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1491مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

خلقان همه نیکند، جز این تن که گُزیدیم

انگشت گَزیدیمبس سر که از سفَهش

گر هیچ گریزي، بگریز از هوس خویش

زیرا همه رنج از هوس بیهده دیدیم

رخش نیستبه جز از فَرِّواهللا که مفَرّي

نگریدیممیو گلشن اوکاندر خُضَر

هر روز که برخیزي، رو پاك بشویی

آن سوي دو، اي دل که گه درد دویدیم

آن سوي که در ساعت دشوار دل خلق

خدایا همه محتاج و مریدیمآید که

هر دانه که چیدیم، هله دام بال بود

سوي تو پراشکسته و تن خسته پریدیم
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع1491با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

1491مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة

گُزیدیمخلقان همه نیکند، جز این تن که 

بس سر انگشت گَزیدیمکه از سفَهش

براي این که همۀ انسانها . گوید که ذات تمام انسانها نیک استمیاین بیت را اگر در مورد انسانها معنی بکنیم

بنابراین غیر از اصل ما و خداگونگی ما یک سري . اصلشان از جنس خداست، که ما اسمش را گذاشتیم خداییت

هم هویت شده، بنابراین در نیمه دوم مصرع اول بیت آنها ه این هوشیاري یا خداییت باچیزهاي فرعی هست ک

و این دانش ما . ایم، یعنی غیر از این من ذهنی که ما انتخاب کردهگُزیدیمکهتناینجز:گویدمیاول غزل موالنا

پس ایم؟گیر کردهها اینقدر در تفاوتکند به اینکه اگر ذات همۀ انسانها زندگی است پس چرا ما میرا بیدار

. کندمیشویم تفاوتها را تن یا من ذهنی ایجادمیمتوجه

اش و خالصه. دهممیاما براي این که مطلب را خوب بفهمیم تقریباً من هر جلسه این من ذهنی یا تن را توضیح

ور، آن شود بهمیکلمۀ نیک مربوطذات همۀ انسانها نیک است و،فرمایدمیاین است که همین طور که موالنا

پس بنابراین ذات . زندمیوقتی وصل است از او سرعمل نیک هم عملی است که هوشیاري. مثل خوب و بد نیست

آید به این جهان این قدرت و توانایی را دارد برود توي ذهن و مفاهیم میما که هوشیاري است نیک است، وقتی

هنی که از فکر ساخته شده جسم اند، و خودش را به جسم بچسباند و یک تصویر ذهنی را ایجاد کند، مفاهیم ذ

شود میحادثتواند این تصویر ذهنی را بچرخاند از چرخش فکرهایی که در ذهنمیذهنی ایجاد کند، و چون

ارد براي آید، پویا به طریقی شعور دمیمرده است اما متحرك بوجود،توانیم بگوییم زندهنمییک تصویر ذهنی،

چرخد و پویاست میدر نتیجه این تصویر ذهنی که! دهیممیدهیم، خود مامیبهشاین که ما شعور زندگی را 

.آیدمیاسمش تن است و در اثر چسبیدن به مفاهیم ذهنی بوجود

همانطور صورت آن گیرد درمیو وقتی فرد، هر انسانی خودش را که از جنس خداییت است با این تصویر اشتباه

شود، براي این که خودش نیست اصلش نیست، و این بافت یا ساختار براي میدچار نادانی،گویدمیکه موالنا

کنیم و باقیمیبه طرز معجزآسایی ما با استفاده از تصویر ذهنی نیازهاي خودمان را در جهان بیرون پیدا. بقاست
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تواند نمیشناسدنمییا بوجود آورندة او را بشناسد، یعنی خدا راتواند اصل ما را نمیمانیم، اما این من ذهنیمی

. بشناسد براي این که از جنس فکر است

باید در صلح به سر بریم و همدیگر را دوست داشته همهگوید همه، همۀ انسانها نیک هستند پس مامیبنابراین

م غیر از این من ذهنی که ایجاد تفاوتبراي این که همه از جنس خدا هستی. باشیم ما همه مثل هم هستیم

ذهنی این هاي آید، این منمیذهنی مختلف بوجودهاي منکند، در اثر هم هویت شدن با باورهاي مختلف می

و حتی ها پردازد و جنگ گروهمیگیرد و به ستیزهمیشود جديمیاختالف سطحی را که بر اساس باورها تشکیل

، چرا؟ براي اندهتعلیمات اولیه ساده را از دست دادآن واندهباورها هم هویت شدآن باادیان به خاطر این است که 

توانید توي این من ذهنی باقی بمانید و نباید در او میشما براي مدت کوتاهی: گویدمیاین که تعلیمات ساده اولیه

.گیریممیرا یعنی من ذهنی را جديدهیم براي این که خودمانمیده سال هشت سال ولی ما ادامهباقی بمانید

گوید ما اشتباه کردیم، میو. سفه یعنی نادانی، ابلهیکند، مییادسفهبراي همین است که موالنا در مصرع دوم از 

است و کارهاي احمقانه کرده سفیهاشتباهمان این بوده است که خودمان را بجاي من ذهنی گذاشتیم و من ذهنی 

سر انگشت گزیدن یعنی اظهار تاسف کردن، حرفهایی زدیم کارهایی کردیم که بعداً . و ما بسیار تاسف خوردیم

این که ما از جنس هوشیاري هستیم بنابراین هوشیاري که خداییت و بنابر این مسئله روشن شد . پشیمان شدیم

ما خودمان را تبدیل به جسم کردیم یعنی من ذهنی، خودمان را مقایسه . است با هیچ چیز قابل مالحظه نیست

حاال . کردیم و از این مقایسه و ایجاد ستیزه، بزرگ و کوچک جلوه کردن، بجان هم افتادیم و بسیار تاسف خوردیم

اوالً ما این بافت ذهنی نیستیم بلکه هوشیاري هستیم، اما نه بر اساس این کار ما این است که تشخیص بدهیم 

. شناسدنمیبافت ذهنی چون این بافت ذهنی هوشیاري را

خواهیم برگردیم دوباره از میگفتیم یکی از اشتباهات ما این است که با استفاده از ابزارهاي همین من ذهنی

. این من ذهنی یک مقدار صحبت کنیمسفهو اجازه بدهید راجع به . رسیمنمیاییت بشویم و به نتیجهجنس خد

را اش ولی ریشهشناسیممییش راهاهمن ذهنی را تقریباً همه ما در نوك، مثل یک درختی است نوك شاخسفه

دهیم، ولی میبه خودمان هشداربینیممیهارا بعضی موقعشسفیهیشناسیم، در نتیجه این نمیهاخیلی موقع

ن، خشم داشتن، میل شدید به قدرت اینها دیدهاثر گذار نیست، یعنی چی؟ یعنی حرص ورزیدن، ترسید

شود، مثالً نمیتوانید بگویید ولی عوضمیتوانید به کسی بگویید، البتهنمیشوند، ولی اینها آثار هستند، شمامی
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گویید نترس، خشمگین نشو، اینقدر حرص نورز، اینقدر عالقه به قدرت نداشته بتوانید موعظه کنید میبه آدمها

کند زودي یادشمیکند، قبولنمیباش چه خبرت است؟ به جاه دنیا به مقام دنیا اینقدر عالقه مندي، قبول

گوییم حس جدایی مکن، حس حسادت مکن، زشت است چوب الي چرخ مردم نگذار، غیبت مکن می.رودمی

وقتی من ذهنی را شما نگهاندهگوید باشد ولی چون اینها اثرند، نتیجمی،فهمدمیلحظهآن ا زشت هستد،اینه

این است که یک درختی داشته باشیم نوکش را یک چند سانتیمتر دارید به عنوان مرکز، این درست مثلمی

و حسادت و احساس گناه، احساس خبط، آید باال، پس حرص، عالقه به قدرت، میکندمیبچینیم دوباره فردا رشد

است، دعوا کردن در خانه، میل به تغییر سفیهیاست اینها واضح است که اش سفیهیاینها نگرانی، اضطراب 

دیگران تا من خوشبخت بشوم، اصالً خواستن خوشبختی از دیگران به عنوان من ذهنی اینها چی هستند؟ اینها 

از یک مرکزي چرا؟ براي این که اینها. رودمیگویند بعد یادمانمیگوییم راستمیهمها اند، بعضی موقعسفیهی

این من ذهنی متالشی نشود ،زمانی که این تننگیرند، تمیسر چشمهاز یک ساختاري بنام من ذهنی، همین تن

د مثل مالمت، مثل رود و این من ذهنی ابزارهایی دارمیو از دل شما بیرون نیاید موعظه فایده ندارد، یادمان

.کندمیمرتب استفادهآنها شکایت، که از

در اثر هم هویت شدگی یا چسبیدن به چیزهاي این ، گفتیم ریشه، مرکزبرویماما چطورهست که ما به ریشه

توانید از چند زاویه به این موضوع به این مرکز نگاه کنید و شاید میحاال شما. جهانی و ایجاد تصویر درست شده

در دل سفیهیمرکز .را بشناسیدسفیهیناسید و شناسایی مساوي آزادي است، حداقل اگر بشناسید یعنی بش

دانیم که گرفتاریم و گرفتاریمان چیه؟ میمن ذهنی است، بشناسیم و بزودي هم رها نشویم حداقلآن ماست و

عنی چی؟ اینها فایده ندارد، وقتی ، ترس چیه؟ یترسمترسم نباید بمیرویم به نوکهاي شاخه، من چرانمییعنی

را کردید آن اند خوب شماشما از جنس یک جسم بیرونی شدید و تمام اجسام در حال تغییرند و یا از بین رفتن

رود و میدارد از بینآن شدید، بنابراین خواهی ترسید، از جنس چیزي هستی که در بیرونه وآن مرکزت از جنس

شویم، با پولمان میهم هویتمان هشویم، ما با بچمیمثالً ما با همسرمان هم هویت. ممکن است که از بین برود

شویم با باورهایمان هم هویتمیشویم با مقاممان هم هویتمیهم هویتمان هشویم، با خانمیهم هویت

باورها سرمایه من این ترسممیشوند، خوب منمیند اینها بزودي عوضگویند این باورها غلطمیمردم. شویممی

و یواش یواش با را بشناسیمسفیهیاست، همسرم جانم است، جانم است یعنی مرکزم هست، حاال ما باید این 
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شناسایی از شرش جدا بشویم و بیخودي هم موعظه نکنیم که آقا نترس، حرص نداشته باش، این کارها چیه؟ این 

آید به این جهان اول من ذهنی درستمیچرا که هر کسیکه در تمامی انسانها هست،سفیهیاین . فایده ندارد

گوید جز این تن که گزیدیم یعنی انتخاب کردیم، میگوید،میبیتی در این بو خوشبختانه موالنا خبر خو.شودمی

قدرت انتخاب نکردن من ذهنی را به عنوان بیت نتوانیم انتخاب نکنیم، یعنی هر کدام از ما طبق ایمیپس

. داریمخودمان

توانیم که با نمیخواهیم انتخاب کنیم بتدریج اگر االن هممیتا حاال انتخاب کردیم که من ذهنی هستیم امروز

بینیم، دیگرمیراسفیهیبینیم و این میمان راکنیم منمینه ما به عنوان حضور ناظر به ذهنمان نگاه،شناسایی

کنند به ما، میما نباید بگوییم که توهینیعنی نادانی استستاسفهبشویم و وقتی صحبت سفیهخواهیم نمی

بخندید، به ماجراي اوقات تانسال پیشتوانید به اشتباهات پنجمی، شمااستسفیهبراي این که این مکانیزم 

شدم خشمگین بینید که براي چه من از کوره در رفتممیتلخی دیروز یا این هفته که با همسرتان داشتید که االن

به خودتان بخندید و این . من ذهنی بخندیدسفیهیتوانید به میبخندید، شما به عنوان حضور ناظر و خداییت

.مان را شناختیمسفیهیدهد که ما میاین نشان. خوب است

گوید که من زندگی میاما اگر شما بصورت حضور ناظر به ذهنتان نگاه کنید خواهید دید که این من ذهنی مثالً

آید یک میپردازیم، همین که من ذهنی بوجودمیشود وقتی ما به داشتنمیاین طور دیدهاي هدارم از یک زاوی

و بشودمربوطهم تصویر ذهنی است با یک ارتباط نامرئی به خودش آنها خواهد چیزها را کهمی،تصویر ذهنی

ین داشتن براي من ذهنی مهم است، حاال شما بگوید اینها مال من است، این مال من خیلی مهم است، پس بنابرا

کند، شما میکه این من ذهنی دارد چه کارکنیممیداریم نگاهسفیهیبه این اي هبه عنوان حضور ناظر از یک زاوی

گوید من خدا میولی یک دفعه،گوید من داشته باشممیاشبینید که همهمیکنیدمیبه من ذهنی خودتان نگاه

چون ما خداییت هستیم، همان ،توان داشتنمیگویید که زندگی را کهمیزندگی را هم دارم، بعدرا هم دارم،

. نیستمآن خواهد داشته باشدمیمن ذهنی کهآن پس من این حضور ناظرم.حضور ناظر ما خداییت است

شوید و براي همین است میچیزي که هستید تبدیلآن چیزي که نیستید وآن بارها هم گفتیم شما از شناسایی

کنید که چه چیزي نیستید، چه میشناساییاش شود یعنی شما همهمیشروع"ال"که مسلمان شدن هم با 

کنید که زندگی یا خدا رامیچه چیزي نیستید، حاال این را هم شناسایی... چه چیزي نیستید،چیزي نیستید،
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خواهد پول را داشته باشد میکسی کهآن شود داشت،میرااما پول . شود داشت، فقط ما امتداد او هستیمنمی

. بینم، و این حضور ناظر خود زندگی است که من هستممیمن ذهنی است، من نیستم و من االن دارمآن حقیقتاً

منبرید که میقدرت انتخابتان را بکارکند که اسمش را موالنا گذاشته تن، االن شما میکه دارد به یک بافتی نگاه

فه ، بنابر این اگر از این بافت که جدا از من است چیزي اضامن حضور ناظرم. کنمنمیرا به عنوان خودم انتخابآن 

.یا کم شد تاثیر روي من ندارد

آنطوریه خداي ما اینطوریه آنها خدا این طور شد، حاال خدايگویید که زندگیم از بین رفتمیپس هر موقع شما

شوي اینها فقط لفظ است و یک خدا بیشتر نیست و این نیکی و خداییت در همه هست و من مییک دفعه متوجه

و این . را بکشم این غلط است و این ذاتش نیک استخواهم با او بجنگم و اومیاگر بر اساس دین یا باور سیاسی

تفاوتهاي سطحی همدیگر راچرا ما به خاطر این . اختالفات سطحی اگر ما به ذاتمان زنده بشویم زیباست

کند به بهتر شدن، حاال از یک زاویه دیگر که نگاهمیشود رابطه شما شروعمیکشیم؟ بنابر این ستیزه کمترمی

این ذهن ما هوشیاري جسمی دارد و زندگی یا ،کنیممیشوید که حاال به ذهنمان داریم نگاهمیکنید، متوجهمی

یعنی بجاي اینکه این لحظه را ببیند که . بیندمیین لحظه هست بصورت جسمخدا را که در این لحظه هست و ا

، این هم زاویه دیگریست که با همان بیندمیزندگی است این من ذهنی من فرم این لحظه وضعیت این لحظه را

.کنیممییا خطا نگاهسفیهی

لغزد که می؟ پایتان اینجاهاسفیهیین افتم توي امیلغزد کهمیگویید خوب من خداییتم من پایم کجامیشما

گیرید، میهستید فرمش راآن که شما بجاي زندگی در این لحظه که شما از جنس! گویید که خدا را دارممیشما

ظن من ذهنی توهین وضعیت مثالً مقداري از پولتان امروز از دست رفته، کسی به شما به . گیریدمیوضعیت را

تواند پایه لغزش باشدمیگیرید، این دیدمیاتفاقی افتاده یعنی اتفاق را بجاي این لحظهکرده، یا مریض شدید یا 

. باشدسفیهیپایه 

بینید که این هوشیاري جسمی در زمان میکنیدمییک جور دیگر از یک زاویه دیگر شما به من ذهنیتان نگاه

بنابراین همیشه در گذشته و . دانیدمیین لحظهاست و شما بعنوان من ذهنی زمان گذشته و آینده را مهمتر از ا

کنم که این لحظه خداست زندگی است قدرتش میگویید که من االن دارم شناساییمیخوب. آینده هستید

کند ولی من به میگذشته و آینده یک چیز توهمی است که من ذهنی در او کاربیشتر از گذشته و آینده است
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بینید میکند درستمیخوب این بینش این دید به شما کمک. امهظه به زندگی زندعنوان حضور ناظر در این لح

کنید دیدتان میبینید، چون از زوایاي مختلف نگاهمیراسفیهید کنیمیاالن، پس از زوایاي مختلف که نگاه

باید بر گردیم در شناسید، در دیگران هم ببینیممیبینیدمیرا در خودتانسفیهیشود هر جا این میوسیعتر

کند با انجام دادن و میاز یک زاویه دیگر این هست که من ذهنی فکرسفیهییک جور دیگر . خودمان بشناسیم

شود امکان نمیرسد به بودن، اینمیتواند زندگی را بشناسد و به زندگی برسد، یعنی انجام دادنمیفکر کردن

خواهید با انجام دادن به میگویید من خدا دارم تا زمانی کهمیانی کهشوید که تا زممیندارد، و االن شما متوجه

با انجام دادن هر کاري هم . خداست اصل شماست، انجام دادن ذهن استبودن، بودن در این لحظه، چون بودن

شد از آید که اجازه بدهید زندگی شما را بعنوان حضور بکمیحضور موقعی بوجود. رسیدنمیشما بکنید به حضور

شوید که میو همین طور شما متوجه. گویدمیاین ذهن بیرون، شما را بیدار کند به همین چیزهایی که االن دارد

. توانید خدا را بشناسیدنمیبا فکرتان و با عملتان

گویید خیلی خوب من خداییتم، خداییتم میو از یک زاویه دیگر که امروز در یک غزل دیگر خواهیم خواند شما

شود نمیشود با چیزي مقایسه کرد، پس من همنمییعنی من از جنس خدا هستم، هوشیاري هستم، خدا را

فکرشوم ومیکنم کوچکمیشوم وقتی فکرمیافتم، کوچک و بزرگمیمقایسه کرد، پس من وقتی به مقایسه

.ذهنی استکنم، اینها منمیکنم صلحمیجنگم فکرمیکنممیشوم، فکرمیکنم بزرگمی

با خیالی جنگشان و صلحشان****با خیالی نامشان و ننگ شان

گویید این کار درست میگیرم یکدفعه شما این شناسایی در شما هست کهمیپس از حرکت فکر من هویت

خواهد بکشد عقب روي خودش مینیست، خودش را بعنوان انسانها نفوذ داده در انسانهاخدا قابل مقایسه . نیست

و . تفاوتهاي سطحی هستندآن ذهنیهاي ذهنی، منهاي باه دیگر در ارتباط باشند نه منها زنده بشود و خداییت

. شوندمیشویم تفاوتهاي سطحی زیبامیوقتی ما به زندگی زنده

ییت شوید که مثالً این نامیرایی در ما خدامیآید، متوجهمیرا شناختید که از کجاسفیهیو حاال شما مرکز 

گویید این موضوع را بفهم، میروید به یکی دیگر بگویید که نترس،نمیترسد، پسمیچسبیده به یک چیز میرا

کند میتغییرآن که تو به عنوان یک باشنده نامیرا، خداییت چسبیدي به یک چیز از بین رونده مثل پولت وقتی

و هم هویت نیستید آن شما که از جنس. توهم استترسی، این میتغییر راآن دهدمیرا نشانآن یعنی فکرت
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آید به این جهان، هوشیاري از جنس بی فرمی میشدن هم در واقع یعنی عین همان را درست کردن، هوشیاري

تواند درست کند؟ شما که میعین خودش را! خواهد عین خودش را درست کندمیاست شبیه هیچی نیست ولی

دانید پس میراها زاد و شبیه هیچ چیز نیست در این جهان، ایننمیشودنمیزاییدهگویید که خدامیایدهخواند

و شبیه هیچ چیز نیستم، خوب اگر شبیه هیچی شوم بعنوان هوشیاري نمیزام،نمیپس من زاییدهمن هم نیستم، 

و . ن کار درست نیستو ای. کنممیکنم؟ پس من دارم منم را مقایسهمینیستم چرا خودم را با دیگران مقایسه

.خوانیممیکه امروز در غزل. این هم یک بیداري است

بینید از آثار به میو وقتی آثارش را. نگاه کنید و شناسایی کنیدسفیهیپس بنابراین شما از زوایاي مختلف به این 

وید این من ذهنی شمیکنم، چی کار کنم؟ متوجهمیکنم جداییمیگویید من حس تنهاییمیشما. ریشه بروید

شود و از انسانهاي دیگر هم جدامیچرخد و از زندگی جدامیاست که وقتی هوشیاري آمده چسبیده به چیزها و

ذهنی دیگر درمانهاي این حالت حس جدایی با چسبیدن به من. شود این حالت، حالت یا حال من ذهنی استمی

بنابراین از . ذهنی را درست نکنید هی این تصاویر را نچرخانیدمنکند که شما این میاین حالت ایجاب. شودنمی

. توانید درست کنیدمیاین موضوع بگذرید که مثل خودتان را

در واقع هم هویت شدن یعنی همانیدن، همانیدن یعنی همان را درست کردن، همان را درست کردن یعنی خدا را 

تن است اگر این موضوع را تمام اهل دنیا قبولهاي ریشهاینها . در این جهان درست کردن، که این غلط است

گفتند برویم تنمان را میجنگیدندنمیکردند که خلقان همه نیکند براي این که از جنس خداییتند با همدیگرمی

هست؟ گفتند که ما همه نیکیم و این موثق است و پیدا کنیم مان همعالجه کنیم، آي مردم جمع بشوید ببینیم ما چ

اختیم این همه کشت و کشتار کردیم و خرابی اندهآید؟ و این جنگهایی که ما رامیاز کجاسفیهیببینیم این 

خشم اثر .نه اثر رارا بشناسیداش آید؟ حاال باید بوجود آورندهمیاز کجا. استسفیهیبوجود آوردیم اینها از 

نگران خواهد شد، مضطرب .دارد خشمگین خواهد شداست، نگویید آدم نباید خشمگین بشود، آدم تا من ذهنی 

شود، کارش مقاومت کردن در میخواهد شد، خواهد ترسید، ستیزه خواهد کرد، اصالً من ذهنی با مقاومت درست

.کند که قطب ایجاد کندمیایجاب. کند که ستیزه بکندمیایجاب. مقابل اتفاق این لحظه هست
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دانید که ممکن است از همسرتان به عنوان قطب براي ستیزه استفاده کنید، میاالن شما به عنوان زن و شوهر

خوب این که من باید من ذهنیم را .کندمیکنید به عنوان حضور ناظر و نیکی و خداییت، من ذهنیتاننمیشما

.بشناسم روي خودم کار کنم

شویم، میرا عوض کنیم ما درستکنیم دیگران میاین است که ما فکرسفیهیدیگر این هاي یکی از جنبه

براي این عوض هم بکنید بازهم چیزي به شما اضافه نخواهد شد،توانید عوض کنیدنمیدیگران را عوض کنید اوالً

کنید حاال شما لطف کنید به خودتان بعنوان حضور ناظر نگاه میکه این من ذهنی را نکندیم بیاندازیم دور، توجه

خواهم حماقت میم، حاال این کلمه هم یک ذره سنگین است مثالً ما بگوییم آقا منخواهمیکنید بگویید من

م، چه اهخواهم ببینم چه اشتباهاتی کردمیخودم را ببینم ولی آدم با خوش است دیگر، تعارف ندارد که؛ آقا من

من وجود دارد و مرکز چیزي در من اشتباهات را کرده و بعد توجیه کرده و دیگران را مالمت کرده، چه چیزي در

آن گذارد من بشناسمش، چون من با استفاده ازنمیدهد و این بافت بافت جسمی است ومیمرا تشکیل

را در خودم بشناسم، وقتیسفهخواهم میچیه؟ حاال منآن را بشناسم و این غلط است،آن خواهممی

شما . کنیمنمیران هم کاري نداریم، موعظه همکنیم، و به دیگمیشناسید بنویسید، این طوري ما پیشرفتمی

رفتن و موعظه کردن به دیگران که آقا نگران نباش، نترس، حس جدایی نکن، این قدر حرص نداشته دانیدمیاالن

.گویدمیچرا؟ براي این که در بیت دومکندنمیکاراینها ! دزدي نکنباش، خجالت بکش، دروغ نگو، غیبت نکن، 

زیرا همه رنج از هوس بیهده دیدیم*گریزي، بگریز از هوس خویشگر هیچ 

، یعنی ما گریزيمیاز این لحظهگوید، شما این اشتباه را ببین، شما به عنوان هوشیاريمیدارد من ذهنی را

به ظهتوانیم در این لحظه تشخیص بدهیم که ما نباید از این لحظه بگریزیم، ولی ما از این لحمیهوشیاري هستیم

. بینیممیجاي این لحظهچرا؟ براي اینکه وضعیت این لحظه را به. گریزیممیفرم به جهان براي پیدا کردن زندگی

.گریختن از وضعیت این لحظه گریختن از آزادي و بیداري و زندگی و خداست. گریزیممیو از وضعیت این لحظه

هوسچیه؟ هوست بگریز، عکس کن، هوسخواهی بگریزي از می، ولی اگر واقعاًگوید تا حاال این کار را کرديمی

دارد، دائماًهوسو من ذهنی . یکی خواستن است و یکی دیگر موضوع خواستن است. حداقل دو تا مولفه دارد

زندگی هست، و عرض آنها کند درمیخواهد که فکرمیکند و یک چیزهایی رامیخواهد موتور خواستنش کارمی

خواهد به خودش اضافه بکند، و یا میکند ومیبافت ساخته شده از فکر است و تصویر چیزها را تجسمکردم یک 
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هوسکنید که این میدارید شما شناسایی. خودش را وصل کند بدین ترتیب بزرگ بشودآنها با ارتباط نامرئی به

. یعنی حرص، یعنی خواستن براي زیاد کردن زندگیهوس. است

یعنی از خواستن یک چیزي در بیرون براي اضافه کردن زندگی یا زنده شدن .بگریزهوسریزي؟ از می خواهی بگ

ي هوسهابراي اینکه تمام رنجهاي ما از . نه اینکه از زندگی بگریزي که این لحظه است. به زندگی از این بگریز

از جنس زندگی هستید از جنس خدا چرا بیهوده بوده؟ براي این که االن شما متوجه شدید که شما . بیهوده بوده

هستید، پس شما خود زندگی هستید اصلتان شادي و آرامش است براي چی باید شما به عنوان من ذهنی

در هوسهاتمام . بیهوده استهوسهاتمام . رفتی بیرون براي شکار چیزها و در آنجا زندگی را پیدا کنیدمی

. جستجوي زندگی است و این دید من ذهنی است

همین االن چند بیت از مثنوي خواهم خواند که شما به عنوان حضور ناظر . امروز راجع به دید صحبت خواهیم کرد

من ذهنی باشد یک دید ،گوید انسان دید استمییک دید دارید و به عنوان من ذهنی یک دید دارید و موالنا

مندانه دارد، من ذهنی دید سفاهت این هوشیاري حضور دید خرد. هوشیاري حضور باشد یک دید است،است

دید را، دید زندگی را آن توانید انتخاب کنید این دید را یامیشما در این لحظه هدارد نادانی دارد و موالنا گفت ک

توانید تشخیص بدهید میکنید؟ با توجه به این که شما انسان هستید،مییا دید من ذهنی را، کدام را انتخاب

پس . و قدرت انتخاب دارید. دارید، مسئولیت دارید، اینها را همه امروز مطالعه خواهیم کردیعنی شعور تشخیص 

. در این لحظه انتخاب دید با شماست

وسوسهشویم، میوسوسهبراي این که وقتی هم هویت شدگی در مرکزمان است .خوب حاال یک اشکالی هست

چیزهایی که در بیرون هست آن براي این کهداریم؟وسوسها چر. توانند از جا بکنندمیفکرهایی هستند که ما را

قسمت من آن قسمت من، وقتیآن شودمیبینم تحریکمیراآن وقتی. در مرکز من هم هستاش جنس

است، فکر چیزها در ذهن چون هم هویتیم شده مرکز ما وسوسهبرد، فکر میبرد، فکر مرامیشود مرامیتحریک

توانیم بصورت حضور ناظر در این لحظه بمانیم و دید زندگی را داشته باشیم به علت نمیماوقتی . استسهوسو

توانند میهستیمآنها فکرهایی هستند که از جنس بیرون هستند ولی چون ما هم از جنسوسوسهاست، وسوسه

ن نیستم و قابل مقایسهگفتید من از جنس هیچ چیز در بیرومیکردیدمیما را بکشند، اگر همه چیز را شما ال

شد نمیشدید شما رامیتوانستید با کسی یا چیزي مقایسه کنید و از جنس خدانمیشدید و خودتان رانمی
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تواند ما را میآیدمیفکرهاآن ولی چون هنوز ما به بیرون وصلیم از جنس بیرون در مرکز ما هست. کردوسوسه

وقتی . شودمیبصورت فکرهاي بی اختیار پی در پی در سر ما ظاهروسوسه. دانیدمیراوسوسهپس شما . بکشد

کنیم، کنترل ما را به عهدهمیشویم، ما به طرف چیزها حرکتمیشود ما کوچک و بزرگمیدر سر ما ظاهر

شویم در حالی که ما اختیار داریم،میگیرد بنابر این ما بی اختیارمیگیرند به دستمی

:بلی این بیت را نگاه کنید. واهیم خواندچند بیت از مثنوي خ

59مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بار دیگر ما غلط کردیم راه*****اي همیشه حاجت ما را پناه

کند مییعنی اگر شما این لحظه حضور ناظر هستید یک دفعه خشمگین شدید همین مصرع دوم به شما کمک

توانیم بر میرفتیم دوباره به ذهنمان، چیزي ما را کشید، یعنی ما،رفتیمخدایا ما دوباره غلط کردیم، راه را غلط 

توانیم برگردیم ولی شناسایی شدید که شما از جنس چی هستید؟ از جنس میآید مامیوسوسهپس . گردیم

.و چیزها نیستیدها وسوسهخداییت هستید و از جنس این 

811مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ايوا رهی از جسم گر جان دیده****اين جسم، تو آن دیدهاي ایتو نه

دید حضور، توانیم دو جور دید داشته باشیم میگفتم ما. دید هستیآن تو این من ذهنی نیستی، این جسم، تو

با دید من ذهنی جسم هستیم، با دید حضور دید حضور هستیم، پس ما دیدیم، یعنی طرز دیدن دید من ذهنی

گوید اگر جان را ببینی یعنی اگر خودت را به عنوان خداییت ببینی، اگر نتوانی چیزي این میبینیم، حاالمیچی

ي، اگر اهیعنی اگر تو جانت را دید. رهیدمیمانید در این صورت از این جسممیتوجهت را بدزدد و اینجا ساکن

رهی،میبینی، از جسممیپس با دید اواي هجانت را دید

ی دید است باقی گوشت و پوستآدم

هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست

بینید؟ مردم را میگوشت و پوست، حاال دید شما چیه؟ شما خودتان را جسماش پس آدمی دید است بقیه

پس بنابراین شما االن به عنوان . بینید؟ پس دید شما دید من ذهنی استمیرا جسمتان ههمسرتان را بچ
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بینید شما ازآن جنس هستید، شما به میخواهید بروید به ذهن جسم را ببینید، هر چه رامیهوشیاري حضور

روید بیرون، که در نمیشوید ومیبینید و به او زندهمیبینید، خداییت رامیعنوان هوشیاري حضور، حضور را

آن چسبید بهمیذهن و دوبارهروید بهمییا نه به عنوان هوشیاري. بیندمیاین صورت هوشیاري هوشیاري را

بیند شما او هستید میگوید چشم شما بعنوان حضور هر چی رامیکدام یکی؟. کنیدمیچیزها و دید جسم پیدا

.آیدمیاز کجاسفاهت، بینید اشتباه کجاستمیهستید، پس شماآن یعنی

برد؟ میحظه از فکرها آگاهید؟ فکر شما راگویم شما در این لمیدوباره. و آدمی اختیار دارد دیدش را عوض کند

به عنوان حضور، که خدا را هم دیدن هم همان است، و بینیدمییا نه به عنوان توجه زنده حضور ناظر خودتان را

توانید دید حضور داشته باشید علتش این است که هم هویت شدگی نمیشوید از جسم کدام است؟ اگرمیجدا

عوارض سطحی من ذهنی که توضیح دادم شما را به مرکز . را بشناسیدآنها ه نکنیددر شما وجود دارد عجل

گویید من خشم دارم خوب خشم نتیجه است و میکند، شمامیآورد وصلمیمریضی و علت که اینها را بوجود

گوید میکنم، دکترمیبدنم داغ است، حس خستگیکندمیگویید سرم دردمیشما. اثر این جور مرض است

سرما خوردگی باید خوب بشود تا سرت آن دهم سرت خوب بشود ولیمیي، حاال من یک قرصاهسرما خورد

سرما خوردگیت خوب بشود، کند، ولی اگر بخواهد کامالً خوب بشود میت را خوبدردخوب شود این موقتاً سر

.پس ما باید دیدمان عوض بشود

چشم خُم چون باز باشد سوي یم****کوه را غرقه کند یک خُم زِ نَم

انرژي کهآن دهد آبی که از ما،میکه بیرونيمنَگوید شما خم هستید، دریا خداست، خُممییم یعنی دریا،

کوه ،تواند کوه من ذهنی رامی،آیدمیشود یا در ما بوجودمیشیاري که از ما ساطعهوآن بیداري کهآن تواندمی

شویم، میآییم بیرون بینهایتمییک دفعه ما از توي ذهن. فکرها را در خودش غرق کند، یعنی در آغوش بگیرد

زندگی کنیم که من تا حاال از این لحظه که میرا دست کم نگیرید، همین چیزها را وقتی صحبتها این شناسایی

خواهم دیدم را عوض کنم، دیدم را میمناین زندگی چیه؟از مکانیزم فرار من از این آزادي و،کردممیاست فرار

کردم، من بجاي زندگی که در آغوش میکه من فرارم که این لحظه زندگی بودههستکه عوض کردم االن متوجه

کردم، در ضمن این را فهمیدم که با ستیزه و اوقات میستیزهآن بادیدم میگرفته فرم این لحظه را فرمش را

.عوض کردشودنمیاین لحظه راتلخی فرم
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تواند اثر خوبی در دیگران میکند با نگرانی و اضطرابمیاین من ذهنی این است که فکرهاي یکی از سفاهت

بسیار نگران و آشفته، شما؟داد و بیداد چه کار بکنم،م معتاد شدهاهگوید بچمیزندمیخوب یکی زنگ. بگذارد

آرامش را آن اید آرامش خودت را حفظ کنی، اول باید حضور خودت را برقرار بکنی،خواهید کمک کنید اول بمی

بپردازد به موضوعشود؟ باید حفظ کنی، با این آرامش با این خردمیکند چیمیوسوسهدر زیر این فکرها که 

پس !توانی بگذارينمی؟خواهی روي وضعیت بگذاريمیکه چه اثري،یعنی چه کار کنم خودم بدتر از او هستم

شما وقتی آرامش را از آنطرف بیاورید، چشم خم یعنیآن شود، اگر شمامیبنابراین چالش و مسئله در شما غرق

گیرد میتوانید غرق کنید، یعنی در آغوش خرد شما و هوشیاري شما قرارمیتمام کوه چالشها را،باز بشودبه خدا 

کند تا تغییر بکند، چه بسا روي فرزندتان کهمیو شفا بخش شما استفادهو از خرد شما و انرژي آرامش بخش شما 

، اگر دعوا نکنی، اگر داد و بیداد نکنی، دبگذاریبه عنوان مادر یا پدردتوانیمیگویید معتاد است اثر شفابخشیمی

کنی باید این میاگر این آرامش را در خودت اول حفظ کنی بعد بروي برخورد بکنی و در حالی که با او صحبت

.نه من ذهنی آشفته نگرانآرامش را حس کنی، این آرامش باید صحبت کند، 

خُم با جیحون برآرد اُشْتُلُم*****چون به دریا راه شد از جان خُم

یعنی وقتی از جان خم یعنی ما به دریا راه باشد وصل بشویم و همیشه اُشتُلُم یعنی غلبه کردن تندي کردن،

موازي با این لحظه بمانیم، همیشه در حال تسلیم باشیم، همیشه این آرامش حضور را در زیر فکرهایمان چالش 

به دریاي کند، میغلبهبه دریاآورد یعنیمیهایمان حس کنیم در این صورت خم یعنی خود شما با دریا اُشتُلُم

. فکرها به دریاي چالش ها، پس متوجه شدیم

تان رادیدرا در مثنوي خواهیم خواند، شما باید دید، امروز دوباره این دیداست که صحبت سر این تمام حاال 

کنیم فقط میمن ذهنی، هر موقع هم که کار غلطیسفیهدیدهوشیاري حضور ناظر بکنید بجاي دیدتوانید می

. خواهم دوباره برگردم، راه برگشت همیشه باز استمیا که خواندیم خدایا ما دوباره رفتیم توي ذهنهمین بیتی ر

گوییم خودمان میافتد مامیکنیم، بنابراین هر اتفاقینمیکنیم، اوالً روي دیگران کارنمیو ما خودمان را مالمت

اظهار خبط و من ذهنی را نگهدارید مالمت کن،دیدخواهید میکنیم، شمانمیحاال خودمان را هم مالمتکردیم، 

. کنیم که من یاد گرفتممیکنیم هی تکرارمیگیریم شناساییمیکنیم یادمیکنیم، اما یک کارنمیتاسف هم

راتان هآیید همه سرمایمیمن قبول ندارم، شما؟شما نگویید که یعنی چی هزینۀ یاد گیري این قدر باشد
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خورد، بعدمیشما زندگی کنید، همه رابدهددرآمدش را به شماونفر سرمایه گذاري کندیک به دهید می

باالست، هزینه باالست، هزینه یادگیري اش گوییم شما یاد بگیر که نکن این کار را، دیگر نکنی، آقا این هزینهمی

کند که هزینه یادگیرينمیلنادانی من ذهنی است که قبوسفیهیباالست، قبول کن این هم سفاهت به اصطالح 

: گویدمیشما سعی کنید باال نباشد سعدي. تواند باال باشدمی

تا نگیرند دیگران ز تو پند****پند بگیر از مصائب دیگران 

کند که ما بلغزیم، میچند بیت دیگر بخوانیم، یک جایی لغزش است که همیشه شیطان یک کارياجازه بدهید

.گوییممیمعیت و این گاهی اوقاتکند میما حملهبهباز هم از زوایاي مختلفهزار بار هم گفتیم،

4قران کریم، سوره حدید، آیه 

وهو معکُم أَینَ ما کُنْتُم: ...تفسیر

.هر کجا باشید او با شماست...

هیچ موقع خوب دقت کنید که خواهم شمامیخوانم فقطمیچند بیت. یعنی هر کجا شما هستید شما خدایتید

شود، می، من زندگی دارم، بگویید من خودش هستم حاال احترامتان به خودتان زیادترنگویید من خدا دارم

خواهم این رامیکنید که من این رامیشما یک موقع هایی شناساییشود،میاعتمادتان به تشخیص تان زیادتر

تصمیم،کنممیاشتباهنکندگویدمیبعدخواهم این کار را بکنم،میخواهم، در زندگیمیخواهم این رامی

منکهاینهاگوییدمی،مردمبهکنیدمینگاهبعدبشوید،حضورهوشیاري،بیرونبیاییدذهنیمنازگیریدمی

سستپایتاننتیجهدر،نیستاینطور،کنندمیزندگیخوبخیلی،هستندخوشبختخیلی،دارندذهنی

.کنندمیعملجوريیکجمعوقتی،رودمیبینازتشخیصبهاعتماد،شودمی

کالهسرمبابانه،کنیدمینگاهمردمبهرویدمیبعد،گویدمیراستگوییدمی،خوانیدمیراموالناآییدمیشما

بدهیداجازهحاال،دعوابا،آشفتگیبا،نگرانیبا،ذهنیمنهمینبا،خواهمنمیرااینهاحضور،خواهمنمی،رودمی

معنیش،باشیدکجاهرشماستباخدااصطالحکه،بداننکنیاینکهبراي،حاال،نکن.کنیمجمعمارااینها

اینو،رودنمیبینازقضیهاین،باشیدوضعیتیهرحاال،باشیدجاهرهستیدخودششماکهاستاین

خودتانبهاعتمادشماکهاستمرکزيچیزهايازیکییعنی،موالناستآموزشمرکزيۀهستآموزش
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بهمنیا،ناخودتبه،آوردمیبوجودشمادرپیچانیموالناقولبهوشک،ذهنیمنگذاریدنمیوکنیدمی

گویدمی،هستیدخدائیتشمااینکهبراي؟چرا،باشداشته،ندارماعتمادتشخیصمبهمن،ندارماعتمادخودم

1509مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما از آن قصه برون خود کی شدیم؟*****بار دیگر ما به قصه آمدیم

بهماشدنزنده،استخدائیتبهذهنیمنازماتبدیلقصۀ،قصهاینحاال،آمدیمقصه بهدوبارهگویدمی

کهاستاینانسانهاماقصۀ،استنشدهتمامقصهاینموقعهیچ،بودیمقصهاینتويهمیشهمایعنی،خداست

موالنا،باشیمهوشیارمااگرحاال،آیدمیبوجوددردچسبیممیچیزهابهآییممیجهاناینبهخدائیتبصورتما

رهاداریمانتخابحقماکهگفتامروزموالنا،خودتانتخابازاستفادهباکهگفتندهمبزرگانوگویدمیمابه

حضوربهوقتی،ببینآن بعداز،کننگاهدنیابهآن ازبعد،برسخودتآفرینشمنظوربهوزندگیبهشوزنده،شو

،شدنخواهیموفق،باشدغلطتدیداگر،استدرستتدید،بینیمیدرستموقعآن ،ببینرادنیاشديزنده

حالدر،ترسحالدرآدمکهکنفرضشما،رااینگفتیمبارها.بردنخواهیلذت،شدنخواهیخوشبخت

،آیدمیمرکزاینازهمهاینها،کنیزندگیتوانینمی،هستیکنقضاوت،کنغیبت،نظرتنگ،حسود،اضطراب

قصهاینتويشما،رفتنخواهیدبیرونقصهاینازشماپس،باشیدداشتهرادنیاولو،کردباهاشکاريشودنمی

پايروي،داریدمینگهزندهراهمینشویدمیزندهخدائیتبه،ذهنیمنازشویدمیآزادداریدسپهستید

گفت،برایتانخواندمکهبیتیهمان،جهانرفتیدشدیدکندهکهدیدیداگرحاال.ردیگهمین،ایستیدمیخودتان

.نکنیماشتباهماکنکمکشماکردیماشتباه،کردیماشتباهماخدایابگویید

ور به علم آییم، آن ایوان اوست****آن زندان اوستگر به جهل آییم،

اوستزنداناینکهبدان،بیاییدجهلبه،ذهنیمنبهبرویداگر،هستیدخدائیتشماگویدمی،کنیدمیتوجه

،جهانتماشايمحلایواناین،بشویدزندهخداعلمبه،بیرونبیاییدجهلازبشویدزاییدهگرا،خداستیعنی

راشماچیزيهیچوآیدمیوجودتاناعماقازآرامشوشاديحالیکهدربینیدمیراجهانکهبلندایوانازاین

حاالگوییدمی.دهیدمیدستازرازندگیتانکهنکنیدفکر،کندنمیوسوسهگویدمیحاال،کندنمیوسوسه

چیزهايجذبحداقلشویممیوسوسهکهاستخوب،کهشودنمیکهنشویموسوسهماآقاگویندمیهابعضی
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چیزيهر،نداردربطیاصالهانای،شودنمیکمنه،شودبکماینهانکند،اینهاوسکسوخوردنشویممیخوب

.خواندخواهیماآلن،نداردوجوداندازه،باشدفعالمرکزایناگر،ازهاندهب،کندمیپیداراخودشجاي

رااوعقل،برویماوبسويکنیمزیادراآن خواهیممی،بشویمبیروندرچیزيجنسازاگرما،جذبقانونطبق

چیزاین،بدهیدستازاستممکن؟چرا،استترسباهمراهاینکنیزیادبخواهیراچیزيهرو،کنیمپیدا

بایدنه؟بترسیمباید،شودمیمتالشیباالخره،ماتناینجملهاز،استرفتنبینازحالدرچیزيهر،است

شما،بیفتدهمتناین،شدیدزندهحضوربهشماوقتی،شویمبزندهحضوربهباید،کنیمعوضراماندید

،کنیدمیتوجه،مانیدمی

،ماستباخدانگویید،ماستباخدایعنی،گوییممیمعیتفارسیدرکهکنیدعوضراجملهاینحتیشماپس

،داردوجودذهنیمنهنوزایئجا،استدوییماستباچون،هستیمزندگیمابگویید،هستیمخداییتمابگویید

یکنیستاینطورياصلدرنیستاینطور ،خداهمدانهیکودارممنیکپس،منبگویدپسکهوقتی

شماتشخیصباشدنبیداراینوشودمیبیدار،چیزهاازعقبکشدمی،آیدمیجهاناینبههستهوشیاري

شمایعنی،استمزیتاین،دیدخواهیماآلننیستاشکالهماین،استایناشکالشفقط،گیردمیصورت

نه؟برسانندحضوربهرامابیایندشودنمیکهگویدمیذهنیمن،کنیدانتخابوبدهیدتشخیصهستیدمسئول

شخص،راخودتانخردشماوبشویدبیدارشماکهکندمیایجابشمابودنخدائیتاینکهبراي،شودنمی

کههستیدشما،شویدزندههمخدابهباشیدذهنیمنشمااینکهشودنمی.بیندازیدبکار،خودتانبرايخودتان

،دارمپولمنببینبگویدکنداستخدامرانفریکآدمکهاستاینمثلدرست.بشودعملشمارويکاراینباید

قوياوبدنخوب،کنورزشباشگاهتويمنجايبهروزهربروبگیرراپولاینبیاتو،کنمورزشخواهمنمیمن

.شودنمیقويکهتوبدن،شودمی

یکیشودنمی.استشدنآزادفرآیندجزوکشیدندرد،چالش،تشخیص،شناساییجریاناینکنیدمیتوجه

،بینیممیدرست،بینیممیزیباراجهانماکهبلنديجايیعنیایوان،داردوجودایواناینولی،بدهدجامنادیگر

رسیدمیکسهربهشما،بینیممیرانیکی،بینیممیراانسانذهنیهاي مندر،بینیممیراذهنیهاي من

بیدارتواندمیاینواستهویتهمچیزهایییکباسطحدرفعالولیاستخدائیتجنسازانساناینگوییدمی

.خالصه،استهویتهمفقطاین،کهنیستکافراین،بکشیمشنیستالزم،بشود
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ور به بیداري، به دستان وییم*****ور به خواب آییم، مستان وییم

اینطوريراخواباینحاال،برویمحضورخواببهاگریعنی،آییمخواببهور،کنیممعنیاینطوريتوانیممیحاال

خواببهاگر،کردیممیمعنیوريآن اگرشدمیعکس،کنیممعنیتوانیممیهموريآن ،کنیممعنیتوانیممی

،وییمدستانبه،باشیمفکرخوابدر،باشیمفکربهبیداریعنی،باشیمبیداراگر،شویممیاومستبرویمحضور

که دربینیدمیپسکنیم،معرفیدستاناینتوانیممیرادستان،هستیماودستاندر،تدبیر، حیلهیعنیدستان

خودمانپايبهمایاکهبینیدمیپس،کنیممعنیهمدستهااینبهتوانیممیرادستان،هستیماودستان

همکهاوست،هستیماوهنوز،کندنمیفرقیهیچ،هستیمذهنیمندرنهیا،شدیمزندهحضوربهایستادیم

.گذاریدنمیشما،شودبیداراآلنخواهدمیاو،شما؟شودبیداراوگذاردنمیکسیچه،استهویت

ازحتماًکهبریدمیبکارراتانخداییقدرتشماحاال،هستیداوخوداینکهبراي،بله؟نگذاریدداریدقدرتشما

ورياینازچراداریدانتخاباعمالوانتخابوتشخیصقدرتکهشما،ببریدبکارتوانیدمی،باشیدمفرغجنس

بدونرالحظهایناتفاقو؟شویدنمیتسلیماآلنچراشما،ایدهدیدراذهنیمندردسرهايکهشما؟کنیدنمی

بوجوداوراحوادثتمام،کندمیکاردارداو،کندکارایزدينیرويکهگذاریدنمیوپذیریدنمیشرطوقید

موازيشماچرخشیهردر،چرخاندمیچرخاندمیچرخاندمیراشما،اونکنیدمخالفتاگرشما،آوردمی

اینکه،کشدمیراخودش،راخودشکشدمی،کندمیبیدارباالخره،کنیدنمیستیزهچیزهیچبا،هستید

استذهنیمناشتباهاتازهماین،نداردوجودچیزينوهمچاصل در،استذهندوییاین،ماوخداگوییممی

.استاشتباههمین،کنیدتوجهبهشبایدشماکه

شودمیموقعآن ،دارمزندگییادارمخدامنکهگفتیدوقتیکهشما،مختلفصورتهايبههستاشتباهیک

ذهن،مناینچونحاال،چسبیدمیلفظبه،بیاییدبیرونتوانیدنمیدیگر،باشیداینجااگر،اوهمیکیمنیکی

،برسدبهشکه،بودهذهنیخدايدنبالسالهزارانبشریتخب،کندمیمنعکسذهنیخدايیک،است

راماخواهندمی،دیدندراسفهواندهرسیدحضوربهخودشاناندهآمدموالنا مثلانسانهایی،بهشاستنرسیده

ماسربالهاییچهوکندمیچیکارو،چیهذهنیمنکهکنیممیشناساییمطالبهمینخواندنباما،کنندبیدار

شویممیآزادشرشازو،آوردمی
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ور بخندیم، آن زمان برق وییم*****ور بگرییم، ابر پر زرق وییم

توانستیممی،ذهنیمنبعنوانراگریهاینبگیریدحاال،کنیمگریهرو.کندبیاندوباره تواندمیراحالتهادوتااین

، کبودي،حیلهیعنیزرقازپرابرصورتایندر،ذهنیمندرکنیمگریهاگر،بگیریمهمآرزومنديوشوقۀگری

برقوابربارانییعنیبرق.میزندمثال،هستیماوبرقصورتآن دربشویمشاداگربخندیمور،هستیماوتیرگی

.شمانهکندمیکارداردکهاوستکه،بفهماندمابهکه،رااینهاوبرقورعدیعنیو

زمانردواستتوهمیوبافتیمرااینما.نداردوجودذهنیمننامبهچیزيکهگویدمیمابهابیاتاینۀ هم

،ببینیمساعتیزمانبعنوانراآیندهوگذشته،باشیمحضورتوانیممیما،کندمیکارروانشناختیآیندهوگذشته

زمان،استگذشتهدرکردنگیررنجش،رنجشمثل،نکنیمگیر،دیگرنشویمگذاريسرمایهآیندهوگذشتهدر

دردهاتمام،دردهاستوستهاهکینوها کدورتورنجشها،ذهنیمننامبهبافتیاینازمهمیقسمت،است

یعنی،ندارددردخدائیت،هستمخدائیتچونمنکهگوییدمیشما،کنیدمیراشناساییاینحاال،استزمان

اینها،نداردرااینهاازهیچکدام،داردشدگیهویتهمنه،داردترسنه،دارداضطرابنهداردنگرانینهخدا

شناسیدمیرااینهابودنالزمغیرو،نداریدالزماصالً،نداریدرااینها،حضوربعنوانهمشما،ماستذهنمحصول

رویدمیاشتباهراراهشمااینکهبهکندمیآگاهراشماکهاستایندردةفایداصطالحبهتنهاو

ور به خشم و جنگ، عکس قهر اوست

ور به صلح و عذر، عکسِ مهرِ اوست

،هستیدذهنیمنتويکهفهمیدمیبپردازیدستیزهبهوبشویدخشمگینشمااگریعنی،عکاسشنایعنیعکس

،باشیدصلحبهاگر،نیستدرستراهاینکهگویدمیشمابهدارد،اوستقهرانعکاسدردشوذهنیمنبنابراین

عذر،باشیدعذرحالدروباشیدنداشتهستیزههممردمبا،باشیدآرامدروندرخودتانیعنی،باشیدآرامشبه

انتخابولیکنیدمیانتخاب،داریدشناساییقدرت،هستیدمسئولکهپذیریدمیشماکهاستاینازعبارت

انعکاساینصورتایندر،خواندخواهیممثنويدر،امروزداریم، زندگیازخواهیدمیعذربعد،کنیدمیغلط

عنوانبهشما،آوردمیبوجود،ماعنوانبه،خودشبیداريبرايمختلفیحالتهاي،خودشدراویعنی،اوستمهر

.اندازیدنمیراانتخابوراتشخیصورامسئولیتاینوبدهدتشخیصاودهیدمیاجازه،او
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هیچچون اَلف، او خود چه دارد؟ هیچ*****ما کی ایم اندر جهان پیچ پیچ؟

،هوشیاريیعنی،استلختالف، الفمثل؟ هستیمکهما،رویمانجلويپیچدرپیچجهانایندرگویدمی

چیزهیچ،نباشدالفاگر،نویسدمیراچیزهمهوالفباستاولکههمینطورالفاما،هیچیدارد؟چیهوشیاري

زندگیتاناین،نباشیدزندههوشیاريبههوشیارانهاگر،نباشیدشماهمهوشیاريصورتایندر، شودنمیدیگر

هیچیجهاناز،هستیدزندهاوبه،داریدراخداخودنداریدهیچی،نداریدهیچیشماپس،شودمیهنوشتبد

زیادوسوسهاگر،بشویدوسوسه،شویدمیوسوسه،جهانبهرویدمی،چیزيبهبچسبیداینکهمحضبه،ندارید

قابلچیزيهیچبااو،هستیماوجنسازماکهشدیممتوجهماپس،شویدزندهاوبهدیگرتوانیدنمی،بشود

داریدکهدیدیدموقعهر،ذهنیمننامبهنادانیمرکزاینبهکنیدمینگاهشماکهاي هزاوییکاز،نیستمقایسه

ندانیدونفهمیدرامقایسههوشیارانهاستممکنحاال،استلغزیدهپایتانکهبدانید،کنیدمیمقایسهراخودتان

شوید با دیدن میشوید یا بزرگمییا کوچکشمابهدهدمیدستحسادتحسموقعهر،کنیدمیداریدکه

.و هوشیاري خالص بودن در آمدیداز الف بودن دیگران بدانید که رفتید من ذهنی 

رخش نیستبه جز از فَرِّواهللا که مفَرّي

و گلشن او می نگریدیمکاندر خُضَر

به خدا هیچ گریزگاهی غیر از برکت خرد رخ او، زیبایی رخ او نیست، که ما قبل از اینکه بصورت هوشیاري بیاییم 

یک زمانی با او یکی بودیم و از فر . کردیم یعنی با او یکی بودیممیبه این جهان، در سرسبزي و گلشن او تماشا

رخش برخوردار بودیم، پس االن هم که آمدیم رفتیم به جهان من ذهنی درست کردیم و این همه بال سر ما آمده 

ه گریزي؟ به فر رخ او، کمیخودت بگریز، به کجاهوسخواهی بگریزي از میمن ذهنی، حاال گفت کهسفهبخاطر 

برکت و خرد و انرژي و زیبایی است که از معشوق یا شما وقتی که به او زندهآن فرشناسی، میفر رخ او را

شود فر ایزدي از او ساطعمیانسان وقتی به حضور زنده. این فر ایزدي استشود ومیشوید از شما ساطعمی

روید و برکت با مییري نیست، وقتی یک جاشود و قابل اندازه گمیو از شما کم و بیش االن ساطع. شودمی

، پس ما فهمیدیم گریزگاه ما به مفر یعنی گریزگاه. شودمیبرید این فر ایزدي است که از شما ساطعیخودتان م

گوییم میجهان نیست به فکرها نیست، تا بحال از این لحظه که زندگی است ما گریختیم به گذشته و آینده، وقتی

کند بگویید به چیزهاي بیرون یا گذشته و آینده، همین که چیز بوجودنمیه یعنی به چیزها، فرقبه گذشته و آیند
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این چیز چیز فکري است یک فکر است، یعنی بجاي اینکه حضور ناظر باشیم به یک. آید این در زمان استمی

شما را از جا بکند و ببرد و یک اگر فکري بتواند. برد این کار درست نیستمیکندمیگریزیم، فکر ما رامیفکر

به فکري هم بیاید از انجا ببرد به فالن جا و در ذهن باشید در این صورت شما دارید از این لحظه که زندگی است

.پس فر رخش در این لحظه هست. گریزیدمیفرم

ه جوري از این لحظهمدیم یک کاغذ برداریم بنویسیم که مکانیزم گریز من از این لحظه چی هست؟ من چآباز هم 

چیزهایی هستند آنها ؟چیزهایی هستند که بهشان چسبیديآنها ند؟کَمیگریزم؟ چه چیزي مرا از این لحظهمی

بنا به تعریف این وسوسه. استوسوسهکنند، فکر هر چیزي که شما را بکشد به جهان میوسوسهکه فکر شما را 

کنم که حضور ناظر باشید میتوانید اصالح را بگویید که من فکرمییشما موقع.گیردمیاختیار انتخاب را از شما

کنم، بیشتر میگویید من فکرمیکند، وقتی شمامیو گرنه فکر شما را اسیر کرده، این من ذهنی به جاي شما فکر

.کنندمیمردم صحبتهایشان را با این شروع

دارد وسوسه،یا نه؟آیدمیورآن نویسید و فکرهایتان ازمیآیا شما به صورت حضور ناظر فکرها را روي ذهنتان

کنید و تحویل مردممیدارید زندهشماالگوهاي شرطی شده را ؟کندمیبافت ذهنی دارد فکر؟کندمیفکر

روند و شما میآیند ومیاینها خود بخود؟شرطی شده استفکرهایتان؟رفتارتان شرطی شده است؟دهیدمی

ندارید، اتفاقاً بی اختیار شدید معتاد به فکر شدید، معتاد به فکر یعنی معتاد به جهان، خوب نگاه کنید به اختیاري 

لط است این، غ؟دانیدمیگریزگاه را بیرون،شما مفر را؟کشدمیصورت حضور ناظر چند تا چیز شما را به بیرون

فرار بزرگ که انسان بهش مشغول است خوشبختی توانید خوشبخت بشوید، اتفاقاً یکی از موارد همیننمیشما

ما مهمیم، شما باید تایید خواستن از آدمهاي دیگر است، یا ما را به حساب بیار،. خواستن از آدمهاي دیگر است

نه به عنوان بافت ذهنی که مردم احترام،شناسایی کنید من به عنوان هوشیاري ایزدي مهم هستم اگر هستم

. پولم به خاطر نفوذم به خاطر مقامم به خاطر ارتباطاتتمگذارند به خاطرمی

دویدیمدردگهکهدلايدو،سويآن**بشوییپاكروبرخیزي،کهروزهر

هر روز یعنی هر لحظه که شما بیدار بشوید به عنوان هوشیاري برخیزي به صورت حضور ناظر به فکرت نگاه کنی، 

حداقل از این هم هویت شدگیها خودت را رها کنی، دیگر حضور ناظر برخیزي رویت را بشوي، یعنی یک لحظه 

یت نیستی، هاهکشند نیستی، غصمیهستی، شناسایی کردي که این بافت نیستی این چیزهایی که تو را بیرون
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سو را با چشمآن سو بدو، البتهآن دردهایت نیستی، و آماده شدي که اینها را بیندازي، رویت را پاك کن، به

کشد و شما بسوي اومیدانید که چه چیزي شما رامیشما االن. توانی ببینیمیبینی، ولی با چشم بیرون رامین

تشخیص تان فکرتان، پس توانید شناسایی کنید بامیدوي، براي همین است بارها گفتیم چون شما اینها رامی

شسته بشود و خداییت زنده بشود و عدم زنده بشود و یک لحظه تواندمیشما به مرکزتان که. کنیدمیاینها را ال

بینید محبتمیشودمییک لحظه مهر در شما زندهبینهایت زنده بشود که بفهمید که فضاداري یعنی چی، 

عوض شد یک مرتبه مردم را زندگی تان هبا بچکنید به یک آدم غریبه، برخوردتان با همسرتان عوض شدمی

.دیدید

سو بدو که موقع درد دویدي، شما آن است که رویتان را شستید، هر لحظه که این اتفاق بیفتد بهموقعی آن پس

مطمئن باشید کسی که هوشیاري است و تشخیص نداده که هوشیاري حضور است و خودش را بموقع آزاد نکرده و 

یش، فامیلش به هاه، همسرش، بچبه ستونهاي این جهان متکی است، ستونهاي این جهان مثل مقامش و پولش

اینها متکی است وابسته است،  به عنوان حضور ناظر عقب نکشیده مستقل از جهان بشود، این ادم یک روزي فرو 

یک سرخوردگی وحشتناکی در سنین باال این جور . ریزدمیخواهد ریخت، یکی از این ستونها را بکشند بقیه هم

30سالگی بکند دیگر در 10سالگی بکند، در 20آدم بهتر است در راها دهد، این شناساییمیبه آدمها شناسایی

و ستونهاي ها شما مطمئن باشید اگر من ذهنی دارید من ذهنی روي این دیرك،70و 60سالگی بکند، نگذارد به 

یلی ریزد، همه یک جا فرو بریزد خمیپوسند یکی دو تاش را بکشند همه فرومیجهان ایستاده، چون اینها دارند

.شود، یکی یکی یواش بکشیدمیدردناك

، معنیش این نیست که ما روابط نداشته باشیمامهچیز وابستآن کشم خودم را، بهمیامهمن به این چیز وابست

روابط داشتن متقابل با وابستگی و دلبستگی و هم هویت شدن خیلی فرق دارد، شما بهتر است با استقالل و با 

آید، گه درد یعنی موقع درد، میگویم گه دردمیبه هر حال این را. مردم ارتباط برقرار کنیدحضور و با عشق با 

موقع مردم بطور خودکار به خدا آن .رودمیریزد،میاز دست آدمآنها موقعی است که آدم چسبیده بوده حاال

.گویدمی؟ از بین نرفته؟ همین راآورند، خوب االن روي بیاور، تنت نشکستهمیروي

مریدیمومحتاجهمهخدایاکهآید**خلقدلدشوارساعتدرکهسويآن
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آید؟ براي اینکه همه میآید، چرا براي همه پیشمیسوي که در ساعت دشوار که براي همه پیشآن می گوید به

چسبد به میرودمیکنید من ذهنی شمامیروید ازدواجمیشما به عنوان مرد یا زن. با جهان مادي هم هویتند

ولی . آیدمیشود آخر سر جدایی پیشمی...شودمیشودمییک من ذهنی دیگر به یک تصویر دیگر، هم هویت

این جدایی دردناك است ساعت دشواره، اولش خیلی قشنگ بود ما . توانند باهم زندگی کنندنمیدو تا من ذهنی

پیري دست هم را خواهیم گرفت، این موقع  امکان داشت که همدم همیم حامی همیم به هم کمک خواهیم کرد در 

شود توهم، پس ساعت دشوار پیشمیاششدید و گرنه همهمیآمدید بیرون به عشق زندهمیبزودي شما از ذهن

سالگی است، انسان من ذهنی را خیلی 10هم آید، مگر به موقع، موقعش میبراي همه ساعت دشوار پیشآید می

کند راه را براي میسالگی ایجاد30سالگی 20در ایجاد نکند، اصالً من ذهنی با دردهایی که تا د، محکم نکن

دانند اینها غلط میکنند، و جزو سرمایهمیافتخارآنها چسبند و بهمیبندد، مردم به دردهایشان هممیبرگشتن

رود، میدرد سوي دردرد افتخار ندارد، درد افتخار ندارد، صحبت از د. من ذهنی استسفهاینها همین . است

.افتخار ندارددردها را بزرگ کردن و زیاد کردن 

یک شوند میهزاران نفر آدم دردمند حامل درد جمع. کند؟ دردمیخواهید که جنگ را چی ایجادمیاصالً شما

رود به جنگ اگر میدردها کم بشود محال است آدمها جنگ ایجاد کنند، کی. کنندمیدفعه یک جنگ ایجاد

هاي ازة کافی خشمگین نباشد، انتقامجو نباشد، سیر نشده باشد به تنگ نیامده باشد، هیچ کس فقط مناندهب

، استموقشلحظههمین، کشیدهراشمااگر.کشاندمیاینجابهرامادرد، ولیتوانند جنگ بکنندمیذهنی

مرید، نیستمبیرونمریدهستمتومن مرید، هستمتوباموازيیعنیمرید. مریدمومحتاجممنخدایابگویید

کهخوانممیهمراموالنا، هستمتومرید، نیستمموالنامرید،نیستمعارفیکمرید، نیستمبیروندرشخصی

عذرمنصلحمتوبامنکنی،کارتو.بدهماجازهبایدکهامهفهمیدرامن اینوهستیمنتووباشمتومرید

. راچیزچه، بخواهیدچهازکهدانیدمیشماواین، کنمنمیدیگرمن، کردمستیزهحاالتامن، نرمممن، خواهممی

اگرهمامروزاتفاقا، نیستدعااین، خواهممیفالنخانه، خواهممیفالناتومبیلمنکهکنیدنمیدعاشما

هالكوضرردعاهاخیلی، بکنیدذهنیمنباشماکهنیستایندعا. خواندخواهیمهمدعابهراجعرسیدیم

دشمنانخدایاگوییممیخدابهما. ماکنیممیدعاذهنیمنباچرا، شنودنمیراآنها ازخیلیخداکرمازواست

لحظهشمایعنی، کندذلیلبایدراشماپس، هستیدخودتانشما، شمادشمنبزرگترینخدادیداز، کنذلیلراما
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همینبرايو، کنیداصرارزیاداگرکند،میباالخرهخب، کنذلیلرامنخدایاکهکنیددعاخواهیدمیلحظهبه

نفستانتابکنید،دعانباید، بکنیدراکارایننبایدکهایدهدادتشخیصدیگراالنشماولی، شدیمذلیلمااست

کهخرديشودمگرمی، تسلیم، گفت عذرکههمین، شماخواهیدمیچیزيچه، بخواهیدنبایدچیزي، شودپاك

شدخوبهخودشلطف. کندذلیلراخودش، خودشبهمهرشبا، عشقشباخدایعنیکندمیادرهراجهاناین

سن مانتا، کنیمنمیاستفادهفرصتازماودهدمیفرصتحالعیندربخشدمی.کندنمیذلیلراماکهاست

باشدتواندمیمهمیبیت، گذردمی

هر دانه که چیدیم، هله دام بال بود

سوي تو پراشکسته و تن خسته پریدیم

اگر. واقعادانیدمیرااینشما. بودبالدام،منمالاینگفتیمچیدیمجهانازهوشیاريعنوانبهکهدانههرپس

ذهنیتانمناگر. کنیدمیقبولاگر، حالتانبهخوشاشنویدمیرابیتایناستسالتان10، استسالتان20شما

، استشادياداتازهمهله، استغلطاینشودزیادمنزندگیتاشودبزیاددانهبچینمبایدراها دانهگویدمی

دانهبه، چینیدنمیدانهشمادیگر،بالستدامکردیمشناساییشدیمبیداریعنیبودبالدامهله، استبیداريهم

اینبهبخشیسامانو، خالقیتحس، کردنبودنحس، بودنزندهوزندگی، شادي، آرامشبراي، نداریداحتیاج

،بشویدخوشبختخواهیدمی،گردیدمیشادي، گردیدمیزندگیدنبالشما. نداریداحتیاجدانهکه شماجهان

داریدمیبرکهاي هدانهرولی. ندارنداحتیاجدانهبهها این، بشویدخالقخواهیدمی،بشویدموفقخواهیدمی

که، بیاندازیدرادانه، کنیدبازبایدرادستتان. ایدهکردگیرتاچندکهببینیدحاالشما. کندمیگیرآنجادستتان

معادلکرماین. هستیمکرمآن درکههستیمپروانهآن ما، هستیمهوشیاريما،پریمباوسويبهموقعبهما

کهاینازقبلیکدفعهبیاندازیدراها دانهیکییکیوقتی، داشتهنگهزمیندرراماکهچیزهاستبهچسبیدن

خردمندشما. پریممیمابشکندماماديپرهاي، بشویمفرسوده، برسدخیلیزخم، بشودزخمیماتناین

همدانهاینبهحاال، کنیمامتحاناینقدردیگر،بگذردکارازکاربگذاریمنبایدما، بپریدموقعبهشما، هستید

اختالفیا، شدیدجداداشتیدهمسراگرشما. بچسبمیکی آن بهبیاندازمرااینآره، شودمیچهببینمبچسبم

خرابرابطه، بشودزخمیتنتاننگذارید، کنیدکارخودتانرويایدهچیدییهاهدانچهببینید، داریددعوادارید

بارسندمیهمبهنفردوآخر، کنیممیخرابرارابطهندانستهدانستهماچرا، شودمیخرابها رابطهاینبشود
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زیباتررابطهاینرفتهرفته. شودگذاريسرمایهعشقتواندمیهارابطهاین، استرابطهاینآرزووامیدتاهزار

مسموم،کندمیکینه، کندمیرنجشایجادزهر. رابطهایندرریزندمیزهر،  زهرهیذهنیمنتادوولی، شود

.کندمیگیج، کندمیخسته. کندمیفرسودهراانسانرابطهنتیجهدر. کرددرستششودنمیدیگر، کندمی

درکردنفکرودادنانجامامروزکهدانیدمی،کنیدنمیاستفادهماديپرهايازهوشیارانهودانستهشماولی

زیرماچقدر. باشدعملیهر، بشویمزندهاوبهتوانیمنمیمادادنانجامبایعنی. رساندنمیاوبهراشمابودنذهن

بیدارراخودشاو. برسانندزندگیبهراماها کارآن کهبدهیمانجامتوانیممیکارهاییماکههستیمفکرایننفوذ

ازقبلیعنیقضاوتازقبل، قید و شرطبدوناستلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم، استکلیدتسلیم، کندمی

کندمیخداجنسازراشماتسلیم. بگیردصورتحضورهوشیاريبوسیلهتواندمیتسلیم، برویدذهنبهکهاین

.نهچیدندانه.استمهمکاراین، بشویداوجنسازمرتببایدشما

:گویدمی،کنیمتاکیدبیشترلغزدمیپایشوکندمیمقایسهراخودشانسانکهمورديآن رويبدهیداجازهاما

1488مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اي خواجه بفرما به که مانم؟ به که مانم؟

من مرد غریبم، نه از این شهر جهانم

شما، کسهیچشبیه؟ هستمیکشبیههستمیکشبیهمن،بفرماآقاايیعنی، دانیدمیراجوابشاالنشما

خودتاننبایدپس، نیستیدکسهیچشبیهپسنداردجهانایننظیردرخدا، هستیدخداامتدادشما، خداییتید

خدا. خداجنساز؟میدهدکاهشچیازفرمیکبهدهدمیکاهشراخودشکسییککهاین، کنیدمقایسهرا

فرمیکبارافرماینو. فرمبهدهدمیکاهشراخداابدیتونهایتبیاین، استابدیتونهایتبیجنساز

سفهشروعنقطههماین،کندمیمقایسهدیگرذهنیمنبااستذهنیمنفرماینکهکندمیمقایسهدیگر

شما،نیستیدچیزهیچشبیه، چرا. جهانایندرهستیدغریبباشندهشما دانیدمیشماو. استنادانی، است

نه؟هستیددیگرآدمیکشبیه. نیستید، نه؟هستیدمقامشبیه. شدیدپولشبیهولینه؟هستیدپولشبیه

توانیدمیکهزمانیتاولیکنیدنمیمقایسه. شویممییکیاوبابیرونبیاییموقتیخداییتلحاظبه. نیستید

توانیدمیچطورشما،نیستیدنه؟هستیددانشتانشما،بیرونچیزهايبهایدهچسبیدهمشماپسکنیدمقایسه

فکرتانشما،نیستیدنه؟هستیدبدنتاناینشما،نه؟کنیدمقایسهفکرتانبا؟کنیدمقایسهدانشتانباراخودتان
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،نیستیدنه؟هستیدکنیدمیحساالنکهجانیهمینشما،نیستید؟هستیددردهایتانشما،نیستید؟هستید

؟بفهمیمدرستماشود میرااینشودمی،دنیاهمین یعنیجهاناینشهر،نیستیدجهاناینشهراز،غریبید

ببینیدشمادهیمنمیکاهشکوچکیبه،خسیسیبه،نظريتنگبه،محدودیتبه،فرمبهراخودمانبفهمیماگر

و. شودمیموفقیکیکهاینازشویممیناراحتچقدر،دهیدمیانجاماعمالیچهنظرتنگذهنیمنعنوانبه

تبریکبایدشدموفقیکیخرآ،بکشخجالت،زشتهآقاگفتیکیبهشودنمی.ببریدبینازرابافتاینبایدشما

تبدیلراچیزچه،داردمحدودیتدلش،استنظرتنگدلشچرا،ناراحتمگفت. توناراحتیانقدرچرا،یویبگ

خوشبختیهمشمابه،کسهمبهراچیزهمهداردمیرواخدانهایتبیکه،راخدابینهایت،محدودیتبهکرده

. داردمیرواراآرامش،راشادي،را

دانم که نگویم، نتوانم که ندانم*****گر دم نزنم تا حسد خلق نجنبد

موفقشمااگر،شویدمیزندهحضوربهفورادنداریمانندید کهفهمیدکهحاال،حضورعنوانبهمنگویدمی

،گفتیماالنکههمینمثال،شویدمیبیداریکدفعه،کنیداصالح،ببینیددرسترااشتباهاتاینازیکیبشوید

ه چمنکنیدتوجهمقایسهلهئمسبهگستردهطوربهکهطوريبه ،کردمقایسهکسیچیزيباتواننمیراشما

واستمحدودیت،فرمبهخودکاهشآشکارنشانحسادت،نیستحسادتفقط،کنممقایسهراخودمجوري

حسادتآدممواقعخیلیولی،دهدمیانجامراکاراینصددرصدکندمیحسادتکسیاگر،استمقایسه

ترس،خشم،دهدمینشانراخودشدیگرجورهايوگوییبد،زدنضرر،خواهیبدحسصورتبهراخودش

.بدانیدشما،آیدمیمقایسهازاینکهفهمدنمینتیجهدر،دهدمینشان

رامردمعیب،نگویمتوانممیتماشاگروحضورعنوانبهمن،نجنبدخلقحسدکهنزنمدممناگرگویدمی

نظرتنگذهنیهاي منحسد،برسیدحضوربهشمااگردهدمینشاناینپس. ندانمکهتوانمنمیولی.نگویم

راماعیبیعنی،هستیمماکهچیزيآن ،دانیمیچراتوکهاستاینبهحسدشانحتیوجنبدمیشمابهنسبت

.دهدمیتوضیحخودشکهکنیمنهانرامانعیبخواهیممیماچون. دانیدمی

کُلَهی یافت و کَلِ خویش نهان کردآن کَل

با بنده به خشم است که داناي نهانم
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و . بودهمریضی،نبودهیویمبیفقط،سرخاریدهمیدروبودهزشتخوبکهبودهبیماريکچلی،کچلیعنیکل

وسوسهچونذهنیهاي منواستکچلیهمانذهنوسوسه.استذهنوسوسهاستخارشکهکچلیاین

اینو،کردهپنهانکالهشزیرراذهنیمنویافتهکالهبنابراینوهستندنداکچلکههاییآدممثلشوندمی

راخداشخصآن کهداندمیاستزندهحضوربهکهکسیآن خدابندهچون،استخشمبهخدابندههرباآدم

هاي مناینو،دارندذهنیمنمردمکهبینیدمیبرسیدحضوربهاگربدانیدشما،استنهانداناي،شناسدنمی

.زندهخداییت،شماخداییتبه ،شماسبببیآرامشوشماشاديبهکنندمیحسادتذهنی

،استپوششزیر،استکالهزیرکچلیمعادلذهنیمنوداریمذهنیمنمااگردهدمییادمابهابیاتاینولی

معنويآرایشکهدادیمخودمانبهآرایشییک،کنیممیحفظراظاهر،ایمکردهپنهانرفتارهابعضیوانکار

نشانمابهراماکچلی؟چراموالنابهنسبتیماخشمگیندیدیماگر. مباشیهوشیارونکنیدراکاراین،است

پنهانحاالتاکهدهدمینشانشمابهراشماهاي عیبموالناوقتی،هستیدکهباشیدخردمنداگرشما،دهدمی

مانسنهم چقدرهر. موقعبهفهمیدممن،شکرراخداگوییدمی،شویدمیقدرشناس،کنیدمیتشکرشمابوده

باکهاي هبندباشماپس،بدهیمگوشمطالباینبهنداریممیل؟چرا،شودمیمشکلترکردنشدرست،رودمیباال

زیرراذهنیمنو،داریدذهنیمنشماداندمی،استنهاندانايکهدیگريکسهریانیستیدخشمبهموالنا

گویدمی،نکنپنهانحاال،کردیدپنهانظاهريآرایش

از ننگ کَلی و کُلَهش باز رهانم****داروي کَلّیش بسازیمگر صلح کند 

درکنیدآشتیخدابااول،کنیدآشتی.کنیدصلحداریدذهنیمنهماگرخردمندانسانعنوانبهشماحاال

راکالهاینماکهبسازندراماکچلیدارويخداوبزرگانبگذارید،کنیدآشتیبزرگانبابعد،شویدبتسلیمنتیجه

ها حرفاینشمااگر.ندانستهچهدانستهچه،کنیممیحملراننگاینماو.دوربیاندازیمپوشاندهما راکچلیکه

ادامهدردایجادبه،بدهیدادامهنادانیبهاگرداردنادانیذهنیمنوداریدذهنیمنکهدانیدمیوشنویدمیرا

حملبهو،دهیدادامهگناهاحساسبه،دهیدادامهنگرانیبه،دهیدادامهخشمبه،دهیدادامهحسادتبه،دهید

شما،رویدمیدراستانسانخواستکهمسئولیتبارزیرازشما،دهیدادامهها حسادتوها رنجششبیهدردها

تشکرنهیا،بکنیدکردیدمیقبالکهکارهاییهمان،دوبارهکارتاندنبالبرویدبشنویدراها حرفاینتوانیدمی

راننگاینکنیممصرفمارادارواینبدهیماجازه،سازدمیراماکچلیدارويدارداوکهبگوییدوموالناازکنید
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متوجهاالنماوکردیمدرستذهنیمندرماکهاستبدلیحیثیتیکداشتنننگ،نکنیمحملخودمانبا

که ما معنوي هستیم دینی شویم این حیثیت بدلی یعنی آرایش خودمان یک جور خاصی نشان دادن خودمان می

فهمیم این حیثیت بدلی است، ما حیثیت واقعیمیرویم،نمیکنیم زیر بارشنمینالیم،میهستیم، از خشم و درد

.آیدمیخواهیم، حیثیت واقعی از زنده شدن به حضورمی

:بدهید یک قصه از مثنوي شروع کنم چند بیت از اولش بخوانم که تیترش هستبلی اجازه 

1390مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

اهللا عنهاهللا عنه و دیدن او کرامات عمر را رضیآمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین عمر رضی-77بخش 

در مدینه از بیابانِ نُغول*****تا عمر آمد ز قیصر یک رسول

خواست به میمی گوید از قیصر روم یک فرستاده آمد پیش عمر، از بیابان بسیار وسیع گذشته بود و در مدینه

.حامل پیغامی بود. حضور ایشان برسد

تا من اسپ و رخت را آنجا کشم*****کو قصر خلیفه، اي حشَم: گفت

چون قصر دیده بود دنبال قصرست؟  قصر خلیفه کجا،از مردم پرسید از مردم عادي یا خدمتگذاران حشم

گشت، قصر ظاهري، قصر ظاهري همان چیزي که ما در ذهنمان ساخته ایم، که من این اسب و رخت را آنجا می

.کشم، یعنی من بروم آنجا اقامت کنم و خدمت ایشان شرفیاب بشوم

مر عمر را قصر جانِ روشنی است***قوم گفتندش که او را قصر نیست

. اش است جان بی نهایتش استتند که عمر که قصر ندارد، قصر او فقط جان روشن شدهمردم گف

اي ستهمچو درویشان، مر او را کازه****اي ستگرچه از میري ورا آوازه

دارند یعنی در این زمینه بسیار مشهورند، اما خانه ایشان یک کلبه اي هگر چه از امیري و فرماندهی ایشان آواز

. و این ظاهر قصه است. کندمیو مثل درویشان زندگیحقیر است 

چونکه در چشم دلت رسته است مو*****اي برادر چون ببینی قصر او؟

خواهی قصر عمر را ببینی، یا قصر میگوید اي برادر چگونهمی.کندمیگردد به ما، موالنا نتیجه گیريمیحاال بر

حالی که در دل چشم دل تو مو رسته است، رستن مو در چشم که مو خدا را ببینی؟ یا قصر خودت را ببینی؟ در
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توانست ببیند و هر نمیرفت به چشم بنابراین آدممیرست و یک نوع مریضی بود که فرومیدر پلک انسانها

خواهد بگوید این هم هویت شدگیهاي شما و دردهاي شما مثل میموالنا. دید با درد همراه بودمیچیزي را که

کند، بنابر این قصر خدا را قصر میکند و حواس شما را پرتمیهمان موي چشم است و هر لحظه شما را اذیت

چون قصر دیده بود یک جایی باید قصر . گشتمیفرستاده هم دنبال قصرآن توانی ببینی،  چرا؟نمیخودت را

. بینمنمیمن که جز بیابان و آدمهاي معمولی چیز دیگر. باشد

وانگه آن، دیدار قصرش چشم دار*****دل از مو و علت پاك آرچشم 

رود چشم دل، چشم دل ما در واقع علت تویش روییده، مو روییده، یعنی در مرکزمان هم میببینید از این چشم

کنند، و مریض شده، میگوید چشم دلت را این هم هویت شدگیهاي بیرون اذیتمیهویت شدگی داریم، پس

موقع شما برو آن کند،میو امروز گفت ما توانایی انتخاب داریم، راجع به همین صحبت. مرض، پاك کنعلت یعنی 

بینید؟ میشما کی فضاي یکتایی را. قصر خدا فضاي یکتایی است. قصر کی را ببین؟ قصر خدا را. قصرش را ببین

؛ نه این چشم را چشم دل را؛ که دائماً کندمیوقتی از جنس بینهایت بشوید، حاال که یک چیزي این چشم را اذیت

شما رنجش دارید؟ کینه دارید؟ هم هویت شدگی دارید؟ یک چالشی در بیرون داري که . هستآن حواست به درد

.توانی ببینینمیاست؟ قصر او راآن همۀ حواست پیش

زود بیند حضرت و ایوان پاك***** جان پاكهوسهاهر که را هست از 

؛ هوسهاگوید هر کسی جان پاك شده داشته باشد از میجاي دیگر هم ایوان خواندیم یادتان هست؟امروز یک 

دو تا جزء دارد یکی خواستن و یکی هم موضوع هوسصحبت کردیم؛ گفت این هوسامروز دوباره در رابطه با 

ار دارد که هیذهن یک ساخت. خواستن موتور خواست ذهن است. موضوع خواستن محتواي ذهن است. خواستن

.ساختار را دیگر نداریمآن خواهد، در حضور مامیخواهد ساختمان دارد هیمی

خواهد، ما خواستن داریم بر اساس نیازهاي نمییک آدمی مثل موالنا که به حضور رسیده هزار تا چیز

گوید جان هر می.هیمخوامیچیزي را که حاالآن و. روانشناختی، اصالً الزم نداریم این خواستن مریضی است

ایوان بلندي این . بیندمیایوان بلند پاك راآن پاك باشد فوراً درگاه خدا یعنی فضاي یکتایی وهوسهاکسی که از 

اي وسوسهبلندي، چرا بلند است؟ اوالً ایوان خدا جایی است که اگر شما بروید دیگر هیچ آن بارگاه است که ما از

. شوندمیشوند و زیبا دیدهمیکشد اینها درست دیدهنمیکشد، وقتینمیدر شما نیست هیچ چیز شما را
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ذات نیکشان امروز که موالنا آن سرشت نیکشان،آن .شوندمیشوند؟ زندگی دیدهمیانسانهاي دیگر چی دیده

از جنس بینید ولی هیچ کدام مهم نیست، چون همهمیشما همه چیزهاي زیبا را در این جهان. شودمیگفت دیده

خواهید میچی مهم است؟ همین ایوان پاك، همین حضور زنده و بینهایت شده شما، این را. آفل هستند

منظور زندگی هم از آوردن شما به این جهان همین بوده، که شما . آیدمینگهدارید، چرا؟ شادي و آرامش از این

آگاه شدن به این لحظه ابدي، این لحظه از جنس به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشوید، زنده شدن به ابدیت یعنی

رود، شما باید به خدا میموقع از بینآن ترس. کنیدمیو شما حس نامیرایی. زندگی است و بی فرم و نامیرا است

توانند دلتان میزنده بشوید ترس از بین برود، تا زمانی که چیزهایی در بیرون مهم هستند، مهم هستند یعنی

خواهید نه خانهمیاندازید، دیگر نه اتومبیلمیاین که شما به حضور زنده بشوید همه چیز را دورباشند، نه 

بلی . ریزدنمیآرامش شما را بهمآنها خواهید ولی هیچکدام مهم نیستند، کم و زیاديمیراآنها خواهید، نهمی

مثل یک فضانورد از فرسنگها دور، زمین را کنید درست میایوان بلند پاك یعنی شما از آنجا به این جهان نگاه

بیندمیبیند فضا رامیبیند، تمام عظمت رامیداند زمین مهم است بعد کهکشان رامی،بیندمیبصورت نقطه

زمینازبزرگترخیلیخیلی،کائناتاین،فضااین،نیستمهم،ولیاستمهمزمینکهاستدرست،گویدمی

گفتامروز،دهدمیدستازرادیدآن ،بشودناراحتدالریکسربعد،زمینایدیباگرفضانوردهمانولی،است

،آیدمیدستبهایواناینازخوبدید،استمهمدید،استمهمدید

بودهر کجا رو کرد وجه اهللا*****چون محمد پاك شد زین نار و دود

نگاهکجاهربه،شدخالص،دردهایعنیآتشودودیعنیشدگیهویتهماز،رسولحضرتچونگویدمی

کجاهر،دیدمیزندگیهمرادیگرانسانهايپس،دیدمیچیزهمهدررازندگییعنی،دیدمیراخداذات،کردمی

،زندگیجنس،زندگییعنی،دهممینشاناآلنکهاستقرآنۀ آییکبهمربوطاهللاوجه، بوداهللاوجهکردرو

،استبزرگیحرفخیلیاین،ذهنیمناینمگر،اندنیکخلقانهمۀگفتموالناامروزکه،نیکسرشتهمین

،هستمعناشاین،بله،کنیمقبولمااگر

به عنوان مثال، همینکه محمد از دود و آتش دنیوي و کدورات بشري، پاك شد به هر سو که روي کرد، ( 

.)وجه اهللا را دید

:گویدمیبیتیکحاال
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را؟کی بدانی ثَمّ وجه اهللا******بدخواه راۀچون رفیقی وسوس

زندهاوبهتوانیدمی،هستیدخداییذات،هستیدناظرحضورکهدهیدنمیتشخیص،هوشیاريبعنوانشمااگر

وسوسه،بدخواهوسوسۀگویدمیکهکنیدمیتوجه،هستیبدخواهووسوسهازپرذهنیمناینرفیقو،شوید

خواهیراثَمّ وجه اهللاکی،هستیبدخواهکنندةوسوسهذهنیمنایندوستشماوقتی،استبدخواههمیشه

خدایعنیهست،او،بینیمیرااو،کنیمینگاهکجاهرکهگویدمیاستآیهازقسمتیثَمّ وجه اهللا؟شناخت

در،استدادهنفوذشمادر،استدادهنفوذمندر،استدادهنفوذچیزهمهدرخالیفضايبصورتراخودش

هر،اوستچیزهمهدر،استدادهنفوذجماداتدر،استدادهنفوذحیواناتدر،استدادهنفوذانسانهاتمام

ترجمۀهماینبله،اوستچیزهمه،رسیمیارتعاشیکبهسرآخر،کنیتقسیمکنیتقسیمشماراچیزي

،هستقشنگش

هاي وسوسهپاك نشده است، چون همراه هوساي کسی که چشم دلت از موهاي زائد هوي و (

ذهنیمن.استارتباطدرخداباشماحضور،هستندجنسیکازاینها،خداوحضوربدخواه هستی، یطانش

یعنیشماوجوددرکهاستایناش معنیوسوسه،ماستبدخواههمیشهشیطان،استارتباطدرشیطانباشما

با،کنیدمینگاهجهانبه،رویدمیکهراهپس،هستبیرونجنسازتیکهتیکه،هستدلتانکهشمامندر

کشیدهبیرونۀوسیلبهها جنسآن . هستشمادرکهها جنسآن ،شنویدمیگوشبا،بینیدمیهاچشم

ولی،بکنیکاريتوانینمی،کندمیوسوسهکشدمیراشما،بکشدتواندمیبیرونراشمامرکزوقتی،شوندمی

کی بدین حقیقت واقف خواهی شد ،استبدخواهوسوسهاینهمیشه،شدخواهدضررتبههمیشهبدانیباید

در،کنیمینگاهکهطرفهریعنی)جا متجلی است؟آن که آدمی به هر جا روي آورد، ذات حضرت حق در

،خداجنسوذاتوصورتیعنیوجه،بینیمیرااوذات،بینیمیرااووجه،باشیزندهحضوربهکهصورتی

شما،زندگیجنساز؟هستیدچیجنسازشما،راها صحبتهمانکندمیتائیددوبارههماینکه،زندگیجنس

شماازرازندگیاگر،رازندگیگرفتشماازشودمیباشیدداشتهزندگیاگر،نداریدزندگی،نه؟داریدزندگی

.کنیدمیدرست،زندگیصورتبهشمایازندگیراذهنیمن،ذهنیمنگوئیدمیشما؟دیگرماندمیچی،بگیرند

هماینبله،کندمیسقوطذهنیمن،نبافیمکهشویمآگاهاینقدراگر،بافیممیمالحظهبهلحظهراذهنیمن

،استاش آیه
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115، آیه )2(بقرهقرآن کریم، سوره 

 غْرِبالْمشْرِقُ والْم لَّهلو ۚ◌ اللَّه هجو ّلُّوا فَثَما تُونَمآن ◌ۚ فَأَییملع عاسو اللَّه

.روي کنید آنجاست وجه خداوند،پس به هر سوي.خداوند استآن خاور و باختر هستی از

،چیزهمهدریعنی،غربوشرقدراستدادهنفوذفرمیبیصورتبهراخودشخدایعنی؟چییعنی

باشیدداشتهحضورکهصورتیدر،بکنیدرويچیزهرسويبهخداوندوجهآنجاست،کنیدرويسويهربهپس

توضیحخواهدمی،گویدمیداردراهمیناآلنکنیدتوجه،نیستکهنیستایناش معنی،نبینیتواگر،بینیدمی

،رااینبدهد

او ز هر شهري، ببیند آفتاب******که را باشد ز سینه فتح بابهر 

منفقطیعنی،باشدشدهبازغیببهدريیکمرکزشدریعنی،باشدشدهبازاش سینهکسیهر،کهگویدمی

تمثیل.بیندمیراخدا،وضعیتیهرازاوصورتایندر،باورهاباشدههویتهموسفت،نباشدبستهذهنی

رااینحاال.بیندمیرااو،بدرخشدهمآفتابوبرودشهريهربه،باشدبازهاشچشمکسیهر،ردیگزندمی

راتانهویتشماوقتی؟شودمیبازجوريچه،باشدشدهبازکافیة ازاندهبتان هسیناگر،خودتانبهبرگردانید

مقداربوخ.بخشیدمیراتانرنجشتادهشمامثالًاینو،گردانیدبرمیدوباره،چیزهاازکردنالبایکییکی

،بودشدهپنهانو،بودشدهگذاريسرمایهزماندرکهها زندگیآن اینکهبراي،شودمیبازشماۀسینزیادي

وضعیت،باشیدوضعیتیهردرو،شودمینهایتبیدارد،شودمیبازشمامرکزوشوندمیآزادآنها ،دیدیدنمی

کهنیستاینطوريیعنی.خداسترمزآفتاب.ببینیدتوانیدمیراخداصورتایندر،درديکموضعیت،درد

آن از،هممکانآن از،هموضعیتآن از،ببینمتوانمنمیراخداکهگرفتارم،دارمدرداینقدرمنبگویدکسی

شدآگاهاوبهشودمیهمجایگاه

همچو ماه، اندر میان اختران****** حق پدید است از میان دیگران

بینازخدایعنی،هاتوهمازیعنی،نیستتوشخدامابرايکهچیزهاییآن از،استآشکارخداکهگویدمی

کالغتادهکنفرضآسماندر؟استدرست،ابربینهایتبیآسمان،آسمانمثلدرست.استپدیدمافکرهاي

حواساگرولی،وکنندمیآسانترراآسماندیدنکالغهااتفاقاً،استمشخصکالغهامیانازآسمان،آیدمیدارد

،ببیندهمراکالغها،بشودزندهآسمانبهکهاستایندرستش،بیندنمیراآسمان،باشدکالغهابهفقطآدم
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زنده بشود ما این فضاي بینهایت آسمانبهآدم،بشودبازدرونشآسمانوببیندرافکرهاکهاستایندرستش

یواش یواش این فضا بزرگتر. هستند ولی فکرها اینقدر قوي نیستند ما را جذب کنندآن و فکرها درهستیم 

کند هر چقدر هم سعی وسوسهتوانند این را جمع کنند، فکري که بخواهد ما را نمیشود در درون ما فکرهامی

ما، هاي دیگران یعنی هر چی که دیگر است غیر است، چه چیزي غیر است؟ توهمتواند جمع کند، نمیکند همه را

همین طور که ماه از میان ستارگان دیده. فکرهاي ما، فکرهاي هم هویت شده ما، هر فکري، فکر که خدا نیست

غها راکالآن گوید شمامیتواند ببیند،نمیباشد ماه راها شود ولی اگر یک کسی فقط حواسش به ستارهمی

بینم، بارها گفتیم دیدن میبینید؟ بلیمی؟ فضاي اطرافش همبینم، کالغها در کجا هستندمیبینید؟ بلیمی

بارها این صحبت را کردیم که بسیار بسیار هم . فضا وجود داردآن فضاي اطراف معنیش این است که در درونمان

توانید ببینید چون چشمهاي ما میالی است، چه طوريتوانید ببینید آسمان که خنمیشما آسمان را. مهم است

بینند ولی شما در حالیکه کالغها غیر خدا هستند فکرها غیر خدا هستند االنمیما در واقع غیر خدا راهاي حس

در درون شما هست آن بینید نظیرمیچرا؟ گفتیم که همینطور که آسمان را. بینیدمیفضا را همآن بینید ولیمی

فرم شما چشمهاي شما، قضاوتهاي شما . بیندمیخلع راآن شود، این بی فرمی شمامیبی فرمی شماست بازکه 

توانست بگوید آسمان و ستارگان، فقط تمثیل این می.زندمیدر این مورد ماه و اختران را مثال. بیندمیکالغها را

مان شما را ببندند در صورتی که شما آگاه باشید  توانند آسنمیهست که فکرهاي شما هر چقدر هم دردناك باشند

نشوم، چون من از جنس این فضا هستم، اینها دیگرند، و وسوسهتوانم میکنند منمیوسوسهکه اینها ما را 

.خواهد این فضا را در دل من باز کندمیزندگی هم

هیچ بینی از جهان؟ انصاف ده*****دو سرِ انگشت بر دو چشم، نه

خواهد میبینی،نمیبینی؟ انصاف ده، نهمیگوید دو تا انگشتت را بگذار روي دو تا چشمهایت از جهان چیزيمی

بگوید که انگشتها را گذاشتی انگشتهاي نفست را گذاشتی روي چشم دلت روي چشم هوشیاري، چون این را

.بینینمیراآن بینیمی

انگشت نفس شوم نیستعیب جز ز***گر نبینی، این جهان معدوم نیست

و اگر . می گوید اگر شما دستهایتان را بگذارید جلو چشمتان و جهان را نبینید جهان که از بین نرفته، آنجا هست

تواند باز بشود علتش این است که این نفس شوم تو، که میبینید که در درونتنمیاالن شما فضاي یکتایی را
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این نفس مثل انگشتهایی است که روي . آیدمیبوجودهوسهااز این آیدمیگفتیم از هم هویت شدگی بوجود

. چشم دل شما گذاشته شده، پس تا زمانی که این من ذهنی دل ماست چشمهاي حضور ما بسته است

:یک بیتی بود گفت

عین جستن کوریش دارد بالغ****روز روشن هر که او جوید چراغ 

گردد یعنی چراغ ذهن، نشانگر این است که میروشن دارد دنبال چراغیعنی حضور در ما هست، هر کسی در روز 

. بیندنمیکور است آفتاب را

خویش رسوا کردن است اي روز جو****در میان روز گفتن روز کو 

ما دانند و بینند که منظور خدا این بوده که ما را بیاورد به این جهان و میبینند ومیآدمهایی مثل موالنا حضور را

.به او زنده بشویم و با چشم او جهان را ببینیم، و برکات او را در جهان پخش کنیم

تواند چشم دلش را باز کند، ولی هنوز در میان روز یعنی روز میدرجه رسیده و پخته شده وآن حاال اگر انسان به

یعنی همه ما . کندمیرسواگوید روز کو؟ خودش را دارد میکند و یا وسط روزمیحضور چراغ ذهن را جستجو

خواهیم خدا را ببینیم جهان را ببینیم داریم میانسانها که این مشعل ذهن را گرفته ایم و بوسیلۀ فکرهایمان

خودمان را رسوا. کنیممییا در ذهنمان روز را جستجو. بینیم روز استنمیگوییم مامی.کنیممیخودمان را رسوا

بابا خدا اي هکند کمیهر کسی در مورد خدا استدالل. بردمیبید آبروي خودش راکنیم، هر کسی به ذهن چسمی

اگر . بیندنمییعنی چه؟ یعنی. کندمیبیایید باهم بحث کنیم خودش را دارد رسوات،خدا هس،هست به خدا

ها بشویم و خیلیتوانیم با بینهایت شدن به او زنده میهست و ماآن دید که اصل اصل مامیکسی با چشم دلش

عین جستن / روز روشن هر که او جوید چراغ. گشتنمیشوند، دیگر دنبال چراغ ذهنمیو دارنداندهزنده شد

و هی بگوید روز کو؟ . کندمیکند هر که در روز روشن چراغ جستجومیکوریش دارد بالغ، داللت بر کوریش

پرسیم روز کو؟ در اینجا هم همین میروز کو؟ در روزگوییممیذهنیهاي همۀ ما من. کندمیخودش را رسوا

. گوید تو انگشت نفست را از روي چشم دلت بردار، و این نفس شوم است یعنی من ذهنی شوم استمیاست

خواهی ببینوانگهانی هرچه می******تو ز چشم، انگشت را بر دار هین
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از روي چشمت بردار یعنی این هم هویت شدگیها را که به گوید تو انگشتت را میگوید،میکنید که چهمیتوجه

خواهی میرود از روي چشم دلت بردار، هین، آگاه باش به این موضوع، آنموقع هر چهمیصورت مو به چشمت فرو

شوم، زندگینمیترسم سرم کاله برود، من اگر حرص نورزم مثل بقیه مردم خوشبختمیببین، و ما حاضر نیستیم

. رسدنمینه کم! رسد به منمیکنم، کمنمی

او زان سوي، واستَغْشَوا ثیاب: گفت*****کو ثواب؟: نوح را گفتند امت

کرد به پیروانش یا میدانید که نوح موعظهمیوخوانیممیاز قران است که االناي همربوط به آیواستَغْشَوا ثیاب

این بس نبود . کردند حاال این را بستند که نشنوندمیسوراخهاي گوششانامتش، مردم انگشتهایشان را توي 

امت نوح گفتند پس : گویدمیکشیدند به سرشان که نشنوند، میکشیدند به سرشان، یا لحاف رامیدامنها را هم

حضور آید؟ چه کار کنیم به میپرسید حضور کی بدستمیشما. پاداش الهی کو؟ پاداش الهی چیست؟ حضور

مادردهايوماهاي شدگیهویتور کشیدن لباسها روي سر، حاال لباسهاي ما همآن گویدمیبرسیم؟ موالنا

راحضورشد؟چیحضورها بگوئیم،استمسلطمابههمدردهاواستفعالمادارمنذهنحالیکهدر،هستند

سرشبهبکشدبزندهمرالحافوگوششبهکندفروروانگشتهاشآدمشودنمی،شودنمیچیزينوهمچ،بده

؟کوحضوربگویدهمبعد،نشنودکه

پاداش الهی: دادمینوح نیز پاسخ! پاداش موعود تو؟آن پس کو: امت حضرت نوح بدو گفتند(

در ماوراي حجاب و غفلت و عناد شماست، ولی چه کنم که جامه جهل و غفلت و عناد بر سر خود کشیده 

.)اید

بشودآزادذهنیمنزندانازتواندمیانسانکهکنیدمیباورشمااصالً،کندنگاهخودشبهبایدکسهر؟چیما

قبولراموالناپیشنهادوآموزشوطرحاین؟کندمیزندگیتناینتويهنوزحالیکهدر؟بشودزندهخدابهو

رااش آیههماینبله،کندکارخودشرويبرودبایدداردقبولکسیهر؟داریدقبولراقرآنهاي آیهاین؟دارید

،استآوردهفقط

7، آیه )71(قرآن کریم، سوره نوح

مهابیا ثتَغْشَواسو هِمی آذَانف مهابِعلُوا أَصعج مرَ لَهتَغْفل متُهوعا دّی کُلَّمإِنو

نهادند و جامه بر سرمیایشان را آمرزي، انگشتان خود را بر گوشخواندم تا تو میو من هر گاه ایشان را فرا

.کشیدندمی
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دادندمیقراریعنیجعلُوا ببخشیدرااینهاشماتاکردممیدعوترااینهامنوقتیبینیدمیکههمینطور

خب.سرشانکشیدندمیروناهاشلباسوناهاشدامنو،نیشاهاگوشیعنیآذَانهِمدرراهاشونانگشت

حسشماشما،درکندمینفوذحقیقتاً؟هستیدمتعهدموالناهاي آموزشاینبهشما؟چیشما،کردندنمیگوش

وسوسه؟بینیدمیراهاتانشدگیهویتهم؟بینیدمیراخودتاندردهاي؟کنیدمیعملرااینها؟کنیدمیتعهد

،انتظارهااین؟داریدانتظاردیگرانازکهبینیدمیشماشدید؟معتادجهانبهبینیدمیشما؟بینیدمیراجهان

امروزشما؟مردمازخواهیدمیچی؟شمابرايهستچیمردمازانتظارهااینموضوعاین،هستندهوسهاهمان

خواهیدنمیواستتانجیبتويهنوزایدهچیددانهچندتا، بودبالدام،چیدیمکهدانههرکهگفتشنیدید

؟بیندازید

ایدالجرم با دیده و نادیده*****ایدها پیچیدهرو و سر در جامه

من،ببینیدراخودتانتوانیدمی،ببینیدرازندگیتوانیدمیهوشیاريعنوانبهشما،راتانهوشیاريسرورو

خدابهمن،ماندمیخودمرويتوجهموقتی،استخودمرويتوجهم،بیرونبرودگذارمنمیراتوجهم،هوشیاریم

وسرموروبهکشممیمنوشودمیجامهبهتبدیل،بیرونۀ وسیلبهشودمیدزدیدهتوجهموقتی،شوممیزنده

هم،داریدچشمهمناچاربهبنابراین،شنیدندمینهودیدندمینهنوحقومگویدمی.بینمنمیوشنومنمی

،استحسیهاي چشماینها،هاچشمایننه،داریمدلچشم،موالناهاي صحبتاینطبقماۀ همیعنی،بینیدنمی

باورهاییبا،ذهنمانبهببریمبعد،کنیمحس،کنیمدركمانحستاپنجاینۀ وسیلبهماحتماًکهنیستالزم

ستمسیاینما،باشیمذهندرو،باشیمبدهاوخوبدروکنیمبدوخوب، کنیمقضاوت،هویتیمهمباهاشونکه

شدگیهویتهمودردهاکهشودمیسببکاراینوبشودبازدلمانچشمتا،بیرونیمیبیاکنیممتالشیبایدرا

مابنابراین.ببینددلمانچشمنه،دلمانگوش،بشنودگوشماننهکه،بشودکشیدهماسر،جامهبصورت،ها

کسیهر،استذهنچراغ.منبهبدهراچراغ؟کوروزکهپرسیممیبینیمنمیچون.بینیمنمیولی،داریمچشم

کندمیبیداررامااینهاو،دیگراستکوردلشچشمرود،می،استگرفتهدستبهراذهنمشعلاین

است آن، که دید دوست استآن دید،***آدمی دید است و باقی پوست است

بصورتشمالحظهاین،استدیدشطرزیعنی،استدیدشآدمیپس،دیدبهکردتبدیلراآدمیدوباره

راذهنیمن،بینیدمیذهنیمندیدبااگر؟بینیدمیذهنیمندیدبایابینیدمیهوشیاريدیدبا،هوشیاري
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،استسادگیاینبه،شویدمیزندگیجنساز،بینیدمیرازندگیاگر.شویدمیاوجنساز،آوریدمیبوجود

،باشددوستدیدکهاستآن دید؟چیهدید، آناستآن دید،استجسماش بقیه،استگوشتوپوستاش بقیه

اگر،بشویممتعهداگر،بشویمنرماگر،کنیمصلحاگر،بشویمتسلیماگرشودمیمعلومپسباشد،خدادیدیعنی

،دوستدیدبادیدنامکان،باشیمنداشتهکاريمردمبا،نرودبیرونبهحواسماناگر،کنیمکارخودمانروي

ذهنیمناینراگرفتاریهاتمامکهکنیدمیقبول،کنیدمیقبول؟داریدقبولشما،بله.داردوجودخدایعنی

اینتمام.استکردهتاخیربشریتیعنی،کردیمتاخیراش شناساییدرخیلیماواستآوردهبوجودمابراي

براي،پیشرفتهارتباطیوسایلبادردهااینانعکاسودردهاوفعلیجنگهاي،جهانیجنگدوتا،هامصیبت

درها توسعهوپیشرفتهاتمام،هستسادههمشناختش ؟چیستذهنیمنبشناسدکه،استبشریتبیداري

بایدواستمسئولانسانکه.برسدانسانشدنساختهاززندگیمقصودوغرضبهکهاستانسانبیداريجهت

بهوکندرهااوشرازراخودشوبزرگانتعلیماتاینبا،استشدهآسانهمشناساییشوکندشناساییرا منش

استبودهزندگیمنظورکهبشودزندهحضور

دوست، کو باقی نباشد، دور به*****چونکه دید دوست نبود، کور به

نظرازنابیناانسانهايحقیقتاً،کورازمامنظور،استبهترباشیمکور،نباشدمادید،زندگیدید،دوستدیدوقتی

دوستیعنی، دوست، بهترهندانیم،بهترهنفهمیمنکنیمدركاگریعنی. اصطالح استیک این،نیستندچشمی

حاالتاماکهدوستانیتمام، استبهترباشددورماازبه،دور، باشدنشدهزندهزندگیبهیعنینباشدکوباقی، شما

باقی، استباقیمامقامنه، استباقیماپولنه، نبودهباقیکدامهیچبودهذهنیمانمنبراساسچونبرگزیدیم

، کردهدرستمابرايذهنیمنکهچیزهاییآن ومامتعلقاتازکدامهیچ، نامیرا، دایمییعنی، مانندهباقییعنی

دوستها این، نیستندباقیها اینکدامهیچ، دردهاوفکرهاوذهنیتصاویراین، دیگرهاي انسانذهنیتصویر

واستباقیکهچیزيآن فقط، نیستشمادوستهماین، نیستباقیهمخودشذهنیمن، نیستندشما

ولی، شویدمیزندهآن بهبشویددوستخودتانباخودتان، هستیدخودتاناش اولی، شماستدوستنامیراست

ازونشدهباقیجنسازونشدهزندهزندگیبهکسیاگر، کندمیکمکمابهبینیدمیموالناابتداییمراحلدر

مواظب، خوردنمیشمادوستیدردبهداردبزرگذهنیمنو، استدردازپرترسدومیو، استفانیجنس

.دوست، کو باقی نباشد، دور به، باشید
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نادانیاینکهببینیمخواهیممیوشودمیشروع1488بیتازکهخوانممیبرایتاناولدفترمثنويازبیتچند

بهماکهبگویدهداخومیموالناو، بشناسیدشماکهشودمیظاهرصورتیچهبهریشهدرداردذهنیمنکه

انتخابتوانیممیهم،داریمشناختتواناییهم، هستیممسئولهمهستیمخداییتخودکههوشیاريعنوان

گنجیاین، بگیریمرااینکهباشیمدنبالش، بشویممالکبایدراداشتنقدرتوشناساییحقاینهمو، کنیم

:دهدمیتوضیحبیتچنددرموالنا ، بدهندآدمبهبزنندراخانهدریندآنمیکهاست

1488مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

کرد فعل خود نهان، دیو دنی*******شیطان که بِما اَغْویتَنیگفت

و، کندمیزندگیها انسانذهندرکهشدگیهویتهمودردنیروياینشیطانکهدانیدمی،پستیعنیدنی

مقابلدر، استهمماذهنیمندرها خاصیتهمان، داردهاییخاصیتیکاستذهنیمنمادراش نماینده

شیطانپس، دارددیگرهاي خصوصیتیک، استانسانیااستآدمحضرتاصلیجنسازواقعدرکهماحضور

، ندارمهمانتخابقدرتو، نیستممسئولمنگویدمیو، شودنمیمالکاندازدمیخودشازرا شناساییقدرت

راهسرمن، کرديگمراهرامنخدایعنیتواینکهمناسبتبهگفتهشیطانگویدمی،میدهدنشانواکنشفقط

.کردپنهانپستدیواینراخودشکارو.کنممیگمراهرااوونشینممیانسان

بهرامناوآوردهخداآمدهمنسربهکهبالهاییاینبگویدبنشیندانسانییککهشودمیاینشدهسادهخیلی

ذهنیمنآدماین.نداشتممسئولیتییاانتخابهیچمنو، کردهدرستاورادردهااین، کردهتبدیلصورتاین

راتشخیصتواناینمن، هستمخداامتداد، دارمشناساییقدرت، مسئولممنگویدمیانسانییکولی.دارد

بالهایی، استمنوظیفهکاراین، کنممیاستفادهازش، کنممیپیدادسترسیبهشوکنممیپیدارااینو، دارم

وفتمامیراهاینبهبعدبهحاالاز، بگیرمراجلویشتوانستممی،بودهخودمذهنیمننادانیازآمدهسرمکه

خاصیتاینچونگیرممیعهدهبرراعملموفکرمسئولیتلحظههرولحظهایندرزندگیباشوممیموازي

بهراخودمخداییتمنپس، بگیرمعهدههبراعملموفکرانتخابوشناساییمسئولیتاگر، استخداییت

کیببینم، نبودهمنتقصیر، بدهمتشخیصتوانمنمیمنبگوییدکههمین، ندزدیدهکسی، امهگرفتخودمدست

منبهگفته، کردهنهانراخودشکارشیطانواستشیطانیکاراین، خودممالمتحتییا، دیگرانمالمت، کرده

خداییتآدمپسکردمخودممنگفتهآدم،کردمخودممننگفته، کرديگمراهمراتوگفتهخدابه، نیستمربوط
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شیطان، بگیردتواندنمیشیطان، کندمیاستفادهوگیردمیخودشدستبهرااختیارش، داندمیخودشمالرا

.ماندمیباقیفرم

شکایتمنبگوییمخواهیممی،هستیدناظرجنساز، هستیدحضورجنسازلحظهایندر، جاایندرشماحاال

چهگر، مسئولممننهگوییدمی.شویدمیشیطانجنسازشماپس، کردنددیگران، نیستمربوطمنبه، کنممی

یادخواهممیاالن، بدهمیصختشتوانستممیمنولی، اندهآوردسرمبررابالایندیگرانآیدمینظربهکه

خیلیکنیدتوجه، کندنمییکیآن ،کندمیزندهخداییتتانبهراشمااین، دارمتشخیصتوان، منمسئولمبگیرم

و امروز صحبت این است که شما قدرت انتخاب دارید اگر ما تا حاال .کندمطرحخواهدمیموالناظریفیمطلب

توانیم خرد را انتخاب کنیم، میرا انتخاب کردیم بعد از اینسفه

او گمراهی خود را به حضرت حق،. گفت که تو مرا گمراه کرديشیطان به خداوند(

.)دیو فرومایه، کار خود را پنهان داشتآن نسبت داد و

گردن دیگران یا خدا آن گیرد و انداختنمیپنهان کردن نقش خود که تقریباً بوسیلۀ بسیاري از انسانها صورت

. اش استآیهبلی این هم. عمل من ذهنی است که عین عمل شیطان است

16، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

یمتَقسالْم رَاطَکص منَّ لَهدی لَأَقْعتَنیا أَغْوقَالَ فَبِم

نشینم و انان میپروردگارا به عوض آنکه مرا گمراه کردي، من نیز بر راه بندگانت به کمین:ابلیس گفت

.را از راه مستقیم تو باز میدارم

شود یعنی راه مستقیم خدا، شما وقتی با اتفاق این لحظه آشتی میکنید که راه مستقیم او چه جوري بازتوجه 

کنید یعنی تسلیم بشوید و نگذارید من ذهنی دخالت بکند، و زندگی و خرد زندگی شما را هدایت کند، راه 

کند، یک چیزيمیکند مقاومتمیستیزهکند میکه من ذهنی شما دخالتاي هشود، به هر درجمیمستقیم او باز

درجه شما از آن برد مثل مالمت، شکایت، خشم، واکنش بهمیکند و ابزارهاي خودش را بکارمیگوید مالمتمی

گوید که یک راه مستقیمی هست که این میاین نوشته. تواند شما را گمراه کندمیشوید و ابلیسمیجنس ابلیس

شود بدلیل اینکه من ذهنی میشود، یک راه دیگر بازمیراه بستهآن با تسلیم شدن، امالحظه جلو شما باز است 

اش مالمتش، هم من ذهنیتان مثالً با رنجشش با کینه% 20یا % 10کند، شما میکند دخالتمیشما مقاومت

یعنی این لحظه یا . کندمیفکند منحرمیاش بتواند خود را وارد کند شما را از راه مستقیم او که او هدایتمقایسه
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شوید یعنی اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط میکه تسلیماي هتواند شما را هدایت کند یا خدا، بدرجمیابلیس

توانید بکنید چون من نمیکه این کار رااي هکند، به درجمیپذیرید زندگی راه مستقیمش را بازمیقبل از قضاوت

. شودمیآید شما راهتان کجمیکنند مالمت، شکایت و واکنش پیشمیدارند این کار راگوید دیگران میذهنی

در. شودمیکند مسئولیت، تشخیص، قدرت انتخاب کممیرسد، در یکی وقتی ابلیس دخالتمیراه کج به درد

ت شما یواش در این یکی که قدرت تشخیص زیاد اس. شودمیمسئولیت و قدرت انتخاب و تشخیص زیادیکی آن 

در این . خواهم زنده بشوممیگویید مال من است من به گنجممیشوید و گنج رامییواش تبدیل به خداییت تان

ابلیس این را دوست دارد، و تا . یک گمشدگی در واکنش در مقاومت در دردهاست! یکی اصالً از گنج خبري نیست

دهم حتماً در راه میکند، گفته به خدا، نگاه کن من بهت قولیمزمانی که من ذهنی دارید شما ابلیس این کار را

انسان خواهم نشست، مطمئن باش، یعنی شما مطمئن باشید، در راه شما نشسته، تا از راه مستقیم خدا شما را 

کنید میکنید شکایتمیهم ضرر است، اگر منحرف بکند یعنی شما بیشتر ستیزهاش و همهمنحرف بکند، 

کنید، هر جا این لحظه را میکنید هر جا مقایسهمیهر جا مالمت. بریدمیکنید و ابزارهاي من را بکارمیمقاومت

گویید که زندگی در آینده است میافتید ومیکنید، هر موقع به زمانمیستیزهآن بینید و بامیاتفاق این لحظه

شوید، میشوید، قدرت طلبیمیدچار حرص و خشمکنید به آنجا برسید که زندگی است، هر موقع میو کوشش

راها دارد همین. خواهید دیگران را عوض کنید زیر سلطه در بیاورید، زیر نفوذ ابلیس هستیدمیهر موقع

کنیم که نفوذ در دیگران و کنترل دیگران و عوض میفهمیم،  ما فکرنمیو این گمراهی است و ما اصالً. گویدمی

توانم عوض کنم، خیلی از این خانمها میتخار است، من را ببین چند نفر را عوض کردم، منکردن دیگران اف

عوض کردن دیگران . کنم، همچون چیزي محال استمیمعتقدند که این آقا را چند روز بدهند دست من درستش

نند باید من توانند عوض کنمیتقریباً غیر ممکن است مگر خودشان بخواهند، تازه خودشان هم بخواهند

. خواهند من ذهنی را نگه دارند، تقریباً همه زیر نفوذ ابزارهاي ابلیسی هستندمیهمه. ذهنیشان را عوض کنند

است بی خردي من ذهنی است سفهکنیم، این هم یک جنبۀ میما فقط به خودمان نگاه. یعنی من ذهنی هستند

خوشبختی من شادکامی من در عوض شدن دیگران . دکه من اگر دیگران را بتوانم عوض کنم خوشبخت خواهم ش

آخر چطور ممکن است که یکی عوض بشود به لحاظ من ذهنی و شما . همسرها دنبال همچو هدفی هستند. است
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چرا نباید . و شما به خوشبختی برسیدمن ذهنی را نگه دارید و زیر نفوذ این ابزارها باشید که اینها بسیار مخربند، 

متوجه بشوید؟ 

او ز فعل حق نَبد غافل چو ما******فت آدم که ظَلَمنا نَفْسناگ

حاال آدم یک چیز دیگري گفته، یعنی ما انسانها اگر از جنس حضور باشیم یا هوشیاري در این لحظه نگاه کند به 

بروم، خواهم نمیذهن و این جهان و ابزارهاي شیطانی و بفهمد و شناسایی کند برگردد توبه کند بگوید من

کند به میگوید البته در اینجا حضرت آدم است که البته اشارهمیرا بشناسد این آدمی است که موالناها وسوسه

گوید میگوید حضرت آدممیکنید کهمیآیه دیگري در همان قسمت که گفت ما به خودمان ستم کردیم، توجه

این یعنی . خواهیممیو تو باید به ما کمک کنی، و عذرمن به خودم یا ما به خودمان یعنی آدم و حوا، ستم کردیم

دهید که شما خداییت بودید و هستید، خداییت توان تشخیص دارد، و شما از این که میچی؟ یعنی شما تشخیص

گوید تو کردي، تو باید میخواهدنمییکی عذرآن خواهید،میتشخیص ندادید و این کارها را کردید عذر

شود، یعنی نمیاین طوري کهگوییم بابا یکی بیاید ما را راهنمایی بکند، میخیلی از  ما انسانها . داديمیتشخیص

گویند فکرها را بسازید بدهید به ما، ما از این میگویند به ما ماهی بدهید،می. چی؟ یعنی انکار خداییت خود

خواهیم خداییت خود را نمی، یعنی ماخواهیم بشویمنمیفکرها استفاده کنیم، نصیحت کنید، ما ماهیگیر

شما چند تا فکر مفید بدهید به ما چند تا ماهی . بشناسیم، خالق باشیم، فکر خودمان را خودمان تولید کنیم

. شما براي این کار آفریده نشدید. شودنمیاین که خداییت. بدهید به ما، ما استفاده کنیم، حوصله نداریم

نانمان را در . ه ما ما با اینها هم هویت بشویم باالخره چند سال دیگر هم زندگی کنیمبابا چند تا باور بدهید ب

خدا هست که مثالً من ذهنی را بوجود. براي این کار که نیآمدي،  تو سازندة باوري. شاد بشویم. بیاوریم بخوریم

سازیم، من میرویم من ذهنیمیشویم بصورت هوشیاري،میدانیم که ما وقتی وارد این جهانمیآورد، همۀ مامی

گوید نه من خداییتم میسالگی30سالگی در 20آورد و این طرح خداست، حاال یک نفر در میذهنی درد بوجود

توانم تشخیص بدهم و انتخاب بکنم و قدرت میدادم و االن هممیکنم من باید تشخیصمیمن قبول مسئولیت

من از جنس خدا . نی را ویران کنم از جنس خداییت بشوم، این مال من استانتخاب را دارم که دیگر این من ذه

گوید نه من مسئول نیستم، قدرت تشخیص ندارم، آنهایی که فهمیدند چند تا فکر بدهند ما ازمیهستم، یکی هم

اسی مردم هستند، رهبران سی. آید ما مسئولش نیستیممیاستفاده کنیم و هر چه هم درد به ما بوجودآنها 
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حرصشان هم به . طلبکاریم ما و خودشان هم قضاوت دارند. هستند  و باید یک کاري بکنند که خالصه درد نباشد

تمام معنی است، مالمت هم دارند، بر اساس همان چند تا باور که گذاشتند مرکزشان مرتب هم درد ایجاد

شیطانی است و آن یکی هم آنطوري است،اندازند گردن دیگران،میرا همآن روندمیبسوي درد هم. کنندمی

. گوید آدم از فعل حق مثل ما غافل نبود، یعنی چی؟ یعنی ما پیرو شیطان هستیممیاین یکی انسانی است،

و او همچون ما از حکمت کار حضرت حق بی .پروردگارا، ما به خود ستم کردیم: ولی حضرت آدم گفت(

.)خبر نبود

. من ذهنی و من ذهنی این بالها را به سرش آورده، ولی نگفت تو کردي، من کردمدانست که آمده رفته میاو

توانم، اگر تا حاال نکردم بعد از این میتوانستم تشخیص بدهم االن هممییعنی در تمام طول این مدت من

این سوره. این فرقش است. دهممیتشخیص

23، آیه )7(قرآن کریم، سوره اعراف

ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإِنْ لَم تَغْفرْ لَنَا وتَرْحمنَا لَنَکُونَنَّ منَ الْخَاسرِینَقَالَا ربّنَا 

و اگر بر ما آمرزش نیاوري و رحمت روا مداري، هر آینه از .پروردگارا به خود ستم کردیم: آدم و حوا گفتند

.زیانکاران خواهیم بود

گنه بر خود زدن، او بر بخَوردزان *****در گنه، او از ادب پنهانْش کرد

گوید از میآدم گنه کرده بود یعنی هم هویت شده بود. یعنی بار بخورد میوه بخورد، یعنی کامیاب شدبر بخَورد

ادب پنهان کرد گفت من کردم و گناه را گردن خودش انداخت، چرا گردن خودش انداخت؟ براي این که گفت من 

که به حضور برسم باید تشخیص بدهم و هوشیارانه به سوي تو حرکت کنم، از جنس تو هستم، من براي این 

شود این شرط را برآورده نکرد، یعنی هوشیارانه درد نکشید و خودش را آدم از جهان نمیشرطش این است

. شودنمیشود یکی بگوید ما االن اینجا هستیم شما ما را به حضور برسانید، همچون چیزينمیهوشیارانه نکند،

گوییم یک چیز خوبی است  میخواهیم که به عنوان من ذهنی حضور را هممیاشکال ما همین بوده، که ما مفت

شود این هم بدهید به ما، ما که خانه داریم، زندگی داریم، کار داریم، همسر داریم، بچه داریم، حاال حضور میحاال

این مهمترین نه . شودنمیالن بدهید همچون چیزيشود ولی امینباشد هم. هم داشته باشیم خیلی خوب است

چیزه مهمترین برکت هست، اصالً منظور ما از آمدن به این جهان این بوده، اشتباهاً با دید من ذهنی فکر کردیم 
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میلیون دالر 100کند شما موقع رفتن نمیبراي خدا فرق.  چسبیدیم منظور اینها بودندآنها که اینهایی که به

پس ادب . کندمیولی حضور شما فرق. کندمیبراي ایشان چه فرقی. بروید یا یک دالر بگذارید برویدبگذارید 

پس ادب ما این است که بشناسیم کی هستیم و قدرت تشخیص . خواهیم ادب داشته باشیممیما هم. داشت

حاال اگر این را بگوییم . کردیمگوییم این مصایب را ما براي خودمان درست می.داریم، و به خودمان نسبت بدهیم

توانیم موازي میما االن. توانیم تشخیص باشیممیبا استفاده از هوشیاري حضور و خداییت و خرد زندگی ما

. دهد جریان چیه؟ براي این که شما گفتید این مال من استمیخرد او چشم او در این لحظه به ما نشان. باشیم

.کنمنمیمن مربوط نیست، من اصالً هیچ اقدامی همگفت به مییکیآن .من مسئولم

منتها عملی است که خرد زندگی به . کنند تسلیم یعنی عمل نکردن، تسلیم معادل با عمل استمیفکرها خیلی

پذیرید، در این میدر این لحظه شما اتفاق این لحظه را. ریزدمیخرد زندگیآن درگوید چه کار کن، و میشما

شود ولی انتخابتان میعمل انتخابها خیلی موقع. دهد که عمل تو باید چی باشدمیبه شما نشانلحظه زندگی

یک کسی از نزدیکان ما پیر شده فرسوده شده مریض شده و . شود کردنمیگوید آقا هیچ کاريمیبی عملی است

پذیریم میشویممیما  تسلیمدانید که در یک ماه آینده فوت خواهد شد، خوب ما دوستش داریم، خوب میشما

توانم نمیکاري. توانی بکنینمیگوید کاريمیتوانم بکنم، زندگیمیوضعیت این است، خوب حاال من چی کار

کنم، نمیکوبم، داد و بیدادنمیام را به دیوارزنم به سرم، کلهنمیدو دستی. بکنم چرا ناراحتم؟ ولی تسلیم هستم

بینم در مقابل مرگ من کاريمیکنم،میکنم، هنوز عمقم را حسمیرا دارم حسآرامش زیر این رویداد 

چی کار، هیچ کار نکردن است، آن کنم چه کار کنم؟میتوانم بکنم، پس در حالی که تسلیم هستم و انتخابنمی

.  ولی خودم انتخاب کردم به من تحمیل نشده

این تسلیم نیست این . شود کاري کرد، طرف قوي استینمتسلیم یعنی قبول کن برود هیچی،در من ذهنی 

توانی کاري بکنی طرف خیلی قوي است،نمیتسلیم این نیست که شما ستیزه کنید ولی چون. اعتراض است

شوید نمیاین تسلیم نیست این خُرد شدن است، در تسلیم شما خُرد. گویی حاال قبول کنم دیگر چه کار کنممی

شوید که شکننده میشود، در این جور تسلیم از جنس مادهنمیزندگی خُرد. شویدمیزندگیبراي اینکه از جنس 

. آیدمیشود از بس فشارمیشود یا دیوانهمییک خرده بکوبند آدم خُرد. است
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پس آدم . کندمیچون هر لحظه موازي با زندگی هستی فکر و عمل هم او انتخاب. آیدنمیدر تسلیم به آدم فشار

.ین طوري کردا

جرم و محن؟آن آفریدم در تو*****اي آدم نه من: بعد توبه گفتش

دهید که میمحن جمع محنت یعنی رنج و درد، بعد توبه وقتی که ما برگشتیم، یعنی شما در این لحظه تشخیص

خدا به گوید میعدسیستم من ذهنی و ابزارهاي منحرف کننده و فالن، دردها برگردید بسوي زندگی، بآن شما از

خواهد بگوید که میطوري نبود که من باعث شدم طرح من بود گناه و دردها بوجود آمد، آدماین آدم گفته که 

چی؟ بلی ولی من هم تشخیص داشتم من هم تو بودم، 

نهان؟آن چون به وقت عذر کردي***** نه که تقدیر و قضاي من بد آن

تدیر و فرمان من بود یعنی تو بروي توي ذهن با چیزهاي این جهان هم هویت بشوي و درد آن می گوید نه که

. ایجاد کنی، نه اینکه این طرح را من ریختم، حاال چطور تو در مقام عذر آمدي؟ و پنهان کردي و گفتی من کردم

آید روي خود میمسئولیتکند و اگر این مطالب را ما متوجه بشویممیخیلی مطلب ظریفی است که موالنا مطرح

آید و همین زیر موازي شدن میبا مسئولیت و قدرت تشخیص و تصمیم گیري و انتخاب و کار یعنی عمل پیشما 

آیید دیگر، این لحظه فرق دارد ما از خدا عذر میآیید عذرنمیشما در مام ستیزه. گیردمیبا زندگی قرار

کنیم در مقابل هیچ چیز نمیکنیم پس بنابراین با او که ستیزهنمیستیزهبخواهیم، عذر بخواهیم یعنی نرم شدیم 

.کند به باز شدنمیفضا در درون ما شروع. شودمیکنیم، این کار سبب فضادارينمیمقاومت

گفت تو کردي اصلش را میآوردمیمی گوید  چرا نهان کردي؟ به روي او نیاورده به روي اصلش، اگر به روي او

شیطان کرده، شیطان اصل بینش را انکار کرده در آن کرد، نکرده، آدم نکرده،میخداییت را انکار،کردمیرانکا

بینم، چه میرا فرمش رااش گوید من از این آدم فقط گلمیبینممینتیجه افتاده به توهم و گفته من فقط فرم

یعنی چه سجده کن، من از جنس آتشم این از گویی من که شیطان هستم به این آدم سجده کن،میطور به من

گوید من بی فرمی خودم را در او زندهمیمن از این بهترم، من سابقه عبادت دارم این کیه؟ خداجنس گل است 

. بینممیمن از این یک مجسمه! بینمنمیگوید من که در او تو رامیشیطان. شوم در او منممیکنم در او زندهمی

خوب حکمتهاي موالنا و حتی . بیندمیبیند با دید شیطاننمیبیند از آدمها یعنی نیکی رامیسمههر کسی مج
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موقع هست که حضور و خداییت آن آید روي شما ومیگوید مسئولیتمیقران به این زبان بیان شده، که دارد

. کندمیخودش را در شما بیان

من پاسِ آنَت داشتمهم : گفت******ترسیدم ادب نگذاشتم: گفت

ادب را نگه داشتن . گوید ادب چیه؟ ادب یعنی تو تعیین کنمیهمآن آدم گفت من ترسیدم و ادب را نگه داشتم،

کند ادب ندارد، چه ادبی؟ شما االن میکند ماومتمییعنی خدا حاکم است و من تسلیم هستم، هر کسی ستیزه

مصنوعی اش شمع کوچولویی است که روشناییمن ذهنی شما یک کندمییک خردي است تمام کائنات را اداره

ما واکندمیدر مقابل خردي که کائینات را ادارهسفهرا ما گرفتیم با این سفهاست، سفهاست امروز گفت 

بیرونی مثل باورها هاي نداریم عمدتاً هم چیزهاي سطحی و مادهایستیم ما طرح او را در مورد خودمان قبول می

، چون تو این کار را کردي من هم گوید من پاس آنت داشتممیل متعلقات مثل پول این جور چیزهاست، خدامث

به تو، خودم را در تو زنده کردم

بردهر که آرد قند، لوزینه******هر که آرد حرمت، او حرمت برد

برد، هر که قند بیاورد حلوامیاحتراملوزینه حلوایی که از مغز بادام درست کرده باشند، هر که احترام بگذارد 

برد میآورید، شادي شما را به سوي شاديمیشوید شاديمیبرد، پس شما االن اختیار دارید، شما تسلیممی

بودید، این هوشیاري آن شوید همان هوشیاري که از اولمیشوید از جنس هوشیاريمیشما این لحظه تسلیم

برد، میشوید درد شما را بسوي درد بزرگمیبرد، در این لحظه از جنس دردمیشما را به سوي هوشیاري بزرگ

یار را خوش کن، برنجان و ببین***** از بهر که؟ للطَّیِّبینطیبات

می گوید زنان پاك براي کی هستند؟ مردان پاك، یعنی ذهن روشن، زیبایی این جهانی، تمام برکات این جهان 

جذب، موالنا از این قانون جذب مرتب دارد نسانی که پاك شده از جهان، یعنی دوباره قانون براي کیه؟ براي ا

ببینید به طور متوسط . روي، شما هم استفاده کنیدمیکند، که شما از جنس هر چی باشی به سوي اومیاستفاده

کنید، پشت سر مردم میت شرکتغیبروید،  به سوي آدمهایی که درد دارند؟ شما مثالً در میدر روز به سوي چی

آید، می، یا از شما خوششانگویندمیخواهید، مردم از شما بدمیکنید، بد مردم رامیگویید، قضاوتمیبد

آید؟ این طور نباشد که شما یک درد خاصی داشته میهستند؟ از چه جور آدمهایی خوشتانها دوستانتان کی

دهد، این ارتعاشات درد است که شما را میدرست همین درد را ارتعاشباشید جذب بشوید بسوي کسی که آنهم 
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یار را برنجان، یک گوید تو بیا یک چیزي بگو یار خوشحال بشودمیکند نه شادي درون،میبسوي هم هدایت

، یک آیدمیزند، تو یک چیزي بگو همسرت بدشمیرا ببین، دارد یار زمینی را مثالاش چیزي بگو برنجد، نتیجه

را اعمال کن در مورد زندگی، خالصه این لحظه آن گویدمیرا ببین،اش آید، نتیجهمیچیزي هم بگو که خوشش

شوید میشوید از جنس زندگیمیروید، اگر تسلیممیهوشیاري هستید از جنس هر چی بشوید بسوي اوشما 

این خاصیت دل شما . وانید کار دیگر بکنیدتنمیروید بسوي جهان،میشویدمیاگر از جنس مردگی بشوید درد

منافق بنا به تعریف  کسی است که من ذهنی دارد . کند که به کدام ور برویم نه حرف زدنمیجنس دل شما تعیین

زند، میزند حرفهاي معنويمیدلش از جنس درد و هم هویت شدگی است ولی در ذهنش حرفهاي قشنگ

چیزي که از آن زند بامیحرفهایی که ذهنش. س نیست، این منافق استجنآن کند، ولی خودش ازمینصیحت

. حرف حساب نیست. رودمیسوآن یعنی آخر سر به. شود، یکی نیستمیدلش حقیقتاً صادر

تا بدانی جبر را از اختیار******یک مثال اي دل پی فرقی بیار

.جبر و اختیار رافرق می گوید مثال بیار اي دل من اي عزیز من تا من بفهم 

وانکه دستی را تو لرزانی ز جاش*****دست، کان لرزان بود از ارتعاش

مرض رعشه گرفته حاال هر مرضی که باعث بشود دست آدم بلرزد، دستش همگوید یک انسانی میزندمیمثال

ت شما، مغز شما دستورگوید در هر دو نیروي دسمیلرزد،میلرزد یکی هم با خواسته و کنترل و اراده خودشمی

لرزد ممکن است به بخاري بخورد به یک چیز تیز میکه در کنترل نیست خودشآن دهد دست بلرزد، ولیمی

لرزاند اگر آسیب بزند به خودش بعداً پشیمان خواهد شد، که میبخورد آسیب ببیند، ولی این یکی که دستش را

. ن چرا دستم را این جوري لرزاندمم

توانید در این لحظه از جنس زندگی بشوید و دانسته فکرها و اعمال میهم این طوري هستیم، شمااینجا ما 

خودتان را انتخاب کنید، یا نه بروید ذهن و مرض رعشه بگیري، فکرهایت در اختیار نباشد، اعمالتان هم در اختیار 

. هانه بگیري، شما از جنس خداییت هستیدتوانی بنمیخواهد بگوید که این رامینباشد ولی یادمان باشد موالنا

توانیم نمیخواهید بروید آنجا بگویید تقصیر ما نیست، ولی تقصیر توست، یعنی ما باالخرهمیدرست است که

، کنندمیشناسم مسئول نیستم، به من مربوط نیست، دیگراننمیدانمنمیبهانه کنیم، بهانه گرفتن به این که من

دهیم،میخوریم، یعنی خودمان را فریبمیگیرد، و ما فریب این جمالت رامیهنی صورتدر من ذها همه این
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با این . کنممینشینم و انسانها را از راه بدرمیدهد، گفته که من حتماً سر راه راست تومیگوید شیطان فریبمی

وجود دارد، انسان من ذهنی هم کند، ولی به هر حال مگر نه این است که حتی آنجا هم خداییتمیجمالت دارد

. خداییت است

توانیم خشمگین بشویم در حال خشم یکی را بزنیم بکشیم نمیدانند مامیهمین طور که در جامعه ما را مسئول

در ظاهر درست است قاضی . بگوییم که موقع خشم من مسئولیت نداشتم براي اینکه مسئولیت کاهش یافته بود

ي، تو حق کردمیرفتی پیش روانشناس به موقع خشمت را معالجهمیخواستی نشوي،میگویدمی.کندنمیقبول

گیرد، معنیش این است که هر کدام از ما باید ولو من میهمان چیز در مورد زندگی صورت. نداري این کار را بکنی

حتی با این ابزارها و دردها و درد بریم ومیذهنی داریم، ولو ابزارهایش به ما چیره است این ابزارها را مرتب به کار

و خداییت خودمان را به دست . ایجاد کردنها هم هویت شدیم و قسمتی از وجود ما شده بیدار بشویم و برگردیم

. خودمان بگیریم، به دست من ذهنی و شیطان ندهیم

قیاسآن لیک، نتوان کرد این، با******حق شناسةهر دو جنبش، آفرید

هم این وري را که دانسته دستش را تکانو د زرلمیرا آفریده حق بشناس، هم من ذهنی را کههر دو جنبش 

کسی که خودش با اختیار آن خواهد بگویدمیو. قابل قیاس نیستآن کند ولی این بامیدهد و دانسته فکرمی

یکی هم باید بیدار بشود ن آولی. شودنمییکیآن ممکن است که پشیمان بشود، ولیآن دهدمیدستش را تکان

کنم، و این یکی از میبگوید در مورد انسان، من انسان هستم از جنس خداییت هستم، و من مسئولیتم را قبول

آید ولی همین چیزي است که بار گفتیم میخوانیم، گرچه به نظر سادهمیاین چیزي که ما االن. نقاط لرزش است

. اساس اشتباه این است. شما از جنس خدا هستید نه اینکه خدا دارید: و امروز هم چندین بار گفتیم که

چون پشیمان نیست مرد مرتعش*****زان پشیمانی که لرزانیدیش

توانی دانسته دستت را میتوگوید در اختیار من نبوده، ولی چون مییعنی مرد ارتعاش کننده پشیمان نیست

. گویید من چرا این کار را کردممیاگر به یک جاي تیز بخورد و آسیب ببیندبلرزانی 

بطور کلی همۀ انسانها از جنس آدم باید باشند نه از جنس شیطان، ما مدت کوتاهی در مرحلۀ مسئولیت کاهش 

سال، بعداً دیگر نه، 10ج و شش سال هفت هشت سال توانیم زندگی کنیم و براي خدا قابل قبول است پنمییافته

پس ما قدرت شناسایی مسئولیت و . تواند باشدنمیسال9ماه باشد 9تواند میکما این که انسان در شکم مادرش
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و باید این مسئولیت را روي خودمان داشته باشیم اعمال کنیم در کار تا بتوانیم تبدیل . انتخاب و برگشت داریم

توانم یا نمیتواند بگوید که من چون درد دارم این همه من ذهنی داشتم،میهیچ کس نیست که بگوید یابشویم، 

توانیم به سوي میامروز گفت  که پرهایمان هم بشکند و تنمان هم زخمی بشود. خروج شدم. به من مربوط نیست

. تو بپریم

تواند میهر کسی. توانیم آگاه بشویممیي من ذهنیاجازه بدهید دو سه بیت دیگر بخوانم ببینیم که از بی خرد

چه نادانی . خواهم نادانی خودم را یعنی من ذهنی خودم را روي کاغذ بنویسممیکاغذ و قلمی بردارد بگوید که من

کجا من چشم بسته هایی چه اشتباهاتی در گذشته کردم که انکار کردم؟ کجا من مسئولیت را به عهده نگرفتم؟ 

سازم؟ من چرا این قدر نمیباورهاي دیگران استفاده کردم و این اشتباه بوده؟ من چرا خودم فکرهاي خودم رااز 

توانم نکنم؟ میکنم کهمیکنم؟ چرا این قدر ستیزهمیبه وضعیت این لحظه عالقه مندم؟ من چرا این قدر ماومت

که من جسم تم؟ یا من ذهنی مرا متقاعد کرده شناسم؟ آیا من معتقدم که از جنس خدا هسمیمن جنس خودم را

کند، و من در میهستم و باید هوشیاري جسمی داشته باشم و این هوشیاري جسمی در گذشته و آینده زندگی

توانم از دیروز و فردا میتوانم جول و پالسم را از آنجا جمع کنم، ونمیگذشته و آینده برقرار شدم پهن شدم دیگر

.عیتی دارم بیایم در این لحظه زنده بشومجمع بشوم هر وض

اي داشت، و مسئول خوردند، و یک اسبی کرهمیاست که گلۀ اسبها آمده بودند آباي هاین چند بیت خالصه قص

خواست آب بخورد میخورد، کره وقتیمیکرد و آب رانمیسوت توجهزد، و البته اسب مادر به میاسبها سوت

خواهیم آب زندگی را میکرد، یعنی چه؟ یعنی وقتی مامیترسید هی سرش را بلندیمشنیدمیوقتی سوت را

. داند در قصه دفتر دوم گفت، خادممیزنند، هر کسی خودش را مسئولمیبخوریم، به حضور برسیم مردم سوت

خورید، آب را گویند آب تان را بمیزنندمیزند، مسئولین معنوي که هنوز من ذهنی دارند سوتمیخادم سوت

مسئول اسبها این بود که االن سر آب هستید آب را آن خورم، سوتمیچی کار داري؟ من دارم آبم را! بخورید

خوریم دیگر، پس شما اگر بخواهید به میبینیم، داریممیزنی ما که داریم آب رامیخوب براي چی سوت. بخورید

.سوت طعنه زننده استاهند زد، حضور برسید یک سري اشخاص در زندگی شما سوت خو

: گویدمی.زندمیطعنهبه زند، سوت زن استمیخود من ذهنی شما سوت

4318مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 
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ننگریموسواس طاعنآن سوي******کُرّه هم آب جو خوریمآن ما چو

بخور، واکنش نشان نده، شما هم اگر به باالخره مادر کره گفت نگاه کن من تجربه دارم به سوت گوش نده، آبت را

یکی از . کندمیکی متعهد است؟ کسی که قانون جبران را رعایت. کنید و متعهد هستیدمیموالنا گوش

کند، در نتیجه نمیکند زرنگی چیز خوبی است، قانون جبران را رعایتمیفکرمن ذهنی زرنگیش استهاي نادانی

تعهد یعنی این که  بارها صحبتش را کردیم که شما هر دوشنبه ساعت . پردمیعدماند بمیمثل عطره پنج دقیقه

آید که دیگر ممکن است من نیایم، چرا؟نمیشش منتظرید که من بیایم برنامه را اجرا کنم، اصالً به فکرتان

هاي موالنا سود کنم، چرا؟ از آموزشمیانون جبران را رعایتقکنم میگویید من متعهدم و این کاري را کهمی

شوم قانون جبران است، از آنورمیرسم، خودم عمیقترمیکنم به فراوانیمیهر چی این آموزش را پخشبردم، 

گذارد، این نمیگوییم شما به گنج حضور کمک کنید، قانون جبران را رعایت کنید تا متعهد شوید، زرنگیمی

هماي هشوید بعد یک همچون برناممیمدتی سرخوردهرسید پس از نمیدرست نیست چرا؟ خودتان به حضور

نادانی من هاي این از زرنگی ماست، زرنگی ما یکی از جنبهتواند دانش را پخش کندنمی.تواند ادامه پیدا کندنمی

کره آب جويآن گوید ما هم مثلمی، هیچ کس نباید زرنگ باشد، نباید زیر بار زرنگی بروید،ذهنی است

به سوي وسواس طعنه زننده، وسواس من ذهنی است، هر کسی من ذهنی دارد و آمده ما را طعنهخوریم ومی

خورد از جمله من ذهنی خودمان، بزرگترین دشمن ما من ذهنی میزند که این کار چیه و این به چه دردمی

نگریم، آب را کیمیینگریم براي اینکه به سوي زندگنمیآییم، بسویشانمیبراش خودمان است، ما از عهده

توانیم ما آب نمیدهد،میشویم من ذهنی واکنش نشانمیخوریم وقتی موازيمیخوریم؟ آب را وقتیمی

شوید، آب خرد میحاال وقتی شما موازي. گفت آبت را بخور. دادمیکره هم همین بود واکنش نشانآن بخوریم،

خورید شما قضاوت نکنید آب زیاد است میود، آب که داریدشمیشود و وارد وجودتانمیزندگی و عشق جاري

یا کم است من چقدر حضور دارم، بروم از یکی بپرسم که من به حضور رسیدم؟ آبت را بخور هر چه بیشتر آب 

جبران را رعایت کن، بدون این که بخواهی مردم را عوض کنی این قانون، بیشتر شويمیبخوري بیشتر متعهد

.پخش کنیتوانی مینور را  وقتی به نور رسیديدانش را این 

خلقان همه بادي شمرۀطعن******پیرو پیغمبرانی، ره سپر
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خوردند مردم سنگمیتو اگر پیرو پیغمبران هستی راه را طی کن، همۀ پیغمبران وقتی آمدند، طعنه

شما هم که االن به چیزي زنده بودند، آنها متعهد بودند،آنها ریختند،میانداختند خاك روي سرشانمی

یعنی یک اسانسی یک مرکزي یک هوشیاري . آیید که اینها را گوش بدهید بگویید که درست استنمیشناختید،

شما این ارتعاش را زیر پایتان له نکنید، بگویید که . درست استآن کندمیدر درون شما با این حرفها ارتعاش

شنیدند سنگ هممیرفتند فحش هممیند، پیغمبران هم نه تنها راه خودشان رارومیمردم که یک راه دیگر

یعنی طعنۀ خلقان همه بادي شمر. ولی به یک هوشیاري زنده بودند. شدمیخوردند، حمله هم بهشانمی

چیزها چیه؟ روي؟ این میچرا دنبال این کارهاکنند، میکنند، مالمتمیزنند، شماتتمیکسانی که به شما طعنه

. اینها همه باد است. آیمنمیآیی در غیبت شرکت کنی؟ نهنمیکنی؟ چرانمیمثل ما من نداري، چرا درد ایجاد

.را بادي شمرآن گویدمیگویندمیمردم هر چی

اند؟بانگ سگان کی کردهگوش فا****اندآن خداوندان که ره طی کرده

به حضور آن خداوندان یعنیآن گویدمی.کندمیرا به چی تشبیهها و طعنه زنندهها ببین این مالمت کننده

تا حضور و زنده شدن به بینهایت خدا گوش به اولیاء که راه حضور را از من ذهنی همه پیمودند آن رسیدگان،

ذهنی من هاي و بی عقلیها ذهنی است، فا یعنی به، یکی از نادانیهاي بانگ سگان نکردند، منظور از سگان من

گوش به حرف دیگران دادن است، دیگران من ذهنی هستند، یعنی شما اگر این کار را بکنید دارید خداییت تان را 

، شکایت انکار خداست، بول ندارمقکنید، انکار خداییت یا خدا فقط به زبان نیست که بگویی من خدا را میانکار

شما . هستندوسوسهنکار خداست، کسانی که زیر ستیزه انکار خداست، مقاومت انکار خداست، حس جدایی ا

توانید ساکن در این لحظه به بینهایت زندگی زنده بشوید   و سکون داشته باشید و میببینید که در این لحظه

آورد لحظه به لحظه یک چیزي میگذارد لحظه به لحظه شما را از ریشه درنمیوسوسهآرامش داشته باشید اگر 

. کنیدمیشود بکند، شما به حرف چیزهاي بیرونی دارید گوشمیکشد و موفقمیشما را در بیرون

خواهد به حضور زنده بشود میدیگر هست یعنی آدمها در بیرون، هر کسیهاي حاال یک لغزش بزرگ طعنه زننده

کند میدش کارمعموالً باید خودش را  جدا بکند، با ارامش و سکوت بدون اینکه با کسی کار داشته باشد روي خو

یواش یواش، و مربوط نکند به این که حاال فرض کن من زنده شدم به حضور، همسرم چی؟ همسرم مزاحم من 

این طعنه زنندگان ممکن است همسر آدم باشد یا بچه آدم باشد فامیل آدم باشد، : گویدمی، دارد همین رااست
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هاي برنامه. کندوسوسهتواند مرتب ما را مینتلویزیون باشد تلویزیو. دوست آدم باشد رییس شخص باشد 

بینید که شما توي این فاز نبودید افتادید به درد و میکشد بیرون  یک دفعه میکندمیوسوسهتلویزیونی شما را 

مشخص است انجامد، ستیزه است، شرکت در ستیزه نمیکنید که به حضور و سامان بخشیمیدارید یک کارهایی

در مراحل .آوردمیکند و از ریشه درمیوسوسهبانگ سگ بانگ هر چیزي است که ما را .استکار من ذهنی 

کند، میآید ما را از جامیخواهیم کاري بکنیم یک خبريمیماند، تامیکره اسب اینهم مثل سوتآن اولیه مثل

چالشی براي یکی از کنم اگر میکراربعد به دیگران کمک کنیم، باز هم دوباره تما اول باید به حضور زنده بشویم 

خواهید کمک کنید اول ببینید به آرامش زندگی میشماآید میشما بچه شما همسر شما پیشهاي فامیل

توانید کمک کنید، اولین نمی، با اغتشاش من ذهنی با اضطراب با نگرانیایده، یا به اغتشاش من ذهنی زندایدهزند

شخص آن آورید بامیبه آرامش زندگی زنده بشوید با یک سکون با یک خرد که از آنوراین است که تان هوظیف

آید بگیرد، این شخص از اضطراب و میورآن شخص ارتعاش آرامش ارتعاش شفا بخش  را که ازآن صحبت کنید،

ان کنید یا کمک خواهید بیشتر نگرمیدیگر، شما هم یکیش، شمانگرانیهاي چیزهاي اطراف به این روز افتاده 

. کنید
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