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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2754گنج حضور امروز را با غزل با سالم و احوالپرسی برنامه

2754شمارةشمس، غزلدیوانمولوي،

دانیهآنچمنازمکنضایع****ستانیمنزمراکهروزي

از ،روزي که من اصلی مرا که از جنس توستآن کهگویدمی،کند به زندگیمیپس موالنا ازطرف همه انسانها رو

بگیري، تلف مکن، بیهوده ،کنم من استمیمن ذهنی من که یک ناهوشیاري و ناآگاهی مصنوعی است و من فکر

شناسد جنس خودش است، میچیزي را که از ما خداآن .شناسیمییا نگذار تلف بشود از من آنچه را که تو. مکن

آیی، خودت را که من هستم به صورت هوشیاري از هم میروز که توآن گوید کهمیامتداد خودش است و این که

. انرژي ایزدي تلف نشود، من تلف نکنمآن یک کاري بکن که دیگرکنی، میهویت شدگیها و از جهان جدا

روز در آینده است، مثالً کی خدا در ما امتداد خودش را آن در اولین برخورد ممکن است اینطوري به نظر بیاید که

بیت و که من باشم از دست من ذهنی من آزاد خواهد کرد یا خواهد ستاند یا خواهد گرفت؟ ولی با توجه به شکل 

یعنی وقتی ما انسان شدیم خداییت بصورت ما یا به .کار صورت گرفته استآن ساختمان آن، مشخص است که

. شود مخلوطی از آب و روغن فرض کردمیصورت هوشیاري از وضعیتها و فرمها جدا شده و در واقع یک انسان را

آب بسادگی از روغن جدا،و این را تکان ندهیممثالً هوشیاري آب و من ذهنی روغن، و اگر ما واکنش نشان ندهیم 

.شودمی

زندگی که در انسان وقتی از حیوان تبدیل به انسان شد، یاشود که تو یعنی خدامیمعناي بیت اینبنابراین پس 

کاري بکن که انسان آگاه بشود به این موضوع و انسان در ذهن یا در اي، یکبصورت هوشیاري از فرم جدا شده

خوب این درخواستی است که ما از خدا داریم و . انرژي سازنده تو را تلف نکندهمهم وقت ویت شدگیهاهم هو

در چه جهتی؟.کنیممیو با زندگی همکاري. مسیر هستیمآن چون بلدیم این درخواست را، مشخص است که در

چسبانده و یواش یواش دارد جدادر جهتی که خدا یا زندگی امتدادش را در ما آورده و به چیزها در ذهن ما 

این کار کهخواهیممیو ما آگاه به این موضوع هستیم، وها چیزها اسمش را بگذار هم هویت شدگیآن شود ازمی

و بناشدن و ایستادن بر روي خودش هر چه زودتر در نوع انسان ها یعنی جدا شدن هوشیاري از هم هویت شدگی

. در منفقط حاالصورت بگیرد نه 
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دارد براي همه انسانها، یعنی معنیش این است که خدا خودش را به صورت ما از وضعیتها و پس این بیت کاربرد

ما از روي ناآگاهی هنوز به چیزها چسبیدیم و این چسبیدن به منتهادنیا کنده فرمها جدا کرده و ستانده، یعنی از

توانیم آب و روغن میکنیممیو این که صحبت آب و روغن. آوردمیچیزها هنوز ادامه من ذهنی در ما درد بوجود

. توانیم یاد بگیریم به اینکه به اتفاقات واکنش نشان ندهیممینکنیم، یعنی ما

و در آیدمیدهد که گرچه هوشیاري اولمیو در این غزل و چند بیتی که از مثنوي خواهم خواند موالنا توضیح

باورها، دردها و چیزهاي فیزیکی که ما با مفهوم آنها با ) بارها گفتیم(د با سه تا چیز شومیذهن انسان هم هویت

چسبد به اینها و یک چیزي درستمیفرمی است وبییعنی هوشیاري یک عنصر.شویممیفکر آنها هم هویت

. کند من ذهنی خودش استمیهوشیاري فکرو کند بنام من ذهنی از طریق تغییر فکرهامی

این من ذهنی نیست، بلکه من که شود میآورد در اثر درد انسان متوجهمیلی بتدریج این من ذهنی درد بوجودو

لیو.شودمیکند آزادمیاش در توي این من ذهنی زندانی شده و یواش یواش این هم هویت شدگیها را رهااصلی

ه است ولی آنطور چیزي نیست که غیر ممکن این رها کردن این هم هویت شدگیها گرچه که با اندکی درد همرا

. باشد یا خیلی مشکل باشد

و بارها این موضوع را موالنا به زایمان تشبیه کرده و این زایمان یا جدا شدن تدریجی هوشیاري از چیزها با آگاه 

چیزي که آن شود،میدهیم برکت ایزدي ضایعمیهر چی با من ذهنی را ادامهآموزشها و اینکهشدن از این جور

شناسیم االن با شناسایی این میماند این را ما دیگرمیشناسد یعنی اصلش یعنی خودش دارد معطلمیخدا از ما

کنیم در نمیمقاومت. کنیممیکنیم و با طرح تکامل هوشیاري ایزدي همکاريمیرا رهاها ما هم هویت شدگی

.مقابلش

چسبیدیم به چیزها و یک بافتی درست کردیم که این بافت ناآگاهی است ما آمدیم بصورت هوشیاري و وقتی که

یک . ناآکاهی استفکريو یک بافتدر واقع اسمش درست است که من ذهنی است ولی حقیقتاً من نیست

این است که در من آن هست که بارها موالنا توضیح داده، وها مکانیزمی براي شناسایی این هم هویت شدگی

چیزِ اسمش را حاال بگذار بد، آن هم هویت شدگی وآن دهیممیر چیزي که ما در بیرون واکنش نشانذهنی به ه

. در ما هست
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و . دهیمیواکنش نشانتوخواهیم ببینیم که چه ناخالصی داریم؟ به هر چیزي که در بیرونمیپس حاال ما

ایستد و ساکن روانمیروي پاي هوشیاريرسد و میایم قبالً که وقتی که انسان به حضورتمثیلی هم زده

فرض کنید یک دیوار . مثالً پرده شفاف استشود، این ساکن یا زنده شدن به بینهایت و ابدیت خدا شبیه یکمی

ولی اگر مقاومت نشان بدهد نشان. بیاید رد شود مقاومتی نداشته باشدآن باشد شفاف باشد و هر چیزي از توي

رسیم مثل یک دیوار شفافی هستیم که هر حرفی میما هم وقتی به حضور.عی وجود دارددهد که در آنجا مانمی

پس به هر . خوردمیبرآن جنس وجود داشته باشد بهآن ولی اگر مانعی در ما از،خوردنمیهر عملی به ما بر

. دجنس در شما هست، همان جنس را باید بیندازیآن دهی ازمیچیزي که واکنش نشان

گوید من از حرص ورزیدن خیلی بدممیآیدمیمثالً یکی.وز راجع به این موضوع بازهم صحبت خواهیم کردامر

ازآیدمیگوید من از این بدممیکند پس حرص در تو هست و هر چیزي کهمیراجع به پول صحبتمثالً آیدمی

این مکانیزم شناسایی است که . بیندازيجنس در تو هست و باید همین را آن دهد ازمینشانآیدمیبدمآن 

گذارد براي این که من ذهنی یک تصویر ذهنی دارد که معموالً میالبته من ذهنی این ابزار شناسایی را زیر پا

. بسیار زیبا ساخته شده بوسیلۀ خودش و قبول ندارد که ایرادي دارد

از این، و من ذهنی ماآیدمیا خیلی بدمانبینیم که نسبت به پول خیلی حریص است، ممیمثالً ما یکی را

هایمان را یا در نتیجه ما عیب. حرص در من هم هست این کار خیلی سخت استآن تواند قبول کند کهنمی

دانیم که وقتی انسان شدیم، میولی. توانیم بشناسیمنمیخودمان راهاياسمش را بگذار هم هویت شدگی

الً عنقریب از فرم جدا بشود و روي خودش قائم بشود، یعنی زندگی قائم به خود هوشیاري یا امتدا خدا دیگر اص

کند وقت را ضایعمیهر کسی غفلت کند از این موضوع دارد خودش را ضایع.و این طرح زندگی است.باشد

.کندمیکند و تلفمیتواند به این جهان بیاید دارد ضایعمیکند برکت ایزدي را که بوسیلۀ اومی

پس موضوع امروز این است مثالً در مورد شخص شما حاال بعد از هفت هشت سال زندگی ده سال زندگی باید 

خواهد من اصلی شما را که خودش است از من ذهنی شما جدا کند، میشدید که خدامییا متوجهدادید میاجازه

اید زندگی خودتان را ضایع و یا متوجه نبودهیدابه تعویق انداخته،ایداگر مقاومت کردید حاال این کار را نکرده

آن ، وچیهآن دانیمیخودتتو مکن این چیزي را که گوید تو بیا ضایعمیو االن.موضوع این است. ایدکرده
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گوییم پس موافقیم این کار میولی چون ما این را. خودت و علم خودت و انرژي خودت هست، نگذار ضایع بشود

.نشود، هم در مورد شخص شما و هم در مورد بشریتنشود ضایع 

جاودانیلطیفنورِآن ********گردمنورخاصِچوتوباتا

م را و انداختم و این هایبلی وقتی تو مرا گرفتی از دست این من ذهنی یعنی من شناسایی کردم هم هویت شدگی

اي، با تو یک نور خاص تو اي، جنس خودت را جدا کردهکردهکار باید خیلی ساده باشد، چون از قبل تو مرا جدا 

یا به بینهایت تو زنده بشومیعنی تبدیل به تو بشوم، تبدیل به نور حضور،بشوم، یعنی تبدیل به نور تو بشوم

. اینها همه یک چیزند. بشوم در این لحظه، یا ساکن بشوم

هوشیاري جسمی زمخت، جاودانی یعنی نور لطیف جاودانی هوشیاري لطیف در مقابل آن ،جاودانیلطیفنورِآن

چند روزي این بدن هست و ذهن هست و کسی . هوشیاري جسمی موقتی است. نور زمخت موقتی استآن است

حاال اگر به نور خاص که نور یعنی . دهدنمیاگر متوجه موضوع بشود دیگر به هوشیاري جسمی تنها ادامه

از هوشیاري جسمی هم آگاهیم، ذهن را. ا زنده بشویم البته از وضعیتها ما آگاهیمهوشیاري، هوشیاري خاص او م

.بینیممی

ولی اگر ما به هوشیاري لطیف نامیرا و همیشگی زنده نشویم فقط هوشیاري زمخت من ذهنی را داشته باشیم ما 

شیارانه صورت نگیرد این من ذهنی تا این پدیده هو. کنیممیضایعانرژي ایزدي را، برکت ایزدي را، خرد ایزدي را

.صورت گرفتها در واقع وقتی این شناسایی.کنیم انرژي رامیضایع. آیدمیهنوز مرکز ماست و از آنجا انرژي بد

این . این عدم در واقع بینهایت خداست. شودمیمن اصلی ما از دست من ذهنی رها شد دل ما هم به عدم تبدیل

و اگر ما جاودانگی را نامیرایی را تجربه کنیم این بحر در این بحر همه چیز بگنجددرشود کهمیدل ما وسیع

.رودمیترس از بین برود بقیه هیجانات منفی هم از بین. رودمیترس از بین

زندگانی؟آبِتو،همچوبا****فریادمرگزکنمچندتا

یعنی اگر شما هوشیاري جسمی را . شدن به اوستدر اینجا مرگ، مرگ نسبت به من ذهنی است، که معادل زنده

را آن و هوشیاري ساکن روان جايو فکر است بگذارید کنار و هوشیاري عدم و هوشیاري حضورها که فقط حس

خواهند نمیولی مردم. شودنمیشود دل ما دیگر جسممیپس دل ما خالی. بگیرد شما نسبت به من ذهنی مردید

کنند اگر نسبت به من ذهنی بمیرند میدانند فکرمیچون خودشان را من ذهنی! ندنسبت به من ذهنی بمیر
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نیست همچون چیزي، براي همین فریادشان از کوچک شدن در آمده .شدیعنی از بین رفتند تمام . حقیقتاً مردند

چیزهایی که هم براي این که به دهیم؟میدهیم؟ چرا واکنش نشانمیشما نگاه کنید که ما چقدر واکنش نشان

. آنها بریزندترسیم میشودمیدل ما شده به آنها حمله،هویت شدیم با آنها و مرکز ما شده

به من بگوید تواگر یک کسی. کنم دانشمندم، خیلی دانا هستممیفکریعنی من ذهنیام مثالً من تو تصویر ذهنی

بخشندگی، مهربانی با مثالً نقش خوب مادري یا در من ذهنی هم هویت شدم با. آیدمیدانی، خوب من بدمنمی

یک تصویر ذهنی زیبا ساختند، اقالم این تصویر ذهنی چیزهاي این جهانی است ،، همه اینطوریند دیگرپدري

چه جوري چه جوري نقش پدري یا مادري را بیاندازم؟مثالً گوید من این هستم چه جوري بمیرم؟ میخوب

مه رنجش من انباشته کردم یک قسمت از دل من است، پس مردن یعنی انداختن همه دردهایم را بیندازم؟ این ه

. گیرد نه فریادمیهم هویت شدگیها، و این کار با شناسایی صورت

پس در این دیوار شفاف یک ،خوردمین به یک جاي شما برازنند حرفشمیکنید مردم حرفمیشما زندگی

. چیز چیست که شما باید بیندازیدآن دهد کهمیواکنش نشانآن .شدمانعی بود این مانع سبب واکنش شما

هم تشکر آن بیندازید از،واکنش شدید نشان بدهید،به جاي این که فریادتان در بیاید.بیندازید فریاد نکنید

؟ براي سمرمیب حیاتآبه زندگی و به شوممیزنده دارماز مردن در حالیکهکنم میچرا این قدر فریاد. کنید

کند حرفیمیدانیم اگر کسی کاريمیحاال که دیگر. اطالع بودمبیبراي این که. این که این شناسایی را نداشتم

. مرکز شما قرار گرفتهجنس هم هویت شدگی مادي در آن ،دهیدمیزند شما واکنش نشانمی

حرص پول دارم، من هم نقش مادري بینم نه من هممیشناسایی کنم ببینم چی هست؟وا ایستم منمی گویم

خواهم خودم را بزرگ نشان بدهم، من میمن هم ترس دارم، من هم کینه دارم، من همدارم من هم درد دارم،

احتیاج به توجه دارم، من هم احتیاج به شناسایی داریم، من احتیاج به قدرشناسی دارم، من احتیاج به تأیید 

به این . من دست بزنند و به من بگویند که تو هم بزرگ هستی، و تو بهتر از ماییدارم، من واقعاً احتیاج دارم به

. چیزها احتیاج دارم

بینید که یک جایی واکنش نشان دادید نورافکن را بگذارید روي واکنش بگویید این چیه در میخوب هر موقع

ایرادم خوب اینها بروند خودشان بیکه منگذاشته، نیایید بگویید من؟ بدانید که زندگی این مکانیزم شناسایی را 
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تقصیر من نیست که، پس از مرگ و از سبک شدن و از کوچک شدن و از عدم مقاومت فریادمان . را درست کنند

.آیدمیندر

جوانیدمِازبِهمرگآن ****بادمنمرگاست،اوازمرگمگر

شد و من موازي با زندگی در این لحظه کُمیاو دارد مرامیرم ومیاگر من نسبت به من ذهنی و هم هویت شدگیها

.مرگ بر من ذهنی من. پس مرگ بر من،کنم، اگر این حالت را دارمنمی، ستیزههستم، آشتی هستم با اتفاقات

مرگ رهایی از آن براي اینکه. خواهم بمیرم نسبت به من ذهنیمیحاال این مرگ بر من نا سزا نیست، یعنی من

.ت شدگی از این جهان است و زنده شدن به زندگی است، زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداستهم هوی

به هوشیاري ابدي یا به این لحظه ابدي یعنی جاودانی که گفت نور جاودانی یعنی زنده شدن به نور ابدي آن 

خورید به گذشته و نمیو شما از این لحظه تکان.همیشه این لحظه است شما آگاهش هستید شما جاودانه شدید

ولی گذشته و آینده روانشناختی رابینید،میساعتی رابینید،میگذشته و آینده زمانی را. رویدنمیآینده

اینها گذشته ها مثل کینهها داد مثل رنجشمیروید که بروید بمانید آنجا، تمامی اقالمی که گذشته را نشاننمی

.متبلور است

آیدمیولی وقتی باال.متوجه نیستیدها که در شما هست و خیلی موقع،شته متبلور استرنجش چیه؟ رنجش گذ

براي مردن باید همه رنجشها و دردهاي گذشته بریزد و . میریدمیداریدبراي این که،بینید باید بیندازیدمیشما

. هیچ ستیزه و مقاومتی هم ندارمبراي این که من همیشه موازي هستم با زندگی و ،درد جدید ایجاد نشود دیگر

ساله را در نظر 20یک جوان . دم جوانی من ذهنی استبراي این که این مرگ در هر سنی صورت بگیرد بهتر از

گوید میدهد، هیمیخواهد شکوفا کند، هی بدنش را نمایشمیشود یامیهی شکوفادارد اش که من ذهنیبگیر 

. کند، همیشه هم من ذهنی نیستمیجوان مشخصاتش را ارائهالبته خوب حاال. به من توجه کنید

دهد بر نمیولی این را معیار مقایسهآیدمیجوانی خودش خوششاز آیدمیباالخره از زیبایی خودش خوشش

، این که کسی زیبا باشد زیبایش را بخواهد نگهدارد ولی استفاده نکند براي من داشتن فقط من نداردآن اساس

شود میولی یک من ذهنی جوان دارد من تر. ی را جلوه گر کند و خودش هم لذت ببرد هیچ اشکالی نداردزیبای

گوید از یک سنی به بعد میخوب نیست، به هر حال داردآن کندمیافتخارآن شود و بهمیاش دارد بزرگترمن

سالگی ولی دیگر نگذارید دیر 30تا 20سالگی یا حاال بین 20سالگی نشد 15سالگی12سالگی 10حاال بگویید 
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. بزرگتر بکنیم کوچکتر بکنیم، افتخار نکنیم به دم جوانی من ذهنیشروع کنیم به جاي این که من ذهنی را. بشود

داشتن من با تواند این کار را بکند، با انجام دادن یا نمیکنم، مثل من کسیمیآنکنم بهتر ازمیمن این کار را

حاال ما که . و عالقمند به تر باشیم، بهتر دانشمندتر، اینها همه دم جوانی من ذهنی است دیگر.نیمذهنی درست ک

توانند متوجه بشوند و ضایع نکنند میولی جوانان این دوره زمانه.شاید اشتباه کردیم این چیزها را متوجه نشدیم

. وقتشان را و انرزي شان را در شکوفا کردن دم جوانی من ذهنی

این .شودمیشود، درد آدم بیشترمیشود به قول خود من ذهنی بهترمیچرا؟ براي این که هر چه من بزرگتر

کنیم هم میکنیم ضایعمیاز طرف دیگر هر کاري. کنیم باید شفا بدهیممیدردها را یک روزي که ما داریم ایجاد

کشیم ولی بیگار است یعنی کارمیکاریم، زحمتمیهر لحظه با من بادام پوك،برکت ایزدي را و هم سازندگی را

کند، هر میباشد هدف را فاسدآن باشد و انرژيآن و وسیله که من باشد و فکر کنیم میبا من کار. مزد استبی

.دهدنمیکه فاسد شده چیزي به مامبینیمیمرسیمیموقع که بهش

هانینگوهرخرمنِزان****زکاتمدهخویشخرمناز

دانیم که اگر من ذهنی داریم او باید یعنی زندگی از خرمن خودش به ما ببخشد کمک کند، یعنی ازمیپس حاال ما

زکات بده، چرا که من مستحق هستم، و اگر شما موازي برکتی که زندگی دارد، اي زندگی اي خدا ببخش آن 

چرا که این در جهت تکامل هوشیاري خودش هم بخشد،میدهدمیکاتزبشوید با زندگی لحظه به لحظه به شما 

.ذهنبااستکردهقاطیذرهکیراخودشانساندرآمدهخداواقعدر.هستهمخودشقانونباموازيهست، 

چیزياینکهانههوشیارباالخرهشودمیمتوجهاستمنخودکهانسان،شناسممیمناینکهبابااستگفته

بیدارزودياین،زندمیتلنگرهیبهشدرد.آیدمیبوجوددردوکندمیکارهمفکريبافتاینباچونونیست

.شودمی

آدمهایی.استذهنخوابدربشرکهاستسالهزارچند.رفتیمفروطوالنیخواببهاینقدرماچرادانمنمیمن

رازمیناین،نکنیم،کنیمتوجهمجبوریماآلن؟استکردهتوجهکسیمگر،زدندراحرفهااینآمدندموالنامثل

همباورهااینبامناینکهسر.کشیممیراهمدیگر،کشیممیهمراخودمانکنیممیخراباستجواهرمثلکه

حسراهتنهااینکهنه.کشیممیرارهمدیگترخاطربهما.استبهترمنمالگویممیمن. آنهاباشماهویتم

شما.هستمتوازبهترمنگویممیمن،جسمیيهوشیاردرشناسیمنمیيدیگرچیزدیگر من.استترمابزرگی
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لحظههرهماوبا،ندارمارتباطیخداباشدمقطعام ریشهازکهمنبوخ.هستمتوازبهترمنگوییدمیهم

برايمنو.بیندمیراتوهممنجسمیيهوشیار.استجسمیيهوشیاردارمکهچیزيتنها،کنممیستیزه

.باشمتوازبهترباید،منممنبگویماینکه

متوجهمنچراآخر؟بکنمفریادمرگازمنکیتاگویدمیموالناهمینبراي؟ کیتا،کهنیستدرستاینکهآخر

فضايآن از،بیرونخرمنهاينهیعنیپنهانیگوهرخرمنآن ازو.نیستممنمانندابرذهنیبافتاینکهنیستم

،بدهبرکت،بدهخرد،بدهيهوشیارمنبهآنجااز،چیهدانیمیتونیستآشکار،استنهانیگوهرکهیکتایی

.گوییممیداریمزندگیبهگوییم؟میداریمکیبهما.کنراهنماییراماآنجااز،بدهزیباییبدهلطافت،بدهعشق

ها شدگیهویتهمباوآیدمیذهنازکهجهانیاینکمکهاياینباکهگویدمیموالناکهبینیدمیاآلنشماپس

شویمبرهاها شدگیهویتهمشرازتوانیمنمیما

امتحانیطریقِبگذار*********براتمآن واینبرمنویس

دوبارهنفرسترامنیعنیآن وایندستنده،استآزاديحکمیااستآزاديسندبرات،مرابراتکهگویدمی

مقامبهبچسبمپولبه.بخواهمراامآزاديسندوبچسبمشخصاینبه،بچسبمچیزآن ،بچسبمچیزاینبهبروم

رامنچقدرآخر.توستدستمنآزاديسند، براتمآن واینبرمنویس، بچسبمپدري یايرمادنقشبه،بچسبم

بهنبایدآزادیشسندبرايکهشمامثلاستشدههوشیارکهگویدمیکسیرااین.آنوایندنبالفرستیمی

.رفتیمماحاالتانیستآنجا.کندمراجعهبیرونجهانبهفرمهابهآن واین

اوستزکاتفقطگویدمی.کندبیدارذهنخوابازراشمااینکهبراي؟نکردیدامتحانراچیکهکنیدفکرشما

منیعنیگویممیمنکهرااینها،کنممیبسدارممنیعنیکنبسدیگر راخطاوآزموناینتو،کندمیبیدارکه

بههمیکیوبراتوچکهمانمثلیکیداردمعنیتادوبرات.بکنمخواهمنمیاین کار راشدممتوجهدیگر 

.استآزاديسندمعنی

همرااینحاالدیگر نچسبان،نکنامتحانرامادیگر توکهکنیممیاستدعاوگوییممیزندگیبهداریممااآلن

حاال.نکنامتحانپس،کنمامتحانخواهمنمیدیگریعنیچی؟یعنینچسبانگوییممیکهرااین.کنمامتحان

نقشازببینم،راها شدگیهویتهمهمان، مادلدرهستمانعکهچیزهاییهمان؟کنیممیامتحانروچی

در.کنیمزیادبروم؟استمقامدرکنمزیادراپولمانبروم؟استپولدرآزادیمانسند؟آیدمیدرچیزيپدري
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.اینهادرکهنیست،بسازمراهیکلمبروم؟استبدنتوينه،کنمزیادراآنهابروم؟استمستغالتوامالكخرید

دیگر چقدر.کردنخواهمهمامتحان،دیگرآن واینبهرفتنخواهم،آنواینبهرامننکنحوالهگویدمی

؟کنمامتحان

و کنندمیمالمترادیگرانکنندمیمالمتراخودشان،هستندذهنیمندرکهکسانی،اتفاقاتاینافتادندر

،بشوندخوشبختآنهابیفتدکههستنداتفاقیدنبالمردم.هستندهماتفاقاتآن واین.کنندمیبدبختیحس

براياتفاقات،افتندنمیماشکردنبدبختیاکردنخوشبختبراياتفاقاتگفتیمبارها.نیستچیزينوهمچ

رانورجلواوالًکهداردوجودمانعیچهشفافدیوارآن درکهبدانیدشماافتندمیاتفاقات.افتندمیشمابیداري

.آوردمیبوجودرابداصطالحبهاتفاقاتایناًثانی،ردیگمی

انداختهروزاینبهرامنخدا،ندارددوسترامنخداکهبگوییدآییدنمیافتدمیبدکه اتفاقاتوقتیشماپس

شروعشماازایزديخردعبوروذهنیمنبهمردنیاذهنیمنشدنکوچکموازاتبهاتفاقاتاین،است

هویتهمواستدردازمرکزشیعنی دارددردزیاديمقدارکندمیستیزهاًدائمکسیاگر.شدنبهتربهکنندمی

.افتادخواهدبرایشبداتفاقاتاستشدگی

،آیدمیندرجورچرادانیدمی.آیدمیندرجورکنممیکاريهر.استدشمناوباخداکهنیستایناش معنیاین

بهپیغامییکبداتفاقاتاینازهرکدام.باورهاستودردهاباشدگیهویتهمازپردلت،فقطهستپیغامیک

،بگذاريخودترويبرچسبیکوخودتمورددربکنیايگستردهقضاوتیکنیا.بگیرراپیغام، دهدمیشما

همچوننیست.شومبلندتوانمنمیمندیگر وزدهزمینرامنبراي این که خداهستمبدبختیآدممنبگویی

.چیزي

بداتفاقاتاینوگذاردنمیماديدلاینولی،بکندتووجودواردرابرکتشرااش انرژيخواهدمیلحظههرخدا

کاربهبدلفظ،گیرينمیراپیغامشما،بدهندپیغامشمابهخواهندمی،نیستندبدواقعدر،رابداصطالحبهرا

بهمردمبنابراینو؟آنهاازکنینمیخالیرادلتچرا.کنینمیکاروکنیمیبدبختهمراخودتوبريمی

.بر چسب زدن به خودشانبرايفقط،بگیرندراپیغامشاینکهبدوندهندمیاهمیتاتفاقات

نیستندخوباًواقعولیاستخوباینهاسطحاًاتفاقوافتدمیذهنیمنمطابقکههستهماتفاقاتسريیک

همبهکنیدنگاهشما.ندادیمتشخیصمامنتها،نبودندخوباصالًاتفاقاتاینکهشودمیمشخصمدتیازبعد
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کنترلوترس.کنترلهمداردترسهم،استهویتهمآقاباهمسرشباخانمییک،همباانسانهاشدنهویت

.افتدمیبداتفاقات،هستنداتفاقاتهمانمسائلاین،کندمیایجادزیاديمسائلمردشروي

کندمیفکرکهافتدمیاتفاقاتیبکنندنبایدکهکنندمیکارهاییدشمناناین،کنندمیدرستدشمناي هعدیک

،استخودشبدانرژي،استخودشدلاینهاۀ چشم.استخودشدلدراینهامرکزکهداندنمی،کنندمیآنها

کنترلوترسآن وهمسرشباخانماینشدگیهویتهمهمینبا.استخودشترس،هستخودشکنترل

،بیاوردبوجودرامسئلهآن مسئلهاینوبشودانباشتهوبشودانباشتهاینهاکهبیاوردبوجودمسائلیاستممکن

.بپاشدهماززندگیکهبیاوردبوجودمسئلهآنقدر،مسئلهآن مسئلهآن 

بایدشدمبدبختمنبگویدنباید.شدگیهویتهم؟کردبدبختکی.شدمبدبختمنگویدمینشیندمیحاال

اینچراکهپرسیديمیباید،افتادنبهکردشروعاتفاقاتآن وقتیاولهمان.نگرفتمرااتفاقاتپیغاممنبگوید

کنترل،استکردناسیر،نیستعشقشدگیهویتهم؟دارمهمسرمباشدگیهویتهممننکند؟افتاداتفاق

وکنمدخالتکارشهردر،کندزندگیهمسرمنگذارمکههستماینبهمتعهدمن.استدشمنی،استکردن

.استبدخیلیآثارشوداردآثاريچهاینکهدانمنمی

بههمبدانگویدمیمابههم،امتحانیطریقبگذارگویدمیموالنا،دوباره؟کنیامتحانخواهیمیشماحاال

خدایعنی.کندتلفوقتکهخواهدنمیکهاو.کنیمهمکارياوبابفهمیماگرمااًحقیقتولیگویدمیزندگی

نگاهبله.بگیریدراپیغامهابایدشما.گذاردمیجلومابرايراراهگیرترینوقتکموترینخرجکموآسانترین

: گویدمیرابیتاینکنید

روانرنجشداهلناة وعد****روانقدنَکرماهلة وعد

کنیدمیکنترلراآنهانتیجهدر،خواهیدمیچیزهاازراتانآزاديسندشما،خوردمیباالبیتبهچقدربیتاین

همهمسرتانبانبودیدهویتهمچیزهیچبااگر،بودیدساکناگر.روانرنجشویدمیشما،شمادلشودمیآنها

گنجشدیدمیبودرسیدهصفربهتوقعاتتاننبودیدهویتهمپولتانبانبودیدهویتهمتانبچهبانبودیدهویت

گنجها نسخهبعضیاصالًروانگنجیعنیرواننقد، وعدة نا اهل شد رنج روان/ روانقدنَکرماهلة وعد.روان

برنشدههویتهمچیزهاباکهاستکسیباشندهساکن.روانگنج؟رسدمیچیکرماهلبهخوب .استروان

ازاستشدهجوروجمعزمانازاستشدهجوروجمعجهانازاینکهبراي،استشدهقائمخداوزندگیروي
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لفظبا.کندنمیفرق،استشدهجوروجمعجهانازیالحظهاینبهآمدهاستشدهجوروجمعآیندهوگذشته

یعنیمکانیلفظبا.استشدهزندهخداابدیتبهنتیجهدرلحظهاینبهآمدهشدهجمعآیندهوگذشتهاززمانی

نهایتبیدلش،استشدهزندهخدانهایتبیبهلحظهایندرشدهآزادشدهجوروجمعها شدگیهویتهماز

.شدهساکنشدهنهایتبیدلش.استشده

ردشاديشودمیردروانگنجباشیمساکناگر.شودمیردآیدمیزندگییعنی.هستیمروانماهمیشهولی

ازباشیشدهکندهباشدماديدلتاگر.شودمیرددیگر چیزهزارتاشودمیردعشق،شودمیردخرد،شودمی

دلاین.نکنگلههستیروانرنجوقتی،هستیروانرنج،باشیاهلناباشدمرکزت،هاشدگیهویتهمریشه

شمامرکزازانرژيآن .گردانندبرمیراانرژيهمان.گیرندمیمردم،رابدانرژيکندمیساطعداردکهشماست

وقشنگهمنحرفهايفایدهچه،زنممیقشنگیخیلیحرفهايچهمنکهنکنیدنگاهلفظبهشما.شودمیساطع

هرازمنمرکز.کهمنلفظنهکندمیادارهمرامنمرکز؟استترمهمیکیکدام.استرنجشوکینهازپردلم

. استجذبقانونروممیسوآن بهمناستجنسی

راه.استکنندهبیداربسیارابیاتاین.نخواهیدچیزهاازهستیدروانرنجحالیکهدرراتانآزاديسندشماپس

ببینیدخوب،بخوانیدرابیتیکبارصدبیاییدشناختیدراراه.دهدمینشانراراهموالناببینید.دهدمینشانرا

اینانطباقکهببینیم، بخوانیمبیتیککهخواهیممیما.بخوانیمموالنابیتهزارانکهنیامدیماینجاکهما،راراه

تکاملقوانینبا،بشوددرستبیروندر منکار،برودبینازمندردهاياینکهبکنمبایدچکار؟چیهمارويبیت

همزندگیم.برسانمثمربهراکارهمان،جهاناینبهآمدمچیبرايبدانم.شومبموازيخداییهشیاري

ازوکندکاردرستمنبعدچهار،باشمسالم،باشمشادخودم،باشدشادماخانواده،دارمخانوادهمن یک.بگذرد

.نکنمگمراراهکهبگیرمیادخواهممیمنها بیتاین

بدانیاینکهبراي.داردوجودذهنیمنبقایايهنوزمادراینکهبراي،کندمیگمراراهشآدمسریعاینقدر

آیاخوابممیشوممیبیدار،بیرونروممیمنکهروزدربگویید.کنیدنگاهخودتانبهداردوجودذهنیمنبقایاي

.شودنمیردنور،داردوجودشمادرمانعیعنیواکنش.استحضورواکنشیبی؟دهممینشانواکنشمن

.فرستممیجهانبهراام منمسمومانرژيمنیعنیواکنش،جهاناینبهآیدمیزندگیخردیعنیواکنشیبی

.گیرندمیجهانیانهمراشماشاديوپاكانرژيالبته،گیرندمیجهانیانراشمامسمومانرژي
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ناودانیتو،آمدباران****؟چیستتودستبهولی،خاموش

؟چرا،کنیخاموشراذهنبیاییدشمانیستهمسادگیاینبهکاراینکهکنتوجهولی،باشخاموشگویدمی

ورآن ازیعنیآمدباران.کنیدتوجه.هستیناودانتوواستآمدهباران؟اآلنتوداريدستدرچیاینکهبراي

رنج روان هستیم، به هر حال انرژي یابیت باال ما فهمیدیم که ما یا گنج روان هستیم در.آیدمیبرکاتاًدائم

کنید با میشما ستیزهشود رنج روان، که در اینصورت میشود دل شما مادي باشدمیوارد دل شماآیدمیزندگی

با چیزهاي آفل این جهانی، دمقاومت نیستید، هم هویت شدگی داریبیپس،زندگی در این لحظه، مقاومت دارید

شود که شما زیر کنترل دل میفکرهایی که با آنها هم هویتید و مجموع این سببکنید بر اساس میقضاوت

.تان باشیدمادي

این که در سر ما فکر بعد از فکرایستند، نمیورت فکرهاي سر ما وادل مادي ما اگر ما را کنترل کند در اینص

این صندوق، فاصلۀ بین دو تا صندوق بهآن صندوق، ازآن به قول داستان جوجی از این صندوق بهآیدمی

. فاصله بین دو تا صندوق باشیم این کار به این سادگی نخواهد بودباید که خاموش باشیم . بندیممیصندوق را

البته دیگر، بعضی آیدمیآمد به کجا؟ االن هممیگوید باران آمده، باران در قدیممی.کندمیدارد تشبیهچرا؟

آمد پایین، آبی که از ناودانمیپشت بامها کاه گلی بود و آب از ناودانیم توي روستاهاپشت بامها سیمانی اندقد

شد میگذاشتید آب باران رامیشد خورد و پشت بام شما اگر کاسهنمیآمد پایین کثیف بود، گل آلود بود،می

دي است و ما آمدیم در سطح ماست ناودان فکر ماست، وقتی دل ما ماهايحاال بام دل ماست، ناودان حس. خورد

.ناودان شدیم به ناودانی عادت کردیم

گذرد این فکرها بیشترشان میگوییم در خودمان ببینیم؟ ناودانی شما نگاه کنید از ذهن ما فکرهامیناودانی چیه

این که لمثخوریم، درست میخوریم، هیجاناتش رامیکنند، ما حاصل این فکرها رامیمنفی هستند، و درد ایجاد

.خواهیم دست برداریمنمیما از ناودان بودن،بدتر ما اصالً ناودانیمآن اما از.خوریممیآب کثیف ناودان را

شود، و تبدیل به قضاوت ذهنیمیوارد حسهاي ماآیدمیبینید که ناودان بودن یعنی این که هر انرژي از آنورمی

اش دهد؟ نتیجهمیچه غذایی به من. و دردهاستهاویت شدگیشود، و این قضاوت ذهنی بر اساس هم همی

!توانمنمیکنم؟آیا من حاضرم این را متوقف ،خورم هیچیمیحاال انرژي بد که. مقاومت است، غذاي بد انرژي بد

گوید ناودان نیستی تو، میآیدمیکنم ناودانم، حاال یکیمیاالن چهل سال است فکر. چه جوري متوقف کنم
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توانم ناودانی را نمیخواهم نباشم ولی ناودانم، از بس ناودان بودم ناودانم،می.یلی خوب نیستم، ناودان نباشمخ

صندوق به آن صندوق، ازآن ما عادت کردیم از این صندوق به. توانیم خاموش باشیمنمیبراي همین ما. ترك کنم

.این صندوق، فاصله دو تا صندوق را ببندیم

سال است فاصله بین دو تا صندوق را 40من عادت کردم آخری باید فاصله بین دو تا صندوق باشی، خاموش باش

پس چه جوري وا ایستم بین دو تا صندوق؟ براي همین! بین دو تا صندوق را من ندیدماصالً تا حاال فاصلهبپرم

.باران آمد تو ناودانیولی بدست تو چیست؟ .لی این کار آسان نیستو.گوید خاموش، خاموش باشمی

اش مشغول فکرها و دردها نشویم که این فکرها و دردها مربوط به چیزهاي همه،ما اگر اینقدر به سطح نیاییم

چیزهاي بیرونی نیست، ما زندگی و شادي راما دستبیرونی است اگر خوب درك کنیم که برات ما سند آزادي 

و بنابراین بیاییم با .یواش این هوشیاري را با خودمان داشته باشیمتوانیم از چیزهاي بیرونی بگیریم، یواشنمی

فاصله بین دو تا صندوق یک . کنیممیاتفاق این لحظه آشتی بکنیم یواش یواش فاصله بین دو تا صندوق را تجربه

. خیلی مفید است. اي، ولی تجربه خاموشی خیلی زیباستخاموشی است ولو خاموشی یک ثانیه

ضایع مکن، تجربه خاموشی یعنی شما راهمین که گفت م. شویدمیوشی یعنی شما دارید از جنس خداربه خامجت

شوي، همان هوشیاري که اول آمد به این جهان، هنوز این همه حرف زدن را یاد نگرفته بود، میشبیه اصلت داري

اش فاصله بین همه،وقتی صندوق نبودفکر بعد از فکر را، صندوق به صندوق را یاد نگرفته بود، هنوز صندوق نبود،

ما به صندوق رفتن را یاد گرفتیم از صندوقها که همان موانع . یواش یواش صندوقها ایجاد شد. دو تا صندوق بود

. صندوق راه داردآن حاال این صندوق به. کنیدمیدهید یعنی صندوق را فعالمیشما وقتی واکنش نشان.هستند

اگر یک کسی از صندوق در . صندوق تند تند رفتنآن شود؟ از این صندوق بهمیمن ذهنی چه جوري درست

.رودمیدقیقه نرود به صندوق دیگر من ذهنی دیگر از بین5بیاید و 

شویم، هر میترشبیهشویم به اصل خودمانمیهیچ چیزي شبیه ما نیست به اندازة خاموشی، هر چی خاموش تر

ساکن کسی است .شویممیشویم، بطوري که باالخره ساکن روانمیدر شبیه خداشویم همانقمیچی خاموش تر

ناودان اختیاري ندارد ،ببینید االن ناودانیم. به هر چیزي که خواست روان بشود. تواند به دلخواه فکر کندمیکه

این ،نترلی داشته باشیمشوند بدون این که ما کمیآیند ردمیجز این که آب را از خودش رد کند، همانطور فکرها

گویید من میکهشما.افتندمیفکرها دارند اتفاق.کنم این غلط استمیکنم من فکرمیگوییم من فکرمیکه
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گوید من فکرمیپس این من ذهنی است که. دقیقه؟ نه5توانید فکر نکنید میکنم اینطوري است؟میفکر

شما باید بتوانید . توانیم خاموش باشیمنمیاین را ما باید ببینیم، ما،افتندمیفکرها خود به خود اتفاق.کنممی

.خاموش باشید

771شمارة شمس، غزلدیوانمولوي،

خور که چو ناودان نماندمیتو ز بام آب*****هادل تو مثال بامست و حواس ناودان

درست مثل اینکه ما رفتیم . خوري؟ از بامتو از کجا باید آب ب. پس دل تو مثل بام است و حواس تو مثل ناودان

اگر دل . فتد به دهانمان، ولی پایین که باشیم از ناودان باید آب بخوریممی ا آیدمیدهانمان را باز کردیم باران که

آب آزاد بشود یا آب و روغن نکنیم، آب خودش ها یعنی از این هم هویت شدگیدر این صورت ما آب جمع بشود 

آبآن شود و ما ازمیاگر ما تند تند فکر نکنیم واکنش نشان ندهیم آب آزاد. کندمیخودش را جداشود میآزاد

. خوریم، و ناودان از بین رفتنی استمی

بلکه ما بام هستیم و این و ناودان نیستیم ما،.گوید ما ناودان شدیممیشوید که موالنامیو امروز شما متوجه

گوییم تو ناودانی یعنی پنج تا میو این که. حس و فکر ما هستند که ناودان هستندیعنی پنج تا ،حواس ماست

اختیار اینها را وارد حواستبیشماآیدمیحس و فکرهاي شما در اختیار شما نیستند، بطوریکه آب، انرژي از آنور

ها کنی، از خوبیمکنی، خوب و بدمیکنی، در ذهن هم یک قضاوتمی، حواست را هم وارد ذهنتکنیمی

خوب هستی با بدها دشمنها با خوب. ، بنابراین دائماً توي خوب و بد هستیآیدمیاز بدها بدتآیدمیخوشت

.تو این سیستم نیستی. شوي، کل این سیستم یک من ذهنی استمی

ودان بودن نشانه و این نا. دل ما در این لحظه هستبام . کل این سیستم در زمان است در گذشته و آینده هست

که آیدمیشود یک آگاهی بوجودمیاین است که شما هم هویت شدگی دارید و هر هم هویت شدگی که انداخته

. اختیار باشمبینباید ناودان. من ناودان نیستم

م و آنطور که گیریمیو در بام ما آب باران راشویم به باممیاگر هم هویت شدگیها از بین برود ما از ناودانی تبدیل

یا مطابق بیت اول ما آیدمیپس باران همیشه. گیریممیدر اختیار زندگی قرار. کنیممیخواهد خرجشمیزندگی

کنید مقاومت نکنید هر لحظه تسلیم باشید از میاشباران برکت ایزدي است مقاومت کنید تلف. کنیممیضایعش

هر چه زودتر هم و . انرژي را تلف نخواهی کردآن گیرد و شما دیگرمیآنجا به بعد زندگی اختیار را در دست خود
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پس از شويمیشوي و موازي با زندگیمیوقتی شما تسلیم. در زندگی متوجه این موضوعات بشوید بهتر است

شويمیکنی یعنی بیدارترمیهر چه ناودانی را ترك. کنیمیشوي و خودت راه را پیدامییک مدتی خردمند

دست خودت، چون یواش یواش به زندگی تبدیلآیدمیاختیار نیستی، اختیاربیبینی که دیگر ناودانمی

کثیف، آب کثیف مثل آب رنجش است، پایین آب آن .کندمیبه شما کمکخرد زندگی، شادي زندگی. شويمی

یا حتی از ارضاء آیدمینشدهکنند، آبی که از توقعات ارضاء نمیآب کینه است، آب خشم است، اینها به ما کمک

. هم آب کثیف استآن آیدمیشده

آن گذاریم،میرا به حساب موفقیتآن .کنیم که در ذهن در این ناودانی تأیید و توجه مردم خوب استمیما فکر

ست که کند، درد براي این امیمن ذهنی درد ایجاد. کندمیمن ذهنی ما را بزرگآن ،هم بد استآن هم بد است،

دوا ما را بیشتر ناودان. دهندمیشویم به دکترها، آنها به ما دوامیما متوسل. کندمیدرد ما را گیج. بیدار بشویم

آن برات مرا به دست این وکه گفته در غزل . افتدمیسالمتی ما به خطر. کندمیترهوشبیکند، براي این کهمی

مسپار، مرا حواله ندهی که برو اینجا برو آنجا، من فهمیدم که اینجا و آنجا رفتنی نیستم فقط تو هستی که باید 

. دهدمیهمآن و. زکات بدهی من درست بشوم

کنیم به برنده میدر بیت ناودان شما توجه کنید که هر چه ما میل. اجازه بدهید به چند تا بیت مثنوي توجه کنیم

. ببینید که زندگی چه جوري هست. شودمیافتیم و انرژي کمترمیرود و به زمانمیلحظه از دستمانشدن این 

شود و باید میو از طریق شما خردش و شادیش بیانآیدمیافتد، در این لحظه پرمیزندگی در این لحظه اتفاق

تمام تمرکزت باشد روي . ظه باید حاضر باشیدشود، بنابراین در این لحمیکاري که در این لحظه انجامآن بریزد به

به محض این که حواست را از روي این لحظه . دهید یعنی در این لحظه باشیدمیانجامداري کاري که همین لحظه 

شود، انرژي زندگی میشوي انرژي کممیلحظه وارد زمان آیندهشوي از این میبرداري بروي به ذهن هر چه دور

. شودمیي من ذهنی زیادشود انرژمیکم

کسانی که در زمان زندگیآن تمام.کندمیما را از انرژي سازنده زندگی تهی،پس رفتن از این لحظه به زمان

موالنا این لحظه را به روزن تشبیه. شناسند از انرژي معنوي تهی هستند، ندارندنمیکنند و این لحظه رامی

براي به این جهان آیدمی، این لحظه مثل روزن است، آب زندگی برکت زندگیاین روزن جانم: گوید کهمیکندمی

دهیدنمیشما در این لحظه هستید و گذشته و آینده نیستید، در این لحظه باشید با کسی مسابقهاین که
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همه خواهید انجام بدهید االنمیخواهید برنده بشوید، نگاه کنید که شما مثالً فرض کنید یک کاري رانمی

تمرکز به روي. کندمیاین تمرکز روي برندگی شما را از انرژي معنوي تهی. حواستان این است که من برنده بشوم

. شودمیکار کوچولویی که در این لحظه انجامآن 

و این چیز کوچولوشودمیکار بزرگی تشکیل شده از چیزهاي کوچولو کوچولو، که در این لحظه انجامببینید هر

چیز آن ریزد بهمیبراي این که خرد زندگی در این لحظه.بسیار بسیار مهم است،شودمیدر این لحظه انجامکه 

کوچولو کوچولوها بریزد تا وقتی این خرد زندگی باید به،انرژي معنوي. کوچولو که قسمتی از کار بزرگ است

. بشودریزد این نتیجه عالی میبه نتیجهشود میکوچولوها جمعکوچولو

ببرم آن بروید به زمان و همه حواستان به این باشد که من برنده بشوم یعنی از،اگر شما روزن این لحظه را ببندید

دهید چون میکار کوچولویی قسمت کوچولویی که االن انجامآن .از این ببرم و روزن را ببندي تهی خواهی شد

و خواسته شما را فاسدرا به این وسیله و این جور کار را انجام دادن کل هدف ،شودمیبوسیلۀ من ذهنی انجام

.شودنمیکارکار،تا لحظه به لحظه جلو نروید و این انرژي خدایی نریزد. کندمی

2402مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

واسطه نامۀ خدابیرسدمی****روزن جانم گشاده ست از صفا

ام، از بس که هم هویت شدگیهایم باز است از بس که پاکم، از بس که نابم، از بس که با او یکیپس روزن این لحظه

رسد به میخواهدمیدیگر ذوب شده رفته، و بدون واسطه این لحظه از طریق زندگی، نامۀ خدا، هر چی که خدا

ناودان بودیم تا حاال، ما . شودمیاگر شما ناودان بشوي کار خراب. تواند من ذهنی باشدمیواسطه. واسطهبیمن

به شما هم . سکوت و سکون به خدا نزدیکتر استباید خاموشی را بشناسیم، سکوت و سکون را بشناسیم،

درست است؟ . هر چه پر از سر و صدا و هیاهو من ذهنی است. نزدیکتر است

معدنمازام،خانهدرفتدمی****روزنمازنوروبارانونامه

افتد در میروزن این لحظهاینخواهد، برکت او بصورت باران و نور، هوشیاري خرد ازمیۀ خدا هر چی که اونام

به من ذهنی، نسبت شود روي ذهن پاك شما، یادمان باشد ذهن ما هم پاك شده وقتی مردیم میخانۀ من، نوشته

ذهن ما . خواهیم به ما بگوید که ما کی هستیمنمیذهن ما هم از هم هویت شدگیها پاك شد و دیگر ما از ذهنمان

گوید آخر من از کجا بدانم تو کی میگفتیم بگو من کی هستم؟ ذهن بیچاره هممیپر از هم هویت شدگیها بود
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هستم، من رئیس هستم، من خردمند ها نه تو بگو من پدر خوب هستم، من مادر خوب هستم، من نقش! هستی

گوید بابا من براي میذهن هم. پول را بیاور به چشم من به من نشان بده بگو که پول مهم است! بگو دیگر،هستم

را بصورت نوشته در اینتوانممیمن،فکر کردن هستم، من براي خالقیتم، تو از آنور روي من چیزي بنویسی

.من بردارمن که براي ساختن هویت نیامدم به این جهان، تو دست از سر. بیاورم

جنس هستی تو چسبیدي به من که چی؟ من را هم معطل آن پیش زندگی است، تو از. برو هویت تو پیش خداست

که اصالً من کارم را . است(dysfunctional)کردي، من را هم نااصل کار کردي، نا اصل کار همین کلمه انگلیسی 

روي به اصلت، از من نمیستی؟ امتداد خدا نیستی؟ چراتو مگر خداییت نی. توانم بکنمنمیفلج شدم من، فکر هم

یعنی از آنور هر چی. معدن فضاي یکتایی است.خواهی؟ چهل سال ناودان بودم پنجاه سال ناودان بودممیچی

یعنی االن در این لحظه هستم، در این لحظه هر چی. مذهن صافروي . شودمیخواهم روي ذهنم نوشتهمی

.اي ندارمحاشیههايمن ندارم که، من خواسته.آیدمیخواهدمیر چه اوهآیدمیخواهممی

کردن استروزنبندهايدین،اصل**روزن استبیکانخانهآن دوزخ ست

کند یعنی درگذشته و آینده زندگیمیاي که روزن این لحظه را بسته و در زمان روانشناختی زندگیخانهآن پس

پرد و فاصلۀ دو تا صندوق را بسته این میصندوقآن صندوق از این صندوق بهآن صندوق بهیعنی از این . کندمی

شما باید بیایید به این . روزن باید هوشیارانه باز بشودکه براي این که روزن ندارد. یعنی جهنم استدوزخ است

باشنده در این لحظه بشویداگر ساکن و. این لحظه بشویدرینده نروید و ساکن باشنده دآلحظه به گذشته و 

شوید زنده به ابدیت خدا، که گفتیم زنده به ابدیت خدا بودن یعنی آکاه بودن از میشوید همین ساکن روان،می

. این لحظه ابدي

خدا دو تا خاصیت دارد، یکی ابدیت و یکی هم بینهایت، شما باید به هر دو زنده بشوید، و شما مپرسید که چه 

. ، این شده؟ غزل گفت همان اول که آمدیم به این جهان که دیگر از حیوان به آدم تبدیل شدیمجوري زنده بشوم

یعنی این هوشیاري که االن گیر کرده و چسبیده به چیزها آگاه بشود اینها را رها بکند یک دفعه روي پاي خودش 

.مثل همین موالنا. شودمیو اگر همه را رها کند بینهایت. شودمیقائم

شود میپس معلوم. گوید اصل دین اي بنده باز کردن روزن استمیروزن است دوزخ است وبیاي کهخانهپس 

. ذهنی را بیدار کند از خواب ذهن و روزن این لحظه را در آنها باز کندهايدین براي چی آمده؟ دین آمده که من
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شما باید بین باور و هم . یم و بکنیم مرکزماننیست که ما یکسري باورهاي مذهبی را با آنها هم هویت بشوآن دین

رباور یک چیزِ فک.چیزي که خطرناك است هم هویت شدن با باور است نه باور. هویت شدن با باور فرق بگذارید

و فکر مهم . سازدمیذهن انسان فکر. شودمیفکر به وسیلۀ ذهن تولید. توانید بکنیدمیاست شما هر فکري

. روزن مهم است. نیست

پس دین باید ما را از گذشته و آینده .می گوید این که ما دین داریم اصلش براي این است که ما روزن باز کنیم

از این روزن این لحظه در حالی که ما به ابدیت و که جمع کند بیآورد در این لحظه، روزن این لحظه را باز کند

یعنی خواهد میایم خرد زندگی و هزارتا چیز دیگر، شادي زندگی و آرامش زندگی و هر چه که اوهبینهایت او زند

خواهم باران، نامۀ میبه این جهان بیآید از طریق این روزن ما، که در بیت قبل گفت، هر چهزندگی می خواهد 

. افتد به خانۀ منمیافتد از معدن از فضاي همه امکانات، فضاي یکتاییمیآیدمیخدا، برکت

خواهید حل کنید یک میاي رانشینید مسئلهمیشما صبح. شوممیخانۀ من آنجایی است که وقتی من هوشیار

این فضا که این چالش ،فضا را باز کردید،چرا؟ براي این که پذیرفتید. بینید راه حل خودش را نشان دادمیدفعه

هم هویت بودید با او یکی بودید و آن ولی اگر با. فضاآن به ذهن شما ازفضا آمد آن راه حل از،را در بر گرفته

روزن را .آمدنمیترسیدید و بقیه هیجانات منفی را داشتید راه حلمیشده بود دل شما وآن ومنقبض بودید

.بسته بودید

دارد؟ آیا شما انباشتگی پس شما به خودتان نگاه کنید ببینید که در مرکز شما هم هویت شدگی با باورها وجود 

اید؟ آیا روزن شما باز است؟ اصالً دانید؟ و این روزن را بستهمییک سري باورها و هم هویت شدگی با آنها را دین

یا نه شما اجازه ؟هنوز دل مادي داریداین می گوید که ی کنید یا جهنم؟ خوب پس مشما توي بهشت زندگی 

کند خودش را در شما به بینهایت خودش میکشد جمعمیداد خودش رادادید پس از مدتی خدا یا زندگی امت

شما اجازه دادید؟ اگر ستیزه کردید اجازه ندادید و چسبیدید به . شود، این زندگی قائم به خودش استمیزنده

روزن را باز که کند هم میدین باید به ما کمک کند که.طبق گفته موالنا،اصل دین نیستآن یک مشت باور

. کنیم

شود، اگر فکر بعد از فکردر ذهن مانمیاز کجا رسیدیم اینجا؟ از این که ناودان باشیم، خاموش نباشیم روزن باز

کند، فکر میدهد، اگر این فکرها فکرهاي هم هویت شده است و در ما هیجان هم ایجادنمیگذرد به ما امانمی
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رنجش هیجان است، هان هر . مثل خشم، خشم هیجان است. شودمیروي جسم اعمال بشود هیجان ایجاد

شما نگاه کنید بیست سال پیش رنجیدید . برد به زمانمیما را،بنددمیهر هیجانی روزن را،رنجشی هر خشمی

روید دوباره آنجا، می،بیست سال پیش؟آیدمیافتید چی به یاد شمامیوقتی یادش،از یکی، هنوز در شما هست

دانید که دارید نمی،کنیدمیاین رنجش گذشته متبلور است شما با خودتان حمل. شما توي زمان هستیدپس 

چیزهایی که در شما آن زمان یعنی همه.کندنمیهر کسی روزن را باز کرده زمان حمل.کنیدمیزمان حمل

کنید اصالًمیرید حملگذشته شما داهايهست، هم هویت شدگی مثل دردهاي گذشته، مثل هم هویت شدگی

اندازید؟نمیآخر چرازیر بار آنها کمر ما خم شده،. کنیدمیدانید هم حملنمی

اگر خانه درون شما جهنم بشود زندگی را براي همه . شودمیاگر روزن این لحظه باز نشود خانه درون ما جهنم

تواند شادي مینتواند زندگی را ببیند و مینش اگر کسی زندگی نداشته باشد در درون. کنیدمیاطرافیانتان جهنم

ما االن متوجه. این خوب است؟ نه نه.خواهد طبق قانون جذب همه را به این صورت تبدیل کندمیکسی را ببیند،

بمیرید، نسبت به من ذهنی تا این روزن باز : امروز گفت. شویم ناودان بودیم، ناودان بودن یعنی بستن روزنمی

.بشود

هالروزن،کندندرزنتیشه*****بیازن،کماي هبیشهرتیشۀ

.هال یعنی آگاه باش، تو این تیشه حضور را بکار نبر که من این صندوق را بردارم یک صندوق دیگر جایش بگذارم

باور آن فکر بکار نبر، ایراد نگیر به فکرها به باورها کههايات را براي کندن بیشهدر بیشه فکر است، تو تیشه

دارممیحاال دو تا از این صندوقها را بر،یا نه پنج تا صندوق دارم در یک جایی. این درست است،غلط است

از این صندوق وآن گذارم پنج صندوق را دارم، دوباره از این صندوق بهمیاندازم دور، دو تا جدید جایشمی

. درست کردن روزنر در کندن روزن،بببکارنه باورها را عوض نکن، تیشه را . صندوقآن صندوق به

زندان انداخته، با چه باورهایی هم تويیعنی چی؟ شناسایی کن صندوقها را، شناسایی کن چه باورهایی شما را 

.استاین یک مطلب که مربوط به ناودان و خاموشی. هویتید

دهم که در حالت حضور که وجود طبیعی میخوانم که بدانید که، دوباره توضیحمییک مطلبی هم دوباره االن

ماست، حالت حضور یعنی چی؟ یعنی هوشیاري آمده رفته به این جهان در واقع رفته به ذهن، و هم هویت شده با 
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آموزند که چه میاطرافیانمان به ما،آییم به این جهان پدر مادرمانمیوقتی مامفاهیم چیزهاي بیرونی در ذهن، 

.بینیممیجهان، و ما آنها را بصورت تصویر ذهنیچیزي مهم است در این 

چسبد به مفهوم آنها، هر چیزي که مهم باشد میافتد و هوشیاريمیآییم فوراً پنج حس ما و ذهن ما کارمیوقتی

در کند، این مرکز مادي که میشود مرکزش، یواش یواش یک مرکز مادي درستمیرودمیوقتی چسبید به آنها

چرخد، در اثر چرخش میذهنکندمیبینید که هر لحظه فکر ما تغییرمیآنن ذهنی است، و در اثرهمین مواقع 

در اثر چرخش فکر این . کنیم این هستیممیما فکرآیدمیذهن یک تصویر ذهنی چرخان و متحرك بوجود

ذهنی بدهد، و یواش یواش تصویر کند بهترین خصوصیتها را به این میماند و انسان سعیمیتصویر ذهنی در جا

شویم از زندگی، و یکی از میشود ما کندهمیشود و فکرها سرعتش زیادترمیکه این تصویر ذهنی بزرگ

. خاصیتهاي این تصویر ذهنی مقاومت است

کند میجداآیدمیپس همین که بوجود. آیدمیخودش بر اساس چسبیدن یا هم هویت شدن با چیزها بوجود

رود که هوشیاري یک موقعی از جنس زندگی بوده، و چون با پنج تا حس میمردم و از زندگی، یادشازخودش را

براي .بیندمیاند، دائماً بیرون رااند و از جنس هوشیاري جسمیکند و اینها مربوط به چیزهاي بیرونیمیو فکر کار

آنها هستند که شما را به . آنها ندارند بدهند. تو سند آزادي خودت را نخواهآن گفت از این ومیهمین در غزل

یواش یواش از زمین کنده شده و توي هواست ،بینید که این چیز چرخان که من ذهنی باشدمی.زندان انداختند

.ماند و وصل به زندگی هوشیارانه نیستمیمثل ابر

هم . وجود دارندها م هویت شدگیو ما باید آگاه باشیم که این چیز چرخان ما نیستیم، در این چیز چرخان ه

انجامرا با واکنشی که ما به چیزهاها شما باید بشناسید، امروز گفتیم این هم هویت شدگیها هویت شدگی

از این که ؟در مرکز شماستفهمید چه چیزيمیاز کجایعنی شما . شناسیممیدهیممیبیرون انجامدهیم به می

کنید و این مانع سبب واکنش گرایی شمامی، در مقابل چه چیزي مانع ایجاددهیدمیبه چه چیزي واکنش نشان

جنس در شما آن انگیزد ازمیتواند به واکنش وادار کند یا واکنش شما را برمیهر چیزي که شما را. شودمی

.مانع هست مانع نور هستآن قبول کنید این را و. هست

آیدمیشوید که هر چیمیشود مثل دیوار شفافیمیاز شما ردهوشیارياندازید، نورمیوقتی این موانع را شما

موقعی است که حرف یکی به شما برآن گیرد ومیشود، وقتی هم هویت شدگی دارید جلویش رامیاز او رد
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،نیستخورد، شما عادت کردید بگویید که نه این در من میمانع برآن خورد بهمیخورد، حرف یکی به شما برمی

. اش همین استو مکانیزم شناساییدر شما هست

: خوانممیخوانیم بلی بارها خواندیم این را دوبارهمیو االن یک مطلبی

1319مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت

خوي تو باشد در ایشان، اي فالن****اي بسا ظلمی که بینی در کَسان 

بدان که این انعکاس خوي کنند در موارد مختلف،میشما ظلمشوي که مردم دارند به میاي بسا که متوجه

و هم هویت شدگی با باورهاست و چیزهاي کنید که وقتی دل ما هم هویت شدگی با دردهاستمیتوست، و توجه

نویسیم بقول میشود یک سري چیزهامیکه حرفآیدمیاین جهانی است، از این دل یک سري حرفها بیرون

آن انرژیهاي بد را صاحبانآن کنند،میهم مردم را تحریکها انرژيآن آیدمیی هم درهایانرژيموالنا ولی یک

. گیرند و ممکن است برگردند و به ما حمله کنندمینوع انرژیها

من چیزي نگفتم من آمدم . آیدمیهم بدشتوبینید که کار تو را درست نکرد و از میروید پیش یکیمیشما

گویید ولی نمیدرست است که چیزي. کنیدمیشما تعجب. آیدمیکارم را درست کنید و طرف از شما بدشاینجا 

آن گیرد و ازمیآن.رودمیدانید از این مرکز مادي از این مرکز درد آلودنمیفرستید که خودتانمیچیزهایی

. دهدمیمرکز به شما جواب

فاق و ظلم و بد مستی تواز ن****اندر ایشان تافته هستی تو

ست منعکس شده به ایشان و این چیزي که منعکس شده همین هچیزي که در مرکزت آن یعنی این هستی تو

یعنی که مرکز مادي دارم ولی صحبتهاي سر من یک چیز دیگر است ایننفاق یعنی نفاق یعنی چی؟ . نفاق شماست

آن حرفهاي قشنگی است مال من ذهنی است، من این طوریم من،زندمیزند ذهن منمیبین حرفی که سر من

کشد و مرکز من مرا به یک مییک چیز دیگر است حرفهاي من ظاهراً مرا به یک جهتی) دلم(طوریم، ولی اینجا 

مردم که ، براي همین است رومنمیدنبال حرفم،روممیروم؟ دنبال مرکزممیمن دنبال چی. کشدمیجهتی

گفتید؟ نه گفتم که گفتم، االنمیبینیم که یادشان رفت، آخر چی شد دیروز شما این رامیند بعد همزنمیحرف

، بد مستی ما یعنی مستیم از غرور، مستیم از منیت و از نفاق و ظلم و بد مستی تو. توانم این کار را بکنمنمی

دشمن خودمان هستیم وقتی من ذهنی خودمان پر از ظلم هستیم، اولین ظلم ما به خودمان است، ما بدترین
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بعضی موقعها کنند دیگران را، میدهیم، شما نگاه کنید مردم چقدر مالمتمیداریم، و اینها را به مردم نسبت

کنند هر دو غلط است، مالمت ابزار من ذهنی است ما متوجه من ذهنی میاندکی هم خودشان را هم مالمت

نیستیم، به این بیت نگاه کنید

1208بیتاول،دفترمثنوي،لوي،مو

دلزخیزدترجمانهزارانصد****سجِّلوایماءغیرونُطقغیر

صد هزاران نوع چیز دیگري ) سجل(غیر از نوشتن وقتی دل از جنس عدم است غیر از نطق و غیر از ایماء و اشاره

این هم در مورد دل عدم درست است، وقتی خوب . فرستدمیهم ترجمه دارد این دل، یعنی چیز دیگر هم بیرون

کلی برکت به جهاندل خداییآن ،شودمیکشد عقب و دل شمامیزندگی خدا امتداد خودش را از شما

این هم هزار ،ولی اگر شما مقاومت کنید این دل مادي هم هویت شدگی با دردها و چیزها اینجا بماند. فرستدمی

گفتم، چیزي نکه گویید که من میشما. نطق و غیر از ایماء و غیر از نوشته استکه غیر از. فرستدمیچیز بیرون

بلی هزارتا ترجمان فرستادي ؟آیدمیچیزي هم ننوشتم پس تو چرا از من بدت،نکردمکهایماء و اشاره هم

.شودمیاز دل پر از درد تو این چیزها ساطعبراي این که دانستی، نمیخودت هم

وقتی خشم ،کنندمیگذارد، وقتی به ما حملهمیرود بیرون روي دیگران اثرمیکه از مرکز ماحاال این چیزهایی 

. کندمیدیگرهم ارتعاشفرکانس را در دلهايآن کند،میانگیزیم وقتی دل شما به دردي ارتعاشمیدیگران را بر

آوریم، اگر از جنس خدا میدرد را در دل دیگران بوجود،ت رابینید که ما اگر دل مادي داشته باشیم منیمیپس

کدام یکی بهتر است؟ کدام یکی . آوریممیدرکنیم خداییت را در دل مردم به ارتعاشباشیم به خدا ارتعاش

. مفیدتر است؟ البته که ارتعاش خدایی

اکنشهاي شماست به چیزهایی که حاال امروز صحبت ما بر این است مکانیزم آگاه سازي زندگی از طریق تماشاي و

را آن چی هست که) در دل(شود به شما، شما بگویید اینجا می، یکی یک دفعه خشمگیندر بیرون هست

رنجد، یکی کینه ورزيمییکی از شما؟کنممینکند که من خشم دارم، خشم با خودم حمل،خشمگین کرد

.رویمنمیزیر بارکنم؟ البته که مامیکند به شما، نکند کینه حملمی

داریم راجع به این .ولی باید زیر بار برویم؟ کنممیکه من کینه و خشم حملمی گویدرود میچه کسی زیر بار

گوید در من نیست، خوب میمن ذهنی. جنس در تو هستآن دهیدمیکنیم که اگر شما واکنش نشانمیصحبت
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نه همه . براي این که من بدشانس هستمکنند؟ میما حملهنیست پس همین طور بمان، نیست پس چرا مردم به ش

اصالً یک انسان نیست که از جنس . انداز جنس خداییت،انسانها در بیت اول غزل بود از جنس خدا هستند

من سازند بعضی از انسانها متوجه شدند کهمییند به این جهان من ذهنیآمیخداییت باشند، همه انسانها وقتی

. ذهنی من نیستم

اندازدمیاندازد، وقتیمیرازنیم فوراً خودش را آزاد کرده، یک موقعی هست آدم همهمیهمین موالنا را مثال

اندازد از اینجور آدمها شما خیلینمیشود، وقتی اصالًمیاندازد یک کس دیگرمیشود موالنا، وقتی نصفش رامی

به دل ،گیرد که قشنگ حرف بزند، ولی به حرف نیست کهمیمن ذهنی یاد.شناسیدمیشناسید نفاقش هممی

، اینجا باید از جنس آیدمی)دل(کند، همۀ حرفهاي ما انرژي ما از اینجا میکه ما را کنترل) دل(اینجاست ،است

. تواند در برودنمیکسی از زیر اینعدم باشد این طرح خداست 

حاال شما ممکن است . یعنی هر چه زودتر این روزن را ما باید باز کنیم. استگفت اصل دین اي خواجه روزن کردن

اگر . کندمی؟ اگر شما مقاومت نکنید زندگی خودش روزن را بازبگویید که آقا ما چه جوري روزن را باز کنیم

م هم هویت خواهنمیمقاومت نکنید، قصاوت نکنید اگر شناسایی بکنید که من دیگر با چیزهاي از بین رفتنی

زندگی ،خواهم از کسی توقع داشته باشمنمی،خواهم کسی را کنترل کنمنمی،خواهم به چیزها بچسبمنمیبشوم،

.کند، مسیر تکاملی زندگی این استمیخودش این کار را

کنیمیلعنتتوساعت،آن خودبر****زنیمیخودبرزخمآن وتویی،آن

کند، و شما شروعمیوقتی یک کسی یک کار بدي،زنیمیتزخم را بر خودتو هستی و آن گوید کهمیپس

زنید؟ به میکنید به نفرین کردن و فریاد کشیدن و مالمت کردن و حتی کتک کاري کردن، این زخم را به کیمی

ه تو فرستی که بمیدیده شده، و این همه لعنت که به اوآن جنسی که در تو هست درآن براي این که. خودت

آن فرستی که درمیچیز لعنتآن براي این که به. فرستی، متوجه نیستیمیاین لعنت را به خودت،ظلم کرده

.دهدمیمن ندارم چه جوري واکنش! گویی من ندارممیکه.ولی تو تحریکش کردي. بوده در تو هم هست

به جان راخودايبودهدشمنورنه****عیانبینینمیرابدآن خوددر

دیدي نورافکن را روي خودتمیبینی آشکارا، اگرنمیدرد را در خودتآن ،هم هویت شدگی راآن ،آن بدي را

بیندازي، و شما از این انداختی با دیگران کار نداشتی و دشمن این هم هویت شدگی بودي که شناسایی کنی می
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.چیز در من است و این مکانیزم شناسایی استآن ردکه هر چیزي در بیرون مرا خشمگین ک،بیت یاد بگیرد دیگر

کنم که همه چیزهاي بد در دیگران هستند و من آدم به گنج میعوض) گوییدمیشما(من این عقیده را در خودم 

دیواري که مانع ندارد شفاف آن اگر این طوري بود مثل. دنکنمیحضور رسیده و خداگونه هستم، اینها مرا اذیت

فرستند از حرف از عمل از این دل شفاف میفرض کن هر چه مردم.می رفتشدمیردهمه چیزآن ياست از تو

خورد؟ براي نمیخورد، چرا برنمیرود، به شما برمیشودمیاز یک طرف دیگر ردآیدمیاز یک طرفآیدمیشما

. جنس در شما نیستآن این که از

اگر تو بت پرست نیستی با کافران چه کار داري؟ شما ببینید یک نفر از ؟پرستینمیبا کافران چه کارت گر بت

را؟ خیلی فرق دارد شما راه را نشان آن چه جوري شناختیجنس نیستیآن کند؟ اگر ازمیچه کسی انتقاد

یکی چیز درآن حاالشروع کنی به انتقاد کردن، آن ، یکی هم نه اینجا بنشینی و یک چیزي پیدا کنی و ازدبدهی

.مطمئن باشید. کند در خودش هستمیشخص از هر چیزي انتقادآن .هست

کردحملهخودبرکهشیريآن همچو*مردسادهايکنیمیخودبرحمله

شیري که به خودش حمله آن کنی، مانندمیکنی به خودت حملهمیانسان ساده وقتی حملهاي ، هاي مرد ساد

در قعر چاه متوجه شد که ،شدشیر را بکُآن چاه عکس خودش را دید و پرید کهشیر آمد باالي چاه و در. کرد

.اشتباه کرده، عکس بود آن

ناکسیآن بودتوکزبدانیپس****رسیاندرخودخويِقعربهچون

شود خوي ما، عادت ما،میکنیم کهمیما رفتارهاي ما اینقدر برخی از رفتارهاي من ذهنی را تکرارهايخوي

دهیم و این میکنیم، وقتی خودمان را زیر نورافکن قرارمی، ولی وقتی ریشه یابیآیدمیاینقدر طبیعی به نظر

. بینیم که این ناجوانمردي، این ناکسی از ما بودهمی،کنیممیتماشاخوب خوي را و این عادت را و این رفتار را 

بیاورید نه براي انتقامجویی یا حال بد، حاال یکی دو نمونه، اگر اند بخاطر کسانی را که به شما بدي کردهآن تمام

شما بوده که از هم هویت شدگی شما ناشی شده و رفتارآن خواهید دید که خوي شما بوده،درست نگاه کنید

. ایدسبب تحریک این موضوع شده، یعنی سببش خود شما بوده

ط ناودان هستیم و بام نیستیم، وقتی دسترسی به آب پاك کنیم این موضوع را که وقتی ما فقمیداریم بررسی

خوریم، دردها میخوریم، انرژي هم هویت شدگی رامیخوریم و انرژي قضاوت رامینداریم، وقتی دائماً آب کثیف
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دو جور درد است یکی درد هوشیارانه است براي رها شدن از هم هویت شدگی، . کشیم، دردهاي بیهودهمیرا

وقتی شما درد . د کشیدن فقط براي درد کشیدن، واکنش و مالمت دیگران، این هم بیهوده استیکی هم در

کشید یک کمی به خودتان نگاه کنید خواهید دید که طبق گفته موالنا تقصیر شما بوده، البته اولش ما میبیهوده

و آنهم به .خوانممیبراي شمارویم، براي همین است که دومین یا سومین بار است که این قسمت رانمیزیر بار

. خوانم که گفت تو ناودانی، شاید هم بسیاري زیر بار نروند که ما ناودان نیستیممیاین علت

کند و ما کنترل قطعش را میانطباقشان را عرض کردم خدمتتان، وقتی ما ناودانیم که از ما یک آب کثیف عبورو

شود بهمیفکر وصلآن فکر،آن شود بهمیکنیم، این فکر وصلمیفکرداریمشما االن نگاه کنید ما هی. نداریم

و شما بخواهید فکر نکنید. گذرندمیفکرها تند تند مثل یک زنجیر پشت سرهم از ذهن مااین فکر،آن 

خوب تو . خواهم این آب کثیف از من رد بشودنمیگوید منمیناودان که ناودان است. ناودانآن توانید، مثلنمی

. اي؟ تو ناودانی، ما گذاشتیم شما را اینجاچه کاره

مان را و حس مسئولیت را دوباره قدرت اصلیمان که خداییت است و ارادة آزادمان و قدرت انتخابمگر این که ما

کند، میکند، فالن سازمانمین کسفال. گویند ما مسئول نیستیممیناودان کسانی هستند که. بعهده بگیریم

گویی که نمیچرابرم؟نمیگویی که من قدرت خالق خودم را به کارنمیگویی من مسئول نیستم؟ چرانمیچرا

من توانایی انتخاب خودم را در زندگی تفویض کردم به این و آن؟ من فقط بلدم مالمت بکنم، انتقاد کنم، عیب 

شود می. شودمیآب بد خیسآن باالخره ناودان از. خودم هم بخورم،ز من رد بشودبگیرم، مثل ناودان آب بد ا

. شود کهنمیشما خشمگین بشوید و این را نخورید و این روي جسم شما و حال شما و هوشیاري شما اثر نگذارد؟

نمودمیکسدگرکشآن او،نقش****بودکهشدپیداقعردررا،شیر

چیزي که دیگر آن شیر در قعر چاه وقتی آب بهم خورد متوجه شد که نقش او بود عکس او بودمی گوید براي 

ناودان هم اگر کنده بشود، شما بگویید من ناودان نیستم، اگر بتوانید خوب درك کنید که زندگی در . نمودمیکس

مه مقاومت نکنم، من دیگر با نیست در بیرون، من این همه قضاوت نکنم، این همه ستیزه نکنم، این هآن این و

خواهم شناسایی بکنم و از بین میرا و آویزشها راها خواهم بشوم و این چسبیدننمیچیزهاي آفل هم هویت

خوب داستان . خوردمیبه همهدر نتیجه نقشرا خوب درك کنیدها بلی این. خواهم به من ذهنی بمیرممیببرم،

دیر کرد در داستان شیر و نخجیران و شیر به او گفت چرا دیر آمدي و اینها، دانید خرگوش میشیر اینطوري بود
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. چاق و چله را شیري گرفت و من که تازه الغرم به اصطالح آمدم به شما خبر بدهمآن گفت که ما دو نفر بودیم

بغل کن منو خرگوش نقشه کشیده بود، گفت مرا . کنممیگفت برویم ببینیم کدام شیر و اینها، حاال خالصه

دید یک شیر بسیار قوي ،چاه را نگاه کردچاه را نگاه کن، آن ترسم به تو نشان بدهم، شیر بغل کرد گفت تهمی

ترسم مرا بگذار زمین، خرگوش را میهیکلی که عکس خودش بود یک خرگوشی را گرفته، خرگوش گفت من

.بودهآن تازه فهمید که نقش،نقشِ به هم خوردآن گوید بهم خوردمیگذاشت زمین پرید توي چاه، وقتی آب چاه

شویم میکنیم، لحظاتی فاصله بین دو تا صندوقمیتجربههایی راشویم و االن ما بیداريمیما وقتی بیدار

آن بینید که هی من رها شدم منمیریزید شما،میوقتی این عکس من ذهنی را بهم. بینیدمیصندوق را شما

. هستمنیستم و من زندگی

توانید خودتان را میقبل گفتیم این را، گفتیم شماهايتوانید مثل دریا یادتان باشد هفتهمیدر عمق هم شما

نیستخبريهیچ. اقیانوس در عمقش ساکن است.دریاچه فرض کنید یک ذره بعد دریا فرض کنید بعد اقیانوس

سطحدرهستیدساکنعمقدرشماپس.استمغشوشطوفانوبادجويشرایطتحتسطحدر،استسکون

کهاستخوبچهوروانیدوهستیدساکنشماپس.دهیدمینشانواکنش،کنیدمیفکرهاییداریداستممکن

شماکهاستموقعیآن و.بشودتواندمیاینوباشدماسکونکنترلزیردرماسطحیاغتشاشاتاینوماروانی

درمیزندگیاختیاردرشماروانیاینوشویدمیساکنلحظهایندرکنیدمیبازراروزن،لحظهاینبهآییدمی

.استخوباین،زیباستاین.آید

تصویرياین.هستيدیگرشیریککنیممیفکربینیممیراخودمانعکسماصندوقآن بهصندوقاینازولی

.مابریزیمهمبهبایدرااین،مردمبهکنیممیمعرفیراهمینو آنطورماینطورممنکردیمدرستذهنماندرکه

یکییکیهویتیمهمباهاشماکهراگلیمزیبايگلهاي.گلیمگلهايبهرااینکردیمتشبیهبارهازندگیو

کردیمعادتماولی.هستندآفلهمهگلهاآن و.آیدمینورآنهاجاياز،نکنیدرشپشماکندمیوقتیوکندمی

اینکنیممیثابتهمهبهوگذاریممیجاشبهزیباترگلیکوکنیممیدفاعهمماشودمیحملهگلییکبهتا

بله؟ببینیدراخودتانتوانیدمیببینید،راکارایننکنید،استبهترهمآن ازحتی
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کندمیبینغلطشیرآن کار****کندمیضعیفیدندانکههر

دلخاصیتجنسازکهداردخاصیتیضعیفآن کهحالیدر،داندمیعیببیراخودشوداردمنکسیهر

مایعنی.کنیمیرابینغلطشیرآن کار.زنیمیاوسربهداريخودتشدگیهویتهمعلتبهوشماست

خودتبهحواستچرا؟کنینمیحملهخودتبهچراوکنیممیحملهآنهابه،بینیممیمردمدرراخودمان

کهشویمنمیمانصندوقتادوبینۀ فاصلجنسازلحظهیکاینکهبراي.نیستیمخاموشاینکهبراي؟نیست

ماولی،کنیممیحملهاوبهداریمکهاستخودمانعیب بخاطرولیهستهماودر،ماستدرعیباینببینیم

.اوازراعیبکنمکنریشهبایدمن،دارداوولینداریمماراعیبگوییممی

کارخودمرويفقطمنندارمکاريتوبامن.شودمیبهشتدنیااینبوخکندتمرکزخودشرويکسیهر

حاال؟کندمیعصبانیرامنکهمندرهچیآن کهبینممی،کنیمیعصبانیرامنتوبینممیهموقتی،کنممی

شخصآن بعدۀ دفع،دوربیندازیدبیاوریددرخودتانازشماراشدگیهویتهمآن راچیزآن اگردانیدمیشما

.بدهدقرارقطبراشماتواندنمی

چون،برسیدحضوربهبگیریدتصمیمبخواهیداگرشماکه،دیگرکردخواهیمصحبتموضوعاینبهراجعامروزو

ازخیلییعنی.گیردمیقرارقطبوهستتانذهنیمنشمااینجا،هستیدذهنیهايمنارتباطیۀ شبکیکدر

،شمابهگویندمیچیزيیکآیندمیمثالً.خودشانذهنیمنتقویتبرايکنندمیاستفادهشماازذهنیهايمن

ذهنیمنوبکننددردحس،بکنندجداییحسآنها کهشودمیسببعصبانیتهمان.شویدمیعصبانیشما

.بکنندترمستحکمرابیرونیشة دیواروکنندمحکموکنندتقویتراشان

بخواهیدراقطباینوبرسیدحضوربهبخواهیدشماحاال.دانیدنمیشماودنکنمیاستفادهء سوشماازیعنی

،کردندمیاستفادهشماازنفردهکنفرضبوخ،کنیدتبدیلشصفربهکنیدضعیف،...،کنیدضعیف،کنیدضعیف

ماذهنیمنبهکرديخدمتحاالتا؟ میدهیخالیجاچراشما؟شدچیگویندمی،کنندمیاذیتراشماخوب 

نداريدوسترامن،زنینمیحرف،شديغیرتبیگوییممیهرچیدیگر ،رفتی؟ تونیستیمرفیقمادیگر اآلن

یکسرتاستمعلوم،نیستخیالتعیناصالًزنممیراقبلحرفهايآن من؟شوينمیخشمگینچرا،دیگر

دیگرکهزمانیتادبرویشماکهنگذارندکنندمیسعیبنابرایننه.نداري کهمابهتوجه، دیگر استبنددیگر جاي
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کنندمیکاريهرگویندمیهرچه،نداردفایدهدیگر نهدیدند شدیدمصرفبیزمانطولدراگر.بشویدمصرفبی

خالصه.افتادحیض انتفاعازخوردنمیدردبهدیگر اینکنندمیرهاهمآنها، دیگر رفتیدشما

تویی، از خود مرَمآن بد نه عم است،***، بر روي عمدبعکسبدیدهاي

عمحاال ،نیستبددیگر کسیانیستبدعمویت،دیديعمویترويراخودتعکسکهکسیايگویدمی

نشانواکنشچیهرماپس.مرمخودتازهستیخودتاو.هستعمواینجادرعم،باشدکسیهرتواندمی

ذهنیهايمنبرخورداولیندرگویممی.کنیممیفرارخودمانازداریم،کنیممیفرارمردمازهرچیدهیممی

ندارندقبولراموضوعاین

آورندپیمبرازمیخبراین*****همدیگرندآیینۀمؤمنان،

نمؤمآینۀنمؤمبله.استفرمودهراموضوعاینرسولحضرتگویدمیوهستندهمآینۀنانمؤمگویدمی

دوراندازیممیکنیممیرامانماديدلماوقتیتنهانه،استمهمیچیزخیلیاستنمؤمآینۀنمؤمحاال.است

کسهربهاًحقیقتموقعآن .شودمیزندهخداابدیتونهایتبیبهمادلوذهنیمنبهنسبتمیریممیو

رسیممیآنهابهوقتی،شدیمزندگیجنسازچونببینندتوانندمیدر ماراشانزندگیعکسآنهارسیممی

تریناصلیواستکاربهتریناینالبتهوشوندمیزندهزندگیبهآنها،آوریممیدرارتعاشبهآنهادررازندگی

نشانواکنشکهشما.دهندمینشانمابهراماذهنیهايمن،همذهنیهايمنکهکنیدتوجهولی.ماستکار

شمادرموضوعآن گیردمیقرارشماواکنشموردکهموضوعیآن ،نفریککاربهیا،نفریکبهنسبتدهیدمی

.ببینیدخودتاندرراآن کهکندمیکمکشمابهوداردوجودشمادروشودمییافت

نمود میکبودتعالمسبب،زان****کبودشیشۀداشتیچشمتپیش

بزنیچشمتبهعینکیهرشما.آمدمینظربهکبودجهاندلیلاینبهبوديزدهچشمتبهآبییاکبودعینک

راجهانباشدشمادلدرکهشدگیهویتهمهرکهعینکیهرحاال.چشماینبینیمیرنگیآن راجهان

دیدعینک.شماستدیدعینکاین،هستیدهویتهمپولباشمامثالً.کنیدمیسازماندهیشماآن برحسب

باشدپولدارکسیهرورویدمیپولکردنزیاددنبال،کنمزیادبایدراپولمنواستمهمپولکهاستاینشما

یعنیبشودزیاداینکندمیکمکاینکهبراي،شماستدوستباشدپولدارکسیهر،استمهمیآدمشمانظربه

.هستشمادلدرکهعینکی،کهچیزيآن برحسبشودمیسازماندهیشمازندگیوشمااطرافتمام
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راشمازندگیهمآن زنیمیدلتبهکهعینکی،بیندمیراجهانزنیمیچشمتبهکهعینکی،عینکاینیعنی

کنفرضمثالً،باشدآنجامنفیچیزهايازبرخیاگرخوب .هستآنجاکهچیزيمحورحول،دهدمیسازمان

مناصالً،کنیدمیزیادخشم،باشدخشم.رویدمیدرددنبالشماکنیدمیکارچهشماموقعآن باشدرنجش

.استمهمیآدمخیلیشمانظربهباشدبزرگاش تمنیداردغرورکهکسیهردباش

،آیدمیخوشتاناوازشماوجواهرشودنیامالبهوفرشهاشواش خانهبهاتومبیلشیادهدمیپزکسیهر

شما.هستندمصنوعیعینکهااینولی.بینیدمیراجهانعینکآن با؟چرا،شیداباومثلخواهیدمیهمشما

راماديچیزهايایناگروکنیدخالیرامرکزباید.رنگبینور،بزنیددلتانبهبایدرنگبیرنگباعینک

.باشدخالیبایدمرکز.ببریدحاشیهبهرااینهابینیدمی

شودمیزیادشماپول،بیایدخردورآن ازوکنیدبازرالحظهاینروزناینشماآیا.استروزنمرکزگفتامروز

دلوقتیولی.شودمیتنظیمخردآن ۀبوسیلتعادلشالبته. بخواهیداگرشودمیزیادشماپول؟شودمیکمیا

سازماندهیدیگرترجمانهزاروشاديوزندگیعشقوزندگیخرد،عدممحورحولشمازندگیاستعدمشما

: گفتباشدیادتان،شودمیعوضمادید،جهنمبهکشاندمیراماوايباشیدداشتهماديعینکهاياگر.شودمی

چیز اوستآن آنچه چشمش دیده است*******پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی

مهمبرایشودیدهراهرچه.دلشعینکهاياز؟آیدمیکجاازدیدش،استدیدآدمی،رابیتاینخواندیماًاخیر

کهاستموقعیخوبدیدودیدتریننهاییگوییممیداریمحاال.استدیدآن آدمآن ،آنجاگذاشتهاستبوده

شماشدگیهايهویتهموبشویدقائمزندگیروي،عقببهبشویدکشیدهزندگیباهمراهدهیدمیاجازهشما

ازچهشدگیهویتهمهیچوبشودصاف،بشودبازشمادلاینوذهنیمنبهنسبتبمیریدگفتامروزیا.بریزد

.بیفتدبایدعینکها.نباشدباورياًمخصوصباوريچهفیزیکیماديچیزهايچهدرد

بیشتوراکسمگوگو،بدراخویش*****خویشزدانکبودياینکوري،نهگر

کبودياین.استزدهدلشچشمبهراشدگیهویتهمعینکهايکهکسی؟استکسیچهکور،نیستیکوراگر

بددیدممنودارمراعینکهااینمن،هستمبدمن، بگوبگوبدراخودت.بدانخودتازرادیدجوراینورا

فقطمنکههمباکردیمشرطما اولروزهايهمانرااینو.بردارمردمسرازدست،نگوبدرامردماینقدر،است

ردیگکسما.استدرستاینواستخودمانکردندرستبرايحواسمانۀ هم.هستمخودمنورافکنزیرخودم
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ردیگعینکبکنیمرادلمانهايعینکاینماکهاستسختچقدرکهکنیدنگاهشما.کنیمعوضتوانیمنمیرا

رااینهاۀ هم،مختلفرنگهاي،ماداریمرنگیعینکتاپنجاهکهکنفرض.یمبزنعدمعینکیعنیبزنیم

بااینبکنیمآنجاازراعینکییکخواهیممیموقعهربوخ.بزنیمرنگبیۀشیشباعینکبکنیمخواهیممی

سراغبرومبایدمن،کنمعوضرادیدممنگذاردنمیدیدآن اوالً.ایمدیدهاینطوريحاالتاما،استهمراهدرد

هممردمازوکنماعمالخودمرويبگیرمیادوباشمدنبالشوکنمباوروبیندمیدرستکهموالنامثلآدمی

دلشانتوعینکجورپنجاههمآنهاودارندذهنیمنمردماکثریتاینکهبراي. بدهندیادمنبهکهخواهمن

.کنندمیکورراماها عینکاین.بینندمیغلطهمآنها،دارند

وببینیعینکآن با،بزنیچشمتبهراخاصیرنگعینکیکاگر، پوستوگوشتباقیواستدیدآدمی

همآنجادر.استغلطتودیداینکهبینینمی،پسکوريتوگویدمیموالنا،بینممیرنگیاینمنکهکنیاصرار

ما.گذاردمیفراربهپاوکشاورزآن بزرگخرمنازداردمیبرراگندمیکمورچهیککهگفتباشدیادتانراگ

اینگوییممی،دیدیکبهچسبیممیودویممیوداریمبرمیخداخرمنازشدگیهویتهمیکرنگییکهم

برو،لنگیۀ مورچیعنیلنگیمورکهگفتمابهحالیکهدرما کوچک هستیم،،هستیماینهمما،ردیگاست

.باشسلیمان

نمود؟ چونبرهنهرامؤمنغیب****نبوداهللابنورینظرارمؤمن

هویتهمیعنیباشدعدمازشمادلوباشیشدهزندهزندگیبهیعنیباشدرنگبیشمادلعینکایناگرحاال

بینندهیعنی،ینظرگذاردمیرااسمشرااینوبینیدمیحضورنورباشمااینصورتدر،باشدشدهخارجها شدگی

آنها،شدیمهویتهمماچیبابستگیجسمیهشیاري،بینیممیجسمیهشیاريبااولماپس.خدانوربه

در،مادلبشودخالیوبمیریماینهابهنسبتحاال،شویممیهمانبینیممیهرچه،مادیدعینکهايشوندمی

نورباخدانورباذهنیمنبهنسبتمردهکهکسیمنوموبینیممیخدانورباوشویممیزندهزندگیبهاینصورت

.بیندمیراچیزهمهروانساکننورباحضور

اوبهبرهنهچگونهیکتاییجهان،غیباینصورتدربیندنمیخدانوربامنؤماگرگویدمی.استشدهبازروزن

راپیغامهاکهبیندمینوريیکبهحتما؟ آوردمیراپیغامهااینجوريچهموالنامثلآدمییعنی، شدهدادهنشان

رنگیعینکهايکهکسیولی،اوجلوينداردپردهردیگیکتاییفضاي،خدا،غیبیعنی.آوردمیورآن ازبیندمی
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حضورشیاريوهیااستدردشیاريوهاینکهبینیممیجسمیشیاريوهبایاماپس.کهبیندنمیزدهچشمشبه

روزنخواجهايدیناصل.ببینیاینبابایدکهگفتمابه باالخره.استاصلینوروخداستنوراینکهبینیممی

استکردن

حدیث

قُوا َفراَسَة اْلـُمؤِمِن َفِاّنُھ َیْنُظُر بُِنوِر هللاِ  ِاتَّ
.بیندمیبترسید از زیرکساري مؤمن که او با نور خدا

نیکوي را وا ندیدي از بدي****بديچونکه تو ینْظُر به ناراهللا

نیکیماصورتایندرایمزدهدلمانبهکهاسترنگیعینکهايطریقازمادیدوداریمجسمیهشیاريماوقتی

بهراخودشبرهنهکهغیبکهچون،آیدمیورآن ازچیهخردکهدانیمنمی.بدهیمتشخیصتوانیمنمیبديازرا

باشدگیهویتهمبراساس،خودمانذهنیقضاوتهايهمینبهچسبیممیمانتیجهدر،کهدهدنمینشانما

کهبودمناجاتییکبوددعایییکاولبیت.کنیممیضایعغزلطبقو.ناودانشویممینتیجهدر،آفلچیزهاي

نورازکهبفهمدبشرکهکنکاريیک،نکنمعطلذهندراینقدرراماوشديزندهمابهکهتوخدایاگویدمی

کهتوونبیندجسمیشیاريوهبا،نبینددردنورباوببیندنورآن باشودبقائمتونوربربایدزودترهرچهوتوست

انرژياینقدرمنگذاريمیچراشناسیمیرامنکهتو، توستبرکتاستکردنضایعاینخدااي هکدانیمی

.دوزخیدرتوباشدنشدهبازروزناگرکهگفت؟کنمزندگیدوزخدر؟بیفتمدردبه؟ کنمتلف

تا شود نار تو نور، اي بوالْحزَن****اندك اندك آب، بر آتش بزن

آببگذار،لحظهایناتفاقباکنآشتیافتادیادتکهموقعهر،شوتسلیمزندگیباشوموازيیواشیواشیعنی

آتشبرراآب،راخودتدردهايوها شدگیهویتهماینبکنشناساییوشودوجودتواردآیدمیورآن از

شودمیآزادآن انرژي،اندازیممیوکنیممیشناساییراشدگیهویتهمیکموقعهر.بشودنورتوآتشتابزن

.شودمیآزادآن زندگی

نباشدبوالحزناینکهکنیدپیداذهنیمنشماتوانیدنمی.ذهنیمناي،غمگیناي،اندوهگینايبوالحزناي

همرامانغمیواشیواشهستیمغمگینخودمان.کنیممیتربیتآنطوريرا همنماهایبچهما.حزنفرزندیعنی

کسیهر.شوندمیغمۀ ساختشوندمیغمفرزندهمآنها.دهیممیمانهایبچهبهراخودمانهايشدگیهویت

.استغمگینداردجسمیهشیارياستماديدلش
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تا شود این نارِ عالَم، جمله نور****تو بزن یا ربّنا آبِ طَهور

کهبزنراآباین،آیدمیتوطرفاز،آیدمیورآن ازماتسلیماثردرکهکنندهپاكآباینخداايگویدمیپس

تبدیلوبشریتۀ بوسیلشودشناخته،عالمدردهايعالمآتشاینتا،کنندهپاكپاكیعنیورهط،راماکندپاك

اندازدمیراآنهااًفوربشناسدرادردهایشاگرانسان، دردهاباشدگیهویتهمکهتوستنوراین،شودتونوربه

.شودمینوربهتبدیلو

خوانم با توجه به میو اول تیترش را یکبارآغاز می شود 888مثنوي دفتر ششم را برایتان می خوانم که از بیت 

خوانم میدهم بعداً دوبارهمیاین که تیترش چند تا مطلب دارد مطالبش را توضیح

888مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

که ها چاشتگاهآن السالم، درحجاز از محبت مصطفی علیهاَحد گفتن بِالل در حرِّ اَحدۀقص-27بخش 

جوشید، زد پیش آفتاب حجاز، و از زخم خون از تن بالل بر میاش از تعصب جهود به شاخ خارش میخواجه

قصد، زیرا که از درد عشق قصد او، چنانکه از دردمندان دیگر ناله جهد بیجست بیمیاز او اَحد اَحد

و (هتمام دفعِ درد خار را مدخل نبود، همچون سحره فرعون و جِرجیس و غَیرُهم ال یعدّ و ال یحصی ممتلی بود، ا

)جز ایشان که از حد و شمار خارج است

شماقسمتی از من ذهنییکگفتن یعنی به زندگی زنده شدن، هر لحظه کهاحد احداز اسماء خداست،احد

احد احد.شویدمیبه یکتایی زندهلحظهآن ن شماست، براي اینکه شما درگفتاحد احدحالت آن میرد،می

را آن اید شناسایی کنید وو اگر شما به یک چیزي که چسبیده. گفتن یعنی تجربه فاصلۀ بین دو تا صندوق

. شویدمیگویید براي این که به او زندهمیموقع یک لحظه شما همین احدآن بیندازید

یعنی گرماي عربستان، گرماي عربستان هم معنی لغوي دارد یعنی شدت گرمایی که در عربستانحر حجاز

داند از جنس خداست و از طریق درد هوشیارانه دارد میتواند این معنی را بدهد که کسی کهمیتابید و هممی

ر حالی که ما هوشیار هستیم به یعنی د. تابدمیمتوجه است که خورشید ایزدي با گرماي تمام دارد،شودمیآزاد

توانند ما میبینندنمیاي هم که من ذهنی هستندکند، ولی یک عدهمیایم و او دارد ما را زندهاینکه ما خداییت

.و همین طور من ذهنی ما. را اذیت کنند

اهتمام انه است، وري کنم که قصه بالل در واقع به حضور رسیدن یا زنده شدن به خدا از طریق درد هوشیارآیاد 

توانست براي گریز از آسیب چوبهاي نمییعنی بالل چنان غرقه عشق حق بود که،دفعِ درد خار را مدخل نبود
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وقتی یک نفر شروع ،االن دوباره نشان خواهم داد،خاردار فکري بکند، براي این که همینطور که در تیترش هست

ست و از جنس هوشیاري ایزدي است و بخواهد از طریق درد که از جنس من ذهنی نیها کند به این شناسایی

کند به درد دادن و میمن ذهنی خودش شروع،هوشیارانه و شناسایی هم هویت شدگیها خودش را آزاد کند

. اش با چوب خاردار زدن استسخت گرفتن، که در اینجا تمثیل

.ذهنی است، صاحبش یک شخص ستیزه گر استگوید و صاحبش که در اینجا من میاحد احدبراي این که بالل 

کما این که قصه بالل نشان،نشان داده شده، منظور از جهود حقیقتاً یهودي نیستجهودکه در اینجا با کلمه 

ستیزه گر و همین من ذهنی دهد که صاحب بالل که یک غالم بود یهودي نبود، ولی در اینجا جهود به معنی می

. است

شناسایی کند خودش را که از جنس خداست من ذهنی به این آسانی رها نخواهد کرد اصل یعنی اگر اصل شما 

کند به این کار میتهدیدهایی که من ذهنیو مگر شما با تسلیم و کشیدن دردهایی که . شما بسوي خدا برود

گفتن این که من از گوید، وقتی بالل شروع کرد به احد احد گفتن یعنیمیپس در این مورد هم دارد. ادامه بدهید

اهتمام دفعِ درد خار را مدخل جنس خدا هستم و فوراً صاحبش شروع کرد با چوب زدن و این جمله آنجا است که

. کرد درد خار را از بین ببردنمی، یعنی کوششنبود

گفته بود که ناظر به این نکته است که فرعون:سحره فرعون.اینجا نوشتمتمثیل دیگریست کهسحره فرعونو

اگر جادوگران در مقابله با موسی و حفظ سلطنت فرعون موفق نشوند آنها را خواهد کشت یا دست و پاي آنها را 

.خواهد برید، اما آنها حقیقت موسی را دریافته بودند و از تهدید فرعون بیمی نداشتند

گوید موسی که اصل ما است و فرعون مییعنی ساحران فرعون که در تیتر هست و منظور چی هست؟سحره پس

گفته بود که من ذهنی . استآن که من ذهنی است یا من ذهنی بزرگ این عالم است، من ذهنی ما هم نماینده

که حضور است اما مارهاي کوچک جادوگران گوید موسی یک مار یا اژدها داردمیبزرگ تهدیدش این است،

. همان زنده کردن الگوهاي فکري است

یکی موسی است که به . اش واقعاً زندگی استاش نازندگی و یکیدو جور اینجا زندگی وجود دارد که یکیپس 

را و دردها ها ناهماهنگیو می خورد دهد میشود و این اژدهایش هست که همه چیز را شکستمیزندهحضور 

ري کنیم در ذهن در الگوهاي هم گوید زندگی را باید ما سرمایه گذامییکی هم فرعون هست که فرعونو . را
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من کند که میو فرعون تهدیداند، ند اینها هم از جنس زندگیهستهویت شده، الگوها را زنده کنیم اینها هم مار

اینجا که هر انسانی مورد تهدید قرارآیدمیحاال.ذهنی نباید کوتاه بیاید و شما باید در مقابل موسی بایستید

را نخواهی ها خودنماییآن قدرت را،آن ،ابزارها راآن نی که اگر تو به حضور برسی دیگرگیرد بوسیلۀ من ذهمی

برم یعنی ابزارها را از تومیبرم، دست و پایت رامیکُشم یا دست و پایت رامیشوي یا من ترامییا کُشتهداشت، 

.دست و پاي ما همین الگوهاست در ذهن. گیرممی

کردند در مقابل اژدهاي حضور که میکسانی بودند که این مارها را در ذهن یا الگوها را زندهپس جادوگران فرعون 

چرا . از جنس خداست از جنس عشق است که البته نتوانستند مقاومت کنند، نتوانستند از عهده موسی بر بیایند

اهیم خواند، ولی که حضور یعنی عشق یعنی وحدت ما با خدا یعنی قدرت خدا همین طور که در قصه خو

این الگوهاي ذهنی است، بر اساس الگوهاي ذهنی از بیرون ، شدند این نازندگی استمیریسمانهایی که زنده

.خوشی خواستن، خوشیهاي ذهنی مشغول بودن این جادوگري است

خالصه اگر . ذهن باید حفظ کنیمکنیم در میاین سلطنت را که زندگی را سرمایه گذاريگوید ما بایدمیفرعون

. میریدمیرود، بلکه خودتانمیبراي این که ابزارها دیگر از بین. گیرممیابزارهایتان رادتسلیم موسی بشوی

خواهیم ابزارهایمان را نمیخواهیم بمیریم، و هیچ وقتنمییعنی چی؟ یعنی ما با دید من ذهنی ببینیم هیچ وقت

. از دست بدهیم دست و پایمان را از دست بدهیم

کشتند، او از عشق حق میدرباره جِرجیس روایت این است که منکران او راو جرجیس هم همین مطلب است 

و شویم به خدامیبینید که جرجیس هم نماد این است که هر قسمتی از ما را بکُشند ما زندهمیپس.شدمیزنده

.کنیم به هدایتمیدوباره شروع

گفتن بالل را متوجه شدیم در گرماي عربستان از عشق مصطفی علیه السالمپس این طوري شد قصه احد احد 

برد، مرتب اصطالح مصطفی و میبینید که در قصه هم خواهد گفت که فقط یک جا نام حضرت محمد را بکارمی

ز پس انسان ا. دهد که انطباق این قصه با انسان چی هستمیو نشان. بردمیاحد احد گفتن و صدیق را بکار

خواهد به خدا زنده بشود، و این خداییت عشق خدا را دارد، تا میجنس خداییت است و این خداییت دوباره

گوید او خواجه ستیزه گر میکه در اینجا،زمانی که توي ذهن زندانی هستیم ما یک اربابی داریم بنام من ذهنی

. زندمیه درد هوشیارانه استبود و ما اگر بخواهیم از من ذهنی خارج بشویم با چوب خاردار ک
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دردهایی که از قبل بوده یا این که نه یک کسی متوجه شده توانید بطور منفی بگوییدمیراآفتاب حجازو 

. تابدمیآفتاب زندگی هوشیارانه دارد

ه آفتاب بیند کمیشودمیگوید در حالی که کسی که دارد به زندگی زندهمیآوردمیبعداً البته این تمثیل را

تابد ولی میما باید به او زنده بشویم و االن شدیدتابد، هوشیار است که ما از جنس زندگی هستیم میدارد زندگی

شخصی که دارد زندهآن و.زندمیتواند ببیند ونمیاربابش که من ذهنی باشد اصالً این موضوع را،اشرئیس

شوم ولی تو من میخدا هستم دارم به او زندهبینم که از جنسمیکند که چطور منمیشود به زندگی، تعجبمی

. ذهنی دیگر این موضوع را متوجه نیستندهايذهنی یا من

از من ذهنی او یا شاید تعبیر کنیم این را که مرتب هوشیاريجوشید،و از زخم خون از تن بالل بر می

جست یعنی میاز او احد احدقصد او،جست بیمیاز او اَحد اَحد:گویدمیکهپرید،میجسم او بیرون

بدون ارادهشد به زندگی، فاصلۀ بین دو تا صندوق بدون خواست خودش، بدون خواست ذهنش،میمرتب زنده

زیرا که از درد عشق ممتلی بود،، مشخص استقصد،چنانکه از دردمندان دیگر ناله جهد بی

درد چوب خار دار را اصالً، ق او را گیج کرده بود یا سست کرده بودیعنی سست بود یعنی درد عشممتلی بود

کرد درد هوشیارانه را کم نمییعنی گفتم دیگر سعیاهتمام دفعِ درد خار را مدخل نبود،متوجه نبود

ساحران فرعون یعنی مثلهمچون سحره فرعون و جِرجیس و غَیرُهم ال یعدّ و ال یحصی بکند،

کشتند زندهمی.شدمیکشتند زندهمیساحران فرعون فهمیدند موسی حق است و جرجیس را مرتبباالخره

. شمار هستبیو از این جور حالتها و موردها. شویممیکُشند زنده ترمیشد یعنی هر چی ما رامی

زد براي گوشمالاش میخواجه****باللآن کردتن فداي خار می

همانطور که گفتم قصه بالل است، بالل موذن یعنی اذان گوي حضرت رسول بود در ضمن پس یک کسی پیدا شده 

حسابدارش هم بود و بعد از فوت حضرت رسول اذان نگفت ولی قبالً غالم شخصی بود و این بالل عاشق رسول بود 

کند براي میلش ظرفیرا مطابق میها دانید موالنا قصهمیو در اینجا این قصه یک کمی تغییر کرده، همانطور که

البته این قصه هم تغییر کرده و در اینجا حضرت رسول سمبل زندگی خداست، بالل شما هستید ،مطالب خودش

، صدیق هم بروز راستین و راستین بودن آیدمیصدیقیعنی هوشیاري شماست، خدائیت شماست و بعداً هم که

. است
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یکی اصل شماست، یکی صاحب شماست که من ذهنی است فعالً،هایی که اینجا داریم یکیبینید که نقشمیپس

.راستی است یکی هم خداست

زد براي گوشمالاش میخواجه*****باللآن کردتن فداي خار می

و صاحبش براي تنبیه او، او را با چوب . کردمیاش را فداي چوب خاردارپس بنابراین تنش را یعنی من ذهنی

.دهدمیو خودش توضیح. و این نماد درد هوشیارانه است. زدمیخاردار

بد منکرِ دینِ منیةبند****کنی؟که چرا تو یاد احمد می

تواند نماد زندگی باشد، خدا باشد، درمیکنی؟ همانطور که گفتم احمدمیزد، تو چرا از احمد یادمیپس بالل را

خداییت به خودمان بیاییم در اثر تسلیم یک خُرده به خودمان ضمن لقب حضرت رسول است و اگر ما به عنوان

کند به تنبیه کردن ما، میآگاه بشویم فاصلۀ بین دو تا صندوق و قصد کنیم بسوي زندگی رفتن، من ذهنی شروع

دین هم هویت شدگی است، دین هوشیاري جسمی دینِ من، منکرِ دینِ منیکه بندة بد مگر تو بنده من نیستی؟

و تو داري همه اینها را انکاردین این که همیشه توي زمان باشم. دین خشم است دین رنجش و کینه است. است

. باید تنبیه بشوي. منکر دین من و بنده بد هستی. این دین آبا و اجدادي ماست. گویی اینها را بیندازممیکنیمی

.رد فرار کندکرد که اصالً از دنمیخوب حاال بالل در اینجا گفت که فکر

گفت بهر افتخاراو اَحد می*****زد اندر آفتابش او به خارمی

تواند زیر آفتاب میسمبل دردهاي قبلی باشد، یاآفتاب سوزان ، یا تواند آفتاب سوزان باشدمیگفتم اندر آفتاب

تابید، ولی از میزندگیشد و آفتاب میزندگی باشد، هوشیاري باشد یعنی بالل به فاصلۀ دو تا صندوق آگاه

یعنیگفتمیکشید و احدمیزد، درد هوشیارانهمیولی هر موقع. زدمیآنطرف صاحبش که من ذهنی باشد او را

اصالً. کندمیکرد که این کار رامیکرد براي افتخار، افتخارمیتجربهشد فاصله دو تا صندوق رامییکتا

.ترسید از درد هوشیارانهنمی

اَحد گفتن به گوش او برفتآن *****گذشتطرف بر میآن ه صدیقتا ک

یکتا شدن و احد آن و. شدمیطرف ردآن گوید تا این که ظاهراً اینطوري بود ابو بکرمیصدیق لقب ابوبکر است،

راستیخودتوانیم نمادگونه صدیق را یعنی بسیار راستگو را اصالً می.احد گفتن به گوش او برفت یعنی او شنید
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یعنی چه؟ یعنی ما یک درد هوشیارانه بکشیم تسلیم بشویم و این تسلیم را ادامه بدهیم و من ذهنی ما را . بگیریم

. زندمیو راستی با ما حرف. شویممیدهد، بالفاصله از این کار ما راستینمیزند این درد رامیکتک

همین که شما درد هوشیارانه بکشید هم هویت شدگی . فیقندشود خدا، راستی، اصل ما اینها باهم رمیپس معلوم

کند ما را، و میبینید که فوراً صدیق پیدامیگویید ومیراست،شویدمیو بیندازید بالفاصله راستینرا ببینید 

هر کسی احد بگوید و حقیقتاً به زندگی زنده بشود، یکتا بشود خدا را تجربه کند، فوراً. احد گفتن را شنید

کما این که درد آیدمینالبته من ذهنی از این کار خوشش. آیدمیاز دروغین بودن من ذهنی در. شودمیراستین

. دهدمیدارد

خیلی خالصه گفت که امروز هم تکرار . ها هستند که ما خواندیمشود یادتان است اینها دنبال قصهمیپس معلوم

شود دید را میپس معلوم. ، گفت باید دیدت را عوض کنی»تآدمی دید است باقی گوشت و پوس«: کردم گفت

مورچه لنگ هستی «عوض کردن و عوض کردن این عینکهاي دل ساده نیست، بعدش قصه را ادامه داد گفت که

/ دوزخیبرخوشجناتنعمت«بخشد ولی این میدهدمیبعدش هم گفت که خدا مرتب»برو سلیمان باش

یعنی خداوند سخاوتمند است ولی نعمت او بر کسی که توي ذهن زندگی» سخیآمدحقگرچهمحرمشد

. پر از درد است حرام شدهوکندمی

روند لباسها را پشت ویترینمیمردم مشتري نیستند مثل کسانی هستند که: بعدش هم آمد و گفت که

و این را موالنا گفت و گفت . ندکنمیگیرند و مسخرهمیبینند ولی میل به خرید ندارند، وقت فروشنده هممی

کرد و میسال موعظه950بعدش نوح کهگیردمیطریق نوح راآن کسی که عارف هستآن با وجود این

. دادنمیهیچکس هم گوش

داستان سحوري در واقع عارفی است که به امر زندگی دارد دانش حضور ، بالفاصله داستان سحوري را آورد

که اوالً گوید میشنود، اولین بارمییک کسی که پخش دانش حضور یا خود حضور را، البته کندمیرا پخش

دانم که تو احتیاج داري به پولش، به میثانیاً من. زنند سحوري را و االن صبح نیستمیکه موقع صبح

ن جهان تو این خانه منظورش ای. بزنی که در خانه باشدزنی ولی بهتر است که در خانۀ کسیمیخاطر پول

زنم و میشخص گفت که من براي خداآن و.آیدمینزنی؟ هیچی گیرتمیبود، صاحب خانه نیست، براي چی

و االن دارد . کنند و خریدار نیستند و فالننمیکه مردم گوشها حاال پس از این قصه.گیرممیآنمن مزدم را از

. شود؟ گوش بده هم به این سادگی نیستمیچیگوید که اگر کسی گوش بدهدمیداستان بالل را
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دیگر هستیم، به محض این که بخواهیم هايامروز توضیح دادم ما به عنوان من در یک شبکه ارتباط سطحی با من

نها به ما دردآذهنی دیگر نشویم هايخودمان را از این شبکه خارج کنیم بطوریکه قطب منوخداییت بشویم 

الزم دارند ما را، مگر شما هوشیار بشوید به این . خواهند ما را کیپ نگه دارندمیدآنها قبول ندارن. دهندمی

. موضوع و از این شبکه خودتان را بکشید بیرون و به حضور برسید

تو دشمن گویدمی،زندمیخواهد به حضور برسد صاحبش من ذهنی است با چوبمیدر این مورد هم که بالل

شنود مییا در قصه ابوبکر. شنود این رامیزند تا راستیمیبلی باالخرهکنی؟ میدین منی، براي چی احد احد

.این را

یافت بوي آشنازآن اَحد می*****چشم او پر آب شد، دل پر عنا

بوي آشناانرژيآن احد، ازآن جنس، ازآن ازآن می گوید چشمش پر از آب شد و دلش پر از درد، براي این که

پس راستی از احد گفتن ما، این که یک نفر به زندگی یک لحظه زنده بشود خدا از طریق راستی بودن او . شنیدمی

. بینید که دلش سوخت بهشمی.خواهد بهش کمک کندمیشود ومیفهمد که یک نفر دارد زندهمی.یابدمیرا در

.یارانه بکشیمولی به شرطی که ما درد هوش

دار اعتقادمیکز جهودان خُفیه*****خلوت بدیدش، پند دادآن بعد از

ذهنی اعتقادت را هاينصیحت کرد که از ستیزه گران از مناوبه، دیداو را گوید صدیق در خلوت میآنبعد از

براي این که . نشان بده، مخفی نگهدارو آشکار مگو، نه به زبان بیاور نه حالتش را به اصطالح پنهان بدار یعنی مگو 

معنیش این است که شما باید به حضور رسیدن و اقداماتتان براي به حضور رسیدن را از . کنندمیاتاینها تنبیه

کنند و شما میاگر بدانند حملهمن ذهنی پنهان نگهداري، من ذهنی خودت، همین طور من ذهنی دیگران،

. ا به شماهاي من ذهنی راید حملهدیده

کمتر آدم هست که بیاید به گنج حضور گوش بدهد و بدون این که قهر کند یا ناراحت بشود یا من ذهنیش 

دهد بعد نمیکند بعد سه ماه گوشمیکند بعد من ذهنیش پشیمانشمیچهار ماه گوش،سه ماه. منحرف نکند

صاحبش من کند؟میکی این کار را. کندمیقهر،رودمیآیدمیخالصه هی. دهدمیدوباره برمی گردد گوش

هر چه . خوانیممیگوید مثل بالل االن داریممیشودمیرسد اینقدر متعهدمیذهنی، باالخره اینقدر به هوشیاري

.دهمنمیخواهد بگوید من گوشمیبادا باد من ذهنی هر چی
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پیشت اي همامکردم توبه : گفت*****است، پنهان دار کامعالم السّر

رسی لزومی ندارد به زبان بگویی، یا این را اعالم کنی، می، یعنی تو به حضورمی گوید خدا به اسرار عالم است

گوید مییعنی نگو چیزي نگو و چیزي هم نشان نده، و باللپنهان دار کامبصورت تجربه به دیگران نشان بدهی، 

.توبه کردم اي بزرگوار

برفتطرف از بهر کاري میآن *****صدیق تَفتروز دیگر از پِگَه

لحظه شایدراستی، تفت زود، یعنی کلمات جالبند، روز دیگر یعنیصدیقیعنی صبح زود، پِگَهکلمات ببینید 

گوید روز دیگر، پگه یعنی صبح، صبح یعنی شخص در مرز بین خواب من ذهنی و روشنایی روز میدیگر، در قصه

پس راستی و راستین بودن که نجات دهنده ماست هر کسی بخواهد اصل خودش را . تیاست، صدیق یعنی راس

بشناسد که اگر اصل خدا را بشناسد خدا را شناخته و توي این کار باشد و در این راه درد هوشیارانه بکشد، صدیق 

.کندنمیراستی رهایش

است که روز دیگر قصه این طوري . شدمیبراي کاري رد. سراغشآیدمیتواند دروغین بشود راستینمییعنی

شود میبیاید از آنجا رد بشود، پس معلومبایدحاال چرا صدیق. شدمیابوبکر صبح زود براي کاري تند از آنجا رد

اگر کسی درد هوشیارانه بکشد که از من ذهنی خارج بشود، هم خدا دنبالش است یعنی از طریق راستی، مرتب

از راستی با ما گفتگو. شویممیشویم راسترمیسراغش، هر چه ما آزادترآیدمی، راستیکندمینرا راستیآن 

.کندمی

برفروزید از دلش سوز و شرار*****باز اَحد بشنید و ضرب زخم خار

من ذهنی را و از دلش آتش و دلسوزي زبانه کشید، باز دلش آن هايدوباره احد احد را شنید و همین طور کتک

.سوخت

او را بخَوردۀعشق آمد، توب*****باز پندش داد، باز او توبه کرد

در اینجا توبه یعنی برگرد به ذهن و آنجا با اصول ذهن کار کن، رعایت . دوباره پندش داد که حاال در ذهن صبر کن

کرد میایی با زندگیعشق وقتی حس یکت. ولی این دفعه عشق آمد توبۀ او را بخورد. دوباره توبه کردآن گفت. کن

.شدمیزد و از صالحدید ذهن خارجمیشد، دیگر حرف راستی رامیراستین
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عاقبت از توبه او بیزار شد*****بسیار شدتوبه کردن زین نَمط

خورد آخر سر گفت که من دیگر میاش راآمد توبهمیکرد که رعایت کند ولی عشقمیتوبههیبه این ترتیب 

. گردمنمیاز توبه بیزار شد یعنی از برگشتن به ذهن بیزار شد دیگر گفت که من به ذهن بر. کنمنمیتوبه

هاکاي محمد اي عدو توبه*****فاش کرد، اسپرد تن را در بال

کما این که خیلی از شما وقتی در این شبکه ارتباطی مردم انتظار دارند هنوز از شما سوء ،دیگر آشکارا گفت

براي تقویت من ذهنی خودشان، براي ایجاد درد، براي شرکت در انتقاد، غیبت این ،کنند براي قطباستفاده 

.خواهید بکنید من راستین شدممیهر کاريتوانمنمیمندگوییمیآشکاراشما چیزها، 

شما به من . بزنخواهی میاش را سپرد به بال گفت هر چقدریعنی من ذهنی،بنابراین فاش کرد و بدنش را سپرد

شود میبرد معلوممیو اینجا اسم محمد را. خواهی بکنمیهر کاري،خواهی بزنمیگویید هر چقدرمیذهنیتان

توبه یعنی از حضور برگردي به اینجا حضرت رسول دشمن توبه بوده، دشمن توبه دشمن برگشتن به ذهن بوده، 

بلی . .کنیم ومیشود و حاال در آینده یک کاريمیاال ببینیم چیفعالً نکنیم و ححاال ذهن و به عقل و صالحدید و 

.من کسی که عاشقش هستم او دشمن توبه استکه گفت 

توبه را گُنجا کجا باشد در او؟*****اي تن من و اي رگ من پر ز تو

محمد، رسول یا هر از کی پر شده؟ گفتم که اینجا . گوید تمام وجود من و ذرات وجود من از تو پرشدهمیدارد

دهد شما از چه فرایندي میپس نشان.صدیق یعنی بسیار راستگواسمی ببر مصطفی، مصطفی یعنی نور برگزیده،

شوید باالخره دیگر آشکارا از می، راستین...شوید،میکشید راستینمیشوید، مرتب که درد هوشیارانهمیرد

گوید اي محمد، در ضمن وقتیمیاالن دارد. هرچه بادا بادگوییدمی.کنیدنمیهیچ کس هیچ چیز را پنهان

گوییم میکند براي این که مصطفی هم زنده به حضور بوده، پس وقتی کهنمیگوید اي محمد اي مصطفی فرقمی

. هر دو یکی استخدا یا کسی که به خدا زنده شده 

شود توبه یعنی نمیشده در او دیگر توبه جاشود، یعنی کسی که به زندگی زندهنمیگوید توبه در تو جامیو

ولی در اینجا توبه را در معنی . معنی اصلی توبه بر گشتن از من ذهنی به زندگی است. برگشتن به ذهن در اینجا

عکسش گرفته یعنی از حضور براي این که از کتک رها بشوي، من ذهنی کاري نداشته باشد، فرعون گفته بود 
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رویم با موسی بحثمیگفتند چشممیبرم اگر قرار بود جادوگران فرعون توبه کنند بایدمیدست و پایتان را

.دهیم شما نگران نباشیدمیاشکنیم شکستمیکنیم جدلمی

منتهی . ترسیم، آنها هم اینطوري گفتندنمیخواهی بکن از تو دیگرمیولی وقتی آشکارا گفتند تو هر کاري

تان را من از تان را، ابزارهاي برتريمادین است، گفتم ابزارهاي پزتان را، ابزارهاي مقایسهبریدن دست و پاي قطعاً ن

.گویدمیکنید؟ فرعونمیشوید، چرا این کار رامیمیرید ضعیفمییعنی هر چه شما دارید. گیرممیشما

توبه چون کنم؟از حیات خُلد*****توبه را زین پس ز دل بیرون کنم

امروز . دانم از جنس حیات جاودانه هستممیکنم، من کهمیبعد از این من توبه را از دلم بیرون،گویدمیهمین را

من از جنس ابدیت خدا یعنی این لحظه ابدي هستم حاال . خیلی در مورد زنده شدن به ابدیت خدا صحبت کردیم

ام حاال چه جوري براي من آشکار شده و زنده شدهبه ت،امدانم بارها به فاصلۀ دو تا صندوق زنده شدهمیکه عیناً

توبه کنم از این حیات ابدي، . توانم به ذهن برگردمنمیکه از جنس تو هستم، باید روي تو و خودم قائم بشوم

. توانم بکنمنمیبرگردم به ذهن دوباره من ذهنی بشوم؟

ور عشقچون شکَر شیرین شدم از ش**عشقعشق، قهارست و من مقهورِ

دو تا صندوق که ما از جنس فاصلۀبه محض این،می گوید عشق پر زور است و من مغلوب عشق هستمپس 

عشق، عشق یعنی حس یکتایی ما آن ،خداآن وحدتآن شویم که یک وحدتی پیدا کردیم کهمیبشویم، متوجه

چند بار به فاصلۀ دو تا صندوق زنده اگر یک کسی . با معشوق، او زورش خیلی زیاد است و ما مغلوب او هستیم

تواند نمی.بردمیتسلیم باشد تا ببینیم که زندگی او را به کجا،باید دائماً موازي زندگی باشد،شودمیبشود متوجه

. دوباره بلند بشود بگوید من من من اینطوري

این که روزن این لحظه را باز کنم، فاصلۀ دو تا صندوق باشم، از اما من مثل شکر از شور عشق از این که از جنس

آیدمیجوشدمیهمه به یک معنی هستند، شیرین هستم، چرا این روزن باز بشود شکر زندگی، شادي زندگی

.دانم مغلوب او هستممیکند و منمیباال، خرد زندگی عشق زندگی زیبایی زندگی من را شیرین

دانم که کجا خواهم فتاد؟من چه *****برگ کاهم پیش تو اي تند باد

گوید تو تصمیم میشود،میشود هر لحظه چنان تسلیممیشود برگ کاه، چنان موازيمیموقعآن ببینید آدم

خواهی مرا ببر، میپذیرم، و تو تند باد هستی و من برگ کاه، هر جامیبگیر هر اتفاقی پیش بیاید من قبول دارم
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پذیرم و میآوري، بیاور منمیدانم چه اتفاقی این لحظه و لحظه بعد پیشنمیمن. دانم کجا خواهم افتادنمیمن

توانید اینطوري میبرگ باد در مقابل تند باد چه قدرتی دارد؟ شما. کنیمیآوري تو داري مرا آزادمیتو پیش

بشوید؟ باید اینطوري بشوید

شومیآفتابت ممقْتَديِّ*****دومگر هاللم، گر بِاللم، می

ام منمی گوید اگر هاللم به نظر من یعنی هالل ماه که تازه شروع شده یک ذره من به تو زنده شدم، یا بالل قبلی

یا به عبارت دیگر بالل بودم من ذهنی داشتم االن در اثر درد هوشیارانه و زیر نورافکن قرار دادن خودم و. دوممی

و درد خواهد داد تهدید خواهد کرد، از راه بدر خواهد برد، خواهد دانم که من ذهنی مرا پشیمان خواهد کرد،می

. دانممیکشید افتان و خیزان خواهد کرد اینها را

یک ذره خودم را دیدم، من کاري یک خرده هاللم چون هالل باید برود ماه بدر بشود شب چهارده بشود، اگرحاال

بري من فقط حواسم به میفتاب تو هستم، تو هر طرف کهکه پیرو آمدانمیندارم چه اندازه هستم، فقط من

مقتدي یعنی پیروي کننده، اقتدا . هستمآن آوري من دنبالمیکنم تو هر چه پیشمیتوست، به تو دارم نگاه

. بري، من اصالً از خودم هیچ اختیاري ندارممیکننده و من موازي هستم و حواسم این است که تو مرا به کدام ور

ماه کاري ندارد توي محاق است هالل است نه یک خرده بزرگ شده یا ماه .کنم، مثل ماهمیبه آفتاب تو نگاهدائماً

.به تاریکی نیستشب چهارده است، همه حواسش به آفتاب است 

واردر پی خورشید پوید سایه****و زاري چه کارماه را با زفتی

است، یعنی ما کار نداریم که دو درصد به حضور زنده شدیم چهل درصد ماه چه کار دارد که بزرگ است یا کوچک 

ما تسلیم هستیم . ما بدنبال خورشید یعنی تو هستیم.کاري نداریمآن زنده شدیم، هاللیم، ماه ده روزه هستیم، با

ال شخص و سایه وار چطوري که سایه دنب.کنی به خودتمیدمی و زندهمیببینیم تو چه جوري خودت را در ما

.است سایه وار دنبال تو هستیم

کندخود میریشخند سبلَت****دهدبا قضا هر کو قراري می

است آن یعنی با فرمان خدا در این لحظه که اتفاقات دست. یا سبلَت یعنی سبیل هر دو تلفظ درست استسبلَت

ریش این آدم » دقیقه دیگر اینطوري بشودخدایا مثالً پنج«: گوید کهمیگذاردمیشود و قرارمیهر کسی من

یعنی واقعاً شعور خودش را مسخره. و مسخره کردن سبیل خیلی بد است. کندمیو سبیل خودش را مسخره



Program # 662گنج حضور662برنامه شماره 

44: صفحه

خرد زندگی در این . داند که من ذهنی یک ناآگاهی است، من ذهنی معادل ستیزه با زندگی استنمی.کندمی

تواند ما را هم اداره کند، و اگر شما تسلیم باشید اتفاقات را او بوجودمیکندمیلحظه که تمام کائینات را اداره

. کندمیآورد و او خودش را به شما زندهمیرا او در شما بوجودها آورد و شناساییمی

این لحظه خواهید به عنوان من عقل خودتان را بکار ببرید و قرار و مداري با فرمان خدا بگذارید در میو اگر شما

یعنی این لحظه . قضا همین قضا و قدر است. لنگد، عقلتان مال من دهنی استمیشود که عقلتانمیپس معلوم

نداریم جز تسلیم، جز اینکه کاه بشویم برگ باد در مقابل تند باد، جز اینکه فکر کنیم کارها دست ماايهیچ چاره

اگر شما بترسید . رسدنمیمین صاحب زننده چوب استیک خرد بزرگتري است و این عقل کوچک ما که عقل ه

گذاریم، ما با عقل میالبته ما قرارکه . آیدمیناز زخم چوب خاردار و قرار و مدار بگذارید با فرمان خدا جور در

شویم و این خوب نیست میناراحت،شودنمیقرارها جورآن گذاریم، وقتیمیناقص من ذهنی خودمان قرار مدار

.دهدمین خودش توضیحاال

کار؟رستخیزي، وانگهانی عزم*****برگی پیش باد، آنگه قرار؟کاه

خواهید قرار داشته باشید؟ یعنی زندگی میبرد، شمامیمی گوید تو مثل کاه برگ هستی، و باد تند دارد شما را

. که شما شناسایی بکنید هم هویت شدگیها را و آنها را بیاندازید،آورد براي شمامیلحظه به لحظه اتفاقاتی پیش

اگر شما بخواهید که با من ذهنی با ستیزه در مقابل زندگی و یا مقاومت در ! این اولین کار ماست، قراري نداریم ما

سال دیگر 10گر شود حاال سال دیمیفعالً حاال وقت ندارم ببینم چی« . زندگی قرار یعنی آرامش پیدا کنیدمقابل

. شودنمیهمچون چیزي» حضور خواهیم رسید بهراجع به گنج حضور کار خواهیم کرد 

شویم نمی، ما این موضوعات را متوجهاینشما در این فاصله قرار آرامش نخواهید داشت براي اینکه تندباد است

با مقاومت در مقابل گوییم چرا اینطوري هستیم؟ میشویممیچرخاند و ناراحتمیچرخاندمیما راآیدمیتندباد

بینیم میریزیم و در نتیجه اتفاق این لحظه رامیاندازیم، طرحمیخرد زندگی در این لحظه عقل خودمان را به کار

شویممیبینیم، با اتفاق این لحظه هم هویتنمیفضاي خالی را که این لحظه هستآن با هوشیاري جسمی و

که قرار کنیم تا به یک جاي دیگري برسیممیعزم کارکنیم ومیکنیم وسیلهمیاتفاق و اتفاق را پلهرویم تويمی

شوي این لحظه روز قیامت است، این لحظه میمی گوید این لحظه داري زنده.پیدا کنیم یا زندگی پیدا کنیم

کنی؟میگذاري عزم کارمیقیامت راخواهد تو را به خودش زنده کند، این لحظه شما میرستخیز است، او
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گوییم که آقا ما یک میدر ذهن.خبر از این ماجراها هستیمبیشود همچون چیزي؟ یادمان باشد ما در ذهنمی

میریم، در اینجا با اراده خودمان با تصمیم میمن ذهنی هستیم مثل بقیه، یک جایی متولد شدیم یک جایی هم

،باالخره بچه دار بشویم،اي جمع کنیم، خانه بخریمبدهیم یک پول و پلهخودمان باید یک خودي نشان

توانیم از دیگران بهتر بشویم، سر بشویم بلکه میهایمان را بزرگ کنیم براي آنها افتخار کنیم، تا آنجا کهبچه

. رئیس بشویم، مردم به ما احترام بگذارند اصالً کاري به رستخیز نداریم که

قیامت یعنی شما بلند. ري هستیم آمدیم رفتیم به ذهن، هر چه زودتر باید بیاییم بیرون قیامت بشودنه، ما هوشیا

ایستید و این چیزهایی که متکی به ایشان بودید و بر اساس هم هویت شدگی با آنها میروي پاي زندگیشویدمی

خواهی میخواهد بوجود بیاورد،میدششما این رستخیز را که زندگی با تند با. بریزدآن دل درست کرده بودید

گوید سبیلت را مسخره کردي؟ خودت را مسخره کردي؟ شعورت را مسخره کردي؟ کی را میبگذاري کنار و

این لحظه زندگیخواهی در آینده بروي به جایی برسی به زندگی برسی؟میکنیمیمسخره کردي؟ عزم کار

.زنده کندخودشرا بهخواهد تومی

دم پست عشقدمی باال و یکیک*****در انبانم اندر دست عشقگربه

عشق مرا گیج کرده و این درست . شودمیمثل این که گربه را بیندازي گونی و بچرخانی، گیجیعنی گربه در انبان 

،آیدمیعشقآیدمی، خردآیدمیورآن شما اگر تسلیم باشید و انرژي زنده کننده از. یعنی خوب استاست

اید، البته این طور نیست که ما عزم کار گیجاید وو شما در اختیار او هستید، و نسبت به جهان گیجآیدمیلطافت

در حین کار در حین زندگی . دهدمیهوشیاري به شما اجازه کار همآن انرژي به شماآن ،کارمان را بگذاریم کنار

. افتدمیاتفاقات دارداین 

شوم یک لحظه هم میلحظه به عشق زندهیک. بردمیو این عشق است که مرا باال پایینولی من ذهنی گیج شده

قبالً حواسم به بیرون بود هر . کند و من دیگر پست دنیا نیستممیدارد ادارهمراخالصه اوست که. شوممیهویت

آمد اصالًمیمتر گیرمخورد یا کمیشدم، هر موقع کسی پولم رامیآمد خیلی خوشحالمیموقع زیاد گیرم

االن آنطوري نیست دیگر، االن فقط حواسم به این است . شدممیشدم کوچکمیشدم، ناراحتمیآمد پستنمی

. گیج عشقمکنمنمیهم محاسبهآن چقدر؟ و. شوممیماه دنبال آفتاب باشم چقدر دارم به عشق زندهآن که مثل

.در ما زنده بشودو این ابیات را باید زیاد بخوانیم که 
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نه به زیر آرام دارم، نه زبر*******گرداندم بر گرد سراو همی

نه پایین آرام دارم نه باال، بلی دارد ،گردممیمن گرد عشق،چرخاندمییعنی عشق حس وحدت مرا دور سرش

.دهدمیخودش توضیح

اندبنهادهبر قضاي عشق، دل *****اندعاشقان در سیل تند افتاده

اند کامالً در اختیار زندگی قرار شوند یا زنده شدهمیو دارند به عشق زندهاندافتادهعشق عاشقان در سیل تند 

کند و اختیاري از خودشان ندارند، و هر چی که میاند، زندگی آنها را گرفته و خودش را بوسیلۀ آنها بیانگرفته

. انددل بنهادهآن کند بهمیعشق تعیین

ما هم که اگر االن من ذهنی داریم باید از طریق تسلیم و حس وحدت و ورود خرد و زیبایی و عشق به چهار بعد ما 

فرمان ،کند بر قضاي عشق، قانون عشقمیو همین طور پذیرش اتفاق این لحظه که اتفاق این لحظه را او تعیین

ما دیگر بوسیلۀ ذهنمان که دلمان ،بنهیم یعنی فرمان او شده دل مادل.عشق، فرمان خدا در این لحظه دل بنهیم

برد که با دریا میدارد. بردمیبرد، دارد بسوي خوبیمیبینیم که عشق ما را داردمیکنیم و مانمیشده ستیزه

.یکی بشویم

شوید، سینه تان دارد یمشوید سبکترمیخالصه اگر شما این مسیر را رعایت کنید مرتب خواهید دید که سبکتر

زیکی با چه باوري هم بینیم با چه دردي با چه جسم فیمیمرتب. شودمیشود، این فضا دارد گسترده ترمیباز

شود و عشق و قضاي میشود، فضا بازترمیشناسیم، با شناسایی و انداختن فضا بازترمیهی مرتب.شدیمهویت

.آوردمیدرا یکی به یکی بوجوها شناساییآن او

خودش هايمن ذهنی عقل خودش را دارد، شرطی شدگی،یک من ذهنی بزرگ بودآن شما حساب کنید به جاي

االن این دل خالی شده . هم هویت شدگی دلش استآن را دارد، تمام حواسش به هم هویت شدگیهایش است،

که ،شدگیها یک عقل پیدا کردیم مااست و موازي با زندگی است، دردهایش است، از ترکیب دردها و هم هویت

کجا؟ این حالت حس آن هاي ما،انگیزه فکرهاي ما عمل،مثل خشم مثل رنجش،اش دردها هستندمعموالً انگیزه

کند که چه فکري بکنی چه عملی بکنی و به این ترتیب چونمیاین که او تعیینوحدت دائمی با زندگی کجا؟

پذیریم، با پذیرش اتفاق این لحظه میآورد اتفاقات را همه را لحظه به لحظهمیوداتفاقات را او بوجدانیم که می

. گوییم این قضاي عشق استمیشویم ومیهی ما گسترده تر
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قرارروز و شب گردان و ناالن بی*****چو سنگ آسیا اندر مدارهم

راسنگویهایپرهبهزدمیوآمدمیباالازقدیمهايآسیابدرآب،کههستیمآسیابسنگمثلماگویدمی

بابودنموازيباشمایعنیچرخاندمیاووشودمیآردداردماهايدرشتیالبتهچرخیممیماو.چرخاندمی

واستزندگیقضايلحظهایندرکهدیدانمیوچرخاندمیراشماوشودمیشماسیستمواردزندگیآبزندگی

همشبوروزوچرخیدمیآسیاسنگمثلو.پذیریدمیشماوآوردمیبوجودرااتفاقیهرکهخداستفرمان

.نداریدچرخیدناینازقراريیعنی.هستیدناالنوگردان

روانگنجیاشماکهگفتدوبارههمامروز.استروانساکنماسرانجام،روانساکنگفتکهطورهمینزندگی

ساکنوشویمبزندهاوبهبیرونذهنازبیاییمچه،باشیمداشتهذهنیمنباشیمذهندرچه.روانرنجیاهستید

پخشدرد.کنیممیپخشرااوبرکتیاکنیممیپخشدردیامرتب. نداردوجودقراري،باشیملحظهایندرروان

بایديردیگکاریکبرگرد،نیستدرستکاراینکهفرستدمیپیغاممابهبیروندرآن بازتابودردها،کنیم

.هستیمقراربیماواسترواناًدائماوجويولیشويزندهاوبهباید.بکنی

اینبهشودمیروانکههمماروان،استاقیانوسعمقمثلماساکنقسمتآن ،بشویمروانساکناگرماالبته

اینبهنبایدقراربیاین،ماستآرامشمعادلسکونولی،آوردمیبوجودراماکارهايورامافکرهايجهان، 

خداابدیتونهایتبیبهوکنیممیبازراروزنلحظهاینبهآییممیوقتی. نداریمقراريماکهشودبتفسیرمعنی

انرژياًدائم،هستیمرواناًدائمماکهاستاینمعنیبهقراراینولی.داریمقرار،داریمآرامش،شویممیزنده

.هستیماینجاهمینبراياصالً.کنیممیپخش

جو راکد استآن تا نگوید کس کهشاهد استگردشش بر جوي جویان

اینکهنگویدکسیکه.استشاهد،بینندنمیکهگردندمیجودنبالکهکسانیبرايبآسیااینگردشگویدمی

رافکریکشما،کندمیتغییرفکرمرتبکهبینیممیهمفکرهاتغییردرمارااین.نیستراکدجو،استراکدجو

اًدائم،مانذهنبابینیمنمیماکهگرچهجواینپس.کنندمیتغییرذهندرفکرهامرتبد،دارینگهدتوانینمی

راآبجو؟حاالکوهانگوییدمیشما.آورددرمیحرکتبهراماعدبچهاردر،آورددرمیحرکتبهراماآسیاب

تغییرجسماینکهبینیدنمیمگر،بینیدمیکهراگردشولی،ماذهنباشودنمیدیدهآب.ببینمخواهممیمن
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بینینمیراجوپس.کندمیتغییرچیزهمهمابعدچهاردر؟کندمیتغییرچیزهمه؟کندمیتغییرفکر؟کندمی

.بینیمیکهراگردش

گردونی ببینگردشِ دوالبِ******را در کمینبینی تو جو گر نمی

تانتغییراتوببینیرابدنتتوانیمیهم.چشمباشودنمیدیدهجو،بینینمیگاهپنهاندرراجواگرگویدمی

تمامواآلناستروانکهانرژيآن یعنیجو.نیستراکدجوپس.گرددمیآسمان،ببینراآسمانیا،فکرهایتان

چهبپرسیداستممکنشما.نیستبیانقابلمافکرۀ بوسیلچیهخداوجوایناینکهوچرخاندمیراکائنات

جوکهببینیشودمیولی،کردسواالتاینازشودنمی؟ ببینمخواهممیمنآورددرمیحرکتبهرااینجاکسی

.نیستراکد

تواندمیاو،استکلخرداوپس.گردیممیاوۀ بوسیلهمما،گرددمیجواینۀ بوسیلهمماچهاربعداین

تواندمیاو،نکنیممقاومتنکنیماعتراضمااگر.بیاوردبوجوداتفاقاتیچهداندمیاو،کندادارهراماچهاربعد

.بیندازیمراآنهاکنیمانتخابماوبشناساندمابهراماهايناهماهنگیماۀ بوسیل

اي دل، اختروار، آرامی مجو*****گردون را از اوچون قراري نیست 

تو،استگردشوتغییرحالدرچیزهمه،چرخدمیاًدائمیعنینداردقرارياواز،آسمانیعنیگردونگویدمی

کسینباید.بشودمتالشیبایدماماديوماسنگدلاین؟چییعنی.نباشقراردنبالستارگانمثلدلايهم

ئنممطنبایدشماکهدهدمینشان. بزنددستتواندنمیکسیاینجاگذاشتمگرفتممنکهاینهاکندفکربگیرد

نیست،هستدستمزندگیفرمان،کنممیکنترلشمنگوییدمیوگرفتیدمحکماآلنکهچیزياینکهباشید

کارایننکن،کنیمیکنترل،کرديکارعزمشماولحظهایناستقیامتروزاسترستخیزاینکهبراي.اینطوري

کنیممیذهنیمنبامااآلنکهکاريآن بادرجهصدوهشتاداًواقعدهدمینشانمابهموالناکهچیزيآن یعنی.را

.داردفرق

دیگر اینکه.کنیممیاشتباهچقدرکهببینیمماحداقلکهاستاینخوانممیمناینجاراابیاتایناینکهعلت

سالگیچهلسالگیپنجاهدراگرولی،داردشمابهبستگی،کنیدتصحیحموالنابارااشتباهتانکنیدانتخابشما

،کنیدمیاشتباهشماجایییککهکنیدقبول،آوردیدپیششماکهآنطوري،کندنمیکارزندگیاینکهبینیدمی

،کنیدمیکارذهنیمنانرژيباکنیدمیکارداریدذهنیمنعقلباکنیدمیکارداریدذهنیمنباکهکنیدقبول
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کاراینهاباشودنمی،نداردکاربرياینها.کنیدمیکارداریدمنفیهیجاناتۀ بقیباوخشمباوکنترلوترسبا

داریمماگوییممیما.ردیگشناسانندمیمابهرااینهابزرگان.نیستبشوزندگیاینهابازندگیاینیعنی.کرد

روابط،کهبینیمیکهخودتولینداریمکاريماکندنمیکارزندگیبوخ،دیگرداريماباچیکاردیگر رویممی

داردماجسم،نیستخوبخودمانبانیستخوبکاربا،نیستخوبنامهایبچهبانیستخوبهمسرمانباما

اینازکهخرديتازه.مادلاستشدهدردهاآن ،کردیمانباشتهدردزیاديمقدار،استناراحت،شودمیمریض

همهازکهبدهیمنشانخواهیممی.دانیممیکلعقلرااینهاما،آیدمیبوجودباورهاباشدگیهویتهمودردها

عقلشازهیچکس.امناراضیمناستکمترعقلممنبگویدباشدذهنیمندرکهنیستهیچکس.تریمعاقل

ازنهایا،مابودیمعقلبیچقدرفهمیممیبدهدنشانراخودشاووقتی.ترینمعاقلمنگویدمینیستناراضی

.آیدمیدرموالناهايگفته

هر کجا پیوند سازي، بِسکُلَد*****گر زنی در شاخ دستی، کی هلَد؟

ات بچهمثلهمسرتمثل،بچسبیجهانایندرچیزيیکبهیعنی،بگیريراشاخهیکبیاییتواگرگویدمی

کنیبرقراردوستیپیوند،ببنديراخودتچیزيهربه.دهدنمیاجازهخدایعنیدهدمیاجازهکی،مقامتمثل

راآن وچیزهابهچسبیدنخاطربهبداتفاقاتکهدهدمینشانپس.اوازکندمیجداراتواو،بهشبچسبیکه

. کندجداخواهدمی،اصطالحبهبسکلدخواهدمی.افتدمیمادادنقرارمرکز

استکارایندنبالزندگیقدروقضااینیعنی.نداشتکاريشماباهماونداشتیدماديجهانباپیونديشمااگر

کردهتسخیرراشمادلاصطالحبهآوردهآن کهداریددوستیپیوندچیباچسبیدیدچیبهشماکهببیندکه

،نداردکاريگیردنمیشماازراآنهانباشیدهویتهمشمااگر.گیردمیشماازراآن استکردهجلبراشماتوجه

آزادراشماخواهدمی؟چرا.استزیادخیلیشمابااینگرفتنامکانچیزيیکبهبچسبیاینکهمحضبهولی

.کندتسخیرراشمادلخواهدمی؟کندآزادخواهدمیچرا،کند

زیادباباالخرهوشویممیبزرگ،اینجابگذاریمراآنهاوکنیمانباشتههرچقدرکهکنیممیفکرمادانیمنمیما

نداریمزیادچون.دادخواهدزندگیمابهآن واینامروزغزلقولبهباالخرهدلمانتويگذاشتنوچیزهاکردن

هر کجا پیوند : گویدمی.استمهمخیلیبیتاینببینیدپس.چیزيهمچوننیست.نداریمهمزندگیپس

بداتفاقاتکههاستچسبیدناز.کندمیپارهبچسبیکهچیزيهربه،کندمیپارهیعنی، سازي، بِسکُلَد
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بهآدمآن ،بترسدباشدداشتهکنترلکسیاگر.آیدمیبوجودترس،کنترل،بدانرژيها چسبیدناز.افتدمی

.شودنمیزندگیهمزندگیش.رسدنمیحضور

در عناصر جوشش و گردش نگر*****قَدربینی تو تَدویرِگر نمی

در،آوردمیبوجودزندگیرااتفاقاتاینکهبفهمیتوانینمی،بینینمیراقدروقضاگردشاگرگویدمی

گوییمیتو،استتغییرحالدرچیزهمهیعنی.گردندمیوجوشندمیجوريچهراعناصرببیناینصورت

گویدمیسرآخرودهدمیتوضیحچندتااآلنو.کننگاهچیزهاۀ بقیبهخوبخیلی،نیستخدادستتوتغییرات

؟ نباشیتوچرااوستدستدرچیزهمهوقتی؟نیستیکائناتاینجزومگرتوکه

بحرِ با شرفباشد از غَلیانِ*****خاشاك و کفآن زآنکه گردشهاي

شرفبابحرخروشوجوشازهمیشه،اقیانوسمثالًدریاکفوخاشاكآن گردشهاياینکهبرايکهگویدمی

افتدمیاتفاقمابعدچهاردرکهچیزيهر،ماهیجاناتمافکرهايتمامواستیکتاییفضايشرفبابحر.است

راقدرریوتدتوبگویدخواهدمی.نیستبیروناز،ماستفکرهاياینزیرکهاستیکتاییفضايهايجوششاز

نکردهرهاراما،داردنظرزیررامالحظههرخودشهايمکانیسمبازندگیکهحاالتانکردیمفکرماشاید.ببین

شرفبابحر،ماستة دربرگیرندیکتاییفضايشرفبابحراین.کنیمشناساییبفهمیمماکهاستمنتظرواست

وچیزيهردراستدادهنفوذراخودش،خداستهمینشرفبابحر،استکردهاحاطهرامادروندرصد99/99

بهکهاوستواستکردهنفوذچیزهمهدرکهاستفضاییاینهايجوششخاطربهگرددمیکهچیزيهردر

.دهدمیمابهشناساییآوردمیبوجودرااتفاقات،راماآورددرمیگردش

پیش امرش موج دریا بین به جوش*****باد سرگردان ببین اندر خروش

اینهاۀ هم.استجوشدراوامربههمدریاموجواستخروشدرسرگردانبادببین،گویدمیزندمیمثالتاچند

موجواوستازاستخروشدرشودمیماواردکهانرژیهاییاینکهطوريبه،کردپیادهانسانرويشودمیرا

ببینیدراتمثیلبیروندرنهیاافتدمیمادراتفاقیهریعنی،اوستۀ وسیلبهاستجوشبههممادریاي

.اوستدستوربهدریاموجوبادگویدمی
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دارند پاسگردند و میگرد می*****آفتاب و ماه، دو گاوِ خَراس

.راماهوآفتابگردشزندمیمثال.گردندمیاًدائمچرخانندمیراآسیاکهگاويدومثلکننگاهراماهوآفتابتو

دواین،باشدزندگیآفتابآفتاب،باشدماذهنتواندمیماه،خودمانبهبیاوریمتوانیممیراماهوآفتابدوباره

.دندرگمیاوفرمانبهشهایستارهوآسماناینکه،بگیریدنظردرراآسمانماهوآفتابنهیاچرخانندمیراماتا

شوندمرکَبِ هر سعد و نحسی می*****دونداختران هم خانه خانه می

.آورندمیبوجودرانحسوسعدوروندمیخانهبهخانههمستارگان

پیاند و سستوین حواست کاهل********اخترانِ چرخ گر دور اند هی

استسستواستکاهلکهتوحواساین،راآنهابینینمی،دورندباالستارگان،چرخاختراناگرگویدمی

.کننگاهراخودتوضعیعنی،هستندتونزدیکاینهاببینیرااینهاتوانیمی

شب کجااند و به بیداري کجا؟*******اختران چشم و گوش و هوش ما

نگاهآسمانبهمثالًاینکهمثل،ذهنخوابدربگوییمتوانیممیشبماهوشوگوشوچشمستارگانگویدمی

ماستشبوقتی.شدندمحونیستند،شوندنمیدیدهروز؟ کجایندروز،شباستروشنبینیمیراهاستارهکنی

رااوماگوشماهوشماچشمو،ستارهعنوانبهدرخشندمیماهايشدگیهویتهمهستیمفکرخوابدر

؟درستهآنهاستبهحواسمانما،دنکنمیجذب

راماانرژيکشیدندمیرامادرخشیدندمیکهدردهاوشدگیهاهویتهمآن ،فکرخوابازبشویمبیداروقتی

شدهزندهمادرماسويبهآمدهانرژياآلن،نداشتیمانرژيخودمانما،درخشیدندمیماانرژيباکردندمیجذب

مثلهممایعنیآسمانندمثلهماینها.ببینیتوانیمیرااینهاگویدمی.شدندمحو؟ هستندکجااآلن،است

هستیمآسمان

گاه در نحس فراق و بیهشی*****گاه در سعد و وصال و دلخوشی

وصالدرماافتدمیخوباتفاقاتاستسعدموقعآن هستیممتصلمااوقاتگاهیگویدمیراهمیندارد

ذهنتوپس.هستیمهوشیبیوهستیمفراغدرافتیممیذهنبهکههمها موقعبعضیوهستیمدلخوشهستیم

هستیموصالدرهستیمموازي.هستیمفراغدرهستیمنحسدرهستیمهوشیبیدرداریمذهنیمنهستیم
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ماهايمنهايستاره،هستیمذهنخوابدرهستیمجدااستشبهستیمفراغدروقتی.هستیمدلخوشیدر

دردرخشندنمیهاستارهروزدر،روزوشبمثل.شوندمیمحو،هستیموصالدرشودمیروزوقتی.درخشندمی

.درخشندمیشب

گاه تاریک و، زمانی روشن است*****ماه گردون چون درین گردیدن است

همماماه.آسماندراستروشنهمزمانیاستتاریکگاهیاستگردیدندرگردونماهایناستمشخص

.استهمینطور

گه سیاستگاه برف و زمهریر*****چون شهد و شیرگه بهار و صیف هم

همگاهی.عسلیعنیشهداستشیروشهدمثلیاهستشیروشهدشودمیتابستانشودمیبهارگاهی

.شودمیگاهتنبیهواستبرفواستسردبسیارکهشودمیزمستان

و سجده کُنِ چوگان اوستسخره***کلّیات پیش او چو گوستچونکه 

فرمانچوگانکنسجدهومغلوبهمهواستکوچولوتوپ،استگويمثلخداپیش،کلیات،چیزهمهکهچون

آمديتامنباچراتوحاال،چرخاندمیاوراچیهمهکهبگویدخواهدمی،اوستاختیاردرچیهمهیعنی.اوست

سجدهتوچرا؟شوينمیتسلیمتوچرا.بگردانداوگذارينمیچرا،کشیمیپیشراعقلتوکنیمیستیزهوباال

؟شوينمیاوفرمانمغلوبچرا؟بچرخاندراتوچوگانشاوکهکنینمی

قرار؟چون نباشی پیش حکمش بی****تو که یک جزوي دال زین صدهزار

واوحکمپیشنگذاریمسرچراما،هستیممخلوقاتجزوهمما،جزويیکفقطباشندگانهمهاینازکهتو

اوفرمانبهلحظهایندراتفاقاتۀ هماینکهبهتوجهبا،شویمبموازيهمیشهنشویمقراربییعنی؟نشویمقراربی

.هستیماوچوگانحکمدربقیهمثلهمماگوییممی،شویممیتسلیمشویممیموازيهمماگرددمی
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