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2511شمارةغزل،شمسوانید،يمولو

به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی؟

ما، چو تو در اصل از مایی؟اي از چرا بیگانه

اي جانم، مکن ناز و مرَنجانَمتو طوطی زاده

اي دانم تو قانونِ شکَرخاییز اصل آورده

بیا در خانه خویش آ، مترس از عکسِ خود، پیش آ

ست و هرجاییبِهِل طَبعِ کَژاندیشی، که او یاوه

بیا اي شاه یغمایی، مرو هر جا، که مارایی

تلخی، به نزد ما چو حلواییاگر بر دیگران 

نباشد عیب در نوري کز او غافل بود کوري

نباشد عیب حلوا را به طَعنِ شخصِ صفرایی

برآر از خاك جانی را، ببین جان آسمانی را

ست اي جان مه و این چرخِ خَضراییکز آن گردان شد

قدم بر نردبانی نه، دو چشم اندر عیانی نه

نه، که تا جان را بیفزاییبدن را در زیانی 

درختی بین بسی با بر، نه خُشکش بینی و نی تَر

به سایه آن درخت اندر بِخُسپی و بیاسایی

یکی چشمه عجب بینی، که نزدیکش چو بنشینی

شوي همرنگ او در حین، به لطف و ذوق و زیبایی
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ندانی خویش را از وي، شوي هم شیء و هم الشی

نمانَد رنگ و سیمایینمانَد کو نمانَد کی،

چو با چشمه درآمیزي، نماید شمسِ تبریزي

درون آب همچون مه ز بهرِ عالَم آرایی
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2511با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

2511شمارةغزل،شمسوانید،يمولو

نگشایی؟به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم 

اي از ما، چو تو در اصل از مایی؟چرا بیگانه

پس موالنا از زبان زندگی از زبان خدا به انسان که از جنس خودش است از جنس هوشیاري است این چنین خطاب

کنی؟ و در حالی که در اصل از جنس نمیهوشیاریت را بازحیات چرا چشم آب چشمهگوید به باغ و میکند،می

اگر بیت را به بیگانه هستی؟اینقدر مایی یعنی از جنس خدایی، از جنس زندگی هستی، پس چرا نسبت به ما 

تواند مفید میبسیار بسیار،گویدمیچهار قسمت تقسیم کنید و ببینید که عمالً این چهار قسمت به شما چی

طور در پیاده کردن آن روي خودمان بسیار تأمل و کردن این ابیات و همینکنم در معنیمیمن پیشنهاد. باشد

خوانیم و به میصبر کنیم، بالفاصله از بیت نگذریم، و تا آنجا که مقدور است بیت را بشکافیم، ببینیم وقتی بیت را

توانید روي خودتان پیاده میو شما؟کندمیبینیم؟ چه تغییري را بیت بیان و اشارهمیکنیم، چیمیخودمان نگاه

کنیم و بارها گفتیم از میشود که در حالی که ما تو این تن زندگیمیحیوان، پس معلومچشمهبه باغ و .کنید

.حیات وجود داردآب چشمههستیم یک باغ و هوشیاريجنس خداییت و 

شود چشممان به مینی؟ پس معلومکنمیآب حیات چرا چشمت را بازچشمهبه این باغ و : گویدمیو وقتی موالنا

کند که وضعیت تو باید عوض بشود، میآب حیات و باغش بسته شده و بطور غیرمستقیم به این اشارهچشمهاین 

سم باشد و خارستان را ببیند باز شده، و چشمهتواند میدیگري کهچشمهبراي اینکه چشم هوشیاري تو به یک 

. شودمیاز آن صادرو انرژي است که ذهنیمنچشمهآن 

امتداد خداست، خداییت است، انسان از جنس. کندمیپس به این ترتیب دوباره موالنا وضعیت بشر را توصیف

از هم هویت شدن هوشیاري که اصل ماست با چیزهاي ذهنی مثل فکرها ذهنیمنباز است،ذهنیمنچشمش به

چسبیم به آنها و از آنها زندگیمی، و وقتی ماشودمیکنند تشکیلمیو هیجانات که بیرون را به ما ارائه

شود و میانرژي مخرب ساطع،زهرچشمهشوند مرکز ما، پس مرکز ما که االن مادي است یک میخواهیم آنهامی

در توي این مرکز، دردهایی شبیه خشم، ترس، نگرانی از . کند خارستان استمیباغی هم که در بیرون درست

حاال چشم . آینده، احساس گناه و خبط نسبت به گذشته، هیجانات منفی وجود دارد، هم هویت شدگی وجود دارد
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ار راکند بیش از حد این کمیما که هوشیاري هستیم آمده یک مرکزي درست کرده گذاشته توي مرکز ما، اشتباه

آب حیات و باغی که در این جهان درستچشمهگوید چرا این چشم هوشیاري را به میکندمیسئوالیو کندمی

حاال سئوال این است که . کنممیاالن باز:گوییدمیکنی؟ خوب جواب سئوال ساده است، شما االننمیکند بازمی

توانید دو تا کار بکنید، یکی اینکه این لحظه مینیم شماکمیکنید؟ در این لحظه که داریم صحبتمیچطوري باز

آن را ،کنممیراجع به این لحظه صحبت،که زندگی است و خداست و از جنس شماست و عمقش بینهایت است

اگر این لحظه را که از جنس زندگی است ببینید فرم و وضعیتش . توانید وضعیت این لحظه را ببینیدمیببینید و یا

بینیدنمیش رایاز این لحظه زندگ،ببینیدذهنیمنداشته باشید و با چشمذهنیمنبینید، ولی اگر شمامیهم

تان فقط وضعیتش را ببینید ذهنیمنو اگر با. بینیدمیبینید بلکه وضعیتش رانمیخدایش را،بینیدنمیعمقش را

.کنندمیراافتد که ضد زندگی است، که همه این کار مییک اتفاق عجیبی

آییم به این لحظه، این لحظه یاد میتوانیم ببینیم؟میه جوريیوان را چحچشمهمی خواهیم ببینیم که باغ و 

این . گرفتیم با هوشیاري جسمی وضعیتش را ببینیم و وضعیتش را بجاي خود زندگی بگیریم، و این لحظه بگیریم

بین یا چیزبین چشم شی،ین لحظه را که زندگی است ببینیماتوانیمنمیعلت اینکه،موضوع اشتباه اساسی است

کند ستیزهمیبیند، با وضعیت مخالفتمیماست یا هوشیاري جسمی است که از این لحظه فقط وضعیتش را

. دهدنمیآن زندگی را،خواهدمیکند، چرا؟ از وضعیت زندگیمی

کنید؟ شما در این لحظه قدرت انتخاب دارید، میانتخابافتد، ببینید کدام را شمامیپس بنابراین دو تا اتفاق

که به شما یک اتفاق دیگررسیدن بهتوانید اتفاق این لحظه را ببینید و این را پله کنید برايمیارادة آزاد دارید،

این لحظه هر کنیم؟ براي اینکه اتفاقمیچرا ما این کار را. اگر این کار را بکنید اشتباه کردید. زندگی خواهد داد

حیوان در چشمهمنبع باغ . حیوان هستیدچشمهشما دنبال باغ و ،تواند بدهدنمیچه باشد آن زندگی را به شما

تواند از اعماقمان بجوشد بیاید باال، ولی براي اینکه از اعماق ما شروع میتواند در این لحظهمیکه،درون ماست

حظه را پله کنیم براي رسیدن یک چیزي در آینده که به ما زندگی کند به جوشیدن، بجاي اینکه اتفاق این ل

پس اگر در این لحظه بجاي این لحظه که زندگی . این اتفاق را باید بپذیرید باهاش ستیزه نکنیدباید ، خواهد داد

به یک و این را وسیله کنید براي رسیدن است اتفاقش را با اتفاق ستیزه کنید و در مقابل اتفاق مقاومت کنید
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ما زندگی خواهد داد، این همان انتظار براي زندگی کردن است که همه بهش ذهنیمنوضعیتی در آینده که به نظر

.این وضعیت فعلی بشر است. مشغولند، این غلط است

یک حالت دیگر این است که شما اتفاق این لحظه را بپذیرید بدون قید و شرط قبل از قضاوت، این کار شما را از 

کند به جریان پیدا کردن و به ریختن به چهار میشروعچشمهکند و میرا بازچشمهیعنی .کندمیچشمهس جن

توي این جریانی که از پذیرش وضعیت این لحظه . بعد جسمی، بعد فکري، بعد هیجانی و بعد جان شمابعد شما،

آید باال، براي انسان تام و تمام میجوشدمیچشمهسبب است و از این بیشادي که. شود، شادي هستمیحاصل

.نه تنها توش شادي هست خرد و برکت است. و کافی است

گوییم چرا بازمینی؟ ماکنمیچرا چشم هوشیاریت را بازحیاتچشمهپس در جواب سئوال اینکه به باغ و 

شادي چشمهبدون قید و شرط، پذیریممیشود، اتفاق این لحظه رامیاین لحظه باز،م و راهش این استیکنمی

با اتفاق ،رویم جلومیهمین طور لحظه به لحظه،کنیمنمی، قضاوتکند به جوشیدن و جریان پیدا کردنمیشروع

شود میزیادترشود،میشود زیادترمیجریان زیادتر،پذیریممیقید و شرطبییعنی،کنیممیاین لحظه آشتی

برخوردآنهاپذیرش یواش یواش این ریختن شادي به فکر ما و مردمی که باطریق از ،شودمیوقتی زیادتر

شود، وضعیتها بهترمیشویم که کارها بهتر داردمیکند، ما متوجهمیعوضدر بیرون کنیم زندگی ما را می

، و فکر ریزدمیابه تمامی ذرات وجود جسمی شمشود، براي اینکه بتدریج دارد برکت زندگی و شادي زندگیمی

.شودمیو فکر شما خالقشودمیشما و کارهاي شما خردمندانه

چیز عجیب غریبی اتفاقاگر شما این کار را کردید وضعیتها شروع کردند به بهتر شدن شما نترسید، فکر نکنید 

این که زندگی شما بهتر بشود این .باغ حیات خدا بینهایت استچشمهافتد آن هم بپذیرید، بدانید که آب و می

فکرتان را خالق بکند و شما را تماماً به حضور ،خواهد شما را سالمت کندمیزندگی.کار منظور زندگی است

بنابراین شما نترسید و بهتر شدن ،مثل آنتن پخش کندبه این جهان برساند، و آن برکات را از طریق شما 

پذیرید جریان شادي مییعنی هر لحظه،ه شما شروع کردید به شادي بخشیپس از اینک. اوضاعتان را بپذیرید

شود و پس از اینکه این کار ادامه پیدا مییعنی زندگی شما لذت بخش،شویدمیشما شادي بخش،شودمیزیاد

،داردیمرود از جهان غیب برکات را برمییک چنین شخصیبنابراین ،مثل موالنا.شویدمیشما صاحب ذوق،کرد

شما در این لحظه اگر رود آنجا، اما میدوباره برمی گردد،ریزد به این جهانمیسطل سطلآوردمیمثل این غزل،
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کند به زندگی چهار، پنج، میشروعیواش یواشاولش انسان که. بیایید با اتفاق این لحظه بستیزید بجاي پذیرفتن

وضعیتی که برايرسیدن خواهد اتفاق این لحظه را پله کند برايمی،اولش ستیزه ندارد،شش، هفت هشت سال

در وضعیتها ،دانند که در چیزها زندگی نیستنمیآید زندگی توش هست، انسانها اولشمیبه نظرذهنیمن

کنند میوسیله،دهدنمیاتفاق به ایشان زندگی،بینندمیاتفاقش رااز این لحظهزندگی نیست، بنابراین مرتب

.راي رسیدن به یک اتفاق دیگرب

اتفاقات مهمی که مردم مثالً منتظر هستند مثل دیپلم گرفتن، مدرك دانشگاهی گرفتن، ازدواج کردن، بچه دار 

کنند تویش میفکراینها براي مردم وضعیتهایی است که ،یا بزرگتر شدنشدن، خانه خریدن، جواهر خریدن

اسمش را بگذاریم مرض، که اسمش هست منتظر باش ،شوندمیمرضی دچارگفتم به یک زندگی است و در نتیجه

که شما پا به این جهان گشودید شروع اي زندگی از لحظه.اندتا زندگی شروع شود، اکثر مردم در این وضعیت

.حیوان را بستیمچشمهشده، اشکالش این است که 

بینید آن را پلهنمیزندگی را،بینیدمیاین لحظه راحاال اگر شما این کار را ادامه بدهید یواش یواش وضعیت

کنید براي یک وضعیت دیگر، پس از یک مدتی متوجه خواهید شد که این وضعیتهایی که منتظرش بودي به می

این دهند، و آنموقع مالمت خواهید کرد آدمها یا وضعیتها را، مثالً شما ممکن است بگویید که نمیشما زندگی

بینید، میدر نتیجه محیط را شما مانع.من زندگی کنمگذارندنمیمنهاي، همکاران من، فامیلمنهمسر من بچه

بینید، اینمییواش یواش محیط را دشمن،کنیدنمیبینید به مانع دیدن هم قناعتمیپس از یک مدتی که مانع

گوید مردم دشمن من هستند، خیلی میکندمیشود دشمن پیدامیتر جلوتر و پیشرفتهبهرودمیوقتیذهنیمن

کنند همه نه تنها مانع هستند میفکر،یک ذره که پیرتر شدند به مرض روانی دچار شدندذهنیمناز انسانهاي

موالنا به ما .و طرز دیدش استاستخواهند بگذارند او زندگی کند، دشمنش خودشنمی.بلکه دشمن هم هستند

:گفته

باقی گوشت و پوستآدمی دید است و 

آنچه چشمش دیده است آن چیز اوست

بیند یا وضعیت میبیند آدمی همیشه در این لحظه هست، در این لحظه زندگی رامییعنی آدمی در این لحظه چی

خواهد و یواش میشود و از وضعیت زندگیمیبیند از جنس وضعیتمیبیند، اگر وضعیت زندگی رامیزندگی را
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یواش یواشکسی که این لحظه را وضعیت دیده وسیله قرار داده بعد آن وضعیتها. شودمیخرابیواش کارش 

شود در سن چهل پنجاه سالگی و در این لحظه هر کسی میمانع شده بعد دشمن شده، این آدم بسیار سرخورده

این جور دید، فکر آدم را ،کندمیبیند یا دشمن، این کار بدن آدم را مریضمیکه در اطرافش است آنها را یا مانع

جور هیجانی هکند همه دشمنش هستند چمیکند، وقتی آدم دیدش این است که بین دشمنان زندگیمیخراب

.کندمیپیدا

ریزد و در نتیجه میآید به همه چیزمیشود شاديمیحیات از درونش جاريآب چشمهآن یکی آدم یواش یواش 

بعدش باغ را در چهار بعدش،را ببیندچشمهاول باید .بیندمیراچشمهو نه تنها کند،میدر بیرون باغ درست

آخر سر خدا هم که ،پوشاندمیپوشاندمیآب حیوان را در اثر مقاومت هیچشمهاین یکی نه، این یکی . بیندمی

رد وارد بشود، مریضگذانمیاینقدر ستیزه و مقاومت دارد،که برکتش را وارد وجودش کندمی کند سعی دارد 

این . بردمیکند از زندگی لذتمیذوق پیدا،شودمیشود خوشبختمیآن یکی شاد. شودمیشود بیچارهمی

.شودمیشود بدبختمیشود فکرهایش خرابمیحالبیشودمییکی یواش یواش مریض

پذیرش اتفاق این لحظه ،شما باز بشوداز درون آب حیاتچشمهخواهید؟ پس پله اول براي اینکه میشما کدام را

. نه پله قرار دادن آن وسیله قرار دادن آن براي رسیدن به یک وضعیتی در آینده، این را باید خوب بفهمیم،است

یا تسلیم و تمرین،کنیدمیآشتی با اتفاق این لحظه را تمرین،کنیدمییواش یواش که شما پذیرش را تمرین

شود و شما ناظر و نگاه کننده به آن هستید میجوشد و شادي از شما دارد ردمیداردچشمهکنید و این می

بینید میذهنتان را. فقط کارتان این است که با اتفاق این لحظه آشتی بکنید،کنید کم یا زیاد استنمیقضاوت

شوید با چی هم هویت هستید میبینید متوجهمیعیبهایتان را،بینیدمیراذهنیمنبینید یعنیمیخودتان را

کنید، اینها میدارید، چقدر حسادت دارید، چرا پشت سر مردم غیبتقدر خشمچه جور هیجاناتی را دارید، چه 

. شوید در کالف سردر گم فکرهاي هم هویت شده و دردهانمیگم. رساندمیاین بینش به شما یاري. بینیدمیرا

دهد، میشود شما را دارد شفامیوه بر این، این برکتی که از شما ردتیزید باهوشید، چشم بینا دارید، عال

اندازید آدمها میکینه رااندازید، میها دهد، با این شناسایی شما دردها را مثل رنجشمیرا دارد شفایتاندردها

آب حیات باز کنم، تا حاال بسته چشمهخواهم چشم هوشیاریم را به باغ و میگویید منمیبخشید، چرا؟میرا
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خواهم دیگر این کار را نمیبودم اشتباه کرده بودم، با دیدن اتفاق این لحظه فقط و ندیدن زندگی و ستیزه با آن،

. بکنم

چشم نگشایی؟ شما به را فهمیدیم در یک چهارم دوم بیت چرا اینبیتو پس از اینکه ما یک چهارم اول و دوم

بینم؟ کاري با دیگران نداشته باشید، نورافکن روي شماست و میکنید، ببینید که االن من چیمیخودتان نگاه

دانم که هنوز چشمم باز نشده و منمیبینم که مقدار زیادي درد دارم، ومیگویید منمیکنید ومیشما تأمل

این خار را ،دارمذهنیمنحیوان باز کند، تا زمانی کهچشمهرا به باغ و تواند چشم منذهنی نمیمندانم کهمی

از هم هویت شدگی تشکیل شده، براي براي این که از درد ساخته شده، ،این دردها را خواهد دید،خواهد دید

.بشوم، من االن نیستمچشمهباید خود ،باید ساکن بشوم،آب حیات را ببینمچشمهاینکه من 

دانید که این وضعیت شما را بیمار کرده دیگران نکردند شما کردید، شما هم میشوید، شما االنمیتواضعشما م

براي اینکه غلط یاد گرفتیم ما، براي اینکه این ابیات را نخواندیم ما، ؟نکردید دیدتان کرده، چرا دیدتان غلط است

دائماً که ام؟ براي اینبگویید که من چرا از خدا بیگانه،دتاناي از ما؟ بپرسید از خوگوید چرا بیگانهمیاز زبان خدا

خواهم بگذارم نمیامکنم، براي اینکه من درست کردهمیکنم، براي اینکه به منم نگاهمیبه یک جسم دیگر نگاه

من حواسم همش به او هست، نیست؟ آیا . مرا متقاعد کرده که من او هستمذهنیمنبمیرد، براي اینکه این

کسی اگر به شما بگوید که ؟ را لحظه به لحظه بلند کنیم و تعمیرش کنیمذهنیمنحواس ما به این نیست که این

ودتان هم دهید؟ اگر بگوید زیبا نیستید در حالی که شما با زیبایی خنمیشما واکنش نشان،شما سواد ندارید

دهید، میشما واکنش نشاناگر بگوید شما خردمند نیستید و شما درستکار نیستید،؟کنیدمیهویتید چه کار

.ایمایم، یعنی از خدا بیگانهپس شما من دارید، تا زمانی که من داریم از او بیگانه

خواهید در نمیاي؟ شماچرا بیگانهگوید،میوقتی در اصل از ما هستی، اصل تو ما هستیم، خداگویدمیاو دارد

ام از خدا براي اینکه در این لحظه توجهم تماماً به وضعیت است، این مورد تأمل کنید؟ که علت اینکه من بیگانه

افتد؟ االن چه اتفاقیمیاش حواسم به این است که چه اتفاقیهمه،من اینقدر در سحر و جادوي وضعیتها هستم

من با چشمۀ زهر که ! آب حیات من کاري ندارمچشمهشود؟ با میشود؟ فردا چهمیبعد چیافتد؟ پنج دقیقه می

ترسید، وقتی میترسد، شما هممیشوند این مرکزمیوقتی وضعیتها عوض! کار دارمبا آن در مرکزم گذاشتم 

کسی که زیر . شویدمیترسید خشمگینمیافتد، شمانمیافتد که هیچ موقعنمیوضعیتها مطابق میلتان اتفاق
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اش را کوچک کند، من از خشم و ترس درست شده، قسمتهایش، بقیه تواند مننمیسلطه خشم و ترس است

مثل نقشهاي ما، مثل نقش پدري مادري ،هم هویت شدگی با متعلقات مثل پولهیجانات منفی هم هستند، 

از اینها ذهنیمنز ما، در اثر چسبیدن به آنها،شده مرک،استادي با هر چیز تعلق داشتنی که براي ما مهم است

به محض اینکه بدون قید و شرط با اتفاق این لحظه آشتی کنید، یعنی آن را بپذیرید از جنس او.درست شده

اگر در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت کنید از .شویدمیباز هم بپذیر از جنس اوشوید، نمیشوید، بیگانهمی

.شویدمیاز جنس اتفاق بشوید در سلطه آن.شویدمیجنس اتفاق

به خودتان نگاه کنید چقدر زیر سلطه اتفاقات هستید؟ چرا االن شما نگران هستید؟ براي اینکه زیر سلطه اتفاق 

در مقابل هر اتفاقی مقاومت کنید از جنس او. کنیدمیچرا زیر سلطه اتفاق هستید؟ براي اینکه مقاومت. هستید

شوید اتفاق از میشود شما آن فضامیفضا بازاگر باهاش آشتی کنید یک . گیردمیو او شما را زیر سلطهشوید می

آب حیات چشمهکند تا راه حل از آن فضا بیایدو آن میاتفاق از خرد این فضا استفادهو اینشود، میشما جدا

شما بجاي اینکه باهاش دعوا کنید آید میهر چالشی. آب حیات استچشمهفضاداري در این لحظه . است

ستیزه بستن . کنید، باز شدن فضا آمدن خدا به زندگی شماستمیگیرید فضا را بازمیمقاومت کنید، در آغوش

خواهید سنگ میشما. آن فضاست و بیگانه شدن شما از خدا و زندگی است و سفت شدن و جسم شدن شماست

. تواند بکندنمیندگی کاريسنگ بشوید ز. بشوید؟ دلتان را سنگ کنید

و مرَنجانَمنازاي جانم، مکن تو طوطی زاده

اي دانم تو قانونِ شکَرخاییز اصل آورده

شکریطوط.ایمزادهیطوطماازکدامهر.کندنمییفرق،دیگومیخدا،دیگومیعارفکیحاال،دیگومیمابه

خودشاز،دیبگویچدیریگمیادیصاحبشازیطوط.بگویچدهدمیادیخدایطوطبصورتمابه.خوردمی

لحظهبهلحظهکهمیهستياباشندهمایعنی.میهستخواهيشادهممیخورمیشکرهمماپس.کندنمییصحبت

مزاجبا،استرس،يگرفتار،غموغصه،عزا.نیایعنیزادهیطوط،کندارتعاشدیباماوجودذراتتمامدريشاد

او.استسازگار،کردهلیتحممابهراخودشکهذهنیمنیعنییفرعمزاجبا،مایاصلمزاجبا،ستینسازگارما

.زاستيشادمایاصلذاتیول،استشدهدرستغموغصهاز،شدهدرستعزااز
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حضورسمتبهکهیانسان.استیکافيشاد.ستهيشادۀ چشم،میکردصحبتاولتیبدرکهياچشمهاصالً

سمتبهکهیانسان.استيشادبهمندعالقه،رودمییزندگبهشدنزندهسمتبهرودمیخداسمتبهرودمی

؟چرا،خواهدمییهخواهدمییه.استخواستنيسوبه،کندبزرگخواهدمیراشذهنیمن،رودذهنی میمن

.استکنندهابقاشیبرا،خواستنموتور،خواستنخوداصالً.داندمیانباشتندر،داندمیخواستندررایزندگ

ها موقعیبعض.خواهدمییچستینمعلومحاالخواستنخواستنخواستنخواستن.ستهذهنیمنيبقاسبب

.میخواهمیهمزهر،میخواهمیهمدردمیکنمیهماشتباه

يشاد،دینکمیگوشبرنامهنیابهکهواشیواشیناتیزندگدرکهدینیبمیشمااگر.خواهدمیيشادیکینیا

یدانمیکهتو،دیگومیبعد.دینکمیشرفتیپدیدارشما،گرفتهراخواستنيجا،يشادشدنيجار،ییفضا

به،استسکونماذات؟هیچماذات.استيشادذاتت،يداريشادبهعالقهیدانمیکهتو.يازادهیطوط

دهسالنهشودذهنی میمن،ذهنیمنبهمیرفتمیکرداشتباهماحاال.شودمیيشاد،کندحرکتنکهیامحض

.سالهفتادنه،سال

مایعنی.کردننازدیگومیذهندر،خدازبانازموالناراماریتاخدینیبب، مرنجانمونازمکندیگومیرانیهم

ناز،بخوانمنازنیهمبهراجعيزیچکیخواهممیاآلناًاتفاق،هیزشتنازچه.میبروخدايسوبهمیکنمینازمیدار

درو؟یکنمینازیچيبرایکننازآنجاستینا،یمننیع،یمنة زادتوکهدیگومیشمابهددارخدایعنی.کردن

یچيبرا،یهستزشتذهنیمنيتوکهتو،کندنازدیباوسفی.کنمنازدیبامندیگومی،خواندمیخواهاآلناصل

؟میکنمینازکهمیداریچذهنیمنيتومارآخ؟یکنمیناز

،ذهنیمندريکردجاخوشيسادیوایچيبرایعنی، مرنجانمونازمکن: کندمیارائهمابهبایززبانبهیعنی

ومنیعنی،.مرامرنجانیعنیمرنجانمو؟یکنمیریتاخچرا،استرسوغموغصههمهنیا؟هستیچآنجارمگ

نیایچيبرا.کشممیدارممن،کشممیرنجدارمدارمهمخدامن،یکشمیرنجيدارکهتو.میهستیکیتو 

متوجه نمی شوي؟ چرا،يداریدسترسمنخردبهکهتو؟یکنمیراکار

يشاد،لیاصبودنشادیعنی،يخواريشاد،دنیجوشکرقانونپس، ییشکرخاقانونتودانماي آوردهاصلز

شماکهدیگومیخداقانون؟یقانونچه.استذاتمانجزویعنی.خدااز؟میاآوردهکجاازماارداشتنسبببی

فردا،خوشحالمکردمسودامروزخوب.داردییدوذهنیمن.یخوشنه،سبببیيشادو.دیباششاددیباشهیهم
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يشادآن.نمیغمگخوشم.نمیغمگدهممیدستازفرداآوردمدستبهامروزکهیپولنیهمیعنی،کنممیضرر

نیا.ستهتیوضعنیهمفضاآن.ندیبمیيآنطور،هستذهنيفضاکی.کناربزنرانیایول.اندییدوغمو

فکر.استتشیوضعجزوهمتننیاالبته.ستهتشیوضعهمیکی، یِزندگوهستلحظهنیاخودیکیلحظه

ازشماخود.دیهستجدانهایاۀ همازشماخود.استتشیوضعجزوهمشمادرد.استتشیوضعجزوهمشما

شاددیباشهیهمکهدیهستشماکهداردقانونکیچشمه.دیهستچشمهخودشماخود.دیهستسکونجنس

.هستممنتواصل،ياگرفتهخدامناز،ياگرفتهمنازتورابودنشادقانوندیگومی.باشد

، يشادواستسکونجنسازیزندگ،داندمیکهیزندگ.بدانشمایعنی؟دانمویدگیمچرا، دانماي آوردهاصلز

تلفوقت،یکننازیخواهمی،یباشذهنیمنيتویخواهمییباشنیغمگدیخواهمیاگر.دیاگرفتهاوازهمشما

بهنکهیايبرا؟یکنمییچیسرپیزندگقانونازیچيبرایول.یتوانمی،یکنمیانکاررابودنزادهیطوطویکن

یغلطدیدکیچون؟نکندعملاصلشبه؟ندهدگوشاصلشحرفبهآدمشودمی.یدهنمیگوشاصلتحرف

یزندگاجسامازوندیبمیرااجسامفقط؟کردهدایپیجسمياریهشذهندرچون؟کردهدایپذهندر

دیدنیبهتر،ندیبمیراها تیوضعاآلنکهیجسمياریهشنیا؟کندحیتصحراغلطنیاخواهدنمیوخواهدمی

.استدیدترین نیپائ،دنیدها حسنیابا،دنیدفکربا،فکر.ماستدیدترین نیپائ.ماستدیدنیبدتر،ستینما

نیابهدیبا،سالدهسالنه،سالهشتهفتازبعدتودیگومیخدادیگومییزندگکه.مامیداريرگیددیدکی

؟ذهندريکردریتاخیچيبرا،یبرسدید

باز،کندمیجادیابعدمچهاردرکهیباغواتیحآبۀ چشمبهراچشمممنچرا.دیبپرسخودتانازشما

بودنیاباغش.امدهیدراباغش.استبودهبازمذهنیمنمخربوشوروفیکثآبۀ چشمبهچشمم؟کنمنمی

،هستمجداهمهاز،دارمدعواهمهبا،نمیبمیمانعراهمه،نمیبمیدشمنراهمه،شدخرابهمهباروابطم

بهبدارمرواتوانمنمی،حسودم،نمیخشمگ،ترسممی،نگرانم،کشدمیمراداردییتنها،ندارمدوستراچکسیه

صدمهمردمیوقت،کنممیبتیغ،بزنمبیآسخواهدمیدلم،نمیغمگخودمچون،بشودخوشحالیکس

اندازم؟میریتاخبهچرا.استخارستان،ستهذهنیمنباغنیا.شوممیخوشحال،نندیبمی
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:بخوانميمثنوازبیتسهدودیبدهاجازهبله

1905مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

نُويتا بیابی در تَنِ کهنه******بشنو این پند از حکیمِ غَزنوي

هزاران؟ذهنیمننیااستسالشچند،هذهنیمنکهنهتن،کهنهتننیادرکهبشنوییسنامیحکازراپندنیا

،تننیا.کندمیلیتحمداردواستکردهلیتحمتیبشربهراخودشکهنهتننیاآدمحضرتزماناز.سالشه

حسواستلحظهنیااتفاقبهمقاومتشاملکهرایکهنگما.هستجزوشمهنیا،گویدمیمهنیا.ستینتننیا

منتقلژنقیطرازیحتنسلبهنسلرادردهاما.میابردهارثبه،استيمادجهانباتیهوهمو،هستییجدا

،شیپسالهزارپانصد،شیپسالدوهزارهستادمانیما.میکنمینقلمیدارنهیسبهنهیسرادردهاما.میکنمی

؟میکنمیتکراریچيبرارانهایامیداننمیاصالًومیکنمیتکراررانهایاوافتادهيبداتفاقچهشیپسالهزار

یزندگنوبهنوبایدشما.خداشیپازرسدمینوبهنولحظهنیایزندگ؟بشودیچکه.استذهنیمنیکهنگنیا

درتا،بشنوراپندنیادیگومی.اصالًچهنمبهاستافتادهاتفاقنیاشیپسالهزارکهکی شروع کردید .دیکن

ایبتوگفتهموالناامروز؟رونیبیبکشیتوانمیراينونیبب.ینیببراينو،ذهنیمنیعنیبافتآندرمحفظهآن

.کنبازاوباغودروناتیحآببهراچشمت

گردمییبدخوردگ،يندارچون******ردوهمچودیبباییروراناز

برودور،توينداریوقت.باشدبایزیعنیباشدداشتهگلمثلصورتکهکندمینازیکسآن،کهدیگویم

زندهخدابه،استعارفدهیرسحضوربهکهیکسیعنی،وسفییعنی، وردهمچودیبباییرو.نچرخییبدخو

،استينطوریاتوتیوضع،شدهضیمربدنت،یهستغصهوغمازپر،يدارذهنیمنکهتو.کندنازدیبااوشده

چرا.بجنب،بفهم،کنحرکت،نکنریتاخ،نکننازکهدیگومیکهخواندمنیايبرارانیا؟یکنمینازیچيبرا

ذهنی منییبدخوگرد.ندارندراحضوريبایزصورتنیاانسانهاشتریبخوب؟ذهندریکنمیریتاخنقدریا

؟یکننمیبازوانیحآببهراچشمتچرا؟یکنمیراکارنیایچيبرا.گردندمی

دردوناینابچشمباشدسخت*****نازوباینازيروباشدزشت

دارد.کندنازدیباباستیزکهیانسانهمرونیبدر.استزشتیلیخکندنازوباشدباینازآدميروکهدیگویم

نازیچيبرا،استبیعازپر،استیزشتازپرذهنیمن،کهنداردنازدیگر استکهیانسان.زندمیلیتمث
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راخدامنت،دیبکشراوسفانیمنتدیبا.دیننکنازدیدارخبر،دیادهیدودیدارذهنیمنشمااگر؟کندمی

نازمندییبگودینباشما.شما؟لحظهنیااتفاقبایآشتيبراکنددرازرادستشدیبایکلحظهنیا.دیبکش

راآن،استضیمربدنم،کنددرستراروابطم.کنددرستمراراتیوضعدیایبخدا،نجایانشستممن،کنممی

از آن اًبعد.کنددرستمرایزندگهاي جنبهۀ هم.کنددرستمرايکارها.کنددرستمرایمالوضع.کنددرست

دیباشما.ينطوریاستین؟وییدگمیيجد.شوممیخداجنسازمنموقعآن،برسمحضوربهکنممیقبولمن

شروعلحظهنیهمرالحظهنیاتیوضعدیباشما.کنمیآشتخواهممیمندییبگودیباشما.دیکندرازرانادستت

.رفتنیپذبهدیکن

توانممیچکارحاالرمیبگمیتصممنتا،کندکمکمنبهدیایبیکی،نشستمنجایامنکهاستذهنغلطدیدآن

ما،داردوجودهمیزندگ،داردوجودهمییخدا،استدرستحرفهانیافهمممیمن،بودیکافکمکاگر.بکنم

،ناینابچشم، دردوناینابچشمباشدسخت: دیگومی.ستینيزیچنیچن.میکنمیشدنمیتسليبرايفکراآلن

لیتمثها،ستینانینایناببهنیتوهنهایا.باشدنایناب،ندینبشیهاچشمانسانیعنی.استذهنیمنچشمنیهم

یلیخمییگومی،ندیببچشمحاال.استبدیلیخدیگر نیا.بکندهمدرد،باشدناینابچشمشانسان.زندمی

یوقت.کنممیتحملهمرادردش،ندیبمیچون.کندمیهمدرددنیديبراستيالهیوس،ندیبمیخوب

،ندیبنمیاستيزیچنوهمچذهنیمننیا؟دارددهیفاچه؟استیچشمچهنیابوخ،کندمیهمدردندیبنمی

؟يطلبکارویکنمینازیچيبرا.هستهمطلبکارتازه.داردهمدرد

یهستکهکور؟دییگومییچشما.دیکننگاهتانمنبه،منة نندیبوناظرحضورحضور،بعنواندیتوانمیشما

.راتوخواهمنمیمن؟کنمتحملرایسختنیايجورچهمن.استزشتکارنیا،یهستکهطلبکار.ینیبنمی

نشانواکنشبهدیکنمیشروعواشیواشی، کردنشتر فیضعبهدیکنمیشروعواشیواشی،دیخواهنمییوقت

،انتظاراتتانآوردننییپابهدیکنمیشروعواشیواشی،دردتانانداختنبهدیکنمیشروعواشیواشی،ندادن

اخالقخوش،دینینشمی،دیبشونیخشمگدیخواهمیییجاکی.دیکنمیکمرانیتاخشمهاواشیواشی

نیبشدییگومی،شودمیبلندداردذهنیمندینیبمی،کردنیتوهشمابهیکساگر.دیشومیگشافضا،دیشومی

.نزنحرف،بزنحرفنگفتممنتا،نیبش.باشدياریهشبعنوانشمادستدیباذهنیمنافسارنیا.نمیببنیبش

.دییبگوتان ذهنیمنبهشما.یکنمیهمناز،یهستیزشتنیابه
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کنمیعقوبیهآوازینجز*******مکنیخوبوشناز،وسفیشیپ

ییبایز،میکنمیناز،میبالمیخودبهمیدارما خداشیپمااآلننیهم.استکاملعارفخداسترمزوسفی

حضورصورتبهعقبدیبکش،دیکنتاملیکمکیشما.هستنیمادردهاۀ همۀ افیقکهمنییبایزحاال.خودمان

رابدهاي عادت،دینیببراحرص.دینیببراینفسانيهاخواهش.دینیببرادردها.دیکننگاهذهنتانبهناظر

خوبی .هستمبایزمنییگومیتازه؟یکنمیهمنازخداسترمزوسفی،وسفیشیپ،افهیقنیاباحاال.دینیبب

حس نیاز کن، من را پایین بیار، حس.خواهدمییعقوب فقط یوسف را.یعنی زیبایی، حاال تو فقط آه یعقوبی بکن

را بازچشمهخواهم این مینیازي از جهان بکن، ستیزه مکن، مقاومت مکن، حس نیاز به زندگی بکن، بگو منبی

. خواهم، فهمیدم االن دیگرمی، من باغ تو راکنم

. خوردنمیهر که درك کند اینها را عمل نکند بدردخواهد،میسخته واقعاً؟ ولی عملآخر فهمیدن این چیزها

مان بگوییم که بنشین سرجاي خودت دائماً ما باید بصورت حضور ناظر با اتفاق این لحظه آشتی کنیم به من

خواهم این درد را بیندازم تو اعتراض نکن، این شخص کار بدي کردهمیبینم، منمین دارم تو رااعتراض نکن، م

گیرم، من قدرتم بیش از توست، اصالً من تو را درست نمیگویی نبخش انتقام بگیر، منمیخواهم ببخشم، تومی

هستی، من این لحظه عمق ام، من از جنس خدا هستم، از جنس این لحظه هستم، تو یک بافت فکري کرده

بري میتوانم تو را فوت کنم بروي، تو روي من سلطه نداري که هی مرامیتو یک ابري در هوا، من،بینهایت دارم

افسار من را،دهممیواکنش نشانمنآوريمیچسبانی به دردهایم، درد را یاد منمیبه گذشته و آینده، و

خواهم به بینهایت خدا در میخواهم ریشه بدوانم، منمیکنم، منمیتومن خودم احساس استقالل از .بريمی

این لحظه زنده شوم، من جز حس نیاز به زندگی و خدا و زنده شدن به او چیز دیگري ندارم، دنبال تو دیگر

. توانم بیایمنمی

در نیاز و فقر، خود را مرده ساز********معنی مردن ز طوطی، بد نیاز

اش این است دانید که این قسمت از داستان طوطی و بازرگان است، حاال آن قصه را قبالً اشاره کردیم، معنیمی 

خوانید، تو میبزرگذهنیمنخوانید، برايذهنی میمنکه شما بعنوان طوطی در قفس هستید، تا زمانی که براي

سوغاتیرفت هند و اهل و عیالش مییک بازرگانی،کند، که البته طوطی بازرگان هم خیلی ساده استنمیرا آزاد

آن را بخر، یک طوطی داشت گفت براي تو چه بخرم؟ گفت سالم مرا به طوطیان از هندخواستند این را بخرمی
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یکدفعه طوطی یادش افتاد، به ،براي خانمش و بچه هایش سوغاتی خریدرفت و بازرگانیش را کرد و. آنجا برسان

طوطی داریم توي قفس است این طور گفته که سالم برسان، یک دفعه یک طوطی افتاد یک : آنجا گفتهاي طوطی

از شما چه پنهان من داستان تو را گفتم مرد، برگشت و سوغاتی همه را داد طوطی گفت چه کار کردي؟ گفت واهللا

گان خیلی ناراحت شد و در قفس را باز مرد، وقتی مرد بازرافتادیک دفعه این طوطی هم توي قفس. افتاد مردآن 

.طوطی پرید رفت! کرد و طوطی را انداخت بیرون

هستی، مورد توجه ذهنیمندهی، شیرین زبان به معنیمیگوید تا زمانی که خودت را نشانمیدارد به شما

گان تو را آزادچون بازر،اهی پز بدهی، باید توي قفس باشیخومی،گیريمیمردمی، از مردم تأیید و توجه

دانید میتوانید بگویید که شیطان استمی.اش هستیدبزرگ است و شما هم نمایندهذهنیمنبازرگان. کندنمی

کنیم، ولی خوب این هم از جنس شیطان است، نماینده شیطان است البته به این لفظ ما نباید صحبتذهنیمنکه

آن روي این ور شما با خدا ارتباط دارد، نفس شما با شیطان،حض. یک لفظی است، نفس ما زیر نفوذ شیطان است

، و این هم هویت کند، فرشته و حضور و خدا یک طرف هستندمیکند و خدا هم روي نماینده خودش کارمیکار

وقتی شما با اتفاق این. شودمیببینیم که کی پیروز،ماذهنیمنشدگی و درد این جهان که روي زمین را گرفته با

.کندمیشوید خدا دارد کارمیکند، وقتی تسلیممیکنید شیطان دارد کارمیلحظه ستیزه

، طوطی که مرد یعنی شما هم باید توي قفس االن باید بمیرید، بلند نشوید معنی مردن ز طوطیگوید میحاال

مردم است، شما اگر مطابق میل یکی از موانع کنترل . دارندمیوقتی آدم بمیرد، دیگر دیگران دست از سر آدم بر

آید با ما همکاري بکند چوب مینه! کندمیخورد که، نه غیبتنمیگویند که این بدردمینهاآمردم زندگی نکنید 

خورد؟ در میاین به چه درد!کندمینه با ما در کارهاي درد همکاري! کندمینه انتقاد! یکی بگذاریمچرخالي

او نیاز ،نیاز او بودمعنی مردن از طوطیگوید می.رویدمیپریدمیاندازند شمامیند بیرون،اندازمینتیجه آدم را

کنید چیزي ندارید یعنی می، فقر یعنی شما وقتی به خودتان نگاهدر نیاز و فقرگوید میخودش را نشان داد االن

دردها، نیاز یعنی نیاز شما به آن طرف، هم هویت شدگی ندارید، فقر یعنی هم هویت شدگی صفر، انداختن همه 

شویم وقتی شما با اتفاق این لحظه میپس ما االن متوجه. نیازي از این جهان، خودت را مرده سازبیسوي خدا و

کند، میاین جریان شادي حال شما را خوب،شودمیپذیرید و این جریان شادي از شما ردمییاکنیدمیآشتی

گرفتاري دارید آنجا با یکی روید به مهمانیمیمثالً دیدید شما. اندازیدمیرنجش رااینحال خوب شما راحتر
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گذرد همه شاد هستید پا شوید همدیگر را بغل کنیدمیدیگر مهمانی است دوستان هستند و خیلی خوش

حاال وقتی . بخشدنمیعصبانی کنند. بخشندمیشود وقتی حالش خوبه همدیگر رامیپاهمدیگر را ببخشید،

فهمید که این چیزهایی که به شما چسبیده از میفهمید،میشود شما معنی زندگی رامیشادي اصیل از شما رد

بینید جریان میاندازیدمیگذارند شما زندگی کنید، مثالً شما یک رنجش رانمیجمله دردها اضافی هستند

با گذشتن .کنیدمیولی دارید نگاه،کنیدنمیشد، قضاوتبینید شدیدتر میاندازیدمیشدیدتر شد، یکی دیگر

را دردهاي خودتانیاسبب خوبه، هم هویت شدگی با دردها را وبیجریان شادي از شما که حالتان همیشه

جریان کنیدمیو شناساییاندازیدمیکشید آن رامیکه شما راگی را د یک هم هویت شدیبینمیبینید، وقتیمی

.اندازیدمیراها اندازید، همه اضافهمیاندازید بازهممی، بیشترشودمیشدیدتر

اینقدر کوچک شود که به صفر برسد، دیگر ذهنیمنشود، تا کجا؟ تا اینمیکوچکترذهنیمناندازیدمیهر چی

که شما در شوید، فقر آن نیستمیاش نیاز و فقرنتواند خودش را ببافد، ضعیفش بکنید، آن موقع شما همه

هایتان نچسبید، مرده بودن نچسبد، به داشتهزياز نظر معنوي به چی،زندگی از نظر مالی هیچی نداشته باشید

هم از جنس فکر است و هم از جنس ،این لحظه که یک باشنده ذهنی هیجانی استذهنیمنصفر،ذهنیمنیعنی

از جنس . جنس سکون هستید، و عمق شما بینهایت استهیجان، بلند نشود، نتواند بلند شود و آن موقع شما از 

فکرها همه من دار است چرا؟ دو جور .سکون یعنی انسان باشد بدون احتیاج به فکر، مخصوصاً فکرهاي من دار

کند که در اینصورت ذهن ما که ابزار خالقیت ماست فلج شده، یا نه ذهن میفکرذهنیمنفکر کردن است، یا این

. نویسد که چی باید فکر کنی؟ این درست استمیگی روي آنساده است زند

کردنش نبود بلکه نیازش نازگوید معنی مردن طوطی میبراي این کار در نیاز و فقر باید خودت را مرده بکنی، پس

آب حیات از درون من باز بشود و بازچشمهخواهم که میمننیاز به اینکه ،ذهنیمنبه کوچک کردننیازبود، 

با پذیرش اتفاق این شود میشود خیلی راحت شروعمیشروعچشمهیادمان باشد وقتی این .بماند قطع نشود

شودمیخواهم اندازه بگیرم ببینم که چقدر شادي ردمیشود، شما همین که با من قضاوت کنید،میلحظه شروع

ذهنی مند، حس نیاز دو جور است یکیز بکنیشود، قضاوت نباید بکنیم، هی باید بیندازید، حس نیامیقطع

نیاز هوشیاري چون . استذهنیمنخواهم، این نیازمیخواهم، بدهمیبیشترمی گویدذهنیمنکند، حس نیازمی

خواهید از جنس میممکن است شما در این لحظه. رودمیاز جنس زندگی است از جنس خداست تا بینهایت خدا
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روي آن قائم بشوید، بطوریکه بیرون نتواند شما را خودتان را داشته باشید و سکون باشید و عمیقترین ریشه

.بکشد، و اگر یک موقعی کشید یک قسمتی از شما را، دوباره چه کار کنید؟ برگردانید

همچو خویشت خوب و فرخنده کند******تا دم عیسی تو را زنده کند

که دم زنده کننده خدا ،شود، و دم عیسیمیخواستن کمگذرد که میاز شماشادي یواش یواش که این جریان 

هم شما دم عیسی دارید هم دم عیسی دم خداست، شما بیا ،کند به خودشمیشما را زندهمال شما هم هست

هم دردهایت را بینداز، خودت را کوچک کن، نیاز فقر داشته باش، مثل طوطی بمیر، پز نده، خودت را نشان نده،

مثل خویش تو را زیبا خوب و مبارك وت را بینداز، تا دم زنده کننده زندگی شما را زنده بکند هویت شدگیهای

.افتدمیبکند، فرخنده بکند، مبارك و زیبا انسانی است که هر لحظه اتفاق خیر برایش

ریزد به عملتان، میکند و در این لحظهمیکند و فکر شما را خالقمیوقتی این جریان شادي و خرد از شما عبور

شوي؟ نمیکردیم، که چرا تو خوبمیبا اتفاقات ستیزهذهنیمنتا به حال ما با.افتدمیهمیشه یک اتفاق خوب

براي اینکه از سم و از تشعشع مخربافتاد؟نمیاتفاقات خوبذهنیمنافتد، چرا قدیم درمیاالن خودش

گفتیم، آب شورچقدر در چند جلسه راجع به . آب شورگوید یمشد، موالنامیآبیاري،شدمیسیرابذهنیمن

را بکار ببرید و فشار بیاورید که حتماً اتفاقات خوب بیفتد، حاال این اتفاق ممکن ذهنیمناگر شما انرژي منفی

.کندمیاست که خواستن شما را ارضاء کند ولی بقیه چیزها را خراب

شو، تا گل برویی رنگ، رنگخاك****از بهاران کی شود سرسبز سنگ؟

سنگنه؟شودمیسبزهمسنگ،شودمیگلازپرهمنیزموشوندمیسبزدرختانهمهکهبهاردرکهدیگویم

؟دیکننرمراسنگدلنیادیخواهمیشما،شدهمامرکزشدهمادلکهاستذهنیمنایانسانسنگدلنماد

راذهنیمن،شوافکنده،شوخاكشودنمیسبزسنگ،شوخاك،دیکنشروعلحظهنیااتفاقرشیپذباهیشهم

خاكسطحبهراذهنیمنشمااگرپس.کندرشدتوازرنگارنگهاي گلتا،رنگرنگییبروگلتا،کنصفر

یول،شودمیبازبایزهاي گلشمابعدچهاردر،شدنيجاربهکندمیشروعکهاتیحآبچشمهآنازدیبرسان

.بدهیادامهرایافکندگنیادیبا

شمادیریپذمیرالحظهنیااتفاقشمایوقت،آوردمیخاكسطحبهراشمالحظهنیااتفاقرشیپذباشدادمانی

نیابهآمدنازقبلکهدیشومیياریهوشهمانجنساز،دیشومیحضورجنسازدیشومیهنیزمجنساز
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خاك،میدارخاكهمها انسانمادارندخاكرونیبدرها گل.استآنماخاكاصال،استخاكآن،دیبودجهان

رومااستریزآن،استروبنامافکر،ماتن،بناستریزحضورپس.استحضورخدانیزم،خداستنیزمما

میآمدمیکردرهاراریزماحاال.شودمیخرابمیهسترویوقت،استخوبرومیهستریزمایوقتحاال.میهست

میشداتفاقاتجنسازمیشدموج، آمدیممیشدکفمیآمدمیهستایدرما،آبيرودرمیشدکف،سطحباال

در،میبشناسراخودمانمیتوانمیموقعآن،میهستیکیخداباماقیعمسطحدر،قیعمنییپامیبرویوقت

پس،میهستذهنیمنمایخودشناسحالتترین یسطحدر،میهستیکیخدابامایشناسخودحالتنیترقیعم

،میشومیکوچک.میشومییخاکمیشومیافکنده،کندمیخاكجنسازلحظهنیارامالحظهنیااتفاقرشیپذ

یوقت،دیریگمیقرارفشارریزدیدهنمینشانواکنششمایوقت؟دیکنکوچکراخودتاندیتوانمیدینیببشما

همهدییبگواگردیدانمیراسوالجوابشمااند کردهسوالاند نشستهنفر50،دیدهزپدیخواهمیییجاکی

دیآمیشیپییهاحالتدر،دیشونمیبلنددیینگواگریول،رانیانداردقبولذهنیمندیینگواگرزنندمیدست

ء سوخواهدذهنی میمندینیبمیییجاهادریولمییگوبمردماطالعاتيبرامیبمانخاكکهنیايبرادر حالی

ییجا،کندمیفیتعراش بچهازآدمکهییجاپس،دیشناسمیشماراجاهاآندهدپز،ببردنفعوکنداستفاده

کهییجا،کشدمیمردمرخبهرالشیاتومبوراپولشکهییجا،دیگومیرااش گذشتهمهميکارهاآدمکه

يمواردها نیا،کشدمیمردمرخبهراسوادش،کشدمیمردمرخبهراامالکشکشدمیمردمرخبهرااش خانه

.دیشناسمیشماکههستند

نیاشودمیبلندذهنیمننیایوقت،ستیندردبی.خوانددیخواهاالننیهم،دارددرددیشوبخاكدیخواهباگر

،کنمخرابشمیبگوخواهممیمیبگوبگذاردیگومی؛ینکنبتیغ؛یینگورانیا،نشوبلندکهدیشاننبرانیاکه

اصال.زدخواهدلطمههمهبه،زدخواهدلطمهدیبگو،دیبگونگذارخودتدهنیعنیدهنشبهبگذاردستشما

ماازکهيدیمفيزهایچتمام،زندمیلطمهفقط،بخورددردبهکهدیگونمیيزیچچیهوکارچیهذهنیمننیا

لحظهنیاکهدیریگمیادیموالناازاالنشماو.آوردمیبوجودگلکهماستبودنخاكحالتدرشودمیصادر

جهاننیابهيپاشماکهيروزازاستبهاربعدلحظه،استبهاربعدلحظه،استبهاربعدلحظه،استبهار

بهارفصلچهار،شماستبهاراستبهار.جهاننیاازدیبرودیکنفوتتااستبهاراستبهاراستبهاردیگذاشت
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سبزیهستسنگتوچونیول،استبهارلحظههرکهاستدرستدیگومیاستلیتمثآن،دیآمییکدیدانمی

.ينشدسبزکهحاالتا،یکننمیامتحانراخاكچرا،يشونمی

آزمون را، یک زمانی خاك باش*****خراشتو سنگ بودي دلها سال

هميروزچندکیایببوخ،رامردمدلهممیدیخراشراخودماندلهممیبودسنگماسالپنجاهسالچهل

ذهنیمنمنکهنیابهاعترافخوداصال؟دیباشدیخواهنمیشما،شودمیچهمینیببمیباشخاكمیکنامتحان

چهل،میکرداشتباهمییبگوومیاوریبخودمانيروبهمیخواهمی،کندمیخاكراآدمنیا،کردماشتباهودارم

راهکی،گذاردذهنی نمیمن؟داردیاشکالچه،دیکرداشتباهشمادیدارسالچندهرسالپنجاهسالیسسال

.دییبگومردمبهدیکنمیاعترافخودتانبهتنهانهشما،استنیهمکردنشخاكکردنشکوچک

حضوربهچقدرماکهاستنیامیدارماکهییآبروتنهاخوردنمیدردبهلندیقاآدميبرامردمکهییآبرو

یلیخماالبته.کهنداردآبروکهذهنیمنمیدارذهنیمنگریدلحظهنیااگرایم؟زندهاوبهچقدرایم؟زنده

منصفآدمدانشمندراخودمانما،نکنندعوضماذهنیمنمورددرفکرشان را رارشانظنمردمکهمیمراقب

آبرونیایول،شودبعوضمابهنسبتمردمنظرکهخواهدنمیدلمانو،میکردیمعرفراها نیاهمه،نیامراستگو

.میدارآبرواندازهآنبهایم زندهحضوربهماکهاي اندازهبه،استیمصنوعيآبرو

بهچشمتانگشودنفکربهشماکهواشیواشی،غزلمانبهمیگردمیبربعد،خوانممیيگریدکوتاهيمثنوکی

و،رالحظهنیااتفاقدیریپذمییعنی،دیکنمیبازشماستدروندرچشمهنیاءمنشاکهاتیحآبچشمهباغ و 

ها نیاتانیدردهاویتانهایشدگتیهوهمبهنسبتدیشومینایبوکندمیعبورشماازيشادانیجردیگذارمی

خواهدمی،ستهذهنیمنبافتنیايتوهوشیاري که وقتی یول،افتندمیاضافاتدیکنمیییشناسا،افتندمی

میدارما،اونهردیممیداردذهنیمن.ردیممیداردکندمیحسانسان،میدارهمغزلدر،رونیبدیایببشودزاده

:کهدیگومی.میشومیزنده

791مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

سخت خوفم بود افتادن ز تو*****دیدم گه زادن ز تومرگ می

کوچکداردیوقتذهنیمن!رمیممیدارمکردمفکر.دمیدمیرامرگ،ذهنیمنازیعنی،تواززادنموقع

میریممیمیدارهماًواقع.میریممیمیدارکهمیکنمیحسما،ماهاي حسومافکرۀلیبوس،ظاهردرشودمی
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کوچکداردذهنیمنومیستینذهنیمنماکهمیرسمیییشناساویینایبنیابهمیدار.ذهنیمنبهنسبت

،کوچکزیچنیاوحضوربعنواندیشومیدهییزاشما،شودمیکوچکذهنیمنههرچ.شودمیکوچکشودمی

غزلدر،ردیگمیبردرراکائناتتمامکه،تینهابیشودمیمیبشودهییزایوقت،میهستذهنیمنيتوماکه

ذهنیمنيتواز،خاكازیعنی،رایآسمانجاننیبب، رایجانخاكازبرآر: کهگفتمیو.خواندمیخواهمیدار

شماخاكازیوقتیول.نیببرابزرگآسمانکیکدفعهیواوریبرونیبراخودتجانیعنی،یجانکی

یهرچ،شودمیکوچکشودمیکوچک.ردیممیداردکندمیحسآدم،دیاوریبدرراجاننیادیخواهمی

.رونیبدییآمیدیدارشتریب،شودمیکوچکتر

شماکهیموقع.فتمیبرونیبتوازکهدمیترسیلیخیعنی،بودخوفمسخت، توززادنگهدمیدمیمرگپس

یسادگنیابهیعنی.افتادخواهداتفاقاتنیا،دیکنباز،وانیحباغووانیحۀچشمآببهراچشمتاندیخواهمی

اآلن،نترسخودتعکسازکهدیگومیمیدارغزلتو.ترساندمیراشماذهنکهدیددیخواهواشیواشی،ستین

:میخوانمی

رنگهوايِ خوبدر جهان خوش****چون بزادم، رستم از زندان تنگ

بایزهمرنگشوبودخوبشیهواکهیجهانبه؟کجاافتادم.شدمآزادتنگزنداننیااز،ذهننیااززادمیوقت

چشم،نمیبنمیذهنچشمبارگید،ذهنازشدمدهییزایوقت.دمیدراوانیحۀچشموباغیعنی،رنگخوببود

دینبا،دینیببباهاشدیتواننمی،نشدهبازتانیاریشوهچشم،شمادیهستذهنيتواگراآلن،نمیبمیياریشوه

.میکنکارخودمانيرودیبا.میکنصبردیبا،میبپرنیپائباالدینبا،میبکندعوادینبا،میبزنزور

و،ذهنرحمایجهانرحم،دیهسترحمتنگزنداندر، دیهستفشارریزاگرکهدینیبمیشمانهایاخواندنباو

درد،خواهدمیمیتسل،خواهدمیصبر.دیتواننمی.رونیبمیایبخواهممیاآلننیهممنکهدیینگوکدفعهی

بهگذاردنمی،اندازدمیعقب.دینکنراکارنیاکهکندمیمتقاعدراشما،راشماترساندمی،خواهدمیارانهیشوه

یول.ردیمنمیستهيموذیلیخذهنیمننیا؟چرا.دیبشنودرسترازهایچگذاردنمی،دیدهگوشبرنامهنیا

يهواجهاننیايهوانکهیايبرا.ستینجهاننیامثلشیهواکهیجهانکیبهدیافتمی،دییبزاشمااگر

ییکتایيفضايهواوحال،استحضوريهواوحال،جهانآنيهوا.استذهنیمنيهواوحال،استذهنیمن

.شودمیبازچشمهرگیدمیگفتو.است
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چون درین آتش بدیدم این سکون****** من جهان را چون رحم دیدم کنون

؟هیچگفتمکارنیاول.دیکنکارخودتانيرودیباشمااآلن.میفهممیمیشومیدهیزائما.شدمدهیزائکهاآلن

نکهیايبرا.دینیببراانیجردینکنیسعشما.بشودشروعانیجرنیاکهاستلحظهنیااتفاقرشیپذکارنیاول

نیااتفاقشمافقط.دینیببذهنتانبادیخواهمیو.دینیبنمیکهبودخواهدیحسچشمنیهمباشمایسعنیاول

، شودمیردشماازيشادازاي کهیبارآبکی.شودمیتر راحتیتانکارهاکهدیددیخواه،دیریبپذرالحظه

سکوننیادهندهنشانتانیفکرهاریزفیظراریبسآرامشحسويشادحس،خوبحال،استخوبتانحال

:دیگومی،شودمیادتریزواشیواشیکهاستآرامشنیاسکون،است

چون درین ،بودهتوهمذهنوجهاننیاکهدمیفهمشدندهییزاازبعدیعنی،من جهان را چون رحم دیدم کنون

دارممن،نکنتوراکارنیاکهگفتمیذهنودادمینشانذهنکهبوديزیچآتش،آتش بدیدم این سکون

ذهنمیکشنمیدرد،زندگی هستیممیهستياریهوشجنسازکهمادراصلیولمیکشمیدرد،شوممیکوچک

بهکهشودمینقدریاآرامشوسکوننیاوشدممتوجهمنراآرامشنیاوسکوننیا،نییپادیآمیو،کشدمی

،استآنماجنس؟ستیچماجنس.شودمیزندهمادرکهخداستتینهابیهماننیاوشودمیتینهابیاندازه

کهخداتینهابی،میشومیزندهخداتینهابیبهمیاندازبیرااضافاتیعنی،میشوزندهخودمانۀهمبهیوقت

.دهدمینشانهمراماجنسخداستجنس

دمیذره ذره اندرو عیسی****** اندرین آتش بدیدم عالمی

عالمکیمن،نرواستدرداستآتشنیاگفتمیذهنکه،دردهاوها یشدگتیهوهمنیاانداختناثردریوقت

مادروندرمعديفضا،مادروندرشودمیبازیعیوسعالمکی،میشومیمتولدذهننیاازماتادمیديگرید

اردمق؟چرا.شدنکوچکشدنکوچکشدنکوچکبهکندمیشروعماسنگدلنیاواشیواشی،شودمیباز

.کشدمیدردذهنیول،میاندازمیمیکنمیییشناسامام یدار،میاندازمیمیدارماراها یشدگتیهوهمازيادیز

یزندگنیهمدمیسیعدادنشانمنبهراخودشدمیسیعكداناندكودمیدیعالمکیمندیگومی

صبرپس،نهکدفعهیذرهذره،دیشومیدمیسیعشما،دیشومیاوبهلیتبدهمشماآخردرکهخداست

راکنندهزندهدمیعنیدمیسیعپس،خواهدمییپهلوان،خواهدمیارانهیهوشدرد،خواهدمیکار،خواهدمی

بازداردشمادروندریجهانکیودیشومیدهییزادیداردیشومیمتوجهکدفعهی،دیشومیمتوجهکدفعهی
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،دیهستمیتسلچونشماوکندمیراکارنیادارد،خداستستیزندگدمیسیعاین ،یدمیسیعکیوشودمی

،استچگونهدمیسیعنیانمیببحاالدییبگو،دینکنقضاوتکهدیگرفتادیو،دیتماشاگرفقطدینداريکار

. دمیسیعبهمیشومیلیتبدمیدارواشیواشی،میبفهممیتواننمیذهنبارادمیسیع

ثَباتو آن جهانِ هست شکلِ بی*****ت ذاشکلِ هستنک جهان نیست

نیع،هستیول،استمعدجنسازنداردشکلیعنی،استشکلستینکهییکتایجهان،حضورجهاننکیا

تیهوهممیکنمیدایپنشیب،گذردمیانیجرمیکنمیبازدرونمانازرااتیحآبچشمهمایوقتپس،است

یولاستشکلستین،استمعدجنسازکهیجهانکیومیشومیلیتبدماذرهذره،میاندازمیراها یشدگ

،نیایعنیهست،بودمنیامنکهدیشومیمتوجهموقعآنشما،هستذاتشهستاینکه،استذاتهست

ریتصومردمکهدیشومیمتوجهکدفعهی،بودهعکس،بودهتصور،بودهتوهمذهنیمن،نبودهذهنیمننیاهست

زهایچازیذهنریتصاودنبالیذهنریتصونیاباواند گرفتهخودشانيجابهرایذهنریتصو،دارندیذهن

خندهنیادییگومی،خواهندمییزندگنندیبمییذهنریتصوصورتبهکهزهایچازیذهنریتصونیابا،هستند

نیابهیول،باشدسادهیلیخموضوعنیابهشدنمتوجهدیآمینظربه؟کنندمیراکارنیامردمچرا،استدار

.ستینمثل اینکهیسادگ

ذهنباوشودمیدهیدچشمنیاباوداردفرمچونمیکنمیفکرکهجهان، ثباتبیشکلهستجهاننآو

نشانماذهناستشکلهستکهيزیچنیاکهدینیبمیشمایول،استشکلهستنیامینیبمیرارشیتصو

ذاتششماسکونپس.شماسکون؟کندنمیرییتغيزیچچهپس،کندمیرییتغداردیه،استثباتبیدهدمی

هستممنمییگومیما.استذهندروجودحسهمان،یهستآنکهمیکردمیفکرماحاال،استیهستيدارا

،استتوهمها نیاکهمی خواهد بگوید. مادرممنپدرممن،دانشمندممن،سمیئرمنخوب؟دیهستیچشما 

راجهانیذهنبافتنیا،استیذهنبافتتوي اینها نیاهمه،استنقشهاینا،استکلمهاستحرفها نیا

یهست،نبودهیهست،استیهستنیامیکردفکرکهيزیچآنحاالتا. استتیوضعجنسازودهدمینشان

درمینیببومیکنتجسممیتوانمیذهنمانباماکهيزیچهرکهدیشومیمتوجهشما، بودهثباتبی،بودهشکل

یهستبهنکهیايبرایول،شمایذاتیهست؟ستینروندهنیبازيزیچچه،استروندهنیبازو،استرییتغحال

.دیبشومتولدذهنازدیبا،دیبرسینیعیذات
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:دیگومیمیبفهمراغزلمانمیتوانمیراحتاطالعاتهمهنیاباغزلمانبهمیبرگشتبله

بیا در خانه خویش آ، مترس از عکسِ خود، پیش آ

ست و هرجاییبِهِل طَبعِ کَژاندیشی، که او یاوه

از،خداشیپییکتایيفضا،لحظهنیا؟کجاستماخود خانه.خودتخانهبهایب،ياریهوشعنوانبهدیگومیمابه

نیابهایبکهدیگومی.لحظهنیابهمیایب،میشوبجمعدیباندهیآوگذشتهازمیریبگزماناگر؟مییایبدیباکجا

،يشومییکیاوبايبشوصفر،رسیديخودتخانهبهيبشوصفروقتی،بشوصفرایبیریمبگاگرمکان.لحظه

داردنیانکهیايبرام؟یترسمیچرا،نترسنیاازدیگومی،استذهنیمننیهمماعکس،خودعکسازمترس

یحتشدنکوچکتربهدکنمیشروع،ماست،کردهمتقاعدراماکهذهنیمننیاکهنیهم،افتدمیخطربه

کینیا،شودمیکوچککهنیايبرامیاندازنمیما،خورندنمیدردبهدردهامیدانمیماکههمدردهاانداختن

دردبه،دارنگهندازینراها درداین کهکردهمتقاعدذهنیمن،استدردقسمتشکی،استیذهنریتصو

؟خوردمیدردچهبهمنخشم؟خوردمیدردچهبهمننهیک؟خورندمیدردچهبهمنهاي رنجشآخر،خوردمی

بهخوردمیمندردبهگوید ذهنی میمنیول؟خوردمیدردچهبهکندمیبمن را خرابدنکهنیاجزبهخشم

بدناتفاقا.خوردنمیمندردبهتوسالمبدنیول،یخواهمیسالمبدنياریهوشعنوانبهتو،خوردنمیتودرد

.خوردمیمندردبهتوضیمر

استفادههمضتیمربدنازمن،کنندمیتوجهمردمشوممیبزرگمن،هستمیضیمرآدممنییبگویتوانمیتو

چهيقدچهییبازوچهبهبهيدادپزيبوديقوويبودجوانکهییهاموقعآن. دیگوذهنی میمن،کنممی

،کنترحم،کنتوجهجلب،یچارگیه ببیضیمربهراخودتبزن. کردمضتیمرهماالن،کردمفیکمن،یخوشگل

. گذارمنمیخواهی اینها را از من بگیري؟می.کنممیفیکمن،کندییتا

بینیم ما این نیستیم، ما خود آینه میتصویري است که ما از خودمانعکس ما در واقع در آینه زندگی یک 

بینید؟ عکس خودتان را، می، شما جلو آینه وا ایستادید چیاز عکس خودت مترس، پیش آگویدمیهستیم،

نترسید بروید اینقدر جلو بروید بروید تان درست مثل این که از عکس.خوب از عکس خودتان که نباید بترسید

خواهید عکس را می.عکس برود عکس نماند، چون عکس را شما منعکس کردیدي آینه بروید بشوید آینه،تو

نداشته باشید، عکس چیز فکري است که هوشیاري با توجه به این جهان منعکس کرده، براي بقا براي یاد گرفتن 
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طبع ی،شیکژاندبعِطَلهِبِ.گویدمیینخورد، براي همنمیاالن به درد ما،جدایی، یک ابزاري بوده براي بقاي ما

حس ذهنیمنگوید کژاندیش؟ براي اینکهمیچرا. کژاندیش را رها کنذهنیمن، خوي، یعنیذهنیمنیعنی

در ذهن درست شده، شما اگر از ذهن بخواهید به شما بگوید که شما کی هستید یعنی ازش ذهنیمنوجود دارد،

تواند نمیاگر شما بترسید ذهنشود، میتواند فکر کند فلجنمیذهن،هویت بخواهید، یعنی عکس درست کنید

گوییم میدر اصطالحذهن شود،میشیکژاندذهن ،فکر کند، اگر شما خشمگین باشید اگر شما کینه داشته باشید

شود، کار اصلیش این است که ساده باشد و زندگی در این لحظه فکرهاي شما را با توجه به خردش مینااصل کار

کنید این فکر خالق است و این فکر تبدیل به عملمیذهن شما بنویسد، و شما این لحظه بدانید که چه فکرروي

شود، کسی کهمیشود کج اندیشمیکه همۀ ما داریم، فکر فلجاگر شما در ذهنتان من داشته باشید. شودب

چرا نا اصل کار است؟ نا اصل کار . تواند بیاندیشد، پس طبع گژاندیش است نا اصل کار استنمیترسد درستمی

مثالً شما باید چرخ ماشین را گرد بسازید اگر چهارگوش بسازید نا اصل کار،dysfunctionalاش هست انگیسی

هر چیزي براي یک چیزي ساخته شده، اگر براي یک . کند این را باید گرد ساختنمیگویید این کارمیشود،می

پهن است توپ راخورد، شما راکت تنیس را دیدید؟ یک جایی داردنمیکار دیگر به کار ببریم به درد آن کار

شود میdysfunctionalآید، نمیجور درخواهم تنیس بازي کنم میزنند، اگر چوب دستی را برداري بگوییمی

پس به شما. ذهن هم باید ساده باشد فکر کند. شود چوب دستی براي این کار ساخته نشدهمییا نا اصل کار

کژاندیش را یعنی بفهم این ذهن از هم هویت شدگی با چیزهاي بیرونی ذهنیمنگوید بِهل، واگذار رها کن،می

نقشها مثل پدر و مادر و معلم و براساس چیزها تو من درست کردي چسبیدي به بدان بر اساس . بدست آمده

تو من درست کردي، این طبع کژاندیش است که ،اینها، اینها شده مرکز شما، براساس هم هویت شدگی و جدایی

او چی هست؟ 

شما ببینید روي مال نشیند، می؛ یاوه یعنی کارش بیهوده است، هرجایی یعنی روي همه چیزییهرجاوستاوهی

نشیند که ما زیر کنترل و سلطه خودمان قرار مینشیند، روي یک آدم دیگرمینشیند، روي مقام دنیامیدنیا

نشیند، ولی ما مینشیند، روي دردهامینشیند، روي فکرهامیبگوییم این مال من است، روي متعلقات،بدهیم

ما در اصل هرزه . ، این لحظه استتوانیم تمرکز کنیم خداست، زندگییمتنها جایی که ما.هرزه و هرجایی نیستیم

پرد روي میگذارد روي همه چیز، از اینمیهرجایی است، تمرکزش راذهنیمننیستیم، ما هرجایی نیستیم، ولی
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ندگی زنده زکهتوجهتان راتمرکزتان، شما مثل پرنده هستید . گیرید که هرجایی نباشیدمیآن تازه شما االن یاد

اي، شما نشیند روي شاخهمیايگذارید روي یک چیزي باید بلند شوید، درست مثل اینکه یک پرندهمیاست

ما دوست .اینقدر بنشینید که شاخه بشکند با شاخه بروید پایینکهنه. اي بنشینید بلند شویدیک چند دقیقه

چیزي گذاشتی بردار، یکرويبردار،ند بماند توجهت راداریم توجهمان را بگذاریم روي یک چیزي بماند بماند بما

ما توجهمان را در این لحظه روي این . ن تو گیر کندآگذارید که نباید بدانید که توجهتان را اینقدر میحاال شما

آنموقع پیرامون مان را همگذاریم، ما زنده به زندگی هستیم یا خدا هستیم،میگذاریم، روي زندگیمیلحظه

گذاریم کنار، میبینیم آره این چیز زیبایی است خوب نگاه کردیم به به چیز قشنگی است،میبینیم، هر چه رامی

رویم، آنجا وامیچیز قشنگی استشویم خیابان توي ویترین یک چیز قشنگی است بلی نگاه کردیم میرد

یا نه حتما این را باید ما بخریم و ببریم؟ ایستیم چهار ساعت آنرا نگاه کنیم، خوب چیز قشنگی است قشنگهنمی

ولی اینکه شما توجه خودتان را از روي زندگی بردارید بگذارید روي چیزها که ،آید بخرید ببریدمیحاال خوشتان

کنید به عنوان نمیشما بدانید شما. اینقدر بگذاریم آنجا و بپوسد و آنهم بپوسد و هنوز توجهتان را برندارید

کند، قبل از اینکه شاخه بشکند پرنده توجه شما باید از روي آن بلند شده باشد، اگر میطبع کژاندیشهوشیاري، 

.آیدمیبلند نشوید طبع کژاندیش بوجود

دو تا . خواهد بلند بشود و این را بگیردمیدر یک مثنوي قبالً خواندیم گفت که پرنده روي شاخه نشسته، و گربه

روي زیر میشويمیان را از رویش بردارید یا نه توجهت را برنداري موشی شما توجهتیعندیا بپردانتخاب دار

زمین، موش که بشوي بروي زیر زمین، زمین یعنی همین ذهن است، ما موش شدیم در هر زمینه که بهش 

اول که توجهتان را توانیم بپریم، اگر شما از میدانستیم کهنمیچسبیدیم رفتیم زیر زمین، حاال زیر زمین هستیم،

چسبیدید االن زحمت نداشتید، شما چسبیدید آن چیز از بین رفته، یا از شما نمیروي چیزها گذاشتید اینقدر

اند، اینقدر درد کشیدید به دردهایش چسبیدید االن باید آگاه باشید دردهایش را بیندازید، بدانید که این گرفته

. کار اشتباه بوده

از عکس خودمان کهرویم به خانه خودمان که این لحظه هست یا فضاي یکتایی است،میکنیممیپس ما حرکت

چیزهاي بد نشان اگردانیم که این عکس ما است، حاال عکس مامیترساند،میترسیم، او ما رانمیاستذهنیمن

دیم االن ممکن است دانید که این عکس است، خودتان نیستید، در ضمن این عکس را ما درست کرمیبدهد شما
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دانید که عکس شما شما نیستید، خیلی موقعها در این تمثیل عکس ما شبیه خود ما میکه بد به نظر بیآید، ولی

دانید که شما میبینیم، ولی شمامیمان نگاه کنیم، چون مقدار زیادي ناجورينیست، ما دوست نداریم به عکس

.دانید ناجوري شما نیستیدمی،شما اگر ناجوري دارید خوبنیستید ذهنیمنعکستان نیستید، شما این

شلوارمان کثیف است ، کت وبینیم که اینجاي مان سیاه است اینجاي مان کثیف استمیرویم جلو آینهمیما

منظورم این است که از .ولی به هر حال شما باید خودتان را ببینید.آینه براي این است.انتخاب داریم تمیز کنیم

کردم من میترسم بخودم نگاه کنم، بکشم عقب چیز بدي ببینم، چون تا حاال فکرمیخودتان فرار نکنید که من

شوم میکنم متوجهنمیکردم که غیبتمیفکرشوم که دروغگو هستم، میدفعه من متوجهیکگویم نمیدروغ

که نه شوممیمتوجهشومنمیشکست و بدحالی مردم خوشحالکردم که از میکنم، فکرمیکه غیبت هم

توانید عوض کنید، اگر ازش فرار کنید نخواهید ببینید، بترسید میاشکالی ندارد اینها را ببینید. شوممیخوشحال

و تمیز ترماند، شما باید اینها را از خودتانمیتوانید خودتان را درست کنید، آن گرفتاري در شمانمی،ببینید

شود همه رامیزندگی با این آب باریکه که یواش یواش شادي زیاد. و تمیز کنید باید ببینیدتر براي اینکه. کنید

شوید، و او میکنید اومیکنید و شناساییمیهمین که شما اعتراف. شویدمیتوانیم بشوییم اونمیو ما. شویدمی

.دهدمیناجوري را به شما نشان

دقت کنید زندگی آن اتفاق را درست گویید این اتفاق بد بوده، ولی اگر میافتد شمامیموقعی هست اتفاقییک 

کند اتفاقات را، تمام اتفاقات را زندگی میآورد که ناجوري خودتان را شما ببینید، براي هر کسی طرحمیبوجود

پس ا به عنوان هوشیاري ناجوري خودمان را ببینیم، براي این است که م. شماذهنیمنآورد، نه شما، نهمیبوجود

مالمت کردن دیگران، حس عدم مسئولیت، فرار از این لحظه و نگاه نکردن، اینها فرار .کنیمنمیاز خودمان فرار

. توانید به خانه برویدنمیاینها ترسیدن از عکس است، از عکس نترسید، از عکس بترسید.است

جلو هرجایی ،حرفهایش بیهوده است، ژاژ است و هرجایی استذهنیمنطبع کژاندیشتا شما فهمیدید که این

گویید آقا من سکوت اختیارمی.را بگیرید، نگذارید حرف بزنداش بودنش را بگیرید، یاوه گویی و بیهوده گویی

زندگی به من بگوید خواهم این قدر ساکت باشم که میمنخواهم گوش بدهم،میخواهم حرف بزنمنمی.کنممی

زند منمیکه از روي ترس از روي خشم از روي خود بزرگ کردنذهنیمنکه چه حرفی بزن، به حرفهاي یاوه

.خواهم تن در بدهمنمی
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بیا اي شاه یغمایی، مرو هر جا، که مارایی

اگر بر دیگران تلخی، به نزد ما چو حلوایی

گوید شما میمترس، حاالذهنیمنگوید بیا، بیا پیش من از اینمیشما هستید زندگی به شماییغمایشاه

چرا؟ شما از جنس من هستید، .توانید این دردها و هم هویت شدگیها را غارت بکنیدمیتاراجگر هستید، شما

شما را کشم بهترین چیزهاي میکنم،میاینها را زیر پا له،ام، یغماگرم، غارتگرممن شاه یغمایی،گویدمیزندگی

شما خودتان. کنم، بهترین چیزهاي شما آنهایی هستند که بهشان چسبیدید، با هر چی هم هویت شدیدمیله

. توانید اینها را تاراج کنیدمی

گوید تو فقط مال من هستی، تو مال فرم میگوید به شما، خدامیگیفقط مال ما هستی تو، زند! همه جا نرو

دهی که من پدر خوبم، مادر خوبم، چرا میچرا رفتی چسبیدي به نقشها، چرا هی پزتو مال جهان نیستی، ،نیستی

االن بیا پیش من، یک نقشی بود هیجده ! نبودي که نبوديخوب من مادر خوبی نبودم، کشی که اي وايمیزجر

قش تمام شد، اي را بزرگ کنی، بزرگ کردي تمام شد دیگر، آن نسال، بیست سال ماموریت پیدا کرده بودي بچه

چشمهمن . یک موقعی هم معلم بودي آنهم تمام شد، ان هم نقش بوده، اصل تو وحدت تو با من و عشق است

براي اینکه آنها را ،آنها هستیبرايکرديمیهستی، آنهایی که تو بهش چسبیده بودي و فکرچشمههستم تو 

. زیاد کردي، مال آنها نبودي

کنیم،می نیم، چیزهاي دیگر را زیادتر می کخانه را بزرگتر!کنیممیرا زیادپول، رویم به سمت پولمیما کجا

گوید نه، اینها را یغما کن، غارت میآیا ما مال آن چیزهایی هستیم که بهشان چسبیدیم؟ دارد.خواهیم دوبارهمی

،دیگران تلخ هستی که هستیماگر این هوشیاري تو، تو بصورت حضور براي. کنممیکن، اینها را زیر پا له کن، من

گوید کسی که میگوید،میپایین.اند تلخیداگر شما به حضور برسید براي تمام آدمهایی که به حضور نرسیده

اش ضعیف شده، دیگر آنزیم کافی پذیرد معدهنمیکند، مزاجشمیخورد ترشمیصفرایی است کسی که حلوا

شیرینی نباید بخورد، معنیش این نیست که حلوا و شیرینی چیز بدي ندارد براي هضم اینها حلوا نباید بخورد

آب حیات براي کسی که عادت کرده درد ایجاد بکند و درد بخورد، غصه چشمهیعنی . است، هنوز شیرین است

ولی به نزد . آب حیات، خرد زندگی تلخ استچشمهسبب، بیاست شاديذهنیمنبخورد عزا بگیرد، زیر سلطه

شویم مثل حلوا هستیم، شیرین هستیم، پس شما اگر روي خودتان کار کنید و مینزد خدا ما که به او زندهمن، به 
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کند و میکند، خرد عبورمیکند شادي عبورمیرسید، و این جریان آب حیات از شما عبورمیدیدید که به حضور

کنند که شما چرا شاد هستید؟ چرا مثل میتقاداي از شما انشوید و یک عدهمییواش یواش از جهان دارید زاییده

ذهنی تلخ است هاي هر کسی به حضور برسد براي من. دانیدمیغیرتی؟ شما دلیلش رابیما غمگین نیستید؟ چرا

زندگی شما را فرستاده . دانید کسی شما را الزم دارد و آن زندگی استمیولی پیش خدا مثل حلواست، شما االن

گوید بینداز، حاال میکشد عقب و آن چیزهایی را که به شما چسبیدهمیکند،میدارد جمعامتدادش هستید 

اش به نقش پدري یا مادري پز دادم این را رها براي شما آنها خیلی با ارزش است؛ یکی نقش است که آقا من همه

.کنم؟ بلی رها کن

کشد به سمت خودش از جنس میا بکشد، وقتیبراي این که باید ساده بشوي، خالص بشوي که آن بتواند تو ر

کشی، یک کسی شما رامیشود بروي، حاال نروي دردنمیاگر چسبیده باشیریزد، میکند همه اینهامیخودش

کشم میگوید تو که از جنس منی به دیگران تلخی، منمیکشَد که پیشش ما شیرینیم،میکشد همۀ ما رامی

شوي و هم من، شیرین میوقتی با من یکی شدي هم تو حلوادهممیا به تو نشانخودم و حلوا بودنت رپیش

.کنیمیبودن را حس

چقدر با ارزش است؟ آب حیات که از موالنا جوشیدهچشمهشود، این میروعشچشمهگردیم به بیت اول، میو بر

چه این از کجا آمده؟دقیقه گفتند،خوانیم، شاید ایشان سه چهار میهمین غزلی که بیش از دو ساعت است

چه . یکی دیگر نوشته توي ذهنش،یکی دیگر گذاشته زیر زبانش،جوري گفته همچون غزلی را؟ خودشان نگفتند

اش به فکر نقشش نبوده که االن من دانشمندم یا نیستم؟ مردم جوري نوشته؟ مگر ذهنش ساده بوده؟ ذهنش همه

کنند؟ میشوم؟ مردم راجع به من چی فکرمیذارند؟ در ذهن مردم چگونه دیدهگنمیگذارند یامیبه من احترام

خواهیم آنها را بنویسیم، وقتی شما روي میتوانسته بنویسد، براي این که مانمیخداگرنهو،اینها نبوده دیگر

.تواند بنویسدنمینویسید زندگیمیذهنتان خودتان

کورينباشد عیب در نوري کز او غافل بود

نباشد عیب حلوا را به طَعنِ شخصِ صفرایی

آن نور عیب ،خبر باشد برود قایم بشودبیاي بنام خفاشمی گوید اگر از یک نوري که نور خورشید باشد، باشنده

شبیه انسانی است که خورشید ذهنیمناست،ذهنیمنیا حاال یک انسانی که کور هست، منظورش کور. ندارد
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راها گوید من پردهمی،را کشیده تاریک کرده، توي تاریکی نشسته و یک شمع روشن کردهها پردهطلوع کرده 

سه چهار تا پرده هم کشیدید که ؟می درخشد ظهر است شما چرا پرده را کشیدیدکشم، آقا بیرون آفتابنمی

هم از جنس ها براي اینکه پردهکشید؟ نمیراها اینجا تاریک بشود، شب بشود این شمع را روشن کنید، چرا پرده

.گذارند من خورشید را ببینم، من تاریکی را دوست دارمنمیها را ببینم، پردهها خواهم پردهمی.درد است

است ذهنیمنزندگی و خدا نیست، بلکه در کوريچشمهعیب در نور در خرد زندگی در جریان شادي زندگی در 

شود؟ نه، هر کسی انکار کند نور زندگی مینور بد،نور زندگی را انکار کندهنیذمنحاال اگر. خواهد ببیندنمیکه

هاي الیهها پرده؟را کشیدیدها تا حال پرده،شما هر سنی داشته باشید تجربه دارید.شودمیرا خودش محروم

این لحظه شما در خواهد در این لحظه وارد بشود، در میفکر و درد است که شما پشتش هستید از آنور زندگی

زمان و مکان یعنی هم هویت شدگی و افتادن به آینده و گذشته هاي گذشته هستید، اینقدر الیه،آینده هستید

آیید، در گذشته دور هستی در آینده دور نمیفکر کردن به زمان این قدر زیاد است که شما اصالً به این لحظه

.دیگذارنمیشما.بشودواردتواندنمی،در زمان هستی،نزدیک هستی،هستی

خودتانشما،نداختهینروزنیابهراشماخدا،به نوردیکنمالمتدینبا،تیوضعنیابهنسبتدیبشوداریبدیبا

یجذبيروینکی.کندمیجادیامقاومتکی،داردیضخامتکیاي پردههر؟دیدیکشراها پردهچرا.دیانداخت

نیادرتواندنمی،شودمیدهیکشجهانبهيادیزعواملۀ لیبوسانسانیوقت،جهانبهکشدمیراشماکهدارد

.باشدییکتایيفضادر،باشدلحظه

هضمتواندنمینکهیايبرابخوردتواندنمیحلوا،هشتاد،پنجوهفتادشدهرفتهسنشیکسکیاگردیگویم

دروندراتیحآبۀ چشمنیاازکه،استیزندگيشادمعادلحلوا.ندارديریتقصکهحلوا،کندمیترش،بکند

يشادنجایااز.استشدهزندهخداتیابدوتینهابیبهلحظهنیادرکهیانسانيبرا،باالدیآمیجوشدمی

کهیکس.استیجانیهانسانییصفراانسان.کندمیترش،کندهضمذهنیمنتواندنمیرايشادنیا.جوشدمی

پر،استییصفراآدمنیا،داردمقاومتيادیزمقدار،استنگران،داردحسادتداردترس،داردخشملحظهنیا

حواسش.ردیپذمیریتاثاًفورشذهنیمن.پردمی،ییگومیيزیچکیتا،داردواکنشیآمادگ،استجانیهاز

پر.استکاملییصفراآدمنیا،نکنندبدفکر،منبهاآلنکندمینگاهیک،کندنیتوهمنبهیکسدنکنکهاست 

.نداردخبراصالًرایزندگلیاصيشادکندهضمتواندنمیآدمنیا،استیمنفجاناتیهاز
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کندمیمقاومت،کندمیانکار،هستيشادۀ چشمهستيشادنیاایبکهدیبگودیایب،موالنامثلیانساناگر

زیچحلواگویدمیهمسالههشتادآدمکی.بله،استاحمقانهنیاویدگمی،دیگومیراهیبوبد،کندمیزهیست

خودتانازشماحاال.آمدمیخوششهمیلیخ،خوردمیراحلواهایسالگپانزدهکهرفتهادشییول،استيبد

گوشساعتمین،انهی؟رمیبپذتوانممی؟دارمباورحداقل؟ موافقم؟دیآمیخوشملیاصيشادحلواازمندیبپرس

.استخوبغموغصههمان،استاثربیاستهودهیبگفتارنهایامویگمی،حرفهانیابهمنکمی

برآر از خاك جانی را، ببین جان آسمانی را

ست اي جان مه و این چرخِ خَضراییکز آن گردان شد

دیایببافتنیااز،خاكنیاازجاننیاکهنیهم.رونیببکشراخودتجان،ذهنیمنخاكنیاازدیگویم

شما.میهستابربیتینهابیآسمانهیشبما.می شودابربیآسمانة اندازبه،آسمان؟شودیمقدرچ،رونیب

موالنا.مابهدیآمیفشار،میشدکوچک،بافتنیايتومیرفتیوقتاآلن؟باشدآسمانة اندازبهدلتاندیخواهمی

بهآمدهيجورچهگنجدنمیانیمدرکهيزیچآنکهاستنیامنعجب،داردیعجبکییهرکساستگفته

جاتوشچیز همهکهشوممییآسمانة اندازبه،رونیبمیآمیفرمنیاازکهیوقت.هستمآسمانمنیعنی؟انیم

؟بودشدهجاتوانبودرفتهيجورچهنیا.ودشمی

تیهوهمنیااز،ذهنیمنبافت،ذهنیمنخاكيتوازیوقتذرهبصورتماکه هاستیشگفتازیکیهمنیابله

خدا.میشناسمیراخودمانجنسومیشومیتینهابی،میشومیدهییزا،میکنمیییشناسایوقت،هایشدگ

یعنی،رونیبمیکشمیراخودمان،بافتنیاازیعنیخاكازیوقتما.استتیابدوتینهابیجنسازمیگفت

دروندر ،دیشومیشماکهآسماننیاکه.میشومییبزرگآسمان،بکشدمیبدهاجازهما،کشدمیرامایزندگ

راکبودچرخوماهنیاحاالکه،استنآسماآن عقلِدیگومی.استيزدیاخردتیخاصيدارا،شودمیبازشما

ذهننیاکهدیشومیمتوجه،شمادروندر شودمیبازآسمادیوقت،خودتانبهدیاوریبدیتوانمی.چرخاندمی

بارها، کهافتادمیلحظهنیادیخورش،توشافتادمیدیخورشنکهیايبرادیدرخشمی،بودماهبصورتکهشما

نگاهکهآسمانبه.دیهستشماگردانندهیعنی.گرددمیداردآسماننیهمازذهنچرخنیاوبودماهمثلمیگفت

بهکهاستآسماننآوگرددمیآنيتوماه.استمهمآسمانکهالبته؟ماهایاستمهمآسمان،دیکنمی

واستمهمشماابربیآسمان،استمهمشماتینهابی،دیشومیتینهابییوقتشماپس.آوردمیدرچرخش
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معجتواندنمیراشمادیگرمنو اینشماستدرونآن واستتیوضعجنسازمن،باشدهممناگر،شمادرون

وآمددرنیايتوازنیاکهحاال،توشبودکردهجمعراآسماننیاۀ هم،منکوچولونیهم،مننیاقبال.کند

.شماستدروننیا،شدآسمان

میتوانمی.میباشداشتهمیتوانمیکوچولوذهنیمنکیماها،موقعیلیخ.ردیپذمیریثأتآسمانازشمامننیا

وهمانیایول.صفر بشودنداردهمیلزوم،استکمیلیخبرسدصفربهشذهنیمنکهیانسان.میباشنداشتههم

مادیکننگاهشما.میبوداواریاختدرماقبالً.شمایعنی،استآسماناینخرداریاختدراًتمام،ذهنچرخش

اتفاقمنذهندرفکر.کنمنمیفکرمن؟کنممیفکرمن، کیاستغلطنیا،فالنفالنکنممیفکرمنمییگومی

کشدمینجاآاز،نجابه آکشدمینجایاازراشمافکر،دیهستفکراریاختدرکهشما.ذهنیمنۀلیبوسافتدمی

شیفکرهاوباشدشدهآسمانکهکنممیفکرمندیبگوتواندمییکسآن؟کنممیفکرمنیویگمیچرا،نجایا

هماننیا.باشدزندهبتواندفکربدون.نکندفکروباشدآسمانفقطها موقعیبعضو.باشدخودشکنترلدر

تویک.استينطوریامیفکرهامن،کنممیفکرمنمییگومیغلطبهها موقعیبعض.نداردانسانکهاستسکون

.یهستنآداخلتو،یهستنآریاستو.کندمیفکرراتوداردمن،کنندمیفکرراتودارندفکرها؟یکنمیفکر

کهتو.دارماریاخت،کنممیفکرمنییبگویتوانمیموقعآن،يشدآسمانرونیبيآمدنآداخلازموقعهر

ناراحتکهگذشتهدرموضوعفالنبهدیکشنمیراتوفکرنیاکهیداشتاریاختاگر،يندارکردنفکردراریاخت

.يبشوناراحتآنجابهیبکشدوبارهتو را آنجااز.يبشوناراحتدوبارهآنجابهيبروآنجاازبعد،يبشو

کشدآنجاراتووانگهرودییجااتشهیاند

شوشانهیپشوشانهیپ،قضاچونبگذرشهیاندز

شهیاندوگرنه،دیشدآسمانشماپس،بکشدتواندنمی،دیکنمیاثربیراشهیاندشمایوقت.قضاستنیهمنیا

فکرمن،دارماریاخت،کنممیفکرمندییبگودیتواننمیشما،کشدمیراشماشهیاندیوقت.کشدمیراشما

.میریپذمیراخودمانتیوضعو.ندارماریاختاآلنکهدیکنمیاعترافحداقل،کنممی

ذهن اگر بیاییم بیرون بینهایتگفتیم که ما بصورت ذره هوشیاري، ذره خورشید خدا که افتادیم تويمیداشتیم

همان خردي را که که گوید میموالنا. گیردمیشویم که همه چیز را در برمی، یک آسمان بینهایتیشویممی

کنیم، که اگر میگیرد، ما به همچون خردي دسترسی پیدامیکند در اختیار ما قرارمیستارگان و آسمان را اداره
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را و فضاي فکرتان را اداره کنید از ماه چه در آسمان تان استفاده کنید، ذهنتان را و منتوانیدمیشما هم بخواهید

چرخد، اداره آن در میچرخ خضرایی ذهن ما باشد کهباشد باشد چه ماه ذهن ما باشد، و چرخ، چرخ خضرایی

.گیردمیاختیار خود ما قرار

قدم بر نردبانی نه، دو چشم اندر عیانی نه

در زیانی نه، که تا جان را بیفزاییبدن را

را گوید قدم می.اند بسیار بسیار قدرتمندند، اگر ما خوب توجه کنیم و عمل کنیماین ابیات با وجودي که ساده

پایت را روي نردبانی بگذار، این نردبان نردبان فرم نیست، شما دنبال نردبان بگردید بگذارید بروید باال، هرموقع 

شناسایی کنید مقاومتتان را به صفر برسانید یک قدم از نردبان پذیرید، بپذیرید و آن رانمیکه شما چیزي را

شویم، همینطور که نردبان بگذاري بروي باال، میروید، نردبان نشانگر این است که ما داریم فضادارمیمعنوي باال

منظره بزرگتري از پذیریدمیکه شماشود، و قدم به قدم میروي به باال منظره بزرگتري دیدهمیاي کههر پله

دهد به شما، شمامیخودش را نشان،وضعیتهاي زندگی شما، آن قسمتهاي پنهان شما،اوضاع و احوال شما

.بینیدمی

شود خیلی میاي که دیدهپله بروید باال خواهید دید که این منظره50مثالً شما یک نردبان عمودي بگذارید 

رویم من کوچکترمیپله پله که باالشویم،مییشتر از آن است که دو پله بروید باال، پس پله پله که ما معنويب

گوید می، ولی موالناکل آسمان را گرفتیمماشود و اگر من ما به صفر برسد این نردبان هم اینقدر باال رفته کهمی

با اتفاق این لحظه آشتی کنید یا کهشویدمیلحظه که شما متوجهرود، هر میرود، لحظه به لحظهمیاین پله پله

توجهتان را از روي یک چیز بیرونی بردارید، آن چیز بیرونی ارزش ندارد شما را بکشد، آن دست از سر شما برمی 

د و رسانیمیکنید و مقاومت را دیگر به صفرمیدر برابر یک چیزي مقاومتکه شوید میدارد، هر موقع متوجه

شود میشود من شما کوچکترمیشود، و وقتی آن چیز از شما جدامیکنید آن چیز از شما جدانمیمقاومتدیگر

روید باالتر،میآنموقع شما یک پله

گفت که با استفاده از مثنوي کنیم را معنی کردیم،میو امروز با استفاده از مثنوي عیان گاهی اوقات عیان تلفظ

فرم شماست، که وقتی جان شما هوشیاري از بافت ذهنی آزادبیده شدن شما به زندگی است قسمتعیان، آن زن

تواند برود، این عیان است میشود و این قائم بودن و ریشه دار بودن تا بینهایت خدامیشود، روي خودش قائممی
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شود، این عیان نمیولی از جنس دنیاشود میاین حضور قائم بصورت حضور ناظر تماشا کننده دنیا در شما ایجاد

ولی حقیقی نبود آن ذهنی بود، پس عیان ،بر عکس آن چیزي که تا حاال ما فکر کردیم عیان حقیقی است. است

اي است که در بیت اول بود، پس تو از این چشمهحضور زنده شماست، زنده شدن شما به زندگی است و همان 

رویم باال یا این مرکز ما میشویممیان عشق هم هست، به تدریج که ما آزادنردبان برو باال، این نردبان نردب

کنیم، هر چه شما نمیگنجد و ما اعتراضمیشویم چیزها یواش یواش در این فضامیشود که متوجهمیوسیعتر

. شویدمیترخواهند باشند، شما فضادارمیدهید آنها آنطوري کهمیکنید و اجازهنمیبه زندگی مردم دخالت

از دخالت به کار مردم، ،شناسید شما که شما دست از سر مردم برمی دارید، از کنترل مردممیفضاداري را از آنجا

گنجند، یواش یواش میفضاداري شما آنهاکه در این عالقه به زندگی خصوصی مردم، یا تغییر دادن آنها، براي این 

گفتیم شما چرا اینطور میشما با آنها کاري ندارید، قبالًنشینندمیشوید آدمها در حضور شما راحتمیمتوجه

کنید؟ چرا مثل من فکرمیکنید؟ چرا اینطوري فکرمینشستید؟ چرا این کر را کردید؟ چرا اینطوري عمل

کنید؟ دیگر از آن انتقادها و ایرادات در شما اثري نیست، پس دارید چشم خودتان را روي عیان خودتاننمی

ذهنی فکرها قسمت مهمی از این چیزِ. قبالً چشمتان روي ذهنتان بود، از طریق ذهنتان به بیرون بود. گذاریدمی

داشته باشیم براي ما قابل ذهنیمنهستند، ما با فکرها با باورها هم هویتیم، و هر کسی فکرش مثل ما نباشد و ما

دارید که دیگران جور دیگر فکر میر زنده شدید رواپس به تناسب اینکه شما به این عیان چقد. قبول نیست

.کنند

باید به ذهنیمناست یعنی این بدن اینذهنیمندر اینجا بدن معادل، بدن را در زیانی نه، که تا جان را بیفزایی

مفصل گنج حضور به تدریج ولی گاهی اوقات هاي زیان بیفتد، یعنی ازش کم بشود، کوچک بشود، در طول برنامه

موقعی به زیانذهنیمنتوانید حتی قصداً کوچک کنید صحبت کردیم، اینمیراجع به این که شما چطوري

دو تا خاصیت ذهنیمنتقریباً معادل خواستن است،ذهنیمنافتد که خواستش را برآورده نکنید، براي اینکهمی

به ما گفته اینها مهمند و ذهنیمنت کهمحتوا آن چیزهایی اس. دارد یکی خواستن است، یکی محتوایش است

ارزش دارند مثل پول، مثل مقام، مثل آدمهاي دیگر که ما بگوییم اینها مال من هستند و در کنترل من هستند، و 

خواهم، آنها محتوا هستند، اگر شما به خواستهايمیهرچیزي که ارزش دارد من به خودم اضافه کنم، من آنها را

خواهد، برآورده ذهنی میمننیازهاي روانشناختی هستند یعنی ما آنها را احتیاج نداریم، ولیکه غالباًذهنیمن
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شما ببینید که چقدر . امروز چندتایش را صحبت کردیمافتد، میدر زیانذهنیمننکنید نه بگویید، این بدن یا

ان از مدیرتان همه را به صفر برسانید، تان از دوستتاش را به صفر برسانید، از همسرتان از بچهتوقع دارید همه

، توقعات بیجاست و بر طبق قانون جبران نیستذهنیمناین نیست که شما حقتان را نگیرید توقعاتاش معنی

کنید به اندازة کارتان پول نگیرید، ولی انتظار این که یک کسی به من زنگ میاین نیست که شما کاراش معنی

جاست، انتظار من در این برنامه از اینکه مردم تشکر کنند بیخوب است این توقعاتبزند بگوید که برنامه

میل به خشمگین شدن و . اینها انتظارات بیخود است،خودي است، انتظار تأیید توجهبیانتظار،قدردانی کنند

شود و شما بکوچک ذهنیمنافتد، اگرمیبه زیانذهنیمنشما عمداً نکنید،،اگر خفه بشودذهنیمنواکنش در

پرانند و یا در میمردم از توي ماشین مثالً چیزيبه زیان افتاده، خیلی جاها که ذهنیمن،نگذارید بزرگ شود

خواهد جواب ذهنی میمنگویید ولینمیشما چیزي، زنندمیگویند یا در پشت سر شما حرفمیبه شما خیابان

را به زیان بیندازید،ذهنیمنتوانیدمیپیدا کنید که چه جوريافتد، میبه زیانذهنیمن،بدهد

افتد، جان شما میشود و به زیانمیکوچکذهنیمنبه تدریج که،بدن را در زیانی نه، که تا جان را بیفزایی

ذهنیمنبلند باشد عمق شما کمتر است هر چهذهنیمنشود، اینها قدشان برعکس است، هر چهمیبیشتر

شود اگر به صفر برسد شما به بینهایتمیقد حضور شما بیشتر، شودمیشود، به صفر نزدیکترمیکوچکتر

حاضر نیست یا یک پدري حاضر نیست ذهنیمنها موقعخیلیبسیار سخت است، ذهنیمنصفر کردن، شویدمی

ها یک مردخیلی موقع. شتباه کردهداند امیشوم، در حالی کهمیگوید من کوچکمیاش معذرت بخواهد،از بچه

داند حقیقتاً میولیرود معذرت بخواهد،نمیخانمش زیر بارخواهد از همسرش معذرت بخواهد یا همسرش،نمی

کند شما عمداً این کار رامیکوچکاندازد، میاشتباه کرده، اعتراف به اشتباه و عذرخواهی بدن را در زیان

کشید، مییوسفرخ ش را به نازمختلف خودنمایی که امروز داشتیم، گفت شما خوشگلید و هاي کنید، راهمی

رر دارد و ضرر به خود است براي اینکه ضگیریم که هر گونه خودنمایی، خودنمایی در مقابل خداست، میداریم یاد

شود، تا باالخره میشترکنیم جان بیمیشود، هر چه من را کوچکترمیکنیم جان کمترمیهر چه ما خودنمایی

یک عیانی که تا حاال براي ما شناخته نبود خودش را به ما نشان بدهد، تا ما بدانیم که ما کی هستیم، اگر بتوانید 

. اجرا بکنید
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اش که ذهنی است اصطالح انگلیسیذهنیمن، برعکسپس عیان یعنی حقیقی بودن از جنس زندگی بودن

Subjective است، عیان زندگیObjectiveگلدان را که این گوییم میشود همیشه، مامیاست بر عکس دیده

بریممیتوانم ببینم، این غلط است این را در مورد خودمان هم بکارمیبینیم این عینی است براي اینکهمیما

یعنی ،استبینم، فکرم مهم است بدنم مهم است، خشمم مهم میبینم، فکرم را هممیگویم من این تن رامی

.گیریم؟ از موالنامیاینها عین است، غلط است این، از کی یادذهنیمنهیجانم مهم است، براي

درختی بین بسی با بر، نه خُشکش بینی و نی تَر

به سایه آن درخت اندر بِخُسپی و بیاسایی

ن هم به عرض شما رساندم خالصهمی بینید که موالنا در یک غزل کوتاه تقریباً همۀ درسهایی که تا بحال داده و م

وقتی این عیان را دیدي، وقتی بدن را ،بینیمیگوید درختیمیکند، همین یک غزل ممکن است کافی باشد،می

فرمی است وقتیبیآید این درخت از ریشهمیصفر شد، یک درختیذهنیمنبه زیان انداختی، بدن یعنی

بر دارد میوه دارد، فکرهاي شما در بیرون چون خالق سازد، اینمیفکر را،سازدمیآید به سطح این تن رامی

شود به آن ساختارها و برکت، پس بر دارد، چیزهاي که میآفریند، خرد از شما جاريمیاست ساختارهاي نیک

ختهسادوبارهلحظههربدنتاناش شادي توش است درد توش نیست، از جمله بدن شما، سازید همهمیشما

،توشختیرذهنی میمنيانرژقبالً،ساختذهنی میمنقبالً.سازدمیاوراتانیفکرها،سازدمیاو،شودمی

،شدنمیردهوبرآکهمردمازجابیتوقعات،بشودشروعیزندگکهانتظار،ترس،خشميانرژقبالً،کردمیخراب

بهنیبرگردعقببهیکمکیشماراقیحقانیا.نبودکاردراي وهیم،نداشتبرنهایا.بودنهایاها،تیشکا

آمدهورآنازداشتهاگر.استنداشتهوهیماینداشتهبارشمادرختحاالتاکهدیددیخواه،دیکننگاهتانیزندگ

یکییزندگبالحظهنیادرها موقعیلیخ.دیهستاي رندهیپذانسان،دیبودمیتسلشمايموارددیشا.است

رفتههمجهانبهوختهیربعدتانچهاربهآمدهو زیبایی زندگییزندگعشقویزندگبرکتشماقیطراز.دیبود

شهیرپس.درختدیشومیشما،ستینرونیبدرخت،دینگرددرختدنبال،دیددیخواهدرختکیپس.است

درختنیاکه.يشادهمان؟باالدیآمییچها شهیرنیااز.تینهابیدارد؟شهیرچقدر،دیداریزندگاعماقدر

،بودییدوبادادمینشانذهنیمنیعنیدادمینشانماذهنکهییدرختها.ترنهاستخشکنهموقعچیه

.استتر بهاردراستخشکزمستاندررونیبدردرخت.ترها موقعیبعضبودخشکها موقعیبعضیعنی
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خشکجیتدربهاستتر دیآمینظربهیزندگلیاوادرمعموالً،استخوبزهایچموقعهرذهنیمندرخت

،استبد،کنممیضررفردا،استخوببرممیسودامروز،شودمیتر وخشکمختلفشهاي جنبهبعد.شودمی

ستمیسکی.استخرابحالمیلیخ،بدهمخواهممیطالقفردا،هیعروس،خوبهیلیخکنممیازدواجدارمامروز

ندیبمیبدموقعهرواستتر ،ندیبمیخوبموقعهر.کندمیریتفسمنيبرارایزندگدارد،يریتفسیارزش

شماراذهننکیعنکهیايبرا،ترنهاستخشکنهیزندگدرختنیا.هستماوریاسمنواستخشک

یزندگلحظههر،استشدهسادهشماذهن.استنماندهذهنیمنیعنی.استنماندهذهناصالًدوردیانداخت

استتر نهاستخشکنهپس.یزندگاندازدمیآنجاراتیخالقۀ جرقلحظههرویکنفکریچتوسدینومی

رگید.استلیاصيشادنیا،شودمیردشماازیزندگيشادشمااگر.استيشادشهیهماستکینشهیهم

ازانسانهامايابتدا.استبداًبعد،استخوبابتداشيزیچهرذهندر.باشدداشتهخوبوبدکهستینیذهن

دورانمیگذرمیپنجاهچهلازیوقتیول،خوبهناحالم،میدارقدرتمیجوان،مینکمیيبازایم بچه،ذهندید

بهمردم،دارمیمقامکییوقت.استخوبیجوان!استبديریپ.شودمیشروعيناجور،شودمیشروعيریپ

نکیعپس.استبد،مراردینگلیتحو،نگذارداحترامیکسبشومبازنشسته!استخوب،گذارندمیاحتراممن

.میخواندقبالًرانهایا،رگیدمیدیدقبالً.استنیکژبذهن

و،یباشداشتهشیآسادیتوانمیهمشماکهاستدرختآنۀ یسادرایکهاستدرختآنۀ یسابهکهدیگومی

نکهیا.استخوابکیمايفکرها،ذهنيتوکجا؟امامیدیخوابمااآلنیبخسب.رگیدیکنفکرياریهشنآباهم

یقیحقاستخوابکینیا،هستمنکیذهنيتووستینمااریاختدرفکرومیکنمیفکرذهنۀ لیبوسما

ذهنردیوقتیول.میدیچسبآنها بهماکهاستییزهایچخواب،استفکرخواب،استدردخواب،نیاستین

میخخوشخواب،استخوابجوریک همآنیول.دیآمیبوجوديدیگرياریهشجورکی،شودمیفرصمن

.میهستفرميتوماهنوزنکهیايبراخوابه؟چرا.است

ماکهاستنیاشیمعن.یباشداشتهشیآسا،ییاسایبیولیباشداشتهراياریهشآنیتوانمیدیگومی

درختنیااشماگر.میخوانمیمیدارامروزکهدیایبشیپدهیپدنیانکهیامگر،مینیببشیآسايرومیتواننمی

ممکنکارنیا،دیباشداشتهالیخیآسودگکهدیکنمیکوششدیدارودیهستذهنيتوهنوزودیادهیندرابابر

.ستین
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موالناازتا.دیبرودیبایراهچه،استخوبيزیچچهکهدیبشوداریبشما،دیگررانهایامیخوانمینیهميبرا

.دیننکتلفوقت،دیریبگادی

یکی چشمه عجب بینی، که نزدیکش چو بنشینی

شوي همرنگ او در حین، به لطف و ذوق و زیبایی

ينورة ذرنیا،شدبزرگترجانت،یانداختانیزدررابدنشمایوقتیعنی.بودگفتههماولتیبدرراچشمهنیا

،میدیدرانهایاۀ همامروزکهکرددایپیعمقوشدجداجسمنیااز،میهستماکهياریهشة ذر،میهستماکه

نیااتفاقنیاشماکههماولهمانالبته.شديجارشمادريزیانگشگفت،یبیعجۀ چشمکیکهدینیبمی

شودنمیشودمیادیز،شودمیتندیلیخاًبعدستینمحسوسلیاوا،شودمیشروعچشمه،دیریپذمیرالحظه

رفتنیبازچونآن،ذهنیمنبودمادرکهآب شورۀ چشمدینیبمیکهاستیموقعآناآلن.دینشومتوجهشما

ۀ چشم،استبرکتۀ چشم،استيشادۀ چشمنیامیرسمیجاهربه،شدنيجاربهکردشروعماازچشمهکی

.شدنيجاربهکردشروع،استعشق

میداراآلن،ناظرحضوربعنوانبلکهذهنیمننه،تننیانه،ياریهشبعنوانما.مینینشمینیاکینزدماکهالبته

اًنیعشما.میشومیبرخوردارازشنکهیايبرامیهستکشینزد،میهستکشینزدومیکنمینگاهراچشمه

فیلطتان احساساتدینیبمی.شودمیيجارشمااحساساتبهشمافکربهشمابدنبهچشمهنیاکهدینیبمی

ازاحساس.دیداراحساساآلن،بودجانیهقبالً،فیلطاحساساتکی.ختیرنهایاوترسوخشمآن.شودمی

اًحتم،دیبشودورچشمهنیاازدیتواننمیشمادیگویم.داردوجودذوقوییبایزولطفنیا.دیآمیورآن

درییبایزوذوقولطف.دیشداورنگهمدیگر،نیحدر،دیشداورنگهماًفوریوقت.دینینشمینیاکینزد

.دیآمیبوجودشما

بینیم موالنا ذوق غزل سرایی دارد، ذوق مثنوي نویسی می.استچشمهذوق نهایت پذیرفتن و جاري شدن این 

ذوق چیزي نیست جز اینکه شما یک هدفی در بیرون داري و زندگی خردش را و .دارد، ذوق تربیت انسان دارد

روزي شما ،خسته کننده نیست. فرستدمیکند و شما را دارد به سوي آن هدفمیعشقش را از طریق شما بیان

ا جاري براي این که این شادي زندگی از شمشوید، چرا؟نمیکنید شما خستهمیپانزده ساعت شانزده ساعت کار

آوري به این جهانمیکنیمیذوق در واقع مثل اینکه سطل به سطل یک برکتی را از خزانه غیب پر.است
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دانان را ببینید، ریزي، شما آهنگسازها را ببینید، موسیقیمیآیی به این جهانمیرويمیریزي، دوبارهمی

خواهند آن برکت بریزد و میذوق دارند، در یک کاريشاعرها را ببینید موالنا را ببینید فردوسی را ببینید اینها

این کار جهت دار شده در یک منظوري، منظور موالنا چیه؟ بیداري انسان، آزادي انسان که انسان بینش زندگی 

.پیدا کند، موفق شده یا نشده؟ البته که شده

. آن بمانددهیمنمیکنیم یا گوشنمیخوانیم یا اجرانمیدر بیان برکت و آوردن موضوع ذوق موفق است، حاال ما

خوب موفقیت ایشان الگوي ما هم هست اگر یک نفري توانسته این کار را بکند ما هم.ولی او موفق شده

توانید بشینید، میعجب در درون شما هم هست، شما هم نزدیک آن به عنوان هوشیاريچشمه.توانیممی

شوي یعنی دیگر از میهمرنگ او! شويمییک آن نشستی هم رنگ اورا ببینید، و چون نزدچشمهقضاوت نکنید 

شوي، از جنس فکر نیستی، همرنگ نور بیرنگ شدن یعنی در فضاي یکتایی بودن، توجه نمیجنس رنگ بیرون

گیرید با آن فکر میفکر راآیید بیرون دنبال یک بیداري، اینطوري نیست که شمامیزنده خودت را در خودت نگه

گوید جهان رنگ و بو، جهان رنگ و میآید،میهویت بشوي و همرنگ آن فکر بشوي، بعدش هم یک بو بوجودهم 

. شودمیشدید فوراً لطف و ذوق و زیبایی در شما پدیدارچشمهشما همرنگ این . بو هیجان است. بو ذهن است

ندانی خویش را از وي، شوي هم شیء و هم الشی

انَد رنگ و سیمایینمانَد کو نمانَد کی، نم

شما ،ندانی خویش را از ويشوي، میتوانی تشخیص بدهی اونمیرسید، شما خودت را از اومیشما به وحدت

فرم، هم نقش داري هم انکار بیشوي و هممیگوید هم فرممیچی؟بدنپس اینممکن است بگویید که خوب

تعریف انسان از نطر موالنا و آموزشهاي انسان چیه؟خیلی مهم است شما توجه کنید به اینکه تعریف . نقش

ال اله، ما از نظر دینی یکی انکار فرم+ فرم فرهنگ ایرانی یعنی آن سمت ایرانی، اسالمی، بودیسم اصالً همه ادیان 

ن این م،گوییم من این نیستممیگوییم یعنیمیسال ما ال اله20سال 10پس مدتی که مثالً اال اهللاداریم یکی هم 

گویید خیلی خوب من زنده شدم به خدا پس میشما. شودمیمن این نیستم یک عمقی بنام اال اهللا زنده،نیستم

انکار فرم بعد شود، انسان فرم دارد بعالوه انکار فرم،میشود؟ بلی تعریف انسان از اینجا معلوممیچی) فرم(این 

.باشد آن را انکار نکند، در دین ال اله همین انکار فرم استدانید که چی بد است آدم فرم می.خدایی شماست
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توانم فرم نباشم، من از جنس خدا هستم ولی نمیگویید من خدا هستم ولیمیانکار فرم یعنی چی؟ یعنی شما

ئو هم الشئکنید این معنی هم شمیتوجه. کنم که فرم هستم ولی توي فرم هستممیفرم هم دارم، ولی انکار

:گویدمیفردوسی. الشئ یعنی نه چیز، بعد نه چیز ما بسته شده یادمان رفته ما از جنس نه چیزي هستیم،است

چیز از نه چیز آمده، شما در ) تن(این : چیز چیز آفرید، امروز هم موالنا گفت، یعنی از نهیزدان ز ناچیز چیز آفرید

. شویدمیچیز زندهبینهایت نهکنید و به میحالی که در این چیز هستید، چیز را انکار

چیزیم اصالً خدا را انکار کردیم، کیست قبالً عکسش بود قبالً ما رفتیم تو ذهن از جنس چیز شدیم یادمان رفت نه

گوید من از جنس چیزم، از جنس ذهنی میمن.شودمیداشته باشد خدا را انکار نکند؟ حالت عوضذهنیمنکه

از جنس این بافت ذهنی هستم، و این لحظه مقدار زیادي مقاومت در مقابل خدا فکرم، از جنس هیجان هستم، 

حاال وقتی شما رفتید . کندمیولی در اصل این کار راترسد بگوید، میگویدنمیبه زبان.کنممیدارم، خدا را انکار

خرید ولی هر چیزي که میچیزيروید بازار یک میتوانید این ور نیایید، شما فرم دارید باالخرهنمیتماماً آنور

گوییم بینهایت خیلی عمق دارید، عمق عمودي دارید ولی دنیا شما رانمیکشد چون رفتید آنور، حاالمیشما را

دانید که در بیرون خدا نیست، میکنیدمیکشد ولی شما چون فرم را انکارمی، دنیا پنج دقیقه شما راکشدمی

. گردیدمیفوراً بر

رفتی به آنور جهان میتوانستی بروي، بر عکس بود چند ثانیه چند دقیقهنمیبودي آن وري توي جهانیک روز

کشد شما دائماً میکشد ولی وقتیمیکرد، االن تماماً آنورید جهان دوبارهمیتان کشید بطور کلی قطعمیشما را

فرمی و بیبین جهان،اي همین است که یک رقصیگردیم، برمیرویم برمیروم، ولینمیمی گوییدکنیدمیانکار

شناسید ولی پایگاه یکتایی را هیچ میکنید و اگر شما بروید به جهان برگردید هم جهان رامیجهان فرم شما

.دهیدنمیاز دستموقع

به این دهی، اگر شما نمیرسی خودت را از او تشخیصمیکه به وحدتگویدمیشعربینید که مصرع اول میپس

چیز است قسمتشئ هستید و الشئ نیستید و در اینجا الشئ نهفقطمرحله نرسیدید باید کار کنید، شما اگر

انسانی که دو تا بعد دارد، دائماً شما را یک بعد بینهایت عمودي یک بعد افقی، افقی براي شما زمان فرم ماست، بی

نده شما دیگرحس وجود ندارید، شما که دیگر رنجشی دهد ولی در گذشته و آیمیگذشته و آینده را نشان

خواهید در آینده به ثمر برسید، نمیاي ندارید، شما کهشما خشمی ندارید، شما کینهندارید، شما شکایتی ندارید،
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به ، شاديهستید که از شما آب حیات آب خرداي چشمهرسید، شما یک میبراي اینکه هر لحظه اینجا به ثمر

اید از جنس آن شدید لحظه به لحظه تجربهرا نزدیکش نشستهچشمهي است، شما که االن این بیرون جار

روید، فقط براي یادگیري براي تجسم، نمیپس گذشته و آینده شما.گردیدنمیکنید، در آینده دنبال زندگیمی

رود گیر کند نمیزنده شده،روید، و این زمان ساعتی است، یک چنین انسانی که بعد حضورش میبراي پیش بینی

توانم فراموش کنم چه نمی!افتد که همسرم چقدر ظلم کردهمیاش یادممن همهسال گذشته یادش نرود 20در 

اي، چون کنده شده. تو در توهم هستی براي اینکه شما آنور نیستید اینور هستید، بردنمیکار کنم؟ شب خوابم

. شما با خدا یکی نیستی

کینه دارد این آدم هر کسی که رنجش دارد،دها، هر کسی که خشم دارد، هر کسی که ترس دارد،همۀ این در

نمانَد کو نمانَد .شما باید مرکز ثقل را آنور بیاندازید. کند با این لحظه، این آدم مرکز ثقلش در دنیاستمیستیزه

گوید براي همچون شخصی کو نداریم که شما مذهبت این است دینت این است رنگت میگوید،میهمین راکی، 

این است، کو، کو یعنی تو دوست منی آن دشمن من است، اینهم نیمه دشمن من است آن یکی هم نیمه دوست 

ه ما از شما ممکن است بگویید ک. اش این لحظه هستیمکو، کو نداریم ما، کی هم زمان؛ زمان نداریم همه. من است

گوییم؟ میداریم چی این موضوعات خیلی دوریم، خوب بلی، بشر گرفتارهست براي همین گرفتاریم پس 

رنگتان چیه؟ فکرهایتان دینتان چیه؟ مذهبتان چیه؟در آن ملیتچیه؟تان براي بشر کو هست، اوالً شما ملیت

. ین اسم یا دشمن من است یا دوست من استگذاریم، حاال امیچیه؟ بر اساس آن چیزها ما یک اسمی روي شما

شما دیگر در زمان نیستید، چون شما از جنس بینهایت خدا شدید در . کی هم داریم، کی زمان است. کو داریم

دانید که بطور بالقوه میبینید، درست است که آنها هنوز مرکز ثقلشان در جهان است ولیمیمردم بینهایت را

ولی چون افتادند به .ند، همه انسانها بالقوه بینهایت خدا هستند، از جنس ابدیت هستنداینها بینهایت خدا هست

ابدیت چیه؟ بینهایت این لحظه .اندتوانند از زمان بیرون بیایند، ابدیت یادشان رفته که از جنس ابدیتنمیزمان،

و ما همیشه این بد اینطوري استاالعلیآگاهی به بینهایت این لحظه که همیشه این لحظه هست نهایت ندارد، 

.لحظه هستیم

آید هوشیاري، دنبال یک فکر رامیاین رنگ همان رنگ فکر است، وقتی توجه زندهنمانَد رنگ و سیمایی

درست مثل اینکه نور را تجزیه . شود رنگمیشود اینمیشود و از جنس آنمیگیرد یعنی تبدیل به یک فکرمی
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رنگ یعنی ماده خام زندگی که . رنگ استبیآید، اول نورمیکند، رنگ بوجودمیزیهکنی، دیدید که منشور تج

فهمید در آن میاز کجا. تبدیل به یک جهتی شده تبدیل به یک فکري شده که در این هویت است،ما هستیم

م رنگ دهی، این فکر رنگ است ساده نیست، درد همیکند شما واکنش نشانمیهویت است؟ کسی بهش حمله

ذهنیمنگویند، فکر که تویش من هست اگر اعمال به این تن بشودمی، گفتیم درد بو است، رنگ و بو کهاست

یعنی فکرها روي ما اثرکنیم، میهمه ما در این جهان در جهان رنگ و بو زندگی. آیدمیهیجان بوجودبشود،

خندد، مید یک دفعهیکنمیشوید، فکرمیدفعه نگرانکنید یک میبینید نشستید دارید فکرمیگذارند، شمامی

چرخد یک دفعهمیهرزچرخدمیخوب این فکرها فکرهاي اساسی نیستند که، اینها همینطور بیخودي از ذهن

خورد به یک چیز گریه دار شما شروعمیچرخدمیمی چرخدخندید،میخورد به یک چیز خنده دار، شمامی

شما را مسخره کرده، شما ذهنیمنتان هستید،ذهنیمندر کنترل خودتان نیستید، کنترلکنید به گریه، شمامی

شما بوجود آورندة این هستید که زیر کنترل آن قرار گرفتید، ،را به عنوان هوشیاري در حالی که شما خداییتید

. خواندنمیخواند با این اشعارنمیهیچ کدام از اینها با این ابعاد

،نباید بماندذهنیمنماند، در این جهاننمیو رنگهایشذهنیمن،ذهنیمنسیما یعنی،و سیمایینماند رنگ

من داري شماست، خوب همین انعکاس ،اولین شخص شما هستید که رنگ و سیما نماند، سیما همان عکس است

گوید این چیه من می،شودمیاز خودم، هوشیاري وقتی بیداررسیدم به این جهان این را من منعکس کردممن

اند که خدا گویم من اینم، به من یاد دادند که نظیر تو در این جهان نیست، مگر به شما یاد ندادهمیدرست کردم،

عین شماست؟ نه عین شما . نظیر شماست؟ نهذهنیمندر این جهان نظیر ندارد؟ شما از جنس او نیستید، این

. توانید زنده بشوید در حالیکه توي این فرم هستید؟ بلیمیآن زندگی االننیست، عین شما زندگی است، آیا به

. گوییممیرا داریمها داریم همین

چو با چشمه درآمیزي، نماید شمسِ تبریزي

درون آب همچون مه ز بهرِ عالَم آرایی

در چشمهجوشی، با میبراي اینکه تو داري،دهیمینشانچشمهشروع شد شما خودت را از چشمهوقتی 

شمس تبریزي حضور انسان شوي نه تو هم هستی، تو همین شمس تبریزي هستی، میآمیزي، یک دفعه متوجه

که یار موالنا بوده، نه فقط یک شمس تبریزي ،شود شمس تبریزيمیاست، وقتی خدا در انسان به خودش زنده
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بصورت شما میزي شمس تبریزي یعنی خدا کهدرآچشمهوجود دارد، هر کسی یک شمس تبریزي است، وقتی با 

تاباند و این نورِمیفهمی که او هستی، و درون این دریاي یکتایی بصورت ماه که دائماً نورمیبه خودش زنده شده

. کند، براي آراستن عالم این نور الزم استمیکه جهان را آبادان

چند بیت مثنوي برایتان بخوانم، این بیت را از دفتر از این غزل ساده ولی پر محتوا اجازه بدهید کهپسخوب 

:ششم خواندیم که موالنا به ما گفت

4306مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وقت خوردن گر نماید سرد و خَوش*****آبِ شوري، نیست درمانِ عطش

بزرگ است البته این بیت خوانم تا کمک کند این بیت را بفهمیم یک قسمتی از یک قصه مییک مطلبی است که

،مصربهرودمیواستمصردرگنجکهندیبمیخواببغداددریشخصکیکهدر همان مثنوي دفتر ششم است

.استلحظهنیانمادبغداد،استجهاننمادمصرمیگفت.کنمییگدابرومدیگومیوشودمیتمامپولشمصردرو

،بودهدزددنبالداروغهآنجا.میکندایپگنجکه،جهاناین وذهنبهمیرومی،میشومیجدالحظهنیاازمایعنی

درگنجکهشودمیمتوجه،شودمیفارغایشان کهکتکنیاازوزندمیکتکرااوردیگمی،بودشدهادیزدزد

لحظهنیادرگنجکهردیبگجهینتخواهدمیموالنا.استلحظهنیادریعنی،استبغداددرکهبودهخودشۀ خان

رنگکیدنبالموقعهر،جهانبهمیرومیمیستینموضوعنیامتوجه،جهاننیابهمییآمیاولشیوقت.است

داریبکهمینیبمیقصهدرهمشخصنیايراب.استکنندهداریبدردهاوها کتکنیاومیخورمیکتک،میرومی

.استنیاتهایبازیکییول.خواندمیخواهمینکردتمامهنوزراقصه.بودهکننده

دارنديمعنومقاماحتماالًعدهنیاودهندمیآب شورمردم بهاي عدهکیکهقصهنیادردهدمیحیتوضموالنا

،دهدمیمردمبه،کندمیپخشراذهنیمنعقلوذهنیمنيانرژکهیکسهر.استیتقلبيمعنومقامنیاو

کژرامنظور،کنندمیعوضرامنظورکهگفتقبلۀ هفت.کندمیمنحرفبلکهکندنمیداریبتنهانهرامردم

فیتعریخاصریتصاویک ازمنۀ لیبوسودارندنگهرامنکنندمیقیتشوراانسانهاکهینکساوکنندمی

آب شوردیگومی.فروشندمیآب شورنهایا،رندیبگيمعنوبرکت،رندیبگيانرژ،هستندمقدسنهایاکهکنندمی

عکسبر.شودمیساطعمناز،شودمیيجارمنازکهاستيانرژآنآب شور.کندنمیدرمانراماعطش

تشنهچون.داردمینگهجهاندرراما،خوردنراآب شورنیاومیکنمیصحبتمیدارامروزکهاي چشمه
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رانیاخواهدمی.دیشومیتر تشنه،دیبخوردیبخواهآبیرونیبریتصاوازودیباشداشتهمنشماهرچه.کندمی

نیبهتر.دیباشدیمردیتواننمیشماگفتوکردصحبتیتقلبيمرادهابهراجعآننیبدرودیباشمواظب.دیبگو

،دیکنمییآشتلحظهنیااتفاقباایدیشومیيموازلحظهنیابانکهیامحضبهواستیزندگنیهمشمامراد

دفتردراما.بکندداریبتواندمیراشماوداردتوشیچهمهباریجونیا.شودمیشروعیزندگۀ چشمباریجونیا

که،خوانممیتانیبراجملهچندکیاستیصوفویقاضبهمربوطکهاي قصهکیاواسطدر1747تیبششم

.استیطوالناریبسقصهنیاالبته

ویقاضداستاننیادر،خواندخواهمبعداً برایتان انشاهللادهیم نمیاین را توضیح،یصوفویقاضنیباستیبحث

شیپرودمی،بودهخورداعصابشماازیبرخمثلیک آدم کهشودمیشروعيطورنیهم،ضیمرآنویصوف

نیاو.بکنموقعهرخواستدلتیچهريبشوخوبنکهیايبراگویدمیبهشروانشناس،روانشناسمثالًدکتر

یلیخ،زدنیلیسيبرااًواقعگردنشپشتوانداختهراسرشنیاوآبکنارنشستهیصوفکیندیبمیرودمی

زدهیکسکیبوخ،کهندیبمیگرددیبرمشخصآن و،پشتشخواباندمییمحکمیلیسکی.استخوب

شیپببرممی گوید،گردنشافتدمیخونش،بزنداگرردیممیداردکهندیبمی،ردیبگانتقامبکندحملهخواهدمی

خوردهیگردنپسوهبودشدهظلمکهیکسبهویدگیرسبهکندمیشروعیقاض.کندیدگیرسیقاض،یقاض

.نیابهبدهرانصفشدیگومی،نقدریادیگومی؟يدارپولچقدردیگومی،هبود

موقعنیهمدر!بدههمراپولتنصفییگومیحاال!ينکردیدگیرسمندردبهحاالکهاعتراضبهکندمیشروع

،استمناسبزدنيبرایلیخهمیقاضگردنپسنهکهندیبمییمردنشخصنیا،کردمییدگیرسیقاضکه

کهردیگمیدریصوفویقاضنیبییهابحثوشودمیشروعقصهنجایاازو.زندمییقاضبههمیگردنپسکی

دیبرو،دیمندعالقهاگرکهگفتمقصهازاي خالصهفقط.دیبخواندیبرودیتوانمیشماکهداردیقیعماریبسیمعان

.خواندمیخواهاًبعدلیو،دیبخوان

امر.استالزمياریهشبصورتمايبرا،تلخامریعنی،رمامرياجراکهمیبدهحیتوضمیخواهمیقسمتنیادر

بشودبازچشمهنیانکهیايبراکهاستنیااش خالصه.ماذهنیمنيبرا؟استتلخیچيبرا.تلخامریعنی،رم،

امروزکهییزهایچیلیخاز.استمتنفرذهنیمنکهداددیخواهانجامییکارهاایدیبدهانجامییکارهادیباشما

جملهاز،رفتناشتباهبارریزجملهاز، ذهنیمنکردنکوچکجملهاز.استمتنفرذهنیمن،میکردصحبتهم
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ذهنیمنکهستینيزیچنهایا،مردمیشناسقدرومردمتوجهایمردمدیأیتتوقععدمجملهاز،یخواهعذر

.دهدمیانجامراکار،کندبزرگشبتواندکهيکارکیيبرا،شناسدنمیذوق.بگذردازشبتواند

1747مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

جواب دادن قاضی، صوفی را-61بخش 

ور نبودي خوب و زشت و سنگ و در**** گر نبودي امرِ مر: گفت قاضی

یقاض،میبخوانمیخواهمیراقسمتنیافقط،نشدهیچوشدهیچکهمینداريکارحاالکهدیگومییقاضپس

نیاکه،مینکشارانهیشوهدردمایعنی،نباشدرمامراگرکهيشومیمتوجهشماونبودرمامراگرکهگویدمی

آنازکهيزیچآن یعنیاستکینخوب،خوبنجایا،نبودزشتوخوباگرو،شودکوچکبکشددردذهنیمن

سنگحاال.استيورآن محصولرد.استذهنمحصولهمسنگ.هذهنیمنمالزشت.استکیندیآمیور

.استشدهفضاداردلمانومیدیرسحضوربهماکهیحالترد.میدارذهنیمنکهیوقتباشدمادلتواندمی

:دهدمیادامه،نبودنهایااگردیگومی

ور نبودي زخم و چالیش و وغا*****ور نبودي نفس و شیطان و هوا

شیطان و ذهنیمننبود، پسذهنیمنو خواستنهاي مکرر نفس نبود یعنینبودطانیشونبودنفسنفساگرو

.ا هم یعنی جنگ نبودوغش یعنی جنگ؛ کشمکش، یش، چالینبود و اگر زخم و چالذهنیمنخواستنهاي

شد؟ چه میعضالت معنوي ما چه جوري قوي،خواهد بگوید نفس براي هوشیاري یک باشگاه ورزشی استمی

شدیم؟ میجوري ما بیدار

خویش را اي منْتَهِک؟بندگانِ*****پس به چه نام و لقب خواندي ملک

گوید اگر این چیزهایی که گفتیم نبود یعنی چی؟ یعنی حتماً در رفتن از ذهن به فضاي مییعنی رسوا،منْتَهِک

یکتایی باید زحمت بکشیم باید یک مقدار درد بکشیم، باید هوشیار باشیم درد هوشیارانه بکشیم، باید کار کنی 

بدهی، باید قبول کنی که چه عیبی داري، باید عیبهایت را ببینی شناسایی کنی باید خودت را زیر نور افکن قرار 

می گوید اگر اینها نبود ملک یعنی خدا بندگان خویش را به چه. بیاندازي، انداختن درد سخت است چالش است

.کنیدمیتوجهخواند؟ میلقب و نامی
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شجاع و اي حکیم؟چون بگفتی اي ****چون بگفتی اي صبور و اي حلیم؟

گفت که صبور، اگر موردي نبود که انسان صبور باشد، حلیم یعنی فضادار باشد، و این سینه باید باز میچه جوري

گفت میاش و درونش باز نشده با آن کسی که باز شده یکی باشد پس چه جوريبشود، اگر قرار باشد کسی سینه

پس یک کاري باید آدم انجام بدهد یعنی کار توش هست قانون .حلیم، صبور، شجاع، حکیم، حکیم یعنی دانا

خواهند وقت نمیخواهند زحمت را بکشند،نمی،خواهند این کار را بگذارندنمیايجبران اینجا هست، یک عده

شدیم، اگر در سه چهار میاگر ما در خانواده و جامعه عشقی بزرگ. شدمیاین زمان و این زحمت کم. بگذارند

مواظب باش هم هویت شدگی را بفهم، زیاد به جهان نچسب، پز نده به : دادند کهمیلگی پنج سالگی به ما یادسا

.هر حال بازي این زندگی مسابقه نده

، گفتند هرچه بیشتر بهتر، تو باید از همه سرتر باشی، همیشه گفتند هر کسی که سرتر اینها را که به ما نگفتند

ما گفتیم به هر صورت باید بزنیم برویم، این طرز تصور . اینطوري گفتندگذارد، خاك بر سرشنمینیست پا جلوتر

ذهنیمنپس حکیم یعنی دانا، اگر قرار باشد. مقایسه اشتباه بوده، رقابت اشتباه بوده، رقابت من داراشتباه بوده، 

رق دارند؟ خدا به هر کسی که زنده بشودهم دانا باشد و انسان حضور دار هم دانا باشد پس این دو تا باهم چه ف

! خواهی بکشینمیاي تو هم دانا هستی؟ زحمتش راگوید دانا، تو که زنده نشدهمی

ترسد میزند،میرود جیغمیترسد تا چند دالر از دستشمیوقتی آدم. ترسدنمیشجاع، دلیر انسانی است که

گوید اینها القاب خداست، چه می.صبور نیست، حلیم نیستکه پولش کم شود این که شجاع نیست، دانا نیست، 

داد؟ میخواهد به بندگانش بدهد چه جوريمیاینها رابرد اینها صفات خداست، میجوري اینها را بکار

رهزن و دیوِ لَعین؟بیچون بدي*****صابِرین و صادقین و منْفقین

اگر شیطان نبود و راهزن نبود، چه بخشندگان انفاق کنندگانپس این که خدا گفته صابرین و راست گویان و 

.و این هم آیه قران است. خواهید القاب را بدست آوریدمیبرد؟ درست است شمامیجوري این القاب را بکار

17، آیه )3(قرآن کریم، سوره آل عمران

والْمستَغْفرِینَ بِالْأَسحارِالصّابِرِینَ والصّادقینَ والْقَانتینَ والْمنْفقینَ 

به اند همان صبر کنندگان و راستگویان و فروتنان و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان) مؤمنان(آنان

.سحرگاهان
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.سحرگاهان کی هست؟ همین لحظه، همین لحظه سحرگاه است

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

امروز ماه را . بیایید و طلوع کنیدذهنیمنلحظه فرصتی است که شما ازاین. این لحظه صبح استهر لحظه یا 

ما . شویدمیوقتی که شما طلوع کنید متوجه. دهدمیمثال زد، گفت ماه شمس تبریزي خودش را به تو نشان

ی شما صبر کننده هستید، یعن. بینیممیبینیم، تبدیل بشویم ماه شمس تبریزي رامیراچشمهتبدیل بشویم 

کنید هم از مالتان و هم میراستگو هستید، خاکی هستید، افکنده هستید، فروتن هستید، بخشنده هستید انفاق

اندازد، رنجشش رامیاز وقتتان هم از هم هویت شدگیهایتان، هم هویت شدگیهاي دردهایتان، هر کسی دردش را

دانند که هم هویتند، میآمرزش خواهان کسانی هستند که. ندازد دورامیندکَمیاندازد این یک قسمتش رامی

گویند ما را از این هم هویت شدگی و از این کفر، از اینکه ما تو را پوشاندیم، ما تو میزیر بار رفتند مسئولند، و

انند در این آمرزش خواهکنیم کمک کن، اینهامیاعترافبینیم تو را،نمیرا پوشاندیم دیگرودمانخهستیم ولی 

.شودنمیخوانیم که اگر شما زحمت نکشیدمیداریم مثنوي. لحظه

علم و حکمت باطل و منْدك بدي****رستم و حمزه و مخَنَّث یک بدي

گوید اگر آنطوري باشد رستم و حمزه، حمزه یکی از سرداران اسالم که به شجاعت مییعنی متالشی شده،منْدك

آن موقع رستم و حمزه با مخنث یعنی انسان ترسو، مخنث مردي که اطوار زنانه دارد و البته که مشهور است، پس 

شد، یعنی دانایی میرستم و حمزه با مخنث یکی است؟ و در این صورت علم و حکمت باطل. ترسو هم هست

احب یک حرفهکشد صمیدر بیرون هم همینطور است اگر بگوییم یک نفر سی سال زحمت. دیگر معنی نداشت

سی و آن شخصشود همچون چیزي؟ در اینصورت علم می!اندشود، یک کسی هم زحمت نکشیده این دو یکیمی

. حتماً بین این دو نفر تفاوت هست! خوردنمیپس بدردشسال

جان را اندازد، میگذارد، و بدن را در زیانیمیکشد نورافکن را روي خودشمیحتماً بین کسی که درد هوشیارانه

، از جنس شودمیشود، همین شصت هفتاد ساله این شخص که از جنس داناییمیکند، به جان زندهمیزنده

شود، از جنس بخشش خواهی و آمرزش میشود، از جنس انفاقمیشود از جنس صبرمیشود، شجاعتمیدلیري

. گی هم دارد فرق دارددانم یک من بزرمیگوید من همه چیزمیبا آن کسی کهشود،میخواهی

.پس رستم با مخنث فرق دارد
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چون همه ره باشد، آن حکمت تهی ست*رهی ستعلم و حکمت بهر راه و بی

خوانند که راه میراهی است، یعنی دانا راه را بلد است نادان بلد نیست، براي این علمبیپس دانایی براي راه و

در بیاییم، پس این علم و ذهنیمندانیم چه جوري ازنمیکه ماخوانیممیبراي این موالنا را. مشخص نیست

شد در اینصورت این اگر همه راه با.جا نیست بجاستبیخوانیم مهم است و شما زحمتتانمیحکمتی که االن

.دانش تهی است

بگیریم که کی حاال که علم و دانش و دانایی مهم است، چقدر مهم است ما متوجه بشویم که مسئولیت را بعهده 

براي ما بطور قطع ؟کند؟ آثار کی را بخوانیم؟ و کی را نخوانیممیکند؟ کی انرژي من دار پخشمیپخشآب شور

گیرید عملمیخوانید یادمیشما که این مطالب را. فروشدنمیآب شورفروشد، میو یقین موالنا آب حیات

.کنید برنده هستیدمیکنید، صبرمی

هر دو عالَم را روا داري خراب؟*****آبانِ طبعِ شوره بهرِ این دکّ

از جنس هوشیاري ذهنیمن.آب شورمحصولش چیه؟ شوره آب یعنی . دکان داردذهنیمناین بیت مهم است،

کند، هوشیاري جسمی با تصویر میجسمی تشویقوشیاريهجسمی است دکانش جسمی است، انسانها را به 

هی شما از . جسم انرژي ندارد شوره آب دارد! گوید تو بیا از جسم انرژي بگیرمیگفتیماالن . جسمی یکی است

انرژي بخواهید و یا انرژي پخش کنید، مردم را هایتان باورها از تصاویر بیرونی از پولتان از هم هویت شدگی

.تشویق کنید بروند از مکانها زندگی بخواهند، از مکانها عقل بخواهند

باالي معبد دلفی نوشته بود، ،آمدندمیآن خانم که پیشگو بود توي معبد دلفی و شاهان و بزرگانیادتان هست 

خواهی دید که از جنس خدا هستی، عین دانایی خودت را بشناسیاین بود که اگر اش ، معنیخودت را بشناس

رفتند پیش می،خودت را بشناسخواندند،میآمدند در باال این رامیهستی، بزرگان شهر پادشاهان فامیلهایشان

یک خردمندي آن را گفته بود خودت را بشناستو االن خواندي خرآشود؟میپرسیدند آینده ما چیمیاین خانم

هر کسی اند دانیم که گفتهمیو ما هم. خودت را بشناسکه از اول دانایی که بشر خودش را پیدا کرده گفته خودت 

آدم دانممیمن: ه است، ولی خود شما این بافت ذهنی نیست که بگویدخودش را شناخت خدا را شناخت

یعنی از این. را بشناسخودت یعنی خود اصلیت . خشمگینی هستم، رنجش دارم، کینه دارم، این من نیست

.شناسیمیبیا بیرون به آن زنده بشو، به آن زنده بشوي خدا را همذهنیمن
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آره برو یا : گفتمیکردمیپرسیدند ما برویم جنگ؟ یک نگاهیمیفروخته،میآب شورحاال آن خانم در آن معبد 

!نه به صالحت نیست

گیریم که چه کار کنیم، در حالی که به دانایی خدا دسترسی داریم، این لحظه خرد زندگی، شادي میما هم فال

کند در میکشان ما را و کائینات را دارهاین که،کندمیزندگی، امروز موالنا گفت خردي که کهکشان را دارد اداره

خواهی عقل میخواهی از چیزها عقل بگیري، از کتابمی، حاالخودت را بشناسیاختیار شماست، اگر شما 

توانی بسازي؟ وضعیت نمیخرد تو چی شد؟ شما آینده راات چی شد؟خواهی بگیري، داناییمیبگیري، فال

بستگی شود؟میدر این لحظه دارد، این که یک ماه دیگر پنج روز دیگر چیآینده شما بستگی به هوشیاري شما

؟ ذهنیمنآید بیرون؟ و چقدر عقلمیدارد که چقدر االن هوشیار هستی به زندگی و چقدر خرد زندگی از شما

ذهنی منزمیدان است، میدان یعنی این که این لحظه ببین که چقدر انایهفته گذشته به ما گفت این یپرلو است

از زندگی وضعت خراب است، درست% 10آید و ذهنی میمناز% 90اگر آید؟می؟ و چقدر هم از زندگیآیدمی

.شود بیخودي فال نگیرنمی

دانم بیایید من میگوید منمیدکان دارد، هر کسی هم که مراد است دکان دارد، هر کسی کهذهنیمنگویدمی

.مردم را نباید تشویق کنی که بیا از من بپرس. گوید چه کار کنمیبه همهمهچشاز درون . بگویم دکان دارد

داري که دو عالم خراب بشود، یعنی میدهی تو روامیو شوره آبی کهذهنیمنگوید براي این دکان طبع دکانمی

ا خراب بشود نجایشان خراب بشود اینجایشان هم خراب شود چون آنجآمردم از فضاي یکتایی محروم بشوند 

این که بدن شما چه طوري باشد فکر شما . کندمین جهان را درستیشود، آن جهان است که امیاینجا هم خراب

کار شما در بیرون چه جوري باشد، بستگی به این دارد که چقدر از ،احساس شما چه جوري باشد،چطوري باشد

سلیم شده قدرت معنوي دارد، و قدرت فکري درست گذرد؟ چقدر تسلیمی؟ فقط انسان تمیشما این جریان االن

.هم دارد

وین سؤالت هست از بهرِ عوام******دانم که تو پاکی، نه خاممن همی

کنی، چون میدانم که تو پاکی و خام نیستی و این سئوالی که از منمیالبته این بیت مربوط به قصه هست که من

.عوام بفهمنددانندنمیسئوال کرده، براي این که آنهایی که
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تر از بعد حق و غفلت استسهل***جورِ دوران و هر آن رنجی که هست

بیاییم بیرون و از رنجهاي آن آسانتر ذهنیمنگوید جور دوران یعنی هر چقدر ما درد هوشیارانه بکشیم که ازمی

ي از او همه چیز را خواهد بگوید که دورمی.از دوري از خداست و غفلت او هست، پس باید زحمت را بکشیم

.کندمیخراب

دولت آن دارد که جان آگه برَد****زآنکه اینها بگذرند، آن نگذرد

تاد فخواهد بگوید که در این همیماند با ما، موالنامیگذرد اونمیگذرند ولی اومیبلی براي اینکه این دردها

ذهنیمنحضور برسیم، به عشق زنده بشویم،بایستی که فرصت پیدا کنیم بهمیهشتاد سالی که ما اینجا هستیم

گذرند ولی میکشیم اینهامیگوید تمام این دردها که مامیسبب دوري از خداست،ذهنیمنرا به صفر برسانیم،

ماند، مثل اینکه اینطوري میماند، نیک بختی را کسی دارد که جان آگاه داشته باشد، جان آگه با مامیآن درد

فرستند، ما باید اینجا به حضور برسیم و این تن بیفتد میشندگانی داریم اینجا کارگاه است ما رابایکمااست 

آید هوشیاري جسمی میشود ونمیشود بعداً با آن کاري نداریم، کسی که به این منظور نائلمیبرویم، حاال چی

د از جمع کردن اینها زندگی بیشتري کند که فکر کنمیکند جمعمیدارد و هی تصاویر ذهنی را روي هم جمع

.کندمیبدست خواهد آورد یا از اینها زندگی حاصل خواهد شد اشتباه دارد
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