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. کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1139با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

نگارمیلغمستدرچونشاديمجوي

شکارعزیز،ايتوشیريپنجهدودرکه

کند و یا با تصویر ذهنی خودش میکند به هر انسانی که من ذهنی دارد و در ذهن زندگیمیامروز روپس موالنا 

وقتی که میل معشوق یعنی خدا در غم کشیدن توست، تو جستجوي شادي : دهدمیکند، این پیغام رامیزندگی

هاي یک شیر نی بدان که در پنجهمکن و به این حرف گوش بده، براي اینکه این پیغام حقیقت است و اگر توجه نک

.بیت استمعنی تحت الفظی. اي، اي عزیز مناي، شکار شدهبسیار نیرومند گرفتار شده

اما میل خدا چرا باید در غم کشیدن ما باشد؟ وقتی که او میل دارد ما درد بکشیم، ما نباید جستجوي شادي 

د نکشیم ما از تمام هم هویت شدگیهایمان یا از میل زندگی یا خدا موقعی نخواهد خواست که ما در. بکنیم

پس ما بصورت هوشیاري آمدیم به این جهان، یکی . چسبیدیم آزاد بشویمآنها آن چیزهایی که در این جهان به

از خاصیتهاي شگفت انگیز خداییت و هوشیاري که ما از آن جنس هستیم این هست که بیاید در ذهن به تصویر 

شود، یک تصویر ذهنی متحرك میچسبد و با توجه به اینکه لحظه به لحظه فکر عوضذهنی چیزهاي بیرونی ب

. ، و برود توي آنشودمیبسازد بنام من ذهنی، این من ذهنی به خاطر این خاصیت اعجاب انگیز هوشیاري ساخته

براي شود میاین من ذهنی که از هم هویت شدگی یا چسبیدن به چیزهاي این جهانی بصورت فکر تشکیل

زنده ماندن ما براي بقاي ما در اولش، در ابتداي زندگی الزم است، یک خانه است، یک تن است ما لخت

اما بمحض اینکه ما جدایی را شناختیم و براساس این من ذهنی شناختیم ما فردي . توانیم زندگی کنیمنمی

نیازهایمان را خودمان برطرف نماییم، جدایی از دیگران هستیم مثال غذا را توي دهنمان خودمان بگذاریم و یا

کند و از آن چیزها میاش این هست که هوشیاري جسمی دارد و به جهان نگاهخاصیت. این من ذهنی الزم نیست

خواهد، غذایش یک غذاي بدي است که موالنا میخواهد و غذامیخواهد، هویتمیخواهد، خوشبختیمیزندگی

.ست و براي ما مناسب نیستاسمش را قوت حیوانی گذاشته ا

و بعد متوقف کنیم این حالت را که از قرار بر این بوده و هست که مدت کوتاهی در این من ذهنی باشیم 

و بر . زندگی بخواهیم هویت بخواهیم، خوشبختی بخواهیم، یا از انسانهاي دیگر بخواهیمچیزهاي بیرونی 

شود به حالتی که ما میحاال بیت مربوط.گی یکی بشویمگردیم به صورت هوشیاري دوباره با آن خدا یا زند

شویم به خاطر اینکه خانواده ما عشقی نیست، جامعه نمیمثالً در هشت،نه سالگی، ده سالگی از این من ذهنی رها
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ایم هر چه بیشتر فقط ما یک چیز یاد گرفته!داند ما براي چی آمدیمنمیاصالً جامعه ماما عشقی نیست،

براي اینکه مطابق تفکر من ذهنی، هر چه بیشتر بهتر، براي اینکه زندگی در . بکنیم بهتر استانباشته

چیزهاي بیرونی است، و هر چه بیشتر من انباشته کنم بهتر خواهد بود براي اینکه بیشتر زندگی خواهم 

یل خدا یا ساختار سیستم گذریم ممی9،10به محض اینکه ما از مرز . کندمیاین بیت این موضوع را باطل. داشت

و این درد براي این هست که ما یک دفعه آگاه بشویم چرا دردکند که ما درد بکشیممیمن ذهنی ایجاب

اگر زیاد . و این کار درد هوشیارانه است. و هوشیارانه از آن چیزهایی که چسبیدیم خودمان را آزاد کنیمکشیممی

سال هم از زندگیمان نگذشته باشد الزم نیست که خیلی درد 9،10و اصرار نکرده باشیم در چسبیدن به چیزها

ما هم 40،30،20ولی اگر سنمان رسیده باشد به . بکشیم تا از این هم هویت شدگیها خودمان را رها بکنیم

را هم آنها چسبیدیم به چیزهاي زیادتري، هم بدلیل اینکه این چیزها دل ما بودند درد ایجاد کردیم و دردهاي

رنجیم، میانباشته کردیم، مقدار زیادي قضاوت داریم که چیزها باید چه جوري باشند، اگر آنطوري نباشند ما

و . کنیممیسالگی رنجشها را کوبیدیم و کینه درست کردیم، مقدار زیادي درد حمل40سالگی 30بنابراین در سن 

گوید اگر شما همچون حالتی میاال به شمااالن باید بیدار بشویم که این دردها براي چی بوجود آمده؟ ح

. اما چه جور دردي بکشید؟ درد هوشیارانه بکشید. دارید میل خدا به این هست که شما درد بکشید

کنید، حس بی میحس جداییکنید، میبینید که حالتان خوب نیست، بی حوصله هستید حس نقصمییعنی شما

و به نتیجه نرسیدید حس به ،آیدمیرنجش دارید، احتماالً از خیلی بدتاناعتماد به نفس ندارید،کنید،میکفایتی

این عالمتی است براي شما که . اینها نشانه من ذهنی افراطی استکنید، امیدي به آینده نداریدنمیثمر رسیدگی

.چسبیدمآنها خواهد من خودم را جدا کنم از آن چیزهایی که بهمیمن منِ ذهنی دارم و زندگی

حاال اگر میل خدا این است شما درد هوشیارانه بکشید و . بنابراین میل خدا و زندگی این است که شما درد بکشید

این اعتیاد به جهان را ترك کنید، شما در عین حال جستجوي شادي کنید، جستجوي خوشی کنید چه جور 

، آیدمییی خواهد بود که از بیرونجستجوي خوشیهاجستجویی خواهد بود، جستجو در ذهن خواهد بود، دو باره

خواهد به شما درد بدهد نخواهید میپس شما این موضوع من ذهنی را ادامه خواهید داد، پیغام زندگی را که

شنوي این پیغام را، که نمیحاال تو: گویدمیاما دارد به شما. فهمید، و در من ذهنی دوباره باقی خواهید بود

سالگی شما از من ذهنی متولد نشوید دوباره از جنس حضور و هوشیاري 10،9اگر در خیلی ساده است

نشوي که بودي درد خواهد آمد، حاال میل خدا درد دادن به شماست تا شما را متوجه کند که این کار را 
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کشی در دستان من تو میگویم بِکش،می، من دارمرا بکن، این کندن درد هوشیارانه دارد بکش، خودت نکن

ما یک مزیتی به . ولی در عین حال ما عزیز خدا هم هستیم، براي اینکه امتداد خودش هستیم. یري اي عزیزاس

خدا به ما قوه تشخیص داده . نگویید که خدا خودش ما را آزاد کند، نه. بقیه موجودات داریم که آن اراده آزاد است

.ما خودمان را از چیزهاي بیرونی بکَنیمو توانایی انتخاب داده که با اراده آزادمان و حق انتخابمان

بینید که شما در داخل این میولی اگر قبول نکنید زیر بار نرویدشوید میشنوید و متوجهمیشما االن پیغام را

ر گتوانید بروید مگر تسلیم بشوید، منمیاست، جاییاحت رخیلی نگه داشتن شما هم ،محفظه و زندان اسیرید

من اشتباه کردم غذا و شادي و آرامش از انسانهاي دیگر از چیزهاي این پیغام را بشنوید، مگر قبول کنید که 

در ذهنم خواستم، و من به نتیجه نرسیدم و من اشتباه کردم، حاال بعد از این خودم راآنها جهانی یعنی از تصویر

، من از شنوممیشوم با زندگی و این پیغام رامیموازيروم و میخواهم از این چیزها منفصل کنم و زیر بارمی

هاي یک دانم در داخل چنگهاي پنجهمیهیچ چیز و از هیچ کس انتظار دادن شادي یا زندگی به من را ندارم، و من

.شیري که این شیر همین خداست اسیرم

گذارد مینه ما را بصورت هوشیارياینطوري نیست که خدا مثل یک آدم باشد بیاید یا شیري باشد شما را بگیرد،

شما . توانیم برویمنمییا باید به حرف او گوش بدهیم یا این تو بمانیم جایی. داردمیتوي ذهن، ذهن ما را نگه

توانند بکنند، نمی، پروازتوانند بروندنمیجایی،شان توي ذهن هستندمیلیارد انسان روي زمین است، همهشش

برو آن تو، اگر به درد آگاه شدي گوید میپس این کار در دست زندگی خیلی ساده است. دمگر پیغام را بشنون

پذیري شکایت نکن، دنبال میتسلیم بشو، اتفاق این لحظه را بپذیر، بپذیر، بپذیر، بپذیر، و در عین حالی که

دارد، تو باید از مینگهروي و این کار تو را در ذهنمیبراي اینکه اگر دنبال شادي بروي با ذهنشادي نرو

ام را ذهن بیایی بیرون، و با من هوشیارانه یکی بشوي و من از طریق تو شادیم را، آرامشم را، عشقم را، زیبایی

، تو هم تجربه بکنی تو براي این آمدي غافل مشو، تو عزیز منی و در عین حال شکار منی،جهانبه این بفرستم 

.، این پیغام بسیار بسیار ساده استین حرف گوش کنیتوانی تکان بخوري مگر به انمی

تَتارمشکجايبهراآنمرتوکنقبول**توسربرگالبهریزددلبرچهاگر

ش ادانممیشود، بلند شدنشمیو بلنددانممیمن:گویدمیخوب وقتی ما در ذهن هستیم من داریم، این من

کارد، و ما این کارها را کردیم و مقدار زیادي درد ایجاد شده میبادام پوكکند، هر لحظه میاقداماتش درد ایجاد

گوید خوب تو آن را میریزد،میبینیم گالبه یعنی گل و الي یعنی درد، چیزهاي بد، اتفاقات بد به سر مامیو االن
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کنید که میالن شکایتپس شما ا. آورندمیبجاي مشک تاتار قبول کن، بجاي عطر خوشبو که از صحراي خُتَن

تو از چیزهاي بیرونی : ریزد، پیغامش خیلی ساده استمیافتد، دلبر در سر من گالبهمیاتفاقات بد براي من

. امزندگی نخواه، نخواه، زندگی پیش من است، زندگی خودتی، تو از جنس منی، و شکایت نکن نگو من بدشانس

. هنی استدیگران را مالمت مکن اینها ابزارهاي من ذ

ابزارهاي من ذهنی عبارت از این ، مبادا از ابزارهاي من ذهنی استفاده کنی: یک پیغام این غزل این است که

بدلیل اینکه در این لحظه این من شما بر اساس خشم و . افتد بدلیل اینکه من داریدمیاست که اتفاق بد براي شما

. کند، این کار به نتیجه نخواهد رسیدمیزندگی از بیرون عملکند، و انتظار میکند، حرص عملمیترس عمل

گیریم این آب را هم خودمانمیما شادي را از اعماق وجودمان مثل یک چشمه. زندگی از درون به بیرون است

یک آقایی یا خانمی به من اگر برعکس بگیرید شما،. کنیم این راهش استمیخوریم و هم در جهان پخشمی

کنی در نتیجه می، اشتباهآیدمینپس از بیرون به درون درست درندگی بدهد زهد یا پول من به منندگی بدز

کنم، حاال این موقع میمن اشتباه،حقم است من کردمریزد، حاال اگر ریخت، قبول کن بگو میبر سر تودلبر گالبه 

اشتباهاتم را ،ام ران مسئولیت کارهاي گذشتهگویی ممیگرديمیآیی برمیتو به خودت،افتدمیکه این اتفاق

و این دردها دردهاي که من، من داشتم االن هم دارم در اثر این من مقدار زیادي درد ایجاد کردم.کنممیقبول

کنم میاین را من قبول. روم سوي درد بیشترمیطبق قانون جذب،خواهند، چون از جنس درد شدممیبیشتري

دارم و تشکرمیکنم و پاسمینه قبول. گویم بدشناسم خدا مرا اینطوري خلق کردهمییا نه،که من مسئولم؟ 

. کنم از زندگی که این درد را این لحظه به من داده تا من متوجه بشوم که اشتباهم چی هستمی

ه بلندو این در اثر منی است که این لحظ. شودمیتمام دردهاي ما بوسیلۀ خود ما درست شده و درست

دانم، در میکند کهمیشود درد هم توش دارد و ادعامیشود، یک من فکري است من فکري وقتی بلندمی

شما قبول کنید این کار غلط .حالیکه این بلند شدن و دانستن قطع کردن خرد زندگی و دانایی اصلی است

براي اینکه مرکز من از ترس از خشم از ،کنممیکه من دارمبوده و حداقل در این لحظه این اشتباه را ببینید

نگرانی از اضطراب از نارضایتی از ناشکري تشکیل شده و لحظه به لحظه این فکر من را و رفتار من را تعیین

و من اگر این کار را ادامه بدهم باید توجه کنم در . این کار من اشتباه است دل من باید از عدم باشد.کندمی

و این درد را . پس تنها راه من این است که موازي با او بشوم. توانم تکان بخورمنمیستمهاي شیر قوي هپنجه

درد این هست که من هوشیارانه درك کنم که من تا حاال . درد ترك اعتیاد است. ببینم و این درد درد زایمان است
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. را مالمت کردمآنها و براي اشتباهاتمام از پدرم از مادرم،از پولم از همسرم از بچه. خواستممیاز بیرون زندگی

و این فقط مسئولیت و وظیف . کنممیکنم و دارم ترك اعتیادمیاین مالمت ابزار من ذهنی بوده، دارم شناسایی

. مرا نجات بدهدآیدمیکسی ن. من است که اعتیادم را ترك کنم

، مشک خوب عطر خوب که بر بجاي مشک تاتارگوید این را میکه موالنا. پس درد شما در این لحظه نعمت است

و احوالم را یک کسی پیدا بشود. پول بیشتر بده. یعنی شما نگو بجاي این به من شادي بده. سرت بریزند قبول کن

. خواهمنمیرامن آن. خواهم به دردهاي شما برسممیبپرسد و بگوید که چطوري؟ من

سگسارآندفعهیچنبودجفابجز***پنهانیستدشمنییکیچوتودرون

تواند این باشنده نمیغیر از درد کشیدن هیچ چیز،براي اینکه در درون تو یک دشمن پنهانی است که غیر از جفا

گوییم میگاهی اوقات. این دشمن پنهانی همین من ذهنی ماست. تواندمیفقط درد. شبیه سگ را دفع کند

نفس و من ذهنی چیز خوبی است اما ما درست استفاده . دشمن ما نبوده ما دشمنش کردیمنفس.نفس

. نکردیم

این من براي مدت . کندمیاي که اسمش ذهن است و آنجا یک من درسترود توي خانهمیوقتی هوشیاري

ماه 9که رحم مادر براي عدم تشخیص ما . ماند باید آنجا بپزد و برسد و بیاید بیرونمیکوتاهی مثل رحم مادر

و این من ذهنی مانده و یواش یواش ما . سال خوب است باعث این کار شده9،10خوب است و من ذهنی هم براي 

و رشد ما و شکوفایی ما را در چهار بعد به حساب خود گذاشته و االن هم فکرهاي ما و شروع کردیم به رشد کردن

. شودمیهر فکري و هر عملی سبب دردکه . شودمیاعمال ما بوسیلۀ او تعیین

از موقعی که زمانش گذشت و این هم هویت شدگیها و . پس این دشمن پنهانی شده است، دشمن نهانی شده است

خراب کردن روابطم با همه چیز و با قطع شدن هر چه بیشتر ،دردها شد مرکز من، شروع کردم به درد ایجاد کردن

جدا شدن من از انسانها شدیدتر شد و گفتم من منم و تو تو هستی، و من من آمد از خدا و زندگی، همینطور که 

اي یک باشنده. در مقابل خدا هم همان کار را کرده است،باال و خواست از خودش در مقابل انسانها دفاع بکند

و این . این خواستن اسمش حرص است. خواهممی.خواهدمیاست براساس جدایی و هم هویت شدگی و دائماً

تواند یک اشکالی پیدا کند یک میکند ببیند کهمیمثالً قضاوت. دشمن پنهانی یکی از کارهایش قضاوت است

از . دانید چرا؟ براي اینکه از وقتی که من ما بزرگتر شده ما از زندگی قطع شدیممی.ایرادي در کسی پیدا کند
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این مثل یک ابر است، آیدمیهستم، ریشه داري، عمق که نآنجائیکه هویت و اصالت و انسانیت و این که من کی 

» تَر«تواند نگه دارد و بلند بشود با میدر نتیجه خودش را به جسم کاهش داده و تنها جوري که این دشمن پنهانی

کنید یک اشکالی پیدا کنید یک ایرادي در میپولدارتر، مهمتر، دانشمندتر، شما قضاوتتر،مثل خوشبخت. است

.کنیدمییا شما غیبت. سی پیدا کنید تا بگویید که من از تو بهترمک

دهیم به این آدم راجع به آن میغیبت یک چیزي بدي توش دارد یک نیش دارد راجع به فرد سوم، یک اطالعاتی

ک این اطالعات اوالً توش زهر دارد، راجع به یک چیز بدي است، وقتی راجع به یک چیز بدي است اتوماتی. شخص

من از نظر اخالقی از آن بهترم، او این گوید می.کندمیکند حس تَرمیاین دشمن پنهان شما حس بزرگتر شدن

دانستی نمیاالن از تو هم بهترم دانشمندترم براي اینکه تو این موضوع را! کنمنمیکند من این کار رامیکار را

کند شما میکند و ما را به قضاوت وادارمیاینطوري کارو این دشمن پنهانی که.دانممیو من. دانستممیمن

مگر پیدا کنیم یک چیزي که عنوان کنیم من .. .این چه جوري، آن چه جوري وکنید،میببینید دائماً قضاوت

توانم نمیببیند که این آدم هیچ ایرادي ندارد خیلی هم بزرگ است،و اگر این من ذهنی چیزي پیدا نکند. بهترم

یک . گوید خودم را بچسبانم به آن، این منم را بزرگ کنممی،چسباندمیم پایین، فوراً خودش را به آنبکش

گوید بجز درد راهی براي دفع این میاما دارد. گوید من با شما رفیق بشوم دوست بشوممی.کندمینسبتی پیدا

سگ . واقعاً یک حالت حمله کننده داشتندکند که قدیم سگها میبه این علت به سگ تشبیه. سگسار نیست

گذارد من بخوابم نمیکند کهمییا فکرهایی. گیرد یا دیگران رامیو این من ذهنی یا خودش را گاز. کردمیحمله

. کندمییا به آزار و اذیت دیگران فکر

توانم درد بکشم، نمیه منگویید کمیاگر شما. اي باید درد هوشیارانه بکشدگوید هر کسی در یک دورهمیاما

من حاضر نیستم درد بکشم بروم دکتر بگویم به من بروم دکتر قرص بگیرم، یک راه دیگر هم این است که بگویی 

شما. خواهد شما غم بکشیدمیاین هم یک راه فرعی است براي شادي جستن در حالی که خداقرص بده،

این را بدانید هر کسی در یک مدتی براي . شودنمیانه نکشیغم هوشیارانه، غم هوشیار. خواهید غم بکشیدنمی

گوید به غیر از این میو. کندن خودش از آن فرمهاي مادي که دلش شده احتیاج به درد کشیدن هوشیارانه دارد

شما اگر رفتید دکتر، قرص خوردید بیهوش شدید نیمه خواب شدید این دفع . راهی براي دفع این سگسار نیست

خواهید مشروب الکلی بخورید یا به مواد مخدر پناه ببرید اینها راه حلش نیست مییا رفتید. ار نیستاین سگس
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توانید شما از چنگ شیر با مواد مخدر و مشروب الکلی و قرص دکتر و این نمی.اینها راه بد من ذهنی است

شان چسبیدید بکَنید تا این دل تنها راه این است که خودتان را از آن چیزهایی که به. چیزها خالص بشوید

شما که از درد و هم هویت شدگی است کنده بشود و دور انداخته بشود و آن زندگی مرکز شما بشود و 

خواهید بحث و میخواهید وقت تلف کنیدمیحاال شما.تنها راهش این است. بینهایتش را در شما برقرار بکند

.گویندمیبزرگانی مثل موالنا به صراحت دارند. دانیمیودتخواهید به تاخیر بیاندازید خمیجدل کنید

خواستن و هم هویت شدگی دو تا خاصیت این دشمن درونی شما در ضمن راجع به قضاوت صحبت کردیم و 

دردها چی . یا درد داریم! بده بده بده هر چه بیشتر بهتر: گوییممیدانید که یا ما حرص داریممیشما. است

غالباً هم ما از . شویم؟ براي آنکه آن چیزي را که من خواستم ندادیدمیرنجیم و خشمگینمیاچرا مهستند؟ 

کنم، حس میمن حس تنهایی! بیا تنهایی ما را عالج کنگوییم میبه یکی. خواهیممیمردم زندگی و خوشبختی

هاي شیر در پنجه! تواند این را درمان بکندنمیکسی. کنم، حالم بد استمیکنم، حس ناقص بودنمیجدایی

یاد بگیري که از بیرون زندگی . تنها راه این است که درد هوشیارانه بکشی تا یک مدتی تا خودت را بکَنی. هستی

خواهیدمیشما.درد چیه؟ رنجش چیه؟ کینه چیه؟ شکلهاي تغییر یافته همین خواستن هستند. نخواهی

خواستن است که تغییر شود ولی در واقع همینمینجش بعد از این بصورت درد ظاهررنجید، این رمیدهندنمی

. شکل یافته، رنجش و کینه با خواستن یعنی خواهشهاي نفسانی هر دو یک چیز است منتها در دو تا فرم مختلف

براي . طر خواستن بودداند، به خانمیداند یامیاین را شما باید بدانید هر کسی درد دارد حرص داشته، حاال اگر

انتظاراتتان را از جهان مادي به صفر . همین هزار بار گفتیم شما انتظاراتتان را از انسانهاي دیگر به صفر برسانید

.اگر گوش بدهید. برسانید

نمد استبرنهزد،چوبنمديبرکهکسی

غبارزشودبرونآنتاهمهغرضولی

دارد بر نمدمیکسی که چوب را بر. نشیندمینشینید، گرد و خاك رویشمینمد یک پوستی که شما رویش

خواهد این پوست تمیز بشود از گرد و میزندنمیزند دشمن پوست که نیست، به پوست کهمیزند بر پوستمی

ن از این غبارها و گرد و خاکی که رویش نشسته بیروگوید آن پوست میتوجه کنید که. خاکی که رویش نشسته

خواهد هوشیاري از این میدهد،نمیدهد به هوشیاري شما که دردمیپس خدا هم که به شما االن درد. بشود
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پس نمد در اینجا سمبل هوشیاري و غبار هم هویت . دردها و از این هم هویت شدگیها خودش را بیرون بکشد

زند؟ میزند؟ به جان شمامیزند چرایمپس خدا چوب را برداشته. شدگیها با دردها و چیزهاي این جهانی است

. زند که شما خودش است؟ نهمیبه خداییت خود شما

تو از جنس غبار نیستی، تو از جنس . که اي نمد اي هوشیاري از غبار بیرون شو:می خواهد به شما بگوید

دهد و میهن نشاندهد، هر چیزي که ذمیات و به همسرت و هر چی که ذهن نشانچسبیدن به پولت و به بچه

بلی . همان چیزي که سر آن ناراحت هستی؟حاال شما به چی چسبیدید. توانید بهش بچسبید غبار استمیشما

از هر چیزي که . غبار استآنها خورید،میچوبآنها خواهید؟ سرمیچرا خشمگینی؟ شما چیسر چی ناراحتی؟

.شویدمیخواهید سر آن ناراحتمیشما زندگی

تان را از حاال که این را فهمیدید و انتظارات. شما بدانید که تمام دردهاي شما از خواستنهاي شما آمدهاصالً

چرا شما از . دردها هم از آن راه آمده. انسانها و چیزهاي این جهانی به صفر رساندید، خوب دردهایتان را بیاندازید

. توانستم نخواهممیخواستم نداده، خوب چرا خواستم؟میبابا من این را. یکی رنجیدید؟ بروید خوب توجه کنید

باریکازغبارآننشودبرونهمی***منیحجابازتودرونغبارهاست

حجاب منی از هم هویت .یک حجاب من هست، من ذهنی، اسمش حجاب منی است. این پیغام خیلی مهمی است

چیزهاي فیزیکی با بدنمان، با پولمان با خانه، با یک شویم؟ با میبا چه چیزهایی هم هویت. شدگیها درست شده

بعد برکات زندگی را از آن . شویممیشویم هم هویتنمیشویم عاشقمیوقتی توي ذهن هستیم عاشق. شخصی

. تواندنمی.آن شخص بیاید ما را از به ثمر نرسیدگی و از جدایی و از حس تنهایی نجات بدهد. خواهیممیشخص

اي است که شما را از زندگی جدا شود حجاب ما، حجابی است که پردهمیشدگیها را جمع کنهمۀ هم هویت 

.اي که بین شما و خدا حجاب هست به همآن اندازه شما راجع به فرم این لحظه مقاومت داریدبه اندازه. کرده

ه بعد به هیچ چیزي شما از این لحظه ب. مقاومت یکی از خصوصیتهاي مهم من ذهنی و این دشمن پنهانی است

. مقاومت نشان ندهید

اما با یک بار زدن . زند که بریزدمیگوید غبار، چوبمیما غبار داریم با هر چیزي که هم هویت شدیم:می گوید

گویی همه غبارهاي من همه میروز یک ماه دو ماه به این برنامه نگاه کردي10اي که اي بیننده. ریزدنمیاین غبار

گویید درست نیست، با یک بار گوش دادن با دو بار گوش دادن و میاین که شما! شدگیهایم ریختههم هویت 
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باید یکی . شود شما آزاد بشویدنمیفهمیدن اینها حتی درس دادن اینها حتی کتاب نوشتن راجع به اینها سبب

اگر آن درد را نکشید . هید کشیدیکی این غبارها را بیندازید، موقع انداختن اگر تا حاال نیانداختید درد خوا

زدیم همه گرد و میزنند خوب اگر یکبارمییعنی این چوب را که بر نمد.شودنمیبا یک بار دو بار.ایدنیانداخته

کردم همه گوشمیخیلی خوب بود عالی بود که اگر یک من یک برنامه اجرا.ریخت خیلی خوب بودمیخاك

:گویدمیخودش. اینطوري هست؟ نهرسیدندمیکردند همه به حضورمی

آناندكاندكزخم،هربهوجفاهربه

بیدارگهوخواببهگهدلچهرهزرود

کردم عاشقم، فکرمیمن با این آدم هم هویتم، فکر:گوییدمیبا هر جفا و به هر زخم یعنی درد هوشیارانه، شما

یک من دارید من شما یک تصویر ذهنی . ایداین، شما هم هویتغلط است . میرممیکنم اگر این نباشد منمی

و . این مال من استگوید میاست با یک رابطه نامرئی چسبیده به یک تصویر ذهنی دیگر این را مال خودش کرده

کند، مثل کنترل، مثل ترس، ترس از اینکه این را از دست بدهم، کنترل براي میتمام قوانین خودش را هم اعمال

ولی یک یکی درد . همین کنترل و ترس را در مورد اجسام هم داریم. این که تکان نخورد یک موقعی از دستم نرود

.شویدمیآزادهوشیارانه خودتان بکشید

اگر شما به برنامه گنج حضور متعهدانه گوش. سال طول بکشد3اندك ممکن است اندكزخم،هربهوجفاهربه

و پیغام بیت را. فهمیدمیو بیتها را خوب. کنیدمیدفعه گوش30دارید، مثالً به هر برنامه میکنید، یاداشت برمی

کشید عقب بصورت هوشیاري می.کنیدمیبه روي خودتان اعمال. کنیممیگیرید همینطور که ما داریم کارمی

خواهم عوض بکنم؟ و سعیمیببین من توي این آدم که خودم هستم چی را. کنیدمیبه خودتان نگاهناظر 

اندازم دور، سه سال طولمیکشم از ذهنممیخوب چی را باید بیندازم خوب این را. کنید عوض بکنیدمی

روز بگویید که من یک من ذهنی دانا دارم من دانشمندتر و زرنگتر از 15شما نیایید . کشد حداقل سه سالمی

بود موالنا با استفاده از یک 628ر یک برنامه فکر کنم برنامه د. ماهه برسم3خواهم میاشخاص دیگر هستم من

داند و هیچ کس رستاخیز شما میغیب را فقط خدا: گفت که) مورچه(سوره نمل65آیه قران که فکر کنم آیه 

. هیچ کس بغیر از خدا. شویدمیداند شما کی به حضور زندهنمییعنی هیچ کس. داند کی استنمیرا

توانید بکنید که خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید و تسلیم میتواند بگوید کی؟ تنها کاري که شمانمیکسی
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خودتان باید خودتان را به کمک زندگی . بشوید و روي خودتان کار کنید و مسئولیت شما فقط خودتان هستید

:گویدمیدانید کی؟ اینجا هم داردنمیزنده بکنید ولی

، استماديمادلاآلنکه، شمادلچهرهدل، ازچهرهزرودآن، نه یک دفعه،اندكاندكزخم،هربهوجفاهربه

، ذهنتويهمینیعنیخواب، خوابدرگاهیوبکشیمرادردشبایدولیروندمیاینهایکییکی، مادلچهرهاز

، گیریدمیتصمیمشما. داریممیبردست، ذهنیمتوياینکهوجودبا. کشیممیدرد، ماذهنیمتوياوقاتگاهی

آبداردوجودهمهوشیاريمادر، هستیمذهنفقطکهنیستطورياین، مادیگرهستیمگلوآبمخلوطآخر

بهبهبهکنممیفکرمنکهچیزيیکازآیدمیپیشفراوانیدردیکآیدمیپیشايمسالهیک. داردوجودهم

کشممیمناصالًکشممیمنوآیدمیزیاديدردرا،اینبردارمورویشبیندازمراخودماستچیزيعجب

وهوشیارید، ایدزندهحضوربهوزندگیهوشیاريبهلحظهاینشمادرکهاستاینبیدار. ربیدانهیا. روممی،عقب

کنیدمی،هستیدهویتهمشماچیزاینباکهببنیدمیوببنیدمیراخودتان، ببنیدمیراذهنتاندارید

. ببنیدمیرادردشاینکهبراي؟ چرادوراندازیدمی

آنازپسکهکنممیفکريچه؟ کنمچیکارمی؟کردمچیکار، کشممیمنرادرداینکهکنیدمیسوالاشهمه

ورآنواینور، آیدمیدرداینکهمحضبهشماکهنباشداینطوري. کنممیمن؟ شودمیاینطوريکهکنممیعمل

ابنجوريچهولی. کردممنگوییدمی.نه؟ کردهرئیسمکردندفامیلمکردههمسرم؟ کردهکیببینمکنیدمینگاه

شماکهاستموقعیبیداري.استبیدارياینوکردممن، شدندباعثدیگرانظاهرااینکهولو؟ دادمانجامراکار

اینقدرچرا؟ رودمیچیدنبالتانمناین. کندمیفکريچهکهبینیدمیراذهنتانبیداروناظرباشندهبصورت

چقدر؟خواهدمیرااینچیبراي؟ خواهدمیچیخواهدمیاگر. خواهممیگویدمیاینقدرچرا؟زندمیحرص

آنبهمنچرا؟آیدمیدرتوشازچی. توانیمیکهنییبمی؟نخواهمتوانممیهستمکنترلدرمن؟ بخواهدباید

حس؟ استمننگرانی؟ استمنحسادت؟استمنترس، اشانگیزهعملاین.کنممیراعملاین؟ دارماحتیاج

حسشماوقتیولی. بیدارم، نکنماستوريطایناگر؟ استمنجوییانتقامحس؟استمنخشم؟استمنگناه

عملیهراصالً؟ندارددردچرا؟ ندارددرداین، نکنیدراکاراینکهآوریدمیفشارخودتانبهوداریدجوییانتقام

همهاندپرسیدهراچیزيیک، هستیدمجلسییکدرشما.دارددرد، بیانجامدذهنیمنکردنکوچکبهکه

،شودمیبلندشمامن. داریدراجواببهترینکهدانیدمیودانیدمیشماولی. دانممیمندانممیمنگویندمی
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شما.شودمیبلنددارد. بگیردقرارتحسینموردوبگوید. هستماولشاگردمنکهبگویدشودبلندخواهدمی

همچین. شومبلندخواهممیگویدمی،هابگویینشويبلندبگوییدذهنیمنبهاگر. دارددرد؟ بنشانیدتوانیدمی

بایدمن؟نگوگوییمیچرا. شوممشهوربگویمتوانممیمن. هستآدماینجانفرصد. آیدمینگیرمفرصتی

تاسفحسگویدمیشمابههی. دارددرد. خودتجايسربشین،بخوابانیرااینهوشیاريبعنوانتوولی.بگویم

شما.داردمزایادانشمندي؟ بشويدانشمندخواهینمیاستفرصتی.شدخواهیپشیمان،دادخواهددستتوبه

بلندچراتو. نمیدانممناصالً، دانممیمنکهبدانندمردمخواهمنمی.بشومدانشمندخواهمنمینهگوییدمی

،خشمبصورت، شودمیبلنداینموقعهر. آیدمیدردچالشیهربا. دارددرداینها. دانممیمنگوییمیشويمی

خودش،باشدداشتهخواهدمی،داردحرصخواهدمی.دارددردایناندنبخوا، حسودبصورت،جوانتقامبصورت

حرف،نشوبلندگوییممیچههر. بخوابانیدتوانیدنمیشما.هستمترمهممنبگوید،کندمقایسهدیگریکیبارا

،خواهمنمی.کشممیرادردش.گذارمنمیمن؟ شويبلندخواهیمیتوبگویدکهخواهدمیبیداريآدمیک. نزن

محتاج.رسینمینتیجهبه.شويمیبدبختنخواهیاگررااینهاگویدمی.بخواهیمکهدادهیادمابهاینکهبراي

رامردمتوجه. نداريرامردمتائید،نداريراهانایکهاستاینخاطربهاستکمزندگیتاینکه. هستیاینها

پنج، هستیادتاناآلن. کندنمیکهرها.خواهمنمیرامردمتائیدوتوجهمن، خواهمنمیگوییدمیشما. نداري

، کشیممیراجفایش، آیدمییادمانموقعهرولی، شدیمبلندمابینیدمیدفعهیک. دهدمیفریبمارابعددقیقه

باشدهحرفمانهمسرمانباشدهحرفماندوستمانباما. استمان سخت. کشیممیرادردش، بینیممیرازخمش

خواهممیمعذرتکهبگوییمبرویمماکهگذاردنمی.بودهماتقصیرکهایممتوجهاآلن، شدهحرفمانمان بچه

نگفتهچرا، اواستکردهاشتباههزارتا؟ بگویمهمسرمبه، بگویمبرومبچهآنبه. کردماشتباهبودهمنتقصیر

بودهباتوحق،کردماشتباهمنبگووبزنزنگدوستتبهتو. کنیمیکارخودترويتو. بگوتوحاال؟اواست

یواش، یواشیواش، بکشیمرازخمش، بکشیمرادردشاگرولی. شوممیکوچکگویدمیگذاردنمیراشما.است

.ریزدمیخاكوگردبیداريوخواببهتودلچهرهازیواش

نکوکردارآنهايسقَطویارجفاي**دربینیخواببهگریزيخواببهاگر

، کنیمتماشاراذهنمانتوانیمنمیبیدارگونهما.آورينمیطاقتگویدمی.استزندگی، خداستهمینکردارنکو

.کنیممیفرارذهنبهدوباره نتیجهدر، کنیمقبولرااشتباهاتمان، نیمیببرایمانهاخبط، کنیمتماشاراخودمان
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وحشتناکیفکرهايچهکهبینیممی،کنیممیگاهنراذهنمان،ناظرحضوربصورتعقبکشیممیلحظهیک

خودماندردهااینمسببوداریمکینهداریمرنجشداریمخشمچقدر. هستیمحسودماچقدر.کنیممی

. نزنراحرفشبابانهبودههمآنها تقصیرنه. گریزیممیذهنخواببهدوباره. کنیمتحملتوانیمنمی.هستیم

بهاگر. برودیادمبدهقرص،خورممیقرصنهیا، بکنیمراکارایناگرولی،ذهنخواببهرفتمشدمبیهوشدوباره

. دیدخواهیرایارجفاهايآنجادر، حالتهاآنبهدوبارهگریزيذهنبهگریزيخواب

بهزندهعارفیک، خداستکردارنکواستعارفکردارنکو. نکوکردارآندشنامهايودشنامیعنیسقط

اینکهعوض،دیديراخودتناظرحضوربصورت، عقبکشیدمراتومنگویدمی؟دهدمیفحشچرا. خداست

تو.دیگراستاینطوريدشنامش. سرتبرخاك؟ گریزيمیالگوهاهمانبهدوباره، کنیاصالحراخودتبروي

زنده، دهممینشانتوبهراذهنت، عقبکشانممیراتومنچقدر؟بدهمنشانتوبهمنچقدرنداري؟شعور

ولی این حضور را ،دهممی، خودت را به تو نشانمنمشومیآینهمثلببنیمیراجهانتولحظاتی، توبهشوممی

پس . گریزيمیگذاري کنار به گذشته و آینده و به ذهنمیو این آینه را و زنده شدن به زندگی در این لحظه را

مگر ،بریدنمیبرید، پناه به قرصنمیبرید به مواد مخدرنمیشما به مشروب الکلی پناه. کنیدنمیشما این کار را

مثل اینکه یک نفر چند روزي به عصا نیاز دارد ولی. اینکه براي کوتاهی مجبور بشوید و از اصلتان کمک بگیرید

. داند که این عصا را باید کنار بگذارد و روي پاي خودش بایستدمی

نجاردلدرراست،مصلحتیبراي***چوب استهالکتبهرهنچوبتراش

بریدن، رنده کردن، صاف کردن چوب براي کشتن و از بین بردن چوب نیست بلکه بخاطر مصلحتی است در دل 

ما . خواهد بسازدمیخواهد بسازد، میزمییعنی نجار در نظر دارد از آن یک چیزي بسازد، یک صندلی زیبا. نجار

کندة درخت هستیم، وقتی رفتیم ذهن با چیزهاي این جهانی هم هویت شدیم و درد ایجاد کردیم هم که مثل 

خواهد صاف و صوف میتبدیل به یک کنده درخت شدیم نتراشیده و نخراشیده، حاال نجار خدا و زندگی این را

ن ما نیست براي از بین دهد براي کشتمیپس زندگی به ما درد. یش را بزند، براي کشتن ما نیستهاکند زیادي

توانستی بصورت من به صورت خداییت بروي به میبراي این است که بگوید تو از جنس منی، تو. بردن ما نیست

زندگی بدهی و فکر کنی آن هستی، ولی این براي زمان موقت بوده اشتباه نکن، پیغام را آنها چیزها بچسبی و به

. برمخواهم ترا از بین بنمیمن. درست بگیر
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نه . گرفته، خدا ما راکندمیخدا به ما ظلم! گویند ما از یاد خدا رفتیممیتا حاال شما چند نفر دیدید که

خواهد شما را به یک انسان زنده به حضور، زنده به خودش، زنده به زندگی تبدیل کند که در میبلکه

شما به جاي اینکه انرژي مسموم . نیات بینهایت بشوي، در بیرون چیزهاي قشنگی بیافریدرون در سینه

.درد را در جهان پخش کنید انرژي شادي و عشق و زیبایی را در جهان پخش کنید

. برممیدانم که تو را به کدام سمتمیتراشم مصلحت تو در این است و منمیترابراي این: گویدمیزندگی، خدا

این لحظه آشتی کن، بگذار من تو را ببرم، بگذار من تو را هدایت تو بیا موازي بشو با زندگی لحظه به لحظه با اتفاق 

بگذار من . بگذار من تو را ببرم،هم هویت شدي خودت را هدایت نکنآنها ت که بااخودت با منت و با دانش. کنم

قع ما بلندهر مو. چربدمیشویم و دانش ما به دانایی زندگیمیگذاریم، لحظه به لحظه بلندنمیما. هدایتت بکنم

کنیم دانشمان به دانایی مییا گاهی اوقات در اثر هیجانات منفی مثل خشم، ما فکرشویم براساس عقلمان می

مان است و این غلط مان خشمانگیزه فکر و عمل،کنیممیکنیم عملمیفکر. چربدمیزندگی به خرد زندگی

ما . که در دل مادي خودمان است که غلط استمصلحتی است . این مصلحتی نیست که در دل نجار است. است

بیند که میافتدمیسالگی انسان به حالتی50اگر ادامه بدهیم در سنین باال مثالً . دانیمنمیمصلحت خودمان را

کار ما کیفیت . دهدنمیحاال ممکن است نتیجه مادي بدهد ولی نتیجه معنوي. دهدنمیکند نتیجهمیهر کاري

کنم طرف بد میبا اخالق خوب صحبت. هم با انسانهاي دیگر خوب نیستامرابطه. خوب نیستحالمان،ندارد

در . بنددمیپس چه کار بکنم؟ راه را زندگی. دهدمیکنم طرف بد جوابمیبا اخالق بد صحبت. دهدمیجواب

دانیم میپس همه ما.توانی تکان بخوري، تو شکارينمیهاي شیر قوي هستی، هیچبیت اول گفته در پنجه

سان است، نیست؟آ. ایم، بهتر است بجاي اینکه بلند شویم فرو بنشینیمشکاریم، شکار شده

از این سبب همه شرِّ طریقِ حق خیر است

که عاقبت بنماید صفاش آخرِ کار

. یم هستیدبه این علت است که شرّ طریق خدا خیر است یعنی اگر شما این لحظه با زندگی موازي هستید یا تسل

شما لحظه به لحظه این کار را انجام رتسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست قبل از قضاوت بدون قید و شرط، اگ

من در این لحظه : گوییدمیشما. راه حق چیست؟ راه حق راه تسلیم است. بدهید و شرّهایی بیاید در راه حق

، لحظه بعد هم صفر است، و این ...هم صفر است، لحظه بعد مقاومتم در مقابل اتفاق این لحظه صفر است، 

افتد و میحاال اگر اتفاقات بدي دارد. و این راه حق است.شودمیکار سبب جاري شدن خرد زندگی از من
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شما االن ذهن را خواستم،نمیگوید من این رامیگوید درد است، ذهنمیذهن. اینها خیر من استآیدمیدرد 

با هر کسی مالقاتتر، آدم حسابیتر، پولدارتر، بهتراست، دانشمندتردنبال . خواهدمیکه چیدانید میشناختید

ولی شما دیگر از این فضا و . بدست بیاید خیر استتربدست نیاید شرّ است،ترکند، بنابر این از نظر ذهن اگر می

اش را دهد؟ پاکی و صفا و نابیمینشانچه چیزي را. دهدمیعاقبت خودش را نشان. از این قوانین بیرون آمدید

شود که این میشما اگر همینطور موازي جلو بروید یک جا. آیدمییعنی این هوشیاري نابی در شما بوجود

شود میدلتان اینقدر وسیع. شویدمیشود که یک دفعه شما تبدیلمیانباشتگی هوشیاري در شما اینقدر زیاد

. شویدمیکه بجاي اینکه به دنیا متکی باشید دارید به خودتان متکیشویدمیشما یک دفعه متوجه

شود، فضا میتان دارد بازکنید، سینهمیفضا را دارید باز. آیدمیاز درون شما در مقابل این چالشها راه حل

اکی، نابی، پ. دهید و این صفاي آن استمیگشا شدید، همه کس را همه چیز را هر باوري را در آنجا جا

امروز هم گفته . ولی کی؟ آخر کار نه وسط کار. شوي به او به خدامیخلوص هوشیاري خالص یعنی زنده

دانید چیه؟ میگویدمیشنودمیشود اینها رامیبا ذهنت نپرس کی؟ این من ذهنی بلند. مواظب باش عجله نکنی

این من ذهنی که سه متر . نم باهاش پز بدهمتوامیمن اگر این حضور را داشته باشم. این حضور چیز خوبی است

تواند بصورت یکی از متعلقاتش بردارد بگذارد توي جیبش، یا بصورت نشان میکند حضور رامیقدش است فکر

یی که درست کرده بودم و دانشمندي که هاتربگوید که من به حضور رسیدم، حاال عالوه بر آن اشبزند به سینه

اشتم و جوانی که داشتم و آن کارها را که کردم و تایید و توجه مردم را گرفتم حاال حضور را داشتم و پولداري که د

. اینطوري است؟ نه بابا. هم اضافه کردم آهاي مردم ببینید

و این فضا باز شد بینهایت دهد از چه مراحلی گذشتیدمیصفایش یک به یک جلو بروي آخر کار به شما نشان

عالوه بر آن مردم را. که چه گیرهایی داشتیدید آشما که در کجا گیر کرده بودید، یادتان میدهد به مینشان. شد

بر سر هیچ و پوچ گرفتارند، حاال شما بروید بگویید که این چیزي که توش گرفتاري . بینید که چقدر گرفتارندمی

هستید ولی در آخر کار شما با صفاي او کند شما نادان میکند، فکرمیبینید که به شما بد نگاهمی.بیهوده است

اینقدر مهم است آن حرف موالنا . دهد اگر با ذهن نخواهید بدانیدمیباالخره خودش را به شما نشان. فهمیدي

یک چیزي بگویید من به ،دانم از من نپرسیدنمیمن. داند که کی استمیرستاخیز شما را فقط خداگفت که 

توانید قانون جبران را زیر نمیراهنمایی از این بهتر، شما. اینها راهنمایی موالناست.حضور برسم، راهنمایی کنید

این کار را بکنم من سه توانم نمیگذراند بدین صورت که من سه سالمیقانون جبران را مردم زیر پا. پا بگذارید
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ري نیست که شما باید متواضع بشوید اینطو. کنمنمیرسم کارنمیرسم یامییا به حضور. توانم کار بکنممیماه

تقاضاهایش را ببینید . نرم بشوید بکشید عقب این منتان را ببینید. باید کار کنید، باید از موالنا سپاسگزار باشید

. زندمیدانایی خدا جا،ببینید این دانش خودش را به جاي دانایی زندگی، دانایی هوشیاري. فکرهایش را ببینید

. د نکنیداینها را ببینی

بمالد آن را هزار بار، هزارهمی***هادر پلیدينگر به پوست که دباغ

مالد، حاال براي میزندمیگذراند بقول ایشان دوامیدانید که دباغ پوست را از فرایندهاییمیبه پوست نگاه کن،

در بیاید، بوي درد در ما در تمام براي اینکه بوي کثافت رفته تو جان این پوست، باید . کندمیچی این کار را

، بوي جدایی، بوي تعصب نفوذ کرده در ، بوي حسادت بوي نگرانی، بوي ترس، بوي قضاوتنفوذ کردهمااجزاي

کند ما ناراحتمیولی هر موقع دباغ ما را از این فرایند رد.اي ما، دباغ هم زندگی است، نجار هم زندگی استزاج

پس باید صبر کنید اگر شما به . داندمیی این بو و این مرض به پایان رسیده، دباغداند کنمیشویم، پوستمی

.شوید هنوز این بو از شما نرفته، نپرسید عجله نکنید، سئوال نکنیدنمیحضور زنده

دانیم ما باید در معرض نسیم خرد میهزار بار هزار عالمت کثرت است معلوم نیست چند بار، تنها چیزي که ما

ام سئوال کنم ببینم کی به برد، دیگر اینکه با دانش منمیشوید ببینم مرا به کجامیزندگی قرار بدهم و تسلیم

.من چقدر حضور دارم آن یکی چقدر دارد، اینها درست نیسترسم؟ یا مقایسه کنم نمیرسم؟ چرامیحضور

دك و بسیاراگر چه پوست نداند ز ان**که تا برون رود از پوست علت پنهان

گوییم نپرسید میدانید براي همیننمیدانیم که چقدر کم یا زیاد است، شما زیاد و کمی رانمیپوست از جمله ما

تان را در تسلیم شدن و کوچک کردن من و نگاه کردن به خود و نگاه نکردن به دیگران و کار ولی حداکثر سعی

من. کنیم که اصالً ربطی به موضوع نداردمیرخی از ما سئواالتیب. سئوال نکنید. نداشتن به دیگران انجام بدهم

آیدمییکی در لس آنجلس، چرا آن که در لس آنجلس بدنیا آیدمیاي در افریقا به دنیا خواهم بدانم یک بچهمی

این چیز گنج حضور است این خواهم این را بدانم میفقیر است،آیدمیدر رفاه است و آن که در آفریقا بدنیا 

شویم که آب میما  شبیه لولهتنها چیزي که باید بدانی شما باید چه کار کنید به حضور رسید، . خوبی است

، اول شما ریزد، هر کس این مسئولیت را دارد که آب آنطرفی را بیاورد به این طرفمیحیات از ما به این جهان

دهد خدا عادل میپس این نشان! گیرمنمییدا نکنم آرامنه من تا جواب این سئوال را پ. این کار را انجام بده
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کنید؟ این سئوال میاین چه سئوالی است که شما! یعنی چی؟ آن گرسنه است این یکی زیادي هم دارد! نیست

من ایرادم چیست که به . کنی راجع به خودت سئوال کنمیربطی به شما ندارد، حداقل سئوال هم که

شوم؟ توي ذهنم چه اشکالی هست؟ این منِ من چه نمی؟ چرا من به زندگی زندهشومنمیرستاخیزم زنده

شاید آن بی عدالتی در اثر نادانی این چه ربطی به آن دارد؟کند؟میمشخصاتی دارد؟ چه جوري مقاومت

نشیند که من و شما هر کدام میموقعی فروجهان هاي نشیند و نادانی منمیماست، ولی نادانی من ما موقعی فرو

. دانید پس شما بیایید به حضور زنده بشویدمیحاال که شما. آمدیمبه جهان مسئولیتمان را بدانیم که براي چی 

.شاید شما بتوانید قسمتی از جهان را تغییر بدهید

ها داريتو، شمس مفخر تبریز، چاره

شتاب کن که تو را قدرتی ست در اسرار

خواهیم به حضور برسیم این آفتابی که االن در ذهن گیر کرده بیرون بیاید و به میزند، مامیا حرفش راحاال موالن

یعنی این خداییت ما که االن در .بینهایت خدا زنده بشود و به ابدیت خدا زنده بشود این شمس دو عالم است

دوباره ما را به تسلیم دعوتاین بیت .استها در آن ذهن گیر کرده بیاید بیرون و طلوع کند از این ذهن چاره

شناسد و نمیشود و خدا و زندگی رامیکند که چاره در من ذهنی نیست چاره در آن نیست که ناراحتمی

ها داریم چرا که شویم چارهمیوقتی ما متولد. گیردمیداند و جلوي دانایی و خرد رامیخودش را دانا

و به آن. خردش را، عشقش را، زیباییش را و برکتش را به این جهان بیاوردتواند میزندگی از طریق ما

. گوید شتاب کنمی

نیروي زندگی است که وقتی شما به . توانید همکاري کنیدمیشما با عمل تسلیم. توانید همکاري کنیدمیشما

. ر آن هست برکت در آن استقدرت د. کند و از شما به این جهانمیپیدابه شما شوید دسترسی میحضور زنده

خیلی از ما انسانها تغییرات سازنده در جهان را گذاشتیم به عهده سیاست و سیاست بازان و وضعیتها و تفکرات 

. قدرت انسان از آنور است. شود این غلط استمیمن ذهنی و حرکاتی که به وسیلۀ حرص و انگیزة ترس انجام

که شما بصورت شمس تبریزي از فضاي آیدمیلم موقعی به این جهان نیروي تغییر دهنده عالم سامان بخش عا

آن چاره . آن در اختیار زندگی است. آن قدرت دارد. شویدمیشوید و به بینهایت و ابدیت خدا زندهمیذهن زاده

دامه بدهید اگر ا. آیدمیني شخص شما هم از ذهنهاچارهآیدمیاز ذهن نهاچاره. آیدمیها از آنورچاره. دارد
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ضعیفشوید،میشوید، ضعیفمیي من عمل کنید اینقدر ضعیفهاضعیف خواهید شد اگر براساس من و خواسته

. آورد که تسلیم بشویدمیتوانید فکر کنید براي اینکه آن شما را محاصره کرده، دارد فشارنمیشوید که حتیمی

اجازه بدهید از اینجا به بعد برویم به مقدمه دفتر دوم مثنوي . دموالنا امروز پیغامها را بصورت ساده شده به شما دا

. وي خواهم خواندنصل زیبایی هم از مثف، پس از این مقدمه هم یک و از آنجا شروع کنیم به خواندن 

*********

65مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

پس بدیدي گاو و خر اهللا را***گر بدیدي حس حیوان شاه را

حس حیوان یعنی حس من ذهنی، یعنی تشخیص من ذهنی و با دانش هم هویت شده قضاوت کنی و این قضاوت 

که شبیه حیوان شاه یعنی خدا را، اگر حس حیوان یعنی حس ما در ذهن. را معیار بگیري یعنی عقل من ذهنی

است باید بخورد بعدش هم بیند علف چیز خوبی میبیندمیحیوان علف. است براي اینکه هوشیاري جسمی است

خواهیم و میدر من ذهنی هم ما همان علفها و آب را. آب بخورد بعدش هم بخوابد، بعدش هم باید تولید مثل بکند

دانید بینش حیوان محدود است و بینش ما هم در ذهن محدود است و می.خواهدمیهمان چیزهایی که حیوان

گر بدیدي حس حیوانی ما یا حس هوشیاري جسمی ما خدا را پس گاو و .شاه یعنی خدا. تواند ببیندنمیخدا را

. توانستند ببینندمیاهللا را،خر

جز حس حیوان، ز بیرون هوا******گر نبودي حس دیگر مر تو را

کی به حس مشترك محرَم شدي؟***کی بدي؟آدم مکَرَّمپس بنی

هوشیاري جسمی نبود یعنی حس دیگري یا ابزار شناسایی دیگري بنام گوید اگر حس دیگري غیر از این میپس

کند و شعارش میهوشیاري حضور در ما نبود، از بیرون خواهشهاي نفسانی، چون هوشیاري جسمی به بیرون نگاه

غیر از حرص و خواستن و رنجیدن و انباشته کردن درد اگر چیز دیگري در ما نبود، که . هر چه بیشتر بهتر است

اش این است که هست، پس در اینصورت بنی آدم یعنی انسان چرا بوسیله خدا گرامی و ارجمند شده است؟ معنی

توانست با این حس مشترك که بین انسان و حیوان هست یعنی پنج تا حس و یک جور قضاوت،میو آیا

ي یک بینندة دیگري پس در ما یک حس دیگري یک بینش دیگر. توانست محرم خدا بشود؟ جوابش نه استمی

که هوشیاري وقتی رفت ذهن و با چیزها هم هویت شد بینش پنج تا حس و آیدمیوجود دارد که موقعی بوجود 
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قضاوت را پیدا کرد و بعد آمد بیرون و به بینهایت و ابدیت خدا زنده شد حاال یک حس دیگر پیدا کرد و این حس 

کند بلکه با خرد خدایی کارنمینیست، با عقل چیزها کارکه قائم به ذاتش است متکی به جهان. حضور است

دانید اشاره به آیه قران است و قبالً این را خواندیم و براي تکرار میاین بنی آدم مکرم کی بودي،. کندمی

.دهممیخدمتتان نشان

70آیه ) 17(قران کریم، سوره اسرا

 )لَقَدنَاویکَرَّمنبمآدملْنَاهمحیورِّفرِالْبحالْبموقْنَاهزرنَوماتبالطَّیمفَضَّلْنَاهلَىویرٍٰ◌ عنْکَثمیلًاخَلَقْنَامتَفْض(

سوار کردیم و ایشان را از هاو ما فرزندان آدم را بس گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکوب

.و آنان را بر بسیاري از آفریدگان برتري بخشیدیم. روزي دادیمهاغذاهاي پاکیزه

کشد عقب از ذهن، به ما زندهمیشود ما را خدا گرامی داشته، چرا ما امتدا خودش هستیم ما رامیپس معلوم

ا ما را شویم و ما امتدا او هستیم و در ذهن که خشکی است و در فضاي یکتایی در دریمیشود یا ما به او زندهمی

دهد نه غذاي تایید و توجه بیرون، و ما به میو غذاي نور به ما. خودش سوار خودش است. کندمیسوار خودش

.توانیم به او زنده بشویممیهم این است که مامان برتري. ها برتري داریمبقیه آفریده

باطل آمد بی ز صورت رستنت****گفتنتیا مصوّرنا مصوّر

گوید مییعنی به تصویر در نیامده، مصور به تصویر در آمده، صورت رستن یعنی از من ذهنی آزاد شدن،نامصور

که اگر از من ذهنی آزاد نشوي، از ذهن زاده نشوید و در ذهن باقی بمانید، اگر بخواهید که خودت که خداییت

ی به چیزي در این جهان که اسمش مصور است یا نه ی توصیف کنی یا خدا را توصیف کنی و این را تشبیه کنهست

. براي اینکه تو در زیر کنترل تصویر هستی. بگویی که خدا در این جهان به چیزي شبیه نیست همه باطل است

یعنی اگر ما در ذهن هستیم و من ذهنی داریم و دل ما مادي است و هوشیاري جسمی داریم، حرف زدن ما راجع 

حاال چه بگوییم که خدا شبیه این فضاست از جنس عدم است یا بگوییم که شبیه . استبه خدا و زندگی باطل

. اینها همه تصویرند. دهدمیبزرگ است یا شبیه خورشید است که به همه غذادریاست مثالً 

فضاداري این. خواهد به ما بگوید که ما باید به بینهایت فضاداري خدا زنده بشویممیموالنا از حاال شروع کرده

اگر کسی توي ذهن باقی بماند من ذهنی داشته باشد بخواهد با حرف این چیزها را . پس از تبدیل معتبر است

برگزار کند راجع به حضور حرف بزند، تجسم کند توصیف کند حضور چی هست، من ذهنی چی هست اینها بدرد
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کسی از من ذهنی رها نشده باشد حرفهایش همه کنید که اگر میپس توجه. باید اول از صورت برهیم. خورندنمی

چرا؟ شما البته این را. اش برکت نخواهد داشتزندگی. کارهایش دردآور خواهد بود. عقلش باطل است. باطل است

کسی که هر لحظه به . بین او و زندگی یک پرده است یک عایق است. دانید از برکت زندگی هم محروم استمی

.دهد همان مقاومت را در مقابل زندگی داردمیت نشاناتفاق این لحظه مقاوم

کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست****نا مصوّر یا مصوّر پیش اوست

یعنی کسی که از ذهن . گوید نامصور و مصور پیش کسی است که او همه مغز شده و از پوست بیرون شدهمیپس

شده و مغز شده، » در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد«و اش گسترش پیدا کردهمتولد شده و فضاي سینه

بصورت . تواند از زندگی یا خدا از ذات خودش حرف بزندمیمغز شده یعنی تبدیل به او شده، در اینصورت او

کند، دلش مادي میاگر کسی در درون با تصویر کار. چرا؟ در درون خودش نامصور است. تصویر یا بصورت نامصور

معنی اینها همه این است که ما باید موالنا دارد ما را . تواندنمیدلش تصویر ذهنی است من ذهنی است اواست 

خداست آینهموالناست، آینهعارف کامل است، آینهقرار بدهیم این آینهبرد تا خودمان را بشناسیم، جلو میجلو

باید ببینی که چه اندازه تبدیل شدي، چه . کندمیشما حضور ناظر است که به ذهن نگاهآینه. خودمان را ببینیم

باید ببینی که من ذهنی داري هیچ هوشیاري حضور نداري، اگر آنطوري است امروز موالنا اندازه من ذهنی داري، 

یی مربوط هااینها هم آیه. به ما گفته که میل خدا به درد کشیدن توست االن اعتراض نکن درد را هوشیارانه بکش

.استبه این 

27، آیه )30(قران کریم، سوره روم
...لَهثَلُولَىالْمیٰ◌ الْأَعفاتاومضِالسالْأَرو...

.. و زمین ویژه اوست هادر آسمانهاو برترین وصف... 

11، آیه )42(قران کریم، سوره شوري
...ء لَیس کَمثله شَی... 
...هیچ چیزي مانند و مثل خداوند نیست ... 

اگر من ذهنی داشته باشید من ذهنی . کنند که شما بدانید که شما نباید خدا را به تصویر در بیاوریدمیاینها کمک

شود مرکز ما، هر چیزي که در مرکز میشویم آنمیبا هر چیزي که هم هویت. تصویر ذهنی است و دل شماست

خدا از . بینیدمیشما خدا را هم تصویر. ط تصویر ببیندشود عینک دید ما، و این عینک دید اگر فقمیما باشد آن
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ولی همین گفتگو فقط گفتگوست، شما به گفتگو و دانستن ذهنی نباید بسنده کنید باید . جنس تصویر نیست

این صحبتها باید شما را وادار به این بکند یا به این شناسایی بکند که من االن چسبیدم به چیزها، . تبدیل بشوید

کنم، وقتی دستم را باز کنم و به چیزي در بیرون میکنم و یواش یواش خودم را آزادمین دستم را بازمن اال

گیرد جایش میگیرد؟ جایش را زندگیمیرود و جایش را چیمیهم از مرکز من هم بیروننچسبم آن از دل من 

نس هستم و االن موقتاً از جنس جسم گیرد که در اصل من از آن جمیجایش را آن چیزي. گیردمیرا عدم خدا

اگر از جنس ماده بشوم و آن دلم باشد . وقتی چسبیدم به چیزها و آن آمد به دل من، من از جنس او شدم. امشده

.شود به دردهاي خودتان نگاه کنیدنمیاگر باورتان. اممن در بیرون درد ایجاد خواهم کرد، کما اینکه کرده

ورنه، رو کالصبرُ مفتاح الْفَرج***حرَج'عمیگر تو کوري، نیست بر اَ

. حرج یعنی تنگنا، تکلیفی نیست. فهمی این چیزها را خوب بر کور حرج نیستنمیاگر تو من ذهنی داري، کوري،

توانند تشخیص بدهند، میتوانند بفهمند،میهمه انسانها شعور دارند و. خواهی درد بکشمیالبته باید درد بکشد

خواند میگرچه این ابیات یک قدري از نظر ادبی مشکل است و ممکن است سد ادبی باشد ولی چند بار که آدم

چون صبر کلید گشایش . اگر فهمیدي درك کردي برو صبر کن. ور نه برو صبر کن. دهدمیمعناي خودش را نشان

. است

تان را لیم بشوید، بروید شما در هر فرصتی مناگر این چیزهایی که امروز گفتیم شما قبول دارید بروید شما تس

باال با قدرت شناسایی این را آیدمیمتواضع باشید سعی کنید من را برسانید به صفر، وقتی این . کوچک کنید

متر قد داشته باشد بعد بیهوده 4کوچک نگه دارید کوچک حقیقی، کوچک تعارفی نه، نه اینکه من ذهنی آدم 

ات را نشان بدهی من متر قدم است اگر تو من4اضع دروغین، من کوچک شما هستم ولی تواضع نشان بدهد، تو

. خوردنمینه این بدرد. رسممیمنم بزرگتر از توست حسابت را

مان را در کنیم منمیکنیم، سعیمیکنیم تواضعمان را حفظمیمان را داریم کوچکصبر حالتی است که ما من

بینیم بلحاظ زندگی چون خرد عبورمیبلحاظ من، یک دفعه!دانمنمی!دانمنمی!دانمنمی:بگوییمصفر نگه داریم و 

این حالت معموالً براي ذهن دردناك . داریممیاین حالت را ما نگه. دانستیمنمیکهآیدمیکند اطالعاتی از آنور می

دانید شما ناظر اوضاع و احوالتان میاالن شما. ولی شما ذهنتان نیستید. خواهد این کار را بکندنمیذهن. است

بلی این هم بر نابینا باکی . هستید کاري هم به دیگران ندارید، بلکه صبر صبر صبر تا کلید گشایش شما باشد
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هابلی این ترجمه بیتی است که عربی توش بود علت اینکه من این ترجمه. هاي قران هستندنیست، اینها همه آیه

. نویسم شما ببینید و رویش فکر کنیدمیهرا روي صفح

کور باکی نیست و در اي اسیر در بند حواس، اگر تو از مشاهده جمال حضرت حق تعالی کوري، بدان که بر شخص 

ي هاولی اگر کور نیستی و چشم بینا داري، همچنان در راه سلوك تالش کن و بر مشقت. این باره تکلیفی ندارد

.صبر، کلید باب نجات استاین راه صبور باش که 

هم بسوزد هم بسازد شرح صدر***هاي دیده را داروي صبرپرده

هاي هم هویت شدگی ما، الیه. چشم حضور ماست که همین من ذهنی استيهادیده یعنی پردهيهاپرده

اند هم الگوها و هم محتواي ذهن اینها پرده شده. هم هویت هستیم و محتواي ذهنآنها الگوهاي فکري که ما با

. اینها الگوهاي خواستن هستند، هر خواستنی یک محتوا دارد. رود توي این الگوهامیآیدمیاین لحظه که زندگی 

و کی یک پرده چه جوري . کنندمیخواهید؟ اینها پرده درستمیخواهید و چیمیشما ببینید که چه جوري

.خواهممیخواهم آن رامیخواهم این رامیخواهم یک انسان دیگري رامیپول. است

سوزاند، و شرح یعنی باز میها راگوید این پردهمیداروي صبر داروي تسلیم شدن و در حالت تسلیم ماندن

. کندمیفضاي درون را باز. کندمییعنی بینهایت خدا را در شما زندهبسازد شرح صدرکردن، صدر یعنی سینه، 

. بارها گفتیم خدا از دو جنس، اینها هم تشبیه است تا تبدیل نشوید فایده ندارد، یکی بینهایت و یکی ابدیت

شود یعنی این چیز کوچولو این نور این ستاره که ما میبینهایت یعنی بینهایت فضاداري درون، سینۀ شما باز

شود و بینهایتمیو وقتی باز. شودمیشود و به اندازه بینهایتمیبازبیرون،باشیم و توي ذهن است، بیاید

پس شما ابدیت را که از جنس نامیرایی هستید تجربه. شودمیشود در عین حال به این لحظه ابدي آگاهمی

فامیلهایش هم از بینترس اگر از بین برود بقیه. رودمیرود و تمام هیجانات منفی از بینمیترس از بین. کنیدمی

اگر بینهایت خدا در درون شما باز . مثل حسادت براي اینکه بینهایت خدا با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. روندمی

بی نظیري و بی قیاس بودن عمالًتوانید مقایسه کنید و آن موقعنمیبشود شما خودتان را با هیچ کس و هیچ چیز

لفظاً فایده ندارد، هر چیزي که دل شما واقع شود عینک دید شماست . نده شدیدبرید، وقتی بهش زمیاین نور پی

و فضاي . سوزاندمیگوید اینها را یکی یکی صبرمی.توانید خدا را ببینیدنمیپس بنابراین پردة مادي ست که شما

ن شما به بینهایت خدا باز و این دو چیز هم زمان است، یعنی درو. کندمیدرون را یا سینه را به بینهایت خدا باز
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آیید به این لحظه و در این لحظه به ریشه بینهایت زندهمیشوید ومیبشود شما یکدفعه از گذشته و آینده جمع

شوید و این خود همزمان با آگاهی شما به این لحظه ابدي که همیشه این لحظه است و ابدي است و این لحظه می

.توانیم تکان بخوریمنمیایم و خواهیم بود از این لحظهظه بودهمیرا نیست و ما همیشه در این لح

دیدهزمانصورتبهکهچیزيآنکنند ومیدانید ما همیشه در این لحظه هستیم وضعیتها تغییرمیشما

یکگوییممیمثال. کندمیبنديطبقهزمانصورتبهراتغییراتماذهن. ماستذهندرتغییراتشود،می

صورتبهشماذهندرشدهذخیرهکهاتفاقاتاینوگذاردمیحافظهدررااتفاقاتاین. افتاداتفاقپیشساعت

دیدهآیندهزمانصورتبههمآن،بیافتداتفاقخواهدمیآیندهدرکههمچیزهاییآنوشودمیدیدهزمان

یعنیرفتهبینازپیشسالبیسترنجشآندیگرشده،سادهزمانکهحالیدرماندمیطورهمینذهن.شودمی

،هستیدزندهابديلحظهاینبهولیبینیدمیرازمانطورهمین. شدهسادهذهنیعنیشدهسادهزمان

اینبهمربوطکهبودايآیههماینبله،. استصدرشرحاینوکنیدمیتجربهراخودتاننامیراییوترسیدنمی

:گویدمیاست،

1، آیه )94(سوره انشراحقران کریم، 

كردص لَک نَشْرَح أَلَم.
؟ایمنگشاده]خودسويازنوري[بهرااتسینهآیا

. نیستیممتوجهمااي،گشودهخودتبینهایتبهراماسینهچرا،کهاستاینجوابش

نقشها بینی برون از آب و خاك****آینۀ دل، چون شود صافی و پاك

چیزهاودردهاباشماشدگیهویتهماینشما،ماديدلاینیعنیبشود،پاكوصافرادلتآینهاگرگوید،می

ایندر. شودمیمعدجنسازدلت. شودمیصافذهنت،بکنیآزادشی،کبِراخودتبشود،تمامهاانسانو

ازبرخیفکرهايهمهتقریبااالن،آیدمینبیرونازدیگرکه.شودمینوشتهزندگیاسرارتوذهندرصورت

وضعیتکنیم،میفکريیکبینیممیماراهاوضعیتاول،آیدمیبیرونازهمههستندذهنیمندرکههاانسان

تودلدرصورتایندربشودصافتودلاگرولیآیدمیندروناز. کنیممیکردنفکربهشروعماافتدمیاتفاق

ازنیست،هاوضعیتازنیست،مادهازیعنینیست،خاكوآبازکه. شودمیوشتهنزندگیاسرارتوذهندریا

حلراهبیایدخردیکزندگیطرفازدرونتانازخواهیدمیدارید،مسئلهیکشمالحظهاین.آیدمیدرون

فکر. شناسندنمیکهرادرونچون. بیایدخواهندمیبیرونازمردم؟بیایدبیرونازخواهیدمییاکندارائه
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شماحداقل.رسدنمیسامانبهماکارهايکهاستهمینبراي. بیایدبایدبیرونازهاحلراهکنندمی

دلتانکهاینبراي. شودصافدلتانبایداولولی. بیایدبایددرونتانازشمايهاچالشحلراهکهدانیدمی

نورافکنزیرراخودوکردنکوچکرامنوبودنمتواضعودادنادامهوشدنتسلیموصبراثردرشودصاف

باالخرهشمادلکهشدخواهدباعثبودن،متواضعبخشیدن،انداختن،رادردهاتوانیدمیکهآنجاتاودادنقرار

وعملتانبهوفکرهایتانبهریزدمیعشقبرکت،خرد،شماازکهبینیدمیموقعآن. کندپیدارانابیآن

.شدیدنمیقبالکهشویدمیمتوجهراچیزهایی

رافرش دولت را و هم فرّاش****هم ببینی نقش و هم نقاش را

دایماً، شديزندهخدابهشماپسشدي،زندهخدابینهایتبهوقتی. رانقاشهمبینیمیرانقشهمبنابراینپس

بعضیبندد،مینقشچیزهاییشماذهندربینیدمی.بینیمیراذهنتیعنیرانقشناظرحضورصورتبه

اوقاتبیشترولیبینیمیرانقاش؟چرا.بینیمیولیاستدرونازهاموقعبعضیاست،بیرونازتحریکهاموقع

یعنیفراش. رافراشهمبینیمیراتولدفرشهم. شماذهنرويکندمینقاشیکهخداستزندگینقاش

. بختینیکدولت،فرشآفرینید،میبیروندرشماکهاستنیکیساختارهايآنواقعدرفرشوفرش،گسترنده

حاالاست،سالمبدنتحاالاست،سازندهروابطتحاالاست،سازندهفکرهایتحاال. شديبختنیکحاال

باشودمیسیرابشمابعدچهاراست،دولتفرشاین. آیدمیزندگیشاديکهاینبراي. استلطیفهیجاناتت

بههمشماکه. استزندگیخداست،رمزدوهرنقاشوفراش،آیدمینقاشاز،آیدمیفراشازکهزندگیشراب

وفراشازاطالعیکهاستاین؟چیستهاخیلیبراياالنفرقش. آفرینیدمیکهنقشیبههمهستید،آگاهاو

اینببینیدرانقشماشکهاینشرط:گویدمی،بگویدخواهدمیاالنچونندارندهمنقشازتازه. ندارندنقاش

خداییتصورتبهاالنکهچیزيآنچوننشوي،خالصذهنازاگر. بشويزندهبایدنقاشبه،فراشبهکهاست

بیخودي. هافتادگیرجاآنگفتمباشد،جاآناگر. شودبینهایتبیایدبیرونبایدآناستزندانیذهندرشماو

کجا. ذهنهمینتوي؟انداختهگیرکجاراشماخدا. نداردفایدهندهنشانواکنش،نشوعصبانی،نخورتکان

کههوشیاريجوریکدرواستذهندروهستآیندهوگذشتهدرکهفکرهابینفضايدر؟برويتوانیمی

بشويتسلیمکهاینجزکرده،زندانیهستآیندهوگذشتهدروآفریندمیدردونداردبرکتواستجسمی

. بیاورددرجاآنازراشماتاکه،نداريايچاره
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48، آیه )51(قران کریم، سوره الذاریات

ضالْأَراوفَرَشْنَاهمعونَفَنداهالْم

. بگستردیمايگهوارهنکوچهوبگستردیمرازمینو

آنبهانسانکههوشیاريزمینهاینیعنی. نداشتیماطالعمابودهطورياینهامدتکهگویدمیکهبینیدمیپس

اینبودیمآگاهزمینهآنبهمااگرکهبودهآنبااليبختینیکاینوبودههمیشهاستفکرهازیرکهشودآگاه

وبیرونالیهاینباالبیایدبیایدآنسطح،سطحآمدیمما. نبودیمآگاهمابوده،آمدمیبوجودرودربختینیک

. هستیمدریاما. نیستیمدریاکفمانه. بیاییمروبههیداریممیلونداریمخبردیگرزیرآناز،ماشدیمبیرونی

شکنتباومعنی،تبصورتش****منیارخیالآمدخلیلچون

فضابینهایتوبینهایتاینشدم،تبدیلاوبینهایتبهآمدمبیرونذهنازمنوقتی. استحضورمنیارخیال

زندهخدادمبهشدم،زندهخداخیالبهمنیعنی. خداستخیالاست،منیارخیالاین،مندلشدکهداري

یعنیاستبتصورتش. بودشکنبتخلیل. استلیخلمانندمنیارخیالگویدمی.شدمزندهخداروحبهشدم،

آدمکهزیباستآنقدر. زیباستبیروندروذهندرآفرینیدمیکهچیزيآن،شویدزندهخدابینهایتبهشمااگر

. شماچسبیدنمیاینبهموقعهیچاستشکنبتاووخیالایم زندهاوخیالبهچونولی،اینبهشودمیعاشق

زیباچیزهايبیروندرکهگرچهشویدمیزندهفضاآنبهوقتیشماپس. بودشکنبتبودزیبا، خلیل خلیلمثل

آفرینیدمیشکنید،میراآنلحظههرولیبکشدخودشبهراکسیهرتواندمیاینواستبتاینوآفرینیدمی

. آفریدهنهداریدآفریدنبهنظروشکنیدمیآفریدمیشکنید،میآفرینیدمیشکنید،می

برقرارشمادلدرراخودشزندگیوقتیچون،استشکنبتتنهانهاومعنیوآفریدندربنگرآفریدهزبگذر

شماکنیدمیتجربهتنهانهو،کنیدمیتجربهرافضاآنآرامشوشاديوآوریدمیرابرکاتآنجاازشما،کندمی

همگرچهکهايآفریدهازشما،فرستیدمیجاهااینبهلحظهبهلحظهریزیدمیبیرونسطلسطلآییدمی

نتیجهدرکنداسیرراشماتواندنمیبتاین. ایددادهرازیباییشمابتاینبهتازه. خواهیدنمیچیزيزیباست

ازحرصآن. شکنیدمیرااشکنندگیجذبخاصیتبریدمیبینازکهایننهیعنیشکنیدمیشکنید،میرااین

چرا. دارندزندگیآنها کنیممیفکرکهاینبراي؟چیزهاسمتبهرویممیحریصیمقدراینچراما.رودمیبین
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زندهاینبهبایدشما. ایمنشدهزندههنوزشکنبتمعنیاینبهکهاینبراي؟دارندزندگیآنها کنیممیفکر

. شوید

بدیدخودخیال،جانخیالشدر***پدیدشداوچونکهرایزدانشکر

درکردبرقرارمندلدرراخودشاویعنیپدیدشداوچونکهشد،زندهمندلدراووقتیشکرراخدایعنی

حاالتا.ببینمراذهنمیعنیببینمراخودمخیالتوانستم،شدمتبدیلاوبهمنوقتی،اوحضوردراو،خیال

بهماوقتیولی. بیندنمیراخودشولیبیندمیراچیزهمهچشم. ماندمیچشممثلذهنیمناین. دیدمنمی

شما.توانیم ذهنمان را ببینیممیشویم که دائماًمییعنی تبدیل به حضور ناظرشویم،میزندهحضوربهاوخیال

اش این یک درد است یا انگیزه،اش یک چیز بیرونی استکند انگیزهمیتوانید ببینید که این فکري که ذهنتانمی

.آل این است که ما به بینهایت خدا زنده بشویمیدهفضایی است که در سینه شما گشوده شده، البته ا

یعنی این دل شما یک دفعه بینهایتآیدمیولی امروز توي غزل خواندیم اندك اندك این تغییرات بوجود 

داریم راجع به صبر صحبت. دانیدمیولی شما. شد که خیلی خوب بودمیآل است اگرشود خیلی ایدهنمی

این هوشیاري جسمی را نباید نگه تواند آن را ببیند، راجع به اینکه نمیحس حیوانکنیم، راجع به اینکهمی

تواند در دل ما زنده بشود، ما به این میدارید، و راجع به اینکه ما به چی باید شکر کنیم، به اینکه او یعنی خدا

قبالً وقتی ذهن بود ذهن . دانستیمنمیکند، قبالً کهمیکه فهمیدیم که این انسان چه جوري کار. باید شکر بکنیم

ما آمدیم یکی فکر است و یکی هم . دیدیمنمیدل ما بود، عینکش هم عینک ما بود، چیزي غیر از فکرها و مادیات

خواهیم و البته بشر متوجه شده که میهم زندگیآنها کنیم راجع به چیزهاي مادي و ازمیچیزهاي مادي، فکر

انسانهایی مثل موالنا آمدند و صراحتاً خیلی روشن . فهمید که علت دردش چیستنمیکشد ولیمیاش دردهمه

خدا را شکر یعنی ما لحظه به لحظه خدا را شکر گزاریم همه ما، نه این را که . این چیزها را به ما توضیح دادند

توانیم میوشنایی ما ذهنمان راتواند در دل ما مرکز ما زنده بشود و در اثر آن رمیکنیم، اینکه اومیداریم شکر

توانید بکشید عقب بصورت میشما. توانید ببینیدمیهمین االن هم. توانید من ذهنیتان را ببینیدمیشما. ببینیم

تواند فکر را ببیند از جنس میاین باشنده و این بیننده که. کنیدمیحضور ناظر ذهنتان را ببینید چه فکرهایی

خیال او یا هوشیاري خدایی یا اصل شما همین . این همان خیال او است. هوشیاري استفکر نیست پس از جنس

همین را دارد. توانست فکر را ببیندنمیخوب اگر از جنس فکر بود که. کندمیحضور ناظري است که به فکر نگاه
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آییم به این جهان میست که وقتیاشکال کار ما این ا. توانستید ذهنتان را ببینیدنمیاگر او نبود که شما. گویدمی

دیگر جور . بینیممیشود عینک ما، و ما جهان را با آن عینکمیشود مرکز ما بعد از آنمیهم هویت شدگی

گوییم که ما آنطوري را کهمیتوانیم ببینیم، هر چه هم به ما بگویند اینطوري نیست اینطوري است، مانمیدیگر

درراکوردارند،ذهنیمناگریعنینیست،حرجیکوردرکهگفتهکورياگرگفتد،گویمیهمراست. بینیمنمی

،ذهنیمنیعنیکور. باشدروشندلشولی،جسمانبیندیشهاچشماستممکنکسییک،نگیریدنابینامعنی

.اصطالحاتایندردارد،ماديعینکفقطکهکسییعنیکور

شکیفتمیخاکتزکوويبر،خاك***فریفتمیرادلمدرگاهتخاك

جذبتوسويبهداریموهستیمتوجنسازماکهاینتوباشدنیکییعنیتوعشقدرگاهخاكگوید،می

االنوبکند،رهاذهنیعینکوماديدیدآنازرامنخواستهکشیدهدایمافریفته،رامندلدایماشویم،می

وباشدذهنتويکسییک. نرفتنوایستادنیعنیشکیفتن. کندصبرتواندمیاوکهبرکسیخاكگویدمی

بایستدهمبازولیباشدآگاهوبداندراموضوعاینوکندمیجذبراآنداردزندگیواستهوشیاريآنداندمی

منبههمبازچیستجریانکهبداندوبشنودراموالنايهاحرفودهدگوشبرنامهاینبهکسیاگر. ذهنتوي

. دیگرنیستخردمندبوخبدهد،ادامهذهنی

روزشتمنبرخندیدخودهنور****ازواینپذیرم،خوبمار:گفتم

هستمزیبایعنیخوبماگرگفتمگوید،میخودشبهکسیهرهمشماگوییم،میخودمانبهاالنماکه،گویدمی

ذهنیمنکرده،تحقیرراماذهنیمن. هستماوجنسازکهاینبراي؟هستمچراهستم،کههستماوالیقو

بینازجنسیتآنندارد،اشکالیولیکرديگناهکردي،بدکارهمهاین. نیستیخداجنسازکهتوگویدمی

هاپردهصبراینگفتندارد،عیبولی. شدهترضخیمکمییک پردهاینگفته. شدهپوشیدهحاال. رودنمی

زیبایعنیکه خوبم خوبممناگرگوییممیماازکدامهرحاال. استهمهبرايکندمیبازراسینهو سوزدمی

رامندایماًیعنی. اوازاینپذیرمخوبمارگفتم، کشممیپذیرم و دردش را هممیاین دعوت را از او،هستم

.کندبیداررامنکهبودهاومهرهمدردهااینحتیوکندیکیخودشباوکندجذبسویشبهخواسته

در. بمانمروزشتولیهستمزیباوخوبمدانممیمناگر. خنددمیاوروزشتمنبرچی؟نپذیرماگر. پذیرممی

وکنمحفظراشدگیمهویتهمبمانم،ذهندرمناگر.روزشتمنبرخنديخودنهوراست،گونهاینواقع
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جنسازکشم،میراتومنگویدمی.خنددمیروزشتمنبرخندد،نمیمنبهاونرومسویشبهوبشومزشت

چرابمانی؟زشتخواهیمیچرابمانی،زشتخواهیمینیایی،منسويبهکنی،تحملرادردهاخواهیمیمنی،

هستم،عشقهستم،خردهستم،زیباییجنسازمندانینمیتومگربگذاري؟پازیررازندگیقانونخواهیمی

ازهستی،حسادتجنسازهستی،خشمجنسازدردهستی،جنسازهستی،زمختجاآنتو. هستملطافت

راخردمخواهممیمنکهدانینمیمگر. هستیعقلیبیجنسازهستی،نخراشیدهونتراشیدهچیزیکجنس

. منعقلبهگیردمیاش خندهنتیجهدر. کنمجاريتودر

من کی خَرم؟: ورنه او خندد مرا***که خود را بنگرمچاره آن باشد

که. بدهمقرارنورافکنزیرراخودم، کنمنگاهراخودممنکه،هاانسانماازکدامهرچاره؟چیستمنچارهپس

اینزندگیيهاآویزشاینواستآویزانمنازکهراچیزهاییاینهمه؟هستمزیباکی؟هستمزیبامنببینم

هردانیممیماباشم،زشتاگرکنم،نگاهراخودمبایدولی. بودمزیبااولازکهشوم،زیباکهندازمابیراجهانی

اینازکندمیآویزانراخودش؟چرا. شودمیزشتمدتییکازپسولی،زیباستآیدمیجهاناینبهکسی

منمنبخر،منوتوودارممینگهرازشتیممنبگویممناگر. جهانیاینچیزهاياینبهیاجهانی،اینچیزهاي

نابیجنسازتایعنی،خرمنمی؟خرممیکیراتومن:گویدمیوخنددمیمنبهبخر،رامنتوولیدارممینگهرا

. خرمنمیراتومنباشددیگريچیزمعدازغیردلتدرتانشوي،صافتانیندازي،راچیزهااینهمهتانشوي،

؟بکنیدخواهیدمیکارچیحاالشما. گویدمیخدا. بفروشیمنبهراتقلبیچیزتوانینمیتو

کی جوان نو گزیند پیر زال؟****است و محب للْجمالاو جمیل

ردمندخاوحاالهست،جمیلاو. داردبردرراچیزهمهسطحآندرزیباکلمهاینحاال. زیباستخداگوید،می

هاست،حلراههمهدارايپساوست،دستمیزانهست،عادلاوهست،مهرباناوهست،بینهایتاوهست،

یعنیزالپیرکیجوانساله،پنجوبیستپسریک:گویدمیحاال. دارددوسترازیباییوهست،امکاناتهمه

این. کندنمیانتخابهمسريبهرااوکند،نمی؟کندمیازدواجاوباو؟دارددوستراسالههشتادفرسودهپیرزن

جنسازباور،جسمکندنمیفرقنو،باوراصالیافرسودهوکهنهباوهايواقعاشمااگرکهاستاینبرايتمثیل

وبچسبدباوربهتواندمیهوشیاريگفتیماید،چسباندهآنها بهراخودتانیااید چسباندهخودتانبهاست،جسم

یکیفکرهاست،یعنیباورهاستیکیچسبد،میچیزجورسهبهاالصولعلیبسازد،ذهنیمنیکآناز



Program # 632گنج حضور632برنامه شماره 

30: صفحه

آنها ذهنیتصویربهدیگرنانسامثلخانه،مثلاتومبیل،مثلپول،مثلفیزیکی،چیزهايدیگریکیدردهاست،

و. پسنددنمیراکهنگیزندگی،آیدمیجاآنازاالنکهنوییچیزاینبگوید،خواهدمی.شودمیپیر،چسبدمی

بایداید چسبیدهکهچیزيهربهشماکهاستایناش خالصه. زیباستمااصل. دارددوسترازیباییزیباست،او

کهام هگفتهمهبهاستسرمایهایندارم،نگهخواهممیرارنجشاینمنبگوییشمانیندازید،اگرو. بیاندازید

ضرربهاینندازمانمیرااینکردمایجاداطرافهویتیوام هکردثابتواستسابقمهمسرمازمنبدبختی

همنبایددادیددستازکههمپولیآنباوشدیدمیهویتهمنبایدهمسرآنبااولازاصالاست،خودتان

اگر. کردهزشتراشماهااینحاال. شدیدمیهویتهمنبایدهمآنباآمدپیشکهدردهاییباوشدید،میهویت

زیباولی.شویدزیبادوبارهباید.کندنمیکندمیمصاحبتشمامثلزشتیآدمبازیباباشندهآنکنیدمیفکر

است،حدیثهماینبله. بیاندازیمتوانیممیایمچسبیدهچیزيهربهاستسادهخیلیماشدن

.انَّ اهللاَ جمیلٌ یحبّ الْجمالِ

.زیباست، و زیبایى را دوست مى داردهمانا خداوند 

طَیبات للطَّیبین بر وي بخوان***خوب خوبی را کند جذب این بدان

جذبرازشتیزشتیکند،میجذبرازیباییزیباییپس. بدانرااینندکُجذبراخوبیخوب:گویدمی

نابیبهخدا،بینهایتبهکهکسیهر. کندمیجذبراپاکیپاکی. شمابهراجذبقانونگفتخواهداالن. کندمی

بهراآنها ورودمینابيهاانسانورودمیهانابیسويبهکندمیزیادجهاندررانابیاین،شدهزندهخدا

زیادرادردشدهتشکیلآنها ازدلشواستدردواستذهنیمنجنسازکسیهر. کندمیجذبخودش

بیاورمشانسمنبگوییدداریدنگهتان سینهدررادردتوانیدنمیشما.رودمیدردمنديهاآدمسويبه. کندمی

آیهبهمربوطهمبازلطیبینطیبات. شودنمیچیزيننهمچی. بیایدمنسراغبهندارددرداصالکهسريمهیک

توضیحاالنکه. گویدمیراجذبقانوناینوآوردهاینجاازبینیدمیبله. دهممینشانشما بهکهاستقرآن

:دادهتوضیحهمخودش. دادم

26، آیه)24(قرآن کریم، سوره نور

 لْخَبِیثَاتالْخَبِیثُونَ لینَ ولْخَبِیثل لطَّیِّبِینَۖ◌ الْخَبِیثَاتل اتالطَّیِّبو

اتلطَّیِّبونَ لالطَّیِّبقُولُونَ ◌ٰ أُولَ◌ۚ وّا یمونَ مرَّءبم کئ ◌ۖقٌ کَرِیمرِزرَةٌ وغْفم ملَه



Program # 632گنج حضور632برنامه شماره 

31: صفحه

پاك براي مردان پاك و مردان پاك براي زنان پاك زنان پلید براي مردان پلید و مردان پلید براي زنان پلیدند، و زنان

هستند، براي آنان مبرّا و پاكگویند،میدرباره آنان] تهمت زنندگان[سخنان ناروایی که اند، این پاکان از

.ق نیکویی استآمرزش و رز

اثرکهچیزيآنوردمحضور،سمبلیک،یکبهتوجهبابگیریدنظردرطورياینتوانیدمیشماجااینازو

با ذهن پاك همراه است، دل پر نابیبنابراینپس. ماستادبیاتدراستسمبیلکنظرازاستزن،ذهنپذیردمی

پاك براي مردان پاك و مردان پاك براي زنان پاك اند، و زنان.استبه بیرون همراه از درد با ذهن شلوغ و مشغول 

یعنی وقتی انسان هستند،مبرّا و پاكگویند،میدرباره آنان] تهمت زنندگان[سخنان ناروایی که این پاکان از

. تواند روي آن اثر بگذاردنمیبیرون. مبراستآنها گویند ازمیشود از سخنان ناروا و هر چهمیبه حضور زنده

خوب واضح است هر کسی به زندگی زنده شده، قوت اصلی بشر نور .براي آنان آمرزش و رزق نیکویی است

غذاي . غذاي اصلی من ذهنی تایید و توجه بیرون است. خداست، غذاي اصلی بشر این است که از آنور غذا بیاید

. دهدمی، حاال خودش توضیحآیدمیخردي که از آنور. یدآمیاصلی حضور شادي و آرامشی است که از آنور

گرم، گرمی را کشید و سرد، سرد***در جهان هر چیز چیزي جذب کرد

حاال بیاییم در مورد انسان، انسانی که گرم . کند این قانون زندگی استمیپس در جهان هر چیزي چیزي را جذب

کند مثل یخ و بخار آب، بخار آب حرکت دارد، یخ مولکولها میارتعاشاست، گرم یعنی شاد است با فرکانس باال

انسانی که در دلش شادي است و . چسبیده به هم، پس یخ شاد نیست، بخار آب که داغ است عالمت شادي است

کند میانجامد و شادي در تمام ذرات وجودش ارتعاشمیخورد به شاديمیشاد است، آرامش دارد و وقتی تکان

کند، میآورد شادي را در جهان زیادمیدر جهان شادي بوجود. کندمیانسانهاي شاد را به خودش جذباین آدم،

کنند، یخی را در میرا به خودشان جذبهایخاما انسانهایی که سردند و دپرسند و پر از غم هستند، یخ هستند

خواهید آدمهاي شاد را به خودتان میشما از چه جنس هستید؟ اگر. کنندمیو ناشادي را در جهان پخشجهان 

توانید جذب کنید، اگر از جنس یخ بشوید از شما یک انرژي یک نمی.جذب کنید باید از جنس شادي بشوید

آدمی که شاد است بسوي . رود اگر حرف هم نزنید تمام صفات دلتان در صورتتان مشخص استمیامواجی بیرون

.اسمش قانون جذب است.آیدمینشما
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باقیان از باقیان هم سرخوشند*** کشندقسم باطل، باطالن را می

پس باطالن یعنی کسانی که با باورها و چیزهاي مادي هم هویت شدند و با دردها هم هویت شدند و دلشان آن 

یک جفتشان. کشَندمیاند باطالن رااینها زندگی را پوشانده. باطلندآنها بینندمیجهان راآنها است و با عینک

از وضعیتها . کنند که زندگی باید از بیرون بیایدمیجفتشان فکر. بینندنمیبینند، جفتشان زندگی رامیجور

آنها اندباقیان کسانی که به بینهایت خدا زنده شده. کنندمیکنند آه و نالهمیدائماً شکایت. خواهندمیزندگی

اند و باقی بودن و نامیرا بودن خودشان را عمالً به خدا زنده شدهآنهائیکه عمالً. کنندمیروند باقیان را پیدامی

اینها هم باقیان . کنندمیاند و این نامیرایی را و پایان ترس را از خودشان تشعشعمتوجه شدند و به آن زنده شده

کنند مین نگاهباطالن آنهایی که به بیرو. روند چون اصل باقی آن هستمیباقیان بسوي خدا. کنندمیرا پیدا

آنهایی که . بنده خدا هستندهااینها بنده شیطان هستند این یکی. روندمیدلشان من ذهنی است بسوي شیطان

باقی هستند موازي با زندگی هستند، به زندگی اعتماد دارند، اعتماد نفسشان قوي است براي این که از طرف 

ترسند از جنس میرایی هستند براي میپر از دردندهاآن یکی.کنند، درد ندارندمی، حس نامیراییآیدمیزندگی

. شان ترس استاینکه دلشان تشکیل شده از تمام چیزهاي میرا و افول کننده، از بین رونده، هیجان عمده

اگر از جنس باطل هستید و زیر درد .شما به خودتان نگاه کنید، از جنس باطل هستید یا از جنس باقی هستید

ي گنج حضور را از اول برنامه هابرنامه. دهدمیموالنا دارد به شما یاد. دتان را بگذارید زیر نورافکنهستید خو

عمل کنید، پس . بار گوش کنید، یادداشت بردارید عمل کنید30بار 20شروع کنید به گوش کردن و هر برنامه را 

ر خواهد شد، اندك اندك روابط شما با مردم شود، اندك اندك، اندك اندك وضع شما بهتمیاز مدتی تبدیل شروع

سامان بطور معجزه آسا بهتر خواهد شد، اندك اندك این خرد از شما به جهان بیرون خواهد رفت و بیرون شما را 

55ساله 65ساله 70کنید که آدمهاي نمیشما تعجب. اینقدر که خودتان شگفت زده خواهید شدخواهد داد

توانید، میکنند، شما هممیکنند و سامان را و نظم را در بیرون تجربهمیکنند و عملمیساله به این برنامه گوش

.کنید اشکال داریدمیبینید که درد پخشمیروید اگرمیببینید به چه سمتی. قانون جذب را خوب یاد بگیرید

اندنوریان مر نوریان را طالب*** اندناریان مر ناریان را جاذب

اند که دردهایی مثل کامالً توضیح بدهد، آنهایی که اهل دردند در ذهن جهنمی درست کردهخواهدمیدیگر

مقایسه و تجربه حسادت و کاهش دادن خود به جسم و کوچک بودن و تحقیر خود و نقص خود و ناکامل بودن 
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ینها از ذهن خودشان کنند، امیکنند، رنجش و کینه را تجربهمیکنند، آنهایی که خشم را تجربهمیخود تجربه

اند به نور نوریان آنهایی که به حضور زنده. شوندمیدردند جذب ناریاند، اهلنکردند اینها ناریجهنم درست یک 

ما. روند و نوریان را طالبندمیبه سوي نوریانآنها اند، دلشان عدم است، بینهایت خداستخدا زنده شده

گوید دست کنید به میگفت اگر شما ناري باشید پر از درد باشید بینش شما. توانیم جلو این قانون را بگیریمنمی

این غلط است دلت ناري است دلت درد . اي خدا چرا مرا به این روز انداختی، چرا ظلم کرديشکایت کنید خدا

. رويمیاست به سوي درد

هر صاحب . نی، کارخانه درد باشیگفت اگر از جنس زشتی باشی یعنی اینهمه عامل دردزا را از خودت آویزان بک

اش همه و کارمندان و کارگران کارخانه. کندمیمن ذهنی صاحب کارخانه درد است که خودش اداره

آنها گوید این کار را بکن درد ایجاد کن،میرسدمیبه هر کسی یک نقشی داده، به هر کسی. مردم هستند

از جنس زشتی خواهید زندگی کنیدمیما اینطوريخوب اگر ش. شودمیکنند اگر نکند ناراحتمیهم

توانید فکر کنید که خدا که از جنس زیبایی است و خلوص و نابی و پاکی است و ما را به خودش جذبمیهستید،

دانید من دانایی هستم میخواهید بیایید پیش من، شما کهمیخندد که شما اینطورينمیکند االن به شمامی

آخر چرا متوجه! توانی پیش من بیایی؟ با یک من دانشمندمیه عنوان یک مرد دانشمندشوید بمیبلند

. شوي؟ روشن استنمی

نور چشم از نور روزن کی شکفت؟***چشم چون بستی، تو را تاسه گرفت

گیرد، شما که چشمهایتان عادت کرده به نور، روز یعنی نوري که از میگوید این چشمهایت را بستی فوراً دلتمی

خواهی باز میچرا؟. گیردمیبینی که دلتمیدقیقه ببند10توانی ببندي؟ میچقدرآیدمییا پنجره آیدمیروزن 

امتحان کنید . بر کندتواند صنمیروزپس این نور چشم ما از نور پنجره یا نور روزن یا نور . کنی دوباره نور را ببینی

:بزندیک تمثیلی حاالخواهد می.گیردمیدلتان. توانید چشمهایتان را بسته نگه داریدنمیخواهید دید که

تا بپیوندد به نور روز زود***تو جذب نور چشم بودۀتاس

چشمت روشن خواستید نور روز را جذب کنید میشما براي این بود کهمی گوید این اندوه شما، دل گرفتگی

.و این نور چشمت به نور روز بپیوندد. بشود
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دان که چشم دل ببستی، بر گُشا***چشم، باز ار تاسه گیرد مر تو را

انسانهاي کره % 95بیند اگر اندوهگین بشوي، که همه انسانها تقریباً میمی گوید حاال چشمت باز است روزن را

.قع بدان که چشم دلت را بستی حاال چشم دلت را باز کنزمین چشمشان باز است و دلشان گرفته است، آن مو

و نور روز را ببیند ولی باز حاال چشمت باز باشد.گیردمیتمثیل زد اگر چشمت را ببندي نور روز را نبینی دلت

یادمان باشد اگر انسانی نابینا باشد با نور روز ارتباط نداشته . دلت بگیرد، در این صورت چشم دلت بسته شده

چشم دل است که مهم است براي اینکه نور روزن زندگی که این .برایش کافی استاشد ولی چشم دلش باز باشد ب

از اول گفته یک حس . لحظه هست بوسیلۀ این چشم ما، چشم حسی و قضاوتهاي ذهنی ما قابل دید نیست

. باید بهش زنده بشوید. یمشناسنمیما تا حاال اگر تجربه نکردیم. دیگري در ما هست که این حس حضور است

» ال«دهدمیکن، یعنی به هر چه ذهنت نشان» ال«سالی 5،4گوید بیا میدین اسالم. تمام ادیان براي این آمدند

حاال آن را . چسبیممیآییم حواسمان نیست هر چیزي که مهم است ما بهشمیچسبیدي بهش، از اول که. بگو

» ال«سال باید 5،4نیستم، ،...نیستم، نیستم،نیستم،نیستم،. ن نیستمبگو من ای. کن» ال«که بهش چسبیدي 

فضایی است که قابل تعریف نیست و باید » اال اهللا«یعنی به خدا ولی آن» اال اهللا«شوي به میکنی بعدش زنده

طولسال 10. کنید» ال«سال باید 10شما ممکن است . کردن اول است» ال«ولی شرطش. بهش زنده بشوي

خواهیم به فضاي میایمنکرده در حالی که به چیزها چسبیده» ال«ما . شوينمیمگر نه. کشد مسلمان بشويمی

حاال این کار عوارضی دارد، یعنی بچسبی به چیزها و بخواهی به خدا زنده . زنده بشویم و این امکان ندارد» اال اهللا«

، و اگر دیدي اندوهگین هستی چشم دلت تو از ماده استشود، چرا که دل میچشم دلت بسته: گویدمیبشوي

. ولی براي اینکه چشم دلت باز شود این عینک ماده و فکر را باید از روي چشمانمان برداریم. بسته است باز کن

سوزد و دل تو بازمییک به یک اینها با صبر. بینیممیآنها االن هم هویت شدگیها عینک ما هست، همه برحسب

معنیش چی هست؟ سینۀ همه انسانها باز . ما سینه شما را باز کردیم: اي که گفتاي کرد به آیهو اشاره. کندمی

یعنی هر انسانی شایسته است . شده، ما از وقتیکه انسان شدیم سینه ما قابلیت باز شدن و بینهایت شدن را دارد

م هویت شدگی از جلو چشمان ما برداشته پس این عینکهاي ه. و قابلیت دارد که به بینهایت خدا زنده بشود

.بینیممیبا رنگها. بینیمنمیرنگبشود چون ما با نور بی
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قیاسجوید ضیاي بیکو همی***آن تقاضاي دو چشم دل شناس

یک چشم ذهن داریم یک چشم هوشیاري. یعنی تقاضاي دو چشم دل شناس ما، چشم هوشیاري ماآن تقاضاي 

شود دو چشم میشود عینک ذهن، حاال اگر عینک ذهن را در بیاوردمیذهن را بزندچشم هوشیاري اگر عینک 

دل شناس، و ضیاي بی قیاس یعنی روشنایی بدون قیاس، روشنایی که نظیر آن در جهان نیست مورد جستجوي 

نور این بیرون که ما . پس شما بصورت هوشیاري دنبال چی هستید؟ دنبال نور بی قیاس. چشم دل شناس ماست

بینیم این نور بی قیاس نیست، نور بی قیاس نور حضور است نور خداست که در این جهان نظیر میخورشید را

شود دلمانمیپس چشم حسی ما بسته. ندارد و فقط باید از آنور بیاید و دو چشم دل ما هم دنبال آن نور هست

اما یک . سبز داریم قرمز داریم رنگهاي مختلفگیرد، دنبال نور با قیاس هستیم که نظیر دارد چون رنگهاي می

یک نوري . رنگ در این جهان سبب دیده شدن رنگهاستنوري هست که معادل آن نور بیرنگ این جهان، نور بی

پس ما جستجوي نور بی قیاس . هست که نور بی قیاس است آنهم سبب دیده شدن فکرهاست آن نور حضور است

.آن زنده بشودحضور هستیم که دو چشم دل ما به

تاسه آوردت گشادي چشمهات****ثباتچون فراق آن دو نور بی

آرد، مر آن را پاس دارتاسه می******پس فراق آن دو نور پایدار

ببینید چون فراق آن دو نور بی ثبات یعنی وقتی چشمهایت را بستی، همین که گفتم فراق آن دو تا نور بدون 

دل گرفتگی شد و چشمهایت را باز کردي، حاال چون فراق نور پایدار پایداري یعنی نور خورشید نور روزن سبب

یعنی شکر کن همچون . یعنی نور حضور، نور آنوري سبب دل گرفتگی تو شده، این درد دل گرفتگی را پاس دار

ولی ما این درد را برکت. آورد آن دل را باز کنیمیچون این درد به شما فشار. قدرش را بدان. دردي هست

کنی، میکنی، حس دردهاي دیگر ذهنیمیخواهد به شما بگوید االن دلت گرفته حس جداییمیموالنا. دانیمینم

این دردها را پاس دار یعنی قدرش را بدان، بدان که این دردها پیغامش این است که نور پایدار غایب است و به 

چرا وارد. شود دل تو گرفتهنمیرد وجودتانواسبب غیبت این نور پایدار است که یعنی این خرد زندگی است که 

کنی، براي اینکه آن یکی نور، نور میکنی، براي اینکه تو با این لحظه ستیزهمیشود؟ براي اینکه تو مقاومتنمی

کند، براي اینکه این دل میگر ستیزهحسی غالب است، براي اینکه هم هویت شدگی دل تو شده و این دل ستیزه

کند که ستیزه کردن، مقاومت کردن، میفکر. دانممیگوید منمیشود ومیشده، این من بلندبروز یک من



Program # 632گنج حضور632برنامه شماره 

36: صفحه

ولی این چیز خوبی ! این چیز خوبی است!قضاوت کردن، و چسبیدن به چیزهاي آفل و من درست کردن هنر است

شود و این دل گرفتگی را یمشود و غیبت نور پایدار سبب گرفتن دل شمامیاین کار سبب فراق نور پایدارنیست

فهمیدي که میدانی که چشمهایت باز نشده، پس از کجامیتو باید تا زمانی که هست قدرش را بدانی، تا هست

چشمهاي دلت باز نشده؟ 

الیق جذبم و یا بد پیکرم؟***خواند مرا، من بنگرماو چو می

کنم که من الیق جذبم؟ انداختم چیزها را یا پیکرم میمن نگاه. خواندمیخواند یعنی خدا مرامیمی گوید او مرا

. یا هنوز اینها را دارد؟ مشخص است شما به خودتان نگاه کنیدزشت است؟ 

باشد که او بر وي کندتَسخُري***گر لطیفی زشت را در پی کند

زندگی به وضعیت ما حاال. کندمیمی گوید اگر زیبا رویی دنبال زشت روي برود این زیبا روي دارد آن را مسخره

. البته دنبال حالت زیبایی ماست! کندمیتر بشویم تعجبخواهیم زشتمیکند از اینکه ما لحظه به لحظهمینگاه

شویم میما با این ابیات متوجه. خواهدمیکنیم او حالت زشتی ما رامیولی ما فکر. خواهد ما را جذب کندمیاو

. گیریم و تبدیل به خشم کنیم، تبدیل به درد کنیمکه ما نباید نیروي زندگی را ب

کنیممیدهد گاهی اوقات ما بوسیله ذهنمان و عینک دید ذهنیمان چیزها را پیدامیامروز موالنا به ما توضیح

. داند، در حالتی که این چسبیدن مایه درد خواهد شدمیشود اینها را برکتمیچسبیم، ذهن ما خوشحالمی

خندد میچسبیممیگیریم ومیخدا وقتی ما اینها را. موقع دیدن و خوش آمدن خیلی خوب استموقع چسبیدن 

گوییم تا درست بفهمیم، که ما بجاي اینکه اینها را میحاال اینها الفاظ انسانی است،کندمیو شاید هم استهزاء

چسبیم به میو شادي را استفاده کنیمرها کنیم بسوي او برویم و با او یکی بشویم، و از برکت او عشق و زیبایی

به هر صورت . گیریممیماند و درد خواهد داد، مورد استهزاء و مسخره زندگی قرارمییک چیزي که مثل آتش

.اي استبیت بیدار کننده

تا چه رنگم؟ همچو روزم یا چو شب؟*** کی ببینم روي خود را اي عجب؟

ا روي خودتان را کی خواهید دید؟ اي عجب از چه رنگی هستی؟ از بینم؟ شممیروي خودم را چطوري ببینم؟ کی

االن دنبال آینه. جنس روز هستید از جنس حضور هستید؟ یا از جنس شب؟ هر کسی باید این سئوال را بکند

.گرددمی
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ننمود نقشم از کسیهیچ می*** نقش جان خویش مى جستم بسی

داند چه نمیی که من ذهنی دارد و من ذهنی دلش استخواستم ببینم جانم چطوري است؟ کسمیمی گوید من

همیشه یک عینکی دارد که من زیبا هستم، من هیچ ایرادي ندارم، در حالتی که این خود من ذهنی . جوري است

. نقشم را کسی به من نشان نداد. یک نوع مریضی است

تا بداند هر کسی کو چیست و کیست؟***گفتم آخر آینه از بهر چیست؟

تا هر کسی ببیند که کی . دهد، آینه براي نشان دادن استمیباید آینه پیدا کنم، آینه هست که نشانگفتم 

موالنا یک آینه است، نشان . خوب شما براي اینکه بدانید حاال شما اینها را خواندید. هست و از جنس چی هست

ذهنی عینک ذهنی دارد عینک جسمی دانستیم، ما فقط من ذهنی داشتیم، مننمیداد به شما اگر ما اینها را

ت فهمیدیم که ما از جنس خدا هستیم؟ خداییمیدارد، ما از کجا بفهمیم کی هستیم؟ چی هستیم؟ از کجا

.، هم هویت شدگی چیه؟ بزرگان نشان دادندهستیم؟ هوشیاري هستیم؟ در ذهن به تله افتادیم

بهاستسیماي جان، سنگیۀآین***براي پوستهاستآهنۀآین

کردند آن براي پوستهاست، تن آدم میساختند و آهن را صاف و صوفمیمی گوید آینه معمولی که قدیم از آهن

راجع دهد؟ میذهن ما چی نشان. حاال معادل آن آینه ذهن ماست. دهدمیدهد صورت آدم را نشانمیرا نشان

شگلی است اینها چی هستند؟ مشخصات به انسانها، این آدم خوبی است این آدم بلند قدي است، این آدم خو

اي که بفهمیم ما آینه. ظاهریند، در باره انسان هستند، در باره پوستند، ولی مغز ما چیه؟ مغز ما هوشیاري است

اي که سیماي جان را نشان بدهد یعنی مغز ما را نشان بدهد گوید آینهمیهوشیاري هستیم را از کجا پیدا کنیم؟

خواهد بگوید آن آینه یا خود خداست یا انسانی است که به میحاال. آن خیلی گرانبها استاصل ما را نشان بدهد

.خدا زنده شده

روي آن یاري که باشد ز آن دیار***جان نیست اال روي یارۀآین

اما کدام یار . تواند باشدمیاي پیدا کنید و ببینید که از جنس چی هستید این فقط روي یاراین که شما یک آینه

هیچ . کدام دوست؟ دوستی که تماماً از ذهن زائیده شده و به بینهایت خدا زنده شده، مثل موالنا از آن دیار است

آینه دو . پس فهمیدیم آینه چی هست. چیز در این دیار ندارد، یعنی با چیزي در این جهان هم هویت شده نیست
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دهد، معادل آن آینه ذهن ماست، در باره انسانها صحبتمیت ما را نشانجور است یکی آینه معمولی که صور

است جسمش این طوري يبلند قدانسان باسوادي است انسان پولداري است انسان این مشخصات دارد: کندمی

اي که به یک نفر حقیقتاً نشان بدهد از جنس چی اما آینه.اینها آینه ذهن است،است، مریض است سالم است

هست از جنس هوشیاري است آن انسانی است که واقعاً به زندگی زنده شده و از فضاي ذهن رفته در فضاي 

.یکتایی و به بینهایت زندگی و به ابدیت زندگی زنده شده است

رو به دریا، کار بر ناید به جو***کلی بجوۀاي دل آین: گفتم

اي است که هم خدا را یا آینۀ کلی آینه. الزم داریمگوییم که ما یک آینۀ کلیمیپس هر کدام از ما به دلمان

یعنی در عین حال ما به دو تا هوشیاري زنده هستیم، . دهدمیبه ما نشانزندگی را و هم نقشمان را و ذهنمان را

بینید، هم از میبینید و تنتان رامیبینید فکرهایتان رامیهوشیاري حضور و هوشیاري ذهنی، هم ذهنتان را

رویم میو این موقعی است که وقتی ما به دریاي وحدت. تان، این آینه کلی استتان آگاهید هم از بی فرمیفرم

. کنیممیرویم به فضاي یکتایی از آن فضا در حالیکه در آن ساکن هستیم خلقمیآییم بیرونمییعنی از ذهن

نماند و به بینهایت او زنده شدیم نه تنها پس وقتی از ذهن رفتیم در ذهن هیچگونه هم هویت شدگی و حس وجود 

آفرینیم چه فکريمیدانیم که چهمیبه او زنده هستیم و آگاه هستیم که این اصل آینه است بلکه لحظه به لحظه

اي پیدا شما باید یک همچون آینه. آیدمیاش از آن فضاالبته فکر و عمل ما اندیشه. کنیممیکنیم، چه عملیمی

یعنی کار بر ناید به جو. آینه اگر بیرون باشد حتماً بزرگی مثل موالناست یا باید شما بهش زنده بشویداین . کنید

بینیم و دیگر آن خلق شده و تبدیل به فرم میشود و ما آن را در ذهنمییک باریکه از آن دریا که وارد ذهن

کار بر :گویدمیحال با آن ما کار کردیمخورد آن همان هوشیاري جسمی ذهنی است که تانمیشده، آن بدرد ما

اگر به جو چسبیدیم، با جو یعنی . همه ما دنبال این هستیم. پس شما دنبال این آینه کلی هستید،ناید به جو

.خوردنمیشود، آن به دردمیشود و فکر هم هویتمیشود و جامدمیاي از آن که وارد ذهنشعبه

کشیددرد، مریم را به خُرمابن***زین طلب بنده به کوي تو رسید

و جاي . توانیم به کوي تو برسیم و این درد بودمیمی گوید از این طلب و از این عالقه و از این عشق ما بندگان

که درخت خرما در این . دیگر چند هفته پیش خواندیم گفت آن نیاز مریم بود که او را به زیر درخت خرما کشید

نیست، و . شنودمیباشد، سمبل عارف باشد، صداي درختی باشد که صداي خدا را آدمتواند سمبل خدا میمورد
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یک جایی . شودمیبه محض اینکه یک چنین طلبی داشته باشید طلب شما از بیرون قطع. اش را بتواند بچیندهومی

و هر موقع یادت.خواهمنمیتان قطعی و عملی است که من از بیرون زندگیگیرید و این تصمیممیشما تصمیم

کنی که این چی هست که من از کسیمیرنجی فوراً شناساییمیدهی ومیافتد که داري واکنش نشانمی

پس . شود و من این را شناسایی کنممیدهد و این بصورت رنجش و خشم و شکایت ظاهرنمیخواهم به منمی

جسم را توصیف کند این آینۀ آهنی بدرد شماتواندمیآینه ذهن که. طلب آینه کلیشما چنین طلبی دارید 

. خوردنمی

شد دل نادیده، غرق دیده شد***تو چون دلم را دیده شدةدید

خواهید بفهمید تا حاال عینک میحاال تفاوتش را. یعنی چشم تو، چشم زندگی، چشم خدا وقتی چشم دلم شد

ودش را رها کرده، دید جسمها را گرفته و چیزها عینک دید ما شده بود، یعنی دید هوشیاري، خداییت دید خ

کند؟ چه میبیند، چه چیزي اینها را زیادمیآنها کند برحسبمیفکرآنها را به چشم زده و برحسبآنها عینک

آدم باخدا . گوید این آدم باخداستمیکندمیچه چیزي مثالً توصیف دینی مرا زیاد. کندمیچیزي پول مرا زیاد

هر چیزي که توصیف است عینک توصیف است، عینک قبلی من بود ولی آن . ه باید تبدیل بشودامروز فهمیدیم ک

حاال ممکن است شما با ذهن دیدن . بینممیحاال با چشم تو. بینمنمیکنمنمیفکرآنها ، برحسبرا انداختم دور

بینید با چشم زندگیبه چشم زندگی را توصیف کنید، توصیف نکنید همینقدر که شما به چشم دید جسمها ن

دید آن رفت، و آن دل نادیده غرق نمیآن موقع رفت دل نادیده، یعنی آن ذهنی که دل من شده بود و. بینیدمی

آیدمیبزرگی آیدمیبینیم فراوانی میتو شد غرق چشم تو شد براي اینکه گفتیم به محض اینکه با چشم او

شود شما به اندازه کافی از ذهن متولد بشوید می.گیردمیش او قرارو این من ذهنی در آغوآیدمیبینهایتی خدا 

بینید در یک حالتهایی میو حتی من ذهنیتان را در آغوش بگیرید، حتی متوجه بشوید که در یک حالتهایی بد

بینید حرصمیبینید عینک رنجشمیبینید عینک خشممیبینید، در یک حالتهایی با عینک جسممیدرست

و شناسایی کنید که آن دید رنجش و خشم و محدودیت و . بینیدمیبینید، در یک حالتهایی نه با دید زندگیمی

االن . خواهد با چشم او ببیندمیپس دل شما. این شناسایی باره گفتیم معادل آزادي است. حرص غلط است

شود و هر چیزي مرکز ما میمرکز مامتاسفانه خیلی از دلها چون از جسم است و هر چیزي که براي ما مهم باشد

اگر عشق پول به اصطالح دل شماست در اینصورت . کنیممیباشد ما زندگیمان را حول و حوش آن سازماندهی
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شود پول را میروید چه جوريمیگردد، هر جامیخواهید دید که همه اعمال شما فکرهاي شما حول و حوش پول

ه پولم زیاد بشود کجا زندگی کنم که پولم زیاد بشود، کجا کار کنم که پولم زیاد زیاد کرد با چه کسی رفیق بشوم ک

.و این دید، دید جسمی است.بینیدمیشما زندگی راآنها شود؟ یعنی برحسبمیبشود، چه جوري پول زیاد

دیدم اندر چشم تو، من نقش خود****کلی ترا دیدم ابدۀآین

چون . ی چی هست، آینه کلی این است که تو را دیدم اصل خودم هم دیدممن به تو زنده شدم فهمیدم که آینه کل

کردم خدا بزرگ است خدا این طوري و آن طوري میقبالً با ذهن توصیف. اصل خودم از تو بود شناسایی کردم

. است، ولی وقتی به تو زنده شدم آینه کلی پیدا شد و دیدم این آینه کلی که بینهایت توست ابدیت تو هم هست

این آینه ابدي است، زندگی ابدي است، و در آن موقع که با چشم تو نگاه کردم من ذهنیم را دیدم ذهنم را دیدم، 

کند که این بدنم را این فکرم را هم هویت میدیدم که این ذهن من یک جسمی درست. نقشهایم را دیدم

دیدم وقتی نمیتا حاال. ذهنی من استکند و آن نقش من میکند یک چیزي درستمیشدگیهایم را باهم قاطی

به آینه کلی زنده شدم و دیدم این آینه ابدي است، شما به بینهایت زنده بشوید این آینه ابدي است به ابدیت او 

این . گردیم خودمان را ببینیممیاي است، ما دنبال آینه بودیم گفت که ما دنبال آینهاین آینه. شویدمیهم زنده

دهد میآینه معمولی صورت مرا نشان. شوم و آینه دیگري وجود نداردمیی است که من به تو زندهآینه آینه کل

دهد و هم نقش مرا میآینه کلی هم تو را نشان. خوردنمیدهد، آن بدردمیآینه ذهن هم فقط توصیف را نشان

رساند همینطور که مینیاز مرا به تواین طلب و این . گفت این را طلب کن. خواستممیو من این را. دهدمینشان

. مریم را به زیر درخت خرما کشید

در دو چشمش، راه روشن یافتم****آخر خویش را من یافتم: گفتم

شناختم، آن شناسایی که با ذهنم روي خودم نمیگفتم باالخره من خودم را پیدا کردم، خودم را شناختم تا حاال

طوري هستم آن من نبودم بلکه در باره من بود، مشخصات من ذهنیم بود، دادم که من این طوري و آن میانجام

شناسم به میکنند، من خودم رامیمردم خودشناسی این طوري. شرطی شدگیهایم بود پس آن خودشناسی نبود

شوم، این جور جاها میزند من عصبانیمیبه این چیز حساسیت دارم، وقتی همسرم این طوري حرفاین چیز و

موقعی که به . کنم، اینها در باره شماست در باره شرطی شدگیهاي شماست، این شما نیستیدمیساس تحقیراح

.کنید و شناسایی خودتان با شناسایی خدا هیچ فرقی ندارد یکی استمیحضور زنده بشوید خودتان را شناسایی
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خواهد میحاال. بینممیردم و دیگر منگفتم که دو چشم او باز شد چشمهاي او چشم من هم شد و راهم را پیدا ک

.بگوید که من ذهنی دوباره آمد مزاحم شد

ذات خود را از خیال خود بدان****نهاکان خیال تو ست: گفت وهمم

. کنی خودتی این خیال است این حضور نیست خیال استمیبابا جان این حضوري که تو فکر: من ذهنیم گفت

خواهد میموالنا. خواهی من هستممیمن ذهنی آمد گفت بیا اگر حضور.یعنی خیال آمد گفت این خیال است

این که فکرذات خود را از خیال خود بدانآگاه باش کان خیال تو ست: گفت وهمم.بگوید شما فریب نخورید

اش را چشیدي و دیدي شادي چی هست عیناً، یک چیز عینی کنی حضور است خداست به او زنده شدي و مزهمی

گوید اگر شما به حضور مییعنی. و این غلط است. خواهی من هستممیگوید ذاتمیمن ذهنی. آن خیال بودبود

گوید آن که دیدي خواب بود، ان میبردمیزندمیآیدمیشوید من ذهنی میشوید که خیلی موقعها زندهمیزنده

. دهدمیموالنا دارد هشدار. چی بود دیدي اصلت من هستم

که منم تو، تو منی در اتحاد****ن از چشم تو آواز دادنقش م

. آن حضور من آن نقش من با دید چشم تو آواز داد وقتی با آن چشم دیدم دیگر حرف من ذهنی را باور نکردم

گوید که شما باید دنبال آینه بگردید، آینه اگر شما را نشان داد میببینید موالنا دارد. نتوانست مرا فریب بدهد

آن که آنجا: گویدمیآیدمیچون این . اصلتان را حضور را شادي اصیل را، دوباره فریب من ذهنی را نخورید

، اینها بینی شادي بی سبب، آرامش بینهایت، عمق بینهایت، عدم واکنش، سکون و ثبات اینها چی هستمی

. است اینها که ذات تو نیستخواب 

نروي، من آهاي دوباره به ذهن: گفت من این اقرار را از چشم تو گرفتم که من تو هستم و تو منی، تو به من گفتی

وقتی شما تبدیل. دانیم که ما و او یکی هستیم ولی این توصیف استمیما االن هم توي ذهن. و تو یکی هستیم

انگار یک آرامشی در شما بوجود آمده با اینکه فکرهاي منفی وجود دارد ولی در شوید که میشوید و متوجهمی

ولی من . آن زیر یک آرامش ظریفی وجود دارد آن آرامش ظریف را باید خیلی دست باال بگیرید مهم آن هست

هد خوامیدانید چی هست یک خبر خوب از بیرون بیایدمیگوید چه آرامشی، آرامشمیگوید،میذهنی چه

گوید که تو میبه شماآیدمیبکشد به هوشیاري جسمی، ولی یک چیزي در درون شما یک دیدي که به توصیف ن

.و خدا یکی هستید از اول هم یکی بودید برگشتی دوباره یکی شدید
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از حقایق راه کی یابد خیال؟***بی زوالکاندرین چشم منیر

در من دمید که در این چشم روشن بدون زوال که از سکونگوید چشم تو به من گفت که یک چیزي از این می

کنند ولی این میپس من متوجه شدم که خیاالت مرا وسوسه. تواند راه پیدا کندنمیحقایق روشن شده خیال

. شوندنمیستارگان دیدهآیدمیوقتی آفتاب صبح : گویدمیکما اینکه موالنا. اندخیاالت بسیار بی ارزش شده

بتدریج که این . شوندنمیهستند یا نیستند؟ بلی سر جاي خودشان هستند ولی بخاطر نور آفتاب دیدهستارگان 

کنید بزرگ شدن و فضادار شدن میآیید و شروعمیکند و شما از ذهن بیرونمیخورشید زندگی در شما طلوع

به شما دسترسی پیداآنها واستیدخمیزندگیآنها کشیدند و شما ازمیهاي بیرونی که قبالًهاي ستارهوسوسه

براي اینکه مرتباً . ولی از این مرز رد شدن کار سختی است. شویدمیبی توجهآنها هايیعنی به وسوسه. کنندنمی

گویند زندگی در من است بیا جذب من بشو با من هم هویت بشو، یا هویتت میهاي روشن که هر کداماین ستاره

خواهی بهش برسی آن خواب و خیال است، از این مرحله رد شدن ممکن میي که تورا از من نکن، و آن حضور

کنید و درد هوشیارانه میاست یک کمی دقت بخواهد ولی چون نورافکن روي خود شماست و دارید صبر

و از ، اید یواش یواش به جایی رسیدید که بند ناف جهان را قیچی کردیداید از اعتیاد به جهان آزاد شدهکشیده

بینید به چیزهاي بیرونی میو حالتان همیشه خوب استآیدمیو شادي زندگی آیدمیاین ور هم خرد زندگی 

و االن زندگی. تواند لطمه بزندنمیهم به این چشم خداگونه و روشن شماآنها پس بنابراین خیال. احتیاج ندارید

: گویدمی

خیالی دان و ردگر ببینی، آن***در دو چشم غیر من، تو نقش خود

بینید به نام حضور آن خیال میگوید آن چیزي که شمامییکی ذهن است کهکشدمیحاال اینجا دو تا نیرو ما را

گوید که در دو چشم غیر از من اگر تو نقش خودت را ببینی یعنی میاز اینور زندگی به ما. است ذات تو من هستم

توجه. بینی در آنصورت آن خیال است و رد استمیو عین توصیفزنده شدن شوي یا اگر بجاي مییا به من زنده

موالنا گفت من آینه کلی را یافتم و البته آینه تمام نماي بزرگان ما را روشن. افتدمیکنید شما چه اتفاقیمی

شوید و اگر میز رددانید که یک موقعی وقتی از این مرمیکنید شمامیکنند، با خواندن اینها شما بینش پیدامی

شوید به زندگی و فکرمیحضور یک خرده حضور زیاد بشود من کوچکتر بشود شما تبدیل% 50من دارید % 50

ذهن بگوید آن خیال است آن یکی . کنید از جنس زندگی هستید ولی مرتب این ممکن است نوسان بکندمی
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در سمت زندگی هستیدپس ینور هستید ولی شما یک تشخیص عینی دارید وقتی ا. بگوید این خیال است

بینید تو خالی بودن من ذهنی را و شراب بیرونی را میو با این عینک کهبینید شاد هستید، آرام هستید،می

و . گوید زندگی گفته در دو چشم غیرمن اگر نقش خودت را ببینی آن خیال استمی.دهیدمیقشنگ تشخیص

. آن را رد دان

چشدباده از تصویر شیطان می***کشددر مینیستیۀزانکه سرم

به چشمش کشیده یعنی ما در ذهن چشممان به یک نیست هست نما نیستیۀسرمبراي اینکه آن من ذهنی 

یادتان باشد که . گیریم که اصالً زندگی نیستمیزندگیآنها دانیم و ازمیما چیزهایی را زندگی. روشن است

عقل حضور و . اند، و حضور و خدا از یک جنس هستندشیطان و من ذهنی از یک جنس: موالنا قبالً به ما گفته

شیطان و بد نشان دادن، غیر زندگی را زندگی نشان دادن و از جسمها . فرشته و خدا اینها باهم سنخیت دارند

ستیم گوید شیطان یا خودمان بعنوان من ذهنی که نماینده آن همیپس. شراب گرفتن مربوط به ذهن است

، این گیریممیبینیم و شراب توجه و تاییدمیها را هستچشممان را به نیستی روشن کردیم، ما همیشه نیست

فرق دارد ما غذا برداریم بخوریم یا چشمهایمان را ببندیم تجسم . گیریممیشراب از عکس. شراب شیطانی است

خواهی خوشحال میکه در ذهنتان هست ولو سودوقتی شما از یک تصویر ذهنی مرده. خوریممیکنیم داریم غذا

پس شیطان مرتب تصاویر ذهنی مربوط به بیرون . کندمیبشوي این شراب تصویري است که شیطان درست

. دانیدمیاینها را شما. گوید از این زندگی بگیرمیکندمیدرست

نیستها را هست بیند الجرم***خیالست و عدمۀچشمشان خان

بیند میست که چشم ما به زندگی روشن است یک موقعی هست که چشممان بر حسب تصاویرپس یک موقعی ه

عدم یعنی . گوید چشمشان خانه خیال و عدم استمیبنابراین. و تصاویر مربوط به چیزهاي بیرونی هم هست

الن نشاناین هم گفتم آن چیزي را که ذهن ما ا. بیندمیرا هستآنها نیستی، و چیزهایی که نیست هستند

. این تصویر مرده این فکر خدا، خدا نیست. دهد به آن چسبیدیم مربوط به بیرون است یک تصویر مرده استمی

خواهد بگوید که این میزندگی این است که عیناً االن بهش زنده بشوي و االن. این فکر زندگی زندگی نیست

ولی به عین زنده . اده گرفتن این شیطانی استتصویر سازي و این توصیف این تجسم کردن در ذهن و از آن ب

. یکی قیاس است یکی عینی است. شدن به شادي زنده شدن آن عین است
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خیالۀهستی است نه خانۀخان***چشم من چون سرمه دید از ذوالجالل

این پس انسانی که به زندگی زنده شده چشمش روشن شده به خدا، ذوالجالل یعنی صاحب جالل یا خدا، و بنابر

دل ما عدم شده و خانه هستی، در اینجا هستی زندگی است شادي . خانه تصویر ذهنی نیست. خانه خیال نیست

کنیم هست میبر عکس نیستی ذهن است آن چیزي که در ذهن مرده است نیست است، ما فکر. است عین است

کنیم برویم به طرف نمیا رهاگوید این عین است براي همین است که ممیهست آن درسته، ذهن به ما. است

.زندگی

در خیالت گوهري باشد چو یشم****تا یکی مو باشد از تو پیش چشم

دلچشمپیشباشدمویکباشد،همشدگیهویتهمیکاگرگوید،میاست،ارزشبیسنگجاایندریشم

اینبنابراینپس. شودمیدیدهقیمتبیسنگیشممثل،استزندهزندگیاست،عینکهگوهرصورتایندرتو

کهاصلمانگوهرجايبهاندیشمجنسازواندمردههمفکرهااینوکنیمنمیرهاایم،گرفتهرافکرهایمانماکه

شدگیهویتهمکوچکترینیادردکوچکترینحتیمو. استچشممانجلويموکهاینخاطربهاست،زندگی

.کندصحبتايقصهیکطیاینبهراجعخواهدمیاالن. است

کز خیال خود کُنی کُلّی عبر****یشم را آنگه شناسی از گُهر

رافکریکبینی،میراذهنتآمدهذهنتکهاالنیعنیگوهرازراقیمتبیسنگیعنیرایشمگوید،می

:گویدمی.اوستبهشدنزندهگوهر. استیشم،فکراینبینی،میراخدافکربینی،میرازندگیفکر،بینیمی

کلیکنیخودخیالکز،بگذرياتشدههویتهمخیاالتهمهازکهدهیمیتشخیصتوموقعیگوهرازرایشم

شودمیکلیآینهکههستموقعآنبریز،فروخیاالتتهمهیعنی،بگذريخیاالتتازکلیطوربهیعنی،عبر

ازآنکنیتجسمذهنتدرراچیزيهرکهفهمیمیونداردارزشچیزيچهداردارزشچیزيچهکهفهمیمی

. استقیمتبیسنگجنسازاستیشمجنس

تا بدانی تو عیان را از قیاس****یک حکایت بشنو اي گوهر شناس

.بشناسیرازندگیفکربازندگیبهشدنزندهعین،یعنیعیانفرقتابشنوحکایتیکحاالگوید،می
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بایداینکهاینبرايبرایتانبخوانمهمراقصهاینسریعبدهیداجازهولیکردیمصحبتزیادامروزماکهگرچه

:گویدمی:بینیدمیراتیترش. بخوانمراقصهاینکهخواندمرامقدمهاینتمامشود،خواندهقصهایندنباله

،عمرعهددرراخیالشخصآنپنداشتنهالل

112مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت
بر سر کوهی دویدند آن نفر****ماه روزه گشت در عهد عمر

روزهماهپس.ببینندراماهکهکوهسربردویدندگروهییکیا گروه،آنوبود،روزهماهعمرزماندرگویدمی

نفرآن. قصهایندرنماستتمامآینه،استعارفیکسمبلعمرهماینجادراست،پرهیزدورانیکسمبل

.عمرهمراهکهگروهآنیعنی

اي عمر، اینک هالل: آن یکی گفت***تا هالل روزه را گیرند فال

دارممنهاللاینعمراي:گفتیکی.بگیرندنیکفالبهراآنوببینندراماههاللببینند،چهاندرفتههااین

درحضورازهاللیکهببینیمخواهیممیخود،رويکاروروزهوپرهیزمدتیازپساستاینتمثیلپس. بینممی

بهاولازاصالگویندمیکههابعضیو،رسیدیمحضوربهماگویندمیدارندعجلهمردمکهبینیدمیودمیدهما

حضوراست،فکريهاللهاللاینکهببینیم،کنیددقتخوباگر. زندمیتمثیلداردو. بودیمرسیدهضورح

. استحقیقیحضوریااستفکري

گفت کین مه از خیال تو دمید***چون عمر بر آسمان، مه را ندید

بینیمیرافکریکتویعنی. دمیدهتوخیالازماهاینکهگفت،نیستماهدیدکردنگاهآسمانبهعمروقتی

بزرگیعارفیکپیشوکشیدهزحمتخودشرويمدتهاکسییک. استاینتمثیلپس. بینینمیراهالل

،بیندمیرازندگیآسمانکهعارفآنولی. بینممیراهاللمنگویدمیعارفآنبهوکندمیصحبتداردشاید

کلیآینهاستآینهاوکهاینبراي. شودنمیدیدهماههاللنشده،زندهحضوربههنوزآدماینکهشودمیمتوجه

بیندمیراشماحضوربالفاصلهیکتاییآسماندرباشیدزندهحضوربهاگرشما،استکلیآینهعارفیک. است

ماهینهکهگویدمیاوبهعمربنابراین.ندمیدههاللونیامديبیرونمنتاز. داريمنهنوزتوکهبیندمیاوولی

.دمیدهتوخیالازماهاینونداردوجود
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را؟بینم هالل پاك چون نمی***ورنه من بیناترم افالك را

تمثیل.بینمنمیراپاكهاللمنچطور. هستمآشنایکتاییفضايبهبهتربینممیبهترراهاآسمانگوید،میمن

هاللبهآوردمیراتمثیلآن.استماههاللجستجويوهاآدمرفتنبلنديبهورمضانماهپایان. باشدیادمان

واغتشاشبرعالوهانگارکهشودمیمتوجهباشدافکننورزیراگرانسانودمدمیانساندرکهحضورماه

یکظریفآرامشیکماههاللاینودهدمینشانراخودشزیرآنداردهمدیگريچیزیکفکرهاپارازیت

متوجهوهستزیرآنهمچیزيیکاغتشاشاتاینازغیرخالصه. جاستآنچیزيیکشاديیک،گشاینده

چهاردهشبماهبهتبدیلوشودمیبزرگیواشیواشولی. استهاللهاللکهاستدرستحاالشودمیهالل

گیرندمیاوقاتغالبکهباشدمواظببایدگرفتههاللجايبهرافکرکسیاگرکهبگویدخواهدمی.شودمی

.مردم

آنگهان تو بر نگر سوي هالل***تر کن دست و بر ابرو بمال: گفت

کهاینبراي. بخوابدابرویتتا. کننگاهآنازبعد،بمالابرویتبهوکنتررادستتتوکهگفتاوبهعمرپس

بهمربوطفکریکپس. بیندمیداردراماهکهکردمیفکردیدمیراابرواینوچشمشجلويبودآمدهابرویش

.توستاصلیانیست،نهخداستاینکنیمیفکر،استتوصیفکهبینیمیراخودت

اي شه، نیست مه، شد ناپدید: گفت***چونکه او تر کرد ابرو، مه ندید

ناپدیدبینم،نمیرفتمه،بزرگعارفاي،شاهايگفتخوابیدابرووابرویشرويکشیدکردتررادستشوقتی

. شد

سوي تو افکند تیري از گمان****آري، موي ابرو شد کمان: گفت

منازاینیعنی. انداختگمانازتیريتوبهوشدکمانابرویتمويبلهکهگفتعارفآنکه،گفتشاهآنپس

تودرکلیآینهآنازهنوز،ندادهنشانتوبهراخودشتوماه. نشديهنوز زندهحضوربهتو،بوددمیدهاتذهنی

اتسینهگسترشوهاپردهسوختنسببصبرداروي. کنصبر:گفتمقدمه،آندرموالناگفتیچ،نشدهخبري

. بفهمیدخوبراهااینکهخواندیمراهااین. شودمی
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تا به دعوي، الف دید ماه زد***چونکه مویی کژ شد، او را راه زد

راچیزهمهکوچولودروغیکخشم،یکشدگیهویتهمیکپس.زدرااوراهشدکجمویییکگویدمیوقتی

شما.دیدهراماهکهزددروغادعايیعنیدیدهراماهکهزدفالکه ماه را دیدهالف زداوادعابهتا. ریزدمیهمبه

ایاستعیناینکهبدهیدتشخیصبایدکنیدصبرباید. داریدراماهدیدنادعايیاید،اهدیدراماهشما،چی

نپرسیدهمدیگراناز. شدمزندهزندگیبهحقیقتانهیادمیدهذهنماز،بینممیدارماستفکریک. استقیاس

. نشدمیاشدممنکه

چون همه اجزات کژ شد چون بود؟****گردون بودةموي کژ چون پرد

آسمان،آسمانیعنیگردونببینیم،رازندگیتوانیمنمیمابردمیماهدیدازراخداوقتیمودانهیکگویدمی

اجزاهمهاگرحاال. شودمیخداپردهشود،میزندگیپردهکوچولوشدگیهویتهمیکمویک. استزندگیرمز

یکباهویتهملحظهاینکهاینبراي؟استکجمااجزايهمهچرا. شودمیبدخیلی. شودمیچهباشدکج

ماوجودواردزندگیآببنابراین،چیزيیکباهویتهمبعدلحظهچیزي،باهویتهمبعدلحظهچیزیم،

آنازماایمشدهدورکلیبهبنابراین. نداریمگوییممیداریممنما،هستیمهویتهمدانیمنمیاصالما. شودنمی

يهاپردهماهست؟چیمو،دیدمیماههاللرامو،بودمویکگویدمیحاال.اوومابیناستبزرگیپردهیک،جا

نبایدهمیکبارسالدرشماکه:گویدمی،گویدمیداردچهموالناکهبینیدمی.داریمدردهايپردهداریمضخیم

. برسدتواندنمیحضوربه،گویدمیدروغتا6الی5روزيکهکسی. بگوییددروغ

چون همه اجزات کژ شد چون بود؟***موي کژ چون پردة گردون بود

واکنشبهلحظهبهلحظه،افتیممیدردبهلحظهبهلحظه. کنیممیکارهاشدگیهویتهمبالحظهبهلحظهماحاال

جوريچه؟ببینیمراخداخواهیممیجوريچهما. کنیممیتجربهرایمانهاناخالصیلحظهبهلحظه،افتیممی

؟شویمکلیآینهخواهیممی

رو، ز آن آستانسر مکش اي راست***راست کن اجزات را از راستان

همماچیزتاهزاربا. افتادیمتلهبهماجاتاهزاردر. کندرسترااجزایتتسلیمبالحظهبهلحظهبیاشماپس

کهشوندمیراستموقعیاجزاآن. کنراسترااجزاآنبیاتو. آیدمیباالآنها ازیکیلحظههر. ایمشدههویت

سرموالناآستاناینازنبایدما. آستانآنازسرمکش،هستیروراستذاتاًتوو. بکشیدآنها ازراهویتتانشما
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. کنیدمیپیداداریدراراهتانشما. کندمیکمکمابهداردهمخداکنیم،میپیشرفتداریمکهبینیممی.بکشیم

کهبدانواستدن سرکشیاینگرفتمیادندارمالزمدیگرمن،دهستنچیاهاینگفتآمدذهنیمنموقعهر

. استراستشماذات

هم ترازو را ترازو کاست کرد***را ترازو راست کردهم ترازو

ترازویک. دهدمینشانکیلوسهراکیلویکداریم،ترازویک،کنندمیراستترازوبوسیلهراترازوگوید،می

تنظیماینبابایدکنیم،راستشچگونهماناراستهکهترازوییاینبوخ. دهدمینشانکیلویکراکیلویکداریم

نشانراستترازواینمثلکهیمنکبنديدرجهطوريمرتبهی،کنیممیمقایسهاینبااستفنرياگر. کنیم

ترازوياینداریم،شدگیهویتهممااگرداریم،خشممااگرداریم،ترسمااگرهستیم،کجترازويمااگر. بدهد

کهکسیبااگر. کنیمدرستجوريچه. بیندنمینهبیند،میدرستراجهانباشدداشتهترسکهکسی. استبد

راشماتواندمیاوشویدبرفیقداردمنشماازبیشتراست،مضطربشماازبیشترترسد،میشماازبیشتر

راستترازويبهنزدیکخیلیکهترازویک،کردکاستترازوراترازوهمگوید،میپس. تواندنمینهکند،درست

ترازوشکسی که باشودمیرفیقرودمیاین. دهدمینشانگرمیکوکیلویکراکیلویکحاال،نیستبداست

. شدمیخرابهماینترازوي یواشیواشبوخ. دهدمینشانکیلوچهاردهد،مینشانکیلوسهراکیلویک

ترازوبوسیلهترازوپس. کندمیتنظیمفضاآنراستیراماترازوي. ماستماست،خردسنجشتواناییترازو

.یمهستترازویکهاانسانماازکدامهرشودمیراستترازوبوسیلهترازوشود،میمنحرف

راماهدیدنادعايیادیدید،راماهشما،چیشمادیدهراماهکهزددروغادعايیعنیدیدهراماهکهزدالف

دمیدهذهنماز،بینممیدارماستفکریک. قیاسبااستعیناینکهبدهیدتشخیصبایدکنیدصبرباید. دارید

. نشدمیاشدممنکه. نپرسیدهمدیگراناز. شدمزندهزندگیبهحقیقتانهیا

بودچونشدکجزادازهمهچون***بودگردونپردهچونکجموي

آسمان،آسمانیعنیگردونببینیم،رازندگیتوانیمنمیمابردمیمادیدازراخداوقتیمودانهیکگویدمی

اجزاهمهاگرحاال. شودمیخداپردهشود،میزندگیپردهکوچولوشدگیهویتهمیکمویک. استزندگیرمز

یکباهویتهملحظهاینکهاینبراي. استکجمااجزايهمهچرا. شودمیبدخیلی. شودمیچهباشدکج
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ماوجودواردزندگیآببنابراین. چیزيیکباهویتهمبعدلحظهچیزي،یکباهویتهمبعدلحظهچیزیم،

آنازماایم شدهدورکلیبهبنابراین. نداریمگوییمنیداریممنماهستیمهویتهمدانیمنمیاصالما. شودنمی

يهاپردهما. چیستمو. دیدمیماههاللراموبودمویکگویدمیحاالاوومابیناستبزرگیپردهیک. جا

نبایدهمیکبارسالدرشماکهگوید،می.گویدمیداردچهموالناکهبینیدمی.داریمدرديهاپردهداریمضخیم

. برسدتواندنمیحضوربه،گویدمیدروغتا6الی5روزيکهکسی. بگوییددروغ

بودچونشدکجذاتازهمهچون***بودگردونپردهچونکجمویی

واکنشبهلحظهبهلحظه،افتیممیدردبهلحظهبهلحظه. کنیممیکارهاشدگیهویتهمبالحظهبهلحظهماحاال

جوريچهببینیم،راخداخواهیممیجوريچهما. کنیممیتجربهرایمانهاناخالصیلحظهبهلحظه،افتیممی

. شویمکلیآینهخواهیممی

آستانزانروراستايمکشسر***راستانازرااجزاتازکنراست

همماچیزتاهزاربا. افتادیمتلهبهماجاتاهزاردر. کندرسترااجزایتتسلیمبالحظهبهلحظهبیاشماپس

کهشوندمیراستموقعیاجزاآن. کنراسترااجزاآنبیاتو. آیدمیباالآنها ازیکیلحظههر. ایمشدههویت

سرموالناآستاناینازنبایدما. آستانآنازسرمکش. هستیروراستذاتاتوو. بکشیدآنازراهویتتانشما

. کنیدمیپیداداریدراراهتانشما. کندمیکمکمابهداردهمخداکنیم،میپیشرفتداریمکهبینیممی.بکشیم

کهبدانواستکردنسرکشیاینگرفتمیادندارمالزمدیگرمنهستن،چیایناگفتآمدذهنیمنموقعهر

. استراستشماذات

کردکاستترازوراترازوهم***کردراستترازوراترازوهم

ترازویک. دهدمینشانکیلوسهراکیلویکداریم،ترازویک،کنندمیراستترازوبوسیلهراترازوگوید،می

تنظیماینبابایدکنیم،راستشچگونهماناراستهکهترازوییاینخب. دهدمینشانکیلویکراکیلویکداریم

نشانراستترازواینمثلکهکتیمبنديدرجهطوريمرتبهیکنیممیمقایسهاینبااستفنرياگر. کنیم

ترازوياینداریم،شدگیهویتهممااگرداریم،خشممااگرداریم،ترسمااگرهستیم،کجترازويمااگر. بدهد

کهکسیبااگر. کنیمدرستجوريچه. بیندنمینهبیند،میدرستراجهانباشدداشتهترسکهکسی. استبد

درستراشماتواندمیاوشویدرفیقداردمنشماازبیشتراست،مضطربشماازبیشترترسد،میشماازبیشتر
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استراستترازويبهنزدیکخیلیکهترازویک،کردکاستترازوراترازوهمگوید،میپس. تواندنمینهکند،

سهراکیلویکترازوشباشودمیرفیقرودمیاین. دهدمینشانگرمیکوکیلویکراکیلویک،نیستبد

تواناییترازو. ترازویششدمیخرابهماینیواشیواشخب. دهدمینشانکیلوچهاردهد،مینشانکیلو

شود،میمنحرفترازوبوسیلهترازوپس. کندمیتنظیمفضاآنراستیراماترازوي. ماستماست،خردسنجش

بزرگانباشدموالنابایدشماترازوي.داریمترازویکهاانسانماازکدامهرشودمیراستترازوبوسیلهترازو

شماکجااز. استمهمیبیتخیلی. کندتنظیمراشماتاایدکردهانتخابراترازوچهکهکنیددقتشماباشد،

واردلحظهبهلحظهآنولحظهایندرزندگیبابشویدموازيشماکهاستاینترازوبهترینکنید،میپیداترازو

آینهیکبهشدهتبدیلانسانباکنیدصبرتوانیدنمیحاال،نهیاکنددرستراشماترازويو،بشودشماوجود

درستبینید،میدرستبینیدمیموقعییک. کنددرستراشماترازويیواشیواش. کنیدکارموالنامثلکلی

یتانهارفیقشماکهدهدتوضیحخواهدمیموالنااالنو.خواهیدنمیزیادتر،خواهیدمیلزوماندازهبهسنجید،می

ترازویشانکهینکسابانرویداست،درستیبهنزدیککهداریدترازوییاگرکنید،انتخابدرسترادوستانتانرا

شمابهآیدمیکسییک. کنیدخرابراترازویتانفداکاريرويازدوستیفامیلیروابطخاطربهاستناراست

خودجايبهمافامیلی. توانمنمیولیخودجايبهمادوستینه،. بگودروغبیاتومادوستیخاطربهکهگویدمی

ادامهرادوستیمهمتوبا،کنمنمیءامضاهمرادروغچیزگویم،نمیدروغمن. کنمکجتوانمنمیراترازویممن

.کندمیراتوصیهاینداردموالناصورتهربه. دهمنمی

شدنگدعقلش،وافتادکمیندر***شدسنگهمناراستانباکههر

شد،هوشبیعقلشو. افتادکاستیدرصورتایندرشدمصاحبشد،رفیقناراستانباکهکسیهرگویدمی

ویتههمدر،افتاددرددر. افتادشناساییوتشخیصدرتواناییعدمدر. افتادنقصدر. رفتبینازعقلش

هویتهمتمامکهشودمیدرستموقعیشماترازوي. کندمیکجراترازوشدگیهویتهمهر،افتادشدگی

.بیاندازیدراهاشدگی
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