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امروز . کنممیاز دیوان مشس موالنا شروع۴۴۲با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل مشاره 

ن است، اجازه بدهید در ای۲۰۱۷کنم و این برنامه اولین برنامه سال میالدی میدر خدمتتان اجرا۶۴۰برنامه 

قسمت آغاز سال میالدی را خدمت مشا تربیک بگویم و آرزوی هوشیاری حضور هر چه عمیقرت بیشرت برای مشا 

هر هفته یک ۲۰۱۶مهین طور اجازه بدهید شکر خدا را به طور دسته مجعی جبا بیاوریم که در سال . بکنم

ور و سپاسگزاری کنم از برنامه خدمتتان ارائه دادیم، مهانطور تشکر کنم از مهۀ بینندگان گنج حض

کنند و دوباره شکر کنیم که حمل خانه میاعضاء که با محایت مالی شان موجبات ادامه برنامه را فراهم

و مهینطور از مهۀ بینندگان . موالنا توانستیم هتیه کنیم که در حال تغییرات درونی و بیرونی آن هستیم

تقاضا الی بکنند، اجازه بدهید بطور دسته مجعی تقاضا بکنم که متعهد بشوند به این برنامه کمک م

دهد این برنامه مفید است اول کمک مالی کنند دوم این آموزشها را میکنیم از هر کسی که تشخیص

که از موالنا گرفته شده روی خودش به طور کامل پیاده بکند و بدون این که به دیگران حتمیل 

، و مبادا یک کسی به این برنامه کوشش بکندشاعه این آموزش بکند یا زور بکند با زنده شدن به آن در ا

ولی خودش را با عدم اجرای قانون جربان حساب نیاورد، هیچکس نباید بگوید که حاال من توجه کند 

شود؟ این کار معادل به حساب نیاوردن خود است، در این صورت دارد انتخابمیکمک نکنم چینباشم 

خواهم میپس از این مقدمه خیلی کوتاه. ن برنامه روی او کار نکندکند به میل خودش که ایمی

نیازمندیم، و من دوست تاکید کنم ما به کمک مالی مهه مشا برای ادامه برنامه و کامل کردن خانه موالنا

ندارم که در این مورد صحبت کنم، و صالح ما نیست که مرتب راجع به خانه موالنا و امور مالی صحبت 

.ضع باید طوری باشد که اصالً صحبت راجع به این موضوع الزم نباشدکنیم، و
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442شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

دوستجويوجستبودفَریضهعاشقانبر

دوستبجويتادوانسیلچوسرورويبر

، باید بدانیم که بودفَریضهعاشقانبر.فریضه یعنی امر واجب و الزم، هر چهار قسمت بیت مربوط به انسان است

دویدن یعنی چی؟ و جوي دوست سیلچوسرورويبرچه جور عملی است؟جست و جوهستند؟ هاعاشقان کی

کجاست؟ عاشقان انسانها هستند همانطور که بارها صحبت شده، انسان به صورت هوشیاري و امتداد خدا اسمش 

ار را دارد که بصورت هوشیاري به چیزهاي این جهانی این کآید و توانایی میبه این جهانرا گذاشتیم خداییت، 

اي بوجود باشندهکشوند بچسبد و چون ذهن دائماً در حال تغییر است یمیکه بصورت فکر در ذهنش ظاهر

. تصویر ذهنی یا من ذهنی استبیاورد که اسمش 

که گفتم از هم هویت شدن با ورزند، اما من ذهنی میهمۀ انسانها که از جنس خدا هستند به این کار مبادرت

کند چیز میآید یک امر موقتی است، حاال اشکال کار اینجاست که من ذهنی تظاهرمیچیزهاي ذهنی بوجود

کنیم که نگران بودن راجع به آینده که از عالئم میمثالً ما فکرالزمی است و ما عکس آموزش موالنا را فهمیدیم، 

هاخیلی. ترساندن که از عالیم من ذهنی است الزم است، خشم الزم استمن ذهنی است الزم است، ترسیدن و 

غافل از اینکه خشم، . شودنمیکنند اگر خشمگین نشوند نترسانند، نگران نشوند، کارها انجاممیبه غلط فکر

بلکه ترس، نگرانی، اضطراب، احساس گناه اینها همه انرژي مخرب دارند، اینها که اصالً الزم نیستند که هیچ

آید ولو اینکه در میو هر عملی که انرژي خشم بریزد یا نگرانی بریزد از توش درد بوجود. غیرالزم و مضر هستند

. بیرون به نتیجه مادي برسد

کنیم من ذهنی چیز الزمی است باید حفظش کنیم باید تعمیرش کنیم، میما فکر. را فهمیدیماش پس ما برعکس

عاشق بنا به تعریف هر انسان است چرا؟ هر انسانی این توانایی را . یم، این غلط استکوچک بشود باید بزرگش کن

براي مدت کوتاهی برود به جهان، یک من ذهنی درست دارد که به صورت هوشیاري به صورت امتداد خداییت 

گردد مید برکنمیگردد خودش خودش را بیدارمیکند، بعد خود هوشیاري همانطور که در غزل خواهیم دید، بر

چسبد به یک میآید به جهانمیاز طریق شمایعنی مثل این است که زندگی یا خدا. شودمیروي خودش قائم

کشد میچیزهایی تا به شما در جهان یک چیزهایی را بشناساند تا شما بتوانید باقی بمانید و خودش خودش را
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. ین بدن هستید و اسم این محصول نهایی عاشق استشود به خودش در شما در حالی که توي امیعقب و زنده

چنین فضایی در درون ولی یک. با او به وحدت رسیده استعاشق یعنی هوشیارانه یک انسانی زنده به خدا شده، 

گوید عاشقان منظورش یک مقدار آدمهاي بخصوصی نیستند، میبنابراین وقتی موالنا. همۀ انسانها وجود دارد

نکنند پیدا جستجوبراي اینکه دوست را . کنندجستجوبر همۀ انسانها واجب است که دوست را چرا؟ . همۀ آدمها

به این ، از طریق ذهنآییمما میبه این جهان. نکنند و به او زنده نشوند به منظور آمدنشان به این جهان نرسیدند

شویم و زندگی یا خدا از ما استفادهمیگردیم روي همان هوشیاري که از اول بودیم قایممی، بررویممیجهان

.کند براي پخش برکت و خرد خودش در این جهانمی

کند که من یک چیز الزمی میدر من ذهنی هستیم و من ذهنی دارد تظاهرکنیم کهمیپس ما اگر االن حس

یم او را زندگی را کنیم که این من ذهنی الزم نیست و ما بصورت هوشیاري باید برگردمیهستم، این شناسایی را

آید، دردمیو هر موقع خشم.کنیمجستجویا اصل خودمان را یا خودمان را، اینها همه به یک معنی است، 

شویم که نه تو میشود، ما االن داریم بیدارنمیگوید که من چیز الزمی هستم من نباشممیآیدمیآید، نگرانیمی

و پخش شادي و استفاده از خرد کل بهترمن بوسیلۀ عشق و لطافتشود، و اصالً نباید باشی، مینباشی هم

توانم انجام دهم، اگر میل دارم که پولم زیاد میتوانم در این جهان اثر بگذارم، حتی آن کارهاي مادي را بهترمی

توانم با همسرم میتوانم بچه تربیت بکنم، بهترمی، بهترتوانم پول در بیاورممیبیشتر،بشود به حضور زنده بشوم

؟ من تا حاال این موضوع رازندگی بکنم، تا تو باشی و لحظه به لحظه مرا مضطرب کنی، کجاي تو الزم است

. گوییدمیاینها را شما. دانستمنمی

چیه، و نباید فکر کنید جستجوقابل بحث است شما باید شناسایی بکنید که منظور موالنا از جستجواما خود واژة 

ما . ي یک چیز مادي گمشده در بیرون استجستجوي معشوق یا خدا یا اصلتان مانند جستجویعنی جستجوکه 

گویید منمی.گویید من، منظورتان همین من ذهنی استمیمن ذهنی داریم، تصویر ذهنی است هر موقع

واهم این قدر پول خمیخواهم مدرك بگیرم،میمثالً هدفم این است که خانه بخرم،. خواهم هدف قرار بدهممی

ي خودتان را که هدف آینده تان است بهتر بتوانید توصیف کنید مثالً بگویید هادر بیآورم، هر چقدر این خواسته

خواهم سه تا اتاق خواب داشته باشد در فالن منطقه باشد اتاقهایش این طوري باشد، حیاطش میکه من یک خانه
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کند، اگر شما کار الزم را در این راه بگذارید میذهن شما زودي پیداپذیرد،میاین طوري باشد ذهن شما برنامه

. رسیدمیکنید و به این هدفمیجستجوصد در صد 

باید کامالً در گوییم،میي مادي را داریمجستجوخوب بفرمایید چه مدرکی؟. خواهم یک مدرکی بگیرممیمن

خواهی بگیري؟ از فالن میاز کجاخواهم بگیرم،میاريلیسانس حسابدتوصیف کنید، مثالً ، مشخص کنیدبیرون

هر چقدر بیشتر توصیف کنید راههایش خودش را . خوب مشخص شد. خواهم بگیرممیدانشگاه و چهار ساله هم

. آوريمیدهند و اگر میل داشته باشید آن وقت الزم و کار الزم را بگذاري آن مدرك را بدستمیبه شما نشان

. ي چیزهاي مادي در بیرون توصیف هدف و خواسته بسیار بسیار مفید استجستجوکه در بینید میپس

کنند این است نمیو شاید علت اینکه انسانها دوست را پیدا. ي خدا توصیف آن بسیار مضر استجستجواما در 

یر نیست، اصل گردند، خدا از جنس تصومیکنند و دنبال یک چیز ذهنی و تصویرمیجستجوکه بوسیلۀ ذهنشان 

ي جستجوي خدا یا دوست شبیه جستجوکنیم که میپس االن ما داریم شناسایی. شما هم از جنس تصویر نیست

خوب باید من چیکار بکنم؟ درست عکسش است، اگر شما خدا را توصیف نکنید در ذهنتان . یک چیز مادي نیست

در ذهن از جستجواي ذهنی شما و حسی شما براي رسید این ابزارهمیدنبالش نگردید و فکر نکنید که در آینده

. افتندمیکار

گوید و شما هم بارها خواندید که خدا همیشه با ماست، همین اولش میامروز موالنا هم در غزل و هم در مثنوي

دهد؟ میچه معنیماآن هستیمي چیزي که همیشهجستجوپس . صحبتمان این بود که ما امتداد خدا هستیم

ي ذهنی دست بردارید، به هیچ وجه با ابزارهاي مادي و ذهنی و فکر دنبال خدا جستجواین که شما از اشمعنی

شوید که شما از جنس هوشیاري میشما االن متوجه. دهدمینگردید، عکس قضیه است حاال خودش توضیح

ر چیزي که چسبیدید به تله بنابراین هوشیاري به ه. کنیدنمیهستید و چسبیدید به یک چیزهایی و آنها را رها

افتاده حاال اگر دستهایتان را باز کنید از همۀ آن پانصد تا چیزي که چسبیدید در آنصورت مثل این هوشیاري مثل 

. شویدروان میمثل سیل بسوي جوي دوست،آب

وید، براي تر این هست که بسوي او بدپس تا حاال فهمیدیم که شما عاشق هستید، براي شما از همه چیز واجب

او را . درد ایجاد خواهد شد. اینکه اگر ندوید و در من ذهنی باقی بمانید فکر را عمل کنید به نتیجه نخواهد رسید

پس باید یک جور . توانید پیدا کنیدنمیبا ذهن. ي مادي نیستجستجوي او شبیه جستجوکنید، جستجوباید 
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هر موقع دیدید دنبال یک توصیفی از خدا. استي ذهنیجستجودرست عکس جستجوکنید، این جستجودیگر 

توانیم با ذهن نمیخوب آنرا. پس ما باید آن چیزي را که هستیم آن را ببینیم. گردید بدانید که اشتباه استمی

گردید یعنی به صورت خداییت میببینیم چه کار باید بکنیم؟ نباید با ذهن ببینیم، پس نه با ذهن دنبال خودتان

. شویدمیو شما فقط همین حرفها را متوجه. گردیدمیا، نه به دنبال خداهستید شم

کند جلویش سنگ است سنگ بزرگ یا سنگ نمیثانیاً نگاه. دود؟ سیل اوالً سریع استمیسیل چه جوري

کند جلو شما را بگیرد، هممیگذارید موانعی که در این لحظه ذهن ایجادنمیکوچکی است، پس بنابراین شما

آید که از باال پایینمیرود و به نظرمیرود از روي و کنار سنگهامیهویت شدگی جلو شما را بگیرد، سیل سریع

. خواهد بگوید که سرازیري شما از جهان به سمت اوست به سمت خداستمیموالنا. رودمی

بر روي سر دویدنکنیدمیتوجه. تاش به دنیا برویم این سرباالیی اسکنیم ما باید همهمیاین طوري که ما فکر

دود میمثالً فرض کنید که یک شاهی است بسیار پر قدرت یکی را صدا کرده،به سرعت به یک جایی رفتنیعنی 

کند، شما باید چه جوري بدوید؟ سریع میدر راه، حاال فرض کن بجاي شاه خدا هوشیاري شما را در هر لحظه صدا

گوید که بگذار حاال نمیکند، آن آقا یا خانم را که شاه صدا کردهنمیکه، سیل که فکرنباید وا ایستید و فکر کنید 

دود و با روي دویدن یعنی در حال تسلیم رفتن می!خورم فکر کنم ببینم اگر صالح بود بیایممیمن دارم ناهار

شما هم پیش خدا . دودمیگیرد، فقطنمیرود هیچ از ذهنش کمکمیهمانطور که آن شخص پیش شاه چه جوري

سالگی 50دیگر حاال بگذار فکر کنم حاال خانه هم بخرم مدرك هم بگیرم، حاال که جوان هستیم «دوید میفقط

گوید آمدم میگوید کار دارم،نمیآن شخص که» .رویم پیش خدا، چه خبر است؟ کار داریممیکه رسیدیم، حاال

دوید میکنیدمیشما هم بنابراین وسط ناهار دنیا رها. دودمیشودمیهمین االن برویم، وسط ناهار هم باشد پا

شناسیم، نه اصل خودمان رامیشناسیم، ما نه خدا زانمیبا ذهنجوي دوست را ما. تا به جوي دوستمثل سیل 

د وارد جسم آیمیدانیم که ما وقتی انرژي از آن ورمیفقط یک چیزي را. شناسیممیشناسیم، نه جوي خدا رامی

کنیم که االن یک میکنیم که این کم است زیاد است و حسشنمیشود و ما قضاوتمیوارد فکرمانشودمیمان

. انرژي سازنده وارد وجودمان شد، وجود فکرمان شد آن جوي خداست

ا که تبدیل گیریم انرژي خوب رمیآید مامیپس دو جور جوي داریم یکی همین جویی که ما درست کردیم انرژي

گوییم از فکرهاي گذشته و میکنیم به من ذهنیمیکنیم، من ذهنی درستمیبه خالقیت کرد وارد من ذهنی
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کهنه استفاده کن و همین طور از دردهاي گذشته، هم فکر کن و هم درد ایجاد کن و هم راه حل پیدا کن، این بدرد

ولی اگر شما به جویی یا . شناسیممیل که این راحداق.خورد این جوي ماست یعنی جوي من ذهنی استنمی

جویی را متوجه شدید که به صورت حضور ناظر نگاه کنید یک دفعه ببینید که یک فکر خالق از شما جوشید آمد 

خواهد قضاوت کند که این کم میآید باال، و ذهن شمامیجوشدمیسبب از اعماق وجودتانبیباال، یک شادي

تمام شد دیگر چون فکر قاطی بشود . اصالً فکرش هم نکن. توانم کمش کنم؟ نهمی.ادش بکنم؟ نهتوانم زیمیاست

. مگر من ذهنی شما به صفر برسد. شودمیقطع

یعنی از جهان ما به این زودي جمع و جور نشویم، حاال شما دو . رسدنمیحاال به این زودي من ذهنی ما به صفر

پس . هم چون حرفی را نگویید. یم را انداختمهانگویید که من همۀ هم هویت شدگیماه به گنج حضور نگاه نکرده 

آییم؟ از میرویم، یعنی از کجا داریممیرویم مثل آب روانمیرویم بصورت هوشیاريمیدر حالی که سریع

ید نرو حاال وا گومیو ذهن. رویممیجهان، از جهان همه چیز را رها کردیم مثل آب هوشیاري داریم به سوي او

یا حاال شما حرفهایت را بزن من . شودمیپرد یا از کنارش ردمیایستا، این همان سنگی است که این آب از رویش

کنید ناظر میشود و شما بصورت حضور ناظر نگاهمیپس جوي دوست موقعی است که از شما انرژي رد. رفتم

.توانی ببینینمیجوي دوست را. »آقا جوي دوست کو؟«خواهید ببینید نمیکنید ونمیهستید و قضاوت

هاسایههمچوماوطالبجملهاوستخود

دوستگويوگفتهمگیماگويوگفتاي

خواهد شما را که خودش هستید از من ذهنی بکشد میخواهد، هر لحظه زندگیمیاش او ما رامی گوید همه

توانیم با ارادة آزادمان میچون خودش هستیم و ارادة آزاد داریم، وبیرون، شما را از خواب ذهن بیدار کند، و ما

گوید او طلبمی.کنیم که هنوز من ذهنی را نگه داریم، هنوز مقاومت بکنیم در مقابل اومیانتخاب بکنیم، انتخاب

رود، میدنبالشکند و ما باید مثل سایه باشیم، چه طور؟ یک آدم در روز سایه دارد آدم حرکت کند سایه هم می

ما االن. دهمنمیروم، من به حرف تو گوشمیگوید که من آن طرفنمیرود سایهمیخوب آدم این طرف

گوییم شما حاال ما را طلب کن آنوري بکش، میما با اعتراض با مقاومت به اتفاق این لحظه داریم به خدا. گوییممی

.شودنمیخوب این که. رویممیما اینوري
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خواهد شما را از خواب فکر بیدار کند از خواب درد بیدار کند، میکندمییروي بزرگی که تمام جهان را ادارهیک ن

زنید میکنید، و از زنده شدن به او سر بازمیشما با استفاده از قدرت انتخابتان درد و هم هویت شدگی را انتخاب

تواند از همین بافت میخاصیتی داریم فقط انسان، کهاش طالب است؟ براي این که مااین درست است؟ چرا همه

برود به او زنده شود، فقط کافی است که شما همیشه ...موقت من ذهنی هوشیارانه بیدار بشود و هوشیارانه برود

اي دیدید که شما تا حاال سایه. موازي باشید با زندگی یا این لحظه، خود همین مثل سایه بودن نشان تسلیم است

خوب شما هم . کندمیاش هم حرکتکه، همین که یک چیزي حرکت کند سایهیدل صاحبش نرود؟ نه ندیددنبا

شما باید براي چه با اتفاق این لحظه ستیزه کنید؟. باید آنطوري باشید

گوید گفتگوي ما االن مال من ذهنی است، حتی میگوید،میامروز در غزل خواهیم دید، مصرع دوم همین را

شد گفتگوي میشد، ذهن ما سادهمیولی اي کاش من ذهنی ما ساکت. من ذهنی هم گفتگوي او هستگفتگوي 

عاشق این هست که از من ذهنی زاییده شده . آل استیعنی چی گفتگوي او؟ این در حالت ایده. ما گفتگوي او بود

اصل دین هم همین را. دهندمیرا به ما یادهابزرگان همین. گوید، این امکان داردمیگوید اومیو هر چه

رون بروي با خدا یکی گوید، فضاي وحدت چی هست؟ فضاي وحدت این است که از یک چیز مادي بیایی بیمی

. اش گفتگوي او باشدبشوي، خودت را از او نشناسی و گفتگوي شما همه

نی ما من ذهنی نداشته اما درست است که وقتی که ذهن ما ساده بشود یعنی در ذهن ما حس وجود نباشد یع

و در . کنیممیکند و ما این فکر را عملمیباشیم من ذهنی به صفر برسد، ذهن ما ساده بشود او از طریق ما فکر

شود و این لینک اتصال انرژي از میآییم به این لحظه و تمرکز ما روي کاري است که این لحظه انجاممینتیجه

من از بین رفته و در اختیار او . کنیمنمیم بصورت حضور ناظر تماشاگریم و قضاوتآنور به اینور ادامه دارد و ما ه

. هستیم، این اسمش وحدت است

حاال شما فکر نکنید که چون من ذهنی دارید گفتگوي شما گفتگوي من ذهنی است این درست است ولی این 

این عملهایی . شودمیاز هم بوسیلۀ او تعیینموضوع را شما باید متوجه بشوید که تمام گفتگوهاي ما و اعمال ما ب

شود که ما را بیدار کند، درد بیارد تا میآورد براي این است که بوسیلۀ زندگی طوري طرحمیکنیم دردمیکه ما

لحظه به لحظه اثر . نه. شما نگویید که خدا کجا بود آن شخص این حرف را زده و من عصبانی شدم. ما بیدار بشویم

شود، و این درد میخوب اگر من داشته باشید درد ایجاد. کند شما چه بگویید و چی عمل کنیدمیو تعییندارد او 
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کند همکارممیکنند، رئیسممیکند بیرونمیهر دردي که شما دارید نگویید که همسرم. باید شما را بیدار کند

ین ببرد تا شما را بیدار بکند، براي اینکه بیت اول کند تا شما را از بمیکنید اونمیکنید شما هممیکند شمامی

حاال ممکن است شما . گفته بر عاشقان فریضه است، تنها چیز واجب از اول براي ما این است که به او زنده بشویم

فریضه است؟ درست است این دانستم االن هم شنیدم از کجا بفهمم نمیبگویید خوب من اصالً هم چون چیزي را

سالگی خواهی دید چون این کار را 50سالگی، در 50سالگی این طوري بشوید تا در 10بهتر است در این؟ شما

، در هر کاري که کردي یک مقدار درد رفته، رنجش نکردي تمام روابطت با درد بوده، تمام تولیداتت با درد بوده

. مبه حرف بزرگان ما باید گوش بدهی. رفته، کینه رفته، و آنموقع دیر است

اجازه بدهید ابیات بسیار بسیار ساده از مثنوي بخوانیم که به شما توضیح . استجستجواما واژه کلیدي امروز 

دوباره یادمان باشد ما ابتداي . هاي ما چه ایراداتی دارندجستجوباید چه جوري باشد و جستجوبدهد این 

شود، این تصویر ذهنی که مرتب میما درستزندگیمان از جنس تصویر هستیم، تصویر بوسیلۀ پنج تا حس و فکر

کند تصویر ذهنی شما از خودتان میدیدید که یک کسی از شما تعریف. شودمیشود کوچک و بزرگمیعوض

با فکر کوچک . شودمیگوید شما چیزي بلد نیستید کوچکمیکندمیشود، یعنی من ذهنیتان، توهینمیبزرگ

تا حاال در واقع به شما وانمود کرده که من تو هستم، االن شناسایی کردي که . دشود، این شما نیستیمیو بزرگ

حاال من هوشیاري هستم و باید هوشیاري را .شود من نیستممیکوچک و بزرگبا فکراین بافت ذهنی که

جوجستخواهم مییعنی االن من. ي فکري و ذهنی هم چیزي بلد نیستمجستجوغیر از . کنم پیدا کنمجستجو

شناسم این هم یک نمیگوید که من تو هستم من غیر از من ذهنی چیز دیگريمیآیدمیکنم بالفاصله من ذهنی

دانم که از میپس من خودم را چه جوري پیدا کنم؟ در ضمن این هم ذهناً. گرددمیتصویر است دنبال یک تصویر

.جنس تصویر نیستم

همین اختالف کردن در شکل پیل . تان اختالف کردن در شکل پیلپس بنابراین اولین مطلب از دفتر سوم داس

با همدیگر اختالف داریم، چرا اختالف داریم؟ این است که ما انسانها در شناخت پیل که رمز خداست اش معنی

هر کسی یک تصویر را گرفته و بوسیلۀ آن تصویر یک . خواهیم بشناسیممییمان و ذهنمانهابراي اینکه با حس

و ما . و این خدا با خداي دیگران اختالف دارد. گوید خداي من این استمیرا منعکس کرده و توصیف کردهچیزي

تصویر هست، این این یکی از کلیدها این است که شما از تصویر انرژي نگیرید و بدانید که .افتادیم به جان هم
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عنی شما در ذهنتان یک تصویر تجسم کردید و یک تصویر پیدا کرد، یدر ذهنشحاال این تصویر اگر. شما نیستید

. خواستید از آن یک چیزي بگیرید، نگیرید آن الهام نیست

به عبارت دیگر شما دو تا باشندگی دارید، یکی باشندگی اصلیتان است که در این لحظه قائم شدن به ذاتتان 

و چون شما هم از آن جنس است، قائم شدن به حضور است گفتیم خدا هم از جنس بینهایت و ابدیت است؛

ابدیت یعنی آگاه بودن به این لحظه ابدي و . هستید شما هم از جنس خداییت و بنابراین بینهایت و ابدیت هستید

و عمودي ستکند و این هوشیاري حضورهمیخود را از جنس او دانستن، این کار شما را در این لحظه مستقر

شوید ذهن هم دارید در صورتیکه در ذهن میوقتی شما اینجا مستقرحاال . یک ذهن ساده شده هم داریم. است

ست ولی خود شما اینجا دنبال زندگی هامن داشته باشید آنجا هم یک تصویر داریم آن تصویر دنبال تصویر

و اگر این هوشیاري مستقر و ساکن در شما بوجود آمده باشد ممکن هست که در آن واحد دو جور . هستید

باهم حس کنید و باهم داشته باشید، و اگر این هوشیاري حضور قوي باشد یواش یواش هوشیاري من هوشیاري را 

شود و اگر من هم داشته باشید این هوشیاري حضور سلطه دارد به کارهاي شما و خیلی کممیشود کممیدار کم

.ن باشید کارتان خراب استاش متواند اخالل کند من تان، ولی اگر هیچ حس هوشیاري حضور نکنید و همهمی

1298مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

منَشبیبا تو، روح القُدس گوید****چیز دیگر ماند، اما گفتنش

گوید بدون من، یعنی هیچ انسان یک تصویر، میمی گوید یک چیزي مانده باید گفته بشود که با تو جبرئیل آن را

يهامنآن، بیندمیذهنیمنیکهمرامن ذهنی داریم انسانهاي دیگربراي ما انسانها تصویر هستند ما یک 

، گیریدنمیالهام، گیریدنمیاطالعاتتصویریکازتانذهنیوسیلۀ منبهشماپس، کندمیمنعکسراذهنی

بهخودتانشماصورتدراین، بکندالهامراچیزيیکشمابهزندگیکهباشدقراراگرکهگویدمیدارداآلنبلکه

درسته، تصویرازاستفادهبدون، گوییدمیخودتانگوش

1299مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

منتوهمايمن،غیرنیو،مننی*****خویشتنبگوشهمگوییتونی،

تویوقتگویدمی،موالناکندمیتعریفهمجبرئیلببینولیگویدمیجبرئیل، گویدنمیهمجبرئیل، نهگویدمی

شادي، جوشدمی،خالقیت، میگذاريرااسمشچیهر، ايوحییک، الهامییک، باشیمستقرهشیاريیک
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هشیاريشماو، شودمیآگاههشیاريازهشیاريوقتیپس، گوییمیخودتگوشبهتو، جوشدمیسبببی

تصویردیگر جايیکیکیکهکنیدنمیاستفادهذهنیتصویرازدیگر ،شویدمیلحظهایندرمستقرحضور

چیزهاییخودتانگوشبه، باشیدشماکهباشندة ساکناینبلکه، بگویدشمابهدیگر کسیا تصویر ذهنی ذهنی

هممنذهنیتصویر، گویمنمیمنگویدمی،ومننی، استجبرئیلهمان، گفتنخودگوشبهو، گوییدمیرا

منیعنی، منغیرنه، گفتنخواهدشمابه، بیروندرکسیچهکهشویدمیمتوجهاآلنشماپس، گویدنمی

اینکهبراي؟ چرا، هستیمیکیهمۀ ماحالیکهدر، منتوهماي، بگویندتوانندنمیهمدیگران، بگویمتوانمنمی

،هستیمخدائیتهمۀ ما

شمابهاوکهراذهنیرتصوییکنکنیدتجسم، داریدذهنیمن، داریدذهنیتصویراآلنشمااگراینبربناپس

بهوقتی، نگیراطالعاتآنهااز، کندمیدرستشیطانراتصاویراین، استگفتهقبالً، کندالهامراچیزيیک

خودتگوشبهخودت، باالآیدمیجوشدمیشماوجوداعماقاز، شمادراین، شديزندهحضورهشیاري

:گویدمیحاال، گویدنمیکسی، گوییمی

1302ي، مثنوي، دفتر سوم، بیت مولو

عمیقدریاي،وگردونیبلکه*****رفیقخوشاينیستیتویکیتو

براي؟ همیمرفیقخوشچرا، همیمرفیقخوشما، رفیقخوشاي، نیستیکوچیکوجدايتویکاینگویدمی

وفانتزيچیزیکبودناوجنسازآیا، هستیماوجنسازهمۀ ما، هستیمهوشیاريجنسازمانهمهکهاین

بیاوردذهنازخودشامتدادصورتبهراشماخواهدمیخداکهاستاینسرصحبتتمام،هن؟ ذهنیهوتئوري

جستجورااوذهنتاندر، برسیدنخواهیدحضوربهذهنتانبا، نکنیدستیزهشمافقط، کندزندهخودشبه، بیرون

بگوئید، برداریددستکارایناز، کنیدجستجوجهاندررااو، جهانبهبرویدلحظههرنکنیدانتخاب، نکنید

بهتوفقط، داندنمیهیچکسگفت، ردیگگفتداندنمیهیچکس، برسمحضوربهجوريچهآقادانمنمی،مندانمی

،استککوچ؟ چرا، کندمیایجادشکذهنیمننکنید،شکشما، گویممیهمینبراي.یویگمیخودتگوش

؟داردوسعتچقدرابربیآسمان، هستیآسمانبلکه، منعزیزدوستاي، نیستیکوچکچیزاینتوگویدیم

عمیقدریايهمدیگر تمثیلیک، استدادهجاخودشدر،فضایعنیآسماناینراکهکشانهاتمام، نهایتبی
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آنکهشرطبه، بگوییدخودتانگوشبهتوانیدمیشما. نیستیدکوچک، نکنیدشکخودتانبهشماپس، بله، است

، بگیریداطالعاتنخواهیدتصویراز

1303مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

استتوصدگاهرقهغَواستملزُقُ*****استوتُنهصدآنکهتفتَزوتُآن

زندگیکهبدهیداجازه، هستیدشماکههشیاريایناگر، داريبزرگمنیک، داريکوچکذهنیمنیکتوپس

، استتونهصدکه، بزرگتتوآن، بزرگیعنیزفت، اوجنساز، نهایتبیشویدمی،بیروناینجاازبکشدراشما

تمامرسیدمحضوربهمنگوییدنمیهمشمابنابراین، ندارداندازه، شودمیبزرگهییعنی؟ چییعنیتونهصد

نهصد، استکثرتعالمتنهصد، نیستمعلوم؟ کیتاشویدمیشویدمیترعمیق، شویدمیترعمیقروزهر، شد

پس، دریایعنیقلزم، دریاست، بدهدجاخودشدرراچیزهمهتاخیلی،توسه، تودو، تویک، توخیلییعنیتو

غرقخودشدرراهامناینازتاهزارانتواندمیکههستیمابربیآسمانیا، هستیمبزرگدریايیکهمۀ ما

مادروندرفضااین، نیستپتانسیلاینوبیرونبیاییدذهنتانازاآلنتوانیدمیشمایعنی؟ چییعنی. کند

فکرهاتان، بدنتاناینحتی، بشویدفضاآنشماکهبشودبازاینقدر، بشودباز، بشودباز، بشودبازفضااین، هست

وشمافکرهايو، شودمیبازدروندر، شمادرونردبشودبازفضااینشودمی،افتدمیاتفاقآندرکهببینید

هیچشماو، بیفتداتفاقآندر، گذردمیذهنتاندرکهچیزهر، شمازندگیيهاوضعیت، شمازندگیوشمابدن

؟چرا، نکنیداعتراضی

ادارهککوچمناینبحالتا، کندادارهرامحتوياینتواندمیخودشخردباآسمان، هستیدآسمانآنشما

ازما، استشدگیشرطیازپر، استشدگیهویتهمازپر، استدردازپر، استمحدوددانششاین، کردمی

مابهخواهدمیفکربا؟هستمکیمنبگو، گوییممیبهش، استذهنیمناسمشکهذهنیکوچکبافتاین

مقامتتو، هستیهمسرتتو،هستیلتپوتوگویدمیکندمینگاهخودشمحتوايبه؟ هستمکیمنکهبگوید

.باشساکتگویدمیمابهحاال.استغلطهمهاینها، هستی

ازابیاتیخواندنازپسکهامیدوارممنو، کنیمدركراجستجوکلمۀ اینخواهیممیاشههمماکهکنیدتوجه

بهجستجوکیوگیردمیصورتوسیلۀ ذهنبهجستجوکیکهباشدکردهشناسایییککسیهر، مثنوي

تصویریکومادهصورتبهکی. دویدمیاوسويسیلصورتبهشماکی، گیردمیصورتوسیلۀ هوشیاريب
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اگر. برسیدخواهیدمیآیندهدریعنی، استزماندرتصویراینوگردیدمیذهنتاندرتصویریکدنبال،ذهنی

، خریدخواهیدزمان، رسیددنخواهی، هستیدذهنتاندرورتصایندر، برسیدخواهیدمیآیندهدرحضوربهشما

راحضوروامدیدهمنراآدمهاازخیلی، نیستحضور، برسیدخواهیدمیبهششماکهچیزيآناینکهبراي

داردراهمینبلهرسیدمیحضوربهبگذریدتوصیفازاگرشما، کنندتوصیفخواهندمی،دانندمیتصویر

.گویدمی

1305وي، مثنوي، دفتر سوم، بیت مول

بیاندروزباندرنامدآنچ*****زناندمازبشنويتامزندم

طریقازخواهدمی،خدا؟ میزنددمکی دارد، زندمیدمکهکسیآنتا، کنساکتراذهننزنحرفکهگویدمی

انرژياستبرکت. آیدنمیهمبیانبهوآیدنمیزبانبهکه چیزيآن؟ بشنویدراچیبشنوید،اواز، بزنددمتو

کههمراهااینتازه، دیگرچیزتاهزارواستزیبایی، استعشق، استخالقیت، استآرامش، استشادياست

.آیدنمیبیانزباندرگویدمیموالناببینید.شناسیمنمیهمراهااینماگوییممی

1306مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

خطابدروکتابدرنآمدآنچه******آفتابزآنبشنويتانمزَدم

نوشتهکتابدرکهچیزي، بشنوي، خداستزندگیهمینآفتاب، آفتابآنازتا، کنساکتراذهننزن،حرف

ماکهییهاحرفاین، استموعظهدنبال، استکتابدنبالخدايجستجودرذهنبگویدخواهدمی،استنشده

خودشزندگییعنی، نکنیدراکارهایییکو، کنیدشناساییذهناًشماکهاستاینبرايزنیممیجاایندر

کاريماو گرنهنشویدخودتانمزاحمشماکهاینیعنیگوییممیماکهراهااینهمه،کندمیبیدارراخودش

کردنعملکردنفکربوسیله.کنیدوجستجرااوتوانیدنمیکردنفکر، کردنعملبوسیلهشمابکنیمتوانیمنمی

. کنیمدركرااینتوانیمنمیما،برسیدتوانیدنمیخدابهکردنعملوفکرکردنبوسیله.بخریدخانهتوانیدمی

. خودشناختمورددرنزنم دمموردایندر،دانمنمیبگویممنکهاستاینکاربهترینکه
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1307مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مدنوحکشتیدربگذارآشنا*****ح روتوبهرزنددمتانزَم

کردنفکرباکهبدانیدیقینوقطعطوربهشماکهوقتی؟شودمیساکتکیذهن، کنساکتراذهن، نزندم

تسلیمحقیقتابتواندکسیهر، شویدمیتسلیم، بشناسیدتوانیدنمیراخودتاناصلورسیدنمیخدابهشما

ذهنیمنعقلباماکههنوزمعتقدیمماشودنمیساکتماذهنکهاینعلت، شودمیساکتذهنش، شودب

، رسیدنخواهددرستینتیجهبهالبته، ببریمپیشتوانیممیبیرونجهاندرراکارها،ببریمپیشراکارهاتوانیممی

تعیینرامافکروعملوباشدزندهکهباشیمتهداشحضورعدبیکمابایدیا، بفهمیمدرستبایدماراچیزيیک

وفکرشتواندنمیخداوزندگی، کنیممیستیزهلحظهایناتفاقباماواستکورحضورعدبایناگریا، کند

روحتانزندمذهنصورتبهتو، شودنمی.کردخواهیمدجاایيگرفتارما، بدمدمابدنبهوماذهنبهراعملش

، گویدمیخودشگوشبهگفت، گفتاالنهمین، کندمیصحبتهوشیاري، کندصحبتهوشیاري، ندکصحبت

، استجبرییلهمانآوردمیراپیغامکهکسیآنشودمیمنطبقهوشیاريرويهوشیاريوقتیشودمیمعلوم

ذهنيروچیزيیکیکدفعهاید،نشستهشما، دیگراستاسم،شناسیمنمیهمجبرییلما، استجبرییلاسمش

. نمیدانمبگوییرطی بهششبه؟آمدکجااز، استحلراهاین، شودمینوشتهشما

واردبیایندبیرونذهنازبایدهمه، یکتاییفضاينوحکشتی، نوحکشتیدربگذارراشناتو،شنایعنیآشنا

وارداگر. شوندنمیغرقدنکنشناافکرهدریاي، جهانایندریايدرموقعآن،یکتاییفضاي،بشوندنوحکشتی

گویدمیپدرش،زندمیرانوحپسرمثالابیاتایندنبال، کنندشنانوحپسرمثلبخواهند، نشوندیکتاییفضاي

یکتاییفضايیکخدا، خداستتمثیلوآیدمیباالآبوآمدهطوفان، استتمثیل، کشتیيتوبیاپسرمکه

. منکشتیدربیادخترمیاپسرمگویدمی،شویدمیغرقداریددردهاوفکرهاطوفانودریايدرکهشمابهدارد

آیدمیموجباالخره، بزرگفکریعنیبلندکوه.روممیبلندکوهآنسرمنگویدمینوحپسرکهطورهمان

وقتییعنی، بشویمنوحکشتیواردبایدمااستنوحکشتیوقتیبگذارراشناگویدمی.کندمیغرقشزندمی

، کنمفکرتوانممیخوبمنکهشناگريبهشماوبیاورددراینجاازراشماخواهدمیزندگیهستیکتاییفضاي

مندفعهاینو. رویممیدوبارهوشویممیجمعجهانازیکبارمایعنی، آنجابرو، نکناعتماد، استادم، دانشمندم

خوانممیبرایتان2211بیتازاولدفترزابیتچند. استدرستاین، نداریم
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2211مولوي، مثنوي، دفتراول، بیت 

بگو،دانیمیتو،دانمنمیمن******جوو جستورايازجوییو جست

شمابهغزلدرامروز، استهوشیارييجستجواینوذهنیيجستجوورايازبکنیدییجستجوبایدشماپس

وقیدبدونوقضاوتازقبل، استلحظهایناتفاقپذیرشتسلیم، باشیدسلیمتحالدربایدهمیشهگفتموکدا

ایناتفاقباکهصورتیدر، بشناسیدراخودتانلحظهایندرشمامقداريیککهشودمیسببکاراین، شرط

اننششمابهراخودشاستحضورهوشیاريکهشمااصلیوجودازمقداري، لحظهایندرکنیدآشتیلحظه

آن. سیلمثل، شودروانیدباکهاستآبیهمانآن، استذهنیتصویراینازغیرهوشیاريآن، دهدمی

يجستجواینورايازییجستجوبایدشماگویدمی.دنیااینمسایل، نداردذهنیمسایلبهکاريهوشیاري

بگویدخواهدمی.نبکُتوانیمیتوگراکردتوصیفشودنمی،دانستشودنمیرااینوباشیدتصویردنبالتصویر

کهموانعیبهتوجهبدونلحظهبهلحظهپس، شويبتبدیلباید، کنیدعملبایدفقط،کردتوصیفشودنمی

ایندفعهاینشماماديوجودازآباینمرتب، کنیدمیآشتیلحظهایناتفاقباشما، کندمیذهنکهمخالفتی

.کنیدمیجستجوراهوشیاريهوشیاريباداریداالنشمایعنیآیدمیوري

، هستیدهوشیاريجنسازشمالحظهاینپوستوگوشتباقیاستدیدآدمیکهگفتهمابهموالناکنیدتوجه

بهاگر،شویدمیزندگیجنسازببینیدرازندگیاگر، شویدمیاوجنسازببینیدرامادهاگرهستیدخداییت

. جذبقانونطبقجهانسويبهرویدمی،بشویدچیزيجنسازببینیدرافکر، ببینیدرامادههوشیاريصورت

تسلیملحظهایندرکهصورتیدر، بینیدمیراهوشیاريکیببینیدراهوشیاريهوشیاريصورتبهشمااگر

شماکهاینمحضبهشدبایادمان. کشدمیدارداوگفتهمامروزو، شناسدمیراهوشیاريهوشیارياین، بشوید

شودمیایجاددردولیکشدمیهمبازبشويمادهجنسازاگر، کشدمیراشما.اوشویدمیهوشیاري

همانتخابقدرتاینوببینیدخواهیدمیراچیزچهدیدصورتبهببینیدشماپس. درویمیجهانسويبهشما

منفکر،لحظهبهلحظه،بردمیمراآیدمیفکرآیدمیدردبینممیمادهاش همهمنکهگوییدمیشما،داریدشما

تصویرازتصویريجستجوشما،کنیدنمیآشتیلحظهایناتفاقبا،شویدنمیتسلیمشماکهاینبراي،بردمیرا

.بشناسیدتوانیدنمیشماراجستجوآن،نشناسبشناسیدراجستجوخواهیدمیشما،ایننیستدرست،هستید



Program # 640گنج حضور640ره برنامه شما

18:صفحه

غرقه گشته در جمالِ ذُوالْجالل****قال و حالی از وراي حال و قال

یاوشودمیخوشحالمانگوییممیذهنباقشنگیچیزهايیکماکهاستاینذهندرماقالوحال،حاال

مقاماتبه،دارمدوست،دارمخانه،دارمپولانقدرباباگوییممیخودمانمایاکنندمیتعریفماازدیگران

داردکه،استهمدیگرقالوحالیکاما.استذهنیقال،استذهنیحالاینشودمیخوبحالمان،رسیدم

یعنیذوالجالل،اوجمالدربشویدهوشیاريجنسازبشویدتسلیملحظهایندرکهصورتیدر، گویدمیاالن

،اوستآرامشحال،اوستشاديحال،خداستلحاحالتان،کنیدمیپیدادیگريقالوحالبشویدغرق،خدا

جوردوپس،زندمیحرفشماازاو،نویسدمیذهنتانروياویعنیاوستزدنحرفزدنتانحرفیعنیقالتان

چیزیککهگوییممیماچیبراي،شناسیدمیشماراذهنیقالوحالشماشایدحالبهتا،داریمقالوحال

بگوییدلطیفه،هستیمذهنیقالوحالدنبالما،گرفتهمادلبراي این که؟بشودبازدلمانمابگوییمخوبی

دستپتانسیلقوهاینبهماکهداردوجودامکانیولی،بگوییمماالبتهخوبههمهااین،بگوییددارخندهچیزهاي

،شماستباتصمیم،شماستاختیاردراینوکنیمپیدا

یا به جز دریا، کسی بشناسدش****باشدشاي نی که خالصی غرقه

لحظهایناگرشما،استغریبیوعجیبچیزیکنکنیدفکرشماحاال،اوجمالدراودرشدنغرقاینگویدمی

وگوشتباقیواستدیدآدمی،بینیدمیرامادهبشویدمادهجنساز،بینیدمیراهوشیاري،بشویدهوشیاري

کسخداجزبهدریاجزبهحالتایندروبشودخالصدیگربتواندآدمکهشدنیرقغآننهگویدمی،پوست

بهگوییممیتبریکگویندمیهمهکهنکنیدفکررسیدیدحالتاینبهشمااگریعنی،شناسدنمیراآدمدیگري

شناختهاولهبوسیحالتاین،شناسدمیراشماخدایعنیدریاگویدمیفقط،شماشدیدموفقچقدر،شما

خودتان،شدیددیگريجنسازکهشویدمیمتوجهشدیدخودتانوشدیداوکهخودتاناالنشماوشودمی

کهباشیدنداشتهانتظارشما. توانندنمیدیگراناما،استهمخداشناختمعادلاینکهشناسیدمیراخودتان

.بگویندتبریکبیایندمردم

گر تقاضا بر تقاضا نیستی*****تیعقل جزو، از کل گویا نیس

رااش انرژي،کندمیادارهراکایناتاینتمامکهکلعقلکهاستعلتاینبهگوییممیکههااینگویدمی

انساناولین،شناسدمیکجاازراهاایناستجسمکهذهنیمنوگرنه. مابرايفرستدمیراخردش،فرستدمی
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حضورشناختمعادلزیباییشناختباشدیادمان،زیباستکهشناختهرارزگلمینه،شناختهراگلجوريه چ

بهکهخوردنمیدردبهزیباستکهگلاین.آیندمیهمبااینها،استهمدرونآرامشودرونشاديشناختو

کارچیباهاش،رسدنمیآدمهممقاماتبه،درآوردپولآنباتواننمیکهطورياین،خوردنمیخوردندرد

رنگ،آیدمیپیغامطرفآنازاینکهبراي؟چرا،استزیباییچیزاینکهشدمتوجهانسانولی. کردشودمی

دعوتطرفآنازکهاینبرايشناختهراگلکه بشراولین،دهدمیشمابهپیغامییک،داردبو،زیباست،دارد

اگراستآسانچقدراینوشمابهفرستدمیراخردشزندگیلحظهبهلحظهیعنی،تقاضاستبرتقاضا،آیدمی

توانیدمیشما،داریدانتخابشما،داریداختیارشماوکنیدآزادبتوانیدراهوشیاريشمااگر،بشویدتسلیمشما

حرصکهبفهمید،بشناسیدراحرصتوانیدمیشما،بشناسیدراذهنیمنعوارضتوانیدمیشما،نرویدجهانبه

،استذهنیمنازخشم،استذهنیمنازبودنقدرتعاشقوطلبیقدرتوقدرتبهمیل،استذهنیمناز

. راهااینگفتیم،استذهنیمنازنگرانی

ما،گفتندمابهراهااینکهموالنامانندییهاانسانازسپاسگزاریمماکهگرچه؟راهااینایمشناختهجوريچه

،آنندطالبهمگیگفتمیباالآیدمیتقاضابرتقاضاپس.کنیماختراعدوبارهراماشینچرخکهنشدالزمدیگر

خدا،هستیدخداییت،هستیدهوشیاريجنسازبدانیدانسانیکعنوانبهشماکهاینیعنی،هااینچییعنی

.نکنیدمقاومتشماوبکندبیدارذهنودردخوابازراشماکندمیکوششداردلحظهبهلحظهزندگی

رسدموج آن دریا بدینجا می***** رسدچون تقاضا بر تقاضا می

راشمافکرهايهمهکهگفت،رسدمیشمابهکردنبیداروهوشیاريموجو،رسدمیتقاضابرتقاضاهمسرپشت

مندرما،کنیمنمیفکرطورياینما،آوردمیبوجوداوراهاسبب،آوردمیبوجوداورادردها،آوردمیبوجوداو

نه،بیندنمیراماکسی،ایمشدهمخفیاي گوشهیکماداردکارچیمابازندگیباشدحاالکهگوییممیذهنی

هرشودبیدارخودشبهانسانیهردرخواهدمیاو،خداستامتدادهوشیاري،هستندهوشیاريهاانسانهمه

وپولوسواددانمنمیوقیافهوشکلودینونژادازنظرصرفنکندمقاومتوکندقبولارتقاضااینکهانسانی

.شودزندهاوبهتواندمی،شودزندهحضوربهتواندمیهااین
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مورددرکهببینیموبلی اجازه بدهید یک چند بیتی از داستان شتر و استر، قاطر که قبالً خواندیم برایتان بخوانم

کهآخوريیکسر،قاطرواشترکهاستایناش خالصه،بگیریمیادتوانیممیبیتچنداینازچیزي،جستجو

،شوندمیجمعجایکهمبا،باشددنیااینآخور

3377مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 
چونکه با او جمع شد در آخُري******اُشتري را دید روزي اَستري

و،بیندمیرادورهادور،استبلند،استدرازگردنششتر،استشترحضور،استتراسذهنیمن،مادریعنی

افتممیروبهشههممنکهگویدمیقاطر،استراینکهدیدخواهیماآلن،افتدنمیکهاستجوريیکسیستمش

،آرنجهایش،ایشدسته،زانوهایش،افتدمیروبهذهنیمنانسانیعنی،شودمیزخمیصورتموزانوهایمو

بیایمخواهممیکهباالآنازمنکهگویدمی،دیدخواهیماآلن،رنجیممیمایعنی،بدنایننه،شودمیزخمی

مثل،بردیدباالراخودتانکهشمایعنی؟چییعنی،پائینآیممیخورممیغل،افتممی،بیایمتوانمنمی،پائین

وزانووپاودستوبیفتیدرودرباالخرهکهآییدنمیپائیناینقدریا؟دآییمیپائینخودتانیواشیواششتر

؟بیاییدپائینتوانیدمی،هستماینمنوبینیبزرگخودیکازمقامییکاز،بشودزخمیتانکلهوآرنج

.آیدمیراحتشتر،بیایدپائینتواندنمیاستراینگویدمی

در گَریوه و راه و در بازار و کو*****افتم به روگفت من بسیار می

در،بازاردرراه،درهاگردنهدر،افتممیروبههیمنگویدمیداردقاطراین.سراشیبزمینگردنهیعنیگریوه

مانبچهبا،داریمدعواهمسرمانبا،افتیممیخانوادهدر،افتیممیذهنیمنبصورتما.افتممیجاهمه،کوچه

،داریمدعواهمهدولتوملتبا،داریمدعواجامعهبا،داریمدعواهمکارمانبا،داریمدعواکارگرمانبا،داریمدعوا

ببینیدشما،جستجوبهراجعفقط،خواندیمقبالًاراینمیخوانمولی،گویدمیاآلن؟چرا،افتیممیهمهمیشه

.بگیریدیادتوانیدمیراجستجومعنی

در سر آیم هر زمانی از شکوه*****تا زیر کوهخاصه از باالي کُه

بااليازشما.ترسماز،ترسمازپائینآیممیکلهبایکدفعه،کوهزیرتاکوهبااليازمخصوصاً،ترسیعنیشکوه

یک،استاد،رئیس،پدر،مادرنقشمثل،استدادهشمابهراییهانقش،شماذهنیمن؟بیائیدتوانیدمیپائینکوه

؟ بیاییدخواهیدمیاستراینمثلیا؟پائینبیاییدخواهیدمیخودتاناید،گرفتهجديراآنهمشمادولتیمقام
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ما،ستجستجواثردرما،مابهگفتخواهداآلنزمانیهرآیمسردر، کنممیسقوطمنلحظههرگویدمیولی

.نیست،هستیزندگشایدآنجاکنیممیفکر،باالآنبهچسبیدیمچرا

کهباالییهراز،کنیدمینگاهخوبحالیکهدردقتبا،ماندمیدردشوشویدمیزخمیافتیدمیباالازشما

،برسیصفربهپائینبیاییاگر،بروراهشترباهمزمینروي،پائینبیا، پائینبیایواشیواش،مقام،هستید

خشمگین،رنجیممیمرتب،شویممیزخمیمرتبوهستیمباالنآچون،شويمیحضوربهتبدیل،شترشويمی

،شدیمگیج،داریممینگهروهارنجش،شویممی

یا مگر خود جان پاکت دولتی ست؟****افتی تو در رو بهر چیستکم همی

کارعشقبا،دکنمیکارخردبا،استزندهخدانهایتبیبه،استزندهحضوربهکهانسانی،گویدمیشتربهدارد

،ندارداعتراضچیزهیچوهیچکسبه،شوندمیجااودرهمه،کندمیبازرافضا،کندمیکارپذیرشبا،کندمی

به،توافتیهمیکم، استکمبسیاریشهاشدگیهویتهم،نیستهویتهمچیزهیچبا،کندنمیمقاومت

دولتی،استدولتیپاکشجانبله؟استدولتیپاکتانجخودمگریا، شمامیدانید،بگوییدشما؟چیهخاطر

.دیگرگویدمیدارد،استیکیاوباپاکشجان،استیکیورآنبا،استآغشتهخدابرکتبایعنی

آیدمیلغزدمیپایشباالخره،بیایدپائینتواندنمی،باالآناسترفتهذهنیمنباکسیهرشودمیمعلومپس

حضوربصورت،بپذیرد،بشودتسلیمتواندمیخودشانتخاببا،گیردنمییاددیدخواهیمپائینهمبازاماپائین

راهانای، نداریميردیگایراد،هستندمايهاشدگیهویتهمو،مادردهاي،ماایرادهاي،ببیندراایرادهایشناظر

.شودمیدولتیماپاكجان،بیندازیمما

پوز و زانو زان خطا پر خون کنم****زانو زنمدر سر آیم هر دم و 

خودتانتخابباوروباوسرباگفتداشتیمغزلدر،حاال،زمینآیممیکلهباگویدمیذهنیمن،گویدمیقاطر

نوزاوپوزوزنممیزانووزمینخورممیسربالحظههر.کندایجادمانعذهننگذاروخدایعنیشاه،شاهپیشبرو

رافرم،ببینیمراهوشیاريتوانیممی،هستیمدیدکهلحظهاینما.شودمیخونپرخطااینازبدنماعضايتمامو

جهاندر،جهانبهبرودبگذارمخواهمنمیراخودمتوجهمنکهبگیریدتصمیمتوانیدمیلحظهاینشما،نبینیم

تانمنآنهانیستیدهویتهمآنهابا، خواهیدنمیخانه،یدخواهنمیپولشماکهنیستاینمعنیش،نیستخبري

،آیدمیسرمانبالاینوگرنهاستحضورشمااصلیمن،دهندنمیتشکیلرا
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هر زمان زخمی خورموز مکاري*****کژ شود پاالن و رختَم بر سرم

دردهايوشودمیچیماشدگیهايویتههمتمام،شودمیکژسرم بررختموپاالنم،گویدمیقاطر،کهگویدمی

زخمیلحظههراستربان،استدارچارواکهکسییعنیمکاري،بنابراینوریزدمیماسروشودمیقاطیما

رویم به جهان،میخوریم، چرا؟ براي این کهمیاستربان در اینجا خداست، ما هر لحظه یک زخمی از او،خورندمی

کند، ما متوجه نیستیم این لباسهاي من را که میرویم به یک فکر، یک فکر ما را از جامیرویم به یک باور،می

چرا اینقدر ما آشفته هستیم؟ چرا کار ما . شوند، و زیبا نیستندمیافتیم اینها کجمیپوشیدیم خیلی موقعها که ما

آید، از من ذهنی میگی از زندگیبرکت زند. خواهیم درست کنیممیشود؟ براي این که ما با من ذهنینمیدرست

:گویدمی.بلی از اینجا به بعد خوب توجه کنید. آیدنمیجز سم و خرابکاري چیز دیگري

3383مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بشکند توبه به هر دم در گناه*****هم چو کم عقلی که از عقلِ تَباه 

د از عقل من ذهنی یعنی عقل تباه، عقلی که از خرد زندگی می گوید مثل من ذهنی هر انسانی که من ذهنی دار

ستیزد، شما مقاومتتان را در این لحظه با میگیرد و جداست از او، چرا؟ در این لحظه با زندگینمیسرچشمه

عقلتان خرد زندگی است؟ موازي . زندگی یا ستیزه تان را با او اندازه بگیرید، ببینید که عقلتان چقدر تباه است

گیرید، عقلتان میگیرید باورهایتان را جديمیکنید خودتان را جديمیکنید مقاومتمیستید؟ اگر ستیزهه

شکند هر دم در گناه، ما همیشه در این لحظه هستیم، گفتم شما اختیار دارید توجه میگوید توبه رامی.تباه است

توجه تان روي خودتان یا زندگی بگذارید، این لحظه تان را بگذارید در بیرون یک چیزي بدزدد این گناه است، یا 

. موازي با زندگی هستید؟ از جنس هوشیاري هستید یا از جنس من هستید؟ از جنس من بودن گناه است

گناه یعنی هم هویت شدن با چیزهاي این جهانی، ما باید در این لحظه مستقر و زنده به زندگی یعنی زنده به خدا 

کَنند این کار اسمش گناه کردن میتوانید مستقر بشوید و فکرها و دردها شما رانمیحظه شمابشویم، اگر در این ل

چیزها در کَنَند؟ براي این که دنیا دنیاست، آثاري از دنیا در شما هست یعنی هم هویت شدگی،میچرا. است

کنند میند یک فکري را تلقینفرستمیکشَند یعنی یک فکري رامیبیرون قالب دارند هر لحظه با فکر شما را

توانست شما را بکشد، از ریشه نمیشما اگر آن هم هویت شدگی یا آن درد را نداشتید جهان. آورندمیشما را در

. در بیاورد
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3384مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

از ضعیفی راي آن توبه شکن******مسخرة ابلیس گردد در زمن 

کردن یعنی این جستجوکند، میي تصویرجستجوکند میجستجوافتد به زمان این آدم مییادمان باشد هر کسی

در حالی که زندگی در این لحظه در شما به خودش زنده است، هر کسی در گذشته و آینده زندگی. لحظه نیست

زنده باشیم، براي این که ما در این لحظه باید به زندگی زنده باشیم، به حضور. کند، مسخره ابلیس استمی

نهایت ریشه بکند مثل شما، اگر کنده بشود بیفتد به گذشته و آینده مسخرة بیهوشیاري در این لحظه باید حس

تواند میپس ابلیسدزدد میتواند توجه شما را بدزدد کهمیابلیس است، اگر بیفتد به توهم، اگر چیزي از بیرون

. شما را بکشد

گیرید زنده بشوید به زندگی به جهان نروید یک دفعه یک چیزي شما رامیحاال شما در این لحظه تصمیم

توانید نگه دارید، پس شما هم هویت شدگی داریدنمیکشد، اراده تان ضعیف است، توجه تان را در این لحظهمی

ن، ابلیس شما روید به زمامیرنجید ومیآیدمیگوید و شما دردتانمیپس شما درد دارید اگر یک نفر یک چیزي

توانید توجه تان را در این لحظه نگه دارید یک فکري ندزدد یعنی یک فکري در میچقدر.کندمیرا مسخره

.بیرون نیاید این را قاپ بزند ببرد

و االن دیگر انشاءاهللا نیستید لحظه به لحظه چیزي اید در حالیکه خیلی از انسانها و شما هم شاید این طوري بوده

چرا مردم فکر. فکر همۀ فکرها هم تویش هویت است...دزدد، این فکر بعد از آن فکر این فکرمین راتوجه شا

هم هویت با موضوع آن فکرها هستند، موضوع آن فکرها شوند؟ میکنند کوچکمیشوند فکرمیکنند بزرگمی

کشد این دفعه اینمیاندازدیمیک تحریکاتی از بیرون قالب. دهد، دلشان از جنس فکر استمیاز دلشان خبر

تواند ضعیف باشد و توبه تان میمعلوم است که اراده تان. کشد چرا؟ آنها مرکز شماستمیکشد این دفعه آنمی

گیرید در این لحظه به زندگی زنده باشید از خرد زندگی استفاده کنید، با همسرتان دعوا میشما تصمیم. بشکند

ید، فضا را باز کنید همه چیز در آنجا جا بشود، اگر اتفاقی افتاد چالشی پیش آمد نکنید با بچه تان دعوا نکن

در آن فضا جا بشود، از آن فضا راه حل بیاید خرد بیاید، به شما کمک کند چالشتان را حل کنید، . فضاداري کنید

باید خودتان را ت بکشید باید زحم. چرا؟ براي اینکه سرمایه هوشیاري نداریدشکنید، میلحظه بعد توبه تان را

ي هارودخانهزیر نور افکن قرار دهید، بارها بارها با اتفاق این لحظه آشتی کنید، هوشیاري آزاد بشود، یواش یواش 
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مسخره ابلیس در . هوشیاري از جاهاي مختلف بیایند به هم بپیوندند تمام وجود شما مثل سیل به سمت خدا برود

کنید، رسیدن به خدا یا به میجستجودارد؟ شما خودتان را در آینده جستجوحاال چه ربطی به. زمان نباشید

تواند مثل یک هدف باشد در زمان، االن طی داستانی چند بیت خواهیم خواند که خدا یا معشوق به نمیاصل شما

نه بخري، خواهید خامیشما. شما در زمان هستماگر اینطور باشد من هم یکی از اهدافپس گوید که میشما

.همسر بگیري، مدرك بگیري، بچه دار بشوي به خدا هم برسی، این طوري است؟ این غلط است

3385مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

که بود بارش گران و راه و سنگ*****هر زمان چون اسبِ لَنگ اید در سر

خواهد میکند، حاال آورد من ذهنی رامیفتارکند استر چه جوري رمیموالنا بالفاصله گفت که شتر چطوري رفتار

اسب . آیدمیشکند مثل اسب لنگ با سر زمینمیرااش با حضور مقایسه کند، من ذهنی چون هر لحظه توبه

چرا بارمان گران است؟ بار گذشته را. ما بارمان گران است. لنگی که بارش گران است و راه هم سنگالخ است

کنیم میراه پر از مانع است، چرا مانع؟ براي این که ما به هرکسی نگاه.اریم بار ما استکشید، خیلی آرزوها دمی

خورد، این وري بروم با آن حرف نزنم، میزنیم آنجا یک چیز بدي است سنگ است پایمانمیبه هر کاري دست

گوید نمیپا این را. رویممیناست؟ براي اینکه با پاي حضور راهقبار هم که گران است پایم چالق است، چرا چال

.گویدمیگوید پاي جانمان رانمیپاي تن را

.االن دیگر آنطوري قدرت مانور نداریم، محدودیت ما را گرفته، شرطی شدگیها از هر طرف ما را محاصره کرده

سالگی به حضور 15سالگی 10که شما بیایید در سن جوانی یمان یاد بدهیم هابه بچهبایدگویم مامیبراي همین

معتقدند دروغ نگویند موفقهابرسید نگویید که من جوانم و بروم این چیزها را بدست بیاورم با من ذهنی، بعضی

آید براي اینکه دیگران میتوانند بشوند، حتماً باید زرنگ باشند، خیلی از خصوصیتهاي من ذهنی به نظر الزمنمی

این است که شما اش معنی. شناسندنمیز جنس حضور بشوید دیگران شما رادارند، امروز موالنا گفت که اگر شما ا

تواند موفق بشود، من ذهنیمیتواند موفق شود؟میآیا کسی که دروغ نگوید. مثل آنها رفتار نخواهید کرد

ودش کاله تواند کم بدهد یا ندهد زیاد هم بگیرد، یعنی قانون جبران را رعایت نکند، سر خمینه، آدم: گویدمی

نرود، آدم نباید متعهد به یک سري اصول باشد، اصول زندگی ساز، تعهد چیه؟ هر جا پیش آمد آدم زیر پا

گوید میاز جمع کردن یک چیزهایی است که من ذهنی. گذارد براي این که موفق بشود اصل موفقیت استمی
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و چالشها و اشتباهات و تحمل عواقب آنها آدم با مشکالت . اینطوري است؟ اینها غلط است. زندگی در اینهاست

.کردیممییک جور دیگر عملدانستیم میسالگی این چیزها را20در فهمد اگر مامیآن چیزها را

3386مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

از شکست توبه آن ادبار خو******می خورد، از غیب بر سر زخم، او

رنجیم میدانیم هر موقع مانمیخورد اصالً ما این رامیبر سر او زخم از غیبگوید میاین بیت خیلی مهم است،

کنند، من ذهنی چون تصویرمیگوییم دیگرانمیدهیم حاال هر چیز،میشویم چیزي از دستمیخشمگین

یعنی آن اوخورد، از غیب بر سر زخم، می.کندمیاندازد گردن آن و مالمتمیکندمیشناسد یکی را پیدامی

این شخص ادبار خو یعنی کسی که خوي بدبختی دارد به علت اینکه و . خوردمیاز غیب بر سرش زخمشخص

گیرید این لحظه از جنس زندگی باشید نروید به میشکند توبه شکستن هم یعنی شما تصمیممیرااش توبه

این که خودتان را مالمت کنید اگر دیدید کشد حاال بجايمیجهان، در این لحظه ساکن باشید یک چیزي شما را

. بعد از این چیزي شما را کشید و توبه تان را شکست در اینصورت آن را بشناسید

یادمان باشد براي رسیدن به حضور زنده شدن به حضور دو چیز الزم است یکی این لحظه یکی اتفاق این لحظه، 

این لحظه . خواهدنمیشته باشد، نه پول داشته باشد، هیچ چیزخواهد نه آدم لیسانس یا دکترا دامینه سواد. فقط

یعنی این لحظه خداست، یکی هم اتفاقش است شما فقط اتفاق را. که همیشه این لحظه هست دست خداست

پذیرید، و این لحظه که زندگی است اتفاقات را آن طور که الزم دارید و شما اطالع ندارید جلو شما سبزمی

. کندمی

خورد ببینید که از کدام هم هویت شدگی یا از کدام درد که باهاش هم هویت هستید میوقتی زخم به سرتانشما

کند تا شما بشناسید که شما چه اشکالی داریدمیقاءاین زخم را غیب این فکر را در شما ال. آیدمیاین زخم

اندارزم و آن می، این را...اندازم،مید، این رااندازیمیاشتوانید ببینید بیندازید یعنی شما همهمیاشکال را

شود، من ذهنی با نمیشود، اگر با ان آشتی بکنید آن قویترمیچیزي که الزم بیفتد این لحظه جلوي شما سبز

در اثر مقاومت است که ما ادبارخو. شکندمیشود، در اثر مقاومت است که توبۀ مامیستیزه و مقاومت شما قویتر

ادبار خو یعنی بدبختی خو، یعنی بافتی که خوي بدبختی دارد و بدبختی زاست و دنبال بدبختی است . مشویمی

دیگر این به این علت است که ما. کندمیسامانی ایجادبی.آفریندنمیکند سامانمیدرد ایجاداش اصالً همه
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تواند مییی داریم که بیرونهانکه ما یک حلقهتوانیم بایستیم؟ براي اینمیتوانیم در این لحظه بایستیم، چرانمی

خشم شما ناشی از این هم هویت . هم هویت شدگیهاي ما هستندهاآن حلقه. قالبش را بیندازد بکشد

رفتن شما به جهان به خاطرهم هویت شدگیهاست، حرکت شما بسوي یک درد به علت اینکه آن درد شدگیهاست

دهد اگر ستیزه میکنید بیندازید، آن درد را زندگی در این لحظه به شما نشاندر شما وجود دارد آن درد را پیدا 

تنها آدمی که. بینیدمینکنید و بکشید به صورت حضور ناظر در حالیکه نورافکن روي شما روشن است نگاه کنید

. باید بخواهید ببینیدتواند ببیند خود شما هستید ومیتنها آدمی که. تواند شما را آزاد بکند خود شما هستیدمی

خوانیم اگر نخواهی ببینی چه فایده دارد؟میاالن دوباره در یک مثنوي

3387مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

ش را سکُستدیو، یک تُف کرد و توبه*****کند با رايِ سست میباز توبه

ا این دفعه اگر از جهان آمدید اینجاکند ولی باز با ارادة سست، شممیسکستن یعنی شکستن، دوباره توبه

کند یا میآید تفمیکند، یا بدشمیتوانید مستقر بشوید با ارادة سست برنگردید به این لحظه، دیو تفمی

اندازد به ذهن میاندازد، تف دیو یک چیز بدآیند یا خوشآیندي است کهمیآید، یعنی یک چیزي رامیخوشش

کند، به چی میکند به یک چیزي گیرمیشکند، همان قالبش را پرتنمیید توبه تانشما، اگر تف را پذیرا نباش

گیرید امروز به هیچ چیز واکنش میتصمیم. دهیدمیرود؟ هر موقع شما واکنش نشانمیکند که آدممیگیر

رد، مگر شما شوید، خوب نگاه کن ببین دیوه تف کمینشان ندهید، در همان پنج دقیقه اول یک دفعه خشمگین

.توبه نکرده بودید؟ مگر نگفتی که دیگر من از من ذهنی استعفا دادم آمدم در این لحظه مستقر شدم

ي هادهم، پس تحریکات بیرون روي شما اثر ندارد، اعمالی که از مننمیگویید شیطان تف بکند اهمیتمیشما

شیطان چه جوري تف. ند تف شیطان استکمیآید یک حرکتیمیزند یا آدم خشمگینیمیذهنی بیرون سر

کنند، شما اگر درد داشته باشید فوراً میکسانی که درد حملاند،ي ذهنیهاعواملش من. کند؟ بوسیلۀ عواملشمی

توانید تصمیم بگیرید و به یک میولی شما. تف شیطان است. کندمیدرد شما با آن قیافه خشمگین آنها ارتعاش

کنم شما تسلیم بشوید مقدار زیادي سرمایه میآید، براي همین است عرضمیي از حضورارادة قوي، ارادة قو

حضور جمع کنید، بگذارید این هوشیاري این خداییت که در هزار جا در بیرون سرمایه گذاري شده به علت اصرار 

.ما به رقابت و اشتباه ما که من باید هم هویت بشوم جمع کنم، هم هویت بشوم جمع کنم
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باید .دادندمیبه ما در نوجوانی و بچگی یاد دادند که شما باید بچسبی به چیزها، غلط بوده به ما باید عشق را یاد

انداختند دور و عدم میآوردندمیکردند، باید هم هویت شدگیها را بتدریج از دل ما بیرونمیمرکز ما را از عدم

شما اینها را .شتند به جایش هم هویت شدگی و درد را گذاشتندنگذا. گذاشتندمیفرمی را بجایشبیرا خدا را

.شناسیدمیاالن

3388مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

که به خواري بنگرد در واصالن****ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان

شکند من میکند و من توبه اممیحاال انصاف بدهید اگر من ضعف اندر ضعف هستم بطوري که هی شیطان تف

توانم وا ایستم و به گذشته نمیکنم و اراده ام سست است و در این لحظهمیدهم من درد ایجادمیواکنش نشان

توانم این لحظه نمیکشد و قدرت گذشته بیشتر از این لحظه هست چون منمیو آینده باید بروم، گذشته مرا

ید کبرم اینقدر باال باشد که اگر یک انسانی به حضور زنده مستقر بشوم، اگر اینطوري هستم این قدر ضعیفم، آیا با

آید که من به موالنا و فردوسی و حافظ ایراد بگیرم نقد بنویسم می؟در واصالن؟شده باشد به خواري در او بنگرم

. در حالی که من هیچ استقرار در این لحظه ندارم هیچ آرامشی ندارم؟در حالی که ضعف اندر ضعف هستم

کنیم، من در چه وضعی هستم؟ اصالً من چه میخوانیم خودمان پیش خودمان کالهمان را قاضیمیاینها را ماحاال

؟کار با دیگران دارم؟ حاال که وضع من این طوري است چرا به خودم نرسم

4177مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

ستبایست جنمیکه بدانم که***یار را چندین بجویم جِد و چست

جستجوگوید من یار را خدا را چنان جد و چست یعنی سریع، تیز می.هستیمجستجودنبال فهمیدن معنی 

دهد که شما بدانید که تصویر ذهنی دارید میباز هم نشان. کنمجستجوکنم تا باالخره بفهمم که من او را نباید می

همین که . کنید به زمان بیفتیدجستجودر ذهن من ذهنی شما را ممکن است گول بزند دوباره. من ذهنی دارید

این کار را متوجه شدید برگردید، وقتی برگشتید امروز خواندیم توبه؛ این کار را دیگر نکنید اگر دیدید دوباره این 

ي جستجوي او جستجوکار را کردید دوباره تسلیم بشوید دوباره برگردید، و این موضوع را بدانید که بهترین راه 

.ي هوشیاري از هوشیاري است نه تصویر ذهنی از تصویر ذهنیجستجوجدي است و جدي و تیز در اینجا تیز و
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کند، شما که در ذهن بوسیلۀ تصویر دنبال تصویر خدا هستید میجستجوگوید در کل او خودش را میالبته موالنا

افتید، تف میافتید به زمانمیافتید به اشتباهمیدهد به دردمیاین هم آن هست، این به شما یک چیزي یاد

. گیریدمیازش چیز یادشکند، میکشد به جهان توبه شما رامیکند، یامیشیطان شما را عصبانی

خوانیم که بیدار بشویم که اشتباهات ما یا محل لغزش پاي ما کجاست؟ شما باید بشناسید بگویید من میاینها را

توانم بوسیلۀ هوشیاري نمیحاال االن فهمیدم اگرکردمجستجویر ذهنی، تصویر ذهنی را تا حاال بوسیله تصو

کنم نمیروم، بحث و جدلنمیکنم، ولی دیگر دنبال آن اشتباهمیدانم، صبرمیکنم این همجستجوهوشیاري را 

اي من را ولو اینکه از من ذهنی کند، حرفهمیریزد و اجرامیدانم که زندگی دارد طرحمیکنم،نمیخودم را اذیت

گیرم که من نمیشود این است که من تصمیممیکند، علت اینکه از من ذهنی صادرمیکند بازهم آنمیصادر

می گوید که یک . آوردمیکنم شناسایی عاقبت آزاديمیمن اینها را شناسایی. شناسممیذهنی نباشم، پس من

حاال در بیت بعد . او همیشه با من است. چرا؟ من خودش هستم. کنمجستجواید شوم یار را نبمیروزي من متوجه

.گویدمیاین را یک جور دیگر

4177مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

تا نگردم گرد دورانِ زمن***کی رود در گوشِ منآن معیت

که باید بگوییم که خدا . ر جا باشیدتوانم معنی معیت را بفهمم، معیت یعنی خدا با شماست هنمیمی گوید من

توانیم بفهمیم، چرانمیما. شماست هر جور باشید هر جا باشید، یعنی من ذهنی هم با شماست یا شماست

من که من ذهنی هستم حاال گوییم خیلی خوبمیخواهیم بفهمیم،میتوانیم بفهمیم؟ براي این که با ذهننمی

گوییم مینه من ذهنی ماست داریم این را. دهدمیچیزي من ذهنی ما نشانفکر کنیم ببینم چیه؟ یکخدا چیه؟ 

.رودنمیگوید در گوش منمیفهمم،مینه به این ترتیب من معیت را. دهد خداستمینه آن چیزي که این نشان

ي جستجوچه هاجربهرا نکنم، و این تهاش اینکه تمام این تجربهدوران زمن یعنی یکیتا گرد دورانِ زمن نگردم

توانیم بگذاریم زندگی کار خودش را بکند و با او داریممیتصویر از تصویر، حاال که آگاه شدیم فهمیدیم که ما

رود، وقتی او داردمیشویم با او نداریم من ذهنی ما ضعیف شد او داردمیرویم پس از یک مدتی متوجهمی

کند در آغوش شما قرارمیشود هر چیزي که در زمان تغییرمیزشود، وقتی فضا بامیرود این فضا بازمی

که عاقبت به صورت عینی این قدر این کنیممییعنی ما این قدر شناسایی. شودمیبازهم همین مطلب. گیردمی
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د، افتنمیکند در ما، فکرهاي ما در ما اتفاقمیفضاي درون ما باز بشود که متوجه بشویم که این تن ما تغییر

مثل آسمان و هر چه که . افتیمنمیآید آن هم که ما اتفاقمی، حاال یک پدیده پیشافتندمیرویدادها در ما اتفاق

. رودنمیي آسمان نابود بشود فضا از بینهااگر یکی از این ستاره. فضا و هر چه که در آن هست. در آن هست

توانیم نمیولی توي ذهن باشیم. شوید که از اول او بودیدمیشوید متوجهمیشما هم این فضا هستید وقتی فضا

چه چیزي با زمان . کند باشیممیشود که ما به عنوان هوشیاري گرداگرد آن چیزي که با زمان تغییرمیبفهمیم،

همه اینها این تن ما، فکرهاي ما، کارها، اتفاقات در بیرون. همه چیز در حال تغییر است. کند؟ همه چیزمیتغییر

فهمیم که معیت چه بوده، و این فضا و میخوب حاال ما. چه چیز در حال تغییر نیست؟ آسمان ما. در حال تغییرند

. رسدمیبه نتیجههااین هوشیاري همیشه با شما بوده، همیشه شما بوده، بتدریج دارد این شناسایی

میم که ما بصورت تصویر دنبال تصویر خدا نباید باشیم فهمیامروز موالنا به ما چند تا چیز یاد داده، حداقل اینقدر

یعنی اینکه ما دیگر جستجونکنیم همین توقف جستجورسیم فکر ما باید متوقف بشود، میآنجا که. یا اصلمان

ي معشوقجستجوبنابراین . کنیممیجستجوپیدا کردیم، چیزي که اینجاست و همیشه هم بوده براي چی 

دیدیم میاگر چیزي بود ما. یعنی نیستجستجواندازد میي ذهن ما را توي زمانجوجست. یی استجستجوبی

دهد که شما خودشید، خودتان را که خودتی میي او هست، نشانجستجویی خداجستجوبیکردیم،نمیجستجو

کند این قدر میآورد بیرون بینهایتمیشما را از این فضاي ذهنشود، میکنید، و یواش یواش بازنمیجستجو

کنید یک میروز به روز که شما از چیزها هوشیارانه خودتان را آزاد. کند، نهصد تومیگفت که چقدر بینهایت

دهدمیشود همه چیز را در خودش جامیشود بزرگمیشود، هی بزرگمیآسمان دیگر

4179مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

بعد سفرهاي درازکه ازجز ***فهم رازمعیتکی کنم من از

پس بنابراین این که من ذهنی را نگه داریم و بخواهیم بوسیلۀ فکرمان این موضوع را بشناسیم که خدا همیشه با 

توانیم کشف کنیم تا مگر پس از سفرهاي دراز، این سفرها نمیماست هر جا باشیم این غلط است ما راز معیت را

گردد، همۀ ما این کار را کردیم، بعد که داریم هوشیارمیویر است دنبال تصویراول انسان بوسیلۀ من ذهنی که تص

کنیم کوچکنمیکنیم مقاومتنمیستیزه. دهیم او کار کندمیشویم، یواش یواش اجازهمیشویم تسلیممی

شود یعنی دیگر میندانم هم تعارفنمیاین. دانیمنمیگوییممیدانیم یواش یواش واقعاًنمیگوییممیشویممی
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. رسدنمیدانستم به نتیجهمییی کههاکردم راهمیدانم، آن کارهایی که مننمیکنم کهمیخودم را متقاعد

اجازه. کنیمنمیشود یعنی ما ازش دیگر استفادهمیکوچکشود و عقلش هممیبتدریج این من ذهنی کوچک

یر دنبال تصویر بگردد و دردهایش را بکشد، بعد متوجه بشود، دهیم زندگی کار کند، ولی هر کسی شاید با تصومی

خواهید اجرا کنید کمتر بکنید، زود بیدار بشوید، ولی اگر میخوانیم شما آن دوران را هممیحاال که ما اینها را

ن به خدا شود تصویر ذهنی خدا را دنبال کرد و افتاد به زمان و رسیدنمیکامالً متقاعد شدید که با تصویر ذهنی

تواند هدف باشد، به وحدت نمیتواند خدا را به ما نشان بدهد یا پیدا کردن خدانمیدر آینده نیست و آینده

گفت بر روي میاین کهتواند یک هدف باشد، از آن به بعد اجازه بدهید زندگی کار کند و عجله نکنید، نمیرسیدن

گویند حاال که این طوري شد باید عجله میهاکنید، خیلیشما با ذهن عجله و سر دوان معنیش این نیست که

توانید دخالت میکند، تا آنجا کهمیدر اینجا صبر الزم است، زندگی روي شما کار. کنیم زود باش، این ذهن است

توانم میکند من چی کارمیکند یا کندتر کارمینکنید ستیزه نکنید قضاوت نکنید، زندگی دارد سریعتر کار

توانم بکنم این خودش کار نمیکه چی کاري باید بکنم بگویید که من هیچ کاريکنم، هر موقع به نظرتان آمدب

.رسدنمیبه جاییدر این موردگویید عقل من میکردن است یعنی با انتخاب هوشیارانه شما

همه چیز را خیلی خوبتوانید پول در بیاورید، میشما خوب. رسدمیدر مورد بیزنس بیرونی عقلتان خوب

حاال شما االن متوجه شدید که سفر سفر هوشیاري . رسدنمیرویم بسوي او عقل مامیکهاش دانید، این یکیمی

از این آویزشهاي این جهان توانید انتخابتان آن باشد که میامروز گفت مثل سیل، تا آنجا که. به آن ور است

زندگی در آن چیزهاي بیرونی نیست، داشته باشید ولی از آنها توقع خوب درك کنید کهخودتان را آزاد کنید، 

پس اگر سفر یک مدتی توي بیابان بود االن دیگر من راهش را پیدا کردم اینوري است هوشیاري به . نداشته باشید

:گوییممیگوید یعنی مامیخالصه. رودمیآن سمت

4183مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 
این معیّت را، کی او را جستمی؟*****اگر دانستمی: دبعد از آن گوی

دانستم که همیشه او منِ و من همیشه میدانستم،میگویید اگر من این معیت را واقعاًمیگویید،میاالن هم شما

وجستجشود او را دیگر با ذهن میکند و بینهایتمیدر زمان نکنم خودش خودش را آزادجستجواو هستم و اگر 
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آیند به این نمیمردم که. زنند ما قبول کنیممیکردم، خوب ولی ما به هر صورت باید درد بکشیم حرف کهنمی

.گویند ما بلدیممیحرفها گوش بدهند،

نآید آن دانش به تیزي فکَر*****دانشِ آن بود موقوف سفر

. نی است یکی گوش هوشیاریتان استآید شما دو تا گوش دارید یکی گوش من ذهمیاین دانش از هوشیاري

توانید، شما این دانش را دارید مگر نه این برنامه رانمیشود بوسیلۀ ذهنمیوقتی هوشیاري حضور زیاد

کند، من ذهنیتان ممکن است مخالفت بکند میشنود، و استفادهمیهوشیاري شما االن. توانستید گوش کنیدنمی

و این . کنیدمیما مدتها درد کشیدید پیدا نکردید االن یواش یواش دارید پیدا، شولی اینها موقوف سفرتان بوده

آید یعنی فقط با فکر کردن و استدالل کردن و نمیدانش شناخت معیت یا خدا یا خود اصلی با تیزي فکر بدست

. دیگر قشنگ متوجه شدید. آیدنمیبحث و جدل کردن، راجع به مفاهیم خدا و زندگی اینها بدست

اي هست و آن این هست دانید در دفتر سوم یک قصهمی.بلی اجازه بدهید یک مطلبی را هم از دفتر سوم بخوانم

که یک معشوقی عاشق را به حضور پذیرفته، ولی عاشق بجاي این که از حضور معشوق برخوردار بشود نامه را از 

خوانی؟ و موالنا میراهاچرا دیگر نامهگوید من که پیشت هستممیخواند، معشوقمیجیبش در آورده دارد

و به صورت انسان در آمده، در انسان خدا پیش گوید پس از مدتها هوشیاري تکامل پیدا کردهمیزندمیتمثیل

ما داریم ذهنمان را. یک عاشق که ما باشیم یعنی هوشیاري ما باشیم یا ما بصورت هوشیاري باشیم نشستیم

داشتم  برایتتدوستمن چقدر شما را دوست دارم، چقدر . ي گذشته استهاط به نامهذهنمان مربو. خوانیممی

و. خواهد بگوید بوسیلۀ تصویر ذهنی ما یک خداي ذهنی پیدا کردیممیموالنا. مردم خوب شد پیدایت کردممی

چرا . اهی مرا ببینیخومیخوانی یعنی به وسیلۀ ذهنتمیخوانی؟ نامهمیگوید من که پیشت هستم چرا نامهمی

:گویدمیو این عاشق در ذهن. گویدمیشوي؟ االن به شما خدانمیبا من یکی

1413، بیت ممولوي، مثنوي، دفتر سو
زنی؟راه آبم را مگر زد ره****بینم، ولیکن آب نیچشمه می

ماچون، ماستبازندگیکهشودمیمعلومپس، نداردآب، ذهنیهچشمهاینامابینممیراچشمهگویدمی

ازماولی، بشویکیمنبابیا، خوانیمیراذهنتداريهی؟ بیرونآیینمیذهنازچراگویدمی،هستیمخودش

،بله، زدهراآبراهدزديیکرهزنییک، نداردآباوتصویر، بینیممیرااوتصویرذهنباوآییمنمیبیرونذهن
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اوبا، آییدمیبیرونذهنازعینیطوربهوقتی، شودمیقطعآبرویدمیذهنبهشماوقتیبگویدخواهدمی

راشدهنوشتهيهانامه؟ خوانیدمیراذهنتانشماحاال، شودمیبازآبشويمیمبدلاو بهعمالً، شویدمییکی

تمامهانوشتهایناینکهبراي؟ خوانیدمیچرا، استگذشتههشیاريازذهنکنیدپاكراذهناصالً؟ خوانیدمی

خوب، خوانیدمیداریدراآنهاهنوزشما، استنشدهتماماتفاقاتاین، استنشدهتمامهارنجشاین، استنشده

.هستیمپیششکهما

من به بلغار و مرادت در قُتو****پس من نیستم معشوقِ تو: گفت

معشوقمنگویدمی،گویدمیشمابهاآلنخدایعنی، گویدمیمعشوقپس، استصندوق ترکییاجعبهیعنیقُتو

من، پرستیمیراذهنیچیزیکتو، استذهنقوطیآندرتومرادوهستمدستیدورجايیکمن، نیستمتو

رازندگیخواهدمیآنۀ بوسیلداردذهنیتصویروقتیانسانکهدهدمینشاناین، هستمیکتاییفضايتوي

،بیرونبیاییمذهنازخواهیمنمیولی، اینهستچشمهدرما، اینهستچشمه، شودمیقطعآب، ببیند

، مامرادبنابراینپس، بیندازیمراشدههویتهمالگوهايخواهیمنمی،بیندازیمرامانگذشتهخواهیمنمی

راصویرتیکمن؟ پرستممیرامرادقوطیمنبپرسیدخودتانازشماحاال، ستهقوطیدرمامعشوق

، استجستجوهماین، خواندمیرانامهکهگفتگوهاهمین؟ هستمتصویریکدنبالتصویریکبامن؟ پرستممی

داردموالنایعنی، هستمپیشتکهمن؟ کنیمیجستجومنوداريهنوزگویدمینشستهعاشقاینپیشمعشوق

بیرونذهنازبیایندکهدارندرارسیدهعملبهة قوایناآلنانسانهاتمامکهدهدمیتوضیحراحقیقتییک

رامرادو؟ خوانیمیراذهنتداريهنوزتو، بکندراکاراینلحظههرخواهدمیاو، بشونداووبشوندهایتنبی

.میگذاريقوطیدررامعشوقیعنی

حالت اندر دست نبود، یا فتی*****عاشقی تو بر من و، بر حالتی

ماوقتی، ذهنیهچیزیکحالت، هستیهمحالتعاشقولیهستیمنعاشقتوگویدمی،وانجايیعنیفتییا

یکذهنیحالت، رودمیبینازذهنیحالت، شویممیبینهایتشویممییکیاوباما، بیرونآییممیذهناز

حالیکهدر، استدبحالم، استخوبحالم، هستیمحالتهااینعاشقما، استفکرۀ بوسیلآمدهبوجودحالت

درستذهندرکهحالتیاین، افتیمنمیاتفاقکهمااینکهبراي، استخوبحالمانهمیشه، بشویماوبهمبدل

حالت، نبوددستاندرحالت: گویدمیهمینبراي، کندمیتغییرزمانبااین، نیستکنترلقابلاین، ماایمکرده
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خوانیدمینامهداریدشما، کندمیایجادذهنکههستیدحالتهاتوناشقعشمااگر، کنیدمیتوجه، نیستپایدار

کسیچه، خودشنههستیخداتصویرعاشق، باشیحالتعاشقوقتیپس، هستیدمعشوقپیشحالیکهدر

.بشودبینهایتعمالً، بیرونبیایدذهناینازکهوقتی؟ استخودشعاشق

مقصودم ترا اندر زمنجزوِ*****پس نیم کلّیِ مطلوب تو من

، رااینگفتم، هستمزماندرتوهدفهايجزویاشبیههممن، نیستمتومطلوبۀ هممنپس، شدمعلومپس

پیداهمسرخواهممی،بگیرممدركخواهممی،بخرمخانهخواهممی.هستندزماندر، شماذهنیيهاخواسته

داشتهپولاینقدرردیگسالپنجخواهممی،برسممقامفالنبههمخوامی،باشمداشتهبچهتادوخواهممی،کنم

آیندهدرکهگذاشتیداینهامثلهمراخداشما، هستندزماندرهدفهاومقصودهااینها؟ هستندچیاینها، باشم

.هستموبودممیتومطلوبۀ همبایدمنکهگویدمیحاال؟ برسیدبهش

هدفهايجزواینتازه، داشتیمهدفکلیمااومدیمکهاولازکهحاالتانرسیدهماذهنبهمطلباینموقعهیچ

؟ اشکالآنهستچی، ماداریماشکالییکحاالبوخگفتیم، افتادیمدردبهچون، استنبودههمزماندرما

چیکار، تاسکورماخدائیت، استکورمامعنويبعد؟ داریماشکالیچهخوب، ماستدراشکالآنفهمیدیم

بایدبوخرسیممیهمخدابهگیریممیمدرك، میخریمخانهماحاالگفتیمخب، برسیمخدابهبایدبوخ؟ کنیم

منبهبایداول، هستممنتومطلوببزرگترینواولین، بودممیتومطلوبۀ همبایدمنگویدمی،ردیگکنیمکار

حاشیهدراینهاوهمسروخانه، کنممیتعیینمنراتودید، گیردمیقرارتودیدپیراموندرآنهابعدبشويزنده

شما، استزماندرکهچیزيهر، نیستمزماندرمقصودمنوباشممنباشدروشنبایدتومرکزتودید، هستند

يوجستجکهشویممیمتوجهداریمماحداقلپس، کردنخواهیدپیدا، کنیدمیجستجوراآنتصویرذهنتانبا

، نیستزماندرمقصودیکمثل؟ استدرستبگیردصورتذهنبانبایدخدا

عشق بر نقدست، بر صندوق نی****ام، معشوق نیمعشوقهۀخان

مناز، داريقالبیمعشوقیکتو، نیستممعشوقواقعدر، هستمتوۀ معشوقهستمخداکهمن، توکهگویدمی

، پرستیمیراصندوق، بپرستیراجواهراینکهجايبهتوو، کرديدرستذهنمناز، کرديدرستخانهیک

مندعالقههمخودتبهتویعنی، گذارندمیصندوقاینتويکهاستجواهرياینبهعشق، استنقدبرعشق

درستاینوپرستیمیراآنودرآورديذهنصورتبههمراخودتتو، نیستیمندعالقهاصلتبه، نیستی



Program # 640گنج حضور640ره برنامه شما

34:صفحه

اگر، پرستیدمیراصندوقیک، پرستیدمیراخانهیک؟ پرستیدمیرایچ، بپرستیدراخودتاناآلنماش، است

هماوبا،شدیدمیهمخدا، شدیدمیخودتاناگر. شدیدمیخودتان، رااصلیتانخود، پرستیدیدمیراخودتان

درستذهنیتصویریکهمودتخاز. دهینمیاهمیتهمخودتبهشماترتیباینبهپس، شدیدمییکی

، شودمیدارمعنیواقعدر، بشنویدهمرابندهحرفهاياینوبارچندینبخوانیدشمااگررامطالباین، کردي

وصندوقبهوقتیپس، بگذارندجواهرتوشکهخرندمیراصندوقمردمگویدمیزندمیمثالشود،میروشن

راصندوقکرديرهاتو جواهر را ، نیستصندوقکهمنظورشان، استهرجوامنظورشان، کنندمینگاهجواهر

.گذاشتیقوطیتويتوکههستمجواهريآنپیشمن،هستمپیشتمن،پرستیمی

،آنجاافتادههستهشیاريیکآنجادر،استذهن،هستقوطییککهکنیدمینگاهاآلنشمایعنی؟چییعنی

،استبزرگهماستهشیاريآنواستجواهرآنهمکهداریدمعشوقییکشما،هستیدهوشیاريآنشما

.کنیدنمیتوجهذهنمحتوايوذهنمشخصاتوذهنبه،کنیدنمیتوجهدیگهقوطیبهاوسويبهرویدمیشما

شمااینکه.نداردنظیرجهانایندرخداجنسوخداستجنسازاین،نداردنظیرهمجواهراینگفتیمبارها

شما،کنیدمیمقایسهدیگرانباراخودتانشما؟چرا.استغلطکههستبینشییکهماین،کردیدپیدانظیر

کندمیایجاددرداینو،نیستیدمقایسهقابلة باشندیک

مبتدا و منتهایت او بود****هست معشوق آنکه او یک تو بود

تصویریکذهنآمديشمایعنی؟چییعنی،باشدتویکهکاستآنمعشوق،استقالبیتومعشوقگویدمی

اوبرايرانامه،میخوانینامهاوبرايداري،نیستمعشوقاین،کرديدرستمنازهمتصویریک،کرديدرست

کهمن،خوانیمینامهچیبراي،کندمیدرستراتشکیالتاینتمامکههستخواندننامهایناصالً،میخوانی

مناززدنحرفباچرا؟زنیمیحرفچیبراي؟کنیمیبحثچیبراي؟کنیمیگفتگوچیبراي،تمهسپیشت

. سازیممیراذهنیمناینکردنفکرباما؟شويمیجدا

،یکتاستاووبشويیکیاوباوبیرونبیاییذهنازبایدشمایعنی،باشدتویککهاستآنمعشوقگویدمی

یک،توستدرچیهمه،گیريمیآغوشدرتوراچیهمه،آسماناینمثلشديتویکوقتیو،استتویک

مبتدا و منتهایت وذهنیمعشوقنه،استمعشوقآن،کنیحسیکتاییبهشدنتبدیلبابایدرایکتاییراتویی

ازجهاناینبهرفتیم،بودیمیاريهوشبودیماواول؟بودیمچیاولمااینکهیعنیمبتدا و منتهایت او بود، او بود
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هستاو؟کیهانتها.بوداو؟بودکیابتدا،شویممیاوهمبازبیرونبیاییم،استبودهموقتاین،شدیمذهنجنس

،کندمیتغییراتییکآنجاکوچکاین،شودمیکوچکبینهایت،شودمیمحدود،ذهنتورودمیزندگی.همباز

بیرون،کردیمرشدکافیة اندازبهماکهوقتیگرددبرمیدوباره،شویممیپختهاًجسمما،هاکندنمیتغییرات

هشیارانهۀ کلماین،آییدمیهشیارانهشمایعنی،آیدمیهشیارانهآمدنبیرونموقع،شودمیبینهایتآیدمی

،بکنیمراخودمان،جهانازبریممیبکارراانتخابمانقدرتوراآزادمانة ارادلحظهبهلحظهما،استمهمخیلی

،شدنخودشبراياو،استاوهمانتهایشوبودهنآابتدایشاگرکهبینیممیماکهبشویممعتقدیواشیواش

.نداردبیرونیعواملبهاحتیاجنداردمادهبهاحتیاج

ذهندرو،هستیدهشیاريهماآلن،بودیدهوشیارياولاز،بشویدخودتاناینکهبرايشما،همینطورهمشما

کنیمپیداتکاملبایدماآیدمینظربهکهبیندازداشتباهبهرامانبایدذهندیدبنابراینپس،بودیدهشیاريهم

ابتدا،بشودزیاددانشمبخوانمهمراکتابآنحاال،بشودزیادمادانشمثالً،برسیماوبهآیندهدر،ذهندر

وابتدااین،ایمکردهکهکردیممیذهندرتغییراتییکبایدماوسطاین،استشیاريهانتهااستهشیاري

بهراانتهاوابتدااینشمابگویدخواهدمی،خداستهمآخرش،استبودهخدااولازنیستمادستهمانتهاش

.نه.شودمیخدااًبعدکندمیپیشرفتذهندرآیدمیخداکهنیستاینطوري،نیندازیدزمان

خواهدجستجوبهراماحالهربهذهناینکه،بفهمیمراجستجوۀ کلمخواهیممی؟بفهمیمخواهیممیچی

بهموالنا،نکنیمراکاراینکهکنیمدركخواهیممی،بگردیمتصویردنبالمانذهنیمنۀ بوسیلماکه،انداخت

ثابتهماوبنابراین،هستاوهمآخر،هستاواولکهانیددمیشما،کندمیبیانرامطلباینمختلفصورتهاي

هشیاريهشیاريکهنیستاینطوريزمانتغییربازمانباو،کنیدنمیتغییروثابتهمشما،کندنمیتغییر،است

،بشود

دووشک،موضوعاینواید،بودهخودتانخودتاناولاز،بشویدخودتانخودتانکهکنیدنمیجستجوشماپس

استمزاحمذهنیمنعقلوسطاین،استخدائیتانتهاوهستخدائیتابتداکه،بردمیشمادلازهمرادلی

،نیستمیکتا،نیستمتویکهستمذهنکهزمانیتاوباشمتویکخواهممی،نباشدمزاحمکهشوممیهشیارمن

همذهنیتصویریک،کنیممیدرستذهنیتصویریکامکهاستهمینبراي،کندمیکاردوییبادانیدمیذهن
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این،کنیممیدرستخدابرايهمذهنیتصویریکوهستزماندرچیهمهوکنیممیدرستدیگرانبراي

.استغلط

شروعصفرحاال،هستماولسال،بگیرممدركخواهممیاآلن،استماديچیزهايبرايدوباره،تهانوممبتدا

انتهاوابتدا،خدا،هشیاري. داردانتهاوابتداهستزماندرکهچیزهر،مدركچهارسالازبعدهاشانتکنممی

،کنیدنمیهمتغییرو،مستقروثابت،شویدمییکتا،شماشویدمیتویکپس،کندنمیپیداتکاملزمانبا،ندارد

تغییرمردم،دنکمیتغییرمافکرهاي،.کندمیرتغییمابدنکشدنمیردیگراشما،دنکمیتغییرکهچیزيآن

اینبه،بخوردجایییکبهخواهندمی،اندازندمیقالب،زنندمیمختلفحرفهاي،زنندمیحرفمردمکنند،می

گیرفضابه،کندمیگیرجسمبهقالب،استآسماناش نمونه،دکنمیگیرکجاشبه،کندنمیگیرقالبتویییک

؟شدیدیکتا؟نهیاشدیدتویکببینیدرسیدنحضوربهبرايشماپس،کندنمی

هم هویدا او بود، هم نیز سر*****ّاش نمانی منتظرچون بیابی

شما،استمنتظراو،کندمیجستجوزماندرکههرکسی،مانینمیمنتظرردیگ،کنیپیدارایکتاییاگر

راشمابیایدآدمییکهستید؟چی،هستیدچیزيمنتظراًواقع،نیدکارزیابییکراخودتاناصال،منتظرید

،هستشمادربکندکمکشمابهبایدکهکسیآن،آیدنمیکسهیچ،کندکمکشمابهکسییک،بدهدنجات

منکهبینشاین،ستجستجو،ییجستجوبیگفتموالناامروزکهکنیدپیدااگرراتویییکاین،بیابیدبایدفقط

چهردیگچیز،نباشمردیگچیزکنمسعیبایدفقط،خواهدنمیجستجو،باشم،هستمکهآنباید،هستماوخود

شود و میبا رفتن به ذهن، منتظر نیست، منتظر اتفاق نیست، منتظر کسی نیست، هم آشکارت؟موشمیجوري

ابر و بیپس شما یک آسمان. ویی استآن یک تاش هم سرّت، بنابراین چیزي نیست که پنهان باشد ندانی، همه

افتد و این آسمان شما میاتفاقکندمیکنید، این جسم شما آن تو دارد تغییرمییک سري چیزها که شما تغییر

. مانیدمیکند، ولی شما اسمان باقینمیکند دیگرمییک روزي هم این چیزي که دارد با زمان تغییرهستید، 

ب روان خوشیمگاهی به جوي دوست چو آ

گاهی چو آب حبس شده در سبوي دوست

گوید ما انسانها که از جنس میي ذهن صحبت کردیم بر گشتیم به غزلمان،جستجوپس از اینکه راجع به 

شویم، و میپذیریم، مثل آب روان جاريمیهوشیاري هستیم گاهی اوقات در حالی که لحظه به لحظه اتفاق را
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ي شما که به صورت اصلتان یا خدا باشید این هست که این لحظه جستجوان براي شاد هستیم، پس یک راه آس

، پس بصورت یک حضور ناظر اینکه آب روان بدون هیچ مقاومتی تسلیم بشوید یا با اتفاق این لحظه آشتی کنید

مقاومت زنند میشود نگاه کنید، اما یک راه دیگر که بیشتر مردم بهش دستمیوارد فکر و وجود جسمی شما

و مقاومت به اتفاق این لحظه به این دلیل است که ما مجهز به یک سیستم قضاوت هستیم و بد وخوب، . است

.دهدنمیاتفاق این لحظه آن آب را که دزد قطع کرده بما

بینم آب ندارد آب را یک دزد قطع کرده، شما وقتی میمن چشمه را: گفتمیامروز ابیاتی از مثنوي خواندیم که

شود، و این معادل وجود یک تصویر میکنید آب قطعمیکنید و با اتفاق این لحظه ستیزهمین ذهنی درستم

شود آب ذهنی نیست، جوي میآبی که از جوي دوست رد. ي آب به صورت تصویر ذهنی استجستجوذهنی و 

دارید، اگر در مقابل جوي شما موقعی است که شما مقاومت . دوست موقعی است که شما مقاومتتان صفر است

کند، رنجشها و میشود، حبس شدن آب به صورت درد ظهورمیاتفاق این لحظه مقاومت داشته باشید آب حبس

ولی آب در سبوي دوست حبس شده، یعنی ذهن هم که ما داریم این هم سبوي . ي ما آب حبس شده استهاکینه

. ي بشودخواهد این را بشکند و این آب جارمیدوست است، دوست

می خواهد به شما بفهماند که پشت همه این فکرها و اتفاقات من هستم مقاومت مکن، و من مثل آب روانی هستم 

شود میمقاومت مکن، این مقاومت سبب، وارد وجودتان بکنمدر این لحظه خواهم میکه همراه با عشق و شادي

.کنممیبه وجود شما جاريکه آب در سبو حبس بشود بگندد من لحظه به لحظه آب تازه 

ي دوست به وسیلۀ ذهن یک جور مقاومت است، نشانگر این جستجوحداقل این مطلب تا حاال روشن شده که 

خواهید بشوید، دویی نمیبه صورت هوشیاري یک تو.است که شما به صورت هوشیاري دنبال هوشیاري نیستید

ر با مقاومت صفر عبور خرد زندگی و آب زندگی و شادي خواهید حفظ کنید، پس شما بصورت هوشیاري ناظمیرا

چون مقاومتتان صفر است آب از جوي معشوق. زندگی را به فکرتان و عملتان به وجودتان تماشاگر هستید

.آیدمی

که اتفاقاتتا حاال ما باید درك کرده باشیم . خواهید آب بگندد، به درد بیفتید اتفاق این لحظه را نپذیریدمیاگر

.زندگی ندارند، انسانهاي دیگر زندگی ندارند
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بندد میبیرونیگوید معشوق، خدا دل ما را به چیزهاي میکند به این کهمیدر یکی دو جاي مثنوي موالنا اشاره

شود از نمیکردیممیشود ولی سومی از جایی که فکرنمیشود سومیمیبندیم به آنها، دو تا از آنهامیو ما امید

شوید که ما امید داشتیم مشکل ما از اینجا حل میشود، و شما متعجبمیکردیمنمیجایی که اصالً فکرش رایک 

. بشود از اینجا حل نشد، از آنجایی که خبر نداشتیم حل شد

همۀ این اتفاقاتی که از من خبردار باشید پشت همۀ این فکرهاي تو من هستم، : خواهد به شما بگویدمیزندگی

پس شما االن. شناسی، ولی حاال بشناسنمیشناختی من همنمیافتد و همین طور که آن منبع رامیراي توکه ب

شود بوسیلۀ آن هست، هر کامیابی هم بوسیلۀ او میهر دردي ایجاد. آید از آن هستمیشناسید که هر فکريمی

کنید، و به او زنده بشوید، با تصویر ذهنی وجستجاست، ولی همۀ این اتفاقات جهت دار شده به این که شما او را 

شوید نمیکشید و جاريمیدنبال تصویر ذهنی نگردید، اگر شما مثل آب سبو حبس شده در سبو هستید و درد

رسانم، از میپر از درد هستید پر از فکرهاي منفی هستید، بگویید که من انتظاراتم را از آدمهاي دیگر به صفر

من توانم وصل بشوم، من از جنس هوشیاري هستم میخواهم ببینممیمن. رسانممیبه صفرچیزهاي این جهانی 

حبس شده در سبو زیاده روي کردم از خواستن زندگی از بیرون، به این دلیل است که بدرد افتادم، من مثل آب 

خواهد مرا مینهاکشم بوسیلۀ آمیمعشوق با این فکرها که من درد.هستم ولی این سبو هم سبوي آن هست،

خواهد خودش را آزاد کند و من یقین دارم که اگر من با میدهد ومیخواهد خودش را به من نشانمیبشکند و

اشتباهات . کنم آگاه خواهم شدمیاتفاق این لحظه آشتی کنم و آب را در جوي او روان کنم، من از اشتباهاتی که

ي زندگی در چیزها و انسانها، درخواست زندگی و خوشبختی و هویت در جستجو،دیگررا موالنا به چند زبان گفته

هر کدام را که شما درك. ي خدا در بیرون به جاي اینکه ما به او تبدیل بشویمجستجوچیزها و انسانهاي بیرونی، 

.کندمیکنید از هر جهت به شما کمکمی

دیگ بجوشیم و او به فکرگه چون حویجِ

نین است خوي دوستزند که چمیکَفلیز

گوید وقتی ما آب حبس شده در سبوي او هستیم شبیه دیگی هستیم که یک سري سبزي میکفلیز یعنی کفگیر،

آورد میآید و دردمیجوشانند که بپزد و این فکرهایی که به سر شمامیاقالم دیگر تویش ریختند وو نخود و 

خوي دوست از جنس الی کند که خوي دوست چگونه است، زند به شما حمیفکرها کفگیر آن هست و دارد بهم
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انتظاري است خودش زندگیه، زندگی بخشی است فراوانی و بینهایت بیعشق و لطافت و زیبایی است یکتایی و

واکنشی است و با فکرها که کفگیر آن است مرتب ما را بصورت بیاست، نترسی، ابدیت، استقرار، آرامش،

خواهد به ما میانگیزد ومیشتباه، توقع، انتظار از مردم، نگرانی، حسادت اینها را برخشونت، درد، شبیه حس ا

بفهماند که اینها خوي من نیست، اینها از ستیزه توست، اینها مشخصات یک بافتی است بنام من ذهنی که 

دهم میرد را به توکنی، این درد خوي من نیست، من دمیکنی در مقابل من و درد ایجادمیبوسیلۀ آن مقاومت

که چشمهاي تو باز بشود، حاال اگر چشمهایت را باز کنی و درد هوشیارانه بکشی یک دفعه متوجه خواهی شد که 

جور کند، خوي من اصآل میهمۀ این توقعات و انتظارات از هم هویت شدگیهاست و اینها زندگی شما را خراب

دانستی که تو منی و من خوي ام فراوانی است میست، ولی تودیگري است، تو خوي خودت را ببین اینها خوي تو

زنی؟ من چقدر باید کفگیر میگیري لطمهمیتو چرا به خودت و دیگران سخت. محدودیت و تنگ نظري نیست

بزنم به سر تو در این دیگ که تو بفهمی؟ مگر تو به عنوان انسان و امتداد من قدرت تشخیص نداري؟ تو تشخیص 

شوي؟ نمیي، تو خرد مرا داري، من پشتت هستم، چرا اینقدر تنهایی؟ چرا یک تومن را دار

زند میآید باال، با کفگیرمیجوشد و نخودمیپزد و دیگمیاشیک کدبانو داردکه قبالً برایتان خواندماي در قصه

و دشمن من هستی؟ آخر براي گوید مگر تمیکندمیسر نخود که برو پایین، و بجوش و پخته شو، نخود زبان باز

مگر به تو چه کار کردم؟ ما هم در من ذهنی در عالم جدایی که تصویر ذهنی هستیم جوشانی؟ میچی مرا اینقدر

کنیم به یک خداي ذهنی که بر اساس جدایی تشکیل دادیم میکشیم، رومیاز همین تصویر همۀ دردها را

دهی؟ چقدر ظالمی مگر مظلوم گیر میی تو سر من؟ چرا اینقدر دردزنمیگوییم آي خدا چرامی.خودمان ساختیم

. شناسیممیداند که ما از جنس دردیم و دردمی.دهدمیکنی؟ او باز بیشتر دردنمیآورده اي؟ چرا رحم

که اتفاق را گوید حاالمیولی انسانی مثل موالنا تسلیم را به ما یاد داده، پذیرش اتفاق این لحظه را به ما یاد داده،

حاال به زبان دویی هم که شده . پذیري؟ بپذیر بگذار این جوي وارد وجودت بشودنمیکند تو چرامیآن درست

این جوي شادي و آرامش را وارد خواهدمیخواهید درك کنید، زندگی دائماً یعنی هر لحظهمیجدایی هم

نیاز از این آب بیولی ما. هیچ چیز دیگر نیستتو تنها چیزي که شما احتیاج دارید همین اسوجودتان بکند

توانید ببینید با خرد او نمیحیات و گداي بیرون، این اشتباه است چقدر باید بخوانیم این را متوجه بشویم؟ شما

بکشید به عقب به صورت حضور ناظر با دید هوشیاري ببینید که تمام دردهاي شما از انتظارات زندگی و هویت و 
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در حالی که لحظه به لحظه. از بیرون بوجود آمده، که شما خوشبختی و موفقیت و خرد او را نپذیرفتیدخوشبختی

. خواست این را به شما بدهدمی

امیدوارم  اگر شما انسانی هستید که یک من ذهنی درست کردید بر . خوانممیو حاال چند بیت از آن قصه برایتان

وهمی، خداي توهمی، هویت توهمی، جیثیت توهمی از بیرون متوجهاساس جدایی و انتظارات خوشبختی ت

شوید این انتظارات توهمی است و برگردید و هیچی نخواهید و گداي دنیا نباشید، گداي دیگران نباشید، و می

آید به شما استرسمیاجازه بدهید او شما را از این گرفتاري نجات بدهد، و تا زمانی که فکرهایی در شما پدید

گوید که میهمۀ اینها به شما. شوید بدانید که این فکرها کفگیر آن هستمیشوید حسودمیدهد خشمگینمی

شما با اتفاق این لحظه آشتی بکنید و خودتان را از جهان بکنید و این درد هوشیارانه دارد و حاال بجاي اینکه 

گوید تو پختهمی. شوممیتبدیل به جانشوم و میشکایت بکنید مثل آن نخود که درك کرد گفت من پخته

خواهد دو سه بیت صحبت کند، میو حاال آن کدبانو. شويمیخورم و تبدیل به جانمیشوي من تو رامی

من چو تو بودم ز اجزاي زمین****گوید ورا که پیش ازینآن ستی

ما هستیم هوشیاري که هم هویت با جهان گوید، نخود همینمی، خانم پاکدامن به نخودستی یعنی همان کدبانو 

خواهم میکشی؟ منمیگوید حاال هوشیارانه دار بکش، ببین چرا دردمیزندمیو زندگی کفگیرش را. بیرون است

تو چنگ انداختی در بیرون به چیزي چسبیدي، که از آن زندگی بخواهی از آن شخص خوشبختی بخواهی، دستت 

.حاال هوشیارانه درد کندن هویت را بکش. دهممیرا باز کن دارم بهت زندگی

می گوید قبل از این من مثل تو بودم یعنی مثل نخود بودم از اجزاي زمین بودم، یعنی فرم بودم، پس معلوم

آید، میگوید من یادممیشود هوشیاري تکامل پیدا کرده، که جماد بوده نبات بوده حیوان بوده و آمده انسان،می

باالخره در انسان یک . ستی عارف است، یک انسانی که به حضور زنده شده، ولی االن به خدا پیوستممثالً این 

هوشیاري ذهنی پیدا کردم که این هوشیاري ذهنی شبیه حیوان نبود خیلی نزدیک بود به اینکه آزاد بشوم و یک 

.تو بشوم و یکی بشوم

جوشید و کدبانو با کفگیر مین نخودي هستید که درون دیگگوییم که شما هم بدانید، شما آمیاینها را براي چی

زنی؟ این فکرها چیه؟ چرا شب خوابممیچرا. کنیممیزند به سر ما که برو بجوش و ما هم نالهمیزند ومیبه هم

! ترسممی!برد؟ چرا فالنی گذاشت رفت؟ تنها ماندمنمی
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اندر خوريپس پذیرا گشتم و*****چون بنوشیدم جِهاد آذري

کشیدم و این را نیوشیدم یعنی نوش جان میجهاد آذري، آذر یعنی آتش یعنی کوشش آگاهانه در حالی که درد

کردم هوشیارانه این درد را تحمل کردم، پس بنابراین پذیرا گشتم که زندگی هستم، دردها را آگاهانه کشیدم و 

این وضعیت عنی چی؟ یعنی در ذهن ما آماده نیستیم ی. شدم، شایسته او، شایسته خدااي یک باشندة شایسته

این وضعیت هر چی بیشتر بهتر، حرص، ترس، عالقه به قدرت و هم هویت شده با باورها بشري که مجهز به 

بشر باید تنها تنها روي خودش کار کند و گروهها باید خودشان کار کنند و از یک جهاد . درست بشري نیست

ا را نا آگاهانه تحمل نکند، شما اگر زیر درد هستید یک لحظه بشینید و بگویید که این درده. آتشین رد بشوند

.دردها به وسیلۀ کفگیر آن است

گیرم از این لحظه به بعد این دردها را میخواهم، من تصمیممیکشم که از جهان زندگیمیمن به این علت درد

تحمل کنم، و این که آگاه شوم این شخص این چیز زندگی ببینم، من که این همه تحمل کردم یک درد دیگر را 

ببینیم چی. و دیگر زندگی را از او بخواهم. ندارد و مدتی از توجه به آن پرهیز کنم، و این اعتیاد را ترك کنم

این پذیرا گشتن خیلی . اي بشوم، و من اصل خودم را بپذیرماي درخوري بشوم شایستهتا یک باشنده. شودمی

پذیرید که من ذهنی دارید من ذهنی براساس جدایی تشکیل شده، مقدار میشویدمیارد، شما االن پذیرامعنی د

نشیند فکرهاي شما را در میآید باال و مثل ابر سیاه روي شمامیزیادي درد انباشته کردید، این دردها ناآگانه

اي این است که شما به او توجه نکردید و به جهان دهند تمام اینها برمیگیرد، و این فکرها به شما دردمیکنترل

این کار انکار منظور اصلیتان در . این کار درست نیست،ددزدمیو هر لحظه توجه شما را در بیرون. توجه کردید

توانید منظور اصلی را که زنده شدن به اوست انکار کنید، اینقدر انکار کردید که به درد، نمیاین جهان است، شما

کنیم و میبا راي سست هم که توبه: توانید برگردید؟ امروز خواندیم گفتمی. افتادیددي که از حد گذشتهدر

رود، دوباره میکنیم یادمانمیافتد با این لحظه آشتیمیشکنیم باالخره یواش یواش هر موقع یادمانمیتوبه

دانیم هم که در اوایل توبه ما سست میشکندمیماتوبه. کنیممیرود، دوباره آشتیمییادمان...کنیممیآشتی

.   است براي اینکه من ذهنی قوي است

مدتی دیگر درونِ دیگ تن*****ام اندر زمنمدتی جوشیده
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من مدتی در زمان : گویدمیگوید عارف به شمامیلحاظ دیگر خدا به شماگوید، به میاین کدبانو به نخود

ان گذشته تکامل پیدا کردم، مثالً از نبات به حیوان از حیوان به انسان، مدتی هم در درون این ام یعنی زمجوشیده

آید او ایجادمیشود هر فکري که سر شمامیدانید که هر دردي که ایجادمیدیگ تنم، از حاال به بعد شما

دفی نیست، کسی را در خیابان دیدي آمدم این را دیدم، اینجا آمدنتان هم تصانمینگویید اي کاش اینجا. کندمی

کنید آنها را میشود، اگر فکرهاي منفیمیکنید متناسب با آن هیجان ایجادمیآنهم تصادفی نیست، هر فکري

. کفگیر او بدانید که من با یک چیزي هم هویتم باید رها کنم

گویید نزن، میآیید باالمیوجوشید میشما هم هوشیارانه. اممدتی هم درون این دیگ هوشیارانه جوشیده

این . زند سرت بروید آنجا بجوشید درد بکشید  هوشیارانه، اینها   همه ش هوشیارانه استمیدوباره کفگیر را

همه باید . کلمه هوشیارانه کلمه کلیدي است یعنی هیچ کس نیست که ناآگانه از من ذهنی بیاید و به خدا بپیوندد

. باید صاحب گنج باشید باید بدانید این گنج چی هست، هوشیارانه باید بدست آوریداگر شما. هوشیارانه بیایند

. کنندمیمردم این موضوع هوشیارانه را فراموش

روح گشتم، پس تو را اُستا شدم***شدمهازین دو جوشش، قوت حس

این جوشش . یلی مهم استدرد هوشیارانه خیی که در طول زمان کردم، این جوشش توي تن  هایعنی این جوشش

و روح شدم یعنی هوشیاري . گیردمیها شدم یعنی حس و ذهن از من قوتي قبلی من قوت حسهاو آن جوشش

.ي ذهنی، استاد پختن نخود شدمهاحاال استاد تو شدم، استاد درست کردن من. قایم به خود شدم

دیگر از جدي گرفتن خودتان و فکرهایتان و از شود، ما هم اول سفتیم، شمامیجوشد نرممیاول سفت است بعد

گذارم این طوري، از اینها بگذرید فضا را باز کنید هر کسی هر طوري انتخابنمیشود آن غلطه،نمیتنگ نظري،

خواهیم نمیکسی را. کنیمنمیبیند، و ما عقیده مان را تحمیلمیکند، البته نتیجۀ انتخاب خودش را خودشمی

.پزدمیمثل موالنا که ما را پخت، حاالشوید  استاد پختن نخودها، میقتی فضا باز شد شما استادعوض کنیم، و

تا شوي علم و صفات معنوي****دويزان می: در جمادي گفتمی

دوم، یادمان باشد هوشیاري با پاي خودش دویده تا به انسان میگفتم براي اینمیوقتی جامد بودم به خودم

لی تحوالت صورت گرفته خیلی چیزها دست بدست هم داده  هوشیاري در انسان توانسته نشو و نما رسیده خی
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من بروم بدوم . کند، انسان ساخته شده مغزش ساخته شده، جسمش ساخته شده، چهارتا بعدش درست شده

.دویدممیت معنوي بشوم براي همینصاحب علم و صفا

دیگر کُن ز حیوانی گذرجوشِ****چون شدم من روح، پس بار دگر

چهبرايواستگسترشآمادههوشیارياینروحاینانساندر، شدمانسانوقتیشدمروحمنگویدمی

این، بگذرمحیوانیهوشیاريایناز، بینشیک، هوشیارانهدردیک، بکنمدیگرجوشیکدگربارگفتم، ایستاده

کهبمانیمعیارتمامذهنیمناگر، بمانیمذهنیمناگر، تاسمیمونهوشیاريشبیهخیلیذهنیمنهوشیاري

کهذهنبوسیلهشدنبزرگبا، مالمتشبا، حرصشباترسشباذهنیمنباماکارهاي، استحیوانازبدترخیلی

به، کشیممیکنیممیشکنجهراهمنوعان مانما، کندنمیحیوانکهکنیممیکارهایی، ببینندمراچگونهدیگران

هااین، استدینهااین، استحقیقتهااینگویدمیذهنیمن، دلمانکنیممیراهااینچسبیممیباوریکسري

.کنیممیخدابهخدمتکنیمفکرمی، بقیهجانبهافتیممی.استغلطبقیه، استدرست

راهاکاراینحیوانهالبت، استحیوانیهمهوشیارياینگویدمی،گذریممیحیوانیاینازدیگرجوشیک

، قدرتبهنیاز، نیازهاهمه، نداردنیازي، قدرتخاطربهکشیممیراخودماننوعهمماکهطورآنحیوان،کندنمی

رواننیازهاي، اندمصنوعینیازهايهااین، دیگرانآوردندردبه، دیگرانبهزدنلطمهبهنیاز، زیادپولبهنیاز

مالمتراآثار،کردیمصحبتهمقبالنبایدماموقعهیچ. کندمیدرستذهنیمنکهستانیازهاییاند،شناختی

مثالباورهانوعاینکهستهاباورایننگوییمموقعهیچ، کندمیتولیدراهااینکهمرکزيبهبیاییمباید، کنیم

بایدشما، ستهاآنباشدنهویتهم، هن.دادندبادبررادنیاهمه،استغلطهااین، چیهریاهاایسماینهمه

آن، چرا.رادنیاهم، کندمیخرابراشماهمآنشوید،هویتهمباوربهترینباباوريهربانشویدهویتهم

یکباورهاآن.خداستبهمتعلقفقط، دلفقطمرکزاین. گیریدمیشماخدادستازرامرکز، مامرکزشودمی

راجوششما، نداریمقبولراجوشآنما، بکنمدیگرجوشگفتم دیگر یک، غیرانداند،سمجاند،بیرونیچیزهاي

.زندمیداردکهبشویدآگاهفقطشما. زندمیکفگیرباخدا، نباشیدنگرانزندمیکفگیربا، بکنیدهوشیارانهباید

، استلحظهایناتفاقهمیکی، استلحظهاینهمیشهکهاستلحظهاینیکیشدنزندهحضوربرايکهگفتم

، نکنیدشکایت، بکشیدرادردشهوشیارانهو، بپذیریدهوشیارانهرالحظهایناتفاقفقطشما. شماهمیکی

وکندمیدرسترافکریعنیکفگیر، گرداندمیوکندمیدرستراکفگیرداردکهخداازخشمورنجششکایت
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، شدمتوجهنخودباالخرهکهخواندیمراداستاناین، بشویدمتوجهشماکهدزنمیکفگیر،نداردفایده، گرداندمی

.  مافهمیمنمینخوداندازهبه، شویمنمیمتوجهمایعنی

در نلغزي و، رسی در منتها****هاخواه تا زین نکتهاز خدا می

ذهنیخدايدنبالگفتیمکهاینوگویدمیمابهموالناکهییهانکتهاینازکهخواهیممیخداازاالنهمهما

بهبرسیمو، نلغزدپایمان، موالنايهانکته، دیگرچیزهايخیلیونگیریمجديراباور، بشویمتسلیم، نگردیم

همامروز، هستیماودوبارهمامنتهاي، ذهنرفتیمبودیماوجنسازاول، استشدننهایتبیمامنتهاي، حضور

کهکاربهترین،استزیادبلغزدپایمانکهایناحتمالبینیممیذهندیدباماچونولی، اوستنهایتبیکهگفته

کهاستایناودید، آیدمیتسلیمازاودید، باشیمداشتهرا.اودید، پوستوتگوش، باقیواستدیدآدمیگفته

تواندمیمنچشمانازاوبیندمیاو، کندمیرکااودیدلحظهایندربشومموازياگر، بفهممتوانمنمیذهنبامن

.کندپیدادیگريحالتذهن، بیفتدکارازمنذهنیعنی، بیفتدکارازمنچشمانکهشرطیبهکندنگاهجهانبه

زان رسن قومی درونِ چه شدند*** زانکه از قرآن، بسی گمره شدند

راآسمانیيهاکتابحقیقتاً، شدندگمراهوخواندندهنشانذبافقطراقرانگویدمیهاخیلیکهاینبراي

اگر، برسانندحضوردیدبهبیاورنددرذهنیدیدازراماخواهندمیهاکتابکهاینبراي، خواندذهنباشودنمی

کهاینايجبهقرانطنابایناز، طنابیعنیرسن، بفهمیتوانینمی،کنیدنگاهمنووچیزوفرمدیدبااشهمه

رفتنچاهدر.اندشدههویتهمآنباکهاینبراي؟چاهدررفتندچرا، چاهدررفتندبدتر، بیایندباالايعدهیک 

درعملیبهمربوطکهسطحیمعنیآنباوبگیردرااش سطحیمعنیآدم، چیزيباشدنهویتهمیعنیهمیشه

خالصه، بشویمهویتمهآنبااستعملالگويیکبهمربوط،استبیرون

چون ترا سوداي سر باال نبود****مر رسن را نیست جرمی اي عنود

یعنیعنود، گرستیزهاينداردجرمموالناآموزش، آموزشیهریا، نداردجرماوگویدمی،قرانهمینیعنیرسن

،کندمیتعمیرهمرا خودشمهمقاومتوستیزهبا،کندمیدرستراخودشمقاومتوستیزهباکهذهنیمن

،کنیمینگاهپایین، نداريراکردننگاهباالمیلتووقتی، گرستیزهاينداردگناهنداردجرمطنابگویدمی

رادورهادورآنآنبامنگفتترش، کنممینگاهراپاییناش همهمنگفتقاطرآنمثل، برويپایینخواهیمی

وآخرمنگفتمیشتر، بیایمپایینتوانمنمیباالازمنگفتمیهمقاطریعنی، بینممیراآخرش، کنممینگاه
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آدمباالآناز، پوسدمییشهاپلهرويمیباالکهنردبانی، استپوسیدهزیرشباالاینبینممیراعاقبتش

. نردبان ما و منی،افتدمی

بر گوش ما نهاده دهان او به دمدمه

رد یک باره بوي دوستتا جان ما بگی

، ، لحظه به لحظه باید تسلیم بشویمگوید تا به حال گفت که ما باید مثل سیل دوان برویم به جوي دوستمیپس

جاري بشویم تند و سریع برویم بر اساس هوشیاري برویم مثل آب از روي موانع بگذریم از روي موانع بپریم مثل 

فرستد مگر نه با آب سبو مامیکند، او انرژيمیجستجواش او دارد هکند، هممیجستجوسیل، و گفت او ما را 

کنیم فکرها نمیکشد، گوش بده، گفت که ما چون توجهمیکندمیتوانیم چیزي بشناسیم، آن ما را دعوتنمی

ذاشته کند در عین حال دهانش را گمیجوشیم و با درد به ما حالیمیکفگیر اوست، و مثل سبزي و نخود در دیگ

خواهد جان ما تماماً بوي او را میبه گوش ما و با افسون خودش و با گفتار خودش با انرژي خودش با نفس خودش

. بگیرد

خواهد ما را از این ذهن بیاورد بیرون و تماماً از جنس خودش بکند، بوي او را بگیریم، تماماً شادي بشویم، میپس

و او دارد با افسون از جنس او بشویم، همۀ برکات او را داشته باشیمآرامش بشویم، خالقیت بشویم، خرد بشویم

کند، افسون یا دمدمه فقط به حرف زدن نیست نه اینکه او دهانش را گذاشته هی دارد میخودش این کار را

ازد، اندمیهم به فکر به دل ماهادمد، بعضی موقعمیاش رانه مرتب زندگی و دم زنده کننده. کندمیصحبت

پس . کند؟ اومیشوید، کی دارد بیدارمیهمین است، شما دارید االن بیدارهاگوییممیپرد، مامیچیزها در سر ما

. خواهد به ما درد بدهدنمیخواهد ما را از جنس خودش بکند و تماماً بوي او را بگیریم، و بیخودي هممیمعشوق

چون جانِ جان وي آمد، از وي گزیر نیست

در جهان ندیدم یک جان عدوي دوستمن 

بینیم به جان اصلی مییعنی وقتی ما یک خرده به جاي این جان حیوانی جان ذهنی که با ذهنچون جانِ جان

یعنی به او زنده بشویم، دو تا جان داریم یکی من ذهنی تمام عیار است، ما خوشی و ناخوشی را از بیرون

آید جان ما و بعضی میشود پایینمیشود ناراحتمیآید خشمگینمیگیریم، یک جانی داریم که هی بدردمی
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کند که میولی این جان را جان دیگر درست. شویم، این جان تقلبی استمیشود بهترمیاوضاع خوبهاموقع

و دارد. شودمیاین جان جان اصلی ماست، جان آن یکتایی است وقتی از ذهن زاییده بشویم آن جان زنده

پس شما نگویید که او با ما کاري ندارد . دمدمیگوید هی با دمش با افسونش دهانش را گذاشته تو گوش ما هیمی

چرا این را ! خواهممیخواهم آن رامیکنید این رامیلحظه به لحظه شما اینقدر به جهان نگاه! ما را فراموش کرده

کند؟ بابا رها مین را گفته؟ چرا این این طوري حرکتاز دست دادم؟ چرا آن را بدست نیاوردم؟ چرا آن شخص ای

. یعنی چاره نیستاز وي گزیر نیستیک خرده به آن جان زنده بشويجانِ جان وي آمدکن اینها را، وقتی  

شود آدم میچارهبیگزیر یعنی چاره، یعنیکنی، میگویید عجب جانی است این، یعنی این را فوراً رهامیشما

.توانید این طرف بمانیدنمیرا به شما نشان بدهداش اند شما را بکشد، یک خرده آن جان شیرینیتونمیذهن

براي اینکه همه جانهاي اصلی دوست باشددوستدشمنمن در جهان ندیدم یک جان گوید میروید آنطرف ومی

.خودش هم هستجانهاي تقلبی یعنی جان من ذهنی دشمن خداست و دشمن. خودشان و دوست خدا هستند

را اش اش را تو جان ما بدمد، دمدمهشود که ما با این لحظه با خدا اینقدر بستیزیم و نگذاریم انرژيمیآخر چطور

گوید چون همۀ جانها از می.را، اینجا افسون مثبت است، به جان ما بدمداش و افسونش را افسون زنده کننده

این جانها عاشق خودشان هستند یعنی اصل . که از جنس او هستجنس اوست همۀ انسانها جان حقیقی دارند 

اما در جان من ذهنی ما خودمان شما عاشق خودش است، خدا عاشق خودش است، شما خودتان را دوست دارید، 

گوییم؟ براي اینکه خودمان را دوست میکنیم؟ چرا این قدر دروغمیرا دوست نداریم، ما چرا این قدر تظاهر

گفتیم که بابا من این طوري هستم پولم این قدر است، جسمم میگر خودمان را دوست داشتیم به مردما. نداریم

شوم، میخشمگینهابعضی موقعاین طوري است، روابطم با همسرم این طوري است با مردم این طوري است، 

تان را دوست دارید چرا همان اگر شما خود. کنیم من این هستممیکنیم یک چیز ایده ال درستمیهمه را قایم

اگر خودمان را دوست داریم چرا این قدر بر ضد خودمان . دهید؟ پس ما خودمان را دوست نداریمنمیرا نشان

چرا؟ پس خودمان را . گذاریم در این لحظه آب حیات به وجودمان بیآیدنمیکنیم؟ اولیش این است کهمیعمل

ون دشمن خودمان هستیم دشمن او هم هستیم، او که در آغوش ما دشمن خودمان هستیم چ. دوست نداریم

کنم تا تو را از این خواب درد و فکر بیدار میگوید من دارم حداکثر سعی خود رامیمهرش همیشه ما را گرفته،

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

طرح من این است که تو را آفریدم که تو را به خودم زنده . ج بشودکوشیدن تو سبب شد که سیستم کار ما فلاین 

خواهم میکنی؟ که منمیکنم و عشقم را در جهان بوسیلۀ تو انسان پخش کنم، رفتی آنجا توي ذهن وقت تلف

چطور بینی که باید بعد از پنجاه شصت سال  باید بمیري آخرنمیتو. اینقدر پول در بیاورم و جمع کنم بمیرم بروم

اگر من پر از مهرم پر از فراوانی هستم . فهمی؟ خیلی سخت است چه جوري به تو نشان بدهمنمیاین موضوع را

. رویدمیدهم؟ پس دارید راه را عوضیمیکنید چرا این قدر درد به شمانمیکنم شما فکرنمیهیچ چیز را مضایقه

.ي چی به دشمنی خودت و من برخاستیبرا

شود این جانی میگوید من در جهان یک جان را عدوي دوست ندیدم پس معلوممیکندمید روشنو موالنا دار

و به محض اینکه یک ذره . که عدوي دوست است دشمن دوست است جان تقلبی است جان اصلی ما نیست

ول کنید که زندگی حاال شما بیایید بپذیرید و قبدویم آنجا، میکنیممیشیرینی آن جان را مزه کنیم این را رها

نیست در هم هویت شدگیها نیست، در لطمه زدن به دیگران نیست، اگر مردم هادر بیرون نیست، در انباشتگی

رسد از این که نمیشود این محدودیت ذهن بجایینمیبیچاره بشوند و از شما کمتر بشوند چیزي به شما اضافه

آیید میغلط است، شماهاشود و این راهنمیما چیزي اضافهشما غیبت کنید مردم را کوچک کنید، باز هم به ش

کنید که زندگی میکنید، شناساییمیکنید با این همه خیلی هم ساده است با اتفاق این لحظه آشتیمیکارهایی

دهید که شیرینی خودش را با آمدن جان میدر بیرون نیست، در آدمهاي دیگر نیست، و یک فرصتی به خودتان

یی هاگویید این شیرینی کجا و آن شیرینیمیشما خودتان وقتی آن شیرینی را دیدید. او به شما نشان بدهدجان 

یعنی این خوشیهاي ي هوي دوستهاي سرد تو کوهايهاکو: گویدمیدادند کجا، که بیت آخرمیکه قبالً

آن بیان شادي و عشق و شور ! بار تو کجاو زندگی نکبتهافهمی، یعنی این استرسنمیي گریه است توهايهاتو

کنی؟ میگیري؟ اصالً مقایسهمیچرا این دو تا را یکی! بیان شادي او کجا! ي و هوي او کجاها! و ذوق او کجا

ز ناز و چو مویت کند ضعیفبگدازدت

ندهی به هر دو عالم یکتاي موي دوست
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گوییم با اتفاق این میما بیایید با این لحظه آشتی کنید، کهگوییم شمییعنی آن ناز دارد غرور دارد این لحظه

کنید، اتفاق این لحظه کاله میلحظه اگر با اتفاق این لحظه آشتی بکنید با این لحظه که زندگی و خداست آشتی

خداست، شما بیا با اتفاق چون شما فقط این لحظه است، این لحظه به این صورت ظاهر شده و زیرش زندگی است

شما بیا درست است دردناك است با اتفاق این توانید با ذهن ببینید، نمیتوانید ببینید خودش رامیاتفاق را

.کند؟ شما یا خدا؟ شمامیگوییم آشتی کن، کی اول آشتیمیلحظه آشتی کن، حاال این که

رست کند روابط مرا با همسرم توانید بگویید که من نشستم اینجا خدا بیاید زندگی مرا دنمیاو ناز دارد شما

یم درست کند بیزینسم رونق بگیرد خانه هم بخرم وقتی وضعم خوب شد با خدا آشتیهادرست کند با بچه

شود، آن ناز دارد، این همین آمدن هوشیارانه است، شما باید خم بشوید شما نمیکنم، هم چون چیزي درستمی

گدازد یعنی شما را از میکنید، اومیدراز بکنید، هر دفعه شما آشتیشما دستتان را ،  خم بشویدباید هوشیارانه 

کنید شما راه را عوضی رفتید او که میشوید چرا؟ شما اشتباهمیشود، شما خمنمییعنی او خم. کندمیناز ذوب

م اینجا بیا به گویید من نشستمی، ما اشتباه کردیم او بیاید خم بشود یعنی خدا بیاید خم بشود، شمانرفته است

می اندازي چیزها ...اندازيمیشما این قدر. شویممیکنم اگر صالح بود ما هم بندة خوبمیمن برس حاال من فکر

گوییم من به حضور رسیدم خیلی از حضورم میکند، این قدر که مانمیشوي باز هم او توجهمیرا که مثل مو

.گذشته اینها درست نیست

نیست این طوري، یعنی ممکن گوییم ما از مو هم نازکتر شدیم، میی بزرگ و زمختی داریمبعضی از ما من ذهن

کند و نازش زیاد است مثل میذوب...کندمیخالصه شما را ذوب. گفتیمنمیاست این طوري نباشد و گرنه

ناز دارد وماند معشوقهاي زمینی یک مردي مثالً خانمی را خیلی دوست دارد و آنهممیمعشوقهاي زمینی

خم. گوید چشم چشممیاشگوید همهمیهزارتا کار. چشم! آن کارهم بکن. گوید برو این کار را بکن، چشممی

. شودنمیشوید او که خممیشما خم. شود براي اینکه ناز داردمی

ي او را به دو عالمی دهد یک خرده که زنده شدید به او یک تار و مومیبه هر حال دو تا عالمی که ذهن شما نشان

شما. وقتی به او زنده شدياندازي دور، مییعنی اصالً محتواي ذهنت را. دهیدنمیدهدمیکه ذهن نشان

خواهم مثل مو ضعیف بشوم کوچک بشوم مثل مو شدن یعنی همه را انداختن، این مو که بشویم میگویید منمی

د مثل شتر هستیم شتر را چه جوري شما از سوراخ سوزن ردگویمیاالن موالنا.  شویممیاز سوراخ سوزن رد
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شود من ذهنی ما، خانم یا آقا این را از میریختبیگندةکج و معوج و یک چیز. توانید رد کنیدنمی.کنیدمی

ی گویم درد هوشیارانه بکشیم تا شتر تبدیل به مو بشود، پس از مدتنمینه این شتر  باید اینقدر من. سوزن رد کن

چشید، زندگی آن وري را، زندگی میگوید شما باالخره یک جایی مزه زندگی رامیدرد هوشیارانه، همین را دارد

شوي، شتر تا نصفه هم بیاید نصفه بعدي فوراً میاصلیت را، جان اصلیت را، وقتی چشیدي دیگر یک دفعه مثل مو

اگر ما مصل شتر باشیم و کج و کوله و یک من ذهنی کنم، من ناز دارم،نمیگویدمیولی اولش شتر. شودمیمو

براي اینکه مرتب این کفگیر فکر دستش است و دیگ همکند،  میردشویم، زندگی ما را خُمیبزرگ، خُرد

گیریم سرمایه گذاريمیکنیم؟ ما حرارت زندگی رامیجوشد، دیگ و حرارت را ما درست کردیم ما چه کارمی

زند شما چرا متوجهمیآن هم با این فکرها به همدردها، این دردها را ما روشن کردیم، کنیم در فکرها ومی

.شویدنمی

با دوست ما نشسته که اي دوست دوست کو؟

زنیم ز مستی به کوي دوستکو کو همی

خواند میخواند، عاشق نامهمیهمین که قبالً گفتیم، گفتیم یک معشوقی عاشقی را به حضور پذیرفته بود نامه

خواند، دوست پهلوي ما نشسته ما یک هوشیاري هستیم آن هم هوشیاري بزرگ ما جزء آن مییعنی ذهنش را

جستجوولی ما آمدیم رفتیم به ذهن، با ذهن یک چیز ذهنی . توانیم به او زنده بشویممیهستیم عین آن هستیم

چرا؟ براي این گوییم که دوست کو؟ میستیعنی به دوکه اي دوست دوست کوگوییم کوکو کوکو میکنیممی

.کندمیجستجوگردد میگردیم، تصویر ما دنبال تصویرمیکه دنبال تصویرش

توانی به او تبدیل میي باال را شما متوجه بشوید که همین لحظهجستجوگوید که شما معنی آن میاینها را موالنا

این نیست که از بیرون استفاده نکنید همۀ اش معنی. ه بیرونبشوي در صورتی که بیرون را تعطیل بکنی، نروید ب

یتان برسید به همسرتان هم برسید بیزنس تان هم برسید و هاآوریم زندگی داریم، به بچهمیما کار داریم پول در

هی با ذهن نگو کو کو، شما روي دوست هستید، همۀ ما سوار بر دوست هستیم، روي .انداینها همه در حواشی

ست هستیم در آغوش دوست هستیم، اما مست فکر هستیم براي این که دل ما از فکرها تشکیل شده، این هم دو

یک سري باورها و فکرها که مربوط به چیزهاي بیرون است مرکز ماست آن مرکز دارد دنبال خدا. شناختیم

کو یعنی نیست یعنی گم شده گوید کو کو کو کو؟ همین کو کو یعنی زمان، کو مییک مرکز مادي هی. گرددمی
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این لحظه زندگی است شما هم زندگی هستید به او زنده بشوید، . رسم االن نیستمیگردم، در آیندهمیدنبالش

آدمی : براي این کار توجهتان را نگذارید برود بیرون، توجهتان را روي خودتان بگذارید، همین است که موالنا گفته

کند ماده رامیآدمی فقط یک طرز نگاه است، هوشیاري است به این ور نگاه.دید است و باقی گوشت و پوست

گردد، از جنس هوشیاريمیگوید کوکو دنبال مادهمیشودمیشود، از جنس مادهمیبیند از جنس مادهمی

بینیم که میشود با زنده شدن به جان و شیرین تر شدن  ومیکند، یک ذره به جان زندهنمیشود دیگر کو کومی

.شویممیوسیعتربریممیشویم هر چه از بیرونمیهر چه وسیعتر

بزرگتر  ...یعنی توي زیاد، بزرگترشویم، نهصد تو گفت، میبزرگترکشیممیبیرون از چیزهاهر چه هویتمان را

این تبدیل را انجام زنیم، مست فکرها نیستیم، مست دردها نیستیم، یادمان باشد هر کسی که نمیدیگر کوکو

زند و زیر درد است، شما نگویید که درد ندارد به ظاهر آدمها نگاه نکنید که اتومبیل خوب میکوکونداده حتماً 

.کنند، اگر تبدیل نشدند درد دارندمیشوند خانه خوب زندگیمیسوار

قاطی اینها، اگر کسی تبدیل یا حضور است یا من ذهنی یا باالخرهستانسان باالخره به طور انتهایی دو جوره

شما به ظاهرش نگاه نکنید به پولش نگاه نکنید به مقامش نگاه نکنید زیر درد من ذهنی است اش نشده همه

:گویدمیمست درد است همین را داردکند، میشدید است، مطمئن باش، کوکو

رکیکاندیشهوناخوشتصویرهاي

دوستسوينیستاینوباشدسستطبعاز

تواند میآید فکرمیکنید هر چی، هر چی به فکرمیتصویرهاي بد ذهنی آن چیزهایی که شما در ذهن تجسم

یی که این بافت تولیدهاتواند ببیند و فکر هم از آن چیزي بسازد، و اندیشهمیببینید این پنج تا حس ظاهر ما

کند، میاست که من ذهنی تولیدايهکند، اسمش را گذاشته اندیشه رکیک، اندیشه رکیک زشت اندیشمی

گوید خوش است، این تصویر معنوي میکند و اینها رامیتصویرهاي ناخوش هم آن چیزهایی است که ذهن تولید

خواهیم  این تصویرها را نمیکنید، از تصویر در ذهن ما چیزيمیتوجه. شود انرژي گرفتمیاست، از اینها

طبع یعنی همین من ذهنی باشدسستطبعازگوید میچشدمیتصویر شیطانکند، باده از میشیطان درست

از ذهن سست، حاال چرا سست؟ براي اینکه با چیزهاي تغییر پذیر با زمان درست شده، من ذهنی بر اساس 

بعطازگوید میچیزهاي بیرونی که دائماً در حال گذر و تغییرند درست شده، استقرار ندارد، براي همین است که
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نیستند شما بسوي تصویر در دوستسوي. ي ذهنی سست هستندهایعنی تمام منهاتمامی طبعباشدسست

. ذهنتان نروید

آنچه در اندیشه ناید آن خداست****هر چه اندیشی پذیراي فناست 

چ تصویري از هی. آید خدا آن استنمیهر چه که به تصویر در بیاید آن از جنس خدا نیست آن که به اندیشه

کنیم این چیز میبینیم تجسممیگیریم همسرمان، بچه مان، خوابمیتصویرهایی که ما زندگی.  زندگی نگیرید

توانید موالنا را تجسم کنید، هر چه را تجسم کنید اینها را نمیکه در ذهنمان فالن دانشمند است، حتی شما

شما باید به حضور زنده اند،شود اینها رکیکمیاختهسایی که حول و حوش اینههاسازد، و اندیشهمیشیطان

. بشوید ذهنتان ساده بشود، در ذهنتان من نباشد، ذهنتان پاك باشد؛ این حضور مستقر از ذهنتان استفاده کند

نگذارید طبع سست یعنی من ذهنی اندیشه . این اندیشه قشنگ است این اندیشه نیک است این خرد است

آن جهت جهت ماده است و سوي . وش ایجاد کند و اینها را بجاي تصویرهاي زیبا جا بزندرکیک و تصویرهاي ناخ

.  دوست نیست

کندخودخویشصفتتاباشخاموش

دوستهوييهاکوتوسرديهايهاکو

توانیم به ذهن و زبان صفتهاي خدا را نمیبلی ذهنت را خاموش کن، تا او خودش بگوید که چه صفتهایی دارد، ما

تواند درست بشود، من نمیبگوییم، بگذار به او زنده بشوي، چون خاموش باشی ذهن را خاموش کنی، من ذهنی

شود، مخصوصاً از مقاومت در مقابل این لحظه میذهنی از فکرهاي من دار درست کردن و مقاومت و ستیزه درست

مقاومتی ضدش است، مقاومت بیشود، تسلیم ضدش است،میکه مقاومت در مقابل زندگی هم هست درست

مقاومتی یعنی خاموش بودن، تو خاموش باش تا خود خدا بگوید که بیبرد،میمقاومتی از بینبیکندمیدرستش

از طریق دمیدن زندگی به وجود شما به فکر شما به احساس شما و دادن برکاتش به شما،. چه صفتهایی دارد

یعنی ما . ي او کجاهامن ذهنی کجا، و بیان شادي و خرد و عشق و زیباییگوید این بیان ناخوشیهاي سرد ما درمی

ي سردمان را و استرس سردمان را، پز دادن و خوشیهایی که از بیرونها، و گریهیمشمیل نداریم خاموش با

. اینها باهم قابل مقایسه نیستند. گذاریممیگیریم بجاي برکات زندگیمی
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