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 وبال یاز حق ا ییمبربا یمحال                    از ک یاز خود ا یزیمبگر یاز ک
 خاصی هیجان یه سبب است ممکن رویداد این . داریم انتخاب دو ما لحظه، این در ما برای میده رخ که رویدادی هر

 کنیم بندی طبقه میتونیم کلمه یک زیر رو اینها همه که اینها شبیه هیجانات یا رنجش ترس، خشم، بشه مثل ما در

 انتخاب یک نداریم.   بیشتر انتخاب دو رویداد این مقابل در ما حاال  .است(  Pain) درد انگیسی کلمه.  . درد بنام

 این که بدیم اجازه ببخشیم و اومده بوجود ذهنمون تفسیر اثر در که رو اون از حاصل هیجان و رویداد که اینه

 یکنیمم تفسیر هم اگر رویداد از یعنی . نچسبیم بهش ما و بره بین از همینطور هم اومده بوجود که همینطور رویداد

 داره ابقتمط زندگی حقیقت با این . است راه ترین اصولی این  .کنیم فراموش و ببخشیم رو رویداد و بگیریم یاد

 نیست. آینده و گذشته در ، زندگینیست لحظه این از غیر و هست لحظه این در زندگی اینکه برای

 داص بصورت میکنیم صحبتی هر االن  .میکنیم عمل اون خواست مطابق و میبریم پی زندگی حقیقت به ما پس

 میاد بوجود هستی از که چیزی هر . برمیگرده سکوت به دوباره خیزه می بر سکوت از صدا این  .میاد بوجود

 بعد و میگیره منشاء میشه، بلند سکوت از ما صدای . همینطور هم ما برمیگرده، صدای هستی آغوش به دوباره

 یچیز هر . بلعه می اینو سکوت یا میره فرو سکوت به کوتاهی مدت یه از پس و میگیره آغوش در اینو سکوت

 میجس وجود یعنی هم ما خود وجود  .میشه بلعیده هم هستی بوسیله و میاد بوجود هستی بوسیله میاد، بوجود که

 میاد، بوجود هیچ بکشه، از طول سال صد سال، نود سال، هشتاد ممکنه پدیده این نیست منتها بیشتر پدیده یه ما،

 . مونه نمی ازش اثری هیج و میشه بلعیده هیچ بوسیله

 دیگه چیزی و میشه تمام اتفاق و میافته اتفاق لحظه این و هست لحظه این در زندگی که اینه زندگی حقیقت بنابراین

 ردموند به که چی هر ازش میکنیم تفسیر اگر رو رویداد ما که اینه اصولی راه بنابراین . مونه نمی گذشته برای

 آینده.  رد مون زندگی وضعیتهای کاربردهای برای کنیم زندگی آینده در اینکه آینده نه برای بگیریم یاد خوره می

  . نچسبیم بهش نریم، گذشته به باهاش و کنیم فراموش و ببخشیم رو رویدار

 هی بشیم،  خشمگین برنجیم، ما و بده رخ رویدادی یه االن کنیم فرض . داره وجود هم ای دیگه انتخاب یک ولی

 و نکنیم ذوبش  نبخشیم، رو رنجش و شد تمام کنیم فکر و ندیم اهمیت و کنیم ول اینو اصال ما که اینه دیگه انتخاب

 . خودمون به بچسبونیم

  میشه؟  چی نبخشیم ما اگر که میاد پیش سوال این ممکنه حاال

 نکردن اموشفر قدرته، نبخشیدن میکنند فکر ای عده یه میشه؟ چی نبخشیم ما اگر که میاد پیش سوال این ممکنه حاال

 دلیلی، هرب میشیم خشمگین ما وقتی . میگیریم بدل رو کینه ما ،کنیم نمی فراموشم ،بخشیم نمی ما میگن و قدرته،

 نوسان نفیم انرژی یا خشم این بخشیم، نمی وقتی رو خشم این نیستند، بیش توهمی که مون ذهنی تفسیرهای اثر در

 اون با میکنه نوسان بنابراین . نمیره بین از شده، گیر جای ما در گذشته در که منفی انرژی به میچسبه و میکنه

 زندگی ما رد میکنه شروع منفی انرژی بنابراین  .میشه اضافه اون به و میکنه پیدا خودشو مشابه انرژی یا فرکانس

 اگر.  میره نمی ما در که داره صورتی یه پس درد  .درد صورت یا درد نقش گیم می را چیزی چنین یک.  کردن

  . مونه می ما در نبخشیم رو لحظه این

 بخشیم، نمی رو گذشته ما میگن ای عده یه ولی . ببخشیم و بیاریم اینو دوباره آینده در زمان از ای برهه یه باید پس

 نرژیا یک که درد صورت این به ما که اینه معنیش  چیه؟ معنیش بخشیم نمی رو گذشته ما میگن وقتی میگن چی

 اون  .ایم چسبیده بهش بمونه، زنده که میخواد موجودیه یه هم اون میخواد و میکنه زندگی ما در و هست منفی

 دوتا و شده گیر جای ما در هست منفی انرژی حوزه یک بصورت بینیم، نمی ما که منفی انرژی یا درد صورت

 بنابراین ایم،  نبخشیده رو اونها و ایم آورده بوجود ما مون، زندگی ابتدای از که دردهایی همه یکی . داره منشاء

 خاموش معموال و شده گیر جای ما در منفی انرژی این که آورده بوجود منفی انرژی یه و شده جمع هم با دردها این

  .میگرده درد دنبال و میشه بیدار ما در ها موقع بعضی و هست
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 که هایست گره  گذشته، دردهای اثر در که ست منفی انرژی حوزه یک منفی انرژی یا درد انرژی صورت پس

 در رو ما فکرهای میتونه بشه بیدار که وقتی  .رنجه و درده از اش تغذیه و خوابه در معموال و آمده بوجود ما در

 هدار وجود ما در که موجودی اون برای آوردن بوجود درد و کردن منفی فکرهای میکنیم شروع ما و بگیره اختیار

 و شدن خشمگین و شدن منفی به شدیم شروع ما و گرفت اختیار در رو ما فکر وقتی . نیستیم اش متوجه ما و

 . کنیم می تغذیه کردن دردآلود فکرهای یا و رنجیدن دوباره

 . بشه بیدار دوباره که روزی تا میخوابه میره دوباره گرفت شو انرژی و شد سیر دیگه وقتی رو منفی انرژی حوزه

 بکنین، دنبال ادعو کسی با میگردین این دنبال میگردین، تلخی اوقات دنبال کردین احساس وقتی یه شما اگر بنابراین

 زهحو بسا چه کنین ایجاد درد و بیارین بوجود ای صحنه یه و بریزین بهم رو اوضاع میخواین میگردین، بهانه

 بگیره. اختیار در رو شما فکر که اینه دنبال االن شما در منفی انرژی

 نای در ما هستی ما، وجود نور یعنی ما آگاهانه حضور  .باشه حضور منفی انرزی این با رویارویی راه تنها شاید

 هک تاریکیست مثل درست . کنه ذوب رو اونها میتونه بیافته، ما گذشته دردهای روی بیافته اون روی اگر لحظه

 و رنجش و درد اینکه از ما آگاهی عدم . اومده بوجود ما ناآگاهی بعلت دردها این البته. میبره بینش از روشنایی

 انی،نوجو در چه و بچگی موقع در چه دونستیم، نمی ما چون بچسبیم اما اینا به نباید ما . نیست خوبی چیز خشم

 یرگ جای ما سیستم در ممکنه ما، از نریزه فرو و نشه بخشیده لحظه این اگر خشم که دونستیم نمی حاال، همین چه

 انرژی حوزه همچون یه حمله و تهدید معرض در االن و کردیم انباشته و کردیم جمع هم روی رو اینا ما . بشه

  .باشیم ممکنه منفی

 برای حضور . باشیم خودمون در منفی انرژی حوزه همچون یه تهدید یا حمله به محکوم ما که نیست اینطوری

 ردنک منفی فکر اون از خودمو کردن منفی فکر به کردم شروع من لحظه این اگر که اینه از عبارت حضور  .اینه

 نم آگاهانه نظر همین  .کنم نظر بهش اگاهانه و شروعه حال در وقتی یا بشه شروع اینکه از قبل بیرون بکشم

 اقدامات باید که میگه بما ما ذهن اوقات گاهی . بدم انجام من ای دیگه کار من که نیست الزم و کافی  .کافیست

 وجودب تاریکی . نیست اینطور ببری، بین از خودت در رو درد این تا بدی انجام جانبه همه و طوالنی و وسیع خیلی

 لحظه این در ما آگاهی ما، روشنایی و میاره بوجود اونو ما عملکرد از ما آگاهی عدم میاره، بوجود جهل میاره،

  میبره. بین از اونو

 سپ . نیستیم باشه ما در شده جاگیر منفی انرژی همون که ،درد صورت با کردن زندگی یا چسبیدن به محکوم ما

 رو ذشتهگ من میگه که کسی . نکنیم اضافه مون گذشته دردهای به حداقل که میگیریم تصمیم امروز از ما بنابراین

 این از مهمتر گذشته  .حاله از مهمتر گذشته که بگه میخواد آدم این گذشته، بخاطر ناراحتم االن و بخشم نمی

  .حقیقته ضد این. حقیقته عکس این. ست لحظه

 پیش الس بیست بگیم بگیریم، مثال خودمون به قربانی هویت ما اگر و شده تمام گذشته. نداره وجود اصال گذشته

 ینا میکشیم ناراحتی مرتب این بخاطر ما و کرده ظلم و کرده بدی اینطور و کرده من واسه رو کار فالن کس فالن

 ازش و شمببخ رو گذشته نیستم حاضر من بگین اگه شما و شده تمام نداره، وجود دیگه اون اینکه برای  .حقیقته ضد

 منفی تهگذش به راحع صحبت و گفتگو با و میادین نگه زنده خودتون در رو گذشته دارین اینصورت در بگیرم یاد

 . میکنید گیر جای خودتون در و میکنید تقویت مرتب اونو

 نینمیک گیر جای خودتون در رو درد اون رو، مطلب اون اون، و این به میکنین صحبت منفی گذشته از که دفعه هر

 دموجو همچون و داره واقعیت چیزی همچین یه که میشین متعهد بیشتر میکنین و اضافه منفی انرژی اون به و

 جوری هی این نبخشیم، لحظه این رو رویداد یه ما اینکه پس بکنه،  خراب منو زندگی و باشه زنده من در باید منفی

 اب و بره میکنیم رها ما و میمیره هم لحظه این میاد، بوجود که لحظه همین رویدادی هر اینکه حقه برای از دزدیدن

  .میکنیم هماهنگ خودمونو هستی نظام
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 راجعون اناالیه که شد باز       برون آمد صورتی بی از صورت

 و برمیگرده اون به بالفاصله و میاد زندگی دریای اون از  .میشه متولد صورتی بی از نقشی هر صورت، یعنی

 رده،میگ بر اون بسوی میمیره فقط ما جسم اینکه نه میگردن، بر اون بسوی همه بنابراین .همینطوره هم ما زندگی

 تیهس نظام تغییر. ست هستی نظام این . برمیگرده اون بسوی میمیره دوباره میاد بوجود لحظه این در چیزی هر

 ای دیگه کار ما . میکنیم هماهنگ فقط اون با خودمونو ما. ست هستی نظام اومدن بوجود و رفتن بین از و ست

 بگوش و یشهم تولید االن صدایی اگر . اند زنده هنوز اینا بگیم و بچسبیم رویدادها به نمیتونیم ما  .بکنیم نمیتونیم

 .میشه بلعیده سکوت بوسیله دوباره صدا اون میرسه، شما

 ودنشوب سکوت سکوت، بمیره، این نمیذارم من بگه بچسبه، خاصی صدای یه به صداست این زاینده که سکوت اگر

 ما یعنی  .ایم شده دچار عارضه اون به هم ما و میده دست از رو خالقیتش و زایندگی خاصیت و میده دست از

 کنیم، لقخ نمیتونیم دیگه ایم چسبیده صداهامون به چون ولی کنیم تولید خالق صداهای باید که خالق هستیم سکوتی

 .میشه تولید ما از قبلی صداهای همون

 جودبو چیزی یه ما در هستی نقطه اون در . داده رخ بزرگی بسیار بسیار اتفاق یک ما تکامل از ای نقطه یک رد

 یتونیدم بعد به این از شما اند گفته بما و هست حیوان و ما تفاوت که ماست کننده فکر ابزار ذهن (. ذهن) بنام آورده

 با کنید درست هویت اون از و بچسبسد فکرتون نتیجه به نباید بچسبد،  تون اندیشه حاصل به نباید ولی  .کنید فکر

 غرب مذهبی هفلسف و فلسفه اصطالح در گفتن و بکنید رو کار این مبادا که کردن تاکید هم خیلی  .بشید همجنس اون

 کرف شما یعنی . نخورید رو بد و نیک دانش درخت میوه یا . نخورید بد و نیک دانش درخت نتیجه از شما گفتن

 ای عده یه که حاال . تون قضاوت اثر در بده ای عده یه خوبه کرد خواهین فکر رو چیزها عده یه و کرد خواهین

 ننخوری تونو قضاوت . شماست قضاوت اون . نخورید رو اونها خوب، رو ای عده یه بد، به کردن بندی تقسیم رو

  .نیستید اون شما نشین.  هویت هم باهاش . نشین همجنس باهاش و

 تو هک گفتن بهش و بوده آدم حضرت کنیم فرض که اومد بوجود که انسانی اولین یعنی  .نکردیم گوش ما ولی

 بعد . شد یکی اون با و خورد رو ممنوعه میوه اون  .خورد اون ولی بخوری، فکرتو نتیجه مبادا کرد، فکرهایی

 وبوج دیگه رو( من) یعنی.  داد نشون رو حوا یعنی بخورم، گفت گفت:"اون" خوردی؟ چرا که گفتن اومدن بهش

 شروع اونجا از مالمت و حواست حوا ، منم من: که بود فهمیده اینکه برای بود فهمیده رو جدایی این  .بود آورده

 اب دفعه یه ولی بود بزرگی بود،  شرف و وحدت جایگاه در موقع اون تا  .داره وجود جدایی که بود فهمیده . شد

 مون اقضاوته با ما که جایی به . کردیم سقوط اون با هم ما که اونجایی به کرد؟ کجا به سقوط .کرد سقوط کار این

 نهات و شدی دور شادی از دیگه تو که گفتن بهش بعد و  شدیم هویت هم شدیم، یکی مون دردها با ما شدیم،  یکی

 ونا به بخوای اگه . عشقه رسوند خواهند وحدت به را تو که چیزی تنها . عشقه برسی شادی به میتونی که راهی

 ونهم اون  .کردی درست رو( من) دیگه االن اینکه برای برسی اونجا به عشق بوسیله باید برگردیی اولیه جای

  . ایم برده ارث به اینو ما و داره وجود هنوزم( من)

 یداپ دست انگیزی شگفت ابزار به خیلی کرد فکر اول بشر پس "، آبادم خراب دیر درین آورد آدم": میگه حافظ

 بازی اشباه و کنه تصویر رو بیرون میتونست  .کنه حل بیرون در رو مسائلش اون بوسیله بود. میتونست کرده

 میخوایم ناو به راجع ما که بود کرده پیدا دست فرصتی یه به اینکه برای کنه،  پیدا دست خرد به میتونست  .کنه

 باشه ای هآیین میتونست  .بکنه هم فکر ضمن در کنه، حفظ رو وحدت میتونست که بود این فرصت . کنیم صحبت

 ه، تمامبش گذاری سرمایه فکر در کمال تمام نبود بکنه، الزم هم فکر ضمن در و بشه ابراز اون بوسیله هستی که

  .بگیره هاش اندیشه از رو هویتش و بشه یکی فکرش با فکرش، نتیجه به بده رو وجودش

  : میگه. ست مثنوی از قصه این
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 در سرا عدل سلیمان در دوید                        زاد مردی چاشتگاهی در رسید 

 پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود         رویش از غم زرد و هر دو لب کبود 

 یک نظر انداخت پر از خشم و کین                   گفت عزرائیل در من این چنین 
 

 دوید و رسید در صبح وقت یک در آزادی موجود یک مردی، آزاد ، یکزاد مردی چاشتگاهی در رسید: میگه پس

. یکیتار و روشنائی بین فاصله یعنی صبح . رسید در صبح موقع یه در مرد آزاد یک . سلیمان عدل سراپرده در

در ، داد دست از رو فرصت این ولی برسه روشنایی به میتونست انسان یا میتونست، زنده موجود که موقعیست

 . سرا عدل سلیمان در دوید

 گفت ای خواجه چه بودپس سلیمان            رویش از غم زرد و هر دو لب کبود 
 چه که گفت دید رو آقا این وقتی سلیمان پس . بود شده کبود لباش و بود شده زرد غم از روش . بود ترسیده میگه

 : گفت برگشت شخص اون ترسیدی؟ اینقدر چرا شده؟ چی ؟ افتاده اتفاقی

 کینیک نظر انداخت پر از خشم و                   گفت عزرائیل در من این چنین 
 گفت هاینک برای . ترسیدم مرگ از گفت ترسیدم؟ چی از گفت پس  .کرد نگاه خشم نظر با من به عزرائیل گفت

  .نگریسته کین خشم نظر با من به عزرائیل

 گفت فرما باد را ای جان پناه                 خواهی بخواه گفت هین اکنون چه می

 بوک بنده کان طرف شد جان برد                           تا مرا زینجا به هندستان برد 
 کجا؟ رهبب اینجا از مرا که جانها پناه ای بگو باد به که گفت.  بخواه ، میخوای چی من از حاال که گفت سلیمان پس

 من اینکه برای.  ببره بدر سالم جان رفت هندوستان به یعنی ، رفت اونور به وقتی تو بنده که باشد.  هندوستان به

 . ام ترسیده مرگ از

 در سرا عدل سلیمان در دوید              زاد مردی چاشتگاهی در رسید 

 پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود        رویش از غم زرد و هر دو لب کبود 

 یک نظر انداخت پر از خشم و کین                گفت عزرائیل در من این چنین 

 گفت فرما باد را ای جان پناه       خواهی بخواه گفت هین اکنون چه می

 بوک بنده کان طرف شد جان برد                  تا مرا زینجا به هندستان برد 

 لقمٔه حرص و امل زانند خلق                  نک ز درویشی گریزانند خلق 

 

 ییعن. بود کبود لباش. بود زرد روش و دوید سلیمان عدل بارگاه در و رسید در صبح هنگام مردی آزاد یه میگه

 اینکه برای . ترسیدم مرگ از گفت ترسیدی؟ چی از شدی؟ اینطوری چرا تو: گفت بهش سلیمان پس. بود ترسیده

 یچ من از تو حاال میگه بهش سلیمان پس  .کرد نگاه کین و خشم نظر با من به باشه مرگ فرشته که عزرائیل

 جان انهندوست رفت تو بنده که باشد . ببره هندوستان به اینجا از منو بده دستور باد به که میگه  .بخواه میخوای،

  .ببرد بدر سالم
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 نیروی ما به که چیزیست اون رمز زندگیست، رمز باد بگو، باد به میگه پس . میزنه خودشو حرف مولوی بعد

 میده حرکت نیروی میده، بودن زنده نیروی داشتن، وجود

 

  نژاد عالی و عالی دان را باد      باد دست در آلتی همچون خاک   

 ، تس هستی رمز زندگیست، رمز باد . بدون نژاد عالی و عالی را باد تو پس باد، دست در آلتی مثل ما جسم یعنی

 لحظه هر میاره، بوجود و میده انرژی ما جسمانی یا ما خاکی وجود یعنی خاک، به ما، به که چیزیست اون رمز

 رد زندگیست رمز که باد همون بوسیله انرژی ، اینمیرسد نو نو جوی چون هم اون گفت. میکنه رو کار این هم

  . هندوستان به کجا؟ به ببره اینجا از منو بگو زندگی به حاال که گفت پس  .میشه دمیده ما

 باید هم اون از و کردیم گم درش ما رو زندگی که جائیست همون . ماست ذهن همون نوعی به واقع در هندوستان

 اومده شپی براش فرصت این کردن، فکر به کرد شروع و اومد بوجود که انسان اولین اون بنابراین و بکنیم پیدا

 با ش،ا اولیه ابزار با شد، عجین فکرهاش با اشتباها دفعه یه ولی بکنه هم فکر ضمن در بشه زندگی خود که بود

 هم قضاوتهاش با شد، هویت هم فکرهاش با شد، هویت هم شکارش با . شد هویت هم شد، عجین شکاریش چوب

 چوب این دارم، من رو شکار این اگر کرد فکر دفعه یه. شد هویت هم اش همسایه شکارهای با حتی . شد هویت

  . داره بهتر من از من همسایه دارم، من رو شکار

 . کرد همقایس اش همسایه با رو اونها و شکارش به چوبش، به کرد تبدیل و جسم به کرد تبدیل رو زندگی بنابراین

 نابراینب میشه، بیشتر زندگیم بگیرم اونو برم من اگر  .منه مال از بهتر ام همسایه چوب رسید فکرش به دفعه یه

 . داره تا پنجاه ام همسایه دارم شکار یه من که حاال رسید فکرش به دفعه یه و گرفت اشتباه چوبدستی با رو زندگی

 اشوشکار هم و گرفتم شو چوبدستی هم بگیرم، اینارو بکشم یا بدزدم یا بگیرم، اون از اونارو برم یجوری اگه

  .شد خواهد بهتر شد، خواهد وسیعتر من زندگی بنابراین  .گرفتم

 و هست ذهنش زندانی هنوز اینکه برای است  نشده دور خیلی مرحله اون از انسان. همینه درست هم امروز خوب

 این نسانا این بنابراین، پس  .برسه حضور به یعنی کنه، پیدا خودشو و بشه زاده دوباره  .بشه متولد ذهنش از باید

 شد، هویت هم چوبش چون با چرا؟ داد، دست از رو فرصت این چاشتگاه اون در مرد آزاد اون اونجا، رو فرصت

  .ترسید میرن بین از دارن اونا دید و شد هویت هم اش بچه با شد، هویت هم همسرش با یا . شد همجنس

 زشا دارن رو چوبش دید وقتی  .بود گرفته خودش بجای اونو بود، کرده هویت هم اش چوبدستی با خودشو وقتی

 سلیمان شپی خدا.  رفت پیش رفت کرد؟ چیکار بنابراین میگیرن، ازش دارن رو جونش فکر کرد ترسید، میگیرن

 همین ،بودن مادی همین جسم، همین قعر به ببره منو بگو زندگی به بگو، باد به تو که گفت زندگی، یا هستی یا

 همون تدرس .ترسم نمی کنم زیاد رو بیرونم چیزهای این اگر من یعنی  .نترسم من بلکه تا فکرها، همین قضاوتها،

  . کردیم حفظ ما رو حالت

 وسیعتر نزندگیمو میشیم، بزرگتر ما بشه، زیاد پولمون مثال ، کنی شلوغ رو برمون دورو مثال اگر میکنیم فکر ما

 یم و ازبدون اگر البته . کنیم زندگی تر راحت کنه کمک رو ما میتونه پول البته . نداره وجود چیزی همچین . میشه

ما  اگر همیکن تر بدبخت و میکنه ناآگاهتر و هندوستان قعر به میبره دوباره رو ما پول اوقات گاهی  .باشیم آگاه اون

  . بکنیم استفاده درست ازش نتونیم

 رمی،ف بی نشانی، بی همین درویشی ،خلق گریزانند درویشی ز نک: میگه میگیره، رو خودش نتیجه مولوی پس

  .کردیم صحبت قبال که چهارمی بعد همون نشان، و نام بی عنصر همون حضور، همون بودن، زندگی نیروی همون

 این گفتیم که بود، هیجانیش بعد یکی بود، فکریش بعد یکی بود، جسمیش بعد یک داشت، بعد تا چهار انسان گفتیم
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 و هحضورش بعد اون که چهارم بعد بوسیله تا سه این و میاد بوجود جسمش روی ذهنیش بعد تاثیر از هیجانی بعد

  .میگریزیم هی چهارم بعد اون از ما ایم ترسیده ما اینکه بعلت حاال میگه  .میگیره قوت خدائیشه حضور

 به که یفرصت همون بودن، زندگی خود بودن، زندگی یعنی بودن، لطیف بودن، فرم بی یعنی رندی، یعنی درویشی

 درویشی از خلق، از، مردم این میگه  .ایم داده دست از غفلتا ما اینو و باشیم ما که بود اومده پیش مرد آزاد اون

 ما و ما(، انتظارات و آرزو یعنی )امل امل، و حرص لقمه خلق یعنی ،خلق زانند امل و حرص لقمه . گریزانند

 ما سر یبالی چه ما های حرص و ما انتظارات که ببینید کنید نگاه شما. شدیم بلعیده مون انتظارات و حرص بوسیله

  .اند بلعیده رو ما وجود آوردند،

 زیان و سود جهان تولد، و مرگ جهان گذران، بیرون جهان داریم انتظار ما که باشه این شاید انتظارات همه مادر

ه چ میگذره چیزی وقتی خوب ولی بده شادی ما به نداره که پایداری هیچگونه میگذره که جهانی  .بکنه شاد رو ما

 شما  بلعیده؟ن یا بلعیده ببینید رو شما انتظارات آیا . داریم انتظاراتی چه ما ببینید ؟   بکنه شاد میتونه رو ما جوری

 میخواین شما که ای رشته بخونه، میگین شما که درسی بکنه، ازدواج شما میل مطابق تون بچه از دارید انتظار

 . خورهب میخواین شما که غذایی بپوشه، میخواین شما که کنه؟  لباسی زندگی میخواین شما که جایی یا کنه انتخاب

 از که انتظاراتی و داریم خودمون از ما که بیجایی است انتظارات خودمون، از ما انتظار یا انتظارات، این همه

  .بکنن قبول دربست را ما حرفهای بکنن، تایید را داریم که ما دوستانمون

 واین نخونه حسابداری و بخونه پزشکی مثال مون بچه میخوایم اگه ما  .ماست( من) بخاطر واقع در انتظارات این

 جوجست خودمونو( من) اینکار در ما کنید دقت درست اگر که حالی در میذاریم، مون بچه داشتن دوست حساب به ما

 جستجوی یک حرص چیه، حرص ببینیم بخوایم اگه  .فکریست جستجوی یک دو هر امل یا حرص  .میکنیم

 یت،موفق جستجوی . شدن یزرگ نوع یه جستجوی چیه؟  جستجوی. ماست ذهن درون در جستجو یعنی . فکریست

 صورت ما از خارج در فکرمون در ما بوسیله جستجو این اینکه. شدن بزرگ آدم شدن، حسابی آدمه حس جستجوی

 درون از و میکنیم تجسم را بیرونی چیزهای منتها ذهنمون داخل در میکنیم جستجو فکرمون بوسیله یعنی میگیره

 تر ندهز ما بخونه پزشکی حسابداری بجای مون بچه اگر میکنیم فکر  .رو زندگی حس این میکنیم جستجو اونها

  . میگیره صورت ما ذهن داخل در جستجو این و میشیم بیشتر ما میشیم،

 از خارج چیزهای در ذهن، درون در شدن بزرگ موفقیت، شادی، جستجوی یک حرص . همینطوره هم حرص

 یشیمم بزرگتر که معلومه این خوب بخریم، هم رو چهارمی خونه داریم خونه تا سه اگر میکنیم فکر ما مثال  .ماست

 اون در ما بیاریم، بدست رو سیاسی یا اجتماعی مقام فالن یا آوردنش بدست در و چهارمی خونه اون در و دیگه

 رت عمیق چه هر . میشه انجام ذهن درون در این که کنیم دقت ولی . میکنیم رو رسیدن ثمر به حس موفقیت، حس

 هست، جسم فقط اونجا در که جایی قعر هندوستان، قعر میریم داریم میگه قصه این در مولوی میریم، ذهن درون

 به نمیتونین ذهن توی شما . است شدن دور عشق از. است شدن دور شادی از و جان از بیشترهست، بودن مادی

 مون ذهن در ایم و کرده تجسم بیرون، مادی چیزهای در خودمونو ما . بکنین پیدا خودتونو و برین ذهن اعماق

 نذهنمو در اینو اگر میگیم ما . هست آینده چیز یه دو هر امل و حرص بقدری منتها ،حرصه این . میکنیم جستجو

 ستگیب چیزها این به زندگی . کمه زندگی این بدون. شد خواهد شروع زندگی کنیم پیدا آینده در و کنیم جستجو

 . ماست اختیار در و کامله لحظه این در زندگی . نداره

 زنده و موفقیت جستجوی  چیه؟ ذهن، جستجوی درون جستجو این یعنی امل و حرص که میگه مولوی بنابراین

 انتظارات. ما انتظارات و آرزو یعنی امل  .است بلعیده را ما ما، از خارج چیزهای در ذهن درون شادی و بودن

 رو ما . فکریست جستجوی این دو هر گفتیم که همینطور ما های حرص همچنین و خودمون از و دیگران از ما

 ما هک زمانی تا . خلق هستند جنس اون از یعنی خلق زانند میگه بعد.  است بلعیده رو ما زندگی و هوش اون یعنی

  . نیستیم اون برای چیزی و هست انتظار همون است، حرص همون میکنیم، این جستجو فکر در خودمونو
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 کن قیاس و چشم بگشا و ببین            تو همه کار جهان را همچنین 

 هنوز ست، قوه یک و زمینه زیر هنوز که هستیم ای هسته یک بصورت. هستیم امکان یک بصورت بنابراین پس

 و ما دنرسی روشنایی به و رسیدن زندگی به و حضور بنابراین پس . هیچوقت نیاد بوجود هم شاید و نیومده بوجود

 قطف امکانه یک پتانسیله، یک ست، قوه یک همش میکنیم زندگی امل و حرص درون اگر االن ما رسیدن آگاهی به

  . االن هستیم اونها ما اینکه برای نیست دیگه چیز هیچ حده، اون در

 زنده لحظه این توی اون از و باد اون از درویشی، از زندگی، از ما ،خلق گریزانند درویشی ز نک:  میگه پس

 بی و زندگی از ترس پس. حراست آن مثال درویشی ترس میگه بعد ،خلق زانند امل و حرص لقمه. گریزانند بودن

 تو را کوشش و حرص . مرگ از کرد مرد آزاد اون که بود ترسی اون مثل لحظه این در بودن لطیف و فرم

 سپ نیست، آلود حرص کوشش و حرص . نیست کوشش و حرص از غیر چیزی هندوستان پس ،شناس هندوستان

 حرص در شده گم هم ما و اونجا در شده گم و ذهنمون درون در  .خودمون درون در ؟  شده قایم کجا ما زندگی

 .هستیم مون انتظارات و مون

 سوی قعر هندستان بر آب برد               باد را فرمود تا او را شتاب 

 میگه . هآب روی که هندوستان به کجا؟ ببره بود ترسیده که رو مرد آزاد اون که فرمود باد به سلیمان بنابراین پس

 ویر هم اون که افتادیم ذهنمون اعماق به ما  .ذهن قعر به افتادیم ما یعنی هندوستان، قعر تا هندوستان؟  کجای تا

 دگیزن بوسیله هم اون ولی اسیریم توش ما که است درست ما ذهن این  .هستیم زندگی آب روی یعنی آبه روی  .آبه

 هم ما انکار حتی میده، بودن من ما من به و ما ذهن به که زندگیست خود. زندگیست توی هم اون شده، محاصره

 نیروش هم ناو میجنگه زندگی با که چیزی اون میجنگیم، زندگی با اینکه ولو میکنه پیدا انرژی زندگی اون بوسیله

 ستانهندو قعر به ببره؟ کجا عجله با فرمود باد به ،شتاب را او تا فرموده را باد بنابراین  .میگیره زندگی از رو

  .آبه روی که

 وطنم ببوی تازه سفرم اسیر چه گر    شکرم بحر غرقه شرم شور درین چه گر

 رقهغ یعنی ،شکرم بحر غرقه ذهنیتم، این مشغول شرم، و شور این در که درسته ذهن، یعنی شر و شور این میگه

 ولی هستیم، مون املها و حرص این مشغول که درسته ما. باشیم نگران نباید ما. هستم زندگی و هستی اقیانوس اون

 هک بدیم اجازه باید فقط. هستیم زندگی به نزدیک خیلی اصال و زندگیست دریای غرق هم امل و حرص این خود

 پس. بجوشه ما در زندگی

 سوی قعر هندستان بر آب برد               باد را فرمود تا او را شتاب  

 پس سلیمان گفت عزرائیل را             لقا  روز دیگر وقت دیوان و

 بنگریدی تا شد آواره ز خان         کان مسلمان را بخشم از بهر آن 

 

 اهنگ خشم با چرا مسلمان اون به گفت عزرائیل به سلیمان رسیدن، سلیمان خدمت همه که دیگر روز که گفت  

 در مسلمون) مسلمون، اون به تو میگه عزرائیل به . کنه فرا اش خانه از بشه، مان و خان این که دور از کردی

 ردیک نگاه چرا خشم با مسلمان اون به میگه. بود( نیومده اسالم هنوز سلیمان زمان در -حقیقی دیندار یعنی مثنوی

 . بترسه و بیافته بدور مانش و خان از اون که ؟

 گذراز تعجب دیدمش در ره         گفت من از خشم کی کردم نظر 

 جان او را تو بهندستان ستان         که مرا فرمود حق کامروز هان 
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 کن قیاس و چشم بگشا و ببین            تو همه کار جهان را همچنین 

 نای جان گفت من به حق اینکه برای کردم.  نگاه بهش تعجب از من. کردم نگاه خشم از کی من گفت عزرائیل

 . بگیر هندوستان در رو شخص

 او به هندستان شدن دور اندرست     از عجب گفتم گر او را صد پرست 

  .رهب نمیتونه هندوستان تا محل این از باشه داشته هم پر صد ادم این اگر گفت . کردم نگاه اون به من تعجب از

 این رگذ بشیم، زنده لحظه این بشیم، آزاد وقتی ما گذر،. ست لحظه این دیدم، گذر گذر در میگه  هست؟ چه معنیش

 من اونجا در و ذهنش اعماق به بره زودی این به نمیکردم فکر دیدم، لحظه این در اینو من میگه  .هست لحظه

 نییع بده دست از رو جانش . بده دست از رو جانش یعنی  .بمیره اونجا در و بیافته گیر خودش "من| در و بسازه

  .نکنه حفظ رو زندگی و بره خواب به بشه، تبدیل ماده به بشه، تبدیل صورت به

 کن قیاس و چشم بگشا و ببین            تو همه کار جهان را همچنین 

 از کی برباییم از حق ای وبال       از کی بگریزیم از خود ای محال 

 ون. م انتظارات به حرص، به بودن، جسم به مادیت، به باشیم ما زندگی که از ما  میکنیم؟ فرار کی از ما میگه پس

 ت؟حقیق از خدا؟  از میدزدیم؟  کی از . بکنیم فرار خودمون از نمیتونیم ما . است ممکن غیر است، محال این میگه

 گیزند بسوی ذهنی من ساختن از که داریم رو فرصت این انسانها ما . عذابه این رنجه، این سره، درد وباله، هم این

 این ما اصلی خود. نیستن آرزوها یا انتظارات اون و ها حرص اون ما اصلی خود. برگردیم مون خود به برگردیم،

 . است لحظه

 


