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مولوی ،ديوان شمس ،غزل شماره ۵١۵
خانه دل باز کبوتر گرفت
مشغله و بقر بقو درگرفت
غلغل مستان چو به گردون رسيد
کرکس زرين فلک پر گرفت
بو طربون گشت مه و مشتری
زھره مطرب طرب از سر گرفت
خالق ارواح ز آب و ز گل
آينهای کرد و برابر گرفت
ز آينه صد نقش شد و ھر يکی
آنچ مر او راست ميسر گرفت
ھر که دلی داشت به پايش فتاد
ھر که سر او سر منبر گرفت
خرمن ارواح نھايت نداشت
مورچهای چيز محقر گرفت
گر ز تو پر گشت جھان ھمچو برف
نيست شوی چون تف خور درگرفت
نيست شو ای برف و ھمه خاک شو
بنگر کاين خاک چه زيور گرفت
خاک به تدريج بدان جا رسيد
کز فر او ھر دو جھان فر گرفت
بس ،که زبان اين دم معزول شد
بس ،که جھان جان سخنور گرفت

مولوی ،مثنوی ،دفتر اول  ،بيت ١٠٨٢
ت تاويل مگس
ِزياف ِ

آن مگس بر برگ کاه و بو ِل خر
ھمچو کشتيبان ھمی افراشت سر
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گفت :من دريا و کشتی خواندهام
مدتی در فکر آن میماندهام
اينک اين دريا و اين کشتی و من
مرد کشتيبان و اھل و رایزن
بر سر دريا ھمی راند او َع َمد
مینمودش آن قدر بيرون ز حد
بود بیحد آن چمين نسبت بدو
آن نظر که بيند آن را راست کو؟
عالَمش چندان ب َُود ِکش بينش است
چشم چندين بحر ھمچندينش است
صاحب تاويل باطل چون مگس
وھم او بول خر و تصوير خس
گر مگس تاويل بگذارد به رای
آن مگس را بخت گرداند ھمای
آن مگس نبود ِکش اين عبرت ب َُود
روح او نه در خور صورت ب َُود
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣۴۶٧
چينيان گفتند :ما نقّاشتر
روميان گفتند :ما را َک ّر و فَ ّر
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،بيت ٣۴٧٨
چينيان چون از عمل فارغ شدند
از پی شادی ُدھُلھا میزدند
شه در آمد ديد آنجا نقشھا
میربود آن عقل را وقت لقا
بعد از آن آمد به سوی روميان
پرده را برداشت رومی از ميا
عکس آن تصوير و آن کردارھا
زد برين صافی شده ديوارھا
3
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ھر چه آنجا ديد اينجا به نمود
ديده را از ديدهخانه میربود
مولوی ،مثنوی ،دفتر سوم ،بيت ٣٠۶۵
ھفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد
تاکه عاجز گشت از تيباش مرد
پاسخش اين بود :مینگذاردم
تا برون آيم ھنوز ای محترم
گفت :آخر مسجد اندر کس نماند
کيت وا میدارد؟ آنجا کت نشاند؟
گفت :آنک بستهاستت از برون
بسته است او ھم مرا در اندرون
آنک نگذارد ترا کايی درون
میبنگذارد مرا کايم برون
آنک نگذارد کزين سو پا نھی
او بدين سو بست پای اين رھی
ماھيان را بحر نگذارد برون
خاکيان را بحر نگذارد درون
مولوی ،مثنوی ،دفتر ششم  ،بيت ٢۶۶٩
پنج وقت آمد نماز و رھنمون
صال ٍة دائِمون
عاشقان را فی َ
نه به پنج آرام گيرد آن ُخمار
که در آن سرھاست نی پانصد ھزار
نيست ُزرْ َغبّا ً وظيف ٔه عاشقان
سخت مستسقيست جان صادقان
نيست ُزرْ ِغبّا ً وظيفهٔ ماھيان
زانک بیدريا ندارند انس جان

*
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با سالم و احوالپرسی ،برنامۀ گنج حضور امروز را با غزل شماره  ۵١۵از ديوان شمس موالنا شروع می کنم:
خانه دل باز کبوتر گرفت

مشغله و بقر بقو درگرفت

منظور از خانۀ دل ،خانۀ دل ھر انسانی ست و موالنا می گويد که خانۀ دل ھر انسان ،می بايستی که ،کبوتر عشق
بگيرد .بايد ھر انسانی اجازه بدھد ،کبوترعشق ،وارد دلش بشود و به اين ترتيب ،کبوتر عشق ،شروع کند در دل انسان،
به آن آواز خوش و گردش قشنگ ،مثل کبوتر ،به بقر بقو کردن .و به اين ترتيب ،دل انسان ،مشغول کاری بشود که
برای آن کار ،آفريده شده .مشغله و بقر بقو درگرفت.

اما دل انسان مرکز اوست .از مرکز انسان ،تمام آن چيزھايی که الزم است برای زندگی می آيد.
بھترين کار اين است که ،چيزھای اين جھانی ،اينقدر مھم برای ما نشوند که دل ما شوند .بنابراين ،اگر مرکز ما که
راھنمايی ما از آنجا می آيد و زندگی ما از آنجا می آيد ،چيزھای اين جھانی باشد ،به اين علت که آنھا برای ما مھم تر از
زندگی ھستند ،به دليل اينکه اشتباھا" ما فکر می کنيم که چيزھای اين جھانی زندگی دارند به ما بدھند ،زندگی ما از
وضعيت ھای اين جھانی می آيد و اين به اين دليل اينکه ما فقط ھشياری جسمی داريم در اين لحظه ،در اينصورت ،ما
يک دل جسمی داريم.
اينکه ما اين لحظه ،فقط ھشياری جسمی داريم و از اجسام آگاه ھستيم ،معنی اش اين است که دل ما از جسم است و ھر
چيزی که از آنجا می کشيم بيرون ،فاقد برکت است ،فاقد زندگی ست.
اما ،يک حالت ديگر اين است که ما اين چيزھا را از دل مان بکنيم بيندازيم دور و ھويت خودمان را از آنھا بکشيم
بيرون .دل ما ،خالی بشود و از جنس عدم بشود .از جنس عدم شود .از جنس ھشياری شود.
درست مثل يک ،گيرندۀ تلويزيونی که شما داريد ،روی يک فرکانسی ،مثال" کانال گنج حضور را می گيرد .اگر روی
آن فرکانس نباشد ،نمی گيرد.
اگر فقط شما ھشياری جسمی داريد و چيزھای اين جھانی ،بيشتراز خدا برای شما مھم است ،يا گذشته و آينده بيشتر از
اين لحظه مھم است ،شما مقيد به زمان ھستيد ،يعنی ھر چه که فکر می کنيد راجع به آينده يا گذشته ھست ،اينھا ھمه به
يک معنی ھست ،در اينصورت ،خانۀ دل ما ،پر از جسم است و کبوتر عشق نمی تواند وارد شود.
عشق ،کشيدن خودمان به صورت ھشياری از جھان ،و زنده شدن با آن ،يا يکی شدن با زندگی ست ،يا به عبارتی ،بيدار
شدن از خواب ذھن ،بصورت ھشياری که جذب ذھن شديم و در خواب چيزھا ھستيم و روی خود قائم شدن يا با زندگی
يکی شدن و يکی ماندن است.
پس بيدار شدن از خواب فکرھا و بيدار ماندن ،ھمان عشق است و اجازه می دھيم ،زندگی شروع کند به آواز خواندن،
زدن موسيقی .و اين زدن موسيقی و اين بيان زندگی از طريق دل ما ،به آواز کبوتر تشبيه شده و ھمينطور مثل اينکه
چرخ دندۀ ما ،با چرخ دنده ھای زندگی گير پيدا می کند و دل ما به کار می افتد ھمانطور که شما يک کانال تلويزيونی
را می توانيد بگيريد ،تا اين موقع نمی توانستيد ،اآلن روی آن فرکانس ،تيون کرديد ،کوک کرديد ،اآلن می توانيد
بگيريد .پس کوک شدن شما به زندگی ،معادل ريختن ھمۀ اين چيزھای مھم ،که فکر می کنيد اينھا تويش زندگی ھست،
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بيرون و خالی کردن مرکزتان تا زندگی که از جنس ھشياری ست و بی فرمی ست ،آنجا بنشيند و شروع کند به آواز
خواندن و آواز عشق را خواندن .و پايين می گويد که:
خالق ارواح ز آب و ز گل
آينهای کرد و برابر گرفت
راجع به ما ،انسان ھا حرف می زند .راجع به ھر انسانی صحبت می کند .بنابراين خدا ،خلق کنندۀ ارواح ،مرتب ھشياری
را فرستاده ،بصورت مثال" نبات درآمده ،بصورت جماد در آمده ،بصورت حيوان درآمده ،باالخره بصورت انسان درآمده.
ھشياری که آمده انسان را درست کرده ،در انسان جذب ذھن شده ،بعدا" برگشته و روی خودش قائم شده و اين بصورت آينه
ای روبروی خداست.
پس شما ،آينۀ خدا ھستيد ،در صورتيکه بصورت ھشياری ،ھويت تان را از ھمان چيزھايی که مھّم اند و دل شما شده اند،
ب َکنيد و بيندازيد آنھا را و بگوييد من از جنس ھشياری ھستم ،می خواھم آينۀ خدا بشوم.
خود ھمين بيت که رويش صحبت خواھيم کرد ،اينکه ھشياری می رود توی ذھن انسان و با چيزھای اين جھانی ھم ھويت
می شود ،بعد به دو طريق بيدار می شود .يکی طريقۀ انتخاب است .يکی طريقۀ درد.
و وقتی ھشياری می رود به ذھن و با چيزھای اين جھانی ھم ھويت می شود ،ما يک من ی درست می کنيم بنام من ذھنی.
من ذھنی ،کارش به مقاومت به اتفاق اين لحظه ھست .من ذھنی از جنس تصوير ذھنی ست .از جنس فکر است و از آنھا
درست شده.
ما با سه تا قلم جسمی ،که اسمش را می گذاريم ،سر و کار داريم ،و ھميشه با آنھا سرو کار داريم.
يکی دريافت ھای حسی ست ،مثل ديدن و شنيدن.
يکی فکرھا ھستند .ھر چيزی فکر است .غير از مثال" حاصل ديدن ،غير از حس ھای ما.
يکی ھم ھيجانات ھستند .پس بنابراين ،ھيجانات مثل خشم ،مثل ترس ،اينھا جسم اند.
فکر ،اصل نيست ،يک ابزار است .شما خودتان را نبايد فکر بدانيد يا بگيريد يا با فکر ھم ھويت بشويد.
ھيجان جسم است ،بعنوان ھشياری نبايد بگوييد که من دردھايم ھستم ،مثل رنجش ،مثل خشم ،اينھا ھيجان ھستند.
نبايد بگوييد حس ھايم ھستم ،ھر چه می بينم ،من آن ھستم .يا قاطی کردن اينھا.
ديدن يک چيزی و ھيجانی شدن و بردن اينھا ،يک فکری را آنجا بلند کردن و ھمۀ اينھا را قاطی کردن و بصورت يک
باشندۀ ذھنی و ھيجانی که ھم از ھيجان تشکيل شده و ھم از فکر ،مثل يک انسانی که بلند شود بعنوان انسان خشمگين،
دارای يک فکر خاص .اين آدم دلش بسته ست .ھم ھويت به جھان است ،ولی ،ما برای اين آفريده نشديم .اين  ...موقت است
اشتباه است ،دو تا راه ھست ،بطور ساده ،يا شما انتخاب می کنيد به ميل خودتان ،به انتخاب خودتان ،با راھنمايی عارفانی
مثل موالنا ،برگرديد از اين اشتباه .تا بقول موالنا ،آينۀ خدا بشويد .اين يک راه است .آسان ترين راه است .بھترين راه است.
راه اين برنامه ست.
يک راه ،که مشکل است و بشر بی اطالع انتخاب می کند ،راه درد است.
ھر چه شما به اتفاق اين لحظه ،اعتراض می کنيد ،عقل من ذھنی را ،حاکم می کنيد ،من ذھنی را قوام می بخشيد و مقاومت
می کنيد در مقابل اين لحظه ،از طريق مقاومت در مقابل اتفاق اين لحظه ،فاصلۀ شما با زندگی بيشتر می شود.
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درست مثل اينکه ھر چه مقاومت را بيشتر می کنيد ،ضخامت بين شما و خدا بيشتر می شود و اين انرژی و اين خرد و اين
شادی که ذات خداست ،از اين ضخامت نمی تواند رد بشود .به شما برسد.
برای اينکه شما ستيزه را انتخاب کرده ايد .تمام ستيزه ھا در عالم ،ستيزه با خداست .در واقع ،ستيزه با اين لحظه ست.
يا مقاومت با اين لحظه ست .اين لحظه زندگی ست .اصل شماست .ھر چه بيشتر مقاومت کنيد در مقابل اتفاق اين لحظه ،اين
ضخامت و اين فاصله بيشتر می شود.
ما در فکرھامان ،در دردھامان گم می شويم ،راه را گم می کنيم و نمی توانيم برگرديم.
تمام اين دردھا به ما می گويند که راه اشتباه است بايد برگردی .با اتفاق اين لحظه که اآلن ديگر اصال" قابل پذيرش نيست ،با
با اين عينک ذھنی که به چشم زده ايد ،آشتی کنی ،آشتی کنی ،تا سرعت اين مقاومت ،شدت اين مقاومت ،کمتر بشود.
انگار يک اتومبيلی ،اسم اتومبيل مقاومت است ،با سرعت ھفتاد کيلومتر می رود ،ھر چه شما پدال گاز مقاومت را بيشتر
فشار می دھيد ،فاصله تان از خدا بيشتر می شود .ھر چه کمتر می شود ،فاصله تان کمتر می شود و اينقدر شما آرام می
شويد ،تسليم می شويد ،پذيرش تان زياد می شود ،آشتی با اين لحظه ،مکرر در مکرر می شود ،باالخره مقاومت تان در
مقابل اتفاق اين لحظه ،کم می شود و بعضی موقع ھا يکدفعه می بينيد که تو دل تان ،کبوتر عشق دارد بقربقو می خواند و
شما يواش يواش حس آزادی می کنيد از جھان بيرون.
و ،ولی اگر ستيزه را دوباره زياد کنيد ،يکدفعه متوجه می شويد که افتاديد تو زمان ،به گذشته و آينده .ھر فکری می کنيد،
مربوط به گذشته يا آينده ست .اين لحظه بی اھميت شد .اين لحظه زندگی ست ،خداست.
چرا چيزھا دل مان شده؟ ،برای اينکه چيزھا مھم تر از خدا ھستند.
وقتی زمان ،يعنی گذشته و آينده مھم تر از اين لحظه می شود ،پس جسم ،ماديات ،که ھمان سه تا چيز باشد ،يا ترکيب آنھا
مھم تر از زندگی و فضای يکتايی ست و ھمه به شما کمک می کند که وضعيت خود را بسنجيد.
ولی به اينجا بايد برسيم ما .و بمحض اينکه مقاومت شما در مقابل اتفاق اين لحظه ،کم می شود ،يکدفعه متوجه می شويد که
از مرکز شما ،خرد می آيد.
اين لحظه نشسته ايد ،يک فکری می آيد .اين فکر بکر است ،از آن ور می آيد.
اين فکر راه حل مسئلۀ شماست .مسئلۀ شما ،با فکرھای استرس آور ،خشمگين کننده ،فکرھای انتقام جوينده ،فکرھايی که
مربوط به آينده ھست و ھيجانات آن مثل توقعات ،مثل نگرانی ،مثل ترس ،با اينھا حل نمی شود.
ھر کسی نگران است ،يعنی در آينده ست .ھر کسی می ترسد ،يعنی در زمان است ،زمان آينده ست .ھر کسی توقع دارد و
توقعاتش جدی ست از مردم ،اين آدم نمی تواند خوشبخت بشود .ھر کسی احساس تأسف می کند ،در گذشته ست .ھر کسی
احساس گناه می کند ،خبط می کند ،در گذشته ست .ھر کسی پشيمان است ،در گذشته ست.
و در گذشته و آينده بودن ،مربوط است به يک باشنده ای جسمی ،اسمش من ذھنی ست و ما فکر می کنيم آن ھستيم.
کارش ،مقاومت به اين لحظه ست .اين لحظه را بی ارزش می کند .بھترين لطفی که به زندگی می کند که در اين لحظه ست،
اين را پله قرار می دھد ،وسيله قرار می دھد ،برای رسيدن به يک حالت ديگری که در آينده ست .ھميشه ناراضی ست.
ھميشه حس کمبود می کند ،برای اينکه وصل نيست .حس کميابی می کند ،برای اينکه به فراوانی خدا وصل نيست.
اما ،حاال که شما اينھا را می دانيد ،می دانيد که ضربان زندگی ،جھت پيشرفت زندگی ،توسعۀ ما ،رشد ما ،بلوغ ما ،در چه
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جھتی می رود ،که خانۀ دل از جسم ھا خالی بشود و از زندگی و خدا و بی فرمی و بودن و ھشياری پر بشود و در
اينصورت در ما ھشياری ،آن چھار بعد را رھا می کند و جدا می شود ،آن چھار بعد چه بود؟
بعد فيزيکی ما ـ تن ما ،فکرھای ما ،ھيجانات ما ،جان فيزيکی ما و بصورت آينه در اختيار خدا قرار می دھيم و خدا خودش
را در ما می بيند.
خب اين مطلب خيلی مھمی ست .اگر شما ،باور کنيد که شما آينۀ خدا ھستيد ،جرأت می کنيد دروغ بگوييد؟ ،يا دروغين
باشيد؟ ،يا غيبت کنيد؟ ،يا حواس تان را از اين موضوع برداريد؟ ،و باز ھم اجازه بدھيد چيزھای اين جھانی برای شما مھم
بشوند؟ ،اينقدر مھم بشوند که تمام ھشياری شما را جذب بکنند؟ ،نه .نمی کنيد اينکار را.
می گوييد نھايت بودن من و يا منظور از آمدن من به اين جھان اين است که من آينۀ خدا بشوم .آيا ھستم؟
شما اآلن از خودتان بپرسيد آيا شما آينۀ خدا ھستيد؟ ،جواب اگر نه ھست ،پس اشکال ھست.
آيا نمی توانيد بشويد؟ ،حتما" می توانيد بشويد.
می شود کبوتر عشق ،در دل شما بخواند؟ ،البته که می شود.
می شود دل شما ،تا حاال که بيکار بوده ،به کار بيفتد؟
شما يک تلويزيونی گرفتيد ،می خواھيد اين کانال گنج حضور را بگيرد ،نمی گيرد ،خب مشغول نيست اين تی وی.
برای منظور شما مشغول نيست ،کانال ھای ديگر را می گيرد.
خب دل شما ،بايد سيگنال خدا را بگيرد .سيگنال ھای ديگر را می گيرد ،خب بدرد شما نمی خورد.
شما آينۀ جسم شديد ،برای اين کار نيامديد.
جسم شما و جان شما و روح شما ،ھر چه اسمش را می گذاريد ،ھشياری شما ،اآلن دردھا را نشان می دھد .وقتی شما بطور
کلی می گوييد من رنجيده ام ،من کينه دارم ،من درد دارم ،من نگرانم ،من می ترسم ،يعنی چه؟
يعنی آينۀ خدا نيستيد .آينۀ جسم ھستيد .داريد می گوييد من ھمه اش اينھا ھستم .و اين درست نيست.
ما وقتی می آييم به اين جھان ،ھشياری ھستيم .توانايی بازی داريم .شما به بچۀ سالم سه ساله ،دو ساله نگاه کنيد ،ھمۀ فکر و
ذکرش بازی ست ،از دست می دھيم .در اثر کوشش ھای پدر و مادر و اطرافيان ،برادران يوسف ،اينقدر باورھا تحميل می
شوند و مجبورش می کنيم با باورھا ھم ھويت شوند که اين بازيگوشی و حالت خداگونگی از دست می رود و يک انسانی
درست می کنيم که بايد نگران باشد و بترسد و با آن سه تا چيز ،ھيجانات ،فکرھا و حس ھا ،ھم ھويت بشود و من درست
کند و مردم چون من دارند و درد دارند ،من را تحريک می کنند.
شما اگر انسانی ھستيد که خودتان زير نورافکن خودتان ھستيد بايد بدانيد ،من ھای ديگر شما را تحريک می کنند.
وقتی تحريک می کنند ،دارند چکار می کنند؟
دارند من شما را باال می آورند .شما نبايد بگوييد که من ،نه ،من پھلوان ھستم ،ھيچکس نمی تواند روی من اثر بگذارد.
نه ،تحريک می کنند .پس ،معلوم شد خدا چکار می خواھد بکند.
خدا می خواھد مرکز ما را در اختيار بگيرد و به کار وادارد .کار ھم می خواھد ما را آينه کند ،خودش را در ما ببيند،
استعداد ھايش و خصوصياتش را از ما بيان کند .اينطوری نيست که ما بياييم اينجا ،ھم ھويت با چيزھای اين جھانی بشويم،
و به شعار ھر چه بيشتر ،بھتر ،مال جمع کنيم ،شھرت جمع کنيم ،پز جمع کنيم ،بعد ھم بميريم ،برويم.
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اين مشغله نيست و کبوتر عشق ھم در دل ما نخواند .جغد بخواند.
خرابکار بشويم ،ھر جا پا می گذاريم آنجا يک اوقات تلخی و گرفتاری بوجود بيايد ،درد حمل کنيم ،برای اين کار نيامديم.
نگاه کنيد که موالنا چه می گويد .امروز چند تا مثنوی ھم خواھيم خواند ،به آنھا ھم توجه کنيد ،تا ببينيم چه می شود.
کرکس زرين فلک پر گرفت

غلغل مستان چو به گردون رسيد

پس ،دل انسان ھا ،وقتی در اختيار زندگی قرار گرفت و آن ھشياری جسمی از بين رفت و شروع کرد اين زندگی ،آواز
خواندن در دل ما ،اين ،اين انسان ھا مست اند ،مست عشق اند ،مست شراب ايزدی ھستند و وقتی غلغل شان ،جوشش عشق
در مرکز انسان ھا به آسمان رسيد ،اين ارتعاش وقتی دراين جھان پخش می شود ،کرکس زرين فلک ،يعنی خورشيد،
خورشيد شروع کرده پرواز کردن .خورشيد آسمان .يک معنی اش اين می تواند باشد که وقتی دل ما انسان ھا در اختيار خدا
قرار می گيرد و شروع می کند ،خدا يا زندگی آنجا خودش را بيان کردن ،اين انرژی در اين کھکشان ھا پخش می شود.
روی ھمه چيز اثر می گذارد.
اما ،يک معنی اش که خيلی جالب است ،اين می تواند باشد که ھشياری انسانی ،ما انسان ھا ھمه يک ھشياری ھستيم ،يادمان
باشد .اينھمه تفاوت ھا و تعصبات و اينھا ،از من ھای ذھنی برمی خيزد .از ھم ھويت شدگی ،انسان ھا می آيند با آن سه تا
چيز ھم ھويت می شوند.
ھم ھويت می شوند ،يعنی بوسيلۀ آنھا يک جسمی درست می کنند ،می گويند ،ما اين ھستيم.
و حاال ،چون باورھا متفاوتند ،انسان ھا متفاوت می شوند .اين تفاوت را خيلی جدی می گيرند .يادشان می روند که در زير
يک ھشياری ھستند.
ھمۀ انسان ھا يک نفرند .يک ھشياری ھستند .و خدا در دل ھمۀ انسان ھا يک جور می جوشد .او بايد بجوشد .ولی ھمه بايد
آينه بشوند ،ھمه بايد آن تفاوت را بيندازند.
يک ،خورشيدی بوجود می آيد از طپيدن دل انسان در ،در اين جھان ،ھم بطور فردی ھم بطور جمعی ،می تواند ھمين
کرکس زرين فلک باشد .يعنی ھشياری انسانی در حاليکه عشق و لطافت را در اين جھان پخش می کند ،به پرواز در می
آيد .چه تک به تک ،چه جمع با ھم.
عشق ھمۀ ما ھا ،نيکی ھمۀ ما ھا ،برکت ھمۀ ما ھا ،ھمۀ مستان ،جمع می شوند .البته انرژی بد ما ھم جمع می شود ،انرژی
شيطانی ما ھم جمع می شود .بستگی دارد که اين لحظه ،زير نظر شيطان من ذھنی کار می کنيم ،بندۀ شيطان ھستيم ،يا بندۀ
خدا ھستيم .در دل ما ،شيطان دارد آواز می خواند؟ ،اگر جسمی ست ،بله.
در دل خالء ما ،خدا دارد آواز می خواند ،خب پس ما مست عشق ھستيم .بيدار شده ايم از آن خواب .حاال ،ممکن است که
اين خورشيد ،مشتری ،ماه و زھره که اآلن دارد صحبت اش را می کند ،جنبه ھای مختلف يک انسان باشد.
ولی يک چيزی ،يک رگه ای ،يک خاصيتی ،دارد از اول در غزل ،جاری ست و اين خاصيت را شما برداريد و آن شادی
ست .خدا از جنس شادی ست.
از خودتان بپرسيد من شادم؟
شادی با خوشی فرق دارد .خوشی مال ذھن است ،به سود و زيان بستگی دارد.
سود می کنم ،خوشم .ضرر می کنم ،ناخوشم .مال من ذھنی ست .من ذھنی ،خوش و ناخوش می شود در اثر سود يا زيان.
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اما ،خدا از خاصيت آرامش و شادی برخوردار است.
آرامش است ،سکون است ،وقتی شروع می کند به ارتعاش در دل ما ،بصورت شادی و طرب حس می شود.
بو َ
طربون گشت َمه و مشتری

زھرۀ مطرب طرب از سر گرفت

بو َ
طرب ،يعنی پدر شادی و بوطربون جمع است.
يعنی شاد .شاد شدند ماه و مشتری .ھم اثر اين ارتعاش عشقی دل ما را روی جھان ،سيارات ،ھمه چيز ،حيوانات ،انسان ھای
ديگر می گويد ،ھم خصوصيت ھای مختلف يک انسان.
ماه ،يک جنبۀ ماست .نشان می دھد که ،می دانيم که ماه ھم دور کرۀ زمين می گردد ،ھم دور خورشيد می گردد .درحالتی
که ما آينۀ خدا ھستيم ،ھم يک چشمی به زمين داريم ،به اين جھان داريم ،ھم به خدا داريم.
دائما" حول او می چرخيم ،البته حول اين ھم می چرخيم .می توانيم بگوييم ،موالنا می گويد:
پنجاه در صد ،ھشياری جسمی داريم ،پنجاه در صد ،ھشياری حضور داريم.
ھيچ ھشياری جسمی ،نداريم که پشت اش ھشياری عدم ،فضا ،حضور ،خدا ،زندگی ،بودن ،نباشد .نداريم .اگر داشته باشيم،
گم می شويم.
ماه زيباست .مشتری ھم حجيم است ،بزرگ است .شايد جنبۀ ريشۀ بی نھايت ما را  ،...ما ديگر واکنش نشان نمی دھيم .و
زھره که خدای شادی ست ،حالت شادی ما و شادی پراکنی ما ،در حالت حضور است .زھره ،خدای شادی که ما باشيم،
شادی اش را گم کرده ،برای ھمين سال ھايی زير ده ،آن تازه گی و آن بازيگوشی و آن رقص با زندگی ،آن گم شده.
دوباره بدست آورد.
پس ما ھشياری بوديم ،رفتيم به ذھن ،برگشتيم آينۀ خدا شديم ،و خصوصيت ھای مختلف ما ،از جمله پراکندن شادی در
جھان ،زھرۀ مطرب ،زھره ،اگر کسانی اينھا را نمی دانند ،اين سمبليسم ھا را ،خدای شادی ست در آسمان .و مشتری
بزرگترين است .ماه ،سمبل زيبايی ست .وقتی ماه ،قبال" ھمه اش ،حول و حوش زمين می گشت ،فرض کنيد ماه ،فقط حول
زمين بگردد ،اينکه نمی شود که .يعنی ما فقط حول فرم بگرديم .ھر چه که در اين جھان مھّم است ،دل ما باشد ،می شود؟
نه ،نمی شود اين.
پس می توانيم بگوييم که خورشيد ،پرواز ھشياری انسانی ست ،در فضای يکتايی ،و ماه ،حالت گشتن ما ،دور فرم و دور
خورشيد و خدا ،و مشتری ،حالت عدم واکنش ما ،زھره ،حالت خداگونگی ما در پخش شادی در اين جھان ،که ھمه بگيرند
اين ارتعاش را ،از سر گرفت .يعنی ما بايد ھمچون حالتی داشته باشيم.
به ھر صورت ،وضعيت من ذھنی که می گويد من استرس دارم ،خشمگينم ،می ترسم ،توقعات دارم ،مردم بيايند به من
زندگی دھند ،من مسئول خودم نيستم ،من اصال" يک موجود توسری خوری ھستم ،اين قابل قبول نيست.
که وضعيت فعلی خيلی از انسان ھاست.
ھمينطور که می بينيد ،طرب ،از اول ،يک خاصيتی ست که با ماست و با خداست و ھميشه يادمان باشد ،ما درست است که
با لفظ دويی صحبت می کنيم ،اما ،يک ھشياری بيشتر وجود ندارد .اآلن ھم که می گوييم ،در بيت بعد:
خالق اَرواح ز آب و ز گل

آينهای کرد و برابر گرفت

معادل اين است که خداييت و ھشياری که می آيد به اين جھان ،بيدار می شود يا شما بگوييد که ھشياری می آيد ،و
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ھشياری بزرگ ،خودش را در اين می بيند ،يعنی ھشياری ،به ھشياری ،منطبق می شود.
خدا از جنس ھشياری بی فرم است .اين لفظ البته ،بی معنی ست ،فقط داريم حرف می زنيم .ما بايد تبديل بشويم ،بدانيم
چه ھست .اينکه می گوييم خدا از جنس ھشياری بی فرم است ،مثل اينکه ما شناختيم ،اين غلط است.
بيشتر چيزھايی که اآلن می گوييم اينجا ،فقط بايد ،تبديل بشويم ،بدانيم چيست .با ذھن نمی شود فھميد.
نمی شود با ذھن شما بدانيد آينه چيست .يک آينه بده ببينم ،اين آينه کجاست؟
آينه نمی توانی پيدا کنی با ذھن ات .با آن سه تا جسم ،که فکر است ،ھيجان است ،حس ھای ماست ،مثل ديدن و شنيدن و
لمس کردن ،اينھا ،لوازم ماست در اين جھان .لوازم مادی ست .شما چيز مادی را می توانيد ببينيد .صدای مادی را می
توانيد بشنويد .سکوت را که نمی توانيد بشنويد که.
خالء را که نمی توانيد ببينيد .اتفاقا" وقتی خالء را می بينی ،آسمان را می بينيم .معنی اش اين است که در ما يک
خاصيتی وجود دارد از جنس عدم ،که می تواند عدم را ببيند ،ببيند ھم غلط است ،متوجه باشد .شناسايی بکند.
شما از کجا متوجه می شويد که بين ماه و کرۀ زمين ،خالء ھست؟
برای اينکه در وجود شما يک خالء ای وجود دارد که جنس شماست .اصل شماست .آن می داند .آن دارد شناسايی می
کند .وقتی آن شناسايی می کند ،شما متوجه می شويد.
شما از کجا می توانيد سکوت را بشنويد؟ ،سکوت که جسم نيست ،بشنويد؟ برای اينکه در آن جنس ،از جنس سکوت ھم
ھست .از جنس آرامش ھم ھست .از جنس شادی ھم ھست .ما اَمان نمی دھيم به خودمان.
خالق اَرواح ز آب و ز گل
آينهای کرد و برابر گرفت.

يعنی ،ھمۀ اين صحبت ھايی که کرديم ،رسيد به اينجا که:
خالق ارواح ،خلق کنندۀ روح ھا ،خدا ،زندگی ،بودن ،ھمۀ اينھا لفظ است ،روح ھم لفظ است ،ھشياری ھم که می گوييم ،لفظ
است ،ھمينکه شما ،اين چيزھايی که بھش چسبيديد ،اينھا را رھا کنيد و آزاد بشويد ،يکدفعه می بينيد که از مرکزتان يک
شادی می جوشد .اين شادی ،مربوط به سود و زيان بيرون نيست .بايد تبديل بشويد ،بدانيد.
نياييد بنشينيد با فکرتان بگوييد من می خواھم بشناسم .استدالل بکنيم ،سوال بکنيم ... ،سوال و استدالل و بحث و جدل و اينھا
بی فايده ست .اينھا مال ذھن است .آب و گل ،آب ھشياری ست .گل ماده ست.
می گويد ،زندگی آمده ،پس از اين ھمه چيزھايی که خلق کرده ،يک چيز ديگری خلق کرده ،اسمش انسان است .ھم ماده
ست ،ھم مواد شيمايی ست ،ھم ھشياری ست .از توی اين يک چيزی درآورده بعنوان آينه ،آينۀ خدا از جنس خداست ،که بی
فرمی را نشان می دھد و برابر خودش گرفته .يعنی دارد به آن نگاه می کند.
حاال ،شما اين لحظه ،آينۀ خدا ھستيد ،خدا دارد به شما نگاه می کند .نگوييد کی نگاه می کند؟ ،ساعت پنج نگاه می کند؟،
ساعت  ،...دااااائــما" نگاه می کند.
اينطوری در نظر بگيريم ،عدم ،فرم شما را محاصره کرده .ھمه جا عدم است ،فضای يکتايی ست و فرم ما توی آن است و
خدا خودش را نفوذ داده به صورت عدم و خالء در درون ما .ما آن ھستيم.
 ،% 99,99بدن ما خالی ست .ھمانطور که فيزيکدانان می گويند.
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پس ،اين ترکيب ،اين ساخت ،يک ساخت عجيب و غريبی ست که ساخت شما باشد.
که وقتی بيدار می شود از خواب ذھن ،خدا ،ھشيارانه به او نگاه می کند و استعداد ھايش را از طريق او می خواھد ظھور
بدھد .نمی توانيد شما مقاومت کنيد در مقابل او .می خواھد خودش را در شما ببيند .و از شما نقشه ھايی بوجود بيآورد که فقط
خاصيت اوست .استعدادھای اوست.
ھر چه که دل تان می خواھد ،در صورتيکه دل تان در اختيار او باشد ،می توانيد بيآفرينيد.
آيا رواست؟ ،در حاليکه شما آينۀ خدا ھستيد ،مقاومت کنيد در مقابل اتفاق اين لحظه و در اثر مقاومت ،بخار و خاک و
نميدانم ،زنگ ،روی اين آينه بنشيند؟
آيا رواست؟ ،رنجش ھای کھنۀ شما ،شده زنگ اين آينه؟
رواست؟ ،ھمۀ دردھای شما ،زنگ اين آينه ست و اين زنگ اينقدر زياد شده ،زياد شده ،زياد شده ،زياد شده که يک متر
ضخامتش است؟ ،اين رواست؟
رواست ما درد را روی درد می گذاريم ،درد حمل می کنيم؟
رواست؟ ،اين حالت آينه گی خودمان را رھا کرديم ،بجای اينکه نورافکن مان روی خودمان باشد ،حواس مان را داديم به
ديگران ،در حاليکه خودمان پر از درد و گرفتاری ھستيم ،می خواھيم ديگران را ھم عوض کنيم؟ ،رواست؟
يا کار درست اش اين است که ما بياييم آينه بشويم .با ھـــرچيزی که ھم ھويت شديد ،يعنی برای شما مھّم است ،زنگ اين
آينه ست .تمام دردھايی که شما رھا نمی کنيد ،با خودتان حمل می کنيد زنگ آينۀ خداست .ھر چيزی که برای مھم است و دل
ماست و حول و حوش آنھا می گرديم ،آنھا ما را ول نمی کنند ،زنگ آينه ست .نمی گذارد ما آينۀ خدا بشويم.
ولی ،ھميشه ،شما يادتان باشد خدا دارد به شما نگاه می کند و می خواھد شما ،آينه را صاف کنيد.
امروز چند مطلب از مثنوی خواھيم خواند ،و من از شما درخواست می کنم ،به خودتان نگاه کنيد ،بگوييد که چه چيزی نمی
گذارد من آينۀ خدا بشوم؟ ،چرا من آينۀ خدا نيستم؟
با اين ابياتی که از موالنا می خوانيم ،شما می توانيد متوجه بشويد .آيا من درد دارم؟
بارھا گفتيم اينجا ،منتھی ما زير بار نمی رويم ،گفتيم اگر شما عيب در مردم می بينيد و می خواھيد عيب جويی کنيد و يک
چيزی می بينيد که شما را به واکنش وا می دارد ،اين مطلب ،اين عيب ،در شما ھم ھست .در واقع زنگ اين آينه ست.
مردم زير بار نمی روند.
خب معلوم است ،شما با عينک من ذھنی می بينيد ،می گوييد من با اين ھمسری که دارم ،پر از عيب است ،پر از گرفتاری
ست ،چه جوری؟ زندگی کنم؟
در توست .زير بار نمی روی که.
وقتی آينه شدی ،متوجه می شوی .اآلن که نمی شوی .ولی ،قبول کنی ،زنگ ھای آينۀ خودت را می بينی :من معتاد به غيبت
کردنم .معتاد به قضاوت ھستم .من می بينم ،می برم توی ذھن ام ،قضاوت می کنم ،بد و خوب می کنم ،به بد و خوب اھميت
می دھم ،می چسبم ،می نشينم اينھا را می گويم .اين کارھا نمی گذارد من آينه بشوم وقتی ھم به من می گويند ،می گويم من
کی ،اين کارھا را می کنم؟ ،من نمی کنم ،زير بار نمی روم.
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خب ،زير بار نمی روی ،خب از خودت بپرس ،تنھا باش ،تو اتاق باش ،ھيچکس ھم نباشد ،با خودت حرف بزن بگو با ،چه
چيزی نمی گذارد من آينۀ خدا بشوم؟
نکند آن چيزھای بدی که در مردم من می بينم و قضاوت می کنم ،در من است ،و من زنگ ھای روی آينۀ خودم را می بينم.
و اين زنگ ھا و اين گرفتاری ھا ،مرا از آينه گی خدا ،محروم کرده.
وقتی شما ،آينه شديد ،بصورت ھشياری خالص ،خودتان را از آن فرم ھای ذھنی که باھاشان ھم ھويت ايد ،کشيديد بيرون،
در اينصورت ،از اين آينۀ شما ،نقش ھا بيرون می آيد.
آنچ مر او راست ميسر گرفت

ز آينه صد نقش شد و ھر يکی

از اين آينه ،از آينۀ انسان ھا و از آينۀ يک نفر ،شخص شما ،ھميشه نقش می آيد بيرون .يا دل تان ،من ذھنی ،از من
ذھنی می آيد بيرون ،واکنش يعنی دل من اآلن ،من ذھنی ست .چيزھای اين جھانی ست.
من ذھنی از کجا می فھمد زنده ست؟ ،با واکنش.
کسی که دلش خدايی ست ،از کجا می فھمد؟ ،از اينکه خدا ،نقش ھای نيک می آفريند ،فکرھای خالق.
می تواند يک موسيقی عالی بيآفريند .شما ھمچون حالتی را در ورزشکاران می بينيد .در موسيقی دان ھا می بينيد .در
دانشمندان می بينيد .در موالنا می بينيد که خرد را می آورد به اين جھان .در فردوسی می بينيد .ھمين که می خوانيم،
نقش است ديگر.
چه ھست توی اين نقش؟ ،چه آفريده؟ ،دل آينه شده.
دلی ھم که آينه نشده و پر از کدورت است ،زنگ است و گرفتاری ست ،درد می آفريند .او ھم می تواند شعر بگويد،
ولی شعر را می خوانی ،از ضعف انسان ،صحبت می کند:
بدبخت ام ،توسری خورم ،مردم ،به دادم برسيد ،من ضعيف ام ،من مسئول نيستم ،چرا مرا به اين روز انداختی ،تنھا
ماندم.
اينھا يعنی چه؟ ،يعنی من ذھنی .يعنی دل مان من ذھنی ست .بيچاره ام ،ظلم شده به من.
در حاليکه ھر کدام از ما رستم ايم .پھلوان ھستيم .چرا؟
دل ما پھلوان است .دل ما خداست .پشت اين فکر ما ،خداست .عقل کل است.
آنچ مر او راست ميسر گرفت .شما چه بگوييد مر او راست چه شما باشيد بعنوان ھشياری ،چه خدا باشد ،ھر دو يکی
ست .ھر استعدادی خدا دارد از شما می خواھد بروز کند .در صورتيکه آينه باشيد .اگر آينه نباشيد ،نه.
به درجه ای که مقاومت می کنيم ،بسته به شدت مقاومت به اتفاق اين لحظه ،از آينه گی خارج می شويم .فاصله می
گيريم .به درجه ای که مقاومت مان کم می شود ،تسليم می شويم ،با عقل مان را جع به اتفاق اين لحظه قضاوت نمی
کنيم ،ستيزه نمی کنيم ،می پذيريم ،راضی ھستيم ،شکرگزار ھستيم ،قانع ھستيم ،حاال ،الفاظی ست که اگر يکی متوجه
بشود ،آينه گی مان تثبيت می شود .ھر چه بيشتر آينه ،بھتر.
شما با آينه نگاه کنيد ،ھر چه صاف تر ،شما را بھتر نشان می دھد .ولی بايد آينه باشيد.

13

برنامه گنج حضور شماره ٥٢٣

Program # 523

Sep 17 2014

ما نقشی ھستيم که ،ھفتۀ گذشته داشتيم ،نقاش می کشد .نقاشی ،اگر شروع کند به انتقاد کردن و اينجا چيست و  ...فالن و
اينھا ،نقاش بدش می آيد .نقش از کجا می فھمد ،خرد نقاش دارد می آفريند.
نقاشی می گويد چرا آنجايش  ...را آنطوری  ...کشيدی ،من خوشم نمی آيد.
به درجه ای که می گويی خوشم نمی آيد ،ناراضی ھستی ،شکر گزار نيستی ،خراب می شود.
امروز در مثنوی رسيديم ،خواھيم خواند.
خدا ھم می تواند خوشبختی بيآفريند ،شادی بيآفريند ،زندگی را شکوفا کند ،به درجۀ اعالء .ھر لحظه شما شادی بکنيد،
آرامش داشته باشيد ،پول تان زياد بشود ،زندگی تان شاد بشود ،رابطه تان با بچه تان ،با ھمسرتان ،خوب بشود ،با مردم
خوب بشود ،دوست داشتنی بشويد ،در صورتيکه آينه بشويد.
در صورتيکه آينه را بخواھيد خراب کنيد ،رويش را بپوشانيد ،با ھم ھويت شدن با چيزھا و با دردھا و مقاومت بيشتر،
خرابی بوجود می آيد .زشتی ھا را دور اين می تند .اينقدر زشتی می آفريند ،برای اينکه شما می خواھيد.
بدن ما مريض می شود ،مريض اندر مريض می شود ،دو تا داشتم ،چھار تا می شود ،بعد ده تا می شود ،نا توان می
شوم ،فکرم کار نمی کند ،چيزھا يادم می رود ،نه فکرم کار می کند ،نه جسمم کار می کند ،ھيجاناتم پر از درد است،
خشم است ،شما می گوييد خدا ،بابا ،رحم کن به من.
آی بابا ،تو خودت ،به خودت رحم کن .خودت می خواھی .خودت پدال ستيزه و مقاومت را فشار نده ھر دفعه .داری با
سرعت  ١٥٠کيلومتر در جادۀ مقاومت می تازی ،می خواھی زندگی ات خوب بشود؟ ،خدا دارد می تند زشتی ھا را.
ھميشه او می تند .آينه را کدر کرديم.
ھر چيزی که او دارد ،در شما ميسر می کند .به نتيجه می رساند .واضح است.
پس ياد گرفتيم آينۀ خدا می شويم .عقل من ذھنی دخالت نمی کند .تسليم ھستيم .بيدار شديم از خواب ذھن .بيدار ھستيم.
می دانيم تمام آن چيزی که ذھن مان نشان می دھد ،اسم مان ،آن ھيجانات ،تمام فکرھای ما ،بدن ما ،اينھا تجربه ست.
تجربه ای ست که ما بصورت ھشياری می کنيم .آن آينه ،که خدا دستش گرفته ،بعدش جسم ھای ماست .وقتی آينه
ھستيم ،تمام ابعاد جسمی ما ،سيراب می شود از شراب زندگی .بھترين حالت .وقتی آينه پوشيده شده ،بدترين حالت.
مردم ،ھمه اش به اين جھان نگاه می کنم ببينم مردم به من چه فکر می کنند ،تصوير ذھنی مردم نسبت به من چيست؟
حرف شان چيست؟ ،مرا تأييد می کنند؟ ،پول ام چقدر است؟ .حواس شان به اين چيزھاست.
از اينھا زندگی در نمی آيد ،بايد آينه را آينه بکنيد .ھر کسی بايد روی خودش کار کند .فقط روی خودش کار کند .ف
ما خودمان می توانيم خودمان را آينه کنيم .يکی ھم يک پير مثل موالنا .او ھم می تواند کمک کند .دارد کمک می کند
ديگر .شما و پير و اتفاق اين لحظه ،پذيرش اتفاق اين لحظه .ما بی نھايت استعداد داريم.
اگر بخواھيم مقاومت کنيم ،ھمه خفته در ما می ماند .اگر موازی با زندگی بشويم در اين لحظه ،با پذيرش اتفاق اين
لحظه ،استعدادھا شروع می کند به شکوفايی.
ھر که سر او سر منبر گرفت

ھر که دلی داشت به پايش فتاد
ھر کسی دل دارد ،متوجه موضوع است .دل دارد يعنی چه؟
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دلش از خداست .دلش از زندگی ست .دل زندگی دارد .دلش عدم است .دلش بودن است .دلش جسم نيست.
ھمۀ موجودات ،اتفاقا" دل دارند .از جماد ،يعنی سنگ .و نبات ،مثل درخت .و حيوان ،ھر حيوانی .اينھا ،به پای زندگی
می افتند .دم پای اين آينه.
توجه کنيد اين آينه بودن ما ،چيز مھ ّمی ست برای زندگی ،برای خدا .از اين آينه ھست که می خواھد اين انرژی را و
اين خرد را در جھان بتاباند.
شما نگوييد من نمی فھمم ،آخه يعنی چه که بتاباند؟ ،برای چه بتاباند؟ ،حاال مثال" چه بشود؟ ،اين حرف را نزنيد .نمی
دانيم چرا .ولی می دانيم از طريق آنھايی که رفته اند اين راه را ،رسيده اند ،اولين کار ما اين است که آينه مان را آينه
بکنيم .اتفاقا" آينۀ ما ،آينه  ...ھست .به آن شعر توجه کنيد ،می گويد خدا اين آينه را بوجود آورد .خالق ارواح ز آب و ز
گل آينه ای کرد و
يعنی خدا اين آينه را ساخته ،تو که نساختی.
تنھا کاری که ما بعنوان من ذھنی می کنيم ،آينه را از کار می اندازيم .آخر برای چه اين کار را می کنيم ما؟
از ھم ياد گرفتيم .متوجه نشديم .اشتباه کرديم.
اما فقط انسان ،توی ذھن اش ،سر او را پيدا کرد .ھر کسی سر پيدا کرد در اين جھان ،تنھا موجودی که سر پيدا کرده،
ھمين توھم انسان است .ما وقتی بيدار می شويم از خواب ذھن ،می شويم آينه .وقتی بيدار نمی شويم ،سر داريم.
سر داريم ،يعنی می گوييم عقل من .من .عقل من مھم است .مرکزيت دارد و من می گويم از اين لحظه خوشم نمی آيد،
من در کنترلم .ما می گوييم ،من ذھنی می گويد يعنی .و می رويم باالی منبر نصيحت می کنيم ،می خواھيم مردم را
عوض کنيم .می شويم فرعون .چيزی که از اين بيت ياد می گيريم ،اين است که ما اوال" دل داريم .از کجا می فھميم دل
داريم؟ ،به درجه ای که دنبال اين آينه ھستيد ،آينه گی را حفظ می کنيد ،ھمه حواس تان اين است که اين آينه صاف باشد،
دل داريد .ھر چه کمتر مقاومت می کنيد در مقابل اتفاق اين لحظه ،ھر چه با فرم اين لحظه آشتی می کنيد و شما
داوطلبانه دست تان را دراز می کنيد و مقاومت نمی کنيد ،آشتی ھستيد با اين لحظه ،در اينصورت دل داريد.
دل داريد يعنی دل شما ازعدم درست شده و اآلن کوک با زندگی ست.
کبوتر وقتی می خواند آن بقربقو ،قشنگ دور می زند .آواز می خواند ،آزاد است ،خيلی عشق دارد ،دل ما آنطوری بايد
باشد .سر جدی ست ،چرا اين کار را می کنی؟ ھمه چيز خراب شد ،نگاه کن ببين چه جوری زندگی می کنی ،پر از
عيبی ،نقصی.
ھم ھويت با باورھايت .يعنی تو کارھايی می کنی که من در باورم آنھا را بد می دانم.
حاال ،ھر انسانی وقتی آينه شد ،فکرھايش را خودش خلق می کند .احساس اش را خودش خلق می کند .خالق است.
عشق و زيبايی در اين جھان پخش می کند .ماه است .ھم مرکزيت خدايی دارد ،ھم به اين جھان نگاه می کند .انرژی را
از آن جھان می آورد به اين جھان ،پخش می کند .سامان می دھد به جھان.
اينطوری نيست رفته يک جايی خوابيده .کاری به کسی ندارد .حواسش به آينۀ خودش است .ھر کسی کار به کسی ديگر
دارد ،در اينصورت دل او را نگرفته .دل ندارد .سر دارد .ھر کسی ديگران را می خواھد عوض بکند ،پس حواسش به
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خودش يا به آينۀ خودش نيست .يعنی حواسش به خدا نيست .حواسش به فرعون من اش است .ھر کسی ديگران را می
خواھد عوض کند .به ديگران می گويد اينطوری  ...زندگی کن.
مورچهای چيز محقر گرفت

خرمن ارواح نھايت نداشت

وقتی ما روحی می شويم که ،ھشياری می شويم که آينه ای درست کرديم و اين آينه را خدا در دستش گرفته ،خدا ،عمق
اش بی نھايت است .يعنی خدا خودش را در شما می بيند ،از جنس ابديت است ،از جنس بی نھايت است ،شما اين لحظه
زندۀ ابدی ھستيد و حس کميابی نداريد مثل من ذھنی.
درين بحر درين بحر ھمه چيز بگنجد .ھر چه بخواھيد ،می توانيد خلق کنيد .ببخشيد .ذھنيت فراوانی داريد .ھمه چيز را
به ھمه کس روا می داريد .زندگی می کنيد و می گذاريد ديگران ھم زندگی کنند .نمی آييد خودتان زندگی نکنيد و
نگذاريد ديگران ھم زندگی کنند .حسود نيستيد .خودتان را که بی نھايت ھستيد ،نمی توانيد با کسی مقايسه کنيد .کسی که
حواسش به آينۀ خودش است .بی نھايت است و حواسش به خلق خودش است و آوردن خرد به اين جھان است و ريختن
اين ،به فرم ھای اين جھانی ست ،سامان دادن به زندگيش است ،خودش است ،با ديگران کاری ندارد اصال".
اما مورچه ،ھمين من ذھنی ست .بعضی انسان ھا يک چيز کوچولو برمی دارند .ھمينطور که يک خرمن بی نھايت،
قديم ،توی خرمن ھا ،گندم را جمع می کردند ،گندم  ...يک مورچه می آمد ،يک دانه برمی داشته ،در رو .کوچولو.
مورچه ،من ذھنی ست .مورچه ،خودم و سوادم و شھرت ام و ھيکل ام و مردم چه می گويند و تأييد مردم و
بابا من يک آدم خيلی معتبری ھستم ،ھمين مفھوم ھا را برداشته ،يک ھشياری ،يک روحی که اينقدر حقير است ،که
اينھا را برداشته با خودش دارد می رود .ھمه اش پز به اينھا می دھد .وقتی می گويد من کی ھستم ،به اينھا فکر می کند.
اينقدر پول در بانک دارم ...
کسی که خرمن بی نھايت دارد ،پول ندارد؟ ،چرا او ھم پول دارد ،پول برايش مھم نيست .پول دلش نيست .سوادش دلش
نيست .مقامش دلش نيست .در نتيجه ،رقص فرم را تماشا می کند ،لذت ھم می برد .می داند که ھر چيزی که بوجود می
آيد ،دارد می رقصد .ھی بوجود می آيد ،ھی از بين می رود ،با رقص فرم ھمآھنگ است ،رقص فرم جدی نيست.
رقص فرم تالش برای بقاء نيست ،خطرناک نيست ،اين جھان جدی نيست ،ھيچ چيز در اين جھان جدی نيست .چه
چيزی مھم است؟ ،آينه بودن .که شما بگذاريد خرد ايزدی از شما بيايد بيرون و به جھان بريزد ،اين ،مھّم است فقط.
عشق زندگی بريزد .لطافت زندگی بريزد .طبق اين غزل ،شادی از شما به جھان بريزد .اين مھم است ،نه ميزان پول
شما .وقتی با پول مان ،با متعلقات مان ھم ھويت ايم ،تازه ،پول که نمی ش ...برود قلب ما ،دل ما ،مرکز ما ،مفھومش
می رود ،فکرش می رود ،ھميشه فکر يک چيزی را ما می گيريم .با ،به ،به فکر چسبيديم ،با آن فکر خوشحاليم.
يادم آمد من کی ھستم ،يادم می آيد که من مثال" بيست ميليون دالر پول دارم .نمی گويم بد است پول داشتن ،ولی اينکه
بگوييم ،من کی ھستم ،فقط پولت يادت بيايد ،پس آينه نداری تو.
نمی توانی آن چيزھا را زنگ آينه ات بکنی .آنھا را بايد از آينه بکنی ،آينه را جلويت بگيری ،آنھا ھم می روند آن طرف
برای خودشان ھستند ،ولی مھم نيستند.
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ولی ،اگر يک چيزی را بگيری مثل مورچه ،مورچه نگران دانه ست ،اگر اين را از من بگيرند ،چه می شود ،بدبخت
می شوم ،می ترسد .مورچه می ترسد دانه را بگيرند ،يک کسی که آينۀ خدا را گرفته و خدا در آينۀ او نگاه می کند ،که
در واقع می توانيم بگوييم ھشياری بر ھشياری منطبق می شود .شما بی فرم شديد ،زندگی که بی نقش است ،خودش را
در شما می بيند ،خرمن شما بی نھايت است ،شما می ترسيد چيزی را از دست بدھيد؟ ،نه.
می دانيد ھمه چيز از آنجا می آيد.
ھيچی شما را نمی ترساند .برای اينکه اآلن ،آن مشتری ،آن ... ،بی نھايت ريشه داريد .مشتری ھمان سيارۀ مشتری
ست .ماه ی تان را تجربه می کنيد .مشتری بودن تان را تجربه می کنيد .خورشيد بودن خودتان را ،زھره بودن خودتان
را تجربه می کنيد .نمی ترسيد.
شما می دانيد که آرامش و شادی شما ،ھمين اآلن از درون می آيد .از  ...می جوشد می آيد ،غلغل مستان در دل تان می
جوشد ،نه اينکه از پول من ،از بانک می آيد .نمی آيد که واقعا" برای او.
ببينيد ،زياد ،کم شدنش ،چيزی را عوض نمی کند.
خيلی خب ،چند تا تمثيل از مثنوی می زنم .من از شما خواھش می کنم ،به تمثيالت مثنوی توجه کنيد .يک قصه ای را
می خوانيد ،بگير ،اين قصه چه تغييری در من می دھد؟
*
چند تا تميثل سريع می خوانم ،اينھا را قبال" خواندم و برداشت شما ،با يک جمله ،سبب تغيير جھت می شود.
موالنا ،وضعيت انسان فعلی را که رفته توی ذھن اش ،با تصوير ذھنی اش در اثر ھم ھويت شدن با چيزھا ،درست
کرده با آن زندگی می کند ،تشبيه می کند به يک مگس و اين ھشياری توھمی را که از بودن در گذشته و آينده ،يعنی در
زمان ،بوجود می آيد ،اين ھشياری را تشبيه کرده به باصطالح ،بول خر.
در روستاھا ،معموال" خر ادرار می کرد و خب خاک بود ديگر.
اين ادرار شروع می شد به روان شدن .معموال" آنجا ھم کاه زياد است .يک کاه را برمی داشت ،با خودش می برد.
مگس می نشيند روی آن کاه .مگس به خودش می گويد که نگاه کن ،اين ادرار خر ،ھمان درياست .اين پر کاه ،ھمان
کشتی ست ،من ھم کشتيبان ھستم.
انسانی که من دارد ،می گويد اين ھشياری توھمی ،ھمين ،شبيه ادرار خر است ھمين درياست ،اين تصويری که من
رويش نشسته ام اآلن ،اين کشتی ست و من ھم کشتيبان ھستم .ھمه ھم به حرف من بايد گوش بدھند.
ھمچو کشتيبان ھمی افراشت َسر

آن مگس بر برگ کاه و ب ُول خر

سرش را باال گرفت مگس .مگس ،شبيه من ذھنی ست .روی برگ کاه سوار شد ،دارد می رود ،موقتا".
يادمان باشد ما بيشتر از ھفتاد ،ھشتاد سال عمر نمی کنيم .نمی توانيم اين ،روی کاه سوار بشويم ،روی يک ھشياری که
موالنا تشبيه می کند به بول خر.
مدتی در فکر آن میماندهام

گفت :من دريا و کشتی خواندهام
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گفت من کتاب ھا خوانده بودم .من ذھنی می گويد کشتی و دريا و اينھا  ...و فکر می کردم اين کشتی و دريا چيست؟
حاال فھميدم چيست .آن مگس می گويد.
مرد کشتيبان و اھل و رایزن

اينک اين دريا و اين کشتی و من

پس کشتی ،ھمين پر کاه بوده ،دريا ھم ھمين بوده و من ھم که من ذھنی ام ،من ھم کشتيبان ھستم .عقل ما ،ھمين رای
خداست .نيست ھمچنين چيزی .و من ،واردم ،اھل .پس شما ببينيد که وضعيت شما چه ،رو به خودتان نگاه کنيد ،ببينيد
آيا آن توھمات تان را اصل می دانيد؟ ،خرد می دانيد؟ ،خودتان را کشتيبان می دانيد؟
کشتيبان يکی ديگر است .کشتيبان زندگی ست .شما بايد آينه بشوی .آينه بشوی متوجه می شوی که خرد زندگی ست که
شما را بايد اداره کند و رای و اين انديشۀ درست آن است.
فکر درست و خالق از آينه گی شما می آيد .نه اينکه تصوير ذھنی باشيم روی توھم ذھن سوار بشويم ،بگوييم من
کشتيبان ھستم .شما کشتی بان ھستيد؟ ،گرفتار می شويد و حواس ات به خودت ،بايد باشد و آينه ای باشی ھميشه.
حواس مان ،ھميشه به اينکه من آينه ھستم يا نه؟.
اگر آينه نيستم ،اگر مچ مان را گرفتيم که با اين لحظه داريم ستيزه می کنيم ،با يکی داريم ستيزه می کنيم ،يکی را نگاه
می کنم اين لحظه در حضور من ھر کی ست نشسته ،ھمسرم است ،بچه ام است ،ھزار جور ايراد می بينم ،آينه نيستم.
تلويزيون نگاه می کنم ،توی ذھن ام ھزار جور می خواھم بھش بد و بيراه بگويم ،خب نگاه نکن.
اگر آينه نباشی اينطوری می شوی.
مینمودش آن قدر بيرون ز حد

بر سر دريا ھمی راند او َع َمد

می گويد اين مگس ،بر سر دريای بول خرَ ،ع َمد يعنی ھمين کشتی کوچک ،از چوب ساخته می شود ،می راند .ما،
تصوير ذھنی ام را حاال ،در روی اين توھم می رانيم و فکر می کنيم اين بول خر توھم ذھن ما و آن عقل ھای ما آنجا،
چقدر بی نھايت است ،بيرون ز حد است.
آن نظر که بيند آن را راست کو؟

بود بیحد آن چمين نسبت بدو

چمين ،ھمين بول خر را می گويد .نسبت به مگس خيلی بزرگ به نظر می آمد ،ولی آن نظری که درست ببيند ،کو؟
وقتی ستيزه کمتر می شود با اين لحظه ،وقتی پای مان را از روی پدال گاز ستيزه برمی داريم ،يواش يواش ،متوجه می
شويم که ما توی توھم ايم ،ما اشتباه کرده ايم.
خود بنده را بفرماييد .بنده حدود چھل و پنج سال ام بود که متوجه شدم که ھمۀ آن بالھا يی که سرم می آيد ،از خود من
بوده .در سی سالگی شايد ،يک جوری بودم فکر می کردم که ھمه چيز را بصورت فرمول می توانم در بيآورم ،فرمول
رياضی ،فيزيک و اين توھم ما که با اين فرمول ھا می شود با مردم برخورد کرد ،رابطه برقرار کرد ،آدم با ھمسرش با
فرمول می تواند برخورد کند ،با بچه اش ھم ھمينطور .اصال" ھمه چيز را به فرمول در می آورد.
فرمول مال جھان مادی ست .برخورد ما با ھمسرمان با بچه مان بايد با عشق باشد ،فرمول که عشق نيست .ولی آن
فرمول و آن علم و نميدانم آن رياضی و فيزيکی که خوانده بوديم ،خيلی مھم جلوه می کرد ،حواس مان نبود که آن در
يک جای کوچولويی از زندگی کاربرد دارد .بله ،ساختمان بسازی بدرد می خورد.
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رشتۀ الکترونيک ،در الکترونيک بدرد می خورد ،ديگر از آنجا بياوريد بيرون ،بخواھی با بچه ات با آن صحبت کنی
نمی شود.
چشم چندين بحر ھمچندينش است

عالمش چندان بود کش بينش است

می گويد عالم ما ،عالم ما گفت ،عالم ارواح ،بی نھايت است .وقتی ما آينه می شويم ،ريشۀ ما بی نھايت است ،فضای ما
بی نھايت است .وقتی کوچک می شويم ،به اندازۀ بينش مان ،بينش توھم مان عالم ماست ،ھيچی ھم تويش جا نمی شود.
چشم به آن کوچولويی ،چشم محدوديت ،چشم خساست ،چشم کميابی ،دريای ھمچنانی ھم بايد داشته باشد.
دريايش ھم کوچک است .حاال شما ،ببينيد آيا در بحر شما ،ھمه چيز جا می شود؟
در اين آينه ای که شما ھستيد ،آينۀ خدا ،خدا دارد خودش را در شما می بيند ،ھمه چيز جا می شود .آيا در شما ھم ھمه
چيز جا می شود اآلن؟ اگر نمی شود ،پس کبوتر عشق ھنوز نمی خواند .بايد روی خودمان کار کنيم.
حاال خودش تعريف می کند:
وھم او بول خر و تصوير خس

صاحب تاويل باطل چون مگس

ما ،می بينيم ،می شنويم ،می بريم تو ذھن مان قضاوت می کنيم ،تفسير می کنيم.
مردم واقعا" فلج تفسيرھای خودشان ھستند ،قضاوت خودشان ھستند .تأويل باطل .چون بوسيلۀ من ذھنی شان تأويل می
کنند ،تفسير می کنند.
ھر کسی که قضاوت می کند بوسيلۀ من ذھنی اش ،آينه را گم کرده ،مثل ھمين مگس است وھم اش ،فکرش ،تمام
قضاوت اش ،بول خر است و اين تصويری که روی آن سوار است ،اين ھم پرکاه است ،خس است .حاال ،اين به ما چه
می گويد؟ ،می گويد بعنوان ھشياری رھا کن اين بساط را .بساط من ذھنی بساط وھم است .ھشياری مقيد به زمان،
ھشياری که فقط در آينده و گذشته ست و ھيچ زنده بودنی در اين لحظه نيست ،بعد معنوی را کور کرديم ما ،اين بدرد
نمی خورد .شما بايد بعد معنوی را باز کنيد .اين آينه ای که اآلن موالنا می گويد ،دوباره تکرار می کنم ،که خدا
روبرويش گرفته ،خودش ھم درست کرده ،يعنی آينه درست شده ،شما يعنی آينۀ درست شده ھستيد ،با اين کار آينه را از
بين می بريد .آن ور آينه در قسمت مادی ،آن چھار بعد شماست که سيراب می شود از اين آينۀ خدايی.
آينه را نبايد کور کرد به اين ترتيب .ھر کسی فکرش را جدی می گيرد ،قضاوت ھايش را جدی می گيرد و می داند من
دارد ،می داند خشم دارد ،می داند رنجش دارد ،می داند گرفتاری دارد ،آنھا را جدی می داند و ستيزه می کند ،اين وضع
اش خراب است .زشتی تنيده می شود اگر تن تان مريض شد ،فکرتان خراب شد ،گيج شديد ،گله نکنيد از خدا ،بگوييد
چرا اينطور می کنی مرا ،اينطور چيزی نيست که.
يک خدای توھمی اينجا باشد ،شما ھا ھم يک من توھمی ،اين خدای توھمی به شما رحم کند.
اينطوری ست که ،خدا بصورت خرد و عشق و لطافت می خواھد از شما عبور کند و آينه درست کرده .شما آينه را کور
کردی بعد می گوييد چرا به من رحم نمی کنی ،چرا تو خودت به خودت رحم نمی کنی ،پس ھوش ات کجاست؟
بقول موالنا می گويد بشنوی و نا شنوده آوری.
ھی می شنوی ،ولی می گويی نشنيدم ،خودت را می زنی به کری.
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آن مگس را بخت گرداند ھمای

اگر مگس من ذھنی ،اگر ما که نشستيم روی پر کاه ،تصوير ذھنی و اين روی توھم ذھن می رود ،اگر اين را رھا کنيم،
رای ،آن انديشه و آن خردی ست که از آينه بودن شما می آيد در اينصورت اين مگس را که تصوير ذھنی ست ،يک
ھشياری ست که روی کاه تصوير ذھنی نشسته ،می گويد که بخت اين را ھمای می کند.
ھما پرنده ای افسانه ای ست .بعبارت ديگر ،انسانی که آينه دارد ،ھشيارانه از آينه اش آگاه است و می داند اين لحظه
زندگی در آينۀ او نگاه می کند ،برای اينکه خرد از آن ور عبور می کند و تماشاگر اين خرد است ،اين ھماست .سايه
اش روی ھر چيزی بيفتد ،آن برکت پيدا می کند.
بخت ،بخت ،ھمين آينه ست .بخت خرد زندگی ست که اآلن از شما عبور می کند ،شادی زندگی ست ،بخت اين نيست که
بگوييم يک چيز مادی در بيرون است ،بخت ،ھمين اين است که شما آينه شده ايد و خدا خاصيت ھايش را از طريق شما
بيان می کند.
بختی ،ھميشه ،ھر کاری که می کند شادی تويش است.
اصال" ما در زندگی چيزی بنام عزا نداريم .دلخوری نداريم .اينھا زاييدۀ من ذھنی ست .ھيچ ارزشی ،دلخوری ،گله،
شکايت و اوقات تلخی ،غصه دار بودن ،اينھا ھيچ ارزشی ندارند .بخت اين آينه ست که آينۀ خداست .اگر داريد شما،
بخت داريد.
اين را ھم من بگويم انسان ھا در ابتدای زندگی ،خوشبختی را خيلی آسان می پندارند .يعنی يک آدم بيست ساله فکر می
کند که مثال" ،حاال که من ذھنی ھم دارد ،نمی داند من ذھنی دارد ،ما داريم جلو می رويم ،باالخره خوشبخت خواھيم
شد.
خوش بخت ،بخت خوش ،از آنجا می آيد که شما آينه را درست کنيد ،اين خوشبختی ھم چيز ساده ای نيست .زندگی
زناشويی توأم با شادی و آرامش ،چيز مفتی نيست ،زن وشوھر بايد بدانند من ذھنی دارند ،تا حاال با ترس و کنترل کار
کردند ،ترس از لوازم من ذھنی ست ،خاصيت من ذھنی ست ،کنترل ھم ھمينطور ،بايد ،بايد دارد که روی خودشان کار
کنند ،ھر کسی روی خودش کار کند و امتحان بکنند ،کار کنند ،امتحان بکنند ،تشريک مساعی کنند ،من بگويم من ايراد
دارم ،ايرادم ھم من ام است ،آينه نشده ام ھنوز.
آن يکی ھم بگويد بله ،من ھم آينه نشدم ،دارم سعی می کنم آينه بشوم .من را کوچک کنند ،مالمت را بگذارند کنار .بدانند
مالمت و عدم حس مسئوليت ،اينھا از خصوصيات من ذھنی ست .آينه مسئول است.
شما يک آدمی را در نظر بگيريد ،می داند بعضی موقع ھا ،آينه را از دست می دھد .به درجه ای که آينه نمی شويم ،ما
در زندگی مان درد و گرفتاری بوجود می آوريم .خرد زندگی از ما عبور نمی کند.
آدمی که ُمنصف باشد ،اين را می داند .کسی که منصف نيست ،کسی که حتی منطقی نيست ،می گويد تقصير توست.
به بھانه ھم آن تو را می بيند.
روح او نه در خور صورت ب َُود

آن مگس نبود ِکش اين عبرت ب َُود

پس ديگر آن مگس نيست ،بلکه حالت ھما بودن ما ،آينه بودن ما ،واقعا" يک چيز يادگيری ست.
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ما ھما شده ايم ديگر .ما وصل شديم .آينۀ خدا شديم .آن مگس تمام شد ديگر.
کسی که آينۀ خدا شده ،به مگسی يّت ،می خندد و اين روحی که آزاد شده ،ديگر از جسم ھويت نمی گيرد ،بلکه اين روح
آينه شده به جسم خودش ،به آن چھار بُعد خودش ،برکت می باراند .به جھان ھم برکت می باراند .اينکه درخور صورت
نيست ديگر .در حد صورت نيست .به عبارت ديگر ،چه دارد می گويد؟
دارد می گويد که ما که آينه شديم ،اين آينه ،يک آينۀ خدايی ست .انسان ھا را نبايد دست کم گرفت.
انسان ھا با حيوان يا با جماد قابل مقايسه نيستند .اين آينه که ھر انسانی آن است ،خدا دارد بھش نگاه می کند و نگاه خدا
بھش ،خودش را دارد در آن می بيند ،اين ديدن آن ،معادل پخش ھمۀ خصو صيت ھای خدايی در اين جھان است.
پس ،آينه بودن ما چيز کوچکی نيست .اين آينه در خور جسم نيست .در خور حتی اين تن نيست .ھم رديف اين تن نيست.
ما اين آينه را کدر کرديم ،اصال" يادمان رفته بعد نگاه می کنيم ببينيم در جھان چه مھم است ،ھمان چيزی که مھم است
دل ما شده ،از او زندگی می خواھيم .او ھم نمی دھد .پس اشتباه مان را داريم پيدا می کنيم.
*
اما ،يک تمثيل ديگر که خيلی ساده ھست ،اين آينه را به ما نشان می دھد .می گويد که دو تا گروه بودند يکی چينيان،
يکی روميان .چينی انسانی ست که فقط ھشياری جسمی دارد ،مرتب نقاشی می کند ،با نقاشی ھايش ھم ھويت می شود.
رومی ،نه .رومی ،زنده به زندگی ست و می خواھد دائما" آينه را صاف نگه دارد.
شما می توانيد اين لحظه ،رومی بشويد ،لحظۀ بعد چينی بشويد .يک لحظه ذھن تان را نگاه می کنيد ،ھشياری آمده از
ذھن بيرون ،ذھن را نگاه می کند ،آينه شده .برای اينکه اين آينه از جنس ھشياری ست ولی زنده ست .شما ھستيد.
آينه شما ھستيد .لحظۀ بعد جذب ذھن می شود ،می شود چينی .چينی نق ،نقاشی می کند و مقايسه می کند .رومی فقط
آينه را صاف می کند .پس اگر شما ،آينه تان را دائما" صاف می کنيد ،رومی ھستيد و با شکوه و ف ّر ايزدی سر و کار
داريد .با بزرگی و بی نھايت خدا سر و کار داريد .با ابديت خدا سر و کار داريد.
ف ّر داريد .ف ّر ھمان برکتی ست که زندگی دارد ،خدا دارد و انسانی که صاحب آينه ست ھم دارد.
پس يک انسانی می گويد من چينی ام ،می خواھم نقاشی کنم و با نقاشی ھای ديگر مقايسه کنم ،بگويم برترم.
چينيان گفتند :ما نقّاشتر

روميان گفتند :ما را کَرّ و فَ ّر

قصه را نمی خوانم ھمه را .فقط تمثيل اش را دارم می گويم .فقط دو سه تا بيت .تا شما برداشت خودتان را بکنيد.
پس شما ،بھتر است چکارکنيد؟
ھمينکه روميان دارند می کنند .روميان آمدند ،خدا گفت من می خواھم امتحان کنم .پادشاه گفت .زندگی می گويد من دارم
نگاه می کنم به انسان ھا ،يکی به اصطالح چينی ست ،يکيش رومی ست.
يکی می گويد من می خواھم شکوه و جالل پادشاه را ،زندگی را ،پيدا کنم.
يکی ھم می گويد من با آن شکوه و جالل کاری ندارم .من می خواھم نقاشی کنم ،با ديگران مقايسه کنم ،به من بگويند
من نقاش ترم .چينيان گفتند ما نقّاشتر .با تر کار دارد .با بزرگ تر .با پول دار تر .با مقام باال تر .مشھور تر.
برای اينکه مبنای مقايسه اش بيرون است .برای اينکه وصل نيست .وصل نيست به خدا .آينه ندارد .اما اين روميان ،نه.
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روميان می گويند که ما می خواھيم اينه ای را که خدا از ما ساخته ،آن را صاف نگه داريم .حاال ،موالنا می گويد که
گفت خيلی خب ،خدا گفت من شما را امتحان می کنم .چينی ھا گفتند ما رنگ و اينھا می خواھيم .گفت بياييد اينھمه رنگ
ولی روميان گفتند ما ھيچی نمی خواھيم .چينيان رفتند ،نقاشی کردند .خيلی قشنگ.
و روميان رفتند دل شان را صاف کردند .ديوار را صاف کردند .اين ور ،فرض کنيد اين ور چينيان بودند ،اين ور
روميان بودند ،اين وسط يک پرده بود .پرده چيست؟ پرده بين ما و خدا يک پرده ست .پرده چه جوری ايجاد می شود؟
با مقاومت به اين لحظه .به اتفاق اين لحظه.
با مقاومت به اتفاق اين لحظه ،شما يا چينی می شويد ،کمتر بشود ،بيشتر رومی می شويد .اينطوری نيست که يک چينی
داشته باشيم ،يک رومی.
از اين قصه ياد می گيريد که شما ھر موقع با اين لحظه آشتی می کنيد ،رومی می شويد .می جنگيد ،چينی می شويد.
و ياد می گيريد که چينی نباشيد .برای اينکه شما می خواھيد آينه بشويد ،از طريق آينه خلق کنيد .می خواھيد شما آينه
بشويد ،خدا خودش را در شما ببيند و نقشه ھا پديد بيايد از شما.
نمی خواھيد قطع کنيد رابطه را ،بعد برويد توی ذھن تان ،شروع کنيد به نقاشی .اگر برويد ،خدا می گويد برويد بکنيد،
باشد .بيا اين ھم رنگ .تمام رنگ ھا را به شما می دھد ولی گرفتار می شويم .ما گرفتار نقاشی ھای خودمان می شويم،
که شده ايم .چيزھايی ايجاد کرديم ،به آنھا چسبيديم ،نقاشی ھای ماست.
بدن ما مريض است ،سالم است ،نقاشی ماست .فکرھای ما که با آنھا ھم ھويت ايم ،نقاشی ما .اآلن يک چيزی درست
کرديم که خودمان ھم تويش مانده ايم ،می گوييم اين چيست که درست کرده ايم.
خب ،پس شما می خواھيد رومی باشيد .چينی نمی خواھيد باشيد .ھمۀ ما .ما دنبال آن آينه ھستيم .وقتی چينيان رفتند
نقاشی کردند ،اينھا ھم رفتند روی ديوارھا را صاف کردند ،چه شد؟
از پی شادی ُدھُلھا میزدند

چينيان چون از عمل فارغ شدند

يک کسی رفته تو ذھن اش ،رابطه اش را با زندگی قطع کرده ،آنجا رفته دارد نقاشی می کند و به نقاشی ھايش می
نازد ،شادی می کند به به ،چه نقاشی ھايی کردم.
نقاشی ھای ما ،بچه ھای ماست ،تربيت کرديم با من ذھنی مان.
حاال ،بدن مان است ،فکرھامان است ،روابط مان است ،نقشه ھامان است ،بصورت پدر ،تصوير کرديم:
عجب پدری ھستم .عجب مادری ھستم .بَه بَه .بَه .چه بچه ای بزرگ کردم ،و از اينھا ما ھويت می خواھيم ،اينھا بايد
روابط شان اينطوری باشد ،با ما بايد اين جوری برخورد بکنند ،ما اين توقعات را از اين نقاشی ھا داريم ،اين ،اين
نقاشی ھا بايد به ما زندگی بدھند ،اينھا ھمين چينی ھا بودند.
وقتی ،وقتی تمام شده ،از پی شادی دھلھا میزدند.
میربود آن عقل را وقت لقا

شه در آمد ديد آنجا نقشھا

بله .می گويد ببينيد ،می گويد که شاه آمد ،يعنی خدا آمد ،زندگی آمد ،وقتی می آيد اينجا ،نقش را می بيند فقط .بوسيلۀ شما
می بيند ،آينه نداريم ما .موقعی که ما می خواھيم با شاه يکی بشويم ،اين نقش ھا ،عقل را می کند می بَ َرد.
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در ضمن اين قصه از بيت  ٣٤٦٤دفتر اول شروع می شود و قصۀ مگس ھم از دفتر اول بيت  ١٠٨٢شروع می شود.
به آنھايی که فقط صدا را می شنوند و نمی بينند.
ُخب ،شاه می آيد ،بوسيلۀ ما ،ھشياری می بيند که تجربۀ اينجا اينطوری ست .عجب نقشه ھايی کشيده اين آدم ،اما آينه
ندارد بيچاره .شما بايد آينه داشته باشيد .ولی رومی دارد.
پرده را برداشت رومی از ميا

بعد از آن آمد به سوی روميان

می گويد که ،بعد آمد سر رومی .که گفتم شما می توانيد رومی باشيد .فرض کنيد شما مدت ھاست داريد رنجش ھاتان و
کدورت ھاتان را ،دردھاتان را می اندازيد ،اينھا روی آينۀ شما چسبيده .شما روی اين کار می کنيد ،يکی ھم دارد ذھن
اش نقاشی می کند ،يا نه ،تا چھل سالگی نقاشی می کرديد توی ذھن تان ،می چسبيديد مقايسه می کرديد ،چون ھر چه که
اآلن توی ذھن تان می سازيد ،آن نقاشی شماست .بعضی موقع ھا خيلی زيبا درمی آيد ،بھش می چسبيد :عجب آدم
خردمندی ام من.
و اينھا بصورت تصاوير ذھنی ھستند .فکر ھستند.
رومی می گويد پرده را برداشت .رومی می توانست پرده را بردارد ،چرا؟ ،صاف کرده بود.
وقتی آينه ھستيم ما ،خدا خودش را در ما می بيند ،ديگر پرده ای بين ماه شان نيست .آيا وقتی آينه ھستيم ما ،نقشه ھای
اين جھان ،زيبا ديده می شود؟ ،يا ديده نمی شود؟ ،بله ديده می شود .وقتی ما آينه ھستيم ،ما زنده ھستيم .برای اينکه
ھشيارانه خدا در ما زنده ست .يک جوری گفتن اينکه خدائيت آمده رفته ذھن ،برگشته زنده شده روی خودش و زندگی
زنده ھست و به جھان نگاه می کند و باھاش قاطی نمی شود ،در اينصورت جھان را زنده می بيند.
اآلن می خواھد بگويد که نقاشی چينی ھا ،عقل را جذب می کرد ،ھشياری را جذب می کرد نمی گذاشت برگردد برود.
سوالم اين است :شما اآلن ،نقاشی ھايی که کرديد در گذشته ،ھشياری را در اين لحظه ،که بايد زنده باشد ،ھمه جذب می
کند؟ ،يا نه ،شما ديوارتان را صاف کرديد ،آينه تان را و آينه تان در مقابل خداست و اين آينه جھان را ھم نشان می دھد.
شما اآلن با اين آينه ،به جھان نگاه می کنيد .اين جھان را زنده می بينيد .اين جھان روح دارد .شما ھم روح داريد.
آنجا ،بيچاره چينی ،روح ندارد و وقتی رومی پرده را از ميان برداشت ،اين دارد می گويد که نقاشی ھای چينی زدند
روی ديوار رومی.
پس ،اگر شما آينه تان را صاف کنيد ،آينۀ دل تان را ،معادل اين است که ھر چه که باھاش ھم ھويت شده ايد ،بيندازيد،
آينه صاف بشود ،ھر چه نقاشی دراين جھان ھست ،ھر کسی حتی تصوير ذھنی از خودش ساخته ،من ھای ذھنی ،يک
جور خاصی ديده می شوند ،می فھميد که اينھا زندگی اند ،منتھی توی خوابند .مالمت نمی کنيد ،تو سرش نمی زنيد ،او
تو خواب ذھن است .درخت را يک جور ديگر می بينيد .سنگ را يک جور ديگر می بينيد .در اينھا زندگی می بينيد.
خودتان از جنس زندگی ھستيد .بعد می گويد که يک جور ديگر ديده می شد.
زد برين صافی شده ديوارھا

عکس آن تصوير و آن کردارھا

پس بنابراين ،تمام تصوير کردارھای مردم و عکس ھايی که آنھا کشيده اند و ھمانطور عکس ھای خود شما ،که در
واقع ذھن شماست که آنھا را ھمه نشان می دھد ،ذھن شما می افتد توی آينۀ شما و حاال يک جور ديگر ديده می شود.
23

برنامه گنج حضور شماره ٥٢٣

Program # 523

Sep 17 2014

حاال ،برای اينکه توی پيچ و تاب جمالت و کلمات گم نشويم ،ادبيات بالنسبه دشواری ھم ھست ،اينقدر ھم دشوار نيست
البته ،اين است که شما بعنوان انسان ،می توانيد چينی باشيد ،می توانيد رومی باشيد .تا زمانيکه آينه را صاف می کنيد،
رومی ھستيد ،تا زمانيکه رنجش ھايت را می اندازی ،دردھايت را می اندازی ،صاف می کنی از ھم ھويت شدگی،
چيزھايی که مھم بوده تا حاال ،دل شما شده ،آنھا را می کنی ،می اندازی دور ،داری آينه را صاف می کنی ،داری ديوار
را صاف می کنی ،داری رومی می شوی.
جذب ذھن می شوی ،آنجا قطع می شوی ،آنجا داری نقاشی می کنی ،پز می دھی ،نقاشی ھايت را با ديگران مقايسه می
کنی چينی می شوی .چينی نبايد بشوی .رومی بايد بشوی .دائما" بايد آينه را صاف کنی .آينه را صاف بکنی ،نقشه ھايی
که آينه درست می کند ،در ،در اين آينه می افتد.
ما نبايد چينی بشويم و قطع بشويم ،آينه را گم کنيم ،برويم توی ذھن مان عکس بکشيم .دائما" آينه بايد باشد ،عکس ھم
بکشد .حاال ،اين عکس ھا از خرد برخوردار است .آينه می کشد اينھا را .آينه نشان می دھد .درست مثل اينکه روی اين
ميز آينه ست ،ھی از درون اين نقش ھا می جوشد می آيد باال و شما ھم می بينيد اينھا را .وقتی شما در ذھن تان منعکس
می شود ،اآلن که با ذھن ھم ھويت نيستيد و ھشياری دارد نگاه می کند ،يک جور زنده و برجسته ديده می شود.
درست مثل اينکه يک نفر به گل پالستيکی نگاه می کند ،يا به گل زنده نگاه می کند و اين ھم دارد می گويد .دارد می
گويد که:
ديده را از ديدهخانه میربود

ھر چه آنجا ديد اينجا به نمود

می گويد ھر چيزی که آنجا ديده بود ،يعنی ھر چيزی که شما در ذھن ديديد تا حاال ،فکر می کرديد ديگر از اين بھتر
نمی شود ،وقتی آينه درست می شود ،خيلی بھتر از آن ديده می شود برای اينکه اآلن زنده ست .اآلن ،شما تا آنموقع ،به
بچه تان نگاه می کرديد ،بچه را مجسمه می ديديد .عکس اش را می ديديد فقط .برای اينکه خودتان ھم مجسمه بوديد.
اآلن آينه داريد ،صاف کرديد ،بچه تان را زندگی می بينيد.
قبال" ،جسم ھا را پول تان را ،متعلقات تان را ،چيز مھمی می دانستيد ،اآلن از جنس زندگی ھستی ،می بينی آنھا دارند
می رقصند .ھی زياد می شوند ،کم می شوند ،از بين می روند ،ھيچ شما را تھديد نمی کنند .درست می بينيد .اجازه
بدھيد فرم رقص کند و از رقص اش خوش تان می آيد ،که چيزی متولد می شود و از بين می رود و ھمينطور خودمان،
از پيری وحشت نمی کنيم ،از فرسوده شدن جسم .برای اينکه آينه مان را درست کرده ايم .اصل کاری اين آينه بوده.
شما می دانيد ،اين آينه اگر کامل است ،شما فقط يک سری نقش می آفرينيد و اجازه می دھيد که خرد و زيبايی و لطافت
زندگی از طريق اين آينه بتابد به اين جھان ،وقتی ھم عمرتان تمام شد ،می ميريد می رويد .ھيچ مسئله ای نداريد ،برای
اينکه می دانيد آن جسم تان نيستيد.
آن کسی که با جسم ھم ھويت است ،چينی ،مواظب نقاشی اش است .از نقاشی چيزی می خواھد که ھيچ موقع ھم نمی
گيرد ،ھميشه ھم ناراضی ست .برای اينکه از نقاشی ھايش چيزی نمی تواند در بيآورد.
درست مثل مادر و پدری که به بچه نگاه می کنند ،مجسمه می بينند .اين مجسمه را ،از اين مجسمه می خواھند ھويت
بگيرند .شما ،بچه تان را زندگی می بينيد ،می بينيد که يک فرشته ای دارد می رقصد ،بازيگوش است و شما ھم عشق
24

برنامه گنج حضور شماره ٥٢٣

Program # 523

Sep 17 2014

ھستيد ،داريد عشق بازی می کنيد ،يا نه ،شما يک مجسمه ھستيد و ايشان ھم يک مجسمه ھست ،اين مجسمه ھی حرکت
می کند ،اصال" ھيچی به شما ... ،فقط داريد فکر می کنيد اين بزرگ شود ،دکتر می شود؟
اگر دکتر بشود که مردم به من خيلی احترام می گذارند .می گويند پدر خوبی بوده.
توی اين فکرھا ھستيد ،نقاشی می کنيد .پدر خوب چه جوری می شود؟ ،آنکه بچه اش دکتر بشود .حاال نکند نشود.
با کی ازدواج کند تا ما افتخار کنيم که با فاميل فالن  ...مثال" ما ھم وصلت کرده ايم.
اينھا ،نقاشی چينی ست ،بی آينه .دارد اينھا را می گويد.
امروز می دانيم که خدا يک آينه ساخته از آب و گل ،ما آن آينه ھستيم ،جلويش اآلن گرفته و منتظر است شما صاف
بشويد ،خودش را در شما ببيند ،اگر شما ھنوز زنده نشديد ،پس آينه نشديد ،روی کی بايد کار کنيد؟ روی خودتان.
و فقط آينه را بايد صاف کنيد .آينه را خدا درست کرده .شما آينه با من ذھنی نبايد درست کنيد .شما نگوييد ما ،ما آينه را
چه جوری درست کنيم؟ ،آينه را ساخته اند قبال" .بيت بسيار مھمی ست .باز ھم رويش تأمل کنيد.
خالق ارواح ز آب و ز گل
آينهای کرد و برابر گرفت.
خب ،خدمت تان عرض کردم که خدا از آب و گل ،ھشياری و مواد شيميايی اين جھانی ،آينه ای ساخته و اين آينه
ھشياری ماست که از اين ماده و ابعاد گوناگون آن می تواند مستقل بشود ،روی پای خودش قائم بشود .اين زندگی قائم به
ذات خود است .می گويد اين آينه ای ست که خدا بھش نگاه می کند و خودش ساخته و تمثيل مگس روی پر کاه در بول
خری که روان است ،انسان من ذھنی ست که فکرھای خودش را جدی گرفته ،به بحث وجدل می پردازد و به اين ترتيب
در ذھن می ماند .خودش را کشتيبان می داند بالفاصله تمثيل رومی و چينی را خوانديم.
بطور خالصه ،شما می توانيد با اين لحظه آشتی کنيد يک لحظه ،رومی بشويد ،بعد جذب ذھن بشويد ،چينی بشويد ،ولی
اگر چينی بشويد می دانيد که حالت مگس پيش می آيد ،متواضع می شويد ،برمی گرديد رومی می شويد و ھميشه آينۀ
خودمان را صاف می کنيم ما.
اما ،يک قصۀ کوتاھی ھست ،اين ھم تمثيل است ،به شما کمک می کند که در اين راه که ما می رويم ،با اين آشتی با اين
لحظه و از جنس زندگی شدن و صاف کردن آينه ،چه پيش می آيد؟ ،چه جوری می شود؟
قصه ای ست که اآلن اگر من ذھنی می شنود ،من ذھنی رسيدن به خدا را يک مايملک مھمی می داند و به سوی آن
سعی می کند برسد و آن را بصورت يک تعلقی داشته باشد ،شما نبايد تن بدھيد که من ذھنی شما را برساند به آنجا،
برای اينکه ھيچ موقع نمی رسيد شما و بوسيلۀ لوازم من ذھنی ما نمی توانيم من ذھنی را شستشو بدھيم و موالنا ميگويد:
خون به خون شستن محال است و محال.
قصۀ ارباب و غالم را بطور خالصه می گويم در چند جمله:
يک اربابی ،رئيسی که نماد من ذھنی ست ،يک غالمی دارد که ھشياری حضور ماست.
صبح بيدارش می کند ،برويم حمام.
برای چه برويم حمام؟ ،شستشو بدھيم خودمان را.
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که چه بشود؟ ،تمام اين کدورت ھا را بشوريم .که اآلن شما می شنويد ،نبايد بگذاريد اين ارباب من ذھنی بشورد .برای
اينکه آن نخواھد شست .اگر قرار باشد آن بشورد ،بايد از بين برود که او ھيچ وقت اين کار را نمی کند و ھيچ چاقو
دستۀ خودش را نمی برد ،موالنا می گويد.
اما ،دارند می روند حمام .وسايل حمام را برداشته اند و غالم اسمش سنقر است .سنقر.
سنقر ،حس نماز خواندن بھش دست می دھد .نماز خواندن يعنی چه؟
يعنی در ما که اينقدر باصطالح ،پرھيز می کنيم ،تسليم می شويم ،با اين لحظه آشتی می کنيم ،مقاومت را کم می کنيم،
باالخره يک لحظه فطرت ما ،اصل ما ،حضور ما خودش را به ما نشان می دھد .يک لحظه ،آن آينه را حس می کنيم و
اين اصل ما با فضای يکتايی يکی می شود .اما ھنوز من ذھنی ھست.
اين ارباب و غالم دارند می روند حمام .غالم می گويد من ھوس نماز خواندم و بايد نمازم را بخوانم و اينھا.
می گويد خيلی خب ،برو .ارباب بيرون وامی ايستد و غالم می رود نماز بخواند .يعنی چه؟
يعنی ،شما بعنوان ھشياری ،می رويد به فضای يکتايی که آنجا با خدا يکی بشويد .نماز خواندن معادل يکی شدن ،مسجد
ھم فضای يکتايی اين لحظه ست .اما ارباب بيرون منتظر است ،دم مسجد .که شما بياييد بيرون.
کجا بياييم بيرون؟ ،دوباره برويم به جھان.
و غالم رفته آن تو و نمی آيد بيرون و اين ھم مرتب صدايش می کند که بيا بيرون.
خيلی مھم است به اين موضوع توجه کنيم که شما می اندازيد چيزھا را يعنی روی آينه تان را صاف می کنيد ،متواضع
متواضع می شويد که من اگر دارم با من ذھنی ام در اين جھان بحث و جدل می کنم ادای آن مگس را در می آورم.
بھتر است که اين سيستم را بگذارم کنار صبر کنم ،شل کنم ،تسليم بشوم ،آينه را صاف کنم .ھر چه بيشتر می اندازم آينه
صاف می شود و يکدفعه اين غالم حاال در ھمۀ موارد اين ارباب مسلط است .ارباب من ذھنی و به ما اآلن.
وضعيت ما اين است ديگر.
که من ذھنی ،که ھم ھويت شدگی با جھان ھست ،بر اساس جدايی و ھم ھويت شدگی تشکيل شده ،اآلن حکومت می کند.
يک لحظه با اين کارھايی که ما می کنيم ھشيارانه می رويم مسجد نماز بخوانيم و نمی آيد بيرون اين.
می گويد:
تاکه عاجز گشت از تيباش مرد

ھفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد

مرد ھمين ارباب است .خالصه ھی صدا می کند .وقتی شما اين لحظه با زندگی يکی می شويد ،من ذھنی يا جھان از
طريق من ذھنی شما صدا می کند بيا بيرون .چه خبر است؟ ،شما رفتی آنجا آينه شدی؟ ،من الزم ات دارم .بايد به من
نگاه کنی.
می گويد اين رفت آنجا نمی آمد بيرون اين غالم و ارباب ھم بيرون بوده و ھفت بار صبر کرد و ھی منتظر شد .گفت
دارم می آيم .آن می گفت دارم می آيم ولی آنجا گير افتاده بود ،توی مسجد.
مسجد گفتم ،سمبل فضای يکتايی ست ھميشه در اين جور موارد .پس خسته شد ديگر .حاال اين چه می گويد؟
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می گويد که ،شما بايد اينقدر برويد آنجا بمانيد ،وقتی آشتی می کنيد اصل شما ،بصورت حضور ناظر از آن ذھن جدا می
شود ولی آن وايستاده شما برگرديد برويد با آن ھم ھويت بشويد .منتظر است .می گويد بيا بيرون.
ھفت بار ھی صدا کرده ما را و ھفت بار ھم خيلی جالب است.
شما اگر به اندازۀ کافی آنجا بمانيد و جواب اين من ذھنی را ندھيد ،من ذھنی ما را چه جوری صدا می کند؟ ،از طريق،
اآلن صحبت می کنيم اتفاقا".
گفت در داستان مست و محتسب ،که محتسب جھان است و من ذھنی بزرگ است ،مست را می خواھد ببرد زندان.
شما وقتی می رويد به فضای يکتايی مست می شويد.
می خواھد شما را از آنجا در بيآورد .در آن قصه ای که در دفتر دوم خوانديم ،خالصه:
محتسب يعنی داروغه ست .می آيد می گويد که يکی مست است.
پس جھان وقتی به شما می گويد ،ببيند ،مست ايد و حال تان خوب است ول تان نمی کند.
از طريق عواملش بوسيلۀ من ھای ذھنی می خواھد شما را از آنجا در بيآورد .شما بايد واکنش نشان ندھيد.
حاال در آنجا ،به مست می گويد تو چه خوردی؟ ،اينھا برای يادآوری بسيار مھم است.
می گويد که ھمانی که توی کوزه ست .می گويد توی کوزه چه ھست؟
می گويد ھمانی که من خوردم .اسمش را نمی گويد .می داند دو تا راه دارد ،برای اينکه شما را از فضای يکتايی در
بيآورد .دو تا راه دارد .يکی اينکه شما ،آن شراب را ،اين آينه را ،اين خدا را به لفظ در بيآوری .به لفظ در بيآوری،
چون باھاش ھم ھويتی فورا" می آيی تو ذھن .کشيده شما را از آنجا بيرون.
می گويد چه خوردی؟ ،می گويد ھمانی که توی کوزه ست .می گويد خب توی کوزه چه ھست؟
می گويد ھمانی که خوردم.
می بيند که از راه لفظ نتوانست ،از راه مفھوم ندانست ،برای اينکه ذھن فضای مفاھيم است ،فضای فکرھاست و فضای
يکتايی ،فضای بی فکری ست .آينه از جنس فکر نيست .من ذھنی از جنس فکر است.
بعد يک راه ديگر ھم دارد ،حاال به آن متوسل می شود .راه ديگرش اين است که شما را به ياد دردتان بيندازد.
می گويد که خب حاال تو بيا ھا کن .ھا کن من بفھمم که شراب خوردی و اينھا.
به جای ھا ،ھو می کند .يعنی اسم خدا را می آورد .خدا از جنس شادی ست.
می گويد من می گويم تو ھا کن دردت بيايد ،دردی نشان بده ،پرخاشی ،واکنشی ،چيزی نشان بده .داروغه می گويد تا
من تو را بردارم ببرم به زندان .زندان کجاست؟ ،ھمان ذھن است .بکشم تو را تو .ھمۀ ما در ما اتفاقا می افتد.
ھمۀ اين چيزھا در ما اتفاق می اُفتد .اآلن در اين لحظه ،شما با اين لحظه يکی ھستيد ،دنيا می خواھد شما را از آنجا
بکشد بيرون .و او ھو می کند .مست است.
مست ،يکی شدن شما با خداست .از شراب زندگی مست شده ،ھمينطوری که در غزل بود غلغل مستان اآلن از دل شما
آن ارتعاش تشعشع می کند و او نمی کند .به ،ھو می کند .چون ھو می کند ،خدا از جنس شادی ست ،شادی می آيد
بيرون .می گويد من می گويم تو ھا کن ،تو ھو می کند ،می گويد که من ،شادم ،تو از غم منحنی ھستی.
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ھر کسی من ذھنی دارد ،در ذھن اش جھان را به اصطالح نمايش می گذارد ،با آن ھم ھويت است ،از غم منحنی ست.
خَم است .پس به آن راه ھا ،تن در نمی دھد ،مست.
در اينجا ھم سنقر غالم است .رفته تو مسجد با نماز می خواند و نمی آيد بيرون .و اين دارد صبر می کند ،حوصله اش
سر رفته .معنی اش اين است که اگر ھفت بار صـــبر کند ،شما را صدا کند ،شما نرويد ،ھفت خب معادل تعداد است
ديگر .اگر شما ،بياييد به فضای يکتايی در اين لحظه ،جھان سعی کند از طريق واکنش ،از طريق مقاومت ،از طريق
ايجاد درد ،شما را بکشد به ذھن ،شما نرويد ،نمی رويد ديگر .آنجا می مانيد.
آن ھم حوصله اش سر می رود ،می رود دنبال کارش .خب ،حاال بقيه اش:
تا برون آيم ھنوز ای محترم

پاسخش اين بود :مینگذاردم

پاسخ غالم اين بود که ھنوز نمی گذارد من بيايم بيرون ،ای محترم .به ارباب می گويد .يعنی شما به من ذھنی تان می
گوييد .ما که يک لحظه رفتيم فضای يکتايی ،من ذھنی مان که نمرده که .آن قسمت ما می خواھد بطلبد ،تو بيا حرص
بورز ،زندگی در جھان است ،بيا پز بده ،پول ھايت را بردار نشان بده.
ولی يکدفعه شما داستان مگس يادتان می اُفتد و رومی و چينی .شروع می کنيم به صاف کردن آينه و می گوييم من نمی
خواھم چينی باشم .اآلن من توی فضای يکتايی ھستم ،بيرون من ذھنی منتظر است و شما را صدا می کند .شما بھش چه
می گوييد؟ ،می گوييد بابا ،نمی گذارد من بيايم.
خب حاال می گويد که:
کيت وا میدارد؟ آنجا کت نشاند؟

گفت :آخر مسجد اندر کس نماند

ارباب می گويد ،من ذھنی به شما می گويد که مسجد که کسی نيست که .او که خدا را نمی شناسد.
در فضای يکتايی کی تو را نگه داشته؟ ،بابا بيا بيرون .کی تو را آنجا نگه داشته؟ ،کی تو را آنجا نشانده؟ ،ھمه که آمدند
بيرون .ھا  ...غالم اآلن چيز جالبی می گويد:
بسته است او ھم مرا در اندرون

گفت :آنک بستهاستت از برون

غالم می گويد آن کسی که تو را از برون بسته ،يعنی به بيرون بسته ،به جھان بسته ،من ھم به درون بسته.
من نمی توانم بيايم ،برای اينکه زندگی و آن ھشياری ديگر من باھاش يکی شدم ،نمی گذارد من بيايم بيرون .ولی آن،
ھمان ،تو را نمی گذارد بيايی تو مسجد .تو فضای يکتايی.
پس معلوم می شود ،تا زمانی که ما ھم ھويت ايم با جھان بيرون ،نمی توانيم برويم به فضای يکتايی .آينه را بايد صاف
کنيم .صاف کردن آينه ،انداختن چيزھاست از ما ،نه اضافه کردن.
ما نبايد بوسيلۀ ذھن ،بياييم تمرين معنوی کنيم .بطوريکه تمرين معنوی ما اضافه کردن چيزھا ،باز ھم به ما بشود.
صاف کردن آينه و آينه ديدن آينه ،که زير چيزھای ھم ھويت شدگی پنھان شده ،اضافه کردن بيشتر به آنھا نيست.
نگذاريم ما اين ارباب يا من ذھنی سرمان کاله بگذارد بعنوان ھشياری.
میبنگذارد مرا کايم برون

آنک نگذارد ترا کايی درون

آن کسی که نمی گذارد تو را بيايی تو ،ھمان کس نمی گذارد من بيايم بيرون.
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ببين اين ھم اسم نمی گويد .نمی گويد خدا نمی گذارد .می گويد آنکه تو را نمی گذارد بيايی تو ،منم نمی گذارد بيايم
بيرون.
او بدين سو بست پای اين رھی

آنک نگذارد کزين سو پا نھی

آنکه تو را که من دارد بيرون ،نمی گذارد بيايی تو ،به اين سو ،به سوی يکتايی ،من را ھم نمی گذارد بيايم بيرون .پای
مرا بسته به اين فضای يکتايی .برای اينکه ديگر از جنس يکتايی شده ام .از جنس زندگی شده ام ،با اين لحظه آشتی ام.
من ديگر نمی توانم با اين لحظه ستيزه کنم ،اين ول نمی کند مرا بيايم بيرون ،بروم به جھان .کامال" واضح است.
پس ،شما اينقدر با اين لحظه آشتی می کنيد ،که اين عادی بشود برشما ،جا بيفتد و يکدفعه می بينيد که شما ديگر ھميشه
با اين لحظه ،يعنی با فرم اين لحظه ،آشتی ھستيد و از جنس زندگی ھستيد و اين در شما جا افتاده.
خاکيان را بحر نگذارد درون

ماھيان را بحر نگذارد برون

پس معلوم می شود ،دريا نمی گذارد ماھی ھا بروند بيرون .ماھی حالت آينه گی ماست ،ھشياری ماست که در دريای بی
کران يکتايی شنا می کنيم ،او نمی گذارد ماھی ھا بروند بيرون.
دريا ماھی ھايش را نمی گذارد بروند بيرون .بروند ،می ميرند.
خاکيان را ،آنھايی ھم که ميل می کنند به جھان ،کی ھا ميل می کنند به جھان؟
ھر کسی که اين لحظه ،به جای اينکه برود بسوی يکتايی ،می رود به سوی جھان و از جھان زندگی جستجو می کند.
خوشبختی جستجو می کند .در زمان زندگی می کند ،توقعات از جھان بيرون دارد .از انسان ھا می خواھد خوشبخت اش
کنند .دعوای خيلی از خانواده ھا سر اين است که می گويد تو نتوانستی مرا خوشبخت کنی.
تو نمی توانی توقعات مرا برآورده کنی .توقع دارد .ميل به جھان دارد .ميل به آينه شدن ندارد .خوشبختی را به يکی
ديگر وصل کرده و از او می خواھد .می ترسد .در زمان است .نگران است .خاکی ست.
اگر اينطوری باشی ،دريای يکتايی شما را تو راه نمی دھد .توجه بايد بکنيم .پس ،ارباب اآلن من ذھنی ست .غالم
ھشياری ماست .غالم ميل به فضای يکتايی دارد ،يکی شدن دارد ،ارباب نمی خواھد بگذارد ،يک لحظه می گويد بگذار
من نمازم را بخوانم بيايم .می گويد برو و باھاش دوست است.
شما با ارباب دعوا نمی کنيد .آنجا ھم که رفته ،گفت می آيم ،شما منتظر باش .ولی ديگر از ادا اصول او خسته می شود.
جھان ،زياد منتظر نمی شود .عجله دارد .يک عده ای در جھان که می خواھند از شما سوءاستفاده کنند ،اگر نتوانند
سوءاستفاده کنند ديگر دست از سر شما برمی دارند .نمی توانند شما را بکشند آنجا ،برای اينکه شما ديگر چيزی نمی
خواھيد از آن.
حاال ،دوباره راجع به ماھی صحبت کرديم ،پس ماھی حالت شنای شماست در فضای يکتايی ،ولی می دانيد که يک عده
در بيرون دريا ،منتظرند شما را بکشند بيرون ،و شما نمی رويد .يک مدتی بايد باشيد آنجا ،نرويد ،تا آن جھان از شما نا
اميد بشود .به عبارت ديگر ،من ذھنی شما نا اميد بشود .اين معادل اين است که شما انرژی به من تان نمی دھيد ديگر.
در دفتر ششم ،بيت ،۲۶۶۹اين ھم خواندنی ست .ھزار بار بايد بخوانيم .می گويد:
صال ٍة دائمون
عاشقان را فی َ

پنج وقت آمد نماز و رھنمون
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می گويد که نماز را گفتند پنج دفعه بخوانيد ،اما عاشقان در نماز دائمی ھستند.
وقتی شما آينه درست کرديد ،خدا خودش را در آينۀ شما می بيند ،شما در نماز دائمی ھستيد .شما وصل ھستيد .نماز
برای وصل است .پنج بار می گويد کافی نيست.
برای اينکه اين غالم ،اين ھشياری ،اين خدائيت ما يک عالقه ای به آن فضا دارد ،به زندگی دارد ،به خدا دارد ،به اصل
خودش دارد که اين با ،اآلن موالنا می گويد که با اين بيست و چھارساعت ،پنج بار نمی شود اين کار را کرد .بايد دائما"
وصل باشيد و واقعا" ھم ھمين است .صحبت سر اين است که شما نمی توانيد وصل باشی ،قطع باشی ،وصل باشی ،قطع
باشی ،ھی قطع باشی ،خيلی زياد قطع باشی ،يا با ،اينقدر قطع باشی ،که ديگر نتوانی وصل بشوی و ،و کارھای معنوی
ما مثل ھمين نماز خواندن ،نمی شود من ذھنی نماز بخواند .ما وقتی ،اگر از نماز استفاده می کنيم ،بايد وصل باشيم ،بايد
حضور داشته باشيم ،بايد در آن حالت حداقل وصل باشيم و فلسفه ھم اين است که يکی وصل می شود اين وصل ھست
تا دوباره وصل بشود ،دوباره به شدت وصل بشود ،ولی بھترين چيز است که ھميشه وصل باشد.
اصال" اين کار برای اين است که ھميشه وصل باشيم .ولی دارد می گويد که عاشقان در وصل دائمی ھستند.
نه به پنج آرام گيرد آن ُخمار

که در آن سرھاست نی پانصد ھزار

می گويد که نه به ،به ،به پنج آرام می گيرد آن خمار ،آن تشنگی که در سرھای ماست ،آن تشنگی که در فطرت ماست
که دارد می رود به سوی فضای يکتايی ،آنجا با زندگی يکی بشود تا ما بشويم آينه و خدا خودش را در ما بيند و فکر
خالق و خاصيت ھای بزرگ خدايی را از ما بيان کند ،آن خماری ست که با پنج و حتی پانصدھزار ھم نمی نشيند.
بعد می گويد ،دوباره صحبت ماھی ست .ماھی نمی تواند از دريا دور باشد .ما مثل ماھی ھستيم که دائما" بايد در فضای
يکتايی باشيم و اگر آنجا يک ذره انس بگيريم ،آن نمی گذارد ما برويم .گفت ماھيان را دريا نمی گذارد بروند بيرون.
خاکيان را ھم دريا نمی گذارد بيايند تو .با اين تکليف ما را مشخص می کند .شما خاکی ھستيد ،ھر لحظه ھشياری
جسمی داريد؟ ،ميل به ماده می کنيد؟ ،جسم بودن می کنيد؟ ،ھر لحظه از جسم آگاھيد؟ ،پس شما ھيچ موقع از خدا آگاه
نخواھيد شد .اگر اينطوری ادامه بدھيد.
نيست ُزرْ َغبّا ً وظيف ٔه عاشقان

سخت مستسقيست جان صادقان

صادقان ،انسان ھايی ست که دروغين نيستند .نه دروغ می گويند ،نه من ذھنی دروغين ھستند .دروغ را حتما" من ذھنی
می گويد .انسانی که به حضور زنده است دروغ نمی گويد و ما در من ذھنی دروغ می گوييم می خواھيم چيزھا را
روی خودمان با دروغ اضافه کنيم تا بھتر جلوه کنيم .دروغ الزم نيست.
اين قانون کميابی ،اين زر غبا يعنی کمتر ببينيم تا دل مان به ھم تنگ بشود .قانون دخترھای دم بخت است .می گويد اگر
ھفته ای ھفت بار ببينيم ،تو از من سير می شوی .ھفته ای يک بار ببينيم ،حداکثر دو بار ببينيم ،دل مان تنگ بشود.
منظورش اين است اگر می خواھی ،مادرش ھم می گويد بگو بيايد خواستگاری ديگر ،اگر تو را می خواھد .کم ببينيم.
کم ببينم دل مان تنگ می شود ،زياد ببينيم از ھم سير می شويم .می گويد اين قانون در مورد عاشقان صدق نمی کند .در
مورد ماھی ھم صدق نمی کند .در مورد ما صدق نمی کند برای اينکه ما بايد ھميشه آينۀ خدا باشيم ،نميشود يک ساعت
باشيم ،بيست سه ساعت نباشيم .ھمچنين چيزی نمی شود.
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پس ،قانون کميابی که در جھان بيرون می گويند کار می کند ،ھر چيزی کمياب باشد قيمت اش ميرود باال ،در مورد
زندگی کار نمی کند .زندگی فراوانی ست .نمی شود شما خدا را ھفته ای يک بار ببينيد .آن ھم پنج دقيقه .ھميشه بايد با او
يکی باشيد.
و اين بعد معنوی ما که بصورت آينه امروز گفت ،بای ،دائما" بايد حاضر باشی .شما يک مقدار از ھشياری که از آن
ور می آيد ،بايد برای خودتان نگه داريد بعنوان آينه ،نمی توانيد ھمه را سرمايه گذاری کنيد در ذھن.
ھيچ چيزی نبايد شما را از ريشه بکشد در بيآورد .شما نبايد اينقدر واکنش نشان بدھيد ،عصبانی بشويد که ديگر بصورت
يک باشندۀ قطع ،از زندگی در بيآييد که مثل درختی که از ريشه کنده شده ،بکنند بيندازند آنجا .خشک بشود .نه.
ده درصدش را بگذاريد برود جھان ،نود درصدش را نگه داريد.
اين قضيه ھم اينطوری نيست که شما بگوييد يکی صد در صد به حضور می رسد ،آن يکی صفر در صد .يا صد است
يا صفر است ،نه .به درجه ای که شما مقاومت می کنيد ،منفصل می شويد ،جدا می شويد .جدايی بيشتر می شود .به
درجه ای که مقاومت کم می شود ،زندگی می تواند از طريق ما عبور کند .مآال" .قانون کميابی ،قانون دخترھای دم
بخت در اين مورد صادق نيست .کم ببينيم تا قدر ھم را بدانيم.
می گويد ،جان صادقان ،بسيار تشنه ست .مستسقی يعنی تشنه .سير نمی شود .تا برود با او يکی بشود.
نيست ُزرْ ِغبّا ً وظيف ٔه ماھيان

زانک بیدريا ندارند انس جان

بله .می گويد قانون که کم ببينيم ،شما می توانيد بگوييد به ماھی که خيلی خب حاال که اصرار می کنی ،من شما را پنج
ساعت در شبانه روز می اندازم تو دريا ،بعدا" بايد پيش من ... ،می گذارم روی ميز ،ھمراه من اينجا بنشينی.
می گويد اين قانون در مورد ماھيان صدق نمی کند .پس ما مثل ماھی ھستيم در دريای يکتايی شنا می کنيم .ماھی بی
فرم است ،سوال ذھنی نمی کند ،آب کو؟ ،ماھی تو دريا شنا کند ،ب  ...آب کو؟ ،از دريا پرت می شود بيرون.
برای ھمين می گويم سوال نکنيم .اينقدر سوال می شود ،آقا اين  ...چه می شود؟ ،آن جوری بکنيم چه جوری می شود؟
فالن می شود ،سوال نيست .در سوال نيست .سوال مربوط به ذھن است .ذھن اصال" نمی تواند بفھمد .آن چيزی که ما
بايد می فھميديم مقدار زيادی فھميده ايم .به قدر کافی فھميده ايم ديگر ،بيشتر از اين نمی خواھد بفھميم .ھمين ھا فھميدن
است ديگر .شما بايد آينه را صيقلی کنيد ،ھر موقع ديديم مگس روی برگ کاه ،نشست روی ادرار توھم ،وا  ...من دارم
خودم را نشان می دھم .و بسنده نکنيد به اينکه حاال ما ،وضع مان خوب شده ديگر ،يک مقداری از آينه را درست کرديم
حاال بس مان است .نه .اتفاقا" اين ،تعھد ،تا آنجا که ما آينۀ کامل بشويم.
يعنی اين ورزش معنوی ،تا آخر عمر ما ادامه دارد .شما بعنوان يک انسان ،بايد يک فضايی در خانه تان درست کنيد و
بگوييد من بعد معنوی ام را می خواھم تقويت کنم ،و در مورد فارسی زبانان ،واقعا" موالنا بھترين وسيله ست .با مثنوی
اش ،با ديوان شمس اش ،شما بنشينيد ھر روز بايد ،ھمانطور که می رويم ورزش می کنيم ،توی جيميم ،اين عضله
ورزش می خواھد ،اگر ورزش نکند و بدن حرکت نکند ،می پوسد از بين می رود اصال" .و عضالت ديگر آن عضلۀ
سابق نمی شوند .بعد معنوی ھم ھمينطور است .بعد معنوی بايد ھر روز ورزش کند ... .ما شش ماه ،ديگر به موالنا
گوش کرديم تمام شد رفت ،تعھد و ھمينطور ھماھنگ با آن چيزی که می خوانيم ،چرا سخت است؟
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برای اينکه به ضرر من ذھنی تمام می شود .من ذھنی ايستاده بيرون مسجد دم در می گويد بابا بيا ديگر ،چقدر می
خواھی نماز بخوانی آخر .چقدر می خواھی با خدا يکی بشوی ،بيا بيرون ديگر .بيا برويم برويم حمام .در حالتی که
حمام رفته اين .حمام ھمين فضای يکتايی بود ،غالم .آن يکی دارد می رود به يک حمام مادی.
می گويد بيا من تو را ببرم به يک حمام مادی.
نه ،بابا جان.
ماھيان قانون کم ببينيم دل مان تنگ بشود را قبول ندارند برای اينکه بدون دريا می ميرند اصال".
جان شان از بين می رود .ببينيد موالنا تا کجا می رود .می گويد اگر شما آينه نشويد ،اگر شما به منظور اصلی زندگی،
که بيرون آمدن از اين ذھن است و زاييده شدن از آن است ،به آن نرسيد ،به ،به ھيچ منظوری نرسيدی.
اين را ھم يادآوری کنم ،اگر شما ،با اين لحظه دعوا داشته باشيد ،اين دعوا ،اين عدم سازش با فرم اين لحظه ،در تمام
وضعيت ھای شما در تمام روابط شما خودش را منعکس خواھد کرد .اگر شما آينه نشويد ،آينه يعنی تسليم کامل در اين
لحظه و آشتی با فرم اين لحظه ،لحظه به لحظه ،آينه اين کار را می کند ،آينه اعتراض نمی کند ،شما تا حاال ،جلو آينه
وايستاديد که آينه به شما بگويد اِه  ...چرا آنطوری وايسادی؟ نه .ھر جور وامی ايستی ،آن را نشان می دھد.
آينۀ زندگی اعتراض نمی کند ولی با خردش شما را جور می کند .شما ھم جلوی آينه وايساديد ،آينه که به زبان نمی گويد
ايراد ،که چرا اينجايت چيزی چسبيده ،شما با عقل خودتان می بينيد که اينجايش مثل اينکه يک چيزی چسبيده ،من اين
را بکنم .آينه که نمی گويد که.
پس ،اگر ما تو دريا نباشيم ،اين دريا نبودن ،معادل ستيزه با اين لحظه ست .و ستيزه با اين لحظه ،در تمام شئونات
زندگی ما خودش را نشان خواھد داد ،من ذھنی را زنده نگه خواھد داشت ،ھر کاری بکنيم تويش منيت خواھد بود و ھر
کاری که منيت تويش باشد ،درد ايجاد خواھد شد و ما نمی توانيم روز خوش ببينيم.
شما نگاه کنيد ديگر .آدم ھايی که من دارند ،ھر چه سن شان باالتر رفته ،وضع شان بدتر شده .جسم شان ضعيف تر
شده ،مريض تر شدند ،فکرشان کوتاه تر شده ،از کار افتاده ،ھيجانات شان منفی ست ،شب خواب شان نمی برد ،شما
اگر اين آينه را نسازيد ،به فکر و به اميد روانشناس نباشيد .روانشناس کاری نمی تواند بکند.
آينه اصل است .بله.
پس ،توجه به آينه بودن ،توجه به قصۀ مگس ،توجه به رومی که آينه را دارد صيقل می دھد دائما" ،ببينيد شما چه
انتخاب ھايی داريد؟ ،توجه به اينکه اگر روح شما ،ھشياری شما آزاد شود ،برود با فضای يکتايی ،ارباب منتظر است
که بکشد بيرون ،داستان مست ،که مست به خداست و داروغه يا محتسب می خواھد اين را به زندان ببرد .محتسب
معادل دنياست .دنيا شما را می خواھد بکشد بوسيلۀ عوامل اش ،می خواھند شما را به واکنش وادارند .و دو تا راه دارد،
ھمۀ اينھا ،از جمله اينکه شما ماھی ھستيد و دائما" بايد توی دريا باشيد ،نمی توانيد خشکی زندگی کنيد و قانون کميابی و
کم ببينيم ،قدر ھم را بدانيم ،در مورد شما بعنوان ماھی و دريا ،صدق نمی کند.
اين قانون کميابی ،قانون ذھن است .بابا ،چقدر می خواھی ديگر با زندگی باشی ،و موالنا تمثيل زد ،گفت که آن پنج بار
کافی نيست ،برای اينکه جان عاشقان دائما" با او يکی ست.
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حاال عشق اصال" يعنی بيدار شدن از ذھن و انداختن من ذھنی و يکی شدن با او .يعنی با خدا .دائما" و يکی ماندن.
اين عشق است .حاال اين عشق و اين يکی شدن ،يک خاصيت ھايی در ما بوجود می آورد و ما به جھان يک خاصيت
ھايی می فرستيم ،يک برکت ھايی می فرستيم که ذھن نمی تواند آنھا را بشناسد.
امروز گفت خورشيد ،مشتری ،ماه ،ھر چه در جھان است ،منتظر آن انرژی ست .حاال شما باور می کنيد؟
حاال آن را باور نمی کنيد ،شما بياييد بگوييد اين جسم من ،اين فکر من ،اين وضعيت من منتظر آن انرژی ست .شما که
حاال احتياج اش را حس می کنيد .شخصا" .چه چيزی شما را خشک کرده؟ ،بی روح کرده؟ ،مرده کرده؟ ،چه چيزی؟
مگر شما ھمه چيز نداريد؟ ،مگر خانۀ بزرگ نداريد؟ ،مگر پول نداريد؟ ،مگر ھمسر نداريد؟ ،مگر بچۀ موفق نداريد؟
مگر بدن قوی نداريد؟ ،چه چيزی شما را بی حال کرده؟ ،بپرسيد.
چرا ھر کاری می کنيم ما ،درد ايجاد می شود؟ ،چرا اوضاع بيرون ،اين ھمه نابسامان است؟ ،جھان اين ھمه نابسامان
است؟ ،چه جوری خون به خون شستن ،که ما می خواھيم ،انجا  ...با حقه بازی می خواھيم مسائل غامض جھان را حل
کنيم ،می شود؟ ،جمع بشويم يکجا .ھمۀ مان حقه بازی می خواھيم بکنيم .با من ذھنی و و می خواھيم که جھان و مسائل
اش را حل کنيم.
نمی شود .نمی شود .ولی اگر اينه بشويم ،آن خرد ،سامان می دھد .چاره نداريم ما .ھم بصورت فردی ،ھم بصورت
جمعی .روز به روز ،مشکل تر خواھد شد ،اگر صادق نباشيم،اگر عاشق نباشيم ،اگر آينه نباشيم .راه حلی ست که موالنا
پيشنھاد می کند به بشريت .با زبان ساده.
*
برگشتيم به غزل مان .می گويد:
َف خور درگرفت
نيست شوی چون ت ِ

گر ز تو پر گشت جھان ھمچو برف
اگر از ما جھان پر شده ،مثل برف ،شده يا نشده؟

بله .شده .ما ،برف ،شفاف است ،درخشنده ست ،رو خاکی گرفته ،شما روی برف نمی توانيد چيز بکاريد .برف ھمين
توھم و درد ماست ،روی چه را گرفته؟ ،روی آينه را .آينه زمينۀ خاک يکتايی ست که ھمۀ ما روی آن ھستيم.
چه گرفته؟ ،چيزھای پز دادنی ،درخشنده ،آن چيزھايی که من با آنھا ھم ھويت شدم ودر آنھا من تخم مثال" گل می کارم.
شما تخم گل را بايد در فضای يکتايی بکاريد ،در آن زمينه .اگر اين توھمات و دردھای حاصل از آن ،روی آينه را
گرفته ،حاال ،آينه را يک جور ديگر می گويد اآلن.
واقعا" شما نگاه کنيد به خودتان .واقعا" از شما پر شده جھان با ،ديگر دور و برتان پر شده ،شما می خواھيد پر شود؟،
می خواھيد واقعا" مردم راجع به شما حرف بزنند ،تعريف کنند ،تأييد کنند ،يا می خواھيد آينه بشويد؟
اگر می گويد تف خورشيد ،گرمای خورشيد زندگی به شما بخورد ،اينھا ھمه نيست می شوند .در آنجا ھم غالم بيرون
نمی آيد .وقتی غالم بيرون نمی آيد و آنجا می ماند ،خور می تابد .خورشيد می تابد .خورشيد می تابد .اين لحظه با
زندگی موازی می شوی ،چه می شود؟ ،خورشيد زندگی از طريق شما می تابد؟ ،به کی می تابد؟ ،به من ذھنی شما ،به
دردھای شما ،اينھا را ھمان انرژی شفا می دھد .يکدفعه شما متوجه می شويد که اين ھمه جدی گرفتن رنجش ھای من،
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رنجيدن به حرف ھای يکی ،بابا ،اين اشتباه بوده ،اين توھم بوده ،نگه داری اينھا توھم بوده ،با خودم کشيدم اينھا را توھم
بوده .اين چه حرفی ست من می زنم ،سی سال پيش يک نفر به من ظلم کرده ،زندگی مرا خراب کرده ،زندگی ھمين آينه
ست ،آينه که خراب نمی شود .اين با ،بوسيلۀ خدا ساخته شده ،وجود من که خراب نمی شود ،چه وجود اصلی من ،آن
چيزی که خراب شده ،ھمين توھمات من بوده .تصويری داشتم که من يک آدمی ھستم خردمند و مھم و جدی ،يکی زده
يک قسمتی از اين را شکسته ،گفته ،نه نيست .يک قسمتی از اموالم را گرفته ،توھين کرده ،به ھمه گفته من بی سوادم.
طالق داده مرا .ظلم کرده .موقعی طالق می گرفتيم ،فحش داده ،نمی توانم فراموش کنم .اين مرا نابود کرده .حق دارم.
حق داری؟ ،نداری .اينھا ھمه چيزھای بی اساس بوده ،توھم بوده ،و شما درخشندگی برف را بھش دادی ،بھش چسبيدی
فکر کردی اينھا خيلی چيز مھمی ست ،اگر گرمای خورشيد واقعی بخورد ،اينھا ھمه نابود می شوند.
حاال به شما می گويد بايد اين کار را بکنی.
بنگر کاين خاک چه زيور گرفت

نيست شو ای برف و ھمه خاک شو

شما حاضريد نيست شويد؟ حاضريد مثل آن غالم ،برويد توی فضای يکتايی و اين من ذھنی را منتظر بگذاری ،نروی
بيرون ،ولی باھاش دعوا نکنی .می آيم ،باشد ،چشم ،نمی گذارد بيايم بيرون.
کی نمی گذارد بيايی بيرون؟ ،آنکه تو را نمی گذارد بيايی تو .تو بايد بيرون باشی.
وقتی ارباب نمی تواند بيايد تو ،به شما ديگر صدمه نمی تواند بزند که!.
ولی آن صاحب شماست .من ذھنی ما صاحب ماست بعنوان ھشياری ،صاحب نيست اين ،خودش را تحميل کرده ،اين
فرعون است .شما بگذار دم در ،برو آن تو .ھی صدا می کند ،می گويی باشد می آيم چشم .ولی باھاش دعوا نکن .دعوا
باھاش بکنی ،می روی بيرون از مسجد.
نيست شو ای برف و ھمه خاک شو ،خاک زمينۀ يکتايی ست .ھمۀ ما رو آن ھستيم .پوشانديم .خاک ،آن آينه ست .اگر
برف روی آينه نباشد ،اگر اين کدورت ھای ما ،رنجش ھای ما ،دردھای ما ،ھم ھويت شدگی ھای ما ،باورھای جدی ما
با آن چيزھای آفل و گذرا که نگذاشتيم بميرند ،چسبيديم ،آنھا روی اين خاک نمی گرفتند ،ما تو خاک خدا ،فکرھا را می
کاشتيم .ولی روی برف می کاريم .برف که چيزی رشد نمی کند.
تو ببين که ،حاال تمثيل خاک را می زند ،تو برف نبايد بکاری تويش .بھار می آيد ،ببين چه گل ھايی می آيد .تو ،خاک،
خاک سمبل آينه ست .خب وقتی خاک می شوی ،صفر ھم می شوی .برف روست ،درخشنده ست .می گويد من ھمه
چيزم .ھمه خاک شو .می شود شما ھمه خاک بشوی و ھر کسی اين خ  ...برف شما را آب می کند و شما واکنش نشان
ندھی ،تعمير نکنی بالفاصله برف را؟
و باز ھم برگردم به آن ،اگر کسی چيزی به شما می گويد يا کاری می کند ،ناراحت بشويد ،می گوييد اين در من است و
ازش تشکر کنيد .ولو برخورنده باشد ،بالفاصله واکنش نشان ندھی و خودت را تعمير نکنی ،من ذھنی را تعمير نکنی،
خشمگين نشوی بيايی باال و باھاش باشی ،يکی دو روز ،حاال ببينی چه می شود؟ ،بگو من می خواھم خاک بشوم.
خاک ،يک بار بايد صفر بشويم ،و ديگر ھيچ بشويم و از آنجا بياييم باال.
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ببين اين خ  ...مثال" گل ھای موالنا را ببين ،در خاک صفر ،تيره ،چقدر گل داده .موالنا آينۀ خداست ديگر .مثال خوبی
ست ديگر.
کز فر او ھر دو جھان فر گرفت

خاک به تدريج بدان جا رسيد

خاک ،يعنی ما ،يواش يواش .يک عده عجله دارند .به اين تدريج توجه کنيد .شما به تدريج توجه کنيد .شما اگرعجله
داريد ،ديگر توی فضای يکتايی نيستيد .رفتيد بيرون .يکی از راه ھای کشيدن شما به بيرون ،عجله ست .عجله يک فکر
است ،وقتی شما عجله می کنيد ،حتما" يک من ذھنی به يک مفھوم می خواھد برسد ،چرا نمی رسم.
از کجا می دانی نمی رسی؟ ،شما درخت را می کاريد ،خب ،آب می دھيد ،کود می دھيد ،آفتاب می افتد ،شما از کجا می
دانيد زندگی و طبيعت روی اين کار نمی کند؟
سال اول پنج تا سيب می دھد ،پس کار کرده ديگر .شما می خواھيد که بعد از يک ساعت ديگر ،پنج تا سيب بدھد ،يا
ھزار تا سيب بدھد.
نه .ما آينه را صيقل می زنيم ،ديوار خودمان را ،وقتی ديديم چينی شديم ،می گوييم حاال چينی شدم ،زير بار می رويد،
چينی ھستم اآلن .می آييم می رويم رومی می شويم ،آينه را صاف می کنيم ،و ديديم چينی می شويم ،نقاشی ھايمان را
مقايسه می کنيم و می خواھيم بچسبيم ،نگه داريم ،دوباره می رويم رومی می شويم.
ھر موقع به يک نقاشی چسبيديم و اين را جدی گرفتيم ،ياد مگس می افتيم ،ياد سنقر می افتيم ،ياد ماھی می افتيم که
ماھی در دريا شنا می کند ،نمی پرسد دريا کو .من کی ھستم توی اين دريا .فقط ماھی بودن اش را حفظ می کند ،بتدريج
صبر .قانون مزرعه.
به آنجا می رسيم ما ،بعنوان خاک ،اول خاک بوديم ،يواش يواش اين چيزھا را شنيديم ،ھشياری بيدار شد ،بيدار شد ،با
ھمين صبر و شکر و تسليم و آشتی با اين لحظه ،بدانجا رسيديم که اين شکوه ما ،اين فرّ ،برکتی که از ما برمی خيزد،
وقتی آينه شديم ،ھم اين جھان ،ھم آن جھان ،ف ّر می گيرد ،برکت پيدا می کند .حاال ببينيم موالنا چه می گويد:
يعنی ،اين جھان و آن جھان ،جھان منيفست شده و جھان منيفست نشده ،ھر دو به فرّ اين آينه احتياج دارد .اين صحبت ھا
اگر خوب دقت کنيد ،به ما اين بيداری را می دھد که ما مواظب رفتار خودمان باشيم ،مواظب فکرھای خودمان باشيم،
مواظب حالت ھای خودمان باشيم ،اھميت خودمان را بعنوان انسان بدانيم .اگر کسی به اين چيزھا معتقد باشد واقعا"،
حتی در حد باور بعضی کارھا را نمی کند .اگر شما بدانيد شما آينه ھستيد ،خدا خودش را در شما می بيند ،شما چکار
می خواھيد بکنيد واقعا" .ھمان کارھا را می خواھيد بکنيد؟ ،آه و ناله و گريه و اعتراض و بله؟ ،خشم و ترس و آنھا
را؟ ،يا نه .خدا از آن کارھا می کند؟ ،خدا خشم ھم دارد؟ ،ترس ھم دارد؟ ،توقعات ھم دارد؟ ،خدا از جنس کميابی ست؟
ھميشه قانون کميابی يادمان باشد که در عشق کار نمی کند .شما فراوانی را در جھان رواج می دھيد .فراوان ھستيد.
فراوانی شما را فراوان می کند و بخشيدن و دادن در شما بيشتر ،مثل اينکه خدا می گويد من پول می دھم ،ھر کسی زياد
خرج می کند ،بھش زياد تر می دھم .حاال پول را تبديل کنيد به جان ،انرژی .ھر کسی برکت و ف ّر را در جھان بيشتر
پخش کند ،من ،بيشتر می دھم.
بس ،که جھان جان سخنور گرفت

بس ،که زبان اين دم معزول شد )بله(
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حاال ،بس کن ،برای اينکه اين لحظه ،اين زبان و اين ذھن ،معزول شد .از کار برکنار شد ،تا حاال کار می کرد .آن
بيرون زبان راجع به فرم ھا صحبت می کرد ،اين زبان و ذھن ،می گويد زبان معزول شد ،يعنی ذھن معزول شد .شما
نمی رويد ديگر به ذھن و به ،دل مادی نداريد که از آنجا فکر بکنيد .فکرھايتان را از آنجا خلق کنيد ،ھمۀ فکرھا مربوط
به اين جھان باشد و من تويش باشد.
می گويد ،غزلی گفتيم و شما شنيديد که زبان ديگر بايد ساکت باشد .زبان چيزی نمی تواند بگويد برای اينکه جھان ،جان
خدا را گرفت .با ،با ،با اين صحبت ھا ،ما انرژی را ،ارتعاش را از طريق آينه بودن فرستاديم به جھان و جھان اآلن،
جان خدا را گرفته .جان ...
سخنور ،پس خدا بوده .زندگی بوده .بس .حرف نزن .حرف چيز مادی ست.
پس می بينی که موالنا به ارتعاش و پخش برکت اآلن در دو بيت ،صحبت فرّ می کند ،ف ّر يک چيز مادی نيست .ف ّر ما
نمی دانيم چيست که .ف ّر را ما نمی توانيم تعريف کنيم .فرّ برکت است .برکت چيست؟ ،نمی دانيم چيست؟ ،چه چيزی شما
را زنده می کند؟ ،نمی دانيم .ولی از دل خالی ما ،که آنجا نشسته ،از آنجا آن ف ّر تشعشع می کند .بايد ،آن بشويم ،تا بفھميم
ف ّر ،فرّ را فقط می شود پخش کرد و حس اش کرد و ازش استفاده کرد .درست مثل پولی که خرج کنی اآلن ،بدردت می
خورد ،خرج نکنی ديگر مال تو نيست.
اين انرژی ھم اآلن می آيد از دل خدايی ما در جھان پخش می شود ،آن چھار بعد ما می گيرد و سيراب می شود .اگر
نيايد نمی شود .حداقل جھان فردی شما بگذاريد جان سخنور را بگيرد .وقتی جان سخنور را می گيرد ،ديگر به حرف
زدن احتياجی نيست .ما بعنوان من ذھنی به حرف خيلی اھميت می دھيم .به اين چيزی که زبان می گويد ،اين زبان الکن
است ،اصال" فقط برای چيزھای مادی ست.
بيشتر اوقات ما را به جنگ و جدال می اندازد ،به دليل اينکه نمی تواند زندگی را بفھمد ،نمی تواند خدا را بفھمد .خدا در
جمله جا نمی شود .درکلمه جا نمی شود.
شما دوستان که اين برنامه را دوست داريد و بطور پيوسته تماشا می کنيد ،خواھش می کنم اين مسئوليت را حس کنيد و
خودتان را ملزم کنيد که بعنوان قانون جبران به برنامه کمک مالی بکنيد .ما اگر با اين آھنگ برويم جلو ،با کمال
شرمندگی و حس حق شناسی از آن کسانی که تا حاال ھمراه ما بوده اند ،بايد بگوييم که ما ادامه نخواھيم توانست بدھيم.
اگر با اين آھنگ برويم و شرمندۀ شما خواھيم شد .خيلی دوست ندارم راجع به اين موضوع من صحبت کنم ،ولی بخاطر
شما و اھميت اين برنامه و اين آموزش و تأثيراتی که دراين چند سال داشته ،به خودم اين سختی را روا می دارم که اين
موضوعات را به اطالع شما برسانم .برای اينکه کليد تغيير درشما زده بشود ،بايد قانون جبران را رعايت کنيد و
خودتان را ملزم بکنيد که حتما" اين کمک را بدست ما برسانيد تا اين برنامه ادامه پيدا کند ،اگر نشود ،اين شکست
بزرگی برای ھمۀ ما خواھد بود ،البته با سپاس زياد از شرکای فعلی ما ،بايد عرض کنم اين ھم که بقول موالنا ،اگر يک
بامی چھل متر است و نردبان ما سی و پنج متر است ،ما به آن بام نمی توانيم برسيم.
دوستان کمک می کنند ،آنھايی که کم کمک می کنند ،اگر می توانند ،می توانند زياد ترش بکنند ،ولی ما بسيار
سپاسگزاريم ،يعنی من سپاسگزارم و شناسايی می کنم اين زحمت را ،اين مسئوليت را.
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باز ھم يادمان باشد ،بنده و شما ،شريکيم .شما به من کمک نمی کنيد .بنده يک به اصطالح کارگر سادۀ اين آموزش ھستم
و ھر چه ھم در توان دارم ،دارم می گذارم که اين آموزش و پخش اين ھشياری ادامه پيدا کند .ولی اگر دوستانی که
کمک نمی کنند و قدردانی نمی کنند ،به اين کار ادامه بدھند ،ما ممکن است دچار بالی عدم قدردانی بشويم که ھر چه را
که قدرش را ندانيم ،خدا از ما می گيرد .اين قانون است .قانون جبران است و کار می کند.
ھر کسی ،ھر جا لنگی دارد ،يک جوری به قانون جبران مربوط می شود .بايد پيدا بکنيم.
اينجا ھم قانون جبران ،قانون قدردانی و نگه داری يک چيز با ارزش و شناسايی آن ،الزم است.
اگر عده ای به تأويل بپردازند ،به تفسير بپردازند ،بنده ،درست ،يک نفر مثل شما ھستم ،و از شما چيز زياد تری ندارم،
يک آدم معمولی ھستم ،صاحب حرفه ھستم ،صاحب بيزنس ھستم ،البته سن من ھم دارد به مرز ھفتاد می رسد
و اين بار بسيار سنگين است ولی از ابتدا يک آدم چالش پذيری بودم که تا حاال ادامه دادم .ولی اگر کمک نکنيد ،جواب
قدر شنا ،نشناسی کار خدا را بايد ما ھمه مان پس بدھيم .نگذاريد دچار اين مسئله بشويم .دارم من اين را از شما خواھش
می کنم .اين را می دانم بعنوان قانون ،ھر چيزی را که قدرش را ندانيم از دست می دھيم.
زحمت زيادی کشيديم ما ،و ھمينطور کسانی که با ما شريک بودند ،از پول شان گذشته اند ،اين دل را داشتند که از پول
شان بگذرند و قدرت خرجش را داشتند و به ما کمک کردند ،ولی يک عدۀ زيادی نمی کنند اين کار را و من ھم سخت ام
است که از اين صحبت ھا بکنم .يک روزی نيايد که بيايم اينجا بگويم که ديگر آخر ماه ماست ،ھمچنين امکانی وجود
دارد ،در حاليکه ما ھدف داريم ،برنامه داريم که نه تنھا اين برنامه را نگه داريم ،اين تلويزيون را نگه داريم ،بلکه خانۀ
موالنا باز کنيم .ولی خانۀ موالنا و گسترش اين ھشياری در جھان ،مجانی نيست ،پول زيادی می خواھد ،اگر يک عده
ای عالقمند به اين کار باشند ،می شود کرد .اگر بی اندازۀ کافی عالقمند نباشد ،معلوم می شود که ارزش اين آموزش
شناخته نشده.
پس از پانصد و بيست و سه تا برنامه و پخش دائمی آن ،و ھمچنين موسيقی ھايی که ما درست کرديم ،پخش کرديم و اين
ھمه تغييرات ،اگر مردمی که گوش می کنند ،نمی خواھند يک ذره جبران مادی بکنند که ھمچون برنامه ای وجود داشته
باشد ،و اين ھمه شفا دھنده بوده آموزش ھای موالنا ،کسانی که نمی توانستند بخوابند ،حاال می خوابند ،قرص را گذاشتند
کنار ،شفا پيدا کردند ،زندگی شان را سر و سامان داده اند ،خانواده ھايی که می خواستند جدا بشوند ،نشدند ،ھمۀ آن خانم
ھايی که اعتراض داشتند به زندگی ،تسليم شدند ،به زندگی شان چسبيده اند و از سرکشی طغيان دست برداشتند،
ھمانطور آقايان ،ولی ھمينطوری از کنار اين موضوع رد بشوند ،بشنوی و ناشنوده آوری ،ما ،از دست می دھيم .و چيز
بزرگی را از دست می دھيم .من صالح می دانم که از باقی عمر من که کامال" متعھد به اين راه ھستم ،ھمۀ ما خوب
استفاده کنيم ،درست استفاده کنيم ،معلوم نيست چند سال مانده به ،يک چيزی درست کنيم اينجا که بعنوان ميراث من
بماند .پانصد و بيست و سه تا برنامه ،تا ھر جا برسد ،پيش ببريم و اين يادگار بماند و روی پای خودش باشد و شکوفا
باشد و به اصطالح ،بال و پر پيدا کند اين ھشياری و حتی به جھان کمک بکند .شما می بينيد که اين آموزش ھا می تواند
در اين وضعيت جھان ،به جھان کمک بکند .اگر ايرانی ھا اينقدر بی تفاوت و قدر ناشناس باشند که از پول شان نگذرند،
امکان ھمچنين چيزی وجود نخواھد داشت.
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بنابراين ،خواھش می کنم حس مسئوليت کنيد ،ھر کسی به اين برنامه گوش می دھد خودش را ملزم بداند به فراخور
استفادۀ خودش ،تناسب استفادۀ خودش ،از خودش بپرسد که برای من چقدر ارزش دارد اين را که گوش می دھم ،نه که
تأويل کند ،تفسير کند که ،شھبازی از يک جايی تأمين می کند ،اين پشتش به جايی گرم است.
نخير .پشت ما به ھيچ جا گرم نيست .بنده يک آدم ساده ای ھستم ،يک بيزنس دارم ،آن ھم بيزنس کوچکی ست ،يک
مقدار بينندگان کمک می کنند ،مقداری ھم من می گذارم ولی اين نمی تواند ھمينطور ادامه پيدا کند ،سن من ھم دارد می
رود باال و به اندازۀ کافی ھم ادامه داديم که اگر قدرشناسی می خواھد بشود ،بشود ،و تمام خواستۀ من ،ھدف منم ھم
گسترش يک ھمچون برنامه ای ھست ،نه اينکه من بخواھم جيب ھايم را پر پول کنم ،من اصال" احتياجی به پول ندارم.
احتياج به ھيچ چيز ندارم .ھمه چيز دارم .ولی اين مھ ّم ارزش دارد و حاال که ما مجھز ھستيم به ابزار يک ھمچو فعاليت
مفيدی ،شما بايد کمک کنيد ،ادامه بدھيم .از نظر فنی بلديم .آزادی اش را اينجا داريم و از نظر آموزش عرفانی ھم يک
مقداری بنده بلدم ،از استادان ديگر ھم کمک بگيريم ،تا بتوانيم آن دانش عرفانی و حکمت عرفانی و فلسفی ايرانيان را
از اينجا نه تنھا بگوش ايرانيان ،ھمۀ ايرانيان و فارسی زبانان ،بگوش ھمۀ جھان برسانيم .می توانيم اين کار را بکنيم.
فقط کافی ست شما ،قانون جبران را در خودتان راه بيندازيد و بگوييد که من از برنامه استفاده می کنم ،مسئولم ،ملزمم
به اين برنامه ،به اندازه ای که می خواھم و ارزش دارد برای من ،کمک کنم .پنجاه دالر ،صد دالر ،دويست دالر ،جمع
شود ،به يک جايی برسيم ما .نه اينکه ما بياييم اينجا بگوييم ،بشنوند و بروند دنبال کارشان .ھيچ جا پشت ما وصل
نيست .من يک آدم ساده ای ھستم ،کار می کنم ،اين برنامه را ھم اجرا می کنم .ھمين است ديگر .چيز ديگری نيست.
بسيار ساده ست قضيه .به غير از آن انرژی و آن عقل و خردی ھم که از زندگی می آيد ،به چيز ديگری ھم گوش نمی
دھم ،تحت نفوذ ھيچکس ھم نيستم ،ھيچ سازمانی نيستم ،ھيچ کار ديگری ھم نمی خواھم بکنم غير از اين کار .ھمين.
چند تا عارف را که عمده ترينش حافظ است ،موالناست ،عطار است و فردوسی ،اين چند تا را ما می خواھيم بيان
بکنيم .کمک کنيد تا بتوانيم به يک جايی برسانيم.
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