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413عطار، دیوان اشعار، غزل شماره 
عمر رفت و تو منی داري هنوز

راه بر ناایمنی داري هنوز
زخم کاید بر منی آید همه

رنجی منی داري هنوزتا تو می
از تو هر نفسزاید صد منی می

وي عجب آبستنی داري هنوز
پیر گشتی و بسی کردي سلوك

داري هنوزطبع رند گُلخَنی
همرهان رفتند و یاران گم شدند

همچنان تو ساکنی داري هنوز
روز و شب در پرده با چندین ملک

عادت اهریمنی داري هنوز
اي از تیرگیروي گردانیده

پشت سوي روشنی داري هنوز
دوستی کی ره دهددلبرت در 

چون دلی پر دشمنی داري هنوز
زنی دم از پی معنی ولیکمی

تو کجا آن چاشنی داري هنوز
در گریبان کش سر و بنشین خموش

چون بسی تر دامنی داري هنوز
کش بالکُش و میخویشتن را می

زانکه نفس کشتنی داري هنوز
رهبري چون آید از تو اي فرید

هنوزچون تون عزم رهزنی داري
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. کنماز عطار شروع می413با سالم و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

راه بر ناایمنی داري هنوز******عمر رفت و تو منی داري هنوز

شود که در کند و اگر ما خوب توجه کنیم معلوم میپس در این غزل بسیار ساده عطار یک سوالی را مطرح می

شد و انجام نشده و قبل انجام میها کلمه هنوز یعنی اینکه یک کاري باید مدت. ایممهمی ما تأخیر کردهانجام کار 

ن من ذهنی داشتن همراه با حس ایهشود کمنی یعنی من ذهنی داشتن و معلوم می. آن رها شدن از منی هست

گوید عمر تمام می. نسان وجود داردبراي احالتی که در ذهن من دارنا ایمنی یعنی عدم امنیت،ناایمنی هست

منی یعنی من داشتن منیت داشتن و هنوز به فضاي نا . عمر رفت و تو هنوز منی داري،شد، دیگر آخرش هست

اما اجازه بدهید تعریف کنیم امروز . ن براي انسان کار بعیدي هستایهکبنظر می آید. کنیایمنی رفت و آمد می

طرف صحبتش انسانی که در ذات هوشیاري . کندکسی صحبت میعطار با چه هست و یکه منی چ

بی فرم هست و در ايهیک چنین باشند. امتداد خدا است،انسان از جنس بودن از جنس خداییت. هست

ابتدا بی نهایت و از جنس ابدیت هست یعنی قبل از اینکه وارد این جهان بشویم ما و همین االن هم همینطور و 

بعد از رفتن از این جهان ما از جنس بی نهایت هستیم براي اینکه از جنس خدا هستیم و خدا از جنس بی 

.نهایت هست و ابدیت هست

بی نهایت هم یعنی اینکه به لحاظ وسعت بینهایت هستیم و این ،ن لحظه ابديایهبودن بابدیت به معنی زنده 

بینهایت بودن به صورت سکون و استقرار عمیق در این لحظه و سکون عمیق به زندگی، در واقع بدون واکنش 

عماق وجودتان و از هر چه شما به اتفاقات کمتر واکنش بدهید و پاسخ را از ا. شودبودن به اتفاقات سنجیده می

. بیشتر از جنس خدا هستید،خرد زندگی بیاورید یعنی بیشتر ساکن هستید بیشتر از جنس خودتان هستید

شود، در این جهان که همه چیز فرم هست نظیر جهان میاینپس در ابتدا وقتی انسان به صورت هوشیاري وارد

شود بنام ذهن و یک ولی وارد یک فضایی می. بدیت هستاز جنس بینهایت هست و از جنس ا،مانند ندارد،ندارد

فکر را . تواند فکر کندکه ذهن دارد یعنی می. داردخاصیت شگفت انگیزي این هوشیاري یا خداییت که ما باشیم

خاصیت شگفت انگیزش . تواند به مفاهیم، به فکرها بچسبدتواند تجسم کند و میمفاهیم را می. شناسیدشما می

فکر ،شودوقتی جذب فکر می. نه ماده مثل آهن بلکه یک ماده ظریف که فکر هستتواند جذبِکه میاین هست 

مثال شما . شناسیدچرخد، چرخیدن ذهن هم شما میهم مفهوم یک چیز بیرونی هست، یواش یواش ذهن که می

لحظه بعد عوض . دشوشود، هی عوض میبینید آن فکر عوض میکنید و لحظه بعد میاین لحظه یک فکر می
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و این باشنده غیر مادي . چرخدچرخد، آن هم میمثل کره زمین که چطور می. چرخدپس ذهن می. شودمی

کند که اسمش چرخد یک چیزي تولید میشود که فکر هست و یواش یواش که میشگفت انگیز جذب ماده می

هوشیاري یک چیزي ت یواش یواش بنظر می آید این یک باشنده هس. تصویر ذهنی هست یا من ذهنی هست

هوشیاري وکه اسمش من ذهنی هست . کند که مصنوعی هست ولی مثل یک انسان می مانددرست می

خدا در این جهان نظیر ندارد ما هم نظیر . گیرد در حالی که خودش نظیر نداردهمین را به جاي خودش می

شود سه سال رود و مثال انسان میاین کار که پیش میشود و حاال این فرایند که هوشیاري جذب فکر می. نداریم

کنند به مردن براي اینکه ما از چهار سال و پنج سال، یواش یواش آن چیزهایی که چسبیده بودیم شروع می

کنند به مردن، افتادن، گم شدن، رفتن، م شروع میایهجنس میرایی نیستیم ولی این چیزهایی که بهشان چسبید

ن درد انسان را، از این جذب شدگی که مثل یک خواب ایهقرار هست ک. کار دردناك هستجدا شدن و این 

شویم در این جهان فهمیم و وقتی جذب چیزها میرا نمیها ولی متاسفانه ما معنی این درد. ماند، بیدار بکندمی

کنیم یک من ذهنی درست میچسبیم و یواش یواش شود ما به دردها میروند، درد تولید میاین چیزها از بین می

منی، من داشتن یعنی . کنیمو این موضوع را ما رها نمی. هم درد هست هم چسبیدن به چیزها هستدرآنکه 

فرارترین چیز در جهان فکر . کنندکند، چرا فکرها تغییر مین تصویر ذهنی که مرتب هم تغییر میایهتصور اینک

کند و م به ذهنمان که چه چیزي در بیرون تغییر میایهدهنمان را باز کردشود و ما لحظه به لحظه عوض می. هست

آن هستیم، ما گوییم کنیم و میاین کار که ما یک چیزي درست می. م که چه اتفاقی می افتدایهما افسون آن شد

ن آهاي شود دل ما و دردبراي اینکه همین یک چیز می.خیلی مسئله آفرین هست، اسمش من ذهنی هست

بعد به جاي اینکه ما خداییت خودمان را بشناسیم بی نهایت خودمان را بشناسیم، محدودیت را . شود مرکز مامی

ن ایهچسبیدن ب. شود دردها هم هویت شدگی هاپس مرکز ما دل ما می. کنیمشناسیم و آن هم دلمان میمی

هویت . ویت جدیدي می آفرینددر واقع هوشیاري یک ه. چیزهاي این جهانی اسمش هم هویت شدگی هست

شوند ریزند گم میولی این چیزها هی می. گوییم ما وجود داریم بر اساس این چیزهاما می. یعنی حس وجود

م و ایهاین چیزي که ما بافت. شود و ترس مهمترین هیجان این من ذهنی استمیرند و از این کار ترس ایجاد میمی

گردد، رود و بر میوقتی می. هایت و ابدیت برود جذب فکر شود و دوباره برگرددن بینایهقرار بر این بوده است ک

یک پدیده شگفت گرددرود و برمیوقتی می. شودخورد به ماده و منعکس میدرست مثل اینکه هوشیاري می

ما و پس خدا یا خداییت می آید در وجود . شودانگیز دیگري اتفاق می افتد که هوشیاري از خودش آگاه می
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ریزد بنا به انتخاب شما یا این من ذهنی فرو میو . کندچسبد به فکرها و من ذهنی درست میرود به جهان میمی

رود روي شود، میشود و وقتی آزاد مینه حوادثی که زندگی به وجود می آورد و از داخل آن هوشیاري آزاد می

بنابراین هرچه زودتر این . ن جهان استایهر آمدن بو این منظو.شودشود از خودش هوشیار میخودش قایم می

کش دادن این موضوع و رساندن آن به چهل سالگی و پنچاه سالگی . کار انجام شود در زندگی یک فرد بهتر است

. شصت سالگی یا اصال تشخیص ندادن، کار غلطی است

را رها کنید، هم هویت شدگی با که شما باید جهان مادي گویند گویند، ادیان مرتب میعارفان مرتب می

چیزهاي مادي را رها کنید، حرص نداشته باشید، حس جدایی نکنید، حس غم نکنید و برگردید دوباره 

گردد روي را و برمیها کند این چسبیدنحاال وقتی هوشیاري رها می. همان بینهایت و همان ابدیت بشوید

ا را انداخته، یک انرژي و یک برکتی، اسمش را خودش، از این هوشیاري که دیگر خالص شده و چیزه

غیر از این حرف زدن و عالیم و اینها، . می آید از این دلدانیم چه چیزي هست،برکت براي اینکه نمییمبگذار

. اسمش عشق هست. دانیم چی هستخیزد اصال ما نمیهزاران تا چیز بر می. خیزدهزاران ترجمان برمی

شویم، با خدا یکی گردیم روي خودمان قایم میه جهان و می افتیم به جدایی و برمیرویم بیعنی وقتی ما می

تمام ادیان براي همین کار .شودشناسد و روي خودش قایم مییعنی خداییت خودش را دوباره می. شویممی

و برگردیم، براي اینکه در آن فاصله کوتاهی که باید برویم ما ذهن. ولی موضوع اصال گم شده استاند آمده

مثال در آنجا درد ایجاد . کنیممانیم و یک کارهایی بر اساس این من میدهیم این کار را و آنجا میتشخیص نمی

رود کنیم به کینه ورزي و رنجیدن و اینها و اصال یادمان میما شروع می. را خواهیم خوانداش که االن بقیه. شودمی

کند و این بافت دردناك که ي را ایجاد میریک درد، درد دیگ. شویمل میآمده بودیم اینجا و مشغوکه براي چه

انسان اگر . کندکند و درد هم درد می آورد و درد انسان را گیج میدهیم، مرتب درد ساطع میمرکزمان قرار می

. می آیدینپایشود که هوشیاريخیلی در من ذهنی بماند و درد بکشد و به دیگران هم درد بدهد اینقدر گیج می

کند براي رها نمی. که شما براي این قصد آمدي اصال اینها را رها کنویندبهش بگ. می آیدپایین قدرت شناسایی 

که ها یعنی این پنج تا حس و قضاوت. در آن بافت انسان هوشیاري جسمی دارد. بینداینکه زندگی را در ماده می

حاال آنها ممکن . دلمتويام کردهام آنهایی که من چسبیدهکدام باورها خوب هست؟ . چه باورهایی خوب هست

به آنها و آنها هم ماده ام بیدهسکه بزرگ شدم آمده ولی من چايهآمده، از جامعام است از مذهبم آمده، از خانواده

يتوگویند که بینم و هرچه به من میپس دلی مادي دارم، هوشیاري جسمی دارم و فقط چیزها را می. هستند
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از اول . براي اینکه هوشیاري آمده پایین! فهممورز من نمیه چیزها زندگی نیست هویت نیست، اینقدر حرص ن

علت این که من گویمزنم و میو یک عینکی به چشمم میاند هم بدتر من را گیج کردهها و دردام این را یاد گرفته

ن بافت ایهو یکی از مشخصات عمد. کم دارمکنم و دوست ندارم این است که منغمگینم و حس جدایی می

شود، اصلش خدا هست زندگی شود، از اصلش جدا میذهنی، حس جدایی هست براي اینکه همین که ماده می

گوییم االن داریم می. شودبکند براي مدت کوتاهی، به شرط اینکه بیدار آن موضوع را گم می. هست بودن هست

فکرها مادي . دانندفکرهاي خودشان را مالك می. کنندشوند و گوش نمیبیدار نمیمردمبیدار شو و

هوشیاري آن خداییت آن هوشیاري که از اول بودیم آن خردي که با ،هوشیاري حضورگونههیچ. هست

در م و یک سري ماده و یک سري فکر و نگاه به بیرون که حاالایهخودمان داریم اثري از آنها نیست و ما ماند

حوصله فکر کردن . باید فکر بدهند که ما فکر کنیم،بیرون آدمها هستند، آدمها باید به ما زندگی بدهند

حاال این بافت درست شده که موقتی بود، . مادي ما هم تامین کنندهاي نداریم آنها بدهند ما فکر کنیم، نیاز

.کندن هست و در گذشته و آینده کار میواقعی روانشناختی دارد و کال هم در زماغیر یک سري نیازهاي 

مثل احتیاج به تایید و توجه احتیاج به بدخواهی احتیاج به مقایسه و . نیازهاي روانشناختی دارد،پس در زمانِ

رسیم اینها همه نیازهاي مادي غیر واقعی روانشناختی است که اصال وقتی ما به حضور می،بزرگتر و بهتر در آمدن

این چه طرز فکري بود من داشتم؟ و این فضاي من ذهنی، فضاي نا ؟ن چه طرز دیدي بودایهرد کگیخنده مان می

چسباند به و زندگی ما را چرا میاند م به چیزهایی که آنها از بین رفتنیایهبراي اینکه ما چسبید. ایمنی هست

راحت اش براي اینکه شناسایی. تنیچسباند به چیز از بین رفچیزهاي از بین رفتنی؟ چیز از بین نرفتنی را می

قرار بود هفت ،عمر رفت:گویدمی. گویدشوید که موالنا یا عطار چه مییعنی شما قشنگ االن متوجه می. است

؟ این ايههشت سالگی صورت بگیرد االن شصت سالت هست هنوز منی داري؟ هنوز این بافت را چسبید

کنی؟ کنی؟ هنوز درد تجربه میهنوز در جهان درد پخش می؟ايه؟ مرکزت کردايهبافت درد را دلت کرد

به چیزهایی که از بین ايهمن دار است؟ هنوز چسبیدتوانی به فضاي نا ایمنی بروي که ذهنِهنوز می

همین بافت ذهنی که شوي؟هنوز، هنوز بیدار نمی. در حالی که تو خودت از بین نرفتنی هستیاند رفتنی

حس عدم . دانند که نا ایمن هستندکنند که آن هستند، میاسمش من ذهنی است که بیشتر انسانها فعال فکر می

مثال ما. که آنها ممکن هست از بین برونداند به چیزهایی چسبیده. ترسندکنند براي اینکه دایماً میامنیت می

م ما که ممکن است ایهبه یکی چسبید. دانم ورشکست بشویمد، نمیشوبپولمان ممکن است ربوده شود مصادره 

حتی آدم ممکن . روندشوند و مییمان بزرگ میهاهبچ. همسرمان باشد ممکن است بمیرد یا اینکه ازش جدا شویم
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زها ما را با آن چی. ترساندمیآنهاازاینها چیزهایی است که ذهن ما را. است مریض شود و نتواند آن کارها را بکند

ترسید و یک این هست که وقتی شما میاش و بدي. کند و در حالی که ما از جنس نامیرایی هستیمتهدید می

چنین بافتی را مرکزتان قرار دادید و جدا شدید از خدا، بر اساس نیازهاي من ذهنی و روانشناختی حرکت 

:گویدمی. م و خواهیم خواندایهدر مثنوي خواند. کنید و عمل می کنیدگیرید و فکر میکنید یعنی تصمیم میمی

کاریم یا اینکه مثل اینکه در شوره خاك گندم می. یعنی هیچ کاري نتیجه سازنده ندارد. لعنت خدا پشتتان است

مواظبش هستیم و ،کنیمکاریم و با بی برکتی عمل میبراي اینکه با بی برکتی می. کندرشد نمی. کاریمبادام می

بهش پر رسیموقتی می. کنداست، هدف را فاسد میی هم که داشته باشیم راه رسیدن به آن که با منِهدف مقدس

یواشکهانسانیو.شویمبیدارذهنازخوابن موضوع را که هرچه زودتر ماایهزندگی ترتیب داد. از درد هست

ازیابچهیابگیردامنیتحسپولازیابگیردامنیتحسهمسرشازتواندمیمثالاینکهازشدهناامیدیواش

میلیاردیکبابودنیکیحسمن؟چیستدانیدمیکهگویدمیجمعبهآوردمیروپس.شادانشازیامقامش

شودمیگروهییکواردخالصهفوتبالتیمیکداشتندوستیاسیاسیحذبیادینمثالً درغالب. کنمنفرمی

تصنعیبافتیک. استمصنوعیهماینخیر؟استدرستاین.امنیتحسمکیدنبهازگروهکندمیشروعازو

رفتنیبینازهمگروهولی، بیاوردروگروهبهاینکهجزنداردچارهدیگراآلنوماستمرکزدرفکرازشدهساخته

اینازماکهاستایندردمادواي،نیستمادرددوايگروهازگرفتنامنیتحساینبنابر. استمصنوعیاست

بافتایناشکالبراینعالوهوندارددیگريراههیچاینازغیروشویمیکیدوبارهخداباوبیدارشویمخواب

اینطرفازچیزهایکسريذهنیدانشیعنیاستشدهشرطیدانششکهدارددانشییککهاستاینذهنی

استدانششوآنشدههویتهمآنهاهمهابدوستانازومعلمازوکتابوومادرپدرازاستگرفتهیادوآنطرف

مندارندقبولراایننفرمیلیاردیکگویدمی. آوردمیرويجمعدانشبهدرنتیجهنیستکافیآنکهداندمیو

واستواربوزینهواستذهنیومصنوعیدانستننایهدیدکخواهیمهممثنويدرامروزولیدارمقبولهم

رفتهدستازدانشورفتهدستازامنیتحسپس.امنیتشحسنهخوردمیبدرددانششنهنداردايهفاید

رويکندرهاراهمهبرگرددبرگردددوبارهدنیااین، ذهن وفرمتويرفتهانسانکهآیدمیدستبهدوبارهوقتی

میخداداناییوخودشوجوداعماقازدانشکهبکنداولیهابدیتحسواولیهبینهایتحس،بشودقائمخودش

نکارایهکزمانیتا.تمامشدسالمو، آیدمیخدابایکتاییحسیاباخدادوبارهشدنیکیازهمامنیتحس،آید
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بههنوز:کردشروعاینگونهعطارپس.داشتنخواهدايهفایدبیرونازدانشوامنیتگدایینگرفتهصورت

؟رويمیایمنینافضاي

می خواندیم3000غزلدر، اینبشودروشنکامال، خواندخواهیمهمگذشتهدرسهايازهاییبیتماامروزخب

استمفیدبسیارتکرارشولیراایندانیدمی، استمابندهوشنایهکداردوجودهوشییکذهندرگوید که

استجسمیهوشیکبافتایندر،ذهندریعنی؟چیستهوشتوپیشبهوبندمااستهوشی:گویدمی

کوچکمحدودیتاینوبندهستیمنهایتبیوخداجنسازما؟هستیمکیماولی.مایهافتادگیردرآنماکه

یعنی(هستیمابدیتجنسازولحظهایندربودنزندهوزندگیجنسازودانشجنسازکهماپیشاست

، برکنیبخواهیشاستخیبرگربرج؟چیستبنداین) هستیمنترسی

کردهاسیررامنکهذهنیبافتاز اینخواهممیمنکهکنیدمیانتخابخودتانمیلبهدوبارهشماامروزپس

نمیدیگرمن،باشمآیندهنگرانخواهمنمی،بترسمخواهمنمیدیگرمنمثال، خواهممیحتمابشومآزاد

خواهمنمی،بکنمخرابرابدنمخواهمنمی،بزنمضررخودمبهخواهمنمی،باشمداشتهاسترسخواهم

به،همسرمام بچهبهمرتبکنمپخشدرد،دردمرکزاینازخواهمنمی،برپاکنمام خانوادهدرتلخیاوقات

حاالوبزنمضررخودمبهخواهمنمی.خواهمنمیبدهم،خیابانمردمبهیابدهمام ادارههمکارانودوستانم

.استبسدیگرجانییاماديضرراین

نهبگوئیدچیزي؟نوهمچشودمیمگراستزودحاالصبرکنحاالنهگویدمیچیزيیکمرکزدرایندیدیداگر

بارهمچندوبگوییدبلندخیلی راکنمایجاددردخواهمنمیاین،خواهمنمی،دیگراستبس،استبسدیگر

از؟ذهنیمناینتهدیداتازبترسمچهبرايهستمابدیتجنسازوداناییجنسازکهمنبگوئیدوکنیدتکرار

با؟رفیقمباکیمنبپرسدخودتانازشما،هستمجداکهمن، ترساندمیجداییازحاالوکردهجدارامناول

مینبدخواهدیگر ،بدخواهممن. بودمرفیقهمهبابودمرفیقاگرباخدا،نیستمرفیقخدابااینکهبراي! کسهیچ

ازخواهممی،کَنممیجایشازبخواهماگرمنآیدمیسنگیننظربهکهباشدهمخیبربرجاگروباشمخواهم

:گویدمیبودمهمخیلیهماش بعديوبیت.بشومخالصذهنیمنشراین

میفرودائماکهچیزهاییبهچسبیدههوشیاريذهنفضايدریعنی، ستزلزلهوخوفهمههوشاندرمقام

یاشودمیکمپولمانیاچسبیدیمماکهراچیزآنریزدمیفروچیزيیک،استزلزلههمیشهدرذهن.ریزند

کهاستماندهسالیک.نکندگوشماحرفبهدیگروبرودکهشویممیتهدیدشودمیبزرگفرزندمان
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راهکارمارااینلطفااستخوبشماحالآقاکه(کنندتعظیممابهخواهندنمیآدمهاآندیگرشویمبازنشسته

منبهاگرنشوممهماگرنگذارنداحترامدیگرباشندنداشتهقبولرامنمردماگرکه، داریمخوف) بیندازید

شاديجنسازتوهستیخدائیتجنسازتوشود؟میچه،هیچشود؟میچهباشندنداشتهاحتیاج

ازخواستیمیزندگیچیزهااینازنبایدتوکه. شودمیعطاسجهانبهتواصلازتوبودنازوتوازشادي.هستی

استریزشفرووترسفضايیکجسمیهوش.داديمیمردمبهسرویسییکآنجا.کردياشتباه،اول

بیدراما.آنجاي بهدارراه؟کنیمیآمدورفتآنجابههنوز:گفتعطار؟کنیچکارمیآنجالرزدمیاش وهمه

بودنزندهوِاستزندگیحضورهوشوجسمیهوشبدونیعنیهوشیبیدراستیکتاییفضايکههوشی

استامنیتحسایمنیواست

رنجی منی داري هنوزتا تو می*****زخم کاید بر منی آید همه

آسیبیدایهکزخم،آسیبیعنیزخم، خوردنمیزخمکههستینامیراجنسازوخدائیتیازجنستوکهخودبه

داريدلبهکینهاالنوشديناراحتورنجیديتووزدندکهحرفیآن، زنندمیخودتوبهزنندمیبیرونکه

؟استخوردهذهنیمنازقسمتییکبهیا؟استخوردهتوخدائیتبهتواصلبهزخماینواقعا

آنازقسمتییکداردتصویريیک،داردمختلفتصاویرذهنیتصویرواستذهنیتصویرذهنیمناینکهبراي

مهربانانسانقسمتشیک،استمادرخوبنقشقسمتشیک،استدانشمنديقیمتشیک،زیباستگلیممثل

درستراهمه.استهرکاريدرودرکاردنیاعاقلقسمتشیک،خداستباودیندارانسانقسمتشیک،است

عشقروممیهرجامهربانمگویممیمن،نیستیاینطورتونهگویدمییکیحاال.استگذاشتهآنجادروکرده

برمیمنبهرنجانیمیراهمهکهتوکنیمیغیبتکهتوکنیمیپخشدردکهتوگویدمیمنبهیکی، دهممی

مصنوعیقسمتهايازیکیبهیاخورد؟برمیتوخدائیتبهخورد؟برمیچیزيچهبه؟خوردبرمیکهحاال، خورد

مهمرسدنمیخدائیتآنبهآسیبیهیچیعنی، همهآیدبرمنیکایدزخم، ذهنیمنبهکهالبته؟ذهنیمن

شمابهآسیبیهیچ، بودهبیجاشماهاي کینهوشمارنجشهايتمامپس،بله؟شمادرزندگیموضوعایناست

میچهبهاستخالءفضاه ببزنیدوبرداریدچکشیکدرفضاوبرویدفضابهشما. برسدتوانستهنمی،نرسیده

پنجنفریک. شودمیخرد،بزنیدزمینرويگردویکرويوبرداریدراچکشآنولیشکند؟میچیزيآیازنید؟

شماآیاخدائیت؟شماخدائیتبه؟خوردمیکجابهآسیباینوناراحتیایندهدنمیپسگرفتهرادالرشماهزار



Program # 608گنج حضور608برنامه شماره 

10: صفحه

میشماولیخوردمیشماذهنیمنبه. نه؟باشدداشتهزیادیاباشدداشتهدالرکمهزارپنجکهاستمهمبرایش

.داریدمنیهنوزرنجیدمیکهزمانیتا:گویدمیبنابراین، بریزدفروخواهیدمیبشکنیدراذهنیتانمنخواهید

انسانهاازهمهراتوقعاتتانبیائیدشمابارها این را گفتیم. آیدمیماتوقعاتازمارنجیدن؟نرنجیدشماشودآیامی

همابرياحتمباشدآفتابیفرداکهحتماندارمتوقعمنکهکنیدفکربینیروشنباهمدفعهیکوصفرکنید

اینیعنیلحظهاینچنینیاین، دارمقبولهمیشهرالحظهاینچنینیاینمنیعنی، نیستايهمسئلباشد

مناستزندگیدستونیستمندستچونبیافتدکهاتفاقیهر، نیستمندستداردفرمیچهلحظه

همهمنپس.داردروانشناختینیازهايذهنیمنهکدانممیدیگرطرفاز، کنمنمیاعتراضیودارمقبول

خونهنهیابگیرندتحویلرامنمردمکهنیستمهمروممیجایییک،کنمصفرمیراروانشناختینیازهاي

همهبهمنکنممیاحوالپرسیروممیمنگرنهوکردند،کردنداحوالپرسینشینممیشدهرجاروممیمردم

خواستنموتونایهکاستایننشانگربرسدصفراگربهماتوقعاتپس. پرسممیراهمهاحوالمنکنممیسالم

کهبرمحتويعالوهمنیاین درچیزمهمترین. بشودصفراستممکناوقاتبعضیحتیآمدهپایینذهنیمن

نودونهتقریباکهشناساییاینباراخواستناینشما،استخواستن.ماستدائمیخواستن،خواهیدمیچهشما

نشانراخودشوبشودبزرگخواهدمیمدامکهاستذهنیمننایهبمربوطخواهممیمنکهچیزهاییدرصد

منباشدماازبهترکسیکهخواهدنمیواستبدخواهوحسودمدامکندمیمقایسهمداموبگیردتاییدوبدهد

یکآنجاکردیدشکایتورنجیدیدشماکهرموقعه. برنجمخواهمنمیمناینبنابرو.بشناسمرااینهاخواهممی

مارایعنیاستخداطرحاینگفتمرادلیلش، ذهنیتانمنبشودضعیفمنتانخواهیدمیشمادارد،وجودمن

میقائمخودشرويوکشدمیوکندمیبیداردوبارهوچیزهایییکبهچسباندمیوآوردمیجهاننایهب

کنیدوجمعکنیدوجمعکنیدجمعکهنیستیداینبرايهستیداینجاشماهمینبرايکارداردماحالتاینبا.کند

منبراياصال، بمیردبیکبارهآدمزحمتهمهاینازبعدکه،موضوعایننیستدارمعنی.بمیریددفعهیکو

کهاستقبولقابلبودنوهوشیاريبراي. ستقبولیقابلغیروخودبیچیزیکنیستدارمعنیمردنذهنی

کهشدیدمیمتوجهوگرنهدینشدبیدار، داریدذهنیمنپسشمانداریدخوبیرابطهمردنبااگربمیرد،انسان

اینولیاستجسمتوهم،استتوهممردن، نداردوجودمردناصال، نداردوجودمردنواستزندگیاش همه

کردهحافظازهمیاديوبخوانیمازحافظبیتچندبدهیداجازه. استشدنزندهناحیه،نیستفهمیدنناحیه

.باشیم
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. هستیدبلدشماهمهکه393غزلبله

393شمارهغزلغزلیات،دیوانحافظ،
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

ام به بد دیدنمنم که دیده نیالوده

ازماکهبینشیآن،ذهنیمنوسیلهبهدیدنیکی،داریمدیدنجوردو، چهیعنیدیدنبدکهدانیدمیاالنشما

ببیندچشماینباانساننیستشایستهواستدیدنبداینودردمندوماديدلبایکداریمجهانوزندگی

دیدنبدولیندارداشکالیسالگیپانزدهدهیاوششوپنجتاصفرثانیهاز،  که ندارداشکالیکوتاهیمدتبراي

شیرازشهرازمنظورش. شَهرمشُهره،انسانمنِگویدمی.استانسانشرمندگیمایعنیستخوبدیدندردبا

بخداکهاستانسانتنهااینکهبراي.همتاستبیورزيدرعشقانسانوجوددرتمامیعنی، استکائناتنیست

جهانهمکائناتیاوجودشهر. وجودشهردرهمتاستبیانسانورزيعشقو.استعشقاینوشودمیزنده

نیستورزعشقانسانمانندموجوديهیچخداملکشهر خدا، دردرنشدهاظهارجهانهمو استشدهاظهار

حیواناتپیشِانسانهاپیشنکارایهبمشهورمیعنیشهرمشهرهکهآنممن،استزندهاوخودبهانساناینکهبراي

ام نیالودهدیدهومن. درشهرخدا. هستجهاندراینکههرچیزيپیشومالئکپیشجماداتپیشنباتاتپیش

ازخوابزودکهکسیبحالخوشاورفتمذهنبهآمدمروزيچندیککههستمهوشیاريآنمندیدنبدبه

بدموالناخواندخواهیمامروزوام نکردهآلودهدیدنبدبهراچشمممن، حافظمثلماندبیداروبیدارشدذهن

. دادتوضیحقبلهفتهرادیدن

کشدسرمهحقشکهراآنمگر**خلقدیدهدرایناستناريدیدگفت

دردخواهندمیکهبینندمیراجهانجوريیکخلقهمهیعنیکنیدحفظرابیتاین. خواندخواهیمهمامروز

ولیباشیدمواظببایدشما،داردوجودبشمادادندرداحتمالرسیدمیهرکسیبهشمایعنی. کنندایجاد

راخدابابودنیکیوشدنیکیحسوقتیهوشیارياینوهستیمهوشیاريمادراصل،ورزیمعشقمادراصل

یکمثلکندمیپخشجهاندررابرکتراعشقراشادي،ارتعاشاین،ارتعاشییکبهکندمیشروعکندمی

بد،بخواهدهمدیگرانبرايوبخواهدخودشبرايدردتواندنمی،ببیندبدتواندنمیايهباشندچنینواینآنتن

کهبگیریدتصمیمدفعهیکشماکهگفتیمامروز؟گفتیمچهامروز. بخواهددیگرانبرايبدبخواهدخودشبراي
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فکرهايخواهمنمی. بزنملطمهبدنمبهخواهمنمی. کنمتمامخواهممیرادیگرانوخودمبهزدنضرردیگرمن

.بدهمگوشمردممنفیفکرهايبهخواهمنمی. کنممنفی

کشیم و خوش باشیموفا کنیم و مالمت
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

کهدرذاتماندانیممیماکهالستروزقراریاقردادنایهباصلمانبه؟کنیممیوفاکسیچهبه،کنیممیوفاما

دراینرفتهیادمانبلهاین. بلهگفتیمماو؟منیازجنستوپرسیدهازماخداکههستیادمانوهستیمخداجنس

ذهنیمناینمایهکرددرستذهنیومنچیزهابهمایهچسبید) مایهشدذهنواردکهازموقعی(چندروزه

صحبتامروز(داریدکهدانیدمیوداریدذهنیمناگرشماکهکنیدنمیتوجههستدیگرهاي منبهحواسش

وباورهایشانخواهندمیدیگرهاي من. کنیممیگوشداریمدیگرهاي منحرفبهحتما).استمنی

راخرداینوهوشیارياینخواهممیمن، خواهیمنمیبگوییموشویمبیداربایدما. بدهندشمابهرادردهایشان

اعماقازرافکرهایموزنده بشومخودمزندگیبهبشوممستقلومختارخودخواهممیبگیرمخودماعماقاز

خواهممیمنبگیرمتصمیمخودمتوانممیمنیعنیاستمهمیچیزخیلیخودمختارياین. دربیاورمخودم

وهمجلسهاین.هستمگیرماهیمن،خواهمنمیماهیمن.کنمتولیدخودمکنمفکرخودمراخودمفکرهاي

بگیریدآنازفکریکاینازفکریک،باشیدماهیگداينبایدشما.کندمیتربیتماهیگیرراشماهمموالنا

و،کنیدمیوفاهوشیارانهشما. کنیممیوفاهستیمبودنازجنسنکهایهبالستعهدبهماپس. کنیدگدایی

میمالمتراشماذهنیهاي منبشویدخداجنسازهوشیاري،،بودنجنسازاگرشما.کشیدمیهممالمتالبته

وبدبینما؟کنینمیشرکتماهاي غیبتدرچرا؟ورزينمیحرصتوچرا؟کنینمیمقایسهتوچراآقاکنند

یابزنیم؟حرفآدمسراینپشتتاپیوندينمیمابهچراآدماینکندمیغلطچقدرکارببینهستیممنتقد

میمالمتکشدمیمالمتبکندالستروزبهوفاهرکسی.کنمنمیمننهکنیم،درستمسئلهبرایشمثالبرویم

ذهنیمنهمینمالمتدیو، مالمتدیوبرهدقیامتروزوخدابه، استدیومالمتقضیهایناصال.مردمکنند

توگویدمی،اندازدمیدیگرانگردن،کندمیمالمترادیگران،کندمیمالمتوپذیردنمیمسئولیتکهاست

زندهخودمابدیتبهشوممیزندهوپذیرممیرامالمتهوشیارانهمنکهگویدمیحافظمثلبزرگیولی،کردي

خوشودهمنمینشانواکنشمن،درآورندنهایتمبیازرامنتواندنمیمردم، مالمتنهایتبیبهشوممی
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خوششماپسشودمیعطاسوفاازمناصلازشادي، گیرممیاوازراشاديوخوشینایهاینکبراي،هستم

،عقلیبیتو،فهمینمیتوابلهیتوبگویندمردمکهترسیدنمیحتیشما،ترسیدنمیمردممالمتازوهستید

کهشمانکنیدبنديطبقه،استحافظطریقتکهیگزندبهبودنزندهوزندگیکاردر؟نیستیمامثلچرا

چسبدمیرودمیخدائیت،هستايهسادچیزیک.نیستاینها...فالنوهستندهممقابلاینهاشریعت،طریقت

درداینگوئیدمیداریددردشما، شودمیبیداریواشیواشدهدمیقلقلکش،کندمیبیدارشدردچیزهابه

طبقه، استمنراهوطریقتاین،شوممیبیدارمنوندارمکاريهممردمباشومبیدارمنکهاستاینيابر

میبدردایناستشریعتیکیایناستطریقتاینبگوئیمچیزهایکسريبهدادنبوورنگبانیدکندينب

شناساییکههرلحظهکنیدمیکوچکراتانمنشماکههرلحظهنیست،اینهاخوردنمیدردبهیکیاینخورد

میوکنیدمیشناساییوبینیدمیراشدگیهویتهمیکشماکههرلحظه،اندازیدمیرادردیکوکنیدمی

بهلحظهدراینحضورهوشیاريمقداروکشیدمیبیرونافتادهتلهبهآنجاکهراحضورهوشیاريواندازید

استچیزيآنهم،خداستهم،شماستهمباشدیادتان، اینگیریدمیهدایتاوازوکنیدمیاضافهعمقتان

صفرلحظهایناتفاقاتدرمقابلشمامقاومتهرموقع،شویدمیتسلیموشرطقیدبدونموقعهر.آمدهاولازکه

.شویدمیبیداردارید،داریدبرمیاصلتانبسويقدمیکدارید کنیدمیکوچکرامندارید،است

وفاوخوداصلوشناساییاستزندگیبهشدنزندهوذهنازبیداريراهکههستیمماکهراهیایندرگویدمی

وشکایتهمین؟کنیممیشکایتورنجیممیماکهطوراستچ. استکافريرنجیدناستالستروزآنبه

ازعالممنهاي خواستهوتواقعاتتمامبگوییمکهنیستشایسته،نگهداردزندهراذهنیمنتواندمیمارنجش

.داریمباالییمقامماورزیدنعشقدرشهریمشهرهمااینکهبرايرسیدهصفربهاآلنمادي

نجاتراهچیستکهگفتممیکدهپیربه

پوشیدنعیبگفتومیجامبخواست

مثل،استحافظخودمثلاستبلدراراهواستیکتاییدرفضايوشدهزندهزندگیبهکهاستپیريمیکدهرد

شوتسلیملحظهاین، بگیرآنطرفازشرابگفت؟چیستنجاتراهگفتم، نداردمنواستعطارمثل،استموالنا

اینوبخواهمیجامگفت.جوشدمیداردخودتوجوداعماقازهمانآنطرفازبیاورآنطرفازشرابپیالهیکو

انتقاد،بینیعیبگویی،عیب،جوییعیباستذهنبهمربوطعیبپوشیدنو. نیستانگوريشرابمیجام
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علی االصول ما از جنس بی عیبی .نبینعیب. هستندماديها عیب.استماديمامرکزکههستاینمعنیش

شما اگر به عیب بینی و . ، جان ما کامل است هوشیاري کامل استاي دست به استاد مدهکامل جان آمدههستیم، 

تا . عیب بین من ذهنی است. به عیبگویی و درست کردن بر اساس من ذهنی مشغول باشید عمرتان تلف می شود

عقل من ذهنی هم عیبها را درست کنید؟ اصالً بهترین چیز اینکه ما کی می خواهید شما عیب ببینید بوسیله

هر کسی خودش می . به من مربوط نیستعیب مرا خدا درست می کند عیب مردم هم . بگوییم به ما مربوط نیست

هر کسی که گفت مرا نصیحت کن ما می گوییم نمی کنیم، بلد نیستم دانشی ندارم نصیحت کنم برو خدا . داند

که هر که بی هنر . کند ترا، پس شما جام می ایزدي می خواهید و عیب را نمی بینید، و عیب را نمی گوییدنصیحت

،  هر کسی هنر حضور ندارد نظر به عیب می کند، ندکعیب نظر به افتد 

مراد دل ز تماشاي باغ عالم چیست
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

به محض اینکه هوشیاري را از بافت . دل ما اول مادي است بعد خداگونه می شوداصالً براي چی آمدیم اینجا؟ این 

ذهنی آزاد کنید و بیدار بشوید به اینکه این هویت خواهی این خوشبختی خواهی این زندگی خواهی از چیزهاي 

ت انجام بشود بیرونی غلط بوده و موفقیت این است که در این لحظه من موازي با زندگی باشم، این لحظه با کیفی

:در این لحظه خرد زندگی و عشق زندگی به آن فکر و عملم بریزد، داریم نزدیک می شویم به مراد دل، می گوید

اصل ما هوشیاري است . باغ عالم فقط این عالم نیست، عالم دیگر هم هست؟ مراد دل ز تماشاي باغ عالم چیست

ش آگاه می شود درست است که این جهان را می بیند ولی وقتی به خود. هوشیاري می تواند به خودش آگاه باشد

از یک جهان دیگر هم آگاه است، این دید این دل که از جنس عدم است گفتیم چه اندازه است، بینهایت از اول 

هم بینهایت بوده یعنی ما بینهایت و حس ابدیت را گم می کنیم دوباره پیدا می کنیم، وقتی پیدا می کنیم براي 

، بوسیلۀ مردمک بدست مردم چشمي اینکه بیاییم از روي تو، تو یعنی خدا، بوسیلۀ مردمک چشممان، براچی؟ 

، البته شما در این دنیا هم نیکی گل چیدن، یعنی از رخ زندگی از رخ توچشممان نه این چشم آن یکی چشممان، 

ل می چینیم می دهیم به خدا، نه، از می آفرینید، این گلها را می چینیم می دهیم به این جهان، نه که از جهان گ

.آنجا می چینید می آورید به این جهان، این گلها، این زیباییها، این خیر و برکتها از آنور می آید
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مردمک چشم . پس مقصود شما از تماشاي باغ کایینات چیه؟ که بوسیلۀ مردمک چشمتان از رخ خدا گل بچینید

این کار را می کنیم؟ شما این کار را می کنید؟ شما به حرف حافظ . استنور هوشیاري . شما همین نور حضور است

اید که نرنجید؟ و توقعات را به صفر برسانید؟ و می دانید که در تمام جهان وجود مثل تو عشق ورز گوش کرده

آنور می از . مشهورید به عشق ورزي؟ می دانید که عیب نباید ببینید؟ عیب بینی بی هنري استوجود ندارد؟ شما 

همۀ این بزرگان پیر میکده . می آورید؟ به حرف پیر میکده گوش می کنید؟ پیر میکده یک آدم خاصی نیست

همین لحظه هم تسلیم شوید . پیر میکده که اصل اصل اصلش خداست، که به شما از آنور شراب می دهد. هستند

شما تا . ینید؟ و این جهان هم بد می بینیدگل از آنور می چینید یا فقط جهان را می ب. یک خرده شراب می دهد

اید که من بد می بینم یا نیک می بینم؟ آیا هوشیاري حضور در من می بیند یا من یک عینک حاال به خودتان گفته

مادي دارم توام با درد با آن عینک می بینم؟ تا حاال اینها را سنجیدید؟ اینها موقعی سنجیده می شود که شما 

. با دیگران کاري نداشته باشید. ي خودتان روشن کنیدنورافکن را رو

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

خدا را بپرستد باید همیشه در حالت میاگر انسان . که از آن ور می آیدمیرا؟ میکدام . پرستیممیپس ما 

این کلمه این چنین هم کلمه جالبی . اتفاق این لحظه را دائماً می پذیرمتسلیم یعنی این چنینی. تسلیم باشد

: است که موالنا بکار می برد که می گوید

چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید 

مدانید که چونید مدانید که چندید

فقط موازي . وضعیت اصالً مهم نیست مدانید که چقدرید و مدانید که چونیدیعنی در این لحظه چنینی و چنانی 

ذهن این چنینی وضعیت چه جوري را قبول ندارد . براي اینکه اینها با معیارهاي ذهن قابل سنجش نیست. باشید

ن لحظه که اصال با مقاومت به این چنینی اتفاق است که بوجود می آید شما تا مقاومت می کنید به این چنینی ای

فرم این لحظه می گیرد که دست شما نیست ماال این را ما بدانیم، خیلی ها نمی دانند و نمی خواهند بدانند که 

ذهن پس از . دست زندگی و دست خداست و شما بعد از اتفاق افتادن می فهمید. اتفاق این لحظه دست ما نیست

فاق این لحظه هست که خرد را جاري می کند، خرد بهترین چیز پذیرش این چنینی ات. اتفاق متوجه می شود
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از میپس موازي شدن با زندگی در این لحظه سبب جریان . زندگی را در تمام ابعاد وجودي شما جاري می کند

زندگی، مهر زندگی، زیبایی زندگی، هزارتا چیز دیگر زندگی که خرد زندگی است عشقمیوجود ما می شود این 

. ما نمی دانیم چی هستهزاران ترجمان از این دل بر می خیزدگفتم موالنا گفت که . استما نمی دانیم چیست، 

با ذهن نمی . می پرستیم که ما ناظر آن هستیم آن عبور می کند ما ناظرش هستیم. اما ما همان را می پرستیم

می زنم، نقش را بر آب پرستی نقش خودم را به آب میگوییم کم و زیاد است، نمی گوییم چرا اینطوري است؟ به 

ام، انسان باید در این اي رسیدهمی گوید من به درجه. شما روي آب یک دایره بکش. بزنی چی می شود؟ هیچی

درجه باشد به محض این که این لحظه خرد را بیان می کند فکر را بیان می کند من ذهنیش نقش بر آب بشود، 

:همان چیزي است که موالنا به ما گفت. لحظه بعد نیستیعنی درست مثل اینکه چیزي را در آب می کشی، 

اش این خاصیت را می آورم به این جهان، ، یعنی من همهبگذر ز آفریده بنگر در آفریدن

. ن من ذهنی براي من مثل نقش روي آب کشیدن استیعنی ساختبه می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب

آیا در این لحظه من ذهنی ساختن براي شما که بیشتر هم از . بفهمیماینطوري باید معنی کنیم، این طوري باید

که فوراً هم از بین می رود، یعنی تقاضاها و توقعات و رنجیدن ها و مقاومت ها می آید مثل نقش بر آب زدن است؟ 

من ذهنی هم شما می دانید که اگر برنجید می ماند؟ کلید کار این هست که در این لحظه اگر . هیچ منی نمی ماند

چقدر می ماند؟ یک لحظه، همان موقع از بین . درست می شود درست مثل اینکه شما دایره روي آب می کشید

شما باید خود را خراب . اصالً خودي بوجود نمی آید. و به این ترتیب شما نقش خودپرستی را خراب می کنید. برود

:کنید که امروز عطار هم به ما می گوید، می گوید

گریبان کش سر و بنشین خموشدر 
چون بسی تر دامنی داري هنوز

کش بالکُش و میخویشتن را می
زانکه نفس کشتنی داري هنوز

که در این لحظه عبور می کند  می ریزد به فکر و عمل شما می ریزد به میهنوز داریم، پس شما عالقمندید به این 

این لحظه خشنودید، این لحظه شکرگزارید که این جریان از شما . این تن شما این لحظه هیچ مقاومتی ندارید

نقش دارد عبور می کند و شما موفقید براي اینکهمیبراي اینکه . رضا دارید، شاکر وصل هستید. عبور می کند

. خودتان را بر آب می زنید و قاعده خودپرستی را در این جهان بر می اندازید
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آیا من در این لحظه یا : می گویید. یک سئوالی از خودتان بپرسید، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

ارد؟ رنجش لحظاتی در اثر مقاومت یا رنجش یا هیجانات دیگر بلند می شوم؟ آیا در این مرکز من درد وجود د

ام از همسرم از فرزندم از دوستم و این اشتباه بوده و ام توقعات زیادي داشتهکهنه وجود دارد؟ آیا من اشتباه کرده

این رنجشها بی اساس بوده و من دارم شناسایی می کنم و همه را می اندازم و به اشتباه خودم پی می برم این درد 

شما به خودتان می گویید؟ باید بگویید این خراب کردن نقش خود . ی کنمهم می اندازم و درد جدید هم ایجاد نم

یعنی در شما نقش است که خودپرست است، من ذهنی خودش را می پرستد، شما نمی توانید من . پرستی است

خشم را که می شناسید، رنجش را چیه؟ را نمی دانید من ذهنی . ذهنی داشته باشید و خداپرست هم باشید

یک اسم دیگر من ذهنی همانها . اسید، کینه را که می شناسید، حسادت را که می شناسیدکه می شن

بیدار بشوید، . شما خود پرست هستید. نمی توانید آن را در دلتان داشته باشید و خداپرست هم باشید. هستند

اسمتان را بگذارید بدانید نمی شود همانطور که در این غزل عطار می گوید نمی توانید شما خود پرست باشید 

. خداپرست، همچون چیزي غلط است

به میکده خواهیم تافت زین مجلسعنان
بی عمالن واجب است نشنیدنکه وعظ

یعنی عنان اسب مان را بر می گردانیم از این مجلس می رویم به فضاي یکتایی به میکده، میکده فضاي یکتایی 

هاي ذهنی این مجلس من ذهنی باید بلند شویم براي اینکه منیعنی ما از . همه شرابها از آنجا می آید. است

در این . اصالً دو راه وجود دارد، ذهن اتاق اتاق است. موعظه می کنند، هر من ذهنی موعظه می کندعمل نمی کند

فقط اتاق فکر می کند بعد می رود به آن یکی اتاق، در این اتاق که فکر می کند این اتاق هیچ ربطی به عمل ندارد،

می دانید کی عمل . فردا می رود عکس این را عمل می کند خودش هم تعجب می کند. یک توهم یک تصور است

می کند و کی راستین است و چه کسی دو رو و منافق نیست؟ کسی که در این لحظه حاضر و ناظر است و اجازه 

یعنی در این لحظه زنده به زندگی است . می دهد برکت زندگی و عشق زندگی از او عبور کندو به فکر و عمل بریزد

یعنی در این لحظه است هر کسی . و زندگی عمل می کند. و عمل می کند به فکري که زندگی از طریق او می کند

که خیلی در گذشته و آینده است این آدم نمی تواند عمل کند این آدم دو رو است، در خرافات است در هپروت 

همه ما باید از این فضاي ذهن بلند . هپروت با عمل و با واقعیت خیلی فرق دارد. ندخیلی ها در هپروت هست. است
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شویم برویم به فضاي یکتایی؛ براي اینکه این فضا فضاي بی عملی است، زیر قول زدن است، حرف زدن و عمل 

. منافق می دهیماصالً منافق یعنی من ذهنی، ما یک معناهاي خاصی به . نکردن است، دو رویی است، منافقی است

پس شما نه به حرف من ذهنی خودتان .  موالنا منافق را به جاي من ذهنی می گیرد، امروز هم در مثنوي داریم

هیچ من ذهنی به حرفش عمل نمی . هاي ذهنی، براي اینکه اینها بی عمالن هستندگوش بدهید نه به حرف من

. کس که به عهد وفا کردآن: حافظ گفت. حضور هست که به حرفش عمل می کند. کند

وي عجب آبستنی داري هنوز****زاید از تو هر نفسصد منی می

آبستن یعنی حامله، می گوید از تو از انسان که هنوز در ذهنش است و چسبیده به آن بافت،  امروز من توضیح 

می خواهد بگوید همانطور که انسان حاال یک خانمی به یک سنی زایدصد منی میدادم من ذهنی را، هر لحظه 

برسد که آبستن نمی شود هر انسانی هم باید بالغ بشود باید متوجه بشود که نباید من داشته باشد، باید اصلش را 

این همه صحبت کردیم شما می دانید که نباید از شما منیت بیرون بیاید، این لحظه به صورت یک . بشناسد

اشنده ذهنی همراه با درد نباید بلند بشوید، باشنده ذهنی براي اوقات تلخی بلند می شود، هیچ موقع هم راضی ب

، هیچ موقع خوشبخت نیست، ما به عنوان من ذهنی اگر آنچیزي را که می خواهیم بدست بیاوریم نیست

آبستنی، حاملگی مال من هیچ فرقی نمی کند بپرسید، . ناخوشبخت هستیم، نیاوریم هم ناخوشبخت هستیم

. یادتان هست گفت نه می زاید و نه زاده می شود. آیا هوشیاري حضور هم آبستن می شود؟ نه. ذهنی است

اصل شما خداییت است، نه می زاد و نه زاییده می شود، پس شما چرا می زایید؟ زاییدن خانمها را نمی گوید 

من درست می کنیم، این بافت هر دفعه که بلند می شود فرو می زاییدن منیت را می گوید، ما  من می زاییم، ما

پس حامله است، تا زمانیکه این دل ما پاك نشده و از جنس زندگی نشده و از جنس خالء ،نشیند، آن را می زاید

ول ما باید از توي این حامله هوشیاري را بیرون بکشیم، یعنی ا. نشده، هنوز ماده است درد است ما حامله هستیم

.که رفتیم به چیزها چسبیدیم رها کنیم و برگردیم عقب، این حاملگی تمام می شود

داري هنوزطبع رند گُلخَنی****پیر گشتی و بسی کردي سلوك

همین تون حمام است و کسی که آنجا کار می کرد، قدیم حمامها تون حمام داشتند، کسی که می رفت زیر گُلخَن

خزینه یا جایی که آب بود، آتش روشن می کرد، سیاه می شد، و در آنجا پر از رنج و درد هم بود جاي کار خوبی 
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ی کرد و چشم را می سوزاند و وقتی می نبود هم تاریک بود و هم باید می رفت آنجا هیزم می گذاشت هیزم دود م

.آمد همه جایش سیاه بود

آیا این کالسها و سیر و سلوك ها سبب آزاد شدن . ما خیلی سیر و سلوك کردیم، کتاب خواندیم، کالس رفتیم

هوشیاري یا بیدار شدن ما از خواب ذهن شده یا نه؟  سیر و سلوك ما، راه عرفان ما، طریقت ما، هر کاري شما می 

.کنید یک راه موذیانه من ذهنی براي انباشتگی بیشتر بوده

می دانید که من ذهنی هوشیاري جسمی . شما به این برنامه گوش می کنید که دوباره دانش را انبار کنید؟  نه، نه

به یک جایی باید برسم، تجسم : است، هوشیاري جسمی در زمان کار می کند، همیشه با هدف کار دارد، می گوید

کند که حضور چیه و شروع می کند به آن چیزي که تجسم کرده روي آن حرکت کردن، این حرکت در ذهن می 

است، هیچ موقع به حضور رسیدن نمی تواند هدف باشد چون همیشه به نظر خواهد آمد که نرسیدید، چون در 

می . سیاه می شودذهن حرکت می کنید، آدم هی سیاه می شود با اضافه کردن دانش و دردهاي حاصل از آن

طبع رند گلخنی یعنی یک کسی می گوید آزاد شدم ولی در ذهنش آزاد شده، می شود در ذهن بمانیم : گوید

رند یعنی آزاده، یعنی هر کسی که به جهان رفته چسبیده به عارف بشویم آزاده بشویم و رند بشویم؟ 

اما آن . شده این به اصطالح حافظ رند استچیزهایی و کالً آزاد شده از همه و برگشته روي هوشیاري قایم 

کسی که هنوز در ذهن است و ایستاده و آنجاست و تجسم رندي از خودش می کند یعنی تصویر ذهنی رند را 

دارد، رند چه جوري راه می رود چه جوري می نشیند چه جوري غذا می خورد چه جوري کتاب می خواند چه 

آورد، تصویر ذهنی رندي را دارد منتها سیاه است، سیاهه براي اینکه از جوري درس می دهد، اداي رند را در می

می شود شما رند باشید حسادت هم بکنید؟ بد خواه هم .دود گلخن از دود درد، از دود آتش درد سیاه شده

عیبش باشید؟ می شود شما رند باشید انتقاد هم بکنید؟ اسم ببرید از کسی و غیبتش را بکنید و بدیش را بگویید

و تاکید بکنید که فقط به حرفهاي ارا بگویید؟ می شود شما رند باشید آزاده باشید یک کسی را به بند بکشید و به 

من گوش بدهی، فقط باورهاي من درست است، چیز دیگري قبول نکنی  ؟  نه، رند انسانها را به رندي دعوت می 

نسان آزاد کسی است که فکر خودش را خودش تولید رند اگر واقعی باشد انسانها را آزاد می کند، ا.کند

. اما رند گلخنی رند ذهنی است تجسم رندي می کند.در قید محدودیت هیچ کس و هیچ باوري نیست. می کند

سال هم در راه عرفان و سیر و سلوك باشد ولی رند 40سال داشته باشد 60آخر این درست است؟ می شود آدم 
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آقا، خانم من : نکند ما هم همان هستیم؟ شما سئوال کنید بگویید. گوید که می شودذهنی باشد؟ عطار دارد می

طبع رند گلخنی دارم؟ میل به بدگویی و بدبینی دارم؟ وقتی می خواهم خودم را بزرگ کنم دیگران را کوچک می 

. کنم؟ اصالً از دیگران حرف می زنم؟ پس رند گلخنی هستم

همچنان تو ساکنی داري هنوز****همرهان رفتند و یاران گم شدند

ساکنی یعنی حس سکونت در ذهن هنوز، به نظر من همرهان کسانی بودند که وقتی ما رفتیم توي ذهن، یا این 

شان رفتند گم شدند، شما چیزهایی که با آنها همراه شدیم، یعنی توي ذهن به چی ها چسبیدیم، می گوید همه

چیزهایی که ایستاده بودم بر اساس آنها من درست کرده بودم، این بافت ذهنی را هیچ نمی پرسی که من روي آن 

هاي اینها همه فرو ریختند، اینها مقامات ذهنی بودند، نقش مادري و پدري من تمام شده بچه،درست کرده بودم

ن بدن من هم من بزرگ شدند رفتند، دیگر فهمیدم دانش ذهنی من آن ارزش را ندارد یک سري حفظیات بود، ای

ساله آن 60که با آن هم هویت بودم می گفتم خوشگلتر از همه هستم با همه مقایسه می کردم االن دیگر شده 

زیبایی و جوانی را دیگر ندارد، فهمیدم این هم مثل اینکه از بین رفتنی است و قبول کردم، تمام آن چیزهایی که 

چرا ! من براي چی اینجا وایستادم؟ توي این فضا. ه فرو ریختندبا آنها هم هویت شده بودم پز می دادم اینها هم

اند من خودم را عقب نمی کشم؟ چرا این شناسایی را نمی نمی روم به آن فضا؟ چرا از آن چیزهایی که فرو ریخته

توهمی ام؟ توي ذهنم به یک چیز توهمی چسبیدم، تازه اند و من چرا اینجا وایستادهکنم که اینها همه فرو ریخته

سالش است خوشگله جوانه و قوي است یا این چیز خوبی باهاش پز می شود داد به رخ 20حاال یک کسی که 

مردم کشید، آن حاال یک چیزي، ولی موقع که اینها که به آنها افتخار می کردیم پز می دادیم و مایه مقایسه ما با 

ثالً نمره خوبی می گرفتیم شاگرد اول بودیم می گفتیم بابا یا خودمان م. انددیگران بودند آنها تا حدودي فرو ریخته

من دانشگاه قبول شدم و فالن، پس دانشگاه هم قبول شدیم مدرك هم گرفتیم سر کار هم رفتیم تازه بازنشسته 

چرا من متوجه نمی شوم که تمام آن چیزهایی که بر اساس انها من . ایم این دیگر پز نداردداریم می شویم یا شده

اند، اینها از بین رفتنی بودند، چرا از بین نرفتنی را که خود من هستم نمی بینم؟ حاال رست کرده بودم فرو ریختهد

اگر این را ببینم یک ساکنی یک سکون دیگر بوجود می آید، این سکون عمیق بینهایت همان اصلم است، یک 

موالنا می . نا یا عطار این حرفها را نمی زدنداي است، می شد بیدار شد؟ بلی اگر نمی شد که موالبیداري لحظه

و من می ! ایدبا کریمان کارها دشوار نیست، ما به آنجا راه داریم، ما می توانیم بیدار بشویم و شما شده: گوید
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اند، هماید و مقدار زیادي از این دردها فرو ریختهخواهم از شما خواهش کنم قدر خودتان را بدانید، اگر بیدار شده

اید قدرش را بدانید شکر بکنید، و پیشرفت به حضور زنده شده% 40یا % 30اید، به هایتان را شناختههویت شدگی

کنید و ادامه بدهید و تعهد داشته باشید

عادت اهریمنی داري هنوز****روز و شب در پرده با چندین ملک

همیشه تو در پردة ذهن نشستی توي ذهن نشستی، روز و شب یعنی : می بینید که عطار خودش را دارد می گوید

اما عطار پیغام می گیرد یا نه؟ آدم باورش نمی شود چه جوري یک نفر این پیغامها را آورده، یعنی آن مدیاها آن 

ها و پیغامها و اسرار را بدهند و تو هم هنوز در ذهن پشت ها که ملک هستند و می خواهند به تو این انرژيواسطه

.ستی، با این همه ملک با این همه فرشته که می خواهند به تو پیغام بدهندپرده نش

آیا خدا یا زندگی هر لحظه می خواهد بیداري بدهد و از خواب ذهن بیدار کند و بتواند آن خردش را و برکتش را به 

پرده با چندین ملک، روز و شب در : می گوید. ما بدهد، پیغامش و اسرارش را به ما بدهد ولی ما مقاومت می کنیم

من تو را یعنی خدا را که زنده : ، اهریمن یعنی شیطان، شیطان چی گفته؟ شیطان گفتهاهریمنی داري هنوزعادت 

.شدي در آدم یعنی حضور را نمی شناسم، نمی توانم بشناسم

بکن من می گویم سجدهخدا گفت . نمی کنم:شیطان گفته. سجده کن به انسان: ولی خدا به شیطان گفته

این من ذهنی هم از پیروان . نه من نمی بینم: شیطان گفته.براي اینکه در انسان من به خودم زنده شدم

شیطان است نماینده شیطان در ماست، دارد می گوید هنوز عادت شیطانی داري، بلی ما داریم براي اینکه ما فرم 

که من این آدم را که می بینم این گل گوید شیطان می . بین هستیم، ما ماده بین هستیم شیطان هم همین است

آقاي شیطان این : ؟ خدا می گویداست، تازه من بهتر از این هستم من از جنس آتشم، من بیام به این تعظیم بکنم

.من نمی توانم تو را ببینم: شیطان می گوید.گل نیست این من هستم

اشته باشیم خوب است؟ خصوصیتهاي اهریمن را داشته آیا ما عادت اهریمنی د! هان، ما هم نمی توانیم ببینیم

فرشته بین نه اینکه ما با . باشیم؟ نه، خیلی وقت پیش باید این عادت را ترك می کردیم و فرشته بین می شدیم

ها این چشمهایمان می خواهیم ببینیم که چیزهاي ریزي اینور و آنور می روند اینها فرشته هستند، نه، این تجسم

همیشه از خودتان بپرسید، به عنوان مثال همین غزل را همین قصه را یک کسی مثل من و شما اسمش . را نکنید

موالنا و عطار بوده گفته و اینها البد از جایی اسرار را می آوردند، از کجا می آوردند؟ از توي ذهن که نمی شود 
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این که همه حواسمان به جهان است همه گفت، چرا من و تو نمی توانیم بگوییم؟ چرا نمی توانیم بگوییم براي

براي اینکه ما در افسون ! خبر را بگویید! چه خبره! چه خبره: حواسمان به تغییرات ذهن است به اخبار است

خبریم و فکر می کنیم اتفاقات بیرونی است که جهان را می سازد، اتفاقات بیرونی را اتفاقات درونی و حالتهاي 

گر قرار باشد در جهان نظم و آبادانی و سامان بوجود بیاید از انسانهاي به حضور ا.درونی بوجود می آورد

رسیده باید بیاید، شما بیشتر تسلیم بشوید و انرژي و خرد را از آنور بیاورید، آنموقع است که به این جهان 

از آنجا بیرون ها به من پیغام بدهند آن پشت نشین، خیلی وقت پیش بایدمی گوید فرشته.کمک خواهید کرد

یک نفري باید دو ساعت پیش می رفت هنوز . هنوز آنجا وایستادي؟ هنوز همین معنی را می دهد! می آمدي

.هنوز این معنی را می دهد! نشستی هنوز نرفتی؟ خیلی دیر شده

پشت سوي روشنی داري هنوز**** اي از تیرگیروي گردانیده

:گوید مثل آن شعر موالنا که می گویدتوجه می کنید به نظر من عطار دارد می 

من همی کوشم پی تو تو مکوش**صبح نزدیک است خامش کم خروش

موالنا می گوید صبح نزدیک است، آفتاب ما می خواهد طلوع کند، ما خیلی نزدیکیم، ما حتی در سطح ذهن می 

ادل انداختن مثال دردهاست، شما دانیم که این حرفها درست است ولی بطور کامل نمی کَنیم، ولی این کَندن مع

، خیلی بدند، دیدنشان خیلی دردها فرمهاي تغییر شکل یافته هم هویت شدگی هستنداید؟ دردهایتان را انداخته

بداست، اي کاش درد از اول نبود، یعنی اینطوري بگویم، االن ما بگوییم که شما فکرهایتان را ببینید که االن که 

اید، آن الگو دارد خودش را بقول می نوازد، می ید چه الگویی را در ذهنتان فعال کردهدارید داد و بیداد می کن

توانید ببینید بگویید من این الگو را دارم ، الگو مخرب است الگوي فکري یعنی یک فکر، یک فکر را من فعال می 

یر است یک دفعه می آید در سر کنم، آن را می توانیم ببینیم، درد قایم می شود، درد را نمی شود دید، درد آن ز

ما می نشیند فکرهاي ما را در اختیار می گیرد، بصورت یک فضاست، دیدنش سخت است، فکرهاي ما را در اختیار 

می گیرد دنیا سیاه می شود و ما شروع می کنیم به فکرهاي منفی کردن و درد ایجاد می کند، بعد هم فروکش می 

ولی وقتی می بینی باید . نطوري بودم و اینطوري شدم؟ دیدنش سخت استچی شد؟ من چرا ای: می گوییم. کند

آید باید تیز باشی بهش غذا ندهی، و عمل هم نکنی، درد شما را مجبور می کند می گوید بد تیز باشی، وقتی می

آید وقتی در این لحظه تیز تماشگري یعنی هر موقع درد می! بگو، آبرویش را ببر، لطمه بزن، کوچکش کن، نکن
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اوالً نورافکن روي خودت است می بینی . شما حضورت را تیزتر کن، بکش عقب مواظب باش، خودت می شناسی

داري می جوشی می خواهی بیایی باال یک چیزي بگویی، بکش عقب نگاه کن، نگاه کن اختیارت را دست درد نده، 

.ن می دانیم ولی در عمل نمی توانیم بکنیمبدان که این من ذهنی است، خیلی از ما انسانها اینها را در سطح ذه

می گوید هنوز برنگشتی به خدا نگاه کنی هنوز پشتت به خداست، هنوز رو به جهان هستی، بلی تیرگیها را تا 

حدودي شناختی، و رو گرداندي و می گویی من دیگر این کار را نمی خواهم بکنم، یعنی بکش عقب دردهایت را 

شما یک روز تصمیم می گیرید که من از جهان چیزي نمی . برگرد به این جهانبشناس و پشت به خدا مکن،

خواهم، البته معنیش این نیست که ما کار نکنیم، درس نخوانیم، براي اینکه این انرژي می خواهد به کارمان بریزد، 

می کنند؟ فکر می فکر می کنند یا ن. آن کسانی که به حضور می رسند کار می کنند یا نمی کنند؟ کار می کنند

چالشها و مسایل . در جهان آبادانی و ساختار بوجود می آورند؟ بلی به وجود می آورند. کنند، فکر خالق می کنند

براي . می روند توي خانه می خوابند؟ نه نمی خوابند همیشه کار می کنند. را حل می کنند؟ بلی حل می کنند

.به یک چیزي بریزداینکه این انرژي که می آید انرژي خالق باید

شما جلو این سیل را نمی توانید ! این هم من ذهنی است که می گوید آدم باید راحت طلب باشد و کار نکند

ولی وقتی باهم جمع می شود سیل . بگیرید این باید برود، البته سیل درست نیست حاال بگوییم جوي، جوي خرد

نها به حضور می رسیدند و اینها خرد زندگی و شادي زندگی را فرض کنید که چندین میلیون نفر باهم، ای. می شود

آیا زیاد است؟ نه، حالت طبیعی ما آن هست، من ذهنی . به این جهان می آوردند چی می شد؟ سیل شادي می شد

چقدر شادي؟ نه اصل ما شادي است، اصل ما رضایت است، اصل ما شکر ! می گوید اینهمه که شادي نمی شود

.آرامش استاست، اصل ما 

چون دلی پر دشمنی داري هنوز****دلبرت در دوستی کی ره دهد

ببینید که چه می گوید، دلبرت یعنی خدا، کی تو را در دوستی راه می دهد؟ کی خدا با تو دوست می شود؟ خدا با 

یعنی کی تو بصورت هوشیاري می کشی عقب رو خودت قایم می شوي که با او دوست می .تو دوست می شود

شوي؟ نگاه کردن به آنور هم به خدا نگاه کردن هم معادل این است که تا زمانی که تو به جهان نگاه می کنی 

قات این فکرها درست است که می گویی ها من فکر می کنم در جهان نیست و اینها، همۀ اینها فکر است گاهی او
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از عمل ما آگاه نیست، این فکرها را می کنی، گاهی اوقات ما تصویر ذهنی سیر شده از دنیا داریم در عمل بسیار 

.ما می گوییم ما آدم حسودي نیستیم ولی در عمل که می آید ما حسودیم. ولع و حرص داریم، و به عمل نگاه کن

د، دوباره با تو دوست نمی شود، مگر اینکه دلت را از دشمنی خالی می گوید که خدا تو را به دوستی قبول نمی کن

بکنی، ولی می دانید که وقتی من ذهنی دل ما می شود، این مرکز به خدا و زندگی وصل نیست و حس جدایی می 

وقتی حس جدایی می کند یعنی ما جهان را گذاشتیم تو دلمان، و به جهان که نگاه می کند به وسیلۀ جهان . کند

ما از کجا بفهمیم که هستیم؟ دو ! باید خودش را معتبر سازي بکند، یعنی باید یک جوري بگوییم که ما هم هستیم

یا ریشۀ بینهایت داریم از طریق ریشه مان که به خدا وصل است از آن طریق می گوییم ما هستیم، : جور راه است

زنده هستی؟ خوب زنده هستم حس عمق می زنده هستیم، چه جوري. دیگر این عینی است و شکی در آن نیست

کنم و در تمام ذرات وجودم زندگی مرتعش است، شادم و آرامشی دارم که با هیچ اتفاقی به هم نمی خورد، این 

اید؟ نمی دانم اید؟ خانم شما خوشبختولی در من ذهنی می گوییم آقا شما خوشبخت.دیگر شکی در آن ندارم

اصال من به اندازة کافی ! انم خوشبختم یا نیستم، نمی دانم شادم یا نیستم، شک دارمنمی د! شما بگویید ما هستیم

این قطب نمی تواند خودش را نگه دارد ، )اینها عالیم جدایی است(زندگی می کنم؟ زندگی به چی می گویند؟ 

د هی به این و آن فرو براي اینکه ریشه ندارد مجبور می شود با یک چیزهایی ستیزه بکند، مثل اینکه یک نیزه دار

، یعنی کسی من ذهنی داشته باشد بدون دشمن دل پر دشمنی داریم.می کند، ستیزه دارد با مردم ستیزه دارد

.نمی تواند زندگی کند، همیشه باید دشمن داشته باشد

ست همسرش که آیا من دشمن دارم؟ آیا به دشمن واقعاً احتیاج دارم؟ دشمن آدم ممکن ا: شما از خودتان بپرسید

باشد، یعنی ما انتخاب کرده باشد، بگوید من با تو ستیزه می کنم تا خودم را پا برجا نگه دارم و گرنه تو نباشی من 

با کی ستیزه بکنمف با تو بحث و جدل می کنم با دوستم بحث و جدل می کنم، اتفاقاً نزدیکترین آدمها به ما 

. ستیزه انتخاب می شوندبعنوان کسی که ما را معتبر بکند بعنوان طرف 

هاي نزدیک می ریزد، ها رابطهاین من ذهنی می آید دردش را به این رابطه: اگر یادتان باشد هفته قبل گفتیم

بسیار بسیار مهم است . ها، بین دو تا دوست، به اینجا می ریزدرابطه دو تا همسر، رابطه پدر و مادر و بچه، بین بچه

بسیار . کینۀ کسانی است رنجش از کسانی است من دارم حمل می کنم یا نمی کنمکه شما بگویید که در دل من

مهم است که شما اعمال خودتان را در روز زیر نظر بگیرید ببینید که درد پخش می کنید یا نمی کنید، براي اینکه 
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ش بدهیم می به حرف دیگران گو.دل ما از هر جنسی باشد ما از همان جنس هستیم و همان را پخش می کنیم

گویند شما درد پخش می کنید، شما حسودید، شما را می بینم ناراحت می شوم، ما باید به خودمان بیاییم، ولی از 

همه اینها مهمتر می گوید تو به خدا نمی رسی، تو به خدا نمی توانی زنده بشوي، چه کار می خواهی بکنی؟ 

آنجا گیر بکند به دلیل اینکه مشغول دشمنی و کینه ورزي اگر هوشیاري به جهان  برود و در : این هم بگوییم

است، مشغول واکنش و به ثمر رسیدگی است نگاه کنید به اینکه ما یک گذشته نا مرغوبی داریم که راضی نیستیم 

این توهم یعنی این چیزهایی که من از .به ثمر نرسیدیم، ناراضی هستیم و داریم می رویم به آینده به ثمر برسیم

بیفتد که من راضی بشوم سبب می یک اتفاقآنها ناراضی هستم و رنجیدم در آینده باید یک جوري اتفاق باید

شود این لحظه که زندگی است تبدیل به یک وسیله بشود، براي رسیدن به ثمررسیدگی همین هایی که تو دلم 

ن بوسیلۀ من ذهنی تبدیل به وسیله می این کار خوب است؟ نه، شما این لحظه را عمداً و با انتخاب خودتا. هست

اند و شما می گویید اینها نمی گذارند، اینها دشمن من کنید، گاهی اوقات این لحظه را که یک سري آدمها نشسته

هستند، اینها مانع هستند، یعنی این لحظه را تبدیل به مانع می کند تبدیل به دشمن می کند تبدیل به پله می 

چیزي، هم این چیز توهمی است هم این مانع، دشمن پله توهمی است، بیدار بشوید این یک کند، براي رسیدن به 

دشمنبهاحتیاحکهتراشدشمن، سازدشمندلشمایکشودنمی.از نارضایتی استبخاطر یک دلی است که پر

فرضشما. سازیدمیدیگردشمنیکبرودکههمدشمنیک، بشویدراحتدشمناین شرازوباشیدداشتهدارد

سريیکهماینجابودیدساختهآنجادشمنسريیکبرویددیگريکشوربهوکنیدمیزندگیایرانکهکنید

برچسبییکوکندمیپیداچیزهایییکفورا.استسازدشمنمرکزایناینکهبراي،سازیدمیجدیددشمن

اینبگوئیدکنیدنگاهخودتانبه. استسازدشمن.پوشاندمیرالحظهایناینکهبراي،گذاردمیآنیااینروي

لحظهدراینهمیشههممنرسیدنونشومیکیاوباونرسمخدابهاگرمنولی؟دهدمیمعنیهچمنبهبیت

خواهدسببجداییاین، بودخواهمجداییدرهمیشهمنپسدانممیهمرااینهاهمهونیستدرآیندهواست

اشتغالهااینهاگرفتارياینتوهماتاینبرگردمبایدمنپس؟دارمچارهچه. باشمجدامردمازهمهمنکهشد

کهتوبهرسیدهمنبهامدهزخمهرچهکهنیستیدمردنیجنسازشماکهگفتامروز.امثمرنرسیدهبهمنکه

یکبرايافتادهاتفاقاتبعضی،بله؟ نهیاهستندزخمهامشغولمردم؟هستیزخمهااینمشغولچراتونرسیده

، کننددرستراآنخواهندمیهستندآنوحوشحولهنوز،بد شدهارزیابیاتفاقاتاینکهجوانیدرايعده
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آیدبرمنیکآیدزخمکهشناساییاینباکنیدرستمیتوانیجوريیکولی. کنیدرستتونینمیذهنبارااین

:بخوانمموالنا3000غزلازدوبارههمبیتیکبله، همه

3000ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

بر دوست رحم آر، به کوري دشمنی****اي آب زندگانی، در تشنگان نگر

راموتوراینشما.استدشمنمولدموتوریکمثلد،کنمیایجادلحظهدراینذهنیمنکهدشمنییعنی

. افتدمیکاربهزندگیموتوریعنیموتوریکیآنکنیدخاموشراموتورایناگر.کنیدخاموش

833ةشمارغزلشمس،دیوانمولوي،

مگر آن را که حقش سرمه کشد****نور ناریست در این دیده خلق

یادموالناازاآلنراموضوعاینشما.پذیراستآسیبماذهنیمنایناینکهبراي؟خوانممیرااینچراحاال

اگربینندمیمردموقتی،همینطورهمماخود. استزادردنوریعنی،استآتشینورمردمدرچشمکهگرفتید

ازببینیدرانفربیسترویدمیروزدرشمااینبنابرسپ. کنندایجادمنخواهندمیهمیشهباشدمندلشاندر

با شماوکنندایجاددردشمابرايخواهندمی.باشندداشتهنارينورنفرهربیستاستممکننفربیستاین

. گیریدنمیجديراآنهاحرکاتوحرفهابدانیدراموضوعاینشمااگر.کنندایجادتلخیاوقاتکهدارنددوست

! شدهگذاريمینگویندمیشمابهکههستزمینییک، کنیدتحقیراینکهنه،دارندنارينورکهاینهایدیگومی

راپایتانخب. روممیباشدکههرجورمنبگوئیدوپاییناندازیدنمیراسرتانطوريهمین. مواظب باش

نیستمینکههرجاکنیداحتیاطوبجوئیدراراهآنازاستفادهباوبرداریدیابمینووسیلهیکبایدگذاریدمی

تلخیاوقاتایجادتواناییآدماینکنیمیبرخوردکههرکسیبا، رد بشوي برويینهااپهلويازوبگذاريپا

چشمهايیعنی،باشدکشیدهسرمهچشمهایشبهخداراکسیاینکهمگر، خلقدیدهدرایناستنورناري،دارد

خیلینفرهمیکآنوجهانبهباشدفرستادهرایکیخدایعنی؟چییعنی، باشدکردهبینارااشزندگی

بیداروبکشدبتواندرااینونباشددرگیرزمانبا،نباشددرگیرجهانباخیلییانکندمقاومتوباشدنچسبیده

ببیندزندگیباچشم.ببینداوچشمبایعنی.شودبازچشمهایشبعد،بایستاندخودشپايرويبیاوردوکند

دیگرپس از اینمنکهگیریدمیتصمیمهمشماپس. نیستتلخیاوقاتدنبالآدمآنداردنوراینراجهان

منبگوییدبایداینکاربراي، استمهمیتصمیمخیلی. کنمایجادتلخیاوقاتکسهیچباخواهمخواهمنمی
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کهدارمقبولاست عصبانی کردم دیدم برخوردآدمیکباوقتیو، دارمراقبوللحظهاینچنینییناهمیشه

میقبولراچنینیاینلحظهبهلحظهکنمنمیهماستداللاین،نیستعصبانیمنبرايباشدعصبانیداردحق

چیزهمهبحرایندربحرایندر. بگنجدچیزهمهمننهایتبیفضايدراستبازفضا، کنممیبازفضاراوکنم

.ترسمنمیوبگنجد

تو کجا آن چاشنی داري هنوز****زنی دم از پی معنی ولیکمی

نهخداستمندل،شدمخداازپرشدممعنويمن،میشدزندهزندگیبهکهگوییممیباشیممااگرذهندربله

راشیرینیمزههنوزاگرنیستاینطوراگر،حالتبهخوشاکهاستاینطوراگر؟استاینطورآیا. دارمدردي

نمینگاهجهانبهدیگرکهاستاینعالمتش. استسبببیشاديمزهزندگیمزه، مزهیعنیچاشنی، نچشیدي

مزهکهآرامشوشادياین.نداريتلخیاوقاتوزدنضرربهمیلدیگرو توقعاتت از جهان به صفر رسیده،  کنید

کهزنندمیدمايعدهیک،دمزنیدمی. نداریدهمادعاوشودمیچشیدهشماوسیلهبههرلحظهاستزندگی

میرااینکههرکس. امشدهیکیباخدامنرسیدمیکتاییبهمنامشدهزندهزندگیبهمنبیائیدمردمآي

یواشکرديکهمزه، تو کجا آن چاشنی داري هنوز****زنی دم از پی معنی ولیکمی: گویدمیدروغگوید

. بدهیپزبرایشکهنیستچیزياین.دارنگهخودتبراي،نگوهمکسیبهندههمنشانهیچوبروجلویواش

آیا:پرسیدمیخودتانازشماهمبازحاالوشودمیبازیواشیواشندهیپز، ذهنیمنشودمیکهبدهیپزاگر

هستمتسلیمهمبازمنوهستمقدردانمن. هستمراضیاشکررخداکهاگرچشیدم؟چشیدمرازندگیمزهمن

یک. شدخواهدزیادترروزبهروزچاشنیاینودارمقبولزندگیدررااتفاقاتشورادگینزچنینیاینمنو

وجودزندگیارتعاشیکوداردوجودشاديیک،داردوجودبیداريیکشماتنایندرکهدیدخواهیدروزي

. کنیدنمیتنهاییحسدیگرو. آیدمیبیرونازکهچیزيهرازکندمینیازبیراشماکهدارد

اینچشیدنوراچاشنیاینبهشدنزندهتواناییشماواستلحظههمینروزآنکهگویندمیعطاروموالناو

مناستنمردههنوزذهنیمنایننکنیدرهاچشیدیداگرولیچشیدیدهمبساچهداریداآلنهمینرامزه

ووسیلهبیشودمیآلتبیسبببیهايشادياینوچاشنیایندراثراوقاتگاهی. گرددبرتواندمیذهنی

.شودمیابزاربی

.استافسردهآلتیبیازغم****استنمردهاواژدهاستنفس
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.بشويآزادکامالتابدهیادامهبایدگویدمی، میردنمیولیشودمیافسردهمواقعبعضی

چون بسی تر دامنی داري هنوز***در گریبان کش سر و بنشین خموش

و این موقعی است که شما واقعاً می . می گوید که تو سرت را به گریبان بکش یعنی تحمل کن، و خاموش باش

احتیاج به تحریکات . می خواهید از گفتار مردم و کردار مردم بی نیاز باشید. خواهید به خودتان زنده باشید

حظه یعنی نظارت بر کار ذهن بصورت ناظر و فقط از تامل و از مال. خاموش باش ذهن را خاموش کن. بیرونی ندارید

همین که ذهن می خواهد که . خاموش بودن، وقتی شما خاموش باشید یک حضور ناظر به ذهن نگاه می کند

الگویی را فعال کند یک دردي را باال می آورد شما می بینید، و چون زنده هم هستید متوجه می شوید که درد باال 

. آمد

یک چیز نوك تیزي اي که غذا می خورد در غذایش یم می گوید انسان اگر زنده باشد، زندهامروز در مثنوي دار

باشد می فهمد، اگر خاشاك به دهان ما برود اگر زنده باشیم اگر دهان ما حس داشته باشد می فهمیم که این 

وقتی هم به حضور . شویمخاشاك رفت دهان ما و تیز است تا زمانی که آن را در نیاوردیم و نیانداختیم راحت نمی

هیجان منفی بوجود می آورد ما ، یا ذهن می خواهد رسیدیم وقتی دردي هم می آید تو، یک خشمی می آید تو

اگر هم وارد شد . است و شادي زندگی است سازگار نیستفوراً می بینیم، این با انرژي فعلی ما که انرژي حضور 

ت، و دیدیم که اینجا یک فضایی درست شده که فضاي معمولی ما کسی آمد چیزي گف،یکیک کسی آمد خانه ما

.نه این آدم، این انرژي این حالت با درون زنده ما سازگاري ندارد. نیست فوراً می گوییم که این از جنس ما نیست

.و تر دامنی یعنی آلوده دامنی، هنوز ما هم هویت هستیم

نفس کشتنی داري هنوززانکه ****کش بالکُش و میخویشتن را می

بارها گفتیم من ذهنی با شناسایی با اینکه این عادت را . پس می گوید خودت را بکش یعنی من ذهنی را بکُش

دارم و ترك این عادت با درد هوشیارانه و صبر صورت می گیرد می گوید خودت را بکش و بال بکش، بال درد 

پس . درد هوشیارانه الزم است! تخار است نه افتخار نیستنه اینکه بال کشی و درد کشی اف. هوشیارانه است

وقتی شما . خودت را بکش من ذهنیت را بکش به من  ذهنی بمیر، حاال خویشتن را بکش یعنی زنده شو به زندگی

، وقتی او متالشی می شود شما آزاد می شوید، می روید به جهان بافت ذهنی را می سازید که من ذهنی است

می کشی، قایم می شوي به خودت زنده می شوي به خودت، همین هوشیاري کشی و بعضی جاها بالیعنی او را می
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یعنی زندگی شما را فرستاد در اثر ایجاد درد و آگاه کردن شما، بیدار کردن شما، . می شوي که از اول رفته بودي

قایم . هوشیار کردن شما، ناظر کردن شما، و شناسایی شما، چون ما شعور او را داریم دوباره آزاد کرد روي خودش

کرد ولی گفتیم این هوشیاري درست است که آن هوشیاري است ولی یک اتفاقی افتاده، به نظر می آید که وقتی 

هوشیاري دیگر نیست، هوشیاري االن به خودش خدا ما را به چیزها می چسباند و دوباره می کند، هوشیاري آن 

ولی رفتن به جهان، چسبیدن، کنده شدن، دوباره برگشتن روي خود قایم شدن باید . آگاه شده، پس این الزم بوده

سه سال چهار سال پنج سال ده سال حاال در این زمان با توجه به اینکه واقعاً اینجور . کمترین زمان رابگیرد

است و همه گیر نیست، پدر و مادرها عشقی نیستند و من ذهنی جوالن می دهد، جنگ راه شناسایی ها ضعیف 

یک . می اندازد، براساس مذاهب جنگ راه می اندازد، آدمها را به باور می چسباند، باورهاي مذهبی می چسباند

اند به این یک اي را می چسبدین است از آن پنجاه تا مذهب درست می کند پنجاه تا باور مختلف، یک عده

اي را می چسباند به آن و اینها را بلند می کند می گوید شما متفاوت هستید بر اساس جدایی بیفتید جان هم عده

. و من هم کیف کنم

تا زمانی که این موضوع شناسایی نشده و همه گیر نشده چند سال طول می کشد؟ ما با این گرفتاریها براي مردم 

آسیب می بینند در این جور انسانها وقتی زخمی می شوند و. الش بیشتر می شودمسئله درست می کنیم و چ

چالشها در این جنگها و از دست دادن ها، فکر می کنند که به قول عطار زخم که می آید به اصلشان خورده، تا ما 

می کند، بیدار شو، همین بیاییم به آنها بفهمانیم که بابا به اصلت زخم نخورده به من خورده، تازه این به تو کمک 

یعنی این هم طرح زندگی است، . ینداز یک دفعه زنده شو به زندگیدرد بیهوده است بشناس این بیهوده است ب

زندگی شما را می چسباند به یک چیزي دوباره متالشی می کند، یک درد بزرگی براي شما ایجاد می شود همین 

ه و ناله می کنیم، مردم هم نگاه می کنند می گویند بدبخت شد بیچاره منتها ما از بس آ. درد شما را بیدار می کند

خوب تحریک مردم، منحرف کردن مردم، در خواب بودن . اش مرد، ما هم می گوییم راست می گویدشد فالن کس

مردم، عشقی نبودن مردم، جوالن و یکه تازي من ذهنی در جهان و غالب بودن من ذهنی روي آدمهاي قدرتمند، 

حریص بودن آنها که می گویند هر چه بیشتر بهتر حتی به جان انسانها هم هر چه بیشتر بهتر را به انجام و 

اش موذي بودنش همه این کارها بیداري را عقب می اندازد، جمع روي فرد اثر می گذارد ولی نباید برسانیم، توطئه

درست است که جنگ است، درست است که می گویند. اگر این دانش پخش بشود مردم بیدار می شوند. بگذارد
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من همه چیزم را از دست دادم، من از جنس خداییت هستم یک دفعه شناسایی می کنم که این دردها به من 

.نرسیده و وقتی این دردها را می اندازم یک دفعه قایم می شوم به زندگی

این گونه هست که من . اي بیداري استحتی این جنگها هم بوسیله او بر. هر چیزي به وسیله او صورت می گیرد

اینها همه محاصره شده بوسیلۀ . ذهنی به هر طرف ما را بکشد قدرت خدا و اداره او و طرح او در زیر غالب است

هیچ کس نمی تواند یکه تازي بکند هی . یک نیروي بزرگتري و این محدود است و نمی تواند خیلی یکه تازي بکند

ها متالشی بشود و انسانها از توي آن آزاد هم نمی توانند بگویند من من، آخر سر این منها بگوید من من، و گروه

کار و خالصه ترین و زودترین بهترین کار با انتخاب است با شناسایی فردي و جمعی است، این راه راحترین . بشود

پس هم در . طول خواهد کشیدو گرنه طول می کشد و با درد همراه است هر چقدر درد بیشتر باشد این کار. است

.فرد و هم در جمع ما نفس کشتنی داریم

چون تون عزم رهزنی داري هنوز*****رهبري چون آید از تو اي فرید

چرا؟ براي . می دانید که خودش اسمش فریدالدین است می گوید تو  اي فرید اي عطار نمی توانی رهبري کنی

د اینهایی که گفتی زدن راه مردم البته ایشان ندارد، به ما می گوید، می گوی. اینکه تو عزم زدن راه مردم را داري

هر انسانی از جنس .بنابراین راه زندگی زده شودنکند مردم بصورت باور و ذهن بگیرند و باهاش هم هویت بشوند،

د در خاك زندگی خداییت است، هر انسانی باید از درونش فکرهایش را تولید کند، هر انسانی مثل یک درخت بای

باشد و از او انرژي و نیرو و خرد و عشق و شادي بگیرد، و بنابراین هر کسی به کسی می گوید اینطوري زندگی 

فکر بده فکر گوید هر کسی که می! ولی مردم چقدر دوست دارند که راهشان زده بشود. دارد راهش را می زند! کن

.این آدم ره زنی را دوست دارد. م را، خودم بگیرمبکنم، من نمی خواهم ماهیگیر بشوم فکرهاي خود

از تو هم . رهبر کی هست؟ رهبر خداستچون خواهم رهبري کنم، گوید من دوست ندارم راهزنی بکنم، من نمیمی

دارد اینها را به ما . گویی که مردم بیدار بشوندزنی یک جوري نمیآید، براي اینکه تا تو حرف میرهبري نمی

شما این لحظه که حرف می زنید یک انرژيِ زنده کننده هم پشتش است؟ ما چه جوري حرف که:گویدمی

حتماً به این باورها توجه کن باورها را براي خودت خواهیم زند؟ و از مردم میزنیم؟ آیا من ذهنی ما حرف میمی

نی؟ یعنی چی حضور؟ یعنی فکر است، بردار مال خودت کن، چرا فکر می کها کن، اصالً تو فکر نکن، دیگرهمین

داریم راهش را می . دهیمچی زنده شدن به خدا؟ یعنی چی خدا از طریق تو فکر کند؟ خوب ما فکرها را به تو می
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زند، راه کی را می زند؟ راه خدا و راه دارد راهش را می! هر کسی به کسی می گوید چه طوري زندگی کن. زنیم

ز راهزن راه زندگی مردمی، گوید تو که هنومی. زندگی را می زند

چون تون عزم رهزنی داري هنوز****رهبري چون آید از تو اي فرید 

ن من چه جوري زندگی کنم؟ می گویم م:و ما از این بیت یاد می گیریم که ما راهزن نباشیم، هر کسی به ما گفت

گویم برو موالنا را بخوان، کتاب چه باورهایی خوب است من داشته باشم؟ می . نمی دانم تو برو خودت زندگی کن

در باال گفت، گفت ساکت باش، سرت را به گریبان بکش و خاموش باش، نفس کشتنی داري، . برو تامل کن. بخوان

نفس بمیرد ما روي زندگی قایم شدیم یعنی روي خودمان قایم . رهبر زندگی است. نفسِ بمیرد تو رهبر را می بینی

.از اول بودیم، منتهی این دفعه بیدار شده و هوشیار شده به خودهمان هوشیاري شدیم که . شدیم

*************

که . در این قسمت اجازه بدهید چند بیت از مثنوي بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان برایتان بخوانم

از همین بیت قسمت اول داستان را برایتان خواندم که اجازه بدهید که توضیح مختصري بدهم و قرار است که 

را آغاز کرد که تیترش را به شما نشان دادم، گفت یک بقالی بوده و البته این بقال هنوز ايموالنا قصه.ادامه بدهیم

هست، این بقال رمز خداست و در دکان یک طوطی داشت، طوطی سبز و بسیار تندرست بوده و به زبان انسانیت 

طوطی، طوطی معمولی نیست طوطی خداست، همین هوشیاري حرف می زده، پس بنابراین مشخص است که این 

هاي دقیق یا خداییت است، و این طوطی نگهبان دکان بود و با سودگران نکته می گفت، یعنی خرد و عشق و نکته

. و باریک و اسرار را به این جهان می آورد، سوداگران هم انسانها هستند و هم همه باشندگان این جهان

در قصه می گوید بقال خانه رفت و این تمثیل بسیار . بان دکان یک چند وقت کوتاهی تنها ماندو این طوطی نگه

به نظر من این فاصله همان آمدن . و طوطی تنها ماند. زیبا و ساده است، دکانهاي قدیمی به خانه راه داشتند

ین حاال موالنا توضیح هوشیاري به ذهن است و چسبیدن به چیزهاي این جهانی، حاال چه جوري می چسبد هم

اي براي گرفتن موشی جست، گربه رمز مرگ است و موش هم آنچیزي که مرگ یک دفعه گربه:می دهد، می گوید

می تواند بگیرد، حاال این طوطی خدا از جنس پایداري و نامیرایی است ولی چون بقال رفت و تنها ماند و چسبید 

پس گربه جست که موش را بگیرد، با طوطی کاري .و ما می ترسیمبه چیزها، و هرچیزي را که بچسبیم می میرد 

یعنی هر چیزي که می میرد، و طوطی ترسید و پرید، و در ،نداشت، موش رمز همین چیزي است که گربه می برد
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این کار روغن گُل را از شیشه بریخت، روغن گُل رمز زندگی زندگی نشده است، آن که می ریزد پس شما وقتی 

جوان هستید که البته هوشیاري همیشه جوان است، دو سه سال به یک چیزي می چسبید، بقال رفته هوشیاري

طوطی می توانست بلند شود و روغن را نریزد، یعنی . خانه، و آن چیزي که چسبیدید می میرد، باید رها کنید

و اندیشه و یک جهت، یعنی با زندگی را نریزد، ولی وقتی پرید و به سویی گریخت، سو در زبان موالنا یعنی فکر

بنابراین ترسید، ترسیدن از مرگ یک توهمی است که در اثر چسبیدن به چیزها و از . یک فکري هم هویت شد

اي به سرش بود، براي اینکه بقال وقتی آمد و دید، فرض کنیم جسم شدن بوجود می آید، همین مطلب یک ضربه

ریختیم و دامنمان آلوده شد، در غزل تر دامن داشتیم، تر دامن یعنی خدا ببیند که ما زندگی را زندگی نکردیم،

آلوده شدن دامن ما به درد و هم هویت شدگی و به گناه، این گناه است، همین هیجان و اینکه طوطی به سویی 

وقتی به یک فکر شرطی . سو استهوشیاري سو ندارد بی. فکريیک گریخت، به سویی گریخت یعنی چسبید به 

اي بود به سرش براي اینکه می گوید بقال شود، فکر سو است، هر فکري هر باوري یک جهت هست، ضربهمی 

وقتی آمد این اوضاع را دید، دید زمین خیس است و اینجا هم زمینی هم که ما زندگی می کنیم ذهن ما خیس درد 

ره است، وقتی باز می کنید گ،است، درد زندگی زندگی نشده است، رنجش شما چیه؟ زندگی زندگی نشده است

. ها یعنی انرژي زندگی آزاد می شود، وقتی آنجا گره هست زندگی را به تله انداخته...وقتی یکی را می بخشید، آ

.پس می گوید بقال زد به سرش، سرش کچل شد، و زبانش بند آمد

چسبیدیم و این چیزها اییهمین بال سر ما هم آمده، وقتی به صورت هوشیاري به این جهان آمدیم به یک چیزه

اي به سر ما بود، زبان هوشیاري و انسانیت ما را بند آورده ما الل وقتی مردند ما ترسیدیم، خود این ترس ضربه

این فکرها که در سر ما .شدیم، ما بلحاظ زندگی اللیم به لحاظ ترس و هیجان و دردپخش کنی بسیار گویا هستیم

ها و دردها دل ماست، اینها مثل هذیان می ماند، جز اینکه درد هم هویت شدگیبرمی خیزد در حالیکه مادیات و 

و خالصه طوطی الل شد و موهایش هم ریخت ولی این کچلی ذهنی بود، خودش می . اي نداردایجاد کند فایده

حرف بزنیم و گوید دو سه روز، یعنی باید این الل شدن ما مدت کوتاهی باشد، اینکه به زبان انسانیت نمی توانیم 

بنابر . انسانیت یعنی هوشیاري رفته به چیزهایی چسبیده و برگشته روي خودش قائم شده این انسان هست

این که در من ذهنی حرف می زند، تند تند حرف . تعریف زبان او که گویاي اسرار زندگی است زبان انسانیت است
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یعنی خدا از اینکه . و بقال ناراحت بود. ان انسانیت نیستمی زند، حرفهایش هم با درد آلوده است، تر دامنِ، این زب

.ما به اینصورت در آمدیم راضی نیست و مرتب دارد کوشش می کند دوباره زبان ما گشوده بشود

و موالنا راه حل را می گوید، وي گوید دلق پوشی که موهایش را از ته زده بود از جلو دکان رد می شد، این دلق 

عارفان، بزرگان، پیغامبران، هر کسی به حضور زنده شده . ی بینید که موالنا راه حل را می دهدپوش عارف است، م

اي کچل چطور تو با کل آمیختی مگر تو روغن از آنجا رد می شد، طوطی دیدش، دید آن هم کچل است، گفت

ي؟ ترسیدي؟ و ، یعنی آب زندگی را روي زمین ریختی و تلف کردي؟ تو هم مثل من رنجیدشیشه را ریختی

اي که موالنا در اینجا می خواهد برسد و تم قصه ولی آیا به نکته. که ما هم خندیدیم. مردم از این قیاس خندیدند

.به این ترتیب جلو می رود

می گوید این طوطی که نماینده هر انسان هم هویت شده با دردها مخصوصاً ترس را نشان می دهد، وقتی به یک 

وید البد کچلی تو هم مثل من است، براي اینکه آن عارف سرش را تراشیده، شاید هم عارف می رسد می گ

هاست در حالیکه این طوطی یک کچلی بیمارگونه دارد تراشیدن سر معادل لخت شدن از همۀ هم هویت شدگی

:که این کچلی می خارد و بارها موالنا گفته

برتر استاهتماها بر دواها ****زانکه خاریدن فزونی گر است

یعنی پرهیزها از دواها بهتر است، براي اینکه هر چه که این فکر را به حرکت در می آوري و هویت ایجاد می کنی 

حاال گفت که درست است که ما االن که من ذهنی داریم، مثالً . این بیشتر می خارد و این یک جور کچلی است

ر می آییم، یک شناسایی می کنیم مثل اینکه راست می موالنا را که عارف بزرگی است می بینیم به ارتعاش د

گوید، مثل اینکه عالج درد من هم دست این است و من باید از این انرژي از این ارتعاش و از این خرد کمک 

نجا رد می شد آاین طوطی آنجا مانده بود الل، یک روزي یک دلق پوش از :بگیرم، دارد راه حل می دهد می گوید

اید یک قلندري مثل موالنا در راشیده بود قلندر بود، یعنی چی؟ یعنی شما که در من ذهنی گیر کردهکه سرش را ت

.اخت و مبادا با عینک ذهنی ببینیدمسیرتان قرار خواهد گرفت و جان شما ارتعاش جان این شخص را خواهد شن

ین بود که گفت من هم مثل تو هستم اشکال این طوطی ا:حاال دارد هم راه حل و هم اشکال را می گوید، می گوید

.تو هم مثل منی، و براساس ذهنش شناسایی کرد
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مردم گفتند پیغمبران هم : براي همین موالنا قبل از این ابیات که االن می خواهیم شروع کنیم توضیح داد گفت

هم داریم، چه فرقی مثل ما هستند، مثل ما غذا می خورند تولید مثل می کنند، بدن دارند دو تا دست دارند، ما

می کند، ولی فرقش این است که یک هوشیاري رفته به جهان، برگشته، صد در صد آزاد شده و روي خودش قایم 

شده؛ آن یکی رفته به جهان آنجا گیر کرده و آن گیر کردگی را گذاشته دلش و با این دل مادي شناسایی می کند، 

این هم مثل من است، می خواهد بگوید که راه حل اینجا تمام شد و وقتی به این جان زنده نگاه می کند می گوید 

دیگر راه حل نیست براي اینکه بگویی این مثل من است و با چهارچوبهاي من ذهنی این عارف و این بزرگ را 

. نمی توانی از خرد او استفاده کنی،شناسایی بکنی، راه حل از دستت رفته

ین کاربردش است، معنیش این نیست که ما صد در صد شعورمان را می دهیم خوب این ابیات را ما می خوانیم ا

نه ما قوة شناسایی داریم، ولی ما می دانیم که ضمن اینکه ما یک مقدار . دست موالنا اما هیچ تشخیص نداریم

ما با هوشیاري حضور داریم من ذهنی می چربد، خیلی موقعها می آید عینک ما می شود، وقتی این دید من ذهنی 

دید موالنا اختالف پیدا می کند آن درست است نه دید ما، و ما دیدمان را عوض می کنیم، ولی اگر بگوییم این هم 

:مثل من است دیگرتمام شد، و در ضمن قبالً توضیح داد که

کم کسی زابدال حق آگاه شد*****جمله عالم زین سبب گمرا شد

اند به جهان و برگشتند اه شدند که ابدال حق را یعنی آن کسانی که رفتهیعنی همۀ آدمها در عالم به این علت گمر

چرا نمی توانند بشناسند؟ براي اینکه با ذهن می خواهند . و روي خودشان قایم شدند را نمی توانند بشناسند

شیاري همینطوري این هو. این مطلب خیلی مهم است، که در قصه می آید اینها را باید ما کشف کنیم. بشناسند

در این قصه دارد مقایسه می ،جسمی را که از یک دل مادي می آید با هوشیاري حضور که از یک دل عدم می آید

اش را می گوید شوره خاك، همین بادام پوك کاشتن، شما بروید گندم را در خاك شوره که کند، جلو می رود، یکی

حاصلخیز است بکارید و آب هم به آن بدهید گندم پراز نمک است رشد نمی کند ولی در زمین سالم که مساعد و

آنجا رشد می کند، پس فضاي حضور جاي کاشتن است، وقتی دل شما از جنس حضوره فکر می کنید عمل می 

ولی اگر از دل مادي پر درد وقتی می کارید از روي خشم و کینه و انتقام . کنید برکت می ریزد این نتیجه دارد

فقط من تکرار کردم حاال شروع . اینها را گفته بود. است نتیجه نخواهد دادخاكن شوره جویی می کارید این همی
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پس این شخصی که طوطی بوده و موهایش ریخته بوده و به سرش . می کنیم از این بیت چند بیت می خوانیم

.ضربه خورده و زبانش بند آمده و با ذهنش فکر می کند و فقط هوشیاري جسمی دارد

277بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

هر دو را بر مکر پندارد اساس****سحر را با معجزه کرده قیاس

می گوید سحر را با معجزه مقایسه می کند، و هر دو را بر مکر یعنی فکر من دار فکري که من ذهنی می کند می 

این لحظه می آید و وارد وجود ما معجزه یعنی آبی که از زندگی در.پندارد فکر می کند هر دو روي این بنا شده

می شود به جاي اینکه با زندگی موازي بشوي و از ما عبور کند به فکر و عملمان بریزد و من را به صفر برسانیم 

سحر این هست که شما به جاي معجزه بیایید این نیرو را این انرژي . بطوریکه دل ما از عدم باشد، این معجزه است

یه گذاري کنید در ریسمانهاي فکر و آنها را گره بزنید و درد بوجود بیاورید و البته یک را این برکت را سرما

این خوشی .حرکاتی در ذهن بوجود می آید، مثالً یک کسی ما را تایید می کند آنجا یک ارتعاشاتی بوجود می آید

اگر یکی این کار را با معجزه، معجزه مال موسی .ذهنی را زندگی بگیرید، این سحر است و جاوگري و غلط است

.اش بودبود مربوط به موسی است، موسی یک عصا داشت، عصا همین ذهنش بود منتهی ذهن ساده

شما االن با یک چالش روبرو می شوید بالفاصله فضاي درون باز می شود، فضاي زندة درون باز می شود باز می 

می گیرد و از آن فضا راه حل پیدا می شود، آن فضا فضاي یکتایی است که در و این چالش را در آغوش ،...شود،

جمع می شود، کوچلو می ،...درون شما باز می شود، آن کسی که سحر می کند مقاومت می کند جمع می شود،

می ا شود دل سفت مادیش، می رسد به آن باورها که خیلی با آنها هم هویت است و خیلی هم دردناك است از آنج

بیچاره این طوطی هنوز نفهمیده که آن عارف و آن دلق پوش که از آنجا رد می شود .خواهد راه حل بگیرد این سحره

و مو ندارد، نمی شود با این مقایسه بکند، این از شیشه روغن ریخته، آن یکی نریخته، شیشه روغن ریختن یعنی 

کردن، یعنی آب زندگی ریخته شده به صورت درد همه جا را اینکه انرژي زنده زندگی را در دردها سرمایه گذاري

آلوده و کثیف کرده که در آنجا هم گفت تردامن، آلوده دامن آلوده به گناه، گناه یعنی هم هویت شدگی و پوشاندن 

سحر ،زندگی، کفر، سحر را با معجزه کرده قیاس، براي چی این همه توضیح می دهیم، که شما اگر سحر می کنید

با معجزه مقایسه نکنید، اگر هنوز هوشیاري مادي دارید و انرژي را می گیرید و سرمایه گذاري می کنید در را

دردها و هم هویت شدگیها، این غلط است، و همین طور آن را ابزار می گیرید و می خواهید کارهایتان را در دنیاي 
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. شما می توانید معجزه بکنید.ن شوره زار استای. خودتان با آن حل کنید این غلط است، جور در نخواهد آمد

حداقل باید از اینجا شروع کنید که اتفاق .این کار با تسلیم صورت می گیرد. یعنی در هر چالشی فضا را باز کنید

و بدانید که عارفان و بزرگان براساس مکر . این لحظه را می پذیرید، این دیگر مقدماتی ترین شروع این کار است

.نگذاشتند، فکر را از اعماق وجودشان می آورند باالفکر را 

برگرفته چون عصاي او عصا*****ساحران موسی از استیزه را 

می دانید که یکی موسی بود یکی هم ساحران، ساحران ما هستیم یا کسانی که هم هویت شده با جهان مادي 

تند، انسانهاي من ذهنی هم عصا دارند، هستند، موسی سمبل انسان به حضور رسیده است، ساحران هم عصا داش

عصایشان ذهنشان است منتهی در ذهن من وجود دارد، شرط کار درست این هست که در ذهن حس هویت و 

حس وجود، وجود نداشته باشد ذهن ساده شده باشد، ولی ساحران هم گفتند منتهی بر اساس ستیزه بوده، ستیزه 

فعالً از خدا جدا شده و یک بتی را به نام من ذهنی ،طوطی خداستیعنی چی؟ ستیزه یعنی یک انسان که همین

گرفته و این بت با پذیرش اتفاق این لحظه مسئله دارد و همین کار سبب می شود که اتفاق این لحظه را بجاي این 

ت، هی این لحظه الیتناهی و خودش است، اتفاق این لحظه از جنس تغییر و چرخش و از بین رفتن اس.لحظه بگیرد

شما نباید قاطی بشوید با چیزي که بوجود می آید و از بین می رود، با این نباید .بوجود می آید از بین می رود

بالي طوطی سرتان ،اال اتفاق می افتد و می ترسیدنباید قاطی بشوید و. قاطی بشوید و این اتفاق این لحظه هست

ان موسی انسانهاي هم هویت شده آنها هم عصا دارند، موسی نی اشاره می کند، ساحرآمی آید، و چون به قصه قر

منتهی عصاي موسی مار می شد، مار می شد یعنی موسی زنده می شد به زندگی، فرض کنید . هم عصی داشت

یکی . چالش بوجود می آید هم زندگیتان در این لحظه بیشتر می شود، قدرتتان و هم خردتان بیشتر می شود

ی شود ستیزه می کند هم هوشیاریش پایین می آید، مثالً فرض کنید اتومبیل ما در دیگر هم هست، کوچک م

زمستان سر می خورد می افتاد توي جوي، می آمدیم پایین یک لگد به اتومبیل و مقداري ناسزا به خودمان و به 

ز شد؟ نه، بلکه خرد زیاد شد؟ فضا با. یخ و به شانس بد، که چرا اتومبیل من افتاد توي جوي، این چالش است

شما باید می گفتید االن فضا را باز می کنم خردم بیشتر می شود، زندگی زنده االن مرتعش . هوشش آمد پایین

است، این یک اتفاق است و تمام عقلم را جمع می کنم ببینم چه طوري این اتومبیل را از جوي بیرون بیاورم، و 

ولی کسی که ناسزا می گفت و فحش می داد شاید مردم رد مردم هم جمع می شدند در ایران کمک می کردند، 
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خالصه فرقش این . می شدند و می رفتند و کمک هم نمی کردند و دیرش می شد و یا هر بالیی سرش می آمد

هوشیاري حضور باز کردن معجزه موسی، شما . هوشیاري جسمی را با هوشیاري حضور. است داریم جلو می رویم

.نید معجزه بکنید، این یکی ساحري استهم موسی هستید می توا

زین عمل تا آن عمل راهی شگرف****زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف

زیاديفرق.عصاستیکپذیرش،زندگیبهشدنزنده،خرد،بازفضاي،سادهذهنعصايبادارمنذهنعصاي

هویتهمودردهاعمقیکموبودنسطحیازیکیآوردمیخردزندگیعمقازیکی.هستعمیقیفرقهست

.منفیهیجاناتبا وخشمباوکندنمیکارها موقعخیلیکهبیاورداطالعاتخواهدمیها شدگی

میکینهورنجشوخشمانرژيگیردمیصورتذهنیمنباکهعملاین، شگرفراهیعملآنتاعملزین

این.ریزدمیزندگیآرامشزندگیزیباییزندگیلطفزندگیخردیکیآن؟درسته.ریزدمیبدخواهیوریزد

؟درسته.شگرفراهیعملآنتاعمل

رحمۀُ اهللا آن عمل را در وفا****لَعنَۀُ اهللا این عمل را در قَفا  

بهرودمیکهکسیهرکهنیستباشندیکآنجانایستادهخدا.خدالعنت،پشتدرراذهنیمنعملخدالعنت

وجداییهمین.نیستچیزيهمچینتوبرلعنتتوبرلعنتاي،بفرستدلعنت،کندمیپیداذهنیمنوجدایی

ایناتفاقباستیزهاثردرزندگیباخدابایعنیلحظهاینباستیزه،لحظهاینباستیزهزندگیخردراهبستن

میاتفاقجنساز،شویدمیاوجنساز،کنیدمیستیزهلحظهایناتفاقباشماوقتی.آیدمیبوجودلحظه

.نداریدچشمبهخردعینک.داریدچشمبهماديعینکاتفاقعینکنتیجهدر.شوید

رااسمشکهتوهماتبهرفتن،شدناساسبیشناختیرواننیازهايدچاردیگرطرفاز،زندگیخردازجدایی

وناقصحسبعالوهوواهیتجسمات،بودندورعملازوکردنفکرآنجادراتاقییکبهرفتن،منافقیگذاردمی

بهنیازوخواستنخوشبختیوخواستنهویتوخواستنزندگیجهانازوجهانبهنیازحسًدائماوبودنناکامل

شمایالحظهاینبگیریدنظردراینطوريشماًاصال.خداستلعنتهمهاینهابودنگدا،برکاتهمینبرايآدمها

این.استقضاتازقبلشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشهمتسلیم،هستیدموازيوهستیدتسلیم

ایندر.استمعنییکهمهاینها.استلحظهایناتفاقچنینیاینپذیرشواستزندگیبابودنموازيمعادل

بهکردیدوفاشماوکندمیعبورشمااززندگیبرکتوزندگیشرابجويوزندگیآرامشو ،زندگیخردموقع
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همان.شدمجهاناینواردپیشمدتیکهبودمهوشیاريهمانمنکنیدمیداریدشناسایییعنی.اصلتان

شناختهاآلنوشناسدمیراخودشمناصلوهستمتوجنسازمنکهاستگفتهخدابهازلروزکههوشیاري

پشتیبانیکهخداسترحمتاین.شودمیمنعملوفکروارد،خدابرکاتتماموخدارحمتواستکردهوفاو

یعنیقفاو؟استمشکلاینکجاي.اصلتانبهکنیدمیوفااینکهبرايشماعملبهریزدمی،راشماعملکندمی

میفکر،ترساساسبرکنیدکنترل،کنیدتصرفراجهانخواهیدمیهستیدجهانبهروهمیکیآن.پشت

عملیککنیدمیکهعملیهرکهکنیدمیتوجهولی.رویدمیپیشخوب،کنیدمیکارخوبداریدکنید

استماديشمامرکز.استتراشیدشمنبهمجهزخواندیمامروزشمامرکز.کنیدمیایجادداریدمخالفمخالف

قبولهمرالحظهایناتفاقتازه.داندمیاصلرالحظهایناتفاقو،کنارگذاشتهاستزندگیکهرالحظهاینو

نمیدرستکاریعنیخداستلعنت.خداستلعنتاینها.آیندهبرايکنددرستپلکانازشخواهدمیندارد

مثلکشیممیکسیرويکهزحمتی،مزدبیکاربیگاري،شودمیایجاددرد.شودمیخرابکاردیگرشود

وکنندنمیایجادچیزيدشمنیودعواجز،کنندمیزندگیهمباسالبیستشوهرهاوزنکنیدفرض،مانبچه

بلکهاستمزدبیکارتنهانه.استمزدبیکاردردایجادودعوا.استمزدبیکارهمدعوا.استمزدبیکاراین

،نیستعملمانپشتخدارحمتاینوافتیممیجداییبهکنیممیتلخرااوقاتمانتنهانهما.استمنفیمزد

آخر،بدهندبهشدالرصدبایدعصرکندکارروزیکبرودنفریکانگار.شویممیبدهکارهمچیزيیکبلکه

مشغولما.بدهمدالرصدهمکردمکارهم؟استکاريجورچهاینخوب.بروبدهمابهتودالرصدبگویندروز

،مقاومت.داریممقاومتلحظهاینمقابلدراینکهبراي. ماستعملپشتخدالعنتاینکهبرايهستیمکاراین

؟سختهاینکجاي.بشناسیمدیگربایداستهوشیاريایناصل

آفتی آمد درون سینه طبع***بوزینه طبعکافران اندر مري

. استشدهبستهخداابدیتونهایتبیآن.اندگرفتهلحظهاینجايبهرالحظهایناتفاقکهکسانییعنیکافران

لحظهایننتیجهدراستپوشاندهلحظهایندررازندگیرويفکرو.دلیلاینبهپردمیماسردرفکرازبعدفکر

.آیندهبهرویممیداریم، گذشتهنرسیدگیثمربهاساسبرماوشدهپوشیدهلحظهاین.شودنمیکشفمابراي

،ستیزهدراما.استزندگیکهلحظهاینپوشاندنیعنیکافري.استکافرياین.کنیممینگاهآیندهبهاشهمه

میبدترتووگویممیبهترمنکهکردنبدلوردباهمراباورهاوجدلوبحث. جدلوبحثوستیزهیعنیمري
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داریدشما.کنندمیتقلیدیعنی،دارندبوزینهطبع.استستیزهواستمريهمهاینها،استمنباحقوگویی

.زندمیبديحرفیک،آوردمیدربديادايیکشودمیدرشماپهلويازکسییک.کنیدمیرانندگی

کنیبازرافضا.زنیدمیحرفاوشبیهيشداوعینهمشمابینیدمییکدفعه،شودمیتقلیدسببکنیمقاومت

کهچیزيهربه،شودمیتقلیدسببمقاومتوستیزه. ایشانحرفسوزدمیآنتوي،بکنیراموسیمعجزه

دارداآلنشماذهنکهبینیدمیکنیدمیتقلیداوازشما.کندمیخودشجنسازراشماکنیدمیمقاومت

طبع.ذهنیمنیعنیطبع،طبعاینگویدمی.بیاورددرونازنداردپاسخیهیچ.دهدمیرااوجوابمشابهجوابی

اینطوريمردمبیشترکهباشدکسیدلذهنیمناگریعنی.استآفتًواقعا. استآفتیک،مامرکز،دلدر

همهدارندچشمبهتلخیاوقاتعینکیکیعنی.دارندناريدیدهمردمکهگفتمابهموالناهمینبراي، هستند

تازهنباشدشانمیلمطابقکنندمیپرخاشبزنیحرفزیاديذرهیک.بینندمیتلخیاوقاتمحورحولراچیز

ماديدل.استهایشانشدگیهویتهم.استشانطبعدلشاناینکهبراي.ندارندرضایتی،باشدهمشانمیل

.دارند

آن کند کز مرد بیند دم به دم*****کند بوزینه هم  هرچه مردم می

رويازراکارهایییکانسانولی.کندمیراهمانهممیمونبوزینه،کنندمیانسانهاچههر،انسانهایعنیمردم

رسیدهحضوربهانسانیککهاینتمثیل؟ چیهتمثیل.کندمیتقلیداوازکندمینگاهاوبهبوزینه. کندمیفکر

حضوربهکهانسانآنولی.کندمیکارهایییککندمینگاهاوبههمذهنیمنیک،کندمیکارهایییک

مینگاهاینبهیکیاین.آیدمیجوشدمیزندگیازکنچیکارمیدهددستوراوبهزندگی،کندمیامرازرسیده

میاآلنشماکهفکرهاییپرسممیشماازمن.استاینطوريدمبهدم،کندمیتقلیداوازمیمونمثلکند

چیفکرهااینکردیدتاملرویشهیچ؟گرفتیدکجااز؟استمردمفکرهايیااستخودتانفکرهاي،کنید

گویدمیببینید،گرفتیدردیگیکیازاگر.خودتانبههیدبدجواب؟دهستیهویتهمنیتافکرهاباآیا؟دهستن

.کندمیراکارهمینهمبوزینه.استطبعبوزینهاین

رو؟فرق را کی داند آن استیزه*****او گمان برده که من کردم چو او 

میدرشکلکًمثالکندمیاینطوريیکی. میمونیعنیکنممیعملاومثلمنکهکندمیخیالذهنشدر

راکارهاایندارد،خودشطرح،خودشخالقیتبراساسشخصاینولی.کندمیراکارهمینهممیمون،آورد
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ماازبعضی.داندمیتقلیدمعادلراستیزهکهبینیدمی،روستیزهآنکندمینگاهاینبهداردمیمون.کندمی

میتسلیمخدابهشویدنمیتسلیمآدمهابهشما. دانیممیضعفراتسلیم،دانیممیقدرترامقاومتوستیزه

بوجودخدا،زندگیرالحظهایناتفاقکهاستاینقبولوزندگیباشدنموازيلحظهایناتفاقپذیرش. شوید

تسلیم ضعف نیست، قدرت .بدانیدرااینشمااستمهم.نیستدیگرانسانهايمقابلدرتسلیم،تسلیم.آوردمی

وقتی شما موازي هستید و ناظر رفتار و فکرهاي خودتان هستید زندگی از طریق شما فکر می کند در این . است

فت است این نه شما حتی به دیگران می توانید بگویید نه، منتهی این نه با کی. قدرت آرام و خیلی زیاد نهفته است

فکر کردي من آدم ! هزار دالر به من قرض بده، من ذهنی پرخاش می کند، نه: یکی می گوید. از روي ستیزه نیست

نمی رنجاند فکر نمی کند . نادانی هستم، هزار دالر بدهم بخوري، این یکی می گوید نه، و یک نه با کیفیت می گوید

داریم تا نه، شما می توانید از آدمهایی که می خواهند از شما سوء به او توهین شده، به عقلش توهین شده، نه 

.این نه با کیفیت است. منتهی لزومی ندارد برنجانید. نه: استفاده کنند بگویید

رویان خاك ریزبر سر استیزه****این کند از امر و او بهر ستیز 

ببینید می گوید میمون از روي ستیزه می کند و انسان از روي عقل، حاال ببر این را بسوي انسانها یک انسانی که 

به زندگی زنده شده، باز هم تکرار می کنم هوشیاري می رود به جهان، این کار را زندگی می کند طرح زندگی 

را، می کشد عقب روي خودش زنده می است می چسباند به چیزها، درد بوجود می آورد شل می کند چنگش

در صورتی . امر یعنی امر خدا، یعنی این لحظه او چی می خواهد. و بعد آن شخص از امر فکر و عمل می کند. کند

. است که خواست من ذهنی را در این پهلو نگهداري و یا بطور کلی این من ذهنی مضمحل شده باشد

میامرازحضوربهشدهزندهانسان،کندمیستیزرويازذهنیمنانسانپس، ستیزبهراووامرازکنداین

گفتداشتیمقبلهفته.ریزخاكرویاناستیزهسربر:گویدمیحاال.زندمیحرفاودرکهاستزندگی. کند

خراینکهچیهرگفت.بودذهنیمنهمینخر.کردمیصحبتخربهراجع؟هستیادتون.منسربراوازخاك

کسیهرگویدمیهماینجا.شودمیمنسربرکهاستخاکیاین،مردمتوجهوتائیدجملهازطلبدمیبیروناز

،کنیمنمیستیزهوقتی؟ آمدمیچیًقبالکنیممیاستیزهوقتییعنی.شودمیسرشبرخاك،بکنداستیزهکه

یدهستمخیرشمالحظهاین، درد،می آیدمابرسرخاك،آیدمیخاك؟چیکنیممیستیزهوقتی.زندگیبرکت

اگر.استزندگیبرکتشویدموازياگر.شومموازيخواهممییاکنمستیزهخواهممیمن،کهبگیریدتصمیم
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میخاكسرتانبر،لحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت،شودمیخالصهکه، لحظهایندرزندگیباکنیستیزه

میداردًاتفاقاگویدمیدارداآلن.شویمنمیمتوجهمامنتهی.ماستبهدردآمدن،سربرریختنخاك. ریزد

میدرسرجهنمازآخرذهنیمن،جهنمرودمیاینرودمیخودشمقامسوياین.روندمیهمبااینهاگوید

بهشدنوصلوزندگیبهشدنزندهیکتاییفضاياز،آوردمیدرسرحضورازیکیاین.بهشتازیکیاینآورد

بهودنیاازگداییوتنهاییحسوجداییوشدنناقصازوافتدمیدورافتدمیدور،افتدمیدوریکیاین،خدا

پائینداریماآلنآوردمیدرسرفضاهااینازودشمنیواعتراضونرسیدگیثمر

از پی استیزه آید نه نیاز*****آن منافق با موافق در نماز   

.استفکرجنسازاستتوهمجنسازکهاستایناشروییدو.استرودوکهذهنیمنیعنیمنافقگویدمی

.داردیقیننداردشک.استذاتجنسازاستعینجنساز،استهوشیاريجنسازاستاصلجنسازموافق

آنمنافق،استزندگیباموازيکهکسییعنیموافق. نکنیدمعنیبدشمارامنافقالبته.نداردیقینمنافق

راضیمفاهیمبهکندمیبازيمفاهیمبافقطاستذهنشدرفقطوکندمیمقایسهوکندمیستیزهکهکسی

ارتعاششماوجودذراتدرزندگیشاديوهستیدزندهزندگیبهشمالحظهایندرکههستموقعیک. است

کههستهمموقعیک.آیدنمیبیرونازواستسبببیشادياینوهستیدشادکنیدمیحسًواقعا.کندمی

استممکناآلنعکسش.خوشحالیمماحاالافتادهخوبیاتفاق.شودمیگرفتهاتفاقاز.استخوشییکاین،نه

راذهنیمننامبهفکريباشندهیکاینوآیدمیمفهومبصورتآیدمیبیرونازکههاییخوشیاین. بیفتد

آیدمیانخوشمخیلیماگویدمیماهمسرچیزيیککهدیدید.پردمیزوداشمستیولیکندمیخوش

. شودمینفرتبهتبدیلماعشقیکدفعهما، نهگویدمیوازشخواهیممیچیزيیکمادفعهیک. خوشحالیم

از اینور ذهن واقعاً تبدیل می شود.تاسبودهذهنیاینسپ؟ بشودتبدیلنفرتبهفوراًعشقشودمیمگرآخر

.به آنور

می گوید شما در این لحظه از روي نیاز و احتیاج به حضور و احتیاج به خرد زندگی و ایمان که این لحظه باید  خدا 

االن راز و نیاز . به صورت یک واقعیت از من جاري بشود نماز می خوانید؟ نماز حاال نماز واقعی یا راز و نیاز با خدا

و ایمان است که اگر این انرژي نرسد من خشک می شوم و من از شما با خدا از روي نیاز واقعی است که اعتقاد

یا از روي ستیزه . و به همین دلیل به این برنامه گوش می کنید. جنس او هستم باید جاري بشود
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از پی استیزه آید نه نیاز*****آن منافق با موافق در نماز   

اول بشود، می خواهد بگوید نماز من بهتره، من بهتر آن بر اساس مقایسه می آید، می خواهد مقایسه بکند شاگرد

همیشه شما از خودتان سئوال . پس این در ذهن است ولی این یکی حقیقی است. از تو راز و نیاز می کنم با خدا

بگویید که آیا خدا در زندگی من یک واقعیت است یک چیزي است که االن جاري می شود یا یک مفهوم . کنید

اگر از جنس . از جنس مفهوم هستم و این مفهوم دل من است، خدا هم به صورت مفهوم استاست؟ پس اگر من

.حضور ناظرم و تسلیم هستم و دارم نگاه می کنم این جوي االن رد می شود پس خدا یک حقیقتی در من است

ن بشود عملتان بشود و شما االن از روي نیاز و از روي اینکه این آب از شما جاري بشود وارد این جسمتان و فکرتا

درونتان شاد بشود دارید این کار را می کنید؟ یا نه اینها دارند این کار را می کنند و ما می کنیم و ما بهتر از آنها، 

با کسی ستیزه می کنی؟ با خودت ستیزه می کنی؟ نمی شود شما با . می خواهیم مقایسه بکنیم شاگرد اول بشویم

نمی . که این ستیزه نمی گذارد آب جاري بشود. ود من ذهنی ستیزه با زندگی استزندگی بستیزي براي اینکه خ

. همین نماز واقعی که شما می خوانید اساسش حضور است. شود ما ستیزه بکنیم و بگوییم ما نماز هم می خوانیم

داریم اتوماتیک نمی شود که ما نماز بخوانیم در عین حالی که. یعنی وقتی شروع می کنید ذهن باید خاموش باشد

مان باشیم بعد از اینکه تمام شد به فالنی چی بگویم، اگر آن آنطوري گفت من چی می خوانیم به فکر بزینس

. بگویم، بحث و جدل با یکی، اینکه حضور نیست، این از روي ستیزه است از روي نیاز نیست

با منافق مؤمنان در برد و مات****در نماز و روزه و حج و زکات

در نماز و روزه و حج و زکات یعنی حاال یا در نماز واقعی که شما پنج بار می خوانید یا راز و نیازتان با : می گوید

زندگی در تسلیمتان آیا واقعاً این حضور همیشه با شما هست؟ معجز موسی هر لحظه در شما می تواند صورت 

بر حسب نیاز یا نه؟ یا یک فضاي باز با شما راه می رود بگیرد؟ و قدم به قدم این فضا هی باز می شود و یک مقدار 

که هرچیزي که می بینید و می شنوید در آن فضا جا می شود؟ آیا حضور دارید؟ آیا در این لحظه بع غیر از 

هوشیاري جسمی یک هوشیاري دیگري به اسم هوشیاري حضور تواماً با شما دارد جلو می رود یا نه؟ آیا این روزه 

آیا . تاً شامل یک مقدار زیادي پرهیز است؟ دارد می گوید که اینها فقط کلمه است و مفهوم و عمل استشما حقیق

اینها را وقتی ما می گوییم آن درون ما حالتها عوض می شوند؟ سبب پرهیزهاي ما می شود؟ آیا این حج ما سبب 

دا در ما زنده می شود؟ و این که یک می شود کعبه دل باز بشود؟ آیا دل ما بینهایت می شود؟ آیا بینهایت خ
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یا احساس تحمیل مقدار از پولمان و از وقتمان در یک مسیر انسانی صرف می شود ما اظهار خوشحالی می کنیم؟ 

می کنیم؟ یکی از بزرگترین حاال افتخار که نه، دلخوشیهاي من که به این کار راضی هستم این است که یک مقدار  

آورده بودم در این راه خرج شده، در راه همین خدمت به این کار و خرج هم خواهد شد و زیادي از پولی که من در

این را من با خوشحالی و با افتخار و بارضایت فکر می کنم که کار مثبتی که کردم همین بوده که عمر من و پول من 

ه ما می کنیم آیا بر اساس و این کارها ک. توي این راه صرف شد، اگر نمی شد چی می شد می مردم و می رفتم

تشخیص حضور است یا تشخیص من ذهنی است؟ از زمین تا آسمان فرق دارد، می گوید منافق از روي من 

مومن از روي خرد زندگی و عقل کل است و بر اساس عشق است، دائماً . ذهنیش است که ابزارهاي خودش را دارد

برد و مات یعنی مومنان . و در برد و مات هستند. اري نمی کندکاش خودش با من. از آنور امر می آید چه کار کن

می برند، مومنان مرتب کوچک می شوند به حضور می رسند، منافقان مات می شوند، مات می شوند، مات می 

اگر . اندکه خیلی ها کرده. شوند باالخره در ذهن گم می شوند و ذهن را براي خودشان جهنم درست می کنند

و طراب ضبشود، اگر هوشیاري ما پایین بیاید، اگر ما گیج بشویم، اگر دردهایی مثل نگرانی و اجسممان مریض

ترس، حس حسادت و حس اینکه مردم غلط می گویند و ما درست می گوییم، چرا مردم حرفم را گوش نمی 

کسی به ما اهمیت اینها همه توهم باشد و! کنند؟ اگر یک جایی را دست ما می دادند ما زودي درست می کردیم

در . ندهد، فکر کنند ما دیوانه شدیم و ما هم به جدایی بیفتیم و تنها بمانیم، همیشه احساس ناکافی بودن بکنیم

عین حال فکر کنیم که خرد زندگی را صاحب شدیم و مرتب خودمان را تخریب کنیم به خودمان ضرر بزنیم  و در 

و همه را نادان بدانیم و فکر کنیم مردم همه بر ضد ما توطئه کردند آتش دردها بسوزیم، و عیب مردم را بگیریم 

یک جوري هر من ذهنی دچار پارانوا است فکر می کند مردم . این پارانوا به اصطالح حالت حدي من ذهنی است

مات است . علیه من توطئه کردند یعنی من  این قدر مهم هستم؟ که مردم همه به فکر توطئه علیه من هستند

. اندخیلی ها شده. ت شده، آخرش آدم مات می شودما

بر منافق مات اندر آخرت****مؤمنان را برد باشد عاقبت

80برد ما در این جهان در این . آخر سر می برند، آخر سر به حضور زنده می شوندمومنان راه تسلیم را می روند

اگر من ذهنی به صفر برسد و در ذهن . سال هر چقدر که عمر می کنیم به حضور زنده بشویم100سال 50سال 

شویم در پیچ و اگر رفته رفته زندگی ما مشکلتر می شود گرفتارتر می. هیچ هویتی باقی نماند برد است، بردیم
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تاب فکرها و دردها می پیچیم بطوریکه بین ما و خدا یک عایق بزرگی هست و هر چه او می خواهد این انرژي را 

آخر . ، ما مات شدیمیکی دوتا هم نیستاشکال ما به ما برساند نمی گذرد از این و این مقاومت آنقدر زیاد است و 

. بلی این هم آیه قران است. ی من ذهنیمنافق یعن. سر مات می شویم می گوید منافق

83آیه،)28(قصصسورهکریم،قرآن

.والْعاقبۀُ للْمتَّقینَ...

.نیک فرجامی از آن پرهیزکاران است...

اندو رازيهر دو با هم مرْوزي*****اندگرچه هر دو بر سر یک بازي

رامنروزهردیباکهاستآگاهنکهیا،حضورياریهوش،يماددل،یجسمياریهوش،یذهنمن:دیگویم

اوآمدهدستبهحضورياریهوشواستگرفتهشیپدررالحظهنیابایآشت،رودیمرامیتسلراه،کندکوچکتر

یمزهربهلیتبدیکی،رندیگیمرايانرژکهاستنیاهمشیباز. انديبازکیسربرنهایا،کندیمتیهدارا

آناستمرواهلیکینیااما. کنندیمعملهمدوهرکنندیمفکردوهر. کندیمیزندگبهلیتبدیکی،کند

همبایلیخهستندجدایلیخنکهیایعنی،استيرمالیکیواستيمرویکیمنظورواستيراهلیکی

. دارندتفاوتیلیخدارندتفاوت

نام خود رودهر یکی بر وفق****هر یکی سوي مقام خود رود

رودی میکیدادمحیتوضگفتم. جهاننیادرجهنمبهرودیمیکی. خودشانمحلبهروندیمنهایاازکدامهر

. شودیمقائمخودشيروياریهوشوشودیمآزادیمدتازپسیکینیا. شدهتیهوهمودردازپرذهنبه

یمترجیگ،آنهاازحاصليدردهابهوزهایچبهچسبدیمشتریب،باالرودیمعمرشورودیمجلویچهریکی

رودیمامربهیکی. شودیمآزادياریهوشوکندیمکوچکرامنش،کندیمرهاواشیواشییکیآنوشود

نیادینباموقعچیه. استنیاشطرحیزندگ. کندیمداریبرااویزندگ،یزندگبااستيموازکهآنیعنی

آوردیمراخودشخدا،راخودش،نههمراما،ياریهوشصورتبهراماکهاستنیاطرحشیزندگ. برودادمانی

دوبارهشودیمیقاطییزهایچکیباآنجا. استخودشزیچهمه. استخودشهمذهنکندیمذهنواردو

حضورمامقام. مینکنمقاومتمااگرکندیمقائمخودشيرودوبارهآوردیم،کندیمدارشیبدهدیمتکان
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یکی. رودیمخودشنامموافقیکیهر. کندیمدرستذهندرکهاستیجهنمیکینیااقامتمحل. است

ياتاقها. استاتاقاتاقذهنگفتم. جداستعملشبافکرش،کندیمفکریکی. استموافقیکیاستمنافق

شودینمباورتان. داردعملبايادیزفرق. استتوهمفکرش. کندیمفکر،اتاقآنيتورودیم. داردکوچک

بزرگیوقتراکوچکيزهایچ،یزندگازبزرگترندیایبیوقتنهایا. رازهایچیبعضدهندیمدستورکهیکسان

رآخ،دیندازیبجافالنرابمبنیادیگفتشماپرسندیمآدمهاازمثالًي،حدحالتبهرودیمیوقت،کنندیم

اندازندیمرابمب. ردیمیمآدممیدانستینمماندیگویمدیکنیمباور،استمردهآدموشدهبیتخرنکهیا

يتو،آوردبوجودراهايگرفتارآنکامبوجکهراپاتپالآنيهامصاحبه. نه؟ دیدانستینمشما؟ ردیمیمآدم

خبرمابابا،مینستادینممابابا،نشستهیآدمیک . دیدهگوشدیتوانیم،هستنهایاونترنتیاووبیوتی

اجرارونیب،زندیمکهراحرفنیاکهداندینماصالً. چارهیباستذهناتاقيتو. شودیمينطوریااصالمینداشت

مثالًنیاسربگوبدهچاقوکیبهش،بکشندراآدمهادهندیمدستورکهآدمهانیهمبهشما. شودیمچه،کنند

کدفعهی. برندیممگرهمرامرغسر،يزیچنیهمچشودینمدیگویم،دیبااگر. میبخورمیخواهیمببررامرغ

آدم،شودیمبزرگیکمکییوقتدیبدانشمافقطخواهمیمکهکنندیمییکارهاکیدینیبیمعملدر

نهایابااصالًعملمکنمیمفکرآنجا. دارمییهااتاقککیهممننکنددیگویم. شودیمخودشيکارهامتوجه

آن. ستندینوصلبهمنهایای،کینیاهم،استتوهماساسبرعملمهم. استتوهمنکهیايبرا. نیاباخواندینم

بهرودیمبالفاصلهد فکریآیمیزندگيروینیعنی. استهمعمل دنبالوفکردیآیمروینکهدینیبیمیکی

م؟یزدیحرفنیهمچکییکمادیگویم،دیآیمعملاسمیوقتکندیمفکریهپروتییجاکییکینیا. عمل

.شودیمينطوریاکهمیدانستی مچهمامیگفتینمرانیاما

ور منافق گویی پر آتش شود****مؤمنش خوانند جانش خوش شود

. استلیاصیکیآن. کندیمکارمفهومبانکهیايبرا.شودیمخوشحال،مومنییبگو،منافقنیابهدیگویم

ینمنیغمگچیه،سوادیبییبگوبهش،شودینمخوشحال،استادییبگوبهش،استزندهحضوربهکهیکسکی

استادییبگوبهش. داردکارالفاظبا. داردکارمیمفاهبایکینیا. استزندهیزندگبهندارديکارکلماتبا. شود

. شدیمناراحتکدفعهیمنافق. شودیمخوشحالمومن،شودیمخوشحال

از آفات وي استنام این مبغوض*****نام او محبوب از ذات وي است
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یکینیانام. ردیگیمسرچشمهويذاتازنکهیايبرا،مومنشدهیداشتندوستشدهمحبوباونامدیگویم

. آوردیمبوجودآفتیذهنمن. اوستآفاتازگرفتهقرارغضبموردوندیآناخوشواقعدر،استمنافقکه

.دیبگوخواهدیمينطوریا. ردیگیمرانیايبوورنگه؟یچدهندیمبهشکهیاسمسرآخر

لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست****میم و واو و میم و نون تشریف نیست

نونومیموواوومیمنیا،مومنلفظیعنی. یبزرگیعنیفیتشر،استنونومیموواوومیم،مومنکهدیگویم

یبزرگچرا؟. آوردینمیبزرگنیا،کنندصدایلفظکیبهراانساننکهیا. آوردینمیرگزبنیا،چسباندنبهمرا

برگرددجهانازياریهوشکهردیگیمخودشبهیعملصورتیموقعمایبزرگ. استیزندگبهشدنزندهاز

چهبانکهیا،استتیانساننیا،استیبزرگنیا. باشدداشتهیزندگخردبهیدسترسوبشودقائمخودشيرو

کیاستفیتوص،اوستفیتعريبرافقطمومنلفظنیبنابرا. دهدینمیبزرگمابهنیا،کنندیمصدارامایلفظ

.استیکنیاکهکندیمنیمعکندیمفیتعرکندیمانیبکهاستکلمه

در اندرونخَلَدهمچو کزدم می*****گر منافق خوانی اش این نام دون

بدشیعنی. زندیمرااوکژدممثل. کندیمتیاذرااوونرددر،لفظنیایبخوانمنافق،رامنافقاگردیگویم

شما.استحساسفکربه،ستفکرهابایشدگتیهوهمازکهیذهنمنکهشودیممعلومپس،نیاازدیآیم

باشمایزندگاگریول. دیداریذهنمنصددرصد،دیهستحساس،زنندیمکهییحرفهابه،مردملفظبهاگر

. دیشدزندهشما،زدیرینمبهم،آورندیمزبانبهکهیالفاظبا،مردمحرف

دوزخ است؟پس چرا در وي مذاق****گرنه این نام اشتقاق دوزخ است

،استنشدهمشتقدوزخازاگر،لفظبهتیحساساگر،منافقلفظنیا،نشدهمشتقدوزخازلفظنیااگردیگویم

ورنگ،دردازلفظنیااگرد؟یآیمدردششخصنیاییگویمیوقتچرایعنیاست؟دوزخمزهاودرچراپس

حضورياریهوشبارایجسمياریهوش،راياریهوشدواینکهباشدادمانیخواهدیم. داردالبتهکه،نداردییبو

نکهیامثلهمتوکهگفتدلقصاحببهیطوطآندیگویمکهشدشروعنجایاازوآوردیمهمموازاتبهرا

شرطهب.کنندیمعارفانراییراهنماوراحلراهدیگویمموالناقصهنیادرخدمتتونکردمعرضو. یمنمثل

،جلومییآیممیدارماينطوریهمو. مینکناسیقوهستمتومثلمنم. هستمتومثلهممنکهمیینگومانکهیا

رالفظنکهیامحضبه. استحساسلفظبهواستیذهنواستيفکرمنوهستفکرجنسازیکیمینیبیم
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نیبنابراپس. شودیمناراحتندیگویممنافق،شودیمخوشحالندیگویمبهشمومننیاکنندیمعوض

. خالصه. استالفاظجنسازمرکزش

تلخی آن آب بحر از ظرف نیست*****زشتی آن نام بد از حرف نیست

بهختهیرکهاستمرکزآندردومرکزآنتیخاصبلکه،ستینحرفاز،شودیمزشتکهبدنامدیگویمپس

گریدمثالکیحاالو. دیآیمبدش،میگوئیمبهشراکلمهنیایوقتکهاستنیهميبرا،کلمهنیابهلفظنیا

شور،کاسهيتودیزیبرراشورآباگرشما. ستینظرفاز،استتلخکهییایدرآبکییتلخدیگویموزندیم

دریحتوکلمهظرفدرياریهوشختنیربهکهکندانیبخواهدیملحظهنیادرموالنا. ستینظرفازآببودن

آندرکهاستياکاسهکی،استتلخیکسکیاگرپس. ستینجسمازنیاواستتلخاستشور،جسمظرف

آبآن،بدآبآنیتلخدیگویمينطوریاو. استغالببدآبوداردوجودبدآبمرکزشدر. اندختهیربدآب

کلماتازستینبدنتانازشمایعنی؟یچیعنی. ستینظرفازآنواستتلخ،عطارقولبهیمنایتیمنبحر

یمحاال. دیآیمتلخیآنجاازوهستاجآندرديمقدارکیاستيماددلتانبلکه. ستیناتیادبازستین

ینمیقاطگریهمدبانهایاکهاستيگریديایدرکیهمحضور،هستندایدرکیهایتلخنیاکهدیبگوخواهد

. شوند

بحر معنی عنْده اُمّ الْکتاب*****حرف ظرف آمد در او معنی چون آب

یعنی همان طور که آب را در ظرف میریزند معنی را نیز . مانند ظرف است و معنی در آن مانند آب استحروف 

.و دریاي معنویات در نزد خداوند است و آن دریاي معنوي همانا اُمّ الْکتاب است. در قالب حروف میریزند

آبمثلآندریمعنوهستندظرفنهایا،بدنیحت،جمالت،کلمات،حروفدیبگوخواهدیمیکلبطوردیدید

يفضاازفکرهایعنی. استییکتایيفضا،یمعنبحردیگویمموالناواستياریهوشنجایادریمعن. هستند

هیآکیبهکندیماشارهوییدانا،کتاب،اصلوشهیریعنیام. ییداناشهیراوستنزدوزندیخیمبرییکتای

39آیه،)13(رعدسورهکریم،قرآن

 ثْبِتیو شَاءا یو اهللاُ محمتَابِۖ◌ یالْک ّأُم هنْدعو

.نزد اوست) أُمّ الْکتَابِ(و اصل کتاب . خداوند هر چه را خواهد محو کند و هر چه را خواهد اثبات کند
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ذرهکی،کندمطرحخواهدیمنجایادرموالناکهیمهممطلبوهیآنیاترجمهدردیباذرهکیمننظربهیول

یجسمياریهوشکههستياریهوشکی،میگفتحاالتاکه:دیبگورانیاخواهدیمیکلبطور. میکنتاملدیبا

اوجنس. میبوداوجنسازاولازم؟یبودیچاولازماو. استحضورياریهوشکههستياریهوشکیواست

،کردمحویوقتوکندمحوخواهدیمرایدگیچسبنیاخداوندوزهایچبهدیچسبذهندروذهنبهرفت،آمد

يریگاندازهشما،ذهنلهیبوسیعنی. اوستدرییداناشهیرواصلو. کندمستقرشیجابهراخودشخواهدیم

.دینکندخالتدینکن

ياریهوش،هستجسميسرکیهستیشدگتیهوهميسرکیفعالشمادرشمادر،شدينطوریاپس

نیابهمدآبودیآبجورچهاولاز. هستهمنیریشآبشمادراما. استتلخاستشورآبنیا. هستیجسم

دیگویميبعدتیبدرودیشدتلخدیرفت. دیبودنیریشآبدیبودیخدائجنسازمانبود؟ایبودنیریشجهان؟

تادونیاخواهدیم،چسباندیمبردیمرایخدائ،شماوجودیعنیرانیریشآبخدا. زدیآمینمهمباتادونیا

کهمییبگومیبتواناستممکننیابنابرپس،زندیآمینمروغنوآبمثلگریهمدبانهایایولزدیامیبهمبارا

دستهمییداناوکندیممستقرآنيجابهراخودش،دومشقسمتیول،کندمحوخواهدراچههرخداوند

یميبعداتیابدرنکهیاکما. کندیمراکارنیايجورچهکهبداندتواندینمچکسیهواوستشیپواوست

دهد؟یمتیفیکخداکاربهیکسچهیولمیبزندیبا،میزنی مماکهراحرفهانیادیگو

دهدیمضرورتهمگفتمکهنیا****نهدتیفیککهراچونیبکار

نیدکارنباشدیرانیحکهجز**** نیاضدگهاودیبنمانیچنگه

خدارامایشدگتیهوهمگریدعبارتبه. دهدتیفیکتواندینمچکسیهراچونیبکار،چونیبکاریعنی

شیپییدانااصلوکندیمکاريجورچهداندینمکسچیهوکندیممستقرشیجابهراخودش. کندیممحو

قرآن هیآنیابهدیکنتوجه. اوست

39آیه،)13(رعدسورهکریم،قرآن

 ثْبِتیو شَاءا یو اهللاُ محمتَابِۖ◌ یالْک ّأُم هنْدعو

.نزد اوست) أُمّ الْکتَابِ(و اصل کتاب . خداوند هر چه را خواهد محو کند و هر چه را خواهد اثبات کند
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یممستقروکندیمتیتثبو،ویثْبِتبخواهدکهراآنچهخداکندیممحودیگویماولش. استجالبیلیخ

وعنْده سازدیممستقرراخودش. سازدیممستقربخواهدراچههرکهنباشدنیااشیمعندیشاقتاًیحقوسازد

ما ،خدا،اهللاکندیممحویعنییمحو. دینکندخالتذهنتانباشما. ییدانااصلاوستشیپیعنیأُمّ الْکتَابِ

شَاءبخواهدراآنچهیثْبِتیبخواهدراچههرمییبگودینبامننظربه. سازدیممستقرکندیماثباتیعنیو

واستکردهشروعاولاز. استلیتبدندیفرآنیاو. سازدیممستقرراخودشمییبگودیبا،سازدیممستقر

. شوندینمختهیآمهمباانساندرتادونیاکهدیبگوخواهدیمهماآلنوآوردیميموازهمباراتادونیا

رینظ. میکردصحبتهمامروز. ستینجهاننیادرشمارینظ. میکردراصحبتنیابارها،دیآیمهوشیاري یعنی

حاملهدینباکهشماد؟یشدحاملهیچيبراگفتعطارامروز. بزادراخودشتواندینموشودینمزادهشما

آمدينطوریهمو. ستینجهاننیادراصالًاسترینظیبتومثل. ییبزاراخودتمثلیتوانینمکهشما. دیباش

یمتیخدائواستتیخدائ،همیذهنمندرهممنافقدر،منافقدیگویمکهاستدرستکهدیگویماآلن

میشویممتوجهماباالخرهیعنی؟یچیعنیشودینمختهیآمباالخرهیول،ییزهایچکیباشودختهیآمخواهد

،میکنیمروغنوآبکهاستدرست. میشویمجداباالخره،روغنوآبمثلومیستینيریفناپذجنسازکه

هاتیمنوهایشدگتیهوهمتمامخداوندنیبنابراپس. میستینیشدنیقاطماکهمیشویممتوجهباالخرهیول

میتوانینمذهنمانلهیبوسماواوستشیپهمییداناوکندیمتیتثبشیجابهراخودشوکندیممحورا

:دیگویم. کندیمکاملراآنکهدیگویمجالبترزیچکیحاال.میبدان

در میانشان برْزخٌ ال یبغیان****بحر تلخ و بحر شیرین در جهان

.در این جهان میان دریاي تلخ و شیرین سدي است نامرئی که در هم نمی آمیزد

استتلخکهاستیجسمياریهوشهم. نیریشبحرهمواستتلخبحرهمیکلهم بطورشمادرهمدیگویم

شوندینمیقاطهمبانهایایولزدیآمیمهمبارانهایاکهاستدرستاما. استییخداکهنیریشياریهوشهم

بهراجعنیبنابراپس. بشوندیقاطگذاردینمکههستیلیحاکیهستانیبغیالبرزخانشنیبدرنکهیايبرا

شمابصورتکهدیهستمطمئناآلنشما. کندیمصحبتشمادرونبهراجعکندینمصحبتنهایاوآبوبحر

یهمیخواهیممانکهیاشددینخواهیقاطموقعچیهجهانبا،جهانبهنیرفت،جهاننیابهدیاآمدهياریهوش

یمدردهمهنیاکهاستنیهميبرا. میستینیدنیچسبجهانبهما،جهانبهبچسببممیکنیقاطمیکنیقاط
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ینمياریهوشنیاکهدیدانیمشمااآلننکهیايبرا؟استمهمچرا. انیبغیالبرزخنیااستمهمیلیخ.میکش

واستجهاندریزندگکهخودتانبهدیآورینمفشارنقدریاشما. عقبکشدیمراخودشباالخرهوزدیآم

یمعملهیآنیابرعکس،رمیبگیزندگاتفاقاتازکهدییگویمشمایوقت،رمیبگیزندگاتفاقاتازوبزنمحرص

ازرادیآیمورآنازکهرایبرکتآندیخواهیم،دیبسازراخودتانرینظدیخواهیمدیزیامیبدیخواهیم. دیکن

؟استدرستنداردامکانيزیچنیهمچ. دیریبگجهان

20- 19آیه،)55(الرحمنسورهکریم،قرآن

)19(مرَج الْبحرَینِ یلْتَقیانِ 

)20(بینَهما برْزخٌ لَا یبغیانِ 

.اوست که اندر آمیزد دو دریا را اما میان آن دو دریا حائلی است که درهم نیامیزند

ياریهوشيایدریعنی،راایدردوزدیآماندرکهخداستیعنیاوستدیگویم. استقشنگیلیخترجمهنیا

درست. زندیآمینمهمبادوتانیایول.کندیمیقاط،زدیآمیمهمدرراحضورياریهوشيایدرویجسم

تیتثبراخودشواقعاًوبخواهدکهراچههرکندیممحوخدادیگویمکهراقبلماتیبآنکندیمکاملاست؟

یچکندیمتیتثبرایچکندیمثابترایچ. جیتدربهراهایشدگتیهوهمکندیممحوخدایعنیکندیم

مییگویمنیهميبرااستمهمیلیخ. کندیمچکارداندیمخودشوراحضورياریهوشکند؟یممستقررا

یول،هامیکردشرفتیپیکمکی،سالکیمیشدمیتسلماحاالندیگویمهایبعض.دیباشمیتسلدیکنصبر

غلط،يداريریگاندازهکشخطهمهنیایکنیمکارعقلتباهمهنیایکنیمتوقضاهمهنیاکهشما.نشد

. کندمحوراکداماولکهداندیماویعنیخداستشیپییدانااصل. اوستشیپییدانا. نیااست

داردشماازيزیچکیکهآمدشیپیاتفاقکیکهدینیبیمفردا،برنامهنیابهدیکنیمشروعامروزازشما

آنچران؟یاحاالچرادیینگو.دیکنیمتوجه. بشودکندهآنکهاستصالح.شماستصالحآن. شودیمکنده

رهارانیاشمايدارکاریچشماردیبگخواهدیمرانیاحاال. ردیبگمنازرایکیآنحاالدیایبخوبنه؟یکی

بهزدیآمیمدیآیمراياریهوشنیایعنی. کندمستقرراخودشواشیواشی،کنرهاراآنهمفرداکن

شما. عقبکشدیمراخودشباالخره،زدیآمینمآنبااستفرمیبچونياریهوشنیایولی،جسمياریهوش

.دیشوینمختهیآمدیزیامیبحتماًکهدینکناصرار
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53آیه،)25(فرقانسورهکریم،قرآن

 وهونِ هرَیحالْب رَجي مالَّذ ٰ◌هو فُرَات ذْبا◌ٰ ذَا عورجحرًا مجحخًا ورْزا بمنَهیلَ بعجو اجأُج لْحذَا م.

و میان . آب این دریا زالل و گواراست و آب آن دیگر تلخ و شورگین. و اوست که اندر آمیزد دو دریا را

.در هم نیامیزنداین دو دریا مانع و حایلی نهاده که 

شوروتلخاستشوریجسمياریهوشآن. هستتوشیزندگاستنیریش،حضوريایدرآبیعنیچه؟یعنی

ياریهوشبصورتماکهمیریگیمجهینتبله.دنزیآمینمهمدرکهنهادهیلیحاویمانعایدردونیاانیمو. است

ياریهوشکی،ذهنبهرودی مجهانبهرودی مبودنیریشآباولازياریهوشنیا،جهاننیابهمییآیم

ودنزیآمینمبهمياریهوشدونیاواستیجسمياریهوشاستشورياریهوشکهشودیمدیتوليگرید

یذهنمنیکی. کندیمحملنیریشياریهوشاستعارفیکیهمجهاننیادر. شوندیمجداهمازباالخره

یتلخوهستندظرفتادونیا. استدردازپر. داردیجسمياریهوشاستجسممرکزش،تلخياریهوشاست

یکیکهاستنیااز. ستیناشافهیقوشکلازینیریشهمیکیآن. ستیناشافهیقوشکلاز،یذهنمننیا

دینباکهشدهمتوجهکردهجادیاتلخياریهوش،جهانبهرفتهياریهوشیکیدر. استییخدانیریشياریهوش

هنوزیکینیادرواستشدهقائمخودشيروبهواستشدهجداواستبرگشتهختنیآمدرکنداصرار

ییخداياریهوشهستندنیریشياریهوشجنسازعاشقان. استنطوریهمهمجهانتمامدر. استبرنگشته

همبانهایا. هستندياریهوشجورکیدردهاویذهنيهامنیول. هستندذهنازشدهآزادياریهوش،هستند

.شوندینمیقاط

نیاامکان،دیبشوزندهحضوربهودیبشونیریشياریهوشجنسازشمااگرکهمیریگیمراجهینتنیاهمباز

نیانکهیاگرچهوکندبناراحترااشمدینبانیاوگریددیزیامیندریمیقددوستانازيسرکیباکهداردوجود

برگشتهاولحالتبهياریهوش. استیتناهیالياریهوشنیا،استيفضادار،استییفضاگشاجنسازياریهوش

یعنیتینهایبو،يابدیزندگبهبودنزندهحسیعنیتیابد. استشدهتیابدجنسازهارانیهوشیعنیاست

کیشمااگر،هیاولمراحلدریول.بردیمکاریکمکیآنجابهدنیرسالبته. شودیمجازیچهمهشمادرنکهیا

کهییجاتا.دیکناضافهحضورآنبهروزبهروزو.دیکنحفظراآنیحسابدیبا،دیشدزندهحضوربهيدرصد

. نباشدمهم،فتدیبتوشیاتفاقهرگریدوشودببازفضانیاواقعا
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