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 لحظه این . ست لحظه این زنده فضای بخش مستی زندگی از حضوربرخورداری گنج میدونید، که همونطور

 دیلتب این یا پدیده این  .بشیم برخوردار زندگی اون از میخواهیم ما و جریانه در ما در ای زنده بسیار زندگی

 برخوردار میخواد که ی( من) یعنی ،باشه نداشته وجود ای شونده برخوردار که گرفت خواهد صورت موقعی

 متسلی لحظه این در ما دهنده تشخیص هوش یا ما هوش واقع در و بشه آگاهی حس یک به فقط تبدیل اون بشه،

 .بشه خدایی هوش. بشه لحظه این زندگی هوش . بشه هستی هوش

 وراینط را توهم در انسان اش، ریشه یا دین قوم، نژاد، از نظر صرف انسان بودن تمثیل ای دیگه جای یه در موالنا

 : میگه ،میکنه تمثیل

  درخت شاخه بر گشته حیران مرغ               سخت مرد گرفته مرغی سایه

 سبب پوسیده اینت باطل اینت              عجب میخندد کی بر مدمغ کین

 رو مرغه سایه رفته مرده یه و افتاده زمین رو اش سایه و نشسته ای شاخه یه روی درخت باالی مرغی یک میگه

 هچ به معیوبه مغزش که کسی این میگه خودش با مرغ و رو مرد کار این میکنه تماشا باال اون از مرغ و چسبیده

 پوسیده، سبب این از شگفتا که میگیره نتیجه موالنا و  . دستشه من سایه ،نیست دستش تو چیزی میخنده، چیزی

 حظهل این در زندگی که اینه اش معنی .  دستمون ایم گرفته رو مرغ سایه ما اینکه و بودن بیراهه در توهم، باطل،

 و ایم چسبیده فکره اون به ما میشه، ظاهر بما فکر بصورت که زندگی اثر زندگی، سایه ولی میجوشه ما در

 در ما در لحظه این در االن که زندگی خود حاال . میاد بدست فکر این از یا مرغ سایه روی از هم ما هوشیاری

  کرده؟ شدلخو چیزی چه به چسبیده، رو شبحی یه شده، تبدیل شبح به انسان این که میگه میکنه نگاه ما به جریانه

 ره . ست دیگه جای یه زندگی خود بلکه نیست اون که بینیم می میگیریم رو ها سایه هی مون زندگی اول از ما 

 که نیست لیمونحا  .بگیریم رو ای دیگه سایه یه دوباره باید نبوده این میبینیم بعد اینه میگیم میگیریم که رو چیزی

 ،آینده و گذشته بجای بیرون، بجای باید ما  . ماست در لحظه این زنده و فعال زندگی های سایه همه ها سایه این

 غمهای همون . ماست فکرهای ماست، توهمات نماینده که مرغ سایه. بگردیم دنبالش لحظه این در و درون در

 درست غم اون حوش و حول در درفکرت، . بینی می آزار ازش و چسبیدی بهش االن که چیزی همون ماست،

 تکون مرغ یه یعنی بخوره، تکون اگر مرغ سایه . خروشه و جوش در االن مرغ خود  . مرغه سایه همون ،کردی

 بینیم می بگیریم میکنیم اینطوری هی  .میریم اونور و اینور اش سایه دنبال هی ما بخوره تکون هم اش سایه بخوره

 گیزند اول از . نیست دستمون تو چیزی بینیم می چسبیم می رو مرغ سایه اینکه برای نیست دستمون چیزی

  .بوده همینطور

 تو بینین یم بعد اید گرفته دست تو ،توشه زندگی که میکردین فکر که رو چیزهایی که اید کرده تجربه سالها شما

 دل ام . نیست زندگی درش اون مونه، نمی باقی مونه، نمی دست تو که چیزی اون بنابراین . نمونده هیچی دستتون

 استم در همیشه و مونه می باقی و نمیره و نمیاد که چیزی . نمیکنیم خوش میرن و میان هی که چیزهایی به این به

 تمثیل در اگر پس . هست حضور گنج معنای این و بشیم زنده میخواهیم اون به واقع در ما هست، زنده همیشه و

 عوض که زندگی) یعنی شدن عوض به بکنه شروع زندگی و بپره اونور و اینور درخت شاخهای در مرغ موالنا

 نتکو وقتی مرغ جدید سایه بدویم هی زندگی های سایه دنبال نمیخوایم ما شدن، عوض وضعیتها بلکه( نمیشه

 اش سایه دنبال هی ما و میخوره تکون زمین در هم اش سایه شاخه اون به شاخه این از دیگه بعبارتی میخوره

  .بریم نمیخوایم

 نمونشو به بزنن و بدن تکون و بکنن صدا رو ما اگر که هستیم سایه دنبال دویدن مشغول اینقدر ماها از بعضی

 بالدن دویدن مشغول اینقدر ما . میدوی ها سایه دنبال فقط تو داری غصه داری، غم که اینهمه ،بشو بیدار که بگن

به  یا مبدی گوش حافظ یا بدیم گوش موالنا حرف نداریم وقت . بدیم گوش سخن اون به نداریم وقت که هستیم سایه

 دفعه یه مکنی نمی وقت که هستیم مشغول اینقدر.  میگن چی مورد این در اینها ببینیم که بدیم گوش دیگه بزرگان
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 زنده ،رگردیمب زندگی به و کنیم متوقف رو دویدن سایه دنبال میخوایم و میدویم سایه دنبال ما اینکه به بشیم هوشیار

  .لحظه این در بشیم

 ایهس . ایم شده دور زندگی از هم خودمون  .ایم شده تبدیل سایه به هم خودمون میدویم سایه دنبال وقتی باشه یادمون

 خوایمب اگه ما . نیست زندگی سایه  .ست دیگه جای یه اش سایه . ست دیگه جای یه خورشید، زندگی،. نداره زندگی

 و یاییمب در بودن سایه از میخواهیم  .ایم شده تبدیل سایه به هم خودمون حتمامرغ  سایه یعنی ها سایه به کنیم توجه

 تحقیق و میشه ناشی اون از حقیقت ، میشه ناشی اون از خرد که لحظه این هوشیار و آگاه و فعال زندگی خود به

  .بشیم بیدار اون به میکنه اشاره بما موالنا غزل این در که همینطور  .گنجه نمی کلمات در

 یاریهوش فقط انسانها ما از خیلی . بشیم بیدار داشتن جسمی هوشیاری یا بودن جسم خواب و ماده خواب از میخواهیم

 قطف میکنیم ما که فکری هر فکری، فرم هر میاد، بوجود ذهنمون در که فرمی هر یعنی  .میشیم متوجه رو جسمی

 کلمات رد حقیقت اصال که ببریم پی حقیقت این به میخواهیم . نمیدونیم چیزی اون از خارج، بلدیم اونو هوشیاری

  : میگه موالنا ، میکنه اشاره غزل این در موالنا که همونطور ،گنجه نمی ما فکرهای و

 کنید نی بانگ میل و روید هاعشرت سوی        کنید می التماس مطرب ز طربناکان ای

 خود ،هستیم شادی به آغشته یعنی، هستیم طربناک انسانها ما همه . انسانها ما ،هستیم ماها طربناکان ،طربناکان ای

 .بکنیم جدا خودمون از رو ناخالصی اون میخوایم شده ما قاطی ناخالصی ذره یه ولی  هستیم شادی

 عشاق،  شاد، آدمهای  نیکبخت،  مقبل،  طربناک، رو شما و من یعنی رو انسانها ما و رو انسان موالنا اینکه پس

 بیدار والنام که چیزی اون به بشیم بیدار میتونیم هم ما که اینه معنیش و خوبه خیلی این میکنه خطاب عاشقان یعنی

 . تس لحظه این کننده زنده و بخش شادی فضای مطرب که بینین می ، کنید می التماس مطرب ز طربناکان ای . شد

 و گذشته در موقع هیچ . ست لحظه این در همیشه زندگی ، میده زندگی تو به االن که چیزی اون یعنی  ،مطرب ز

 . نکرده دگیزن آینده در عمال حاال تا کس هیچ  .بکنیم برخورد میتونیم ذهنمون در ما گذشته و آینده با فقط نبوده آینده

  .میدادیم انجام براش کاری بود لحظه این در اگه  .است آینده در حتما نگرانشیم، االن که چیزی اون

 ورز به یعنی . داره تسلیم معنی التماس کلمه که بینین می . بکنید( می) التماس شما مطرب این از میگه پس

 ین باشه کسی هر از من . میگیرم بزور رو نی میگیم ما  ،میریم عوضی رو راه ما . نخواهید ستیزه با ،نخواهید

 هک کسانی ای ،طربناکان ای. میکنیم توجه ما موالنا لحن به . گرفت نمیشه زورکی رو نی . میگیرم بزور رو

 رو مناکین خاصیت نمیتونید شما که همینطور . شادی به آغشته یعنی گفتم که همونطور طربناک . هستید طربناک

 و بودن شاد خاصیت هم ما از  .مونه نمی چیزی بکیشد بیرون آب از رو نمناکی خاصیت  .بکیشد بیرون آب از

 . طربناکیه همون ما اصل ،هستیم همون ما . کشید نمیشه بیرون رو طربناکی

 به  ید،ا شده دور خرد از دیگه بعبارتینشسته  روتون غم گرفته، دلتون خرده یه شما که حاال میگه بنابراین پس

 می هک همینطور . بده( می) شما به لحظه این مطرب که کنین التماس دارین، توجه ها سایه به اید، شده تبدیل سایه

 این فرم رطش و قید بی پذیرش یعنی تسلیم، معنی التماس از . میکنه مطرح اینجا در رو تسلیم موالنا هم باز بینید

 این از غیر افته می داره لحظه این در اتفاقی هر لحظه، این فرم میکنه، ارائه ما به که چی هر لحظه این لحظه،

 واقع در هلحظ این . کرد ستیزه نمیشه لحظه این با. کنیم نمی جدل و بحث لحظه این با ما بنابراین . باشه نمیتونه

 .زندگیست بروز و ظهور. خداست ظهور

 یعنی جسم  .میشیم تبدیل جسم به لحظه، این حقیقت با بکنیم جدل اینکه محض به. کرد ستیزه نمیشه لحظه این با

 این وجهمت ما که اینه سر بحث تمام نداره وجود اصال مایی . بکنیم ستیزه لحظه این با نمیتونیم ما. روح بی شبح،

 و نداره وجود توهمی من بنام ای دیگه چیز هستیم اون ما که خدایی نیروی اون از غیر زندگی، از غیر که بشیم

 .همینه مطلب تمام . بشه مستحیل باید اون در توهمی من این
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 ستخردی و بخش خرد و بخش زندگی و بخش شادی نیروی همون می، کنید می التماس مطرب ز طربناکان بنابراین،

 این زنده فضای خود . است لحظه خود . جوشه می شما در لحظه این در و شما در جوشه می لحظه این از که

 .اش سایه نه نشسته، درخت باالی که مرغیست همون زندگی اصل و هستید زنده شما . شماست در لحظه

 

 . نیست اصلی هوش ،دومیه هوش یک ما فکرهای . فرعه ما فکرهای و اصله ما در جوشان زندگی این بنابراین

. ردک تجارت میشه باهاش . میکنه حل رو ما بیرونی کارهای فقط مشغولیم، بهش االن ما که چیزیهایی اون به فکر

 اربسی . کرد بندی فرمول رو علم میشه باهاش . زد حرف میشه باهاش . بکنیم پیدا مونو خونه آدرس میشه باهاش

 وبارهد که چیزیست یه عنی ی. دوومینه هوشیاری یک ما فکر بلکه کنیم فکر نباید اینکه نه هم اون مهمه بسیار

 تونهب فکر وبکنید  حس اونو میتونین شما میشین، زنده لحظه هر اون از شما و اصله که چیزی اون و اومده بوجود

 درست خود نکنید، درست من اون حوش و حول هستید آگاه ازش فکر در االن که چیزی اون و شما در نباشه اصل

  .کرد خواهد اذیت رو ما که چون نکنید

 هایی(من) ینا اینکه برای . برید شادیها بسمت میگه . کنید نی بانگ میل و روید عشرتها سوی : میگه بنابراین پس

 در و رفت خواهد بین از اینا شدید هویت هم هاشبا شما که چیزی هر  .میره میاد هی ها من این ساختید، که رو

 پس  .ودب خواهین غمناک شما میرن بین از اینا که موقعی ،نشدی هویت هم شما اینا با که وقتی و رفتنه بین از حال

 داشته ور نی بانگ شنیدن اشتهای  .بکنید نی بانگ میل و میگرین شادیازش شما  که چیزی اون بسوی برگردین

 نی شدن نواخته صدای شما  بده، نی شما به لحظه این مطرب اگر حالت این در شما که میکنه اشاره موالنا و باشید

  .میشنوین رو خودتون

 فکرهای وسیلهب یعنی ننوازید تونو نی خودتون . هستی بوسیله زندگی، بوسیله بشه نواخته تون نی بذارین بنابراین

 .نکنید تعیین رو لحظه این زندگی میاد تون گذشته از و میاد بیرون تون من از که خودتون

 کنید نی بانگ میل و روید هاعشرت سوی        کنید می التماس مطرب ز طربناکان ای

 کنید پی هاطرب هایقدم در را غم اسب        مقبالن ای شوید هاشادی اسب شهسوار

 یجسم هوش از  .بیایید بیرون خودتون از که میشین شادی سوار موقعی شما . بشید شادی سوار شما میگه پس

 میشیم موقع اون. بشیم مون اصل سوار . بشیم مون اصل و بشه زنده شما در لحظه این هوش تا بیایید بیرون

 .شهسوار

 برای  .میکنه صدا مقبل . میکنه صدا بخت نیک رو ما موالنا که بینین می ،مقبالن ای شوید شادیها اسب شهسوار

 آگاه خودش از خودش و بشناسه رو خوش میتونه ما طریق از زندگی که دلیل این به ما  .هستیم انسان ما اینکه

 حس رو بودن زنده این و هست زنده آگاهه، خودش از لحظه این که باشیم زندگی هوش میتونیم ما یعنی . بشه

 هم رو چیز نفال باشم، داشته رو چیز فالن من که نیست این نیکبختی . هستیم نیکبخت ما ،هستیم مقبل ما . میکنه

 ممکنه میاد بوجود ما زندگی در که چیزی هر  .مرغه های سایه همش اونا ولی داره خود جای اونم . باشم داشته

 شکم یجوره چ فیزیکی، زندگی ادامه برای اونا که شناختیم رو حقیقت این ولی کنه کمک بما بیرونی زندگی در

 ادامه سبب و همهم بسیار اینا بشیم، سوار باشیم داشته بیلیواتوم باشیم، داشته سرپناهی یه باالخره کنیم، سیر مونو

 لتونپو شما چقدر هر که نیست اونطوری . نیست شادی اونا توی در که میدونیم ما ولی میشه ما فیزیکی زندگی

 .ادمی میجوشه ما درون از شادی اینکه برای . نیست برقرار تناسب این . بشه بیشتر هم تون شادی بشه، زیاد

 خونه  .هست هم ما بیلمواتو. هست هم ما پول همین مرغ سایه . چسبیدن رو مرغ سایه انسانها که میگه همین برای

 در و مرغه سایه این هست، شما در نامیرا زندگی این وجود از خارج که چیزی هر . هست هم ما بچه. هست ماهم

  .یمببر اونهارو لذت تا بکنیم حس وجودمون در رو شادی این باید اما هستن، مهم هم اونها البته . نیست شادی اونها
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 در که چیزی هر از مون، اتومبیل از مون، فامیل از مون، همسر از مون، بچه از مون، پول از بشیم برخوردار تا

 می شبح هم رو اونها شدیم، شبح به یلدتب چون ما نباشه زنده لحظه این ما در اصل این اگر . داره وجود جهان

  .بینیم

 و پویا زندگی هی نه اینکه یا بینید می اسمشو فقط میکنید نگاه تون ساله دو تون ساله یه بچه به وقتی بینید می شما

 ینا  .بینیم می اسم بیرون دنیای از فقط ما اوقات گاهی . طپه می لحظه هر معجزه این داره کهبینید  می معجزه یه

 : بنابراین پس. نیست شرط اسمها. اسم اون اسم، اون اسم،

 کنید پی هاطرب هایقدم در را غم اسب        مقبالن ای شوید هاشادی اسب شهسوار

 زندگی نیروی یعنی ندید انرژی غم به . بره بین از و بمونه گرسنه غم اسب بذارین . نشین سوار رو غم اسب یعنی

 گبزر ما من میکنیم فکر ما البته  .غمه منی هر . نکنید درست من  .نکنید ذهنی من به تبدیل لحظه این در رو

 . هستیم مهم ام یعنی این کنیم تنبیه  کنیم، له پا زیر رو دیگران  ،بیاریم در نفوذ تحت رو دیگران اگه یعنی بشه،

 گرفتاری  ،بزرگت من چی هر . میکنیم درست غم اسب . میشیم سوار رو غم اسب داریم ما ،نیست اینطوری

 یرونب و بکشیم بیرون مونو خود مخمصه این از باید ما روزی یه .  اومدن در دردناکی بهو بیشتر غصه بیشترو

 .مشکلتر مخمصه این از خود کشیدن

 یم،بش آزاد ما که شرطی . تسلیمه شرط  ، دراز کار نه است تسلیم شرط : میگه موالنا دیگه جایی در که همینطور

 رد نبود سود . میده( می) ما به که است لحظه این مطرب به کردن التماس . است لحظه این شرط و قید بی پذیرش

  نیم،بک تازی ترک بچرخیم، هی ذهنی من مختلف شعبات در  ذهنی، من تو بریم اگر ما یعنی ، تاز و ترک ضاللت

 بودن سود گمراهی در . زدن پا و دست و ستیزه و تالش این  وهم، اون به وهم این از  بکنیم، تالش  بکنیم، تقال

 ایدب کارو این . پیشه در درازی کار که میگه بما ذهن . دراز کار نه است تسلیم شرط پس . تاز و ترک ضاللت در

 اینطوری میگه موالنا . برسی شادی به تا بکنی باید کوشش اینهمه  .بکنی باید کارو اون بکنی، باید کارو اون بکنی،

 شرط. داره من ذهن ، ذهنه این از خروج و لحظه این شرط و قید بی پذیرش یعنی ، تسلیمه اینکار شرط . نیست

 زمان چقدر هر. من یعنی زمان ،زمان یعنی آینده . فراوان آینده دراز، زمان یا دراز راه یا دراز کار نه است تسلیم

 .بیشتر آزار و بیشتر شکنجه و بزرگتر من یعنی درازتر

 

 تاز و ترک ضاللت در نبود سود         دراز کار نه است تسلیم شرط

  .کردن بیهوده تالش و تقال توهم، درون در گمراهی، در نداره سود یعنی

 کنید دی ماه ادباری و خشک و سرد ترک     چمن گلزار رنگ صد با هست نوبهاری

 قتیو  .ما درون در در میشه متولد نوبهاری یه ما، در لحظه هر یعنی کنهیم استفاده نوبهار از که میدونین  نوبهار،

 اب هست نوبهاری  . میشه متولد نوبهاری یه لحظه هر هست، لحظه این زنده فضای که برمیگردیم مون اصل به

 ادباری و خشک و سرد ترک  :میده توضیح خودش داره   ایم؟ کرده گیر کجا حاال ما منتها ، چمن گلزار رنگ صد

 ور ذهنتون فضای خشک و سرد محیط این میگه . بدبختی یعنی ادباری، زمستان ماه یعنی دی ماه ، کنید دی ماه

 میشه رمگ هوا بهار در  . بیشتر فعالیت گرمتر چقدر هر . نیست توش زندگی اینکه برای  سرده، نداره انعطاف که

 و خشک محیط در . میجوشه بیشتر زندگی هم لحظه این زندگی جوشش در ،هم لحظه این ،بهار در بنابراین پس

 ما اینکه برای داره وجود غصه  داره، وجود بدبختی . نداره وجود زندگی ذهنیمون های من زای بدبختی و سرد

 یخشک قابلهای اونها ضمن در. نیست اونها در زندگی و شدیم هویت هم بیرون دنیای مختلف چیزهای با ذهنمون در

  . ندارن انعطاف اند،
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 خود زندگی هم گرفته دستش اونو داره جامدی کش خط یه ما هنذ  .نگیم نه ما برسیم، بهش ما که نیست چیزی

 . میاد در کوتاه همیشه ، نمیاد در او اندازه مطابق هم ای اندازه هیچ . بگیره اندازه میخواد رو مردم زندگی هم مونو

 ندازها اونارو ، باشین داشته توجه نیست الزم مردم زندگیه ب شما   .دور بندازین رو کش خط این میگه بنابراین

 ادباری و خشک و سرد ترک . بیرون بپرید زندگی نوع این از و فاز ازین  .بکنید قضاوت هی خودتونو و بگیرین

 .شما در لحظه این در بشه زنده نوبهار بذارین بنابراین پس؛ کنید دی ماه

 کنید هی هی اگر مرتدید العشاق ایها    جوق جوق بریده سر دیدن خواهید گان کشته

 شدین من که چیزی هر از خودتون های من به مردن اعتباری در و شدن زنده جریان این در  فرآیند، این در میگه

  میرن، بین از دارن و مردند اید شده اونها شما که دیوهایی این دیدین اگر شما  .مرد خواهند اونا بکشین دست و

 نمی  .اید رگشتهب زندگی از یعنی مرتدید  .اید برگشته زندگی و دین از یعنی  .مرتدید شما بکنید گریه اونا برای اگر

 کنید اهنگ بهشون و بمیرن بذارین تونو خود های من این دسته دسته بنابراین، بشه زنده شما در گیزند این خواین

 یها من چه میمیرن ها من این که بینین می وقتی میگه و میشه زنده ما در شادی میمیرن اینا وقتی چون بخندید

 تر زنده اینها میمیره هاشون من هی هستن همراه شما با که کسایی و تون دوستان های من چه رهیمیم خودتون

 . میشن تر زنده بیرون، میکشن ها من این از رو هوشیاری و خودشونو وقتی  .میشن

 به ما در به، تبدیل هوش این رو، لحظه این هوش میکشیم، بیرون رو هوش ذهنی فرم هر از ذهنی، من از ما

 . دنش کشیده بیرون ذهنی فرمهای از که خالصی هوش یعنی حضور گنج  .میشه حضور به تبدیل میشه، زندگی

  .میدیم جان ذهنی فرمهای این به که هستیم ما یعنی. ندارن جان ذهنی فرمهای این دیگه

 کنید ری راه قصد دم هر که این عقلست چه این    ایدگشته طالب که چینی بت آن چینست سوی

 هر ما هک عقلیه چه این . بکنید حرکت باید چین بسوی چینه، در اید شده طالبش شما که چینی روی زیبا اون میگه

 این ،این چه عقلست این که هر دم قصد راه ری کنید . میبره بکار موالنا که بکنیم توجه هم دو هر این به لحظه،

 ام که چیزی اون  .نمیریم چین بسوی که واضحه میریم ری بسوی  .میریم ری بسوی لحظه هر ما که عقلیه چه

 وششک چی برای میپرسی کسی هر از . بکنن زندگی که میکنن کوشش انسانها همه . زندگیست ایم شده طالبش

 .بکنم زندگی میخوام بشه، بهتر زندگیم میخوام میگه ،میدوی اینهمه، میکنی

 زنده بهش لحظه همین میتونی  .شماست درون در. هست لحظه این در اید شده طالبش شما که که چیزی این میگه

 اشم که عقلیه چه این . بردار دیگران از و بیرون از را ات توجه و درونت و خودت به برگرد بنابراین . بشی

 در ذهن طریق از و ذهن به و بیرون به ات توجه همش بکنید توجه خودتون درون به و لحظه این به اینکه بجای

 تو اریهک چه این . هستی زنده گذشته یعنی آینده به میری وقتی و آینده به میری لحظه هر تو  .است آینده و گذشته

 : میده توضیح بعد، درون به برگردی باید شما ،میکنی

 کنید حطی و ابجد حروف تکرار ترک     جان گوش سماع اندر بقا خرابات در

 همیتون که داری فضا این در  ،عدم این در  .است لحظه این کننده حل و زنده فضای بقا خرابات بقا، خرابات در

 و فکرهاتون که ماست آسمان همین شبیه که لحظه این در شما درون آسمان در  بده، جا خود در رو چی همه

 اتخراب در: میگه .  هستین جادار و هستین آسمان شما ولی هستن ستارگان همین مثل تون هیجانی و ذهنی فرمهای

. شهب آب میتونه بشه، حل میتونه اید شده اون شما که هیجانی فرم هر و ذهنی فرم هر که بقا خرابات این در ،بقا

 در رو شدنی زاده چیه همه و نمیمیره و نمیشه زاده که چیزیست همون ذاتش  خرابات، اون در  بقا، خرابات در

  . میاد اونا از چی همه و میکنه حل خودش

 شادی بزمگاه این یعنی بزمگاه، این در ،جان گوش نوازش و طرب این در ، جان گوش سماع اندر بقا خرابات در 

 و دابج حروف تکرار ترک  کنیم؟ کار چه میشه، بلند لحظه این فضاداری از یعنی میشه بلند خرابات اون از که
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 اه بچه به قرآن درس ابتدای که چیزهایست اینا میدونن خوندن قرآن درس که اونایی حطی، و ابجد ، کنید حطی

 ،زندگی میگیم ما . هاست اسم ،الفاظه و کلمات منظورش ،لفظه منظورش  .میکنن تکرار هی رو اینا و میدن درس

 ماش اگر میگه . چسبونه می لفظ اون به رو لفظ این بفهمه رو اینها معنی ذهن اینکه بدون دیگه، کلمه یه وحدت،

 .میومدید بیرون لفظ از بودید لحظه این به زنده

 رو چی مهه . نداره کاری معنا به و میکنه کار لفظ با فقط که کسی مند، لفظ . ایم شده مند لفظ انسانها بیشتر و ما 

 یلیخ خیلی که داره لفظی ای، کلمه همین هوشیاری بعد و میدونه و میبینه اسم به فقط و میبینه جامد بصورت

 اسم یه فقط حسن از حسن، مثال بگین اگر شما . چیز اون درباره میکنه تجسم ذهن که چیزیست یه اونم و محدوده

 شما اگر میگه . ما ذهن در همونه حسن همه . حسن از بدیست خصوصیات یه شاید اونم و توصیف یه و میدونید

 گوش ناو که نباشین نگران شما بلکه گوش این نه ، جان گوش سماع اندر بقا خرابات در لحظه، این به بشین زنده

ه چ ما حاال که اینه نگران همش ذهن . میگیره شو نیرو اونجا از اون، از هم گوش این بکنین، پیدا کجا از رو

 بپذیرید رو لحظه این فقط نباشید اون نگران شما . نیومده بما کنیم، کار باید ما نمیتونیم، ما . برسیم اونجا به جوری

  .بپذیرید رو غم اون دارید، غم لحظه این اگر حتی

 ور صلیبش واقع در که هست مسیح مثال همین میکنیم حمل خودمون با رو مون غمها وقتی واقع در ما که میدونین

 ویر شدیم میخکوب واقع در ما اینکه یعنی میکنه حمل خودش با رو صلیبش مسیح اینکه  .میکنه حمل خودش با

 می ولی شکنجه ابزار بعنوان میکنیم حمل خودمون با رو ذهنمون ما  .مونه شکنجه ابزار ذهنمون که  .ذهنمون

 شما وقتی ینکها یعنی   چی؟ یعنی ، میشه مقدسی چیز به تبدیل یدفعه مسیح شکنجه ابزار این مسیحیت در که بینین

 . مقدس فضای اون به  مقدس، چیز اون به میبره رو شمار پذیرش این یدفعه پذیرید، می رو شکنجه ابزار همین

 شما که رو لحظه این فرم شما اگر اینکه برای میشه؟ مقدسی چیز یه به تبدیل یدفعه مسیح شکنجه ابزار این چرا

 ذهنه اون ، ننپذیرفتی زمانیکه تا ولی . میشه باز فرمی بی اون بروی ای دریچه بالفاصله بپذیرید میکنه شکنجه رو

 نذارین ور بحثها این. نیومده بما نمیرسیم، اونجا به که ما   بپذیریم؟ جوریه چ حاال نمیشه که این میکنه استدالل هی

 .میکنه الفاظ با رو ها لفظ این اینکه برای بکنه مطرح شما برای ذهن

 هیچکس  .برمیداریم دست ظاهری ستیزه از ما گنجوند نمیشه کلمات در رو حقیقت که برسیم شناسایی این به ما اگر

  .بگنجونه کلمه توی رو حقیقت نتوانسته حاال تا

 کنید حطی و ابجد حروف تکرار ترک         جان گوش سماع اندر بقا خرابات در

  ،هستن لفظ طفق الفاظ . کنید ولش رو الفاظ میگه . نکنید تکرا دیگه و بکنید اونجا به رسیدید وقتی الفاظ تکرار

 روی یگهم بنابراین . بده جا خودش بر رو حقیقت نمیتونه لفظی هیچ ای، کلمه هیچ  .کنن بیان نمیتونن رو حقیقت

 وجودب من و آوردیم بوجود ذهنی فرم کنیم تکیه ما الفاظ روی اینکه محض به . نجنگید نکنید، تکیه شما الفاظ

 میکنه معنی داره   .نداره جا فرم اونجا  .میشه حل دیگه  فرم، جان گوش سماع در بقا خرابات در ولی  .آوردیم

 : دوباره

 کنید طی هللا بهر از عاقلی و عقل فرش      کنید پر سر کاسه باقی صرف شراب از

 ور سر کاسه این باقی خالص شراب از . داره وجود همیشه نمیمیره، یعنی باقی باقی، خالص شراب این از میگه

 یعنی  .بیارید در لحظه این بخش زندگی و فضادار نیروی همین اداره زیر کنترل، زیر رو ذهن یعنی  .بکنید پر

 گید،ب خدا به راجع چیزی یه که االن میخواستم شما از من اگر . بکنه کار ذهنتون موقع اون بذارین  .بشید زندگی

 لفظ به دلتون تو یا و بگید لفظ به چیزی نمیخوام یعنی نباشه، ذهنی فعالیت نباشه، گفتار  نباشه، کلمه چیز این ولی

  میگفتید؟ چی شما ،بگید خدا به راجع چیزی یه و نبرین بکار ذهن ، نه ،بیارین در شکلک بکنید، حرکتی یا بگید

 نیارید، فتارگ به ،نگید ذهن به نگید، زبان به ، نگید چیزی . نباشه ذهن به که بگید خدا به راجع چیزی . کنید امتحان
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 اسم ،نباشه قضاوت ، نباشه تفسیر ،نباشه توصیف ،نباشه گرفتید یاد قبال که چیزهایی اون از . نباشه گذشته از

  میگین؟ جوری هچ، نباشه کلمه،نباشه

 یکدفعه گینب اینو بخواین اگه بیرون بیاین ذهنتون از باید که اینه از غیر  ،کنید طی هللا بهر از عاقلی و عقل فرش 

 به بگیم گرفتیم یاد ما که رو چیزی هر چون بگید، نخواین ذهن به اگر  .بگید شدن زنده بوسیله اون، به بشین زنده

 . گهب کلمات به داره دوست ذهن  .میکنیم صحبت بهش راجع که چیزی اون به بشیم زنده که نگرفتیم یاد ما  .ذهنه

 لحظه این رد اون به بشین زنده باید ،نباشه ذهن به نباشه، لفظ به که بگین بخواین چیزی خدا به راجع شما اگر پس

 عنیم رو کلمه این موالنا دوباره بنابراین، بزنین حرف شما نه ،بزنه حرف اون که زندگی اون به بدین راه یعنی

  : میگه میکنه

 دیباخو  .برید بیرون باخودی صفات از هستید عاشقان شما میگه ، عاشقان ای شوید بیرون باخودی صفات از

 لحظه ینا در هستیم زنده . لحظه این در هستیم فرم بی زنده فضای ، هستیم عدم فضای ما یعنی ، داشتن خود یعنی

 رونبی شما صفات این از میگه . مشغولیم اون به کردیم درست سایه یه توهمی، من یه  .ایم کرده درست خود ولی

 موهوم وجود اون تمام که میگه دیگهبعبارت   .زندگی یعنی حی ،کنید حی جمال دیدار محو را خویشتن و برین

 ونا به که تونو من تونو، توهم شما . لحظه این به شدن زنده همین یعنی  .بکنید زندگی روی دیدار محو رو ذهنی

 . لحظه این زندگی به لحظه این در میشین زنده و میکنین رها رو سایه مشغولین،

 . یدارد این در کنید محو رو ذهنی فرم اون و لحظه این به بشین زنده یعنی ، کنید حی جمال دیدار محو را خویشتن

 بدون  ط،شر و قید بی پذیرش گفتم که همینطور . آسونه کار این و بره بین از بشه محو این میشه زنده اون همینکه

 که نه  ،لحظه این در بپذیریم مونو فعلی وضعیت ما که اینه اش چاره  .ست لحظه این فکر فکر، بدون  استدالل،

 لحظه ینا زنده زندگی و مون درون خرد این به که نکنیم جدل باهاش  بپذیریم، بلکه بمونیم وضعیت این در بخوایم

 .یارهب در خودش اداره تحت رو ما زندگی و بشه زنده ما در اینکه برای غلطه، بکنیم پیدا دست . بکنیم پیدا دست

 کنید وی بهر ز قربان تن و دارید فدا جان          شهان خداوند الدین شمس تبریز شه با

 حظهل این زنده زندگی بازهم سمبل تبریزی شمس میدونین که همونطور ،شهان خداوند الدین شمس تبریز شه با

 . بیرون میاد اون از چی همه . چیزه همه خداوند هاست، شاه همه خداوند شهان، خداوند این و عدمه سمبل  .ست

 هم را تن و بکنید فدا تونو خود جان میگه ،شهان خداوند الدین شمس تبریز شه با. برمیگرده اون به چی همه

 . ذهنی باورهای همون. مشغولیم بهش ما که ذهنی جان همون  بکنید؟ فدا میگه رو جان کدوم . بکنید او قربان

  .جریانه در ما مکالمه این زیر واقع در لحظه این که هیجانی و ذهنی فرمهای همون

 شمس روینی بوسیله میگه . کردیم پیدا ذهنی جان یه ما  تونه، جان میکنین فکر و مشغولین بهش شما که چیزی اون

 ،ذهنی جان این اما . کنید محو رو ذهنی جان ،لحظه این در زندگی نیروی ،لحظه این در عدم نیروی یا تبریزی

 یزیکف بنام هم ای دیگه توهم یک بکنه ثابت خودشو اینکه برای هستید ذهنی فرم یه شما میگه بما که ذهنی جان

 ونذهنم بوسیله ما رو بدنمون داریم، بدنمون از که تجسمی اون که چیزی اون ما ذهنی فیزیک و میکنه ایجاد ذهنی

 مه ما ذهنی جان که کنه ثابت تا میکنه معرفی بما پذیر آسیب موجود یک رو ما بدن این ذهنمون  .میکنیم درک

 .پذیره آسیب

 معرض در همش میکنیم فکر هستیم که وضعیتی در االن ما . میاره بوجود ذهنی بدن ذهنی جان دیگه بعبارتی

 و نمیشه هزاد و نمیمیره ،نامیراست ناپذیره، آسیب که ایم شده تشکیل عنصری یک از ما که نمیکنیم فکر  .خطریم

 تن ینا اون از بعد و میکنه تبدیل شبح یه به میگیره رو نیرو این ما ذهن ولی هستیم اون لحظه هر . هستیم اون ما

  . داریم مردن ترس ماها همه . بترسونه رو ما لحظه هر که رو تن این تجسم  .میکنه ایجاد رو
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 به برنجونه، رو ما نمیتونسته کسی که برسیم شناسایی این به اگر . دیدیم آسیب گذشته در که میکنیم فکر ماها همه

 همه . شدمی اتوماتیک بخشیدن و کردن گذشت هستیم، ناپذیر آسیب عنصر یک ما اصال اینکه برای بزنه آسیب ما

 .میشد اتوماتیک بخشیدن بنابراین ببینیم تونستیم نمی آسیب ما که میفهمیدیم ما رو چی

 .میشد توماتیکا بخشیدن بنابراین. ببینیم تونستیم نمی آسیب ما که میفهمیدیم ما رو چی همه. میشد اتوماتیک بخشیدن


