دیگری هم هست که شاخ حضور است که از تسلیم می آید. تو این شاخِ بد را که شاخِ منِ ذهنی ست، قیچی کن، بِبُر. فَرخ...
	کجاها به دام می اُفتی؟، به چه چیزی واکنش نشان می دهی؟
	وقتی به اشخاص نگاه می کنی و می گویی: ,, این نقص را دارد، این نقص را دارد، این عیب را دارد که من انتقاد می کنم ,,، بدان که عکسِ خودت را می بینی. یک دفعه عقب بِکِش، هشیار و متوجه باش و بگو: ،، آهان ... این موردی را که در او می بینم، در خودِ من هم هست! ،...
	حالا، اگر یک باوری را که با آن هم هویتی، مثلا" به خانه می رسید، خانم شما می پرسد:
	چکار کردی؟، خیابان را گشتی و خانه آمدی؟!.
	شما هم که هشت، نِه ساعت سخت کار کرده اید، با توجه به الگویی به نام الگوی قدردانی، واکنش نشان می دهید،
	می گویید: چرا همسرم قدرِ من و قدرِ کارِ مرا نمی داند!.
	حالا، شما آن الگویی را که با آن هم هویت هستی، بِکِش و دور بینداز. یک انرژیِ زیبایی را بیان کن که آن انرژی، آن شخص را آگاه و نرم کند. بدان که او هم الگویی را که با آن هم هویت است، فعال می کند!.
	یک عادتِ بَد، یک شاخِ بد را می بیند!. ما باید به هم کمک کنیم. این کار سخت است.
	اگر شما فکر می کنید که انسان می تواند در یک شبکۀ اجتماعی زندگی کند و زودی به حضور برسد، واقعا" باید تجدید نظر کنید. اگر هم فکر می کنید که آدم می تواند از دست مردم فرار کند و به کوه و بیابان برود و آنجا قایم شود و به حضور برسد، باز هم اشتباه می کنید، ن...
	باید چالش ها را با مطالعۀ همین ابیاتِ مولانا و تمرین، بپذیرید.
	یکی یکی این شاخ های خُشک را بِبُرید و شاخ هایِ خوش را آب دهید و شاخِ حضور، شاهِ حضور را از طریق تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه، نو کنید و بدانید که روالِ تکاملی زندگی هم در نو کردنِ شاخِ حضور است. خدا به شما کمک می کند. خودش می خواهد خودش را آزاد کند، "...
	هر دو سبزند این زمان آخر نِگر
	کین شود باطل از آن روید ثمر
	می گوید: حواس ات را جمع کن!، الآن هر دو سبزند. یعنی: هم منِ ذهنی داری، هم حضور داری.
	مخصوصا" اگر جوان هستی، ده سال، پانزده سال، بیست سال، بیست و پنج سال، سی سال داری، هنوزِ درختِ منِ ذهنی، خارِ منِ ذهنی، سفت و سخت نشده. حضور داری و منِ ذهنی هم داری، الآن، هر دو سبزند، بدان که این منِ ذهنی، تو را اذیت می کند، ... آخر سر باطل می شود.
	هر چه با این منِ ذهنی فکر می کنی، عمل می کنی، می کاری، درد ایجاد می کند و به جایی نمی رسد و درد ایجاد می کند و دعوا می شود. با هشیاریِ حضور بکاری، با حضور فکر کنی، با حضور عمل کنی، میوه هایِ شیرین می روید، ثمر می دهد.
	شما اگر قبول ندارید، بیتِ بعدی را توجه کنید:
	آب باغ این را حلال آن را حرام
	فرق را آخر ببینی وَالسَّلام.
	اگر الآن، قبول نمی کنی، نگذار پنجاه سال و شصت سال و هفتاد سال ات بشود، اگر هم شده، از حالا شروع کن.
	آبِ باغ، آبی را که خدا می دهد و به باغ شما می ریزد، به منِ ذهنی حرام؛ و به درختِ حضور، حلال است.
	پس اختیارِ این آب، این لحظه، به دست شماست. شما الآن می خواهی به ,, من ,, ها و به دردهایت نگاه کنی، به چیزها، بچسبی و نگه شان داری؟؛ یا نه؟، آفل بودنِ آنها را می بینی و می اندازی؟
	همینکه می اندازی، قیچی کرده ای.
	وقتی شما یک رنجشِ را یکبار می اندازید، تمام می شود. « تا حالا، آب می کِشیده! ».
	آیا شما روا می دارید که آبِ غیبی، آبِ زندگی، آبِ حیاتِ شما به رنجش بریزد و آن را زنده نگه دارد؟!.
	آخر سر، فساد از آن بیرون می آید و شما را پیر و فرسوده و مریض و سرطانی می کند!.
	" این درست است که کینه را زنده نگه داری؟، درست است؟! ".
	کینه به راحتی نمی ماند، شما باید آن را تعمیر و نگه داری کنید، باید در بارۀ آن حرف بزنید، عمل کنید، باید پشتِ سَرِ
	مردم بد فکر کنید.
	" موقعی که پشتِ سَرِ مردم بد فکر می کنی، سلول هایت درست عمل نمی کنند، بدن ات درست عمل نمی کند، ناراحتی بوجود می آید، ذهنا" و روحا" ناراحت و بدن ات خراب می شود، برای چه این کار را می کنی؟!.
	فرق را آخر ببینی وَالسَّلام. نگذار آخر ببینی!.
	الآن قبول کن ولی اگر قبول نکنی، خواهی دید که آب حیات را به خار داده ای و باغ ات خشک شد و ثمر ندادی، روابط ات خراب شد، بیزنس ات خراب شد، بی پول شدی، مریض و تنها شدی، از خدا و مردم جدا افتادی، بی حوصله شدی، می ترسی، پُر از دردی، همه را احمق و خودت را عا...
	کی می خواهی این تفاوت را ببینی؟
	نگذار خیلی دیر شود ".
	*
	حالا، در بیتی دیگر می گوید:
	صورتی از صورتی دیگر کمال
	گر بجوید باشد آن عین ضَلال.
	ضلال یعنی: گمراهی، تاریکی.
	شما الآن می دانید: فرم ها و اقلامِ این جهانی، که بوسیلۀ ذهن ارائه می شوند، مدام شما را به سویِ خود می کِشند. حضور شما، از بیرون کشیدنِ خود، از این فرم ها و اقلام جهانی، بدست می آید و به این ترتیب، شما می توانید حضورِ خود را از این اقلام بیرون بِکِشید ...
	اگر صورتی، یعنی: شما، از صورتی دیگر، یعنی: آدمی دیگر، کمال بخواهد، این جستجو، عیـــنِ گمراهی ست. " این کار را نکن. نمی توانی بگیری! ". کاملا" مشخص است.
	*
	زین خران تا چند باشی نعل دزد؟
	گر همی دزدی بیا و لعل دزد.
	تا کی می خواهی از کسانی که منِ ذهنی دارند، به درد پیچیده اند، پُر از واکنش اند و از جسم اند، نعل بدزدی؟!.
	نعل یعنی: چیزِ بی ارزش.
	اگر می خواهی بدزدی، بیا از خدا لعل بدزد!. چرا در این لحظه تسلیم نمی شوی، از " آنطرف "، چیزی گیرت بیآید؟!.
	کاملا" روشن است. اینها در تأیید این است که گفت: بخششِ وَهّاب کو!.
	وقتی شما بتدریج حضور را به طرف خود می کِشی و به آن زنده می شوی، هشیاری از هشیاری آگاه می شود، متوجه می شوی که چنین هشیاری را از بیرونِ و از آدم ها، مخصوصا" از ,, من ,, هایِ ذهنی، نمی توانستی بگیری!.
	,, من ,, هایِ ذهنی شما را از انرژی تخلیه می کنند. به شما انرژی نمی دهند، نمی توانند بدهند!.
	*
	در صفت کردن ز دور اِطناب شد گفتِ زمان
	چون رسیدم در طنابِ خود کنون اِطناب کو؟
	اِطناب یعنی: دراز کردنِ سخن. سخنِ بسیار گفتن.
	در حالیکه آدم می تواند حرفی را در یک دقیقه بگوید، طی یک ساعت بگوید. می گوید: دُور، تغییرِ وضعیت هاست.
	همیشه این لحظه ست. شما در این لحظه هستید و تکان نمی خورید. وضعیت ها تغییر می کنند، حتی بدنِ شما، فکرِ شما، تغییر می کند.
	پس، این لحظه ثابت است، شما این لحظه هستید، وضعیت ها تغییر می کنند. اما در وصفِ تغییرِ وضعیت ها، وقتی از زمان، یعنی: از گذشته و آینده می گوییم، کار به درازا می کِشَد.
	ما وقتی به وضعیت یا دورِ این لحظه نگاه می کنیم، بجایِ این لحظه، وضعیت یا دور را، خودمان می بینیم و می گیریم!، در حالیکه اگر شما از جنسِ این لحظه و ثابت باشید، وضعیت ها تغییر می کنند، شما ثابت هستید.
	هر وضعیتی، خودش را به شما ارائه می دهد، شما می پذیرید. بنابراین در تله یا مِضرابِ وضعیتِ این لحظه هم نمی اُفتید، قربانیِ وضعیت این لحظه هم نمی شوید.
	حالا، شما فرض کنید که یکی همۀ حواس اش به وضعیتِ این لحظه باشد که چگونه تغییر می کند:
	,, آیا آن طوری که این وضعیت، تغییر می کند، به من زندگی می دهد؟؛ یا نه؟ ,,.
	ولی، این آدم مجهز به منِ ذهنی ست. من ِذهنی، می گوید: ,, این لحظه، اهمیت ندارد، آینده مهم تر از این لحظه ست. از این لحظه، وضعیت اش را می بیند!، با وضعیتِ این لحظه می ستیزد، برای اینکه وجودش به ستیزه، به مقاومت و بی
	ارزش جلوه دادنِ این لحظه، بستگی دارد. اصلا"کارش این است!. شما باید منِ ذهنی را بشناسید!.
	منِ ذهنی، همۀ حواس اش به یک جایی، به یک چیزی در آینده ست ولی آن آینده، بوسیلۀ این لحظه می آید!.
	منِ ذهنی کارش این است که این لحظه را بپوشاند و از این لحظه ناراضی شود.
	بنابراین، هیچ موقع، لذتِ آن چیزی را که می خواهد در آینده به آن برسد، نخواهد بُرد. برای اینکه آن، در این لحظه خواهد آمد و کارِ منِ ذهنی، پوشاندنِ این لحظه و بی ارزش جلوه دادنِ آن است!.
	بنابراین، رسیدن به زندگی، به خدا، طول می کِشَد، طولانی می شود.
	کسی از اتفاقات، خدا را می خواهد. یعنی: می خواهد اتفاقی بیفتد تا به خدا برسد. این اتفاقات مدام می افتند و خودش آلوده و درگیرِ اتفاق است و اتفاق را معتبر می داند و دنبالِ بهترین اتفاق است. یکی از بهترین اتفاق ها، زنده شدن به خداست. به عبارت دیگر، ما رسی...
	مولانا می گوید: هیچ چاقویی دستۀ خود را نمی بُرد.
	منِ ذهنی، آخر سر شما را به وضعیتی می رساند؛ ولی وضعیت جسم است، وضعیت ذهن است، وضعیت، وضعیت است، وضعیت، خدا نیست!، در حالیکه خدا همآنی ست که وضعیت در آن، بوده و همیشه بوده.
	هر کسی این موضوع را خوب درک نکند، نمی تواند از ذهن آزاد شود. برای همین است که مولانا مدام این موضوع را تکرار می کند و ما هم مدام توضیح می دهیم.
	در صفت کردن ز دور اِطناب شد، اِطناب شد یعنی: طولانی شد. اِطناب در لغت، عکسِ ایجاز است. ایجاز، مختصر کردن است. بقول معروف می گویند: اِطنابِ مُمِل، یعنی: ملالت آور؛ و ایجازِ مُخِل.
	منِ ذهنی، طولانی؛ و یا مختصر می کند، اِخلال ایجاد می کند. خلاصه:
	طولانی کردنِ موضوع، مخصوصا"، کارِ منِ ذهنی ست. یعنی: شما وقتی به منِ ذهنی می گویید مرا به خدا برسان، به ذهن ات می گویی، به فکرت می گویی، از طریقِ باورها می روی، ... وقتی به خدا رسیدن، زنده شدن به حضور را هدف قرا رمی دهی، به منِ ذهنی عمر می دهی. زمان م...
	دوباره عبادت و تجربۀ معنویِ شما، به یک نوع انباشتن تبدیل می شود. اینبار، انباشتنِ پول نیست، انباشتنِ زمان است. یعنی: وقت و عمر بیشتر می خواهی تا به حضور برسی!.
	نمیرسی، هیچ موقع نمی رسی. همیشه به نظر خواهد آمد که نرسید. این کار را نکن. این بیت را شاید صد، دویست بار بخوان، ببین آیا متوجه می شوی؟؛ یا نه؟
	در صفت کردن ز دور اِطناب شد گفتِ زمان!. یعنی: زنده شدن به حضور، بیش از اندازه طولانی شد. قرار بود ده سالگی، دوازده سالگی صورت بگیرد، الآن هفتاد سال ام است و هنوز به حضور نرسیده ام!.
	بشریت هزاران سال است که در ذهن است، بشر منِ ذهنی و حضور دارد. هزاران سال است که در ذهن، می خواهد به خدا برسد!.
	در بیتِ اول هم مولانا گفته: در کعبه دنبالِ قبله می گردیم!. همین شخصِ شما، ممکن است یکی از آنها باشید. خیلی از انسان ها، شاید 99% مردم جهان اینطورند!. این کار، خطرناک است. برای اینکه منِ ذهنی دنبالِ دردسر می گردد. منِ ذهنی قبلۀ مادی دارد. مردم خداهایِ ...
	در طولِ تاریخ، جنگ هایِ زیادی شده. جنگ های مسیحیت با اسلام، کُشت و کشتارها و ...
	همین الآن، در یک دین، دو مذهب به جان هم افتاده اند: ,, شما کافرید، شما نمی فهمید، ... ,,.
	هر دو قبلۀ ذهنی، خدایِ  ذهنی دارند. در کعبه دنبال قبله می گردند!. در صفت کردن ز دور، طولانی شد گفتار در موردِ زمان!. ما مدام زمان را طولانی کردیم، فکر کردیم باور وبعضی کارها ما را به خدا می رساند!.
	چون رسیدم در طنابِ خود کنون اِطناب کو؟، وقتی من به حضور رسیدم، این دستگیرۀ محکم که: حضور در این لحظه ست، را گرفتم، وقتی در این لحظه، به حضور زنده شدم، کِش دادنِ حرف و صحبت کو؟!. دیگر اِطناب نداریم.
	من الآن، به زنده گیِ زندگی، زنده شدم، از طریقِ من فکر و عمل می کند و تیر می اندازد، ذهن ام بدون من و ساده شده، خلاقیت دارم، دیگر کدام گفتار؟!.
	من دیگر راجع به  زمان، صحبت نمی کنم!، من نمی خواهم در آینده به جایی، به خدا، برسم!، فهمیدم که خدا همیشه بوده و من چون به ذهن نگاه می کردم، متوجه او نبودم!، چون از یک چیزِ بیرونی آگاه بودم، از خدا آگاه نبودم!. واضح و ساده ست!. بله.
	*
	دوباره چند بیت از مثنوی می خوانیم:
	از خدا غیر خدا را خواستن
	ظَّنِ افزونیست و کلی کاستن.
	توجه می کنید؟، می گوید: از خدا، فقط باید خدا را بخواهی، جسم نخواه. قبله نخواه.
	بمحض اینکه بخواهی، به فکرِ افزونی، به فکرِ زیاد کردنِ زمان، می اُفتی و کُل را می کاهی!.
	یعنی: شما الآن، حاضری فضایِ یکتایی، خِرَدِ زندگی، عشق و زیبایی و برکت زندگی و لطافتی را که از " آنطرف " می آید، همه را یکجا از دست بدهی، فقط ,, فکرِ گرفتنِ یک اضافه را در ذهن ,,، بگیری؟!.
	حالا، این اضافه شدن، اینبار شاملِ « زمان » شده!. منِ ذهنی انسان ها را فریب می دهد:
	,, تو عبادت می کنی، من تو را به خدا می رسانم ,,، در حالیکه منِ ذهنی، به خودش عمر می دهد!.
	وقتی شما را در ذهن مشغول می کند که: در آینده تو به خدا، به زندگی، به حضور می رسی، در واقع به خودش عمر می دهد!. بارها هم خواندیم که شیطان گفته: تا روزِ قیامت، به من مهلت بده. قیامتِ شما، حضورِ شماست.
	تا زمانی که متوجه نشوید که قیامتِ شما این لحظه ست و می توانید با یک تصمیم آنی، به خدا، به زندگی، آگاه شوید، شیطان با شماست. شیطان تا موقعی که شما در این لحظه بفهمید که این لحظه جاودانه و فضای یکتایی و بی نهایت است و به زندگی زنده شوید، با شماست. همانط...
	چون مِیَت پُردل کُند در بحر دل غوطی خوری
	این ترانه میزنی کاین بحر را پایاب کو؟
	یعنی: وقتی دل ات پُر نور شود، پُر از میِ خدا شود، در فضایِ یکتایی، غوطه ای می خوری و از خودت می پرسی:
	این بحر را پایان کو؟
	ژرفایِ این بحر، کو؟
	عمقِ این بحر، چقدر است؟!. بی نهایت.
	چه بگویی عمقِ این دریا، چه بگویی وسعتِ آن چقدر است؟، یکی ست. فضایِ یکتاییِ این لحظه، شبیهِ آسمان است. عمقِ آسمان، وسعتِ آسمان، شعاعِ آسمان، چقدر است؟!. بی نهایت. بی نهایت.
	امیدوارم توجه کنید و بیت را بارها بخوانید و بگذارید بیت در شما زنده شود.
	*
	بله. این بیت هم کمک می کند:
	سالها ره میرویم و در اخیر
	همچنان در منزل اول اسیر.
	سالها راه می روی، برای اینکه رسیدن به زندگی، زنده شدن به زندگی را هدف قرار داده ای.
	با ذهن مان جلو می رویم. به منِ منِ ذهنی مان، عمر و زمان می دهیم و با او جلو می رویم و ,, او ,, هم با ما می آید.
	ما او را ادامه می دهیم و در آخر (در اخیر)، اینهمه زحمت کشیده و پرهیز و عبادت کرده ایم؛ ولی منِ ذهنی را نگه
	داشته و همچنان در منزلِ اول اسیریم!.
	از اول در ذهن بودیم و الآن هم در ذهن زندانی هستیم. الآن هم به وضعیت ها نگاه می کنیم. الآن هم انتظار داریم اتفاقات ما را نجات دهند. هر لحظه اتفاق می اُفتیم برای اینکه می ترسیم!.
	برای اینکه از جنسِ فضایِ یکتاییِ این لحظه نیستیم. از جنسِ اتفاقِ این لحظه هستیم. برای اینکه به ما گفته اند که اتفاقات اند که به ما زندگی می دهند، نه زندگی!.
	برای اینکه به ما گفته اند شما از جنس اتفاق هستید، نه از جنسِ پایایی و جاودانگیِ زندگی!.
	*
	از مثنوی ابیاتی می خوانیم که به غزلِ مان می خورد و اگر شما به دفعات، این ابیات را بخوانید، متوجه می شوید که کجا، چکار باید بکنید.
	ترک شهوتها و لذتها سَخاست
	هر که در شهوت فرو شد برنخاست
	می گوید: بخشش، یکی از صفاتِ ایزدی ست و اگر شما هم از ذهن رها شوید و به فراوانی برسید، صفتِ شما هم
	هست. وقتی که ما، جذب شدن به اقلامِ جهانی و بیرونی را ترک می کنیم؛ یا چیزی نمی تواند ما را شکار وبه خودش
	جذب کند، این خود، سخاست.
	بمحض اینکه جهان نتواند ما را به خود جذب کند، زندگی می تواند انرژی اش را از طریقِ ما، به جهان بفرستد.
	اما اگر کسی، در شهوتی فرو شد، نمی تواند رها شود.
	(نه فقط شهوت جنسی، بلکه شهوتِ زیاده خواهیِ هر چیزی در این جهان)، هر چیزی که شما را به مِضراب بیندازد، شهوت است.
	البته، بعضی از شهوت ها، مثلِ شهوتِ جنسی، قدرت اش زیاد است. ولی شهوتِ مردم آزاری، چوب لایِ چرخِ مردم گذاشتن، عیب بینی، غیبت و مقایسۀ خود با مردم و کوچک کردن دیگران، هم شهوت است که صدها نوعِ آن را می توان شمرد. هر کسی که جذبِ این شهوت ها شود، نمی تواند ...
	این سَخا شاخیست از سروِ بهشت
	وای او کز کف چنین شاخی بِهِشت
	بِهِشت یعنی: رها کرد. هِشتن یعنی: رها کردن.
	اینکه ما، یکی یکی اقلامِ این جهان را شناسایی و خودمان را از جهان جمع و جور و آنها را " لا " کنیم و بگوییم:
	،، من از جنسِ تو نیستم و به سویِ تو نمی آیم ،، و بخشش از ما به جهان برود، شاخی از سَروِ بهشت است، یعنی: این سخا، ابزارِ جالبی ست!. وای به حالِ آنکه چنین شاخی را از دستش رها کرد.
	عُرْوَةُ الْوُثقى است این ترک هوا
	برکشد این شاخ جان را بر سَما
	عُرْوَةُ الْوُثقى یعنی: دستگیرۀ محکم.
	دستگیرۀ محکم این است که شما بعنوانِ هشیاریِ حضور، واقعا" حضور را بگیرید. یعنی: به خودت زنده شوی!. حضور درشما تا حدودی برقرار شود و شما شناسایی کنید که از جنسِ خدا هستید و این سخا از شما بیرون رود. برای این کار، باید صبر کرد. پس، دستگیرۀ محکم، ترکِ هوی...
	هوی، خواستِ منِ ذهنی ست. نیازِ منِ ذهنی ست. فشارِ منِ ذهنی ست. منِ ذهنی نیازهای روانشناختی، مثلِ نیاز به تأیید و توجه دارد، نیاز به بزرگ کردنِ خود دارد، نیاز به کسبِ اعتبار و بزرگ کردنِ تصویر ذهنی در ذهن دیگران که مرا اینطور ببینید، دارد. ,, مرا خردمن...
	یعنیِ: تعمیر و نگه داریِ منِ ذهنیِ مرا، خوب انجام بده. ...
	" اینها همه هوی ست ". ترکِ هوی باید.
	شما نیازهایِ روانشناختی خودتان را بشناسید، ببینید که چه چیزی شما را به جهان می کِشاند و چه نیازی دارید؟
	آیا این نیاز، حقیقی ست؟
	نیاز به نان، نیازِ حقیقی ست. نیاز به هوا، نیاز به مَسکَن، نیاز به لباس، نیازِ حقیقی ست. ما تا حدودی غذا لازم داریم؛ ولی ما چقدر غذا لازم داریم؟!. نیاز به انباشتنِ زیاد و مقایسه با دیگران، نیازِ روانشناختی ست. اصلا" نیاز به مقایسه، نیاز به درد، نیازهای...
	ما فکر می کنیم خدایی هست و ما باید به او بچسبیم، چنین چیزی نیست!. این فکرها را ذهن، ایجاد می کند. همینکه پرهیز می کنید و جذب شدن به جهان را ترک می کنید، دستگیرۀ محکمی ست و این شاخ، شما را به آسمان می کِشاند. آسمان رمزِ زندگی ست، رمزِ یکتایی ست. (منظور...
	تا بَرَد شاخ سَخا ای خوبْکیش
	مر ترا بالا کِشان تا اصل خویش
	سخا و بخششِ ما، باید بروزِ عملی داشته باشد. هر چه بیشتر می بخشیم، هر چه بیشتر، زندگی از طریقِ ما، می تواند ببخشد، هر چه بیشتر به جامعه کمک می کنیم و سرویس می دهیم و دست مردم را می گیریم، ای خوبْ کیش، ای خوبْ زاد، این شاخِ سخا، ما را به اصلِ خودمان می ...
	پس معلوم می شود که ما بعنوان هشیاری حضور، کیش مان و ذاتِ مان خوب است و این من ذهنی ست که ما را بد کرده!. یعنی: یواش یواش، یواش یواش، ما خودمان را از جهان بیرون می کِشیم و بر خود قائم می شویم.
	یوسف حُسنی و این عالم چو چاه
	وین رَسَن صبرست بر امر اِله
	می بینید که مولانا چگونه این ابیات را توضیح می دهد!. واقعا" طنابی وجود ندارد!.
	می گوید: شما ترکِ نیازهای روانشناختی کن، ترک هوی کن، تو یوسفِ زیبایی هستی، تو زیبایی خدایی هستی، ذاتِ تو خدائیت است که زیباست، پُر از آرامش و شادی ست واین عالم، یعنی: منِ ذهنی و ذهن که ,, آنجا ,, رفته و به چیزها چسبیده ای، مثلِ چاه می ماند.
	اگر من می خواهم خودم را از جهان که مرا به سمتِ خود می کشد، بیرون بِکِشم، مثلِ همان قطره ای که می خواهد خود را از گِل به دریا بکشاند و گِل هم پایش را گرفته و می کِشد، آسان است؟
	" نه! ". درد دارد؟
	" بله! ". اینکه ما هشیارانه خودمان را از چاه بالا بِکِشیم، اول اش یک مقدار درد دارد.
	برای کسی طناب به چاه می اندازند که او را بالا بِکِشند، خُب او باید طناب را محکم بگیرد، مقداری کار و نیرو صرف کنند، تا او از چاه بالا بیآید، برای اینکه چاه، پله ندارد!.
	در این مورد، ترکِ هوی و صبرکردن، رَسَن و طنابِ توست.
	هر چه شما هوی را ترک؛ و به این کار صبر می کنی، صبر، رَسَن و طنابِ توست. رَسَن یعنی: طناب. به امر خداوند، یوسفِ حُسنی و این عالم مثلِ چاه است. شما باید از جذب شدن و چسبیدن به چیزها خودت را عقب بِکِشی و این کار، همراه با دردِ هشیارانه ست. این طنابِ، که ...
	شما می گویید: ،، من این ... عادت ام را ترک؛ و صبر می کنم، ترکِ این عادت صبر می خواهد. شناسایی کرده ام که این ... جاها به مِضراب می اُفتم، یک بار افتادم، الآن هم نصف بار افتادم، الآن که نزدیک به افتادنم بود، یادم آمد، دیگر نمی افتم. تمام شد ،،. ولی، " ...
	یوسفا آمد رَسَن در زَن دو دست
	از رَسَن غافل مشو بیگه شده ست
	به شما و به همه می گوید: طناب آمد. طناب را با دو دست محکم بگیر.
	طناب آمده، شما بعنوانِ هشیاری طناب خدا را می بینی، این لحظه تسلیم می شوی. اتفاق این لحظه را می پذیری.
	" می دانی که یک هشیاری هست و شما بعنوان هشیاری، می توانی از جنسِ او شوی "؛ ولی دوباره جهان، یعنی همین اتفاق، می خواهد شما را به خودش جذب کند و می گوید: ,, زندگی در اتفاقات است ,,. شما خوب درک کرده ای که زندگی در اتفاقات نیست، الآن این نور و روشنایی را...
	دوباره باید تسلیم و نور شوی. از رَسَن غافل مشو. از رَسَن غافل مشو، یعنی: از صبر غافل مشو. هر لحظه مراقب باش، آیا شما می روی قاطیِ اتفاق؟؛ یا می ایستی؟
	اتفاق تو را می کِشد؟؛ یا می ایستی؟
	اگر می ایستی، صبر می کنی، در این صورت، تسلیم هستی و به امر و به قانونِ خدا، شما را از چاه بالا می کِشند.
	حمد لله کین رَسَن آویختند
	فضل و رحمت را بهم آمیختند
	خدا را شُکر که این طناب را انداختند تا ما را از جهان بیرون بِکِشند.
	اگر واقعا" منِ ذهنی دائمی بود و ما در منِ ذهنی می ماندیم و نمی توانستیم بیرون بیاییم، می دانید چه می شد؟!، نسلِ خودمان را از میان برمی داشتیم، همدیگر را می کُشتیم، فکرها و باورهامان جدی می شد!.
	کسی با یک دین یا مذهبی هم هویت می شد، بقیه را کافر حساب می کرد و همه را می کُشت!، آخر سر در میان آنها هم اختلاف می افتاد و آنها هم همدیگر را می کُشتند، اصلا" نسلِ بشر از بین می رفت!.
	هنوز هم این خطر وجود دارد که ما با سلاح هایِ کشتارِ مخوف، خودمان را از بین ببریم.
	برای چه ما اینهمه بمبِ اتم داریم؟!، برای چه؟!، چکار می خواهیم بکنیم؟!، چه ترسی ست؟!، از کی می ترسیم؟!. " از خودمان! ".
	از انعکاسِ خودمان!، از انسان هایِ دیگر می ترسیم!. برای چه می ترسیم؟!، این، برای انسان، شرم آور است. از ترس اش، اینهمه بمبِ اتم ساخته!. از ترس اش، حمله می کند!. برای اینکه در فضایِ یکتایی نیست.
	خدا را شکر که این طناب را انداختند.
	اگر طناب نمی انداختند، خدا رحمت و فضل اش را نمی فرستاد، ما در ذهن محبوس می ماندیم، یعنی: عملا" رحیمی و بخشندگی خدا، این قوه و پتانسیل و انرژی را از ما عبور می دهد!.
	یعنی: یک قوۀ بخشندگی دارد و در عمل هم جاری می کند. فضل و رحمت را بهم آمیختند، یعنی: قوۀ بخشش و خودِ بخشش را به هم آمیختند، هم قوه اش هست و هم عملا" جاری می شود. خدا عملا" انسان ها را از ذهن آزاد می کند.
	خیلی خوب است و ما، در این راه کار می کنیم. وظیفۀ هر انسان است که در این راه کار کند. که چه شود؟
	تا ببینی عالم جان جدید
	عالم بس آشکار ناپدید.
	فضل و رحمت را خدا با هم قاطی کرده، تا شما عالم جانِ جدید را ببینید!. جانِ جدید!، نه آن جانِ منِ ذهنی!. شما به حضور زنده شوی، تا ببینی که چه عالمی بوجود می آید!.
	آیا وقتی که همه به حضور برسند، اینهمه بمبِ اتم خواهد بود!، اینهمه هواپیماهای جنگی و موشک و ... واقعا" لازم است!، مگر همۀ ما در فضایِ یکتایی به خدا زنده نیستیم؟
	همین الآن هم قوّه اش را داریم؛ ولی حواس مان پرت است. امروز همین را گفت: انسانی که در کعبه ست، دنبال قبله نباید بگردد!. وگرنه، دنبالِ قبلۀ مادی ست. والا جستجو نمی کرد!.
	همینکه یکی جستجو کند، معنی اش این است که می داند کعبه نیست. کعبۀ ذهنی ست. این تمثیلِ خیلی عالی ست!. هر کسی که داخل کعبه رود و قبله را جستجو کند، نمی داند که داخلِ کعبه ست!، وگرنه جستجو نمی کرد. خودِ جستجو یعنی: ذهن. هر چه پیدا می کنی، جسم است. همین جس...
	کعبه، فضایِ یکتاییِ این لحظه ست. عالمی که بس آشکار است؛ ولی ناپدید است. کی پدید می آید؟
	وقتی شما به حضور زنده شوید.
	*
	چون برون رفتی ز گل زود آمدی در باغ دل
	پس از آن سو جز سماع و جز شراب ناب کو؟!
	شما اگر از گِلِ منِ ذهنی که در آن، دردها و هم هویت شدگی ها با هم قاطی شده، بیرون آمده و به باغ یکتایی رفته ای، در " آنجا "، جز رقص و شرابِ خالص، یعنی: زندگی و خِرَد و زیبایی و عشقِ خالص، دیگر چه هست!، پس  معلوم می شود که خدا به ما درد نمی دهد، منِ ذهن...
	برای اینکه بیدار شویم.
	چون ز شورستان تن رفتی سویِ بُستان جان
	جز گل و ریحان و لاله و چشمههای آب کو؟
	شورستان یعنی: پُر از شوره ست. زمینی ست که هیچی در آن نمی روید. ذهن اینطور است. پس شما انتظار نداشته باشید که بوسیلۀ منِ ذهنی بکارید و در ذهن؛ یا در این جهان، رشد کند و چیزِ خوبی از آب در آید!.
	وقتی به سویِ بُستانِ جان رفتی، وقتی به سویِ فضایِ یکتایی رفتی و ,, من ,, ها را از ذهن زدودی، حالا دیگر می توانی بکاری. در این فضا، جز گُلِ سرخ، ریحان، لاله، چشمه هایِ آب، یعنی: غیر از زیبایی و نیکی و ساختارهایِ خوب، در این جهان، چه خلق خواهید کرد!.   ...
	چون هزاران حُسن دیدی کان نَبُد از کالبَد
	پس چرا گویی: « جمال فاتح الابواب کو؟ »
	تو هزاران زیبایی، هزاران راهِ حل دیدی که از جسم و از ذهن و از کالبُد و از قالب نبود!، از این جهان نیامده، آیا راه حل هایِ زندگیِ شما، از بیرون می آید؟، از جسم می آید؟، از ذهنِ شما می آید؟، " نه!، آنطرف می آید! ".
	پس چرا می گوید: ,, من می خواهم خدا را ببینم، صورتِ گشایندۀ در ها را ببینم ,,، خدا مگر دیدنی ست!.
	پس معلوم می شود که طبق همآن حرفی که اول زدیم، شما فقط می توانید به خدا زنده شوید، با ذهن نمی توانید ببینید، قابل تعریف نیست. برای همین می گوییم: فرم و انکارِ فرم، که نشان می دهد شما فرم نیستید؛ ولی فرم دارید.
	فرم را لازم دارید. انکارِ فرم، یعنی: خدا. ولی تعریف نمی کنید، بمحض اینکه تعریف کنید، دوباره به ذهن می افتید. برای همین، می گوید که نخواه جمالِ گشایندۀ در را ببینی.
	می دانید که گشایندۀ در، خداست.
	*
	چونک عاشق اوست تو خاموش باش
	او چو گوش ات میکشد، تو گوش باش.
	عاشق خداست. خدا عاشقِ خودش است و شما هم خودش هستید. عاشق تو هم هست، بنابراین خودش را از جهان بیرون می کِشَد. حالا تو فقط ذهن ات را خاموش کن و حرف نزن. چون او، گوشِ تو را می کِشَد، یعنی: به او گوش بده. بگذار شما را به فضایِ یکتایی بِکِشاند، همه اش گوش ...
	گفت: راهِ حل می آید.
	شما می دانید، شما دیده اید، از وقتی که این برنامه را گوش می کنید و خودتان را واقعا" در اختیار آموزش هایِ مولانا می گذارید، بتدریج می بینید که آن هشیاری، در شما زنده می شود و راهِ شما و راهِ حلِ چالش هایِ شما را، آن هشیاری، به شما می دهد.
	مردم نمی توانند معلم شما شوند، بگویند: حالا، پایت را اینجا بگذار، حالا اینجا بگذار، از اینجا بردار، بگذار آنجا، ...
	اشتباه نکنی!، از اینجا بردار، اینجا بگذار، ...
	" نه! ". شما می دانید چکار کنید.
	از کجا می دانید؟، آن هشیاری، از درون، شما را راهنمایی می کند!. برای چه می خواهی به فُرم درآوری!.
	,, من می خواهم بشناسم، کی این راه حل ها را می دهد؟، ... ,,.
	" نمی توانی بشناسی ". هر قدر کوشش کنی که با ذهن بشناسی، گرفتار می شوی. راه را می بندی، مقاومت می کنی، به تاریکی می اُفتی.
	گر مراقب باشی و بیدار تو
	بینی هر دَم پاسخ کردار تو.
	بجایِ آن، تو هشیاریِ حضور باش، مراقبه کن، ناظر باش که ببینی وقتی واقعا" آن هشیاری عمل می کند، در جهان راه گشوده می شود، وقتی من ذهنی عمل می کند، پاسخِ کردار می آید!. راه بسته می شود. تماشا کن.
	اگر تماشا کنی، خواهی دید که راه را باز می کنی، رخت و پَخت ات را از جلویِ زندگی برمی داری، زندگی عمل می کند، دیگر یاد گرفته ای. ولی اگر در ذهن باشی و مردم را ملامت کنی، خودت را ملامت کنی، دیگران را مسئول
	بدانی، خودت را مسئول ندانی، در این تاریکی می مانی. پاسخِ کردار را نمی بینی!.
	نمی بینی که این فکرها و اعمالِ خودِ توست که به تو برمی گردد، فکر می کنی دیگران می کنند!.
	ای فقیه از بَهرِ لِله علم عشق آموز تو
	ز آنک بعد از مرگ حِلّ و حُرمَت و ایجاب کو؟!
	حالا، رو به فقیه می کند. فقیه، انسانی ست که با باورها هم هویت شده: نوعِ مذهبیِ آن هست، نوعِ سیاسیِ آن هست، نوعِ اجتماعیِ آن هست، به هر کسی که در سطح، با باورها هم هویت شده، می گوید: بخاطرِ خدا، تو بیا، علمِ عشق بیآموز. علمِ عشق، علمِ یکتایی ست، علمی ذ...
	البته، با توجه به معنیِ حُرمت و حِلّ و ایجاب، ممکن است منظورِ مولانا این باشد که: تو به کعبه می روی و دوباره بیرون می آیی!، آنجا نمی ایستی!، باید به کعبه بروی و " آنجا " بمانی. حِل و حُرمت می تواند به اصطلاح، به تن کردنِ لباسِ اِحرام باشد!، لباسی که ح...
	می تواند این معنی را دهد که این حلال و حرام و واجبات، قبل از مرگ است، یعنی: این صحبت ها در منِ ذهنی ست که آنها را خیلی جدی گرفته ای!؛ ولی آن زیر، این معنا را هم بکار می بَرَد که: وقتی شما به کعبه، به فضایِ یکتایی  رفتی، دیگر نباید بیرون بیآیی. اگر درس...
	البته، کعبه رفتن هم نمادِ این موضوع است. ایجاب یعنی واجب گردانیدن. حُرمت یعنی: حرام کردن. حِلّ یعنی: حلال کردن.
	چون به وقت رنج و محنت زود مییابی دَرَش
	بازگویی: « او کجا؟! درگاه او را باب کو؟ »
	موقعِ رنج و درد، دربِ او را پیدا می کنی!. دردهایِ بزرگ مثلِ جنگ هایِ بزرگی که منِ ذهنی بوجود می آورد، انسان ها را به زحمت می اندازد.
	منظور این است که انسان ها بنشینند و تأمل کنند: پدیده ای به نامِ جنگ، برای چه بوجود آمد؟!.
	ما می توانستیم جلویش را بگیریم، اوقات تلخی و دعواهایِ خانوادگی برای چه بوجود می آید؟، برای چه ما اینقدر به استرس و خشم و ناراحتی می افتیم؟
	برای اینکه به خودمان بیآییم. گاهی اوقات دسته جمعی این کار را می کنیم، مثلِ جنگ ها. گاهی اوقات فردا" واردِ این دردها می شویم. ولی به وقتِ رنج و محنت، خدا درب اش را به ما نشان می دهد. ولی وقتی درد و زحمت تمام می شود، ما می گوییم: « او کجا؟! درگاه او را ...
	وقتی منِ ذهنی خودش را تعمیر و بزرگ می کند و واردِ آن می شویم و بعنوانِ ,, من ,, بلند می شویم، دیگر یادمان می رود که عقلِ ما، عقلِ خدایی نیست!. ولی وقتی دست جمعی یا فردا" به قعر می رویم، متوجهِ اشتباهِ منِ ذهنی می شویم.
	شناساییِ جهلِ منِ ذهنی، شناساییِ حضور هم هست. مشخص است.
	باش تا موج وصالش دررُباید مر تو را
	غیب گردی پس بگویی: « عالم اسباب کو؟ »
	باش یعنی: صبر کن. باش می تواند به معنیِ باشیدن یا بودن باشد. اگر تو " باشی " و واقعا" به جهان نروی، موجِ وصال اش یعنی: ارتعاشِ وصال اش، تو را می دزدد و می کِشد و می بَرَد. یا نه، همین کار را ادامه بده، تا بالاخره موجِ وصالِ او، تو را بدزدد، بِکِشد و ب...
	شاید مولانا به ما می گوید که: اگر انسان هایِ زیادی به حضور برسند، ارتعاشِ عشقی شان، خواهد توانست ,, من ,, هایِ ذهنی را نرم کند و چسبیدنِ آنها را به چیزهایِ آفل، شُل کند.
	بنابراین، آنها را از جهان بیرون بِکِشَد، دررُباید، غیب شوند.
	وقتی ما غیب می شویم، یعنی: از جهان بیرون می رویم، در فضایِ یکتایی، مردم نمی توانند ما را ببینند. مردم عارفان را نمی بینند. عارفان را آدمی معمولی می دانند. پس اگر به " آنجا " بروی، متوجه می شوی که عالم اَسباب نیست که موثر است!، اسباب هایِ این جهانی نیس...
	عالم اسباب، عالم ذهن و عالم وسائل این جهانی ست و کسی که " آنجا " برود، متوجه می شود که عالم اسباب نیست، سبب هایِ بیرونی، علت به حضور رسیدنِ انسان ها، نیست. بلکه همین هشیاریِ حضور است. خودِ خداست که انسان را از جهان بیرون می کِشَد و بارها و امروز هم گف...
	ار چه خط ابن بوابت هوس شد در رِقاع
	رُقعۀ عشقش بخوان، بنمایدت بَوّاب کو
	ابنِ بواب، یک خوشنویس بود. می گوید:
	گرچه که تو هوس کردی در رِقاع (خوش خط نویسی)، یعنی: از طریقِ ذهن، فکر کردن،  فکرهایِ خوب کردن، فکرِ خوب نوشتن، کتابِ خوب نوشتن، گرچه که خطِ ابن بواب یا یک خوشنویس عالی، متفکرِ عالی را هوس کردی، یعنی: هنوز در ذهن هستی، می خواهی مثل متفکران بزرگ فکر کنی،...
	تو بیا رُقعۀ عشقِ او، عشقِ خدا، عشقِ زندگی را بخوان، تا  به شما نشان دهد که بواب، دربان و نگهبان، کیست!.
	کی نمی گذارد که شما به فضایِ یکتایی بروید؟
	بعضی می گویند: منِ ذهنی.
	منِ ذهنی دربان نیست. دربان، کسی که درب را باز می کند، خداست. برای همین است که می گوید تو بیا تسلیم شو و اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط قبول کن، هشیاری ایجاد کن، بتدریج بفهمی درب را کی باز می کند!.
	برای شما، درب را کی باز می کند؟
	اگر بگویید منِ ذهنی، غلط است. منِ ذهنی درب باز نمی کند، درب را می بندد.
	اصلا" منِ ذهنی وجود ندارد. شناسایی که ما می کنیم این است که منِ ذهنی توهم است. یک ,, منِ ,, توهمی ست. نمی تواند درب را برای شما باز کند. در بعضی از نسخه ها هست:
	ار چه خط این بوابت، اگر اینطوری بخوانیم، باید بگوییم: این منِ ذهنی، این دربان.
	در ضمن، ابن بواب که خوشنویس بوده، به این علت ابن بواب است که پدرش احتمالا" در بغداد، نگهبان بوده.
	هر کسی را نایب حق تا نگویی، زینهار
	در بساط قاضی آ آنگه ببین نُوّاب کو
	مواظب باش!، هر کسی را نایبِ حق نگویی!. پس، انسانی نایبِ حق، نایبِ خداست، که به حضور زنده شده باشد. اگر منِ ذهنی داشته باشد، زینهار!. یعنی: مواظب باش.
	تو در فضایِ یکتایی، در بساط قاضی بیا. قاضی اینجا خدا، زندگی ست. در بساطِ او بیا، عقب بِکِش، به هشیاری زنده شو، تا متوجه شوی که نوّاب، نایب ها چه کسانی هستند. (نوّاب جمعِ نایب است و نایب یعنی: جانشین).
	از نظرِ مولانا، جانشینِ خدا، خدایِ متحرک رویِ زمین، کسی ست که به این لحظه زنده ست و مثل خدا، عمقِ بی نهایت دارد، اسمِ این آدم را نایب یعنی: جانشین گذاشته.
	ولی به شما می گوید: مواظب باشید، به هر کسی نایب نگویید!.
	تا نمالی گوش خود را خَلَق بینی کار و بار
	چون بمالی چشم خود را گویی آنرا تاب کو؟
	خَلَق یعنی: کهنه و فرسوده، پوسیده. گوش مالیدن یعنی: تنبیه کردن.
	تا تو گوش ات را نمالی، تا ,, من ,, ات را کوچک نکنی، کار و بارت خراب است، اگر هم خَلْق کنی، باید خَ لَ ق، معنی کنی!. تا نمالی گوش خود را خَلَق بینی کار و بار. اگر چشم ات را بمالی، یعنی: اگر چشم حسی ات را کنار بگذاری، چشمِ حسی، جلویِ چشمِ حضورت را گرفته!.
	در جایی گفته: پنبۀ گوشِ سِرِ شما، همین گوشِ سَر است!. می شنوی، با آن هم هویت می شوی و همان پنبۀ گوشِ سِرِ
	شما می شود!.
	پس، در موردِ چشم مالیدن، می توانیم بگوییم: اگر با چشمِ حس نبینی و با ذهن هم قضاوت نکنی، چشم ات را بمالی، متوجه می شوی که ,, چشمِ حسیِ ,, تو، تاب ندارد!. پس با چشمِ حسی ات، نباید ببینی. مشخص است.
	یک بیت هم از مثنوی.
	چشم چون نرگس فروبندی که چی؟
	هین عصااَم کش که کورم ای اَچی؟
	چشمِ هشیاریِ چون نرگس را می بندی که چه؟!. با چشمِ دیگران می خواهی ببینی!.
	که من کورم، ای برادر، بیا عصایِ مرا بِکِش؟!. شما این حرف را نمی زنید. با چشمِ هشیاریِ خودت می بینی. چشمِ هشیاریِ شما، همیشه باز است. همه شعورِ خداییِ حضور را دارند.
	در خرابات حقیقت پیش مستان خراب
	در چنان صافی میی دُرد و خس انساب کو؟
	می گویند خرابات از " خورآباد " آمده. خور یعنی: خورشید. خورشید آباد. خورشید، سمبُلِ خداست. بعضی ها می گویند خراب آباد. تا خراب نشود، آباد نمی شود. به هر حال، خرابات، فضایِ یکتایی ست، خراباتِ حقیقت است.
	پیشِ صوفیانِ بی سَر و پا، مستانِ الهی، در چنان میِ صافی، میِ ناب، دُرد، ناخالصیِ شراب، ناخالصی هایِ فُرم و خَسِ انساب یعنی: نسبت ها، کو؟
	اگر کسی به فضایِ یکتایی برود و در " آنجا " از میِ صافی بخورد، از عشقِ زندگی، از خِرَدِ زندگی، به خدا هشیار باشد، از احوال دنیا، خواب باشد، از خَسِ دنیا، از خَسِ نسبت هایِ این جهانی، آزاد است.
	خَسِ نسبت ها، مهم است. خیلی از ما انسان ها را نسبت ها و کِششِ آنها و کنترلِ ما روی نسبت ها، نگه داشته. ما فکر می کنیم که بوسیلۀ نسبت ها، مثلِ نسبتِ پدر و پسری، مادر و فرزندی، دو تا همسر، بچه ها و پدر و مادر، من و دوستانم، ... اینها همه نسبت است. در ذه...
	ما فکر می کنیم که مثلا" می توانیم خودمان را آزاد کنیم، همسرمان را هم می توانیم آزاد کنیم، بچه هامان را هم می توانیم آزاد کنیم، من می توانم به فضایِ یکتایی بروم و بچه ام را هم با خودم ببرم. چنین چیزی ممکن نیست. بیشتر موقع ها خودشان را ملامت می کنند که ...
	اگر ملامت کنند، خودشان هم نرفته اند!.
	خَسِ انساب. خَس، بی مصرف، مثلِ پَرِ کاه. از نظرِ انسان هایِ هشیار به زندگی، نسبت در سطح است و کِششِ آن، باطل است و به شما می گوید که اگر گیرِ این نسبت ها و کِشش و کنترلِ شان رویِ شما یا کِشش و کنترلِ شما، هستید، نمی گذارد تکان بخورید و بنابراین نمی تو...
	در حساب فانیی عمرت تلف شد بیحساب
	در صفای یار بنگر شبهت حُسّاب کو؟
	حسابِ فانی یعنی: منِ ذهنی به چیزهایِ گذرا و فانی نمره می دهد. مثلِ اتفاقاتی که افتاده، فانی بوده و گذشته و تمام شده و نمره ای به صورتِ مثبت یا منفی داده اید. اگر از اتفاق خوش تان آمده یک نمرۀ مثبت به آن داده اید.
	اگر رنجیدید، نمرۀ بدی به آن داده اید، اینها را با هم جمع کرده اید. حسابدار که منِ ذهنی بوده، اینها را نمره داده و جمع کرده و این نمره ها را جمع و الآن، ,, من ,, اش را تعریف می کند.
	" این غلط است ".
	در حساب فانیی عمرت تلف شد بیحساب، یعنی: عمرت بدون دقت و نظارت، خیلی زیاد تلف شد!.
	حالا تو بیا و به صفایِ یار بنگر، در فضایِ یکتایی، به نابی و صفایِ میِ زندگی بنگر. در " آنجا "، توهمِ حُسّاب، یعنی: محاسب، حسابدار، آن منِ ذهنی که نمره می دهد و حساب می کند، کو؟
	برای آنکه در " آنجا "، آدم می بیند که همه چیز، تمام می شود. هر چه که دراین لحظه اتفاق می اُفتد، تمام می شود. اگر شما به آن، نمره بدهید و به آن بچسبید و برای آینده نگه دارید و رویِ آن حساب باز کنید، غلط است و عمرِ شما را تلف خواهد کرد.
	چون میت پردل کند در بحر دل غوطی خوری
	این ترانه میزنی کاین بحر را پایاب کو؟
	اگر میِ خدایی دلِ تو را پُر کند، اگر دل ات مرکزِ عدمْ و پُرِ هشیاری شد، وسعت پیدا کردی، در بحرِ دل، در فضایِ یکتایی، غوطه ای می خوری و این ترانه را می خوانی که:
	" این بحر، پایانش کو! ". یعنی: پایان ندارد. بی نهایت است.
	یعنی: شما حسِ بی نهایت می کنید، همآن دو خاصیتی که بارها گفتیم: حسِ بی نهایت و فراوانی و حسِ ابدیت.
	کسی که واقعا" حسابِ فانی (بیتِ قبل) را درک کند، چنگ هایش را باز می کند و همه چیز را رها می کند و فناناپذیری را حس می کند.
	من از شما سوال می کنم: چرا ما رنگ ها را می بینیم؟
	برای اینکه نورِ بی رنگ را می شناسیم. چرا فناپذیر را می شناسیم و می فهمیم و درک می کنیم؟
	می دانید که اوقات تلخیِ که دیروز با همسرمان داشتیم، تمام شده. ناپایدار بود. فکرها ناپایدارند. فکرها ناپایدارترین اقلام هستند. الآن، یک فکری می کنم، گذشت. الآن، فکرِ دیگری می کنم، این ناپایدار است.
	اگر خوب درک کنیم، می بینیم که در ما یک پایداری، یک نامیرایی وجود دارد که درک می کند و ناپایداری را می فهمد و آن، ابدیت زندۀ این لحظه ست.
	هر قدر شما ناپایداری جهان را بیشتر درک کنید، بیشتر به پایداری و جاودانگی این لحظه و جاودانگی خودتان پی خواهید بُرد.                                                          *

