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یس برای گنج حضور را امروز را با غزل وع یم کنم.  3102شماره  با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

روح در مستی خودی و از هستی **** شدست خاص شهنشاه از جان و دلم برست   

ی و از هسنی یعنی وجود یا حس وجود به عنوان  انسانها صحبت یم کند. « شکال عمویم ا  »موالنا از خود و خودی یعنی خود داشتی  

ی ماست.  ،جان و دل من : و یم گوید   ی که فکر  یم کنیم مرکز ما است و آجان و دل ما همه چپ  ی ی از همه فکر یم کنیم که ن چپ  چپ 

 حس یم کنیمو دل م میاد  آنجا 
ً
 یم کنیم ،ا و جانی که عمال

ی
 یم کنیم یم   ،زندگ

ی
 که حس یم کنیم یا زندگ

ی
ان زندگ ی گوید در تله یک مپ 

است. « خود »که اسمش ،مرض عمویم است  

حبت یم کنم متاسفانه موفق صمورد خود و هسنی  ر جلسه د برنامه هست تقریبا در هر  336با وجود اینکه با این جلسه من از  

جا جوری توضیح بدهم که را  یکاین  «من ذهنی :»این خود و هسنی یا حس وجود در ذهن یا بیشپی اوقات که من یم گویم  نشدم

 همه دارند مشخص بشود. . و اشکال عمویم ما  روشن بشود  یفتد و ب
ً
که تقریبا  

که در ذهن اتفاق یم افتد توضیح بدم و از قول عارفان بزرگ و حنی ادیان امروز من سیع یم کنم دوباره در مورد این حس وجود   

شن بشود. بلکه رو  ،مهعمویم انسانها را توضیح بدبزرگ این اشکال   

ش رها بشوید  « هسنی »را یا  « خود»اگر شما این  رایه که عارفان کسانی که این راه را رفتند پیشنهاد یم   . را نبینید نیم توانید از شر

ایجاد درد یم   را یا یک عامیل در ذهنمان که همیشهپندار ردۀ پخود یا  من ذهنی را یا  ما قسمنی از این هر موقعکنند این است 

این شناسانی با رهانی ییک است.  ،د یم شناسیمکن  

 تنها رایه است که کنند .   هار انجام بدهید تا به آنجا برسید را پیشنهاد نیمچهیچ کدام از این عارفان رایه را که یک دو سه 
ً
ظاهرا

از جنون خودمان را یم شناسیم خرد خودش را به ما نشان یم عارفان بزرگ در موردش توافق دارند. یعنی به محض اینکه قسمنی 

ی  را پیشنهاد یم کنند.  یک راهدهد. و بیشپی ادیان و عارفان همت   

ی پیدا کند   ی . شاید بشر در آینده راههای آسانپی ی است  . نیم دانم خود من راه بهپی هر هفته یک قسمنی از این من را برای همت 

و با این شناسانی رها بشوید از آن. بکمک موالنا توضیح یم دهیم بلکه شما شناسانی کنید همان قسمت را در خودتان   

ش کار نکرده و از شر روی خوداول بدانید که این خود و این حس وجود در ذهن اتفاق یم افتد و همه به آن دچارند. اگر انسانی 

و آزاد  یعنی رها شد  برستجدا نشده و آزاد نشده کما اینکه در این جا یم گوید: این خودی و این هسنی و این حس وجود در ذهن 

مست شد در فضای یکتانی این لحظه . گفتنش خییل و وقنی که آزاد شد بطور ویژه ای این روح انسانی  هستی از از خودی و شد 



یل متوجه نشویم این خود یفکر یم کنیم و  عمل یم کنیم ممکن است خچون ما االن داخل خود داریم  یلآسانپی از عملش است. و

  درست گشت مرا با آنچه یم ندانستم  سطر سوم یم گوید : چر هست. کما اینکه در 

ی که من  ی ی که االن من و  شما و تقر یعنی این چپ  ی  در همه انسانها  نیم توانستم بشناسم آن چپ 
ً
نیم دانند که  یمگرفتارش هستیبا

سنی آن مه یعنی در چر هست. و درست بشو هم نیست مگر اینکه این الگوهایش که االن در موردش توضیح خواهیم داد در در 

 و یکتانی این لحظه هست 
ی

د. اگر این  ن بشکند آن الگوها در آفضانی که فضای زندگ د همانطور نکار صورت و از آن نظم بگپ  گپ 

که خواهیم که االن خواهیم خواند و خواهیم دید از زبان عارفان بزرگ هر کاری که ما بکنیم ایجاد درد خواهیم کرد و همانطور  

که اسمش خود است و در مسائل ما مثل خشم درد کینه و بد دیدن و ترسیدن همه اینها نایسر از این بافت ذهنی است   مدید تما

کار است تظاهر یم کند که ما او هستیم . کند . در واقع یک دغلواقع جعل هویت یم    

ی  یم توانیم « من  »پس وقنی که یم گوییم ی ترین چپ  یک بافت فکری ساخته شده از که دو جور ان را ببینیم . ییک اینکه دروغت 

یط شده هست و است   شر
ً
ی های گذشته دارد غالبا یط شدگیهای گذشته و یادگپ   به شر

ی
وجود  ،ن حس وجود آتوی و و بستیک

  د دل ما و آن ما را یم ترسانچون برای ما مهم هستند شده مرکز ما.  در نتیجه درست شدهذهن ما  در دارد و 
ً
برای اینکه تماما

ی رفتنی هستند و توابس هانی که از بت 
ی ی خواهد رفت در نتیجه ما یم ه است به چپ  ها از بت  ی در عمقش یم داند که همه این چپ 

 ترسیم. 

تا رها نشود شما روی آرامش را نخواهید دید.  . ان و دل ما از این خودی و هسنی باید رها بشود ج  

تمانش ییک موضوعش و محتوایش است و ییک ساخ . ه توضیح بدهم که این من و من ذهنی دو تا مشخصه دارد فقط یک خرد 

نیم  دانید . این را شما باید بدانید و اگر نچطور خودش را درست یم کند و با چ  است. ییک این است که چه و ییک چطور. 

این را بشناسید. هر  دفعه شما فریب یم دهد و گول یم زند. باید بدانید که چطور این من ذهنی را درست یم کنید و با چر و توانید 

ما را فریب یم دهد که تظاهر کند که شما آن هستید. شطور از آن دفاع یم کنید و چطور آن چطور نگه یم دارید و چ  

هید و از یک من دیگر وجود دارد که من  از خودی و هسنی داری و اصیل شماست آن موقیع است که شما از من ذهنی مپ 

ی یم رهید و در فضای  ی در ذهن داشتی و به زبان مذهنی با خدا ییک یم شوید. آن هم  یکتانی زنده یم شوید به اصلتانوجودداشتی

زنده بشویم به آن من ما از این من تقلنی برهیم و  است کهو تمام مقصود این برنامه این یک من است و آن من اصیل شماست. 

 اصیل. 

ی است و و من در االن در واقع پس وقنی که یم گوییم من ممکن است که  ی دارد صحبت یم کند اگر من ذهنی داریم آن من غت  روغت 

ی باشد و که من یم گویم و من فالن کار را یم کنم .. این من در  ، ممکن است که صحبت یم کنیم  یا وقنی که یم گوییم من در زبانغت 



 است آن من اصیل باشد. اگر شما از من تان رها شدید 
ی

 من اصیلتان که از جنس زندگ
ً
اری است و از جنس نی از جنس هوشیحتما

جدا نیم شناسید. سنی در آن نیست . شما با خدا در آنجا ییک هستید و خودتان را از آن خود و ه. فریم است   

 یا خدا خودش را و هوشیاری و خرد خودش را از ما یم تواند 
ی

بیان کند. در نتیجه زندگ  

بر روی بر یم گردد  نوریک آینه ما عمل یم کنیم و کل شعاع پس این کل سیستم ما شبیه این است که یک شعاع نوری میاد مثل ی

مثل یک آینه عمل یم کند. فقط تم بدنی ما و ذهنی ما ساین سی . د غینی را بوسیله ما بیان کند خودش زنده یم شود و یم تواند خر 

  !! ویل تا آنجا برسیم ما کار داریم

ی هسنی یعنی وجود . که    است.  چطورو دیگری  چهگفتیم دو تا قلم دارد ییک اینکه پس این خودی و هسنی یعنی خود داشتی
ً
مثال

ید  ید و و صداش در یم آید چه او را ازش یم گپ    یم وقنی که شما از یک بچه اسباب بازیهایش را یم گپ 
ً
با این اسباب بازی اصطالحا

این را جزو خودش کرده . این مربوط به چطور نیست این ممکن است که بعد از یک ساعت اسباب گوییم که هم هویت شده و 

ی دیگری بردارد و  آن بکند و بذارد روی یک  از هویتش را از چشمش بیفتد آن اسباب بازی یعنی بازی را بگذارد کنار و با یک چپ 

ی دیگر.  ی  چپ 

این اسباب بازی مربوط به محتواست. موضوع ست که اتومبیلش باشد بچه بزرگ یم شود ممکن ا وقنی این اسباب بازی بچه 

ی هستند.  ی رفتنی ها هستند. خود است که در جلسات گذشته موالنا به ما گفت که اینها از جنس آفلت  از جنس از بت   

ی بار ما بعنوان  چطوراما خود   بچه یک ماهه و یا دو ماهه متوجه یم هم دارد. این خود چطور خودش را درست یم کند. اولت 

یا برادر خواهرمان یک کلمه خایص هست . وقنی که صدا یم ما را صدا یم کنند مثل پدرمان یا مادرمان مردم شویم که اسم ما وقنی 

کنند یا شپ  یم دهند.   یم خندند، بازی یمکنند به ما نگاه یم کنند   

فت کرده که یم تواند کلمه را بشناسد و   پس یم فهمیم که این اسم یک معنی خایص دارد و مربوط به ما است. ذهن ما آنقدر پیشر

ی من است. و ربط بدهد  این را برای خودش تشخیص بدهد  که این کلمه مربوط به من است و این کلمه عت   

ها را بردارد و به آن بچسباند. مثل اسباب بازی. حا هم دارد که حول و این ذهن ما این خاصیت ر حاال  ی  که این وش این اسم چپ 

یواش یواش دور این میبافد که موالنا اسم این را یم اسباب بازی مربوط به این اسم است و این اسم هم مربوط به من است. 

ی هسنی باف . فهسنی با ههگذارد جوال  یم گوییم هم وش اسم ما یم تند. این تنیدن حذهن ما است که حول و همت 
ً
را اصطالحا

یک هسنی بتنیم و بگوییم که ما که ما یم توانیم حول این اسم خودمان   ،هویت شدن. هم هویت شدن یعنی این خاصیت ذهنی ما 

ها را به آن مربوط بکنیم ی و با این ییک کنیم.  این هسنی هستیم و چپ   



چه ما که یس سالمان است یا چهل سالمان است یم توانیم بچه مان را تجسم  و  بچه چه  تجسم یم کنید در ذهنتانیعنی شما 

و این دو تا به هم مربوط کنیم و با هم قایط کنیم و این من یا وجودی  اسم خودمان را هم تجسم کنیم که بافته ایم دور اینکنیم 

 یا هم هویت شدن است . هم هویت و کار مرب  اینرا که اسم ما را دارد بزرگپی کنیم. 
ی

ط به ساختار و ساختمان هم هویت شدگ

 شدن اصطالح پرمعنی است . 

ون تجسم یم کنید و هویت خودتان را به آن یم بخشید. یعنی چ ی در بپ  ی یم گویید که این من هستم و را؟ برای اینکه شما یک چپ 

 ن هویت شما را دارد. شما هم هویت آن را دارید. از جنس او یم شوید البته آبعد از 
ً
ی در واقع . ذهنا ی ی هیچ چپ  ون خپی در بپ 

 نیست فقط فکر است. 

 بخش دوم: 

. موض و یعنی ساختارش این خود و هسنی همینطور بافته میشود بوسیله چطور و چه.  نی که اعو محتواش یا موضوع من ذهنی

 ما با آ
ً
یت جنس خودمان را یم بخشیم و جزو و هآن ها  هتجسم یم کنیم در ذهنمان و ب یعنی نها هم هویت یم شویم معموال

مثل هر جور مال دنیا که یم تواند تعلق داشته باشد مثل خودمان یم کنیم شما یم شناسید. آنها کدام هستند؟ متعلقات مثل پول 

ی یا خانه  ی من ذهنی احساس استباشد بنظر میاد که هر چه جامدتر  ... زمت   مردم دوست دارند که زمت 
ً
ی یم کند. مثال حکام بیشپی

ی  ی نیم رود .وقنی زمت  ی از بت  ی بخرند چون زمت  را در ذهنشان تجسم یم کنند و در ذهنشان به آن هویت یم دهند آن خاصیت از بت 

ی ظاهر  ی یم دهد که مثل اینکه من االن هویت محکیم دارم. همه اینها باد هواست همه نرفتنی زمت   به آنها حس اطمینان بیشپی
ً
ا

ی است و بطور کیل همه اینها از جنس فکر هستند. فکر جنس اینها از  قابل تغیپ  است. آفلت   

ی دارید فکر یم کنید و یک نفر  ی ی یک شما دیده اید که شما راجع به چپ   فکرتان عوض یم شود.   یمدیگری  چپ 
ً
یعنی گوید و شما فورا

 دارد پاین فکر قابل تغیپ  است اگر این 
ی

ی که شکلش عوض یم شود بستیک ی  سمن شما و هویت شما و خوشبخنی شما به این چپ 

خراب است.  وضعتانشما   

هستی از برست جان و دلم از خودی و موالنا دارد یم گوید که   

ر است . پس هم هویت شدن مربوط به چطو   

ی را یم خواهم بگویم بقیه اش را ان برریس یم کنیم.  با همدیگر  آیندهدر چند جلسه شاهلل من امروز دو تا چپ   

ی من ذهنی است خاصینی است که در فاریس به آن اختمان یا ساختار سبسیار مهم است و مربوط به دیگر که ییک  و چگونه ساختی

حرص یعنی زیاده خوایه. . « حرص»یم گوییم   



ی که ما در اثر هم هویت  ز ساده بگوییم یعنی نیا ی . من ذهنی یعنی چپ  ی را برابر  شدنبه بیشپی  داشتی
ً
بافتیم یک خاصینی دارد که اوال

ی  د . داشتی   مساویرا با بودن یم گپ 
ی

ی یم داند و این اشتباه یم کند. ویل در با زندگ ن هم اشتباه یم کند چون هیچ موقع به آ داشتی

انی که دارد توجه  ی دارد که آن زیاده خوایه است. زیاده خوایه یعنی نیاز ما یا نیاز من ذهنی ما به بیشپی ند یک خاصینی ک  نیممپ 

ی .  ی مربوط به ساختمان من ذهنی استخواستی ن دالر مهم نیست که شما چقدر دارید. شما یک میلیو  یعنی  . نیاز بیشپی خواستی

 دارید 
ً
اگر بیشپی از آن نخواهد ده میلیون دالر دارید یا صد میلیون دالر دارید اگر من ذهنی دارید این بیشپی از آن یم خواهد. اصال

 از کار یم افتد. 

ها را در مورد من ذهنی بشناسید مقدار زیادی حداقل حاال چرا اینها را یم گوییم ؟ برای اینکه اگر شما  ی به شما کمک یم این چپ 

 شما یم خواهید یا این 
ً
مزاحمت یا دستورات من ذهنی شما است. اینکه ما شود. هر موقع شما زیادتر یم خواهید ببینید حقیقتا

 یم خواهیم زیادتر یم خواهیم درمانده شدیم از اینکه ما 
ً
 الزم داریم و آیا واقعا

ً
ی که یم خواهیم واقعا ی  الزم داریم. آن چپ 

ً
این واقعا

یم داند چر و ذهنی نیم داند که چر یم خواهد؟ خییل موقعها من ذهنی زیاده خواهیش اینطوری بروز یم کند آن را ؟ یا اینکه من  

ش است. آیا شما یم دانید که چر یم خواهید؟ خییل که چر یم خواهد. این یک جور زیاده یم خواهد ویل یم داند  یم خواهد! 

ی را که دارد دیگر نیم خواهد.  ی بیشپی انسانها و یا حنی خود شما ممکن موقعها نیم داند که چر یم خواهد فقط یم داند که این چپ 

ید که یم گوییم این را که دارم نیم خواهم   شما باید . اتفاست که از این رنج بپی
ً
موازی برای اینکه  ن را که دارید بخواهید. آاقا

 
ی

ی شدن با زندگ ی ی که در این لحظه هست را بپذیرید. آخر اینکه شما آن چپ  ی در این لحظه معنیش این است که شما باید این چپ 

کتهای ند االن دارید نیم خواهید این گرفتاری من ذهنی است. گایه اوقات من ذهنی بصورت جمیع عمل یم ک که ی شر مثل همت 

ی توجه ندارند و فقط یم دانند که بیشپی یم خواهند. بیشپی از که چند ملینی  بزرگ  یکه هست آ به هیچ چپ  ی یم خواهند که این ن چپ 

ی آلوده بشود ها آلوده بشود  ی برود زمت   انسانها از بت 
ی

رودخانه آلوده یم شود ویل برای آنها مهم موجب این یم شود که زندگ

 نیست !! 

ی توجه برای فرد هم مهم نیست . فردی که  ی را با بودن مساوی گرفته. تازه اگر به داشتی که خییل خوب بود چون   داشتداشتی

ی توجه ندارد و فقط یم گوید که من زیادتر یم خواهم. یک جانی قانع یم شد  شاید در  ا خودش هم نیم داند که چر .. خب به داشتی

 یم گوید. 

های ظریفی که موالنا یم گوید  ی ***چو در درستی آن نیم دانستم یم درست گشت مرا آنچه را : برای اینکه مهم است این چپ 

 این الگوی     مرا تو بشکستی مه 
ً
 لصد میلیون دالر پو زیاده خوایه البته من انتقاد نیم کنم به کسانیکه دوست دارد که مثال

 دوست دارید و عشق پول دارید خب داشته باش. این از 
ً
هم نمیاد فقط دوست دارم توی بانک « من »داشته باشند .. اگر واقعا

 یم خواهید پول است خب صفرهای پولم زیاد بشود ..اگر تحقیق کردید و بحضور زنده هستید ویل ییک از 
ی

اقالیم که شما در زندگ



  بفرمایید. و در درسنی 
ی

باالنس دارد و شما قدرت انتخاب این را دارید که از آن مه در آن مه با ماه در فضای یکتانی این لحظه زندگ

ی چقدر. اشکال  ی ی که دارم من ذهنی در این کار چه چپ  گرفتاری بوجود   ،میخواهم زیادتر ساختاری که زیادتر یم خواهم از هر چپ 

مثل این است که شما بخواهید غذا فقط همیشه زیادتر یم خواهم. خب این  ! نیم دانم را اینکه چقدر زیادتر یم خواهم  میاد. 

 
ً
ید یک قسمتش را مثال ی . آن دیگر غذا نیم شود دیگر! یه یم خواهید نمک زیادتر بریزید تر یم خواهید و دزیا ش را نمک بپر  

 هم همینطور است
ی

 در فضای ی . زندگ
ی

 در زندگ
ی

و و یک تشخییص هست که به  ،کتانی این لحظه وقتیکه باالنس و هماهنیک یک نپ 

فقط پولم زیادتر بشود ..  متعلقات از سالم بماند و باید به آن برسم و نیم شود که شما یم گوید من یک بدن دارم که این بدن باید 

د و یم گوید که من یم خواهم از نه این نیم شود. چون بیشپی اوقات این من ذهنی  چند تا کانال را یم بندد و یکش را فقط یم گپ 

م.  ادم من در همه ابعیکش ممکن است که پول باشد و ییک ممکن است که همه کانالها را ببندد و بگوید که این هویت بگپ 

و خودم را یم شکست خوردم و فقط این بچه هایم هستند که مال من هستند و باید به من هویت بدهند و من یم چسبم به آنها 

نها.که با این کار هم خودش را بدبخت یم کند و هم آنها را. این که عشق نیست!!! آاندازم روی   

ی را متوجه شدیم که این من ذهنی خب پس  خاصیت را داریم که یم آییم به این جهان است و ما این  ستی بافهتا حاال چند تا چپ 

شکلش در این هسنی بافی یک یعنی حصپ  بافی که هسنی یم بافد. هه هسنی باف را موالنا بکار برده . فیم و جوالیم باوهسنی  

.  عچطور است و یک شکلش موضوع هسنی است. موضو  هانی که یهسنی یم شود که عوض بشود. موضوع هسنی بافی
ی عنی آن چپ 

ی است و   به فرهنگ از جنیس که بقول موالنا از جنس آفلت 
ی

یم آنها را و به آنها یم چسبیم . آنها بستیک یم گذرد و یم رود و ما یم گپ 

هانی در آنجا ارزش یم گذارند و آدمها دارد که کجا بزرگ شدند و ب
ی دم به آدم هم فرق یم کند. ویل از لحاظ آاز این ه چه چپ 

ها هم هویت شدند و همه انسانها که من ذهنی  دارند ساختاری همه انسانها یک جور هستند و همه انسانها  ی در ذهنشان با چپ 

 یم گوییم نیاز به بیشپی دارند و 
ً
حرص دارند. اصطالحا  

 این را فهمیدیم؟ 

که من ذهنی فردی نیست همه دارند. اگر همه دارند این است  ن هم این آیم و بگوی حاال اجازه بدهید که یک مطلب دیگری را هم

پس مسئله ای نیست. نه مسئله است! یم خواهیم این را شناسانی کنیم. معنیش این نیست که اگر همه دارند   

گویند.   عارفان توجه کنیم و ببینیم که اینها در مورد این موضوع چر یماجازه بدهید به نگاه برچی از   

 من  کند شما بریم خورید که یم گوید من هیچ اشکایل ندارم! این صحبتهانی که موالنا می به کیساگر بنابراین 
ً
ندارم پس این اصال

 بکند و دچار خود و یم بینیم االن آدم هسنی دارد و خود دارد . نیم شود که انسانی بیاد در این دور که ما 
ی

در این جهان االن زندگ

ی را یک مرض ذهنی باشد. بعیصی از عارفان هسنی هسنی  ن شمردند یک مرض ذهنی عمویم. یعنی اینکه همه دارند. یا خود داشتی



... جان و  برست جان و دلمهمانطور که موالنا گفت همه باید به هم کمک کنیم تا این مرض را خوب کنیم و خودمان را پس 

که این   د نگویی شد مشکل ایجاد  ازدواج گردیم و  اگر این مرض ما رفتیم توی یک رابطه و دل ما برهد. نگویید من اشکایل ندارم! 

او هست که دارد دروغ یم  گوید.  من را دوست ندارد و مسئله مال من نیست او هست که دارد مسئله ایجاد یم کند. او هست که 

هر چه که بگوییم مسئله ایجاد یم کند. هر کاری ید که این خود و هسنی هر کجا که برویم مسئله ایجاد یم کند. نه! االن خواهیم د

که بله شما خییل و یادتان میاد  شما این را تجربه کرده اید. یعنی اگر شما این تجربه را دارید که بکنیم در آخر درد ایجاد یم شود. 

و االن هم کدورت دارید و االن هم از و االن هم ترس دارید و رنجش دارید  هدرد ایجاد شد زحمت کشیده اید ویل هر کاری کردید 

ی کیفیت ندارد و   زندگیتان رایصی نیستید  «.  خود  » زندگیتان فقط بخود همت   

چر یم گویند: عارفان  از حاال ببینیم که برچی   

پردۀ پندار  : این را یم گوید حافظ به روشنی   

بماند نکار در احرم یار بماند **** وانکه این کار ندانست هر که شد مرحم دل در   

شکر ایزد که نه در پردۀ پندار بماند ****  اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن  

بار بماند هر ت شد و  در چشم گس آب ح****  مستدیدست بلورین ن زاهر یم لعل ک  

 ببیند که چقدر قشنگ گفته! 

 شد  کیسهر  
ی

رفت به فضای یکتانی این این من را رها کرد که االن دل ما شده و از جنس دل شد از جنس خدا شد از جنس زندگ

 . هر که این کار لحظه و در حرم خدا. 
ی

ی ماند در حرم زندگ ی را نتوانست بکند هر کیس گفت که من هیچ اشکایل ندارم در  یک چپ 

است. « انکار  »که اسمش  

ی که در اینجا هم گفته :  انکار یعنی  ی . همان چپ  ی
ی و نشناختی انکار    نستمدرست گشت مرا آنچه یم نیم داجهل و ندانستی

ی به شناخت  ی و میل نداشتی ی و نشناختی ه و نپذیرفتی ی ی هم یم گوید اسمش یعنی ستپ  ی هستم که در پایت  ی به اینکه من دچار چپ 

یم گوید خدا را شکر که دل من در پردۀ پندار نماند.  است. شکر ایزد « پردۀ پندار »  

هر فکری که یم کنیم این دخالت دارد . پردۀ پندار یعنی بافت یعنی پرده و بافت فکری است که هر کاری که ما یم کنیم  پردۀ پندار

ذهنی شده دل ما و انکار هم یم تظاهر یم کند که ما آن هستیم و او ما هست!! من « من  » و اینمن وجود دارد  که توی آنفکری  

 را انکار یم کند و دیگران را بصورت جسم یم بیند دنیا را عویصی یم بیند کند 
ی

. . خدا و زندگ  



 به ما چه یم دهد  حاال سبب یم شود که به ما چر  بدهد؟ یم گوید 
ی

از آن دست   ن ستدیمریبلو هر یم لعل که از دست  : زندگ

یم بلورین از آن دست خدا یم صاف  ت یم شود در چشم ما خشک یم شود و یم ش تبدیل به غصه و غم یم شود و آب حرا یم گپ 

این طوری است ؟ماند.   

ی شما یادتان یم ماند که   ی  را انکار یم کند بافت فکری دل ما شده  یکپس حداقل یک چپ 
ی

و یم  د نیم خواهم بشناسو این زندگ

 . هر لحظه ما را فریب یم دهد و گوید من ایرادی ندارم 
ی

با خودش همراه یم کند. ما نیم توانیم بشناسیمش و این لحظه زندگ

 کنیم  صاف را  
ی

 از ما عبور کند اگر ما که که به ما پیموده یم شود که ما باید زندگ
ی

 هستیم که باید زندگ
ی
در مقابل مثل کانال صاف

 
ی

ه کنیم ایستیم و بزندگ ی   ستپ 
ی

 از ما عبور نیم کند . مثل همان حالنی که گفتیم آن  زندگ
ً
شعاع نوری میاد و شما آینه هستید و تماما

 یم تواند خودش را بوسیلۀ 
ی

شادی و شما هم حسش یم کنید این لحظه خردش را و شادیش را شما بیان کند بریم گردد و زندگ

 در تمام اجزاء وجود شما ارتعاش یم کند و این ارتعاش را 
ی

ی االن شما حس یم کنید و زندگ این بافت ذهنی ما هم با تمام قدرت همت 

فکر  یم کنیم که آن ما هستیم !! نه آن ما نیستیم. چون  کنیم   یمرا ما ازش دفاع که دل ما شده که بافت انکار است   

از یک من ذهتی و از یک من که دارید هر موقع دفاع یم کنید دارید از چر دفاع یم کنید؟ اع یم کنید شما وقنی که از خودتان دف

نی خودی هویت شما را جعل کرده و یم گوید که ما هست!! نه کجا آن ما هست؟!  . دفاع یم کنید  من تقلتی و جعیل استاین   

ی مساوی با آزادی است.  حاال ما اینها را یم خوانیم که شما بشناسید خودتان را. ویل ی که شناختید همت  یک همینکه شناخت همت 

ون. کما اینکه موالنا در این غزل یم گوید که  : قسمنی از این پردۀ پندار را ما شناختیم ازش یم پریم بپ   

وقنی بود که رگ را فصاد در قدیم ) بجستم از خود و گفتم زیه سبک دستی بگشاد **** حلم اکاد و صچو گشت عشق تو ف

. هم ( در امروز هم که رگها را باز یم کنند باز یم کردند رگ را یم شکافتند و باز یم شد
ی

وقنی که فصاد است. اکحلم یعنی رگ زندگ

 ما را باز یم کند 
ی

. عشق تو میاد و رگ زندگ  

 ما چطوری باز یم 
ی

ی رگ زندگ  و ذهن شما این  شود؟ همت 
ً
شعاع نوری که میاد و به شما به عنوان آینه یم خورد و بر یم گردد تماما

 از شما عبور یم کند.  را جذب نیم کند 
ی

رگ تا تبدیل به مفرغش کند یا تبدیل به من بکند. شما دیگر هوشیار شدید در نتیجه زندگ

 شما باز شده 
ی

ی خود. یم گوید از خود جستم. از هم . زندگ ت   

و گفتم به به ! چه سبک دسنی . چقدر سبک شدم. از خود جستم   

 بخش سوم: 

 دوباره حافظ چه یم گوید؟ 



 یم گوید: 

این سخن آسان نشود **** تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشودواعظ شهر گر چه بر   

 که ننوشد رندی آموز و کرم  
ی
دیم و انسان نشو کن که نه چندان هنی است **** حیوان  

ی یم گوید که گر چه که بر واعظ شهر و  نه فقط بر واعظ شهر! حاال واعظ شهر مثل همه ما یک من برما و بر همه انسانها همچنت 

ی در دلش  آنجا صحبت یم کند. یک بافت ذهنی است که باهاش هم هویت شده و به او حس وجود داده. دارد و از ذهنی دروغت 

ه. او واعظ است. و یا با هر باوری هم هویت شدواعظ شهر کیس است که وعظ یم کند ویل با باورهای دینی یا با باورهای سیایس 

 )که در این مورد بخصوص باور دینی است( 

 آسان نیست . برای ما هم قابل قبول  ،درست است که برای همه ما نه حاال فقط برای واعظ شهر  یم گوید 
ً
قبول این سخن اصال

! نیست  

ا من وجود دارد دل ما شده بنابراین که توی این باورهحافظ این را به همه یم گوید. تا زمانیکه این بافت تقلنی و ذهنی و من دار   

ی هستیم و دروغ یم  گوییم ما مسلمان نیم شویم.  ا ریا ورزد و سالوس  یعنی تا وقنی که دروغ یم گوید تا زمانی که غلط یم تدروغت 

ی که یم بیند درد ایجاد یم کند  ی آن مسلمان نخواهد شد. بیند و تا زمانیکه هر چپ   

ط اتفاق این لحظه. مسلمانی چیه؟ مسلمانی از تسل ه با آن. ویل این بافت یم یم آید. یعنی پذیرش نی قید و شر ی ذهنی نه انکار و ستپ 

ه یم کند.  ی ی که اتفاق میفتد ستپ  ی ی با هر چپ   دروغت 

. مسلمانی هم در واقع شما چطور   ی همان کلمه از  (شاید امروز به آن اشاره بکنیم)هستید؟ مسلمان در معنای عمویم یعنی همت 

. از هست. یعنی شما یم شناسید که من از جنس چر نیستم« ال اله»آن اشاره یم کند که یاد که موالنا مرتب و مرتب به اصیل م

که اله هللا است.   جنس آن جنون نیستم و بالفاصله آن قسمنی که شما از آن جنس هستید خودش را به شما نشان یم دهد   

آن دارد حرف یم زند هیچ موقع من دار مرکزش هست و از هنی ذو این بافت دارد تا زمانیکه واعظ دورغ یم گوید و دل تقلنی  

. مسلمان نخواهد شد. درست هم هست  

ی ال اله که اول یم عبارت از این است که شما یم شناساست که تنها تمرین معنوی اصیل مسلمانی یا هر دینی  برای اینکه   ید همت 

ی است که یم گوید من دارم یم شناسم  د که بسم هللا رحمان الرحیم گوی ی که از جنس آن نیستم. مسلمانی همت  ی آن چپ   

هانی را که خدا از جنس آنها نیست 
ی نشان یم  ا بنابراین آن قسمنی از من که از جنس خداست خودش را به ممن یم شناسم آن چپ 

 دهد. 



ش  این تنها   ی ی جنون معادل خپ 
خرد  . هوشیاری حضور است. جنون من ذهنی استتمرین درست معنویت است. شناختی

د نیم توانی جنون را بشناسهوشیاری حضور است. برای اینکه اگر هوشیاری حضور برنخ ی قصه کوتایه از مثنوی یک . امروز د پ 

یم کند که شناخت جنون که در اینجا هم اشاره کید به این دارد که . موالنا تا هم زمان هستند برایتان خواهم خواند که بدانید اینها 

  یم ندانستم چهگشت مرا آندرست  یم گوید : 

 این چر هست؟ 
ً
این جریان چر هست؟ گمشده ایم در فکرهایمان. یم چرا ما در من ذهنی  به تله افتادیم و نیم دانیم که اصال

  یمترس
ً
ی ما را اینطوری  اینطوری هستیم ؟ ما کجا ریان چیه؟ چرا جیم رنجیم کدورت داریم و.. اصال ی هستیم؟ نیم دانیم! چه چپ 

 یم کند؟ نیم دانیم! 

اگر ساختار و موضوع را حاال شناخت این بافت این من ذهنی که امروز توضیح دادم که شما   یم ندانستم هدرست گشت مرا آنچ

یم کند نشناسید هر دفعه شما که آن فکر یم کند و عمل اگر من ذهنی را و طوریتوانست من ذهنی را بشناسید. نشناسید نخواهید 

ید که دفعه بعد من دیگر عصبانی نیم شود. دفعه بعد گفترا فریب خواهد داد. شما دیده اید . شما ده ها بار عصبانی  شده اید و  

ی نداشته باشم فقط با عشق حبت یم کنم آرام صحبت کنم و دیگر من  توبه کردم که دیگر با بچه ام که ص ی هیچ خشم و چپ 

ی یم شوید !!! صحبت کنم. یکدفعه  ازۀ امور از دستتان در یم رود و خشمگت  وسط کار شما شپ   

چرا اینطوری شدید؟ پس مگر تصمیم نگرفته بودید؟ چر شد؟   

من ذهنی  گ تصمیم گرفته بود؟  

 گ زیر پا گذاشت؟ من ذهنی 

معادل آزادی است. کند؟ هوشیاری حضور . شناخت گ شما را از شر آن رها یم    

ی هم خییل آسان است ما یا دل نیم دهیم یا من ذهنی آنقدر اختیار ما را ب  چنگ گرفته که اجازه نیم دهد ما به عنوان ذات شناختی

یم اصیل خودمان یک خودی نشان بدهیم  ی    : رندی آموز و کرم کن. و دارد حافظ این را یم گوید کهتصمیم بگپ  رندی همت 

ی هویت از تمام متعلقات  است. رندی یعنی گسستی
ی

ی . معنیش این نیست که اینها را نداشته مثل باورها  آزادگ و مال دنیا و همه چپ 

م. هویت از آنها ن ! بایسر  یم خواهیم بگپ   

ی یم  شوید و متوجه بشوید که این مربوط به شما ذهنی را یم سازد . یعنی شناخت ساختار و موضوعانی که این من  اگر خشمگت 

ی است که شما دارید ساختار است این مربوط  ی  زیاده خوایه شما بوده و یا این مربوط به هم هویت شدن با یک چپ 
ً
است به مثال

ی یاد گرفنی ... خب ای ز ااز خانواده ات یاد گرفنی از پدر و مادرت و یا  ن را االن یم بینی و یم گونی که من این کار را یم خواهم معلمت 

من ذهنی مثل یک کامپیوتر کوک شده دیگر نکنم. یم گوید که این که هپی و فضیلنی نیست که من ذهنی که مثل حیوان یم ماند 



ش نیاد با دردهایش هم است . تمام فکر و ذکرش این است که  ی گپ  ی ها را زیادتر بکند. اگر چپ  ی ها هم هویت بشود و آن چپ  ی با چپ 

یم تواند با دردهای با رنجشش هم هویت یم شود. یعنی آن موضوع یم تواند رنجش باشد یم تواند درد باشد هویت یم شود. 

 برای من علو از کهنه هم هویت بشود. یم تواند خودش را تبدیل کند به آدم علیل 
ً
د. اصال یل بودن و مریض بودن هویت بگپ 

د.  د فقط مهم این است که هویت بگپ  شما آدمهانی یم بینید که مریض هستند و هزار  جور ذهنی مهم نیست که از چر هویت بگپ 

ی پیدا نکرده مال دنیا زیاد ندارند مرض دارند و به مرضهایشان هم افت ی اگر سواد و سواد ندارند  خار یم کنند. ویل من ذهنی آنها چپ 

ی آن موقع مالشان را به رخ مردم یم کشیدند اگر بچه ا داشتند یم گفتند که من ب ای سوادم و این قدر سواد دارم اگر مال دنیا داشتی

یم  ما کیس هستیم که اینجور  بچه ها را بزرگ یم کنیم از آن هویتبا مقام باال داشتند یم گفتند که این بچه را ما بزرگ کردیم 

. گرفتند. ویل حاال چون هیچ کدام از اینها نیستند به درد چسبیدند   

 که ننوشد   رندی آموز 
ی
یم و انسان نشودکرم کن که نه چندان هنی است **** حیوان  

که ذات خودشبه ذات  هاین است که دوباره زاییده شده و تمام آن هویت ها را کاذب را رها کرده و این لحظ انسان چیه؟ انسان

 فضای یکتانی این لحظهدر  این لحظه ییک اتفاق این لحظه است و ییک هم ذات خودش است.  و قائم است  خوانی هست 

 غزل اتفاق این لحظه مهم نیست اتفاق این به او هویت نیم دهد یعنی بقول این. ست و با آن ییک ا غرق است است  همیشه

باد از انتظار رهیده که گ   صبا بوزد **** نه بحر را تو زبونی نه بسته شستی رهیدی که یک از انتظار   موالنا منتظر نیست

این من ذهنی هست که منتظراست. سب بیفتد. آیا شما منتظرید؟ اگر منتظرید موافق بوزد . گ اتفاق منا  

د و چون آنها نو من ذهنی کوشش کرده از اتفاقات  ها هویت بگپ  ی منتظر در نتیجه همیشه ناراضیه. توانند هویت بدهند  یماز چپ 

ک نون و نوانی برسیم!! نه نیم افتد. یما در آینده به  باالخره  اتفافی بیفتد کهینده اتفاق جالنی بیفتد و یک آاست که در   

 نمیاد. این انسان عبارت از این است که این لحظه اصل 
ی

 نیم دهد از اتفاق زندگ
ی

خودش را و ذات اتفاق بیفتد به شما زندگ

 اخودش را حس میکند و به آن زنده هست اتفاقات هم اتفاق یم افتند و ا
ً
به این اتفاقات.  هبرکت جریان دار ز آن ذات تفاقا

ی انسانی مریض نیم شود.  بو هم خاتفاقات هم نیک یم شوند. اتفاقات  حاال یک یم شوند. هیچ اتفاق بدی نمیافتد. یک چنت 

د  د و یا یک اتفافی براش بیفتد . این هم موقع هست که در معرض یک تشعشع اتیم قرار بگپ  هر کیس ممکن است شطان بگپ 

انسان بیشپی نیستیم. چندین میلیارد انسان  و ما انسانها یکنشانگر این است که من های ذهنی دیگر دارند دردش درست یم کنند 

 ما آدمهای دیگر که کارهای عویصی یم کنند من های ذهنی دیگر اثرش به ما هم یم رسد. ویل تا آنجا که یک انسان است. 
ی

با زندگ

 را ننوشد و یم حیوانی که ننوشد یم و انسان نشود  هستیم خودمان برای خودمان درد درست نیم کنیم. موازی 
ی

انسان زندگ

 کامیل نشود. 



 حاال این را سعدی یم گوید: 

ص نیابد خل او  قوبتاست که هر کجا رود از چنگ عست دشمتی گرفتار بدخوی در د  

بد خویش در بل باشدخوی فلک رود بد خوی **** ز دست  بل بر گر از دست ا  

بافت من دار دشمن ما این  ،این من دلش قرار گرفتهچیه؟ بدخوی کیس که من ذهنی دارد و در ذهنش من دارد و این خوی بد 

ی است.  شما فکر نکنید که این آدم خوی بد دارد و این آدم خوی نیک   دشمتی گرفتار استدر دست  است. این خوی بد همت 

ی نیست.  ی ی چپ   توبقع گدر چنت. در دست دشمنی گرفتار است که هر کجا که برود هر کیس من دارد گرفتار اسدارد. نه همچت 

 اوست . در چنگ درد اوست. در چنگ عاقبت بد اوست. این خوی بد ما را ول نیم کند. 

اگر به آسمان برود بدخوی در آنجا این خوی بد او را ول نیم کند. این خییل با    : اگر ز دست بل بر فلک رود بدخوییم گوید  

خانه تان را عوض کنید یا همشتان را عوض کنید  ،. شما نیم توانید مکانتان را عوض کنید بروید به مملکت دیگر تمعنی اس

هایتان را زیاد کنید  ی حس هسنی و خود در ذهن هر کاری که بکنیم خودش را نشان خواهد داد.. و و.. خوی بد  چپ   

ا نظر عارفان را ببینید راجع به انسان که دارای ذهن معمویل است حاال ببینید که کسان دیگر چه گفتند و من یم خواهم که شم

ی مسئله گرفتار است. شما  ید و بیاورید این من دارد و به همت  نگویید که من ایرادی ندارم اگر یک انسان عادی را از خیابان بگپ 

شما هم اگر از خودتان نرهیدید شما هم دارید و شما هم گرفتارید. و برای ! نه خانم و یا شوهرم ایراد دارد و یا فالن آدم ایراد دارد. 

 خودتان و دیگران  درد ایجاد خواهید کرد. 

آید:  م یمایز  این گفته از هندو   

 

نامیده یم شود پردۀ پندار است. « مایا »جمیع ذهنی که درست حرف حافظ است یعنی یک مرض   



 روی این کار یم کند. یک االن خواندم از حافظ. این پیغام 
ً
دین بزرگ است و تماما  

عارف بزرگ هندی هم یم گوید : مانا ماهارایسر را   

The Mind is Maya که ایجاد درد یم کند و هر کاری که بکند باز خودش را نشان یم دهد که حرف سعدی   ذهن همان مایاست

 و پیش بینی عارفان خودمان را توجه نداشته ایم. هم هست. البته ما متاسفانه حرف 

 برای تو درد ایجاد خواهد کرد.     Vale of Illiusionکاری که بکنی این پردۀ پندار یا ذهن انسانی مایاست و هر  

 گوید:   یم ه ببینیم که بودا چ

 

) من یم خواهم توجه شما را جلب کنم که چقدر ادیان و چقدرعارفان تاکید کردن به بزبان بودا اسم این اشکال که همه ما داریم 

 به آن یک مرض ذهنی جمیع که ما 
ً
نتیجه دیگران را مالمت یم کنیم نیم کنیم ما ایرانیان به آن توجه نیم کنیم( و در توجه اصال

موالنا اسمش را گذاشت .. « .پردۀ پندار  »یا« مایا »یا « دوکا »رض اسمش را بگذارید ال این مکبرای دردهایمان. این عیب این اش

ی یا  « هسنی » وجود رنج دارد. پس    رستی  وا که ز رنج وجود که مژده ده   .« رنج هسنی »: یم گوید در سطر پمجم غزل در پایت 

. نرهیده اید کامل بطور  هنوز و توجه کنید به آن که شما هم ممکن است که این اشکال را داشته باشید اگر این اشکال است   

. : یم گوید   دوکا یعنی درد و عذاب و بدبخنی و نارضاینی

 و پذیرش. د
ی

 ر فرهنگ خودمان رضا داریم یعنی در این لحظه رایصی بودن و موازی بودن با زندگ

نسان دید و سال پیش ییک از انسانهانی بود که بوضوح این مرض را در ا 2500. بودا معنی یعنی انسان بیدار شده حرف  بودا که در 

ی را کشف کرد. که این را یم گوید که : هر کجا بروید هر کاری بکنید هر ییک از پدیده های مهم  بگویید این بدبخنی و این چه بشر



خودش را بزودی دیر یا زود در هر وضعینی نشان خواهد داد. آیا برای شما نشان نداده؟ و باهاش برخورد خواهید کرد.  درد را 

 جمیع هم نشان داده. داده.  صد در صد نشان
ی

 فردی نشان داده در زندگ
ی

 در زندگ

 انقالب یم کنیم آن کسانی که یم آیند و انقالب یم کنند اول قول یم دهند ما میاییم بطور جمیع 
ً
قولهای جمع یم شویم و مثال

ی یم دهند غافل  در ذهنشان  « نقشه خرانی »که این از اینخوب یم دهند قول آزادی یم دهند و قول رفاه یم دهند و قول همه چپ 

ی پدیده ای را بوجود بیاورند. است. آیا شما اعتماد یم کنید که آنها بتوانند   یک همچنت 

وع شد  ی بیست میلیون نفر انسانوقنی کمونیسم شر خائن و دشمن را بعنوان  این همه قول داد به مردم. در همان اول آقای استالت 

ی بیشت میلیون نفر ایجاد نجا نابود کرد. این نقشه خرابکاری و این نقشه دوکا در ذهنش بود. آطبقه ای در  شما یم توانید با کشتی

 یا آنهانی که امید بسته بودند و یا آنهانی که هنوز امید یم بندند .  ؟ بهشت بکنید 

ون. راه حل کجاست؟ راه حل این است که ما خود  مان را از خود بکشیم بپ 

 جاری تا 
ی

ون و با این لحظه موازی نشویم و به گنج حضور زنده نشویم برکت زندگ زمانیکه ما خودمان را از خود نکشیم بپ 

 به اعمال ماو به گفتار ما. بنابراین ایجاد درد خواهیم کرد.  نخواهد شد 

 موالنا به حرف ادیان دیگر گوش بدهیم.  سعدی به حرف حافظ و به حرفما باید به حرف بودا به حرف 

ی و ب  Sinمسیحیت صحبت یم کند راجع به گناه اولیه. گناه اولیه مسیحیت چه یم گوید؟  انداختی هدف ه در ریشه به معنی تپ 

ی وجود دارد یک مریصی وجود نزدن است. یعنی انسان در ذهنش  ی    دارد که نیم چپ 
ی

 ر تواند با مهارت زندگ
ی

ا کند و مهارت زندگ

ی   نفهمد که جریان چر داند که برای چر  اینجاست. این موضوع که در ذهنش است نمیندارد و همچنت 
ً
باعث شده که اصال

 را نداند هست. 
ی

 !! و منظور از زندگ

 کند و ما درست مثل اینکه هر لحظه ما تپ  یم اندازیم ویل به هدف نیم اندازیم. این 
ی

 میاد و از ما یم خواهد زندگ
ی

 یمن لحظه زندگ

ی گذاریم به هدف بخورد. این اسمش گناه است و    گناه به دینهای دیگر هم رفته از جمله دین اسالم. همت 

ی  را یم پوشاند؟ ما در اسالم کفر داریم که یعنی چر چیعنی پوشاندن. کفر  ی ی چه چپ  ی که توی آن یک بافت ذهنی بنام من ذهنی  پ 

. من هست اصل شما را یم پوشاند. تمام کفر  ی آزاد شدن است و تا وقتیکه این کفر را نشنایس وی با ساوشناخت کفر م یعنی همت 

ی ینباید معنی های بد به اینها بدهیم .. این خ  ساده ای است . یل چپ 

. همه اینها آمدند و گفتند که یک اشکایل در ذهن ما وجود دارد. دینها نیامدند که این دین بیاد آن ییک دین را ش جایش بنشاند 

عارفان بزرگ مثل موالنا سعدی حافظ دم ایزم نگفته؟ هنزم نگفته؟ دام ییک نگفته؟ آیا اسالم نگفته؟ مسیحیت نگفته؟ بودیک



حل کنیم و ما در آن اشکایل در ذهن ما وجود دارد که باید این اشکال را یک فردویس نگفته اند؟ گ نگفته؟ کدام ییک نگفته؟ که 

ی را یم گویند. من اینها را یمگرفتاریم؟ ه  ! گویم و شما توجه کنید به خودتان  مه همت 

د همان حمل کنیم ما در جهان نظم و سامان نیم توانیم بوجود بیاوریم. یم خواتا زمانیکه این نقشه کیل خرابکاری را ما در ذهن 

 نیم کند. 
ی
 خودمان باشد و یا یم خواهد ما رهپی یک مملکت باشیم! هیچ فرف

ی
 زندگ

همشمان و بچه هایمان درد ایجاد ای آن ملت ایجاد یم کنیم و در خانواده خودمان هم برای رهپی ممکلت بذارند ما درد و رنج بر 

 که داریم یم کنیم.   یم کنیم

 جاست؟ در  ذهن ما که داریم بیدار یم شویم با کمک عارفان. در  ک 

دلم یم خواهد که شما توجه کنید با یک غزل کوتاه با این قسمت های مطلنی است از مثنوی در بخش بعد برایتان خواهم خواند 

ون ژاچقدر اور مثنوی که خود و وجود چر هست و راه رهانی از آن چر هست و  نش و فوری است که ما خودمان را از چنگ آن بپ 

 بیاوریم. 

 بخش  چهارم: 

تش این است که  189یک قسمت کوتایه از مثنوی را برایتان یم خوانم که از سطر  در این قسمت وع یم شود و تپ  دفپی سوم شر

ی خداست. معنیش این است که اگر در این لحظه شما قسمنی  ی همان معادل لبیک گفتی  را شناسانی در واقع هللا گفتی
از من ذهنی

تبدیل من ذهنی به هوشیاری حضور و وجود شما ا آزاد شدن قسمنی از یم کنید همان شناسانی زنده شدن شما در خداست و ی

 . است

سید حاال در این چند تا سطر موالنا یم خواهد توضیح دهد که شما در من ذهنی نباید بگردید   دنبال آثار هوشیاری حضور که بپر

 توجه کرد؟به من خدا  ! چر شد 

 ! اگر این کار را بکنید شما شکست خواهید خورد 

 را ببیند ذهنی  یعنی من 
ی

ی که در درست دارد نیم تواند حضور را ببیند و خدا را ببیند زندگ کند که چقدر   یانی ارز .نیم تواند با مپی

 
ی

 .  زنده شدید شما به زندگ

نیم  آزاد نیم توانید بشوید پس دوباره داریم یم گوییم که شناسانی تکه ای از من ذهنی معادل آزاد شدن است. برای اینکه اگر  شما 

 این هوشیاری خدانی است که یم تواند بشناسد 
. همینکه شما بطور جدی یم شناسید که من  توانستید بشناسید. خالصه یعنی



 
ی

و آن شناسانی بوسیلۀ آن هوشیاری حضور هست که دارد صورت  . این عیب را دارم شما نیم شناسید هم شما هستید هم زندگ

د.   در منتان دنبال آثار نگردید که ببینم چر شد. یم گپ 

 یم گوید: 

ین یم شد از ذکرش لتی آن ییک هللا یم گفتی شتی   **** تا که شنر

 هللا را لبیک کو؟آخر ای بسیار گو **** این همه گفت شیطان 

 با روی سختیم نیاید یک جواب از پیش تخت **** چند 
ی
ن ی  هللا منر

 ییک مثل ما که در شب است. ما کجا هستیم؟ در شب ذهن. 

ذهنش یا خودش یک آدیم یه این من ذهنی را یم شناخت و آزاد یم شد. هللا یم گفت یعنی قسمنی از هللا که گپ  افتاده بود در 

ی در من ذهنی دیده نیم شد. برای اینکه شیطان  ( بود افتادهیعنی اصلش که در من ذهنی گپ  ) ی یا من ذهنی یا آزاد یم شد. ویل چپ 

شیطان را یم شود گفت که تمام من های ذهنی را جمع کن آن یم شود شیطان. که با قیاش و مقایسه کار یم کند. با مپی و 

 کار چارچوب خودش  کار یم کند. 
ی

 را بصورت فرم در بیاورد و به ما نشان بدهد . شیطان با مفهوم زندگ
ی

یم خواهد مفهوم زندگ

 دارد.  

ی  ینی بوجود یم آورد با این کار. گفت ییک در شب هللا یم گفت و در این گفتی  شپ 
ی

ین یم شد. یعنی در زندگ درست مثل دهنش شپ 

ینی است. رفتارتان با همش یم شود د زیاوریهایتان شما وقنی ناجوریهایتان را که یم شناسید ج اینکه تان و با . که این شپ 

ین یم شد. کارمندهایتان یا بچه هایتان و درستانتان یه بهپی یم شود. لب ین یم شد دهنش شپ   ش شپ 

همه هللا هللا یم : چقدر حرف یم زنی تو؟ این همه که هللا هللا یم کنی خب جواب خدا کو؟ که تو این شیطان بهش گفت یک روز 

 !!!  صدا و جواب او کو؟کنی

 خب جواب او که نمیاد به زبان مفهوم و ذهن. جواب  او هوشیاری است. 

ی شما ییک استموالنا یم خواهد بگوید که جواب  ش گنج حضور در شما با و این یک پدیده است.  خدا با هللا گفتی ی یعنی خپ 

 تمرکز یم خواهد. پی نیست. این فهمیدنش یک مقداری یک عمل بیش هر دو،شناخت و جدانی شما از ذهن 

. این همه خدا بهت جواب شیطان بهش یم گوید که از پیش خدا و از پیش تخت هیچ جوانی نمیاد. چقد ر تو سخت روی هسنی

 که چر  بشود. چند هللا یم زنی با روی سخت. نیم دهد و تو همیچنان یم گونی هللا هللا؟!!!  



 حاال ببینیم که این انسان چکار یم کند؟ 

 خضی و بنهاد رس **** دید در خواب او خضی را در او شکسته دل شد 

 
ی
ی از ذکر چون وا مانده ای **** چون پشیمان  از آن کش خوانده ای گفت هیر

 رد باب مگفت لبیکم نیم آید جواب **** زان هیم ترسم که باش

ند ماه یا چند سال این کار را ادامه چفایده ندارد. درست مثل بعیصی از ماها؟ ما دلش شکست و گفت که این کار دیگر یم گوید : او 

 عصبانی یم شویم کنیم. به برنامه های   هللا یمیم دهیم . یه هللا 
ً
معنوی گوش یم کنیم و تمرین معنوی یم کنیم و یک دفعه مثال

ی ا سه سال است که داریم تمرین معنوی یم کنیم یدو سال که آقا ما  چرا باید عصبانی بشویم و این شیطان است که یم گوید ببت 

  نتونسنی !! 
ی

 ه تو این بوده که تو بعد از این همه زحمت اینطوری بشوی؟بپس کو این جواب خدا؟ جواب زندگ

 تو گوش نده به حرف شیطان. نه! 

ی و دیگر   این کار را نیم کرد ویل در خواب خضی را دید. خضی یم گوید که او شکسته دل شد و شش را انداخت پایت 
ی

سمبل زندگ

اری دید. جاودانه است. همان سمبل زندگیست که در  ی  یک چمپی

 . حاال شما فرض  کنید که یک الهایم به شما شد یک بینیسر در شما بوجود آمد که اینها را یم  گوید 

؟   خضی به او یم گوید که : خب از ذکر چرا وا ماندی و چرا هللا هللا دیگر نیم گونی

؟ چرا پشیمان شدی؟   یم کردی را دیگر  نیم کنی
ً
 چرا آن کاری را که قبال

 من رد در خدا باشم. از این یم ترسم. : برای اینکه خدا جواب من را نیم دهد و من از این یم ترسم که گفت 

برای اینکه یم گوید اینها را برای چه موالنا یم گوید؟ برای اینکه ما همه این کار را یم کنیم. ما را من ذهنی یک جانی پشیمان یم کند. 

اجزای این را و من دار ذهنی گپ  کردیم و ما یواش یواش ذهنی ما و همه ما در یک بافت فایده ندارد. خالصه کار این است که ش

محتوانی که با آن هم هویت شدیم داریم یم شناسیم و همینکه یم موضویع که الگوهای این را چه از نظر ساختاری و چه از نظر 

 یطان نیم خواهد بگذارد. شناسیم از آن آزاد یم شویم و این ش

 نطوری گفته و من هم باورم شده و من یم ترسم که رد باب باشم. شیطان به من ای یم گوید که



 هست که یم خواهد این کار را بکند. این 
ی

 است که شما بیایید این رد باب ممکن است باشیم ما؟ خود زندگ
ی

روند تکامیل زندگ

 از آن پوسته جهان یک پوسته روانشناخنی برای خودتان درست کنید و 
ی

ونشما را ب، زندگ از شما استفاده کند و  و  کشد بپ 

 خودش را بیان کند. آیا شما از این یم ترسید؟ 

ید آیا شما شک دارید که غپ  از  این است؟ یا یم تو از اینکه در یک روند تکامیل مسپ  تکامیل   قرار بگپ 
ی

ند باشد؟ مگر یم ازندگ

ی غپ  از این بتواند باشد. شود  ی  چپ 

 ما آمده این به این جهان 
ً
 برای ما آیا واقعا

ی
 موضوع زندگ

ً
 بقول مسیحیت گناه کنیم و اصال

ً
داشته باشد که و معنی نمفهوم ناصال

 برای چه آمدیم ما؟ 
ً
 نخورد. این یه تپ  بندازیاصال

ی
لحظه بندازیم نخورد و لحظه بعد هم بندازیم نخورد و ... آیا م به هدف زندگ

ه کنیم و جنگ کنیم؟  ی چه بیشپی  خوایه که هر و انباشته کنیم ؟ و این الگوی زیاده برای این آمدیم. آیا برای این آمدیم که ستپ 

 ا این درست است؟ آی ؟بهپی این من ذهنی به ما تحمیل کند و ما آن را نبینیم

 که موالنا چه یم گوید. حاال ببینیم  

 تو لبیک ماست **** و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماستگفت آن هللا 

 و چاره ها جوییهای تو **** جذب ما بود و گشاد این پای توحیله ها 

 زیر هر یارب تو لبیک هاستکمند لطف ماست **** ترس و عشق تو  

 .  این ما هستیم که داریم یم گویم هللا هللا! این تو نیسنی که یم گونی
ً
 گفت اصال

 تو وقنی 
ی

 را در واقع این ما هستیم که داریم شناسانی یم کنیم. زندگ
ست که شناسانی یم کند و تو هشناسانی یم کنی این من ذهنی

 .  هسنی
ی

 هم زندگ

ی قبول ماست.   به آن انسان یم گوید که این هللا پس  خضی   که تو یم گونی این هم لبیک ما است همت 

میخواهید بگویید باید معنا را ر آن زمان موالنا همه مذهنی بودند و حاال به هر زبانی شما مذهنی یم گوید . خب دحاال به زبان 

زنده شدن به حضور همه اینها یک پدیده بیشپی نیست. یک دفعه صورت یم متوجه بشوید. شناسانی با آزادی و جدا شدن و 

 آن بشود.نه! 
ً
د. نیم شود که این بشود و بعدا د. گپ   االن صورت یم گپ 



درد و سوزی که تو یم خوایه آن را ما ن کوشش تو این نیاز و این آگفت اینکه تو یم گونی هللا. این همان لبیک ما است و 

 فرستادیم. آن ما هستیم که آن نیاز را در تو ایجاد یم کنیم. 
ً
یا اصل نیاز مال ما است و ما هستیم که این را ایجاد یم کنیم. ن آاصال

ها خپی ندارد و دارد تو را ست که ما هستهتو  ی  فریب یم دهد. یم یا من ذهنی است که شیطان است و از  این چپ 

که موالنا توضیح یم دهد بشناسید این اگر شما موضوع من ذهنی و ساختار را و این ها را که یم خوانیم جنبه های خود و هسنی را  

ی یم شوید و  یک دفعه فریب یم دهد ویلشما را دیگر نیم تواند فریب بدهد.   دفعه بعد حواستان هست . یک دفعه خشمگت 

ی شدندفعه بعد  ی بشوید. نه این هم اگر متوجه نشوید وسط تان مانده یک دقیقه به خشمگت  یم فهمید که یم  خواهید خشمگت 

ی یم شود خشمتان متوجه یم شوید که  ی یم شوم. وسط خشم اگر  کیس بفهمد که دارد خشمگت  ، پس بطور ای من دارم خشمگت 

خشم در من دارد بلند یم شود. و کامل خشم او را در چنگ نگرفته است. برای اینکه یک هوشیاری هست که دارد یم بینید که 

ی هوشیاری حضور است که دارد یم بیهوشیاری همان  ی اصل شماست . همت  ی یم شود و هم خشم شما را نهمت  د و هم خشمگت 

ی شدم و خشم اصل ستد و یم گوید عی. دفعه بعد نیم شود. دفعه بعد وسط کار آدم میایم بیند  ذر یم خواهم. من االن خشمگت 

من  فهمیدم که ترس و اوقات تلخی و خشم و کدورت و  خود نشان دادن و .. اینها مالنیست. اوقات تلخی اصل نیست . من االن 

حاال االن اوقاتم هم تلخ این را شناخته ام . االن چون یم خواستم خودم را نشان بدم دیگر نیم خواهم نشان بدهم. ذهنی است. 

از این آدم شکسته نیم شود برای اینکه یم فهمد که راه درست را دارد یم رود. شما یم م. یاست بگذار پنج دقیقه دیگر صحبت کن

ی در ید خواهید راه درست را برو  ی ذهن شما نیم خواهید که فریب من ذهنی خودتان را بخورید. االن که ما ثابت کردیم که یک چپ 

 کنید ما هست که ما را 
ی

  یم خواهد فریب بدهد و هر لحظه گول بزند و اگر این راه را نخواهیم دید. شما یم خواهید زندگ
ً
واقعا

 خوب باشد زندگیتان برکت داشته باشد دوستانتان خ ،شادباشید و رابطه تان به بچه هایتان 
ی

یا یم خواهید  ؟وب باشد با زندگ

ی هستم که شما نیم  خواهید فقط خودتان را نشان بدهید. یا یم خواهیم خودمان را نشان خودتان را نشان بدهید؟  من مطمت 

ل کنیم . خب آنکه مپ  بدهیم  .. را بهمراه یم آورد ود غصه و درد و گرفتاری و مرییصی بدن و ییک را ش جایش بنشانیم مردم را کنپی

 نیم خواهید. یا درباره آن فکر نکردید. 
ً
بهش فکر کنید شما آن را نیم خواهید. شما سالمنی یم که شما آن را نیم خواهید . حتما

 بریزد به فکرهایتان به عملتان راخواهید شادی یم خواهید 
ی

 یم خواهید که برکت زندگ
ی

و هر کاری که یم کنید بطه خوب با زندگ

عشق را در جهان پخش کنید و .. شادی شما بریزد به آن کار و با هر کیس که صحبت یم کنید شادی شما شایت کند به آن کار و 

 اینها را شما یم خواهید . 

 محیله جونی های تو جذب ما بود و گشادیم پای تو یا گشاده پای تو. ن آ ،آن کارهانی که تو یم کردی: یم گوید 



بودیم که شما را یم کشیدیم. اینها را دارد خضی ی گوید گشاده پای تو و باز کردن پای تو، آن در واقعه جاذبه ما بود و در واقعه ما 

 یم گوید 
ی

شما من ذهنی داریم یم کنیم این ما هستیم که داریم یم کنیم.  سانی که هر کاری که در راه شنا  به ما  یم گوید و دارد زندگ

ی و بگذار که ما کارمان را بکنیم.   فقط با ما نستپ 

( و عشق در تو بوجود میاد این لطف ما  این که تو یم تریس ) البته این ترس آن ترس نیست ی  یم کنی یعنی احتیاط یم کنی و پرهپ 

 ند لطف ما افتادی. کمو تو   ند لطف ما است. است و کم

 را شناسانی کنی و خودت را از آن بکیسر و زیر هر یارنی که تو یم گونی 
ون و زیر هر دفعه که اقدام یم کنی به اینکار که من ذهنی و بپ 

 جواب یم ما داریم جواب وی، زیر آن هزاران تا لبیک است. لبیک یعنی دنبال کارهانی که او یم گوید برو نمپ  
ی

یم دهیم به تو. زندگ

.  دهد به شما باور کنید شک نکنید 
ی

 در کار زندگ

 . که مربوط یم شود به این موضوع  565سطر حاال مطلب دیگری از مثنوی دوباره یم خوانم از 

تارش که چطور خودش را درست یم کند و چطور ترمیم یم کند و از که گفتم توجه کنید شما به ساخ« خود یا من ذهنی »این 

این الگوهایش وقنی فعال یم و تعمپ  یم کند. آنها را بهش خواهش یم کنم که توجه کنید و موضوع و محتوا خودش دفاع یم کند 

االن اگر در ذهن ما ییک . حرف در ذهن ما در میاد. کما اینکه یم بینید هر لحظه در ذهن ما یک صحبت است شود بصورت یک 

ی من ذهنی است. من ذهنی حرف یم زند یعنی حرف یم زند و این معتادگونه است و هیچ اختیاری در آن نداریم  این همت 

لحظه بعد یک الگو هست و لحظه بعد هم یک الگو هست .. و بیشپی از الگوهایش را دارد فعال یم  کند. االن یک الگو هست و 

و از خودش با این حرفها خودش را تعمپ  یم کند و قضاوت یم کند و یم برد و یم دوزد فهایش هم تکراری است. نود و نه درصد حر 

 یک حکمرانی دارد و بیچاره کرده ما را. 

 حاال گفته که : 

 هان ای سخرگان گفت و گو **** وعظ و گفتار زبان و گوش جوگفت 

ون کنید  پنبه اندر گوش حس دون کنید **** بند حس از چشم خود بنر

ی. سخره یعنی د) شما فرض کنید که به ما یم گوید.  ی  ما در سلطه گفتگو هستیم. ( ر سلطه یک چپ 

ی  یط شدیم. ر ما و بکلمات رنگ و بونی گرفتی ی برای اینکه ما شر  خاصیت معجزه آسا گرفتی

 یه  کلمات را پشت ش هم یم گذارند و  جمله درست یم کنند و یم گویند و ما واکنش نشان یم دهیم. 



که مردم به شما یم زنند فقط یک شی کلمه هست شما چرا واکنش نشان یم دهید و چرا در سخره کلمات هستید؟   رفهانی حآخر 

انی که در چنگ گفتگو هستید دنبال وضع و گفتار این زبان و  و برای اینکه شما زنده به کلمات نیستید. دارد یم گوید که ای کس

را یم حیس ما یم شنونند و واکنش نشان یم دهیم. کلمات وش دنبال گوش یم گردید. گوش جو! دنبال گوش حس یم گردید. گ

 را در ما ایجاد کند. شما دارید شناسانی یم ک
یط شده تا یک هیجانانی نید . این هم جزو ساختار آرویم توی ذهن و این کلمات شر

ند جمله را که ما یم شنویم ما یم پریم  یط شدند و خاصیتهانی به خود گرفتند که وقنی در جمله قرار یم گپ  هست که کلمات شر

 باال. شما یم دانید که اینها فقط چند نوع فکر هستند! چند تا کلمه هستند که فقط شما یم شنوید. 

 و بفهمید که اصلتان؟ آیا یم خواهید زنده بشوید به 
ی

ی هست که شما یم شنوید و این به زندگ ی این کلمات پدیده هستند و یک چپ 

 شما 
ی

این ور زنده هست و  این کلمات هستند که یم آیند و یم روند . نباید خاصیت ایجاد واکنش در شما شما ربیط ندارد و زندگ

 پیدا کنند. 

 حاال یم گوید : 

ون کنیدگوش حس دون کنید **اندر  پنبه   ** بند حس از چشم خود بنر

یط شدند.  عنی اینحس دون ی    و پنج تا حس. این گوش که این کلمات را یم شنود این کلمات وقنی که ما بزرگ یم شدیم همه شر

 اینها را بافتیم؟ بوسیلۀ هم هویت شدن. چطور یادتان هست که و جلوی چشمان ما را گرفتند. هستند اینها بند حس 

گرفتیم و جزوی از خودمان کردیم مثل جانمان و از آنها دفاع یم ا  مم با باورها و  با کلمات. باورهای خایص را ما هم هویت شدی

 کنیم. این باورها فکر هستند و از جنس ما نیستند از جنس خدا نیستند. 

 جسیم مان چسبیدیم به باورهایمان هم چسبیدیم و اینها بند حس شدند. همانطور که به متعلقات 

 را ببینیم. نیا اینها چشمان ما را گرفتند و ما نیم توانیم د

 

 بخش پنجم : 

 طن کرستست **** تا نگردد این کر آن با گوش رَس رِس پنبه آن گوش 

 نی گوش و نی فکرت شوید **** تا خطاب ارجیع را بشنویدنی حس و 



  خودی و از هستی  از برست جان و دلم  : آزاد هم یم شود و اینجا که یم گوید گفتیم آن گوش ش  این که اصل شما آزاد بشود که  

 . گوشهای اصیل شما باز یم شود    رهد وقنی جان و دل شما از خودی و هسنی یم

 نشود باطنمان کر است ا. تا این کر ویل پنبه اش  یم شود این گوش این گوش ش م

و حاال یم گوید که نی حس بشوید و نی گوش و نی فکرت بشوید . نی فکرت یعنی فکری که توی آن من وجود دارد. فکرنی که من 

که چه    بدهید و ببینید ذهنی یم کند با این فکر کردنها حس هویت یم کند . شما فکر من دار نکنید و خودتان را زیر نورافکن قرار 

فکرهانی در شما واکنش ایجاد یم کند. اگر  واکنش نشان دادید همانجا بایستید و ببینید که چه فکری بود. آن فکر من دار است 

ی از شما حمله شده ی جزو همان ساختارهایش است. اگر دفاع یم کنید. دفاع نکنید.  ها . وقنی شما دفاع یم کنید اینکه به یک چپ 

  احتیاج به دفاع ندارد. وقتیکه دفاع یم کنید د
ی

 ر واقع از من ذهنی هست که دارید دفاع یم کنید. زندگ

آن مطالنی است که یم تواند کمک کند اگر کیس ییک از تا صدا یا خطاب ارجیع ... ارجیع یعنی برگرد بسوی من. این ارجیع هم باز 

ی ر ا یم   اعتقاد به دین دارد. ییک از دینهای بزرگ دارد همت 
ً
درست مثل شعاع  «برگرد :»گوید . یم گوید: خدا به شما یم گوید   واقعا

نرو نوری . شعاع نوری دارد یم رود جذب ذهن بشود و دارد به شعاع نوری یم  گوید که منعکش بشو و دوباره برگرد بسوی من. 

 برگرد بسوی من . االن تو رفنی توی ذهن و گپ  کردی برگرد... توی ذهن. 

 که دونی نداری. اصلش یم گوید هم رایصی هسنی و هم مریصی حاال خییل این جال
ب است که یم گوید برگرد بسوی من در حالنی

 
ً
. یعنی یکتا شدی. دقیقا . یعنی هر دو تو هسنی ی مطلب را من یم خواهم شما متوجه باشید کهسنی  که شناسانی همت 

ه شما وقنی

 حالنی .. پس این نیست. یک وز به عنوان من ذهنی یم روید به سوی یم کنید یکتا یم شوید. اگر شما شناسانی یم کنید که هن

و آن خونی که در اصل ما هست. شما آن را باید ما بهپی نیم شویم با بهپی کردن خودمان. ما بهپی  یم شویم با پیدا کردن آن نییک 

هپی  کنید. شما یم خواهید یک کارهانی را آزاد کنید. شما نیم توانید خودتان را بهپی  کنید. شما چطوری یم خواهید خودتان را ب

یا آدم دیندار این کارها را یم کند یا آدم معنوی  این کارها را یم کند در حالیکه این کارها بدرد نیم خورد.  گویید آدم بهپی بکنید تا ب

ضافه کردن به خودش یم داند. ه یک من ذهنی یم کند. من ذهنی معنویت را دوباره ایواش یواش کارهانی را میکنید کشما دارید 

ی به شما نباشد. حاال این دفعه خوب بودن را به خودمان  ی شما باید به این توجه کنید که معنویت شما دوباره اضافه کردن چپ 

. این هست که ن خوب بودن که در شما به ودیعه گذاشته شده را  رها کنید آاضافه یم کنیم. شما خوب بودن را اضافه نکنید 

 مهم است. 



این جا یک اگر بعنوان یک جسیم بعنوان یک منی بسوی یک من دیگری یم روید کار خراب است. آن اصل شما که یکتا هست 

مطلب ظریفی وجود دارد که اگر شما این را متوجه نشوید تمام کارهای شما را این من ذهنی به یغما یم برد. این من ذهنی خییل 

ی موالنا یم گوید کبر موذی است .  ون ییک بدتر در درون ما هست. ای همت  ون را کشتیم و از دشمن بپ   ه ما دشمن بپ 

 

 در اندرونزو بنی  د خصیممان ای شهان کشتیم ما خصم برون **** 

 : بعد یم گوید 

ی این کار عقل و هوش نیست **** شنر باطن   خره خرگوش نیستسکشیی

 ده یم کند. از آن قصه شپ  و خرگوش استفا

ون را راحت یم شود کشت ویل این دشمنی که در درون ما هست این کار سخنی است برای اینکه  : یم گوید   این عقل و دشمن بپ 

ون و همه را تار و مار کند اگر قدرت داشته باشد.  . من ذهنی یم تواند برود بپ  ونی ها را گ کشت؟ من ذهنی هوش من ذهنی ... بپ 

 دارد که اسمش را گذاشته شپ  باطن و این مسخره خرگوش نیست.  وجود ما ن ویل یک دشمنی در درو 

ی را که در قصه  این را شما نیم توانید گول در چاه. یم زند و یم اندازش  لود شپ  را گو هست در قصه مثنوی. خرگوش مپ  آن شپ 

؟!!!   بزنید یعنی بوسیلۀ خرگوش من ذهنی خود من ذهنی را یم خوایه گول بزنی

ی در من ذهنی ایجاد کنی   ی ی یک چپ  که برود آن من ذهنی بزرگت را که در همه جا سلطه پیدا کرده آن را فریب بدهد؟! همچنت 

ی نیم شود.  ی  چپ 

ی رست یعنی چه خب برگشتیم به غزلمان. االن تا حدودی فهمیدیم که جان ی و هسنی داشتی و از چه یم   . و دلم از خود داشتی

ی یم گوید که خواهیم برهیم   و اگر  از این برهیم بطور خاص روح ما مست یم شود که ویژۀ انسان هست و در پایت 

ی پستی در عدم ناگاه **** زیه بلند مه جان  زیه وجود که جان یافت   گشت در چنیر

ی فضای حضور است. عدم بنا به تعریف وجود ندارد.  سید.  : االن موالنا یم گوید عدم همت   شما نپی

 منتها وجودی است که شما وجود دارید ویل فرم ندارید.  جان شما آنجا وجود پیدا یم کند 



عدم بنا به تعریف یعنی وجود و وجود .. یعنی جان شما زنده شد و وجود پیدا کرد. در کجا؟ در عدم.    زیه وجود که جان یافت

 االن این گلدان وجود دارد یعنی شما یم توان
ً
سید. درش وجود، وجود ندارد. ید این گلدان را ببینید . ویل در عدم مثال ویل شما نپی

م. نه! جان شما در آنجا زنده یم  سید که اگر من به عدم بروم یم مپ   اصیل شما در آنجا زنده یم شود.  وجود شود و شما نپی

عدم فضای تمام ! چه وجودی پیدا یم کنیم در عدم.  زنده یم شود به بهوقنی به به ! جان ما وقنی در آنجا  ! چه وجودییم گوید 

 امکانات و پذیرش این لحظه است. 

ی پچقدر بلند شد این جان ما اندر این پسنی .  .  در چنت   در حال زوال است. سنی
ً
ی وجودی که دائما ؟ آن پسنی که همت   کدام پسنی

که فضای ذهن بود.   اندر این پستی   

 کردیم چقدر گرفتار هستیم؟ 
ی

در این فضای ذهن من دار که همش با رنجش شما یم دانید ما که در فضای ذهن تا بحال زندگ

همش مقایسه هست و حسادت است و بیشپی خوایه هست و گپ  نیامدن نارضاینی و کینه و است همش با کدورت و شکایت و 

   ترس از دست دادن همه آنهاست و برخوردن اوضاع هست.. آخر  این چه جانی استصه آن است بیشپی است و غ
ی

که ما زندگ

؟!!!! یم کنیم  

ید جان پیدا یم کنید.  ون بپر . اگر از آنجا بپ  ون بیانی  شما نگاه کنید به فضای ذهن. نیم خواهید از آنجا بپ 

چو در درسنی آن مه مرا تو بشکسنی یم ندانستم ****  آنچ درست گشت مرا   

ی را که در فضای ذهن زندانی هس ی فقط گرفتاریمان را یم فهمیم که گرفتاریم. و چون نیم شناسیم درست تیم نیم شناسیم. چپ 

یم شنایس و وقنی که خودت را  ساختاری و موضوعاز نظر طوری که امروز توضیح دادم ما آننیم شود. ویل وقنی که این الگو را 

 خوایه عوض کنی و فقط روی خودت کار یم کنی باالخره وقنی دیگران را نیمزیر نورافکن قرار یم دیه و  به کیس کاری نداری و 

 هست خودت را درست یم شود. و به یک جانی یم ریس که 
ی

رضایت یم دیه که این الگوها بهم بریزد . و در درسنی آن ماه که زندگ

ست یم شوی. و در این الگو بهم بریزد از توی آن جان تو آزاد یم شود یم شکنی که درست بشود. اگر خودت را بشکنی   

دستی بگشاد **** بجستم از خود و گفتم زیه سبک کحم فصاد و ال چو گشت عشق تو   

 ما را با
ی

. ر ز یم کند. فصاد کیس که پس عشق او هست که رگ زندگ
ی

رگ اصیل بدن. بگشاد گ را باز یم کند و اکحلم یعنی رگ زندگ

 من را باز کرد. 
ی

 یعنی باز  کرد. وقنی عشق تو فصاد شد و رگ زندگ



 ما گ باز یم شود؟ وقنی که
ی

 که االن یم رسد و یم خواهد از شما عبور کند نرود به ذهن و توی باتالق ذهن و  رگ زندگ
ی

آنجا زندگ

ی را جذب نکند و   برای خودش  ازه ندهید الگوهای ذهن الگوهای من دار فعال بشوند و یعنی شما اجگپ  بکند. یعنی ذهن هیچ چپ 

 هسنی درست کند. از آن 
ی

زندگ  

ون؟ جستماز خودت  : و یم گوید  ون. شما بینید که از این من ذهنی یم توانید بجهید بپ  و گفتم که  یعنی از من ذهنی جهیدم بپ 

نیم توانیم تکان بخورم. این کار را یم کنم د که در فضای ذهن ما نیینیم توانستم تکان بخورم. شما بب جا چقدر سبک شدم. چون آن

آن کار را یم کنم  مالم کم یم شود و کار این کار  را یم کنم فالنی آزرده یم شود به آن بر یم خورد آن کار را یم کنم آبرویم یم رود 

آن جا سبک هن گرفتاری دارد. این برای این است که آن فضای ذ ممکن است که ابرویم برود... ت و خطرناک اسدیگری یم کنم 

ون بجیه سبک دسنی است و    نیم شود تکان خورد. اگر بپ 
ً
 چر هست و چر  یم دسنی وجود ندارد و اصال

ی
یم فهیم که زندگ

 چر هست. 
ی

 خواهد و یم فهیم که زندگ

همه دارند این دلیل نیم من ذهنی الگوهای مرییصی هستند. این مرض ذهنی را اگر حداقل اینقدر شناسانی یم کنیم که الگوهای 

عیب مریض یم کند. خشم مربوط به انسان نیست و ترس مربوط به انسان نیست و کینه شود که ما ادامه بدهیم. این آثارش 

و عیب یانی اینها همه مربوط به ساختار من است حسادت عیب است بدگونی عیب است. بدگونی و عیب گونی و عیب جونی 

 ذهنی هستند. 

یم گوییم؟ برای اینکه من ذهنی خودش را با این کار بزرگ یم کند. شما ما برای چه عیب یم جوییم؟ و عیب پیدا یم کنیم و عیب 

وقنی که یم روید خانه کیس چرا دنبال عیب یم گردید؟ شما بشناسید و وقنی که یم خواهید عیب پیدا کنید اگر این ساختار را هم 

ی این خانه ولو اینکه بلند نگویید و در ذهن ببدانید که این من ذهنی هست که یم خواهد از اینجا عیب پیدا کند اگر  گویید که ببت 

 بچه اش این طور 
ً
یا همشش اینطوری هست ..این من ذهنی خودش را یم کشد باال. و ی هست و اش اینطوری است و یا مثال

با این کار شما این من ذهنی را زنده نگه یم دارید . وقنی که شما این ساختار را بدانید   

 کیس بودی .. یم کنید؟ شما به من ذهنی چرا  
ی

 بدانید این دفعه اگر دنبال عیب کیس بودی دنبال عیب خانه کیس بودی یا زندگ

! نباید پیدا کنید و بگویید و قضاوت کنید . ا که یم دانی   گر یم کنید دارید کمک یم کنید به منتان که تا حاال دیگر  نباید دنبالش بایسر

و خشم و کینه یم تواند شما را مریض کند. انواع و اقسام مرض. برای اینکه همه اینها سیستم را یم بندد. ترس شما را بیچاره کرده. 

و شما را مریض یم کند. ییک دیگر تلخی و رنجش و کدورت سیستم را یم بندد و نیم گذارد که کارش را درست انجام دهد  و اوقات

گونی است. اگر دیدید که دارید یم کنید جلویش را از ساختارهایش را دوباره شما شناختید که عیب جونی و عیب یانی و عیب  

ید. و بگویید این به رصف من نیست.   بگپ 



وارستی ژده ده که ز رنج وجود ت و گرفت گوش مرا **** که مسبخ طبیب فقر   

ی رندی است . وقنی   یم اندازید فقر است. و دارد یم گوید که فقر طبیب است.  همهشما فقر همت 
ً
متعلقاتتان را ذهنا  

ی پیوسته نیست و فقر  ی آلوده نیست و به هیچ چپ  ی نچسبیده و آزاد است. یعنی روح شما به هیچ چپ  به هیچ چپ   

ی که  ش را و یک مقدار از هوشیاریم آزاد شد ما تبدیل من خود را شناختم و ساختار بعیصی نسخه ها بجست است. و یم گوید همت 

 غپ  از یعنی این لحظه شما به  طبیب فقریم شویم.  طبیب فقربه 
ی

 و کامل بودن زندگ
ی

 کردن زندگ
ی

ی دیگر و زندگ به هیچ چپ 

  کهاحتیاج ندارید  
ی

اثر ندارد امکانات خییل خوب است ویل اینطوری آنقدر با آن هم هویت بشوید. کم و زیاد در کیفیت زندگ

که آن توهم است بعد آن ساختاری ساختارها به ما فشار یم آورند یم گوید من هم هویت بشوم تا خودم را بزرگ کنم  نیست که 

شدم. چه بگونی ست . طبیب فقر یعنی آن ساختارها رفته و من آزاد نیکه هر  چه بیشپی بهپی ما را راحت نیم گذارد . طبیب فقر 

یا جست. هر دو درست است و گوش من را گرفت.  بخست .. بخست یعنی زخیم کرد و این رگ من را باز کرد طبیب فقر   

د ولو اینکه گوش شما را یم پیچاند   شما در آن پیهر موقع طبیب فقر گوش شما را یم گپ 
ی

چش گوش است. هر بدانید که بزرگ

 را دید قرار گرفته و در پیچش گوش هکه آن را از شما گرفتند و یا مورد ت  موقع دردتان بیاد ببینید که به چر چسبیده بودید 
ی

بزرگ

تو اینقدر به من ظلم یم کند؟ ببینید که چر را دارد از دست  ببینید نه درد را. نه اینکه بگویید پدرم درآمد چه خپی  است؟ خدا چرا 

د که تو با  آن هم هویت شدی و دارد دردت میاد  . یم گپ   

  تو ر ا درمان یم کرد. و  
ً
 با ما است. اگر طبیب فقر با تو بود دائما

ً
طبیب فقر دائما  

؟ این دوا را بخور   . این دوا چیه؟ هویتت را از همه اینها بکن. طبیب فقر به ما یم گوید : شما یم خوایه که درد نداشته بایسر  

ی مطلب شما تامل کنید.     وجود وارستی ده ده که از رنج که مژ  پس  وجود رنج دارد. موالنا یم گویدوجود رنج دارد. روی همت 

ی من ذهنی و آن هر چه بیشپی بهپی و آن حرص و  ه اینها عیب جونی و عیب  وجود رنج دارد. آن بافتی ی یانی و عیب گونی و این ستپ 

که رنج دارند.   همه مکانیسم های ساختاری من ذهنی هستند   

و کینه و شکایت و عدم رضایت و ... که اینها همه رنج در اینجا بمعنی درد است. درد یک واژه کیل است که یم تواند شامل ترس 

 رنج وجود هستند. 

 نه بستۀ شستی  صبا بوزد **** نهز انتظار رهیدی که یک 
ی
بحر را تو زبون  

ر است آن اتفافی که قرار است بیفتد بریه که گ باد صبا باد موافق بوزد . گ قرایم شود یک روزی انشاهلل همه شما از انتظار 

 بیفتد؟ 



وقنی که یم  . اگر ما من ذهنی داریم من ذهنی با زمان کار یم کند و من ذهنی یک فرم ذهنی است که با گذشته و آینده کار یم کند 

 گوییم زمان منظور زمان روانشناخنی هست. 

  گفتیم که این لحظه ییک فضای این لحظه است 
ً
من ذهنی به رویداد این  . و ییک هم رویداد این لحظهیادمان باشد این را قبال

به ثمر نیم رسد.  راینبنابحظه کامل  نیست پس لحظه نظر دارد . چون رویداد این ل  

ه ظه نارایصی هستیم . این لحظه باید به ثمر برسیم ما و چون به ثمر نیم رسیم این بصورت زمان شما یم بینید که ما این لح  ذخپ 

رویداد ها بثمر نرسیده و رفته زمان یم شود در ذهن ما. تا حاال این کار را کردیم که چهل سالمان است و یا پنجاه سالمان است 

. شده! شما باید زمان را کم کنید   

د که صور موقیعکم کردن زمان  تمام رنجشهایتان را ببخشید. این رنجش ها االن میاد ببخشید . با این لحظه رایصی باشید  ت یم گپ 

.. شما نگاه کنید هزاران تا رویداد بثمر به ثمر نرسیده  اتفاق افتاده ویل باال چون چه بگویید زمان و چه بگویید که رویدادهانی که

ه داریم که اینها به ثمر برسد. این کوله پشنی را شما یم توانید بندازید. بنابراین ما احتیاج به آیند . ما هست نرسیده در کوله پشنی 

ند.  ی بدتر از این نیست که به ما بگویند که آینده وجود ندارد   ما نیم خواهیم آینده را از ما بگپ  ی چرا؟ برای اینکه این هیچ چپ 

هانی که ما توی کوله پشنی گذاشتیم امیدشان این است که در آینده به
ی در واقع نتیجه برسند! در حالیکه اینها توهم هستند.  چپ 

 وجود ندارد و تمام 
ً
شده. زمان را ما داریم حمل یم کنیم. و اینها ما را پپ   یم  کند. اینها اصال  

نباشید . شما گذشته را تمام کنید. شما منتظر   

تو زبونی نه بسته شستی نه بحر را : حاال یم گوید   

ی هوشیاری فضای ذهن هست  ی . بحر در اینجا همت  ی است که افتاده و ما بعنوان مایه قشست همت  گپ  دهانمانالب ماهیگپ 

 این همان زمان است . این همان عالقۀ شدید ما به رویدادهاست . کردۀ توی آن. 
ی

ما فکر یم کنیم از رویدادهاست که زندگ

این لحظه توجه ندارد. ما بجای اینکه در این لحظه به  بهند و دیده ها را یم بین ذهنی فقط پحاصل خواهد شد. برای اینکه این م

 زنده ب
ی

شما این کار را نکنید. نیم. ویداد نگاه یم کشویم به ر زندگ  

 ناست ویل من از رویداد زن رویداد معتپی شما بگویید: 
ی

یم خواهم. دگ  

 هوشیاری ذهنی دریای من به بحر یعنی 
ً
چون آن م ن را حقپ  کرده.  احتیاج ندارم. من زبون و پست آن نیستماصال  



هنی ما داریم شنا یم کنیم ذیدهد ها و اتفاقات افتاده به دهان ما بعنوان مایه .و توی این هوشیاری رو شست شما االن نگاه کنید 

ی ما آگاه هست. هر برای اینکه هر لحظه هوشیاری ذهنی داریم ی  آگاه نیستیم. قرار است این لحظه لحظه به یک چپ 
ی

یم و به زندگ

 زنده باشیم و هم به رویدادها آگاه باشیم. 
ی

 هم به زندگ

گذارند را ب اگر آتیسر این اتفاق را . ببینید آن اتفاق در ما افتاده است.شما وید : شما انسان هر انسانی از انتظار رهیده اید . و یم گ

 
ً
. چرا؟ روی دستتان چکار یم کنید؟ فورا ی  را نی اندازید. چون یم سوزاند اگر نندازید. همینطور یم اندازید زمت 

هم کوله پشنی

لتان را ببخشید آن کیس را که پول شما میو ببخشید. بچه تان را ببخشید فا ا بندازید و کدورنی که یادتان میاد ر  همانطور هر رنجش

بخاطر خودتان! رده ببخشید خو را   

ی.  یمزبون هوشیاری ذهنی نگه یم دارد و دهان شما رها ننکه اینها شما را بسته و برای ای شود از قالب ماهیگپ   

آن کیسه بر کمر بستی قدهاش چو ز نبفروش **** یز این جنسها بخر س تنی شمز   

 باید این را بخری عشق و زیبانی و آرامش را بخری و االن که تو رسنی از یم گوید این جنسهای خوب مثل عشق را 
ی

خود زندگ

از یم توانی بخری. از من های دیگر ندر جهان اینها را از ذهن از من ذهنی از شیطان نیم توانی بخری رویسر یعنی پخش کنی بف

ون ن یز این جنسها خری و یم فوریسر ییم توانی بخری . از درونت از آن فضا مبپ  **** ز نقدهاش   بخر بفروش . از شمس تنی

ی نقدها را ه ببینید ما سکه ها را  هست  ها این) که که ها را این س ییک ییک  هقنی کبا شناسانی و  مت 
ی

( جمع یم کنیم توی همان زندگ

مان را یم بندیم به کمرمان طالیمان را کیسه زندگییسه پولمان را کیسه نی که آن کستند. وق. کیسه را در قدیم به کمر یم بکیسه 

 ما را در اختیار گرفته در د شد که ما دانستیم به عینه که ما آن هستیم االزیاهوشیاری حضور در ما بقدری وقنی 
ی

ن دیگر زندگ

یم و بهاآغئش گرفته و ما   یم گپ 
ی

ز بفروش **** یز این جنسها بخر س تنی شمز جهان پخش یم کنیم مثل موالنا.  ز زندگ

 تو را   آن کیسه بر کمر بستی قدهاش چو ن
ی

یز تو را زندگ ی غصه مثنوی ... وقنی که شمس تپی شناسانی شما .. همت 

ثنوی ها را بطور کامل از مخرید و مانی را هم بثنوی استاد کریم ز تفسپ  مخواهش یم کنم اینها را پیدا کنید و بخوانید . 

تا انشاهللا شما هم ر گوش بدهید غزل را هم چندین بار  بخوانید و به یس دی این برنامه هم چند با آن بخوانید و این

 مستقیم  از قدها را جمع کنید و کیسه پول زندگیتان خییل بزرگ باشد این ن
ی

و زنده بشوید به آن و بعد از این از زندگ

ید و به  ون نخو دیگر از جهان بدهید و خدا بگپ  ید و به کیس بفروشید. گپ  اهید که هویت ببپ   

***** 

 



 

 


