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.کنممیوالنا شروعاز دیوان شمس م780با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

780شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

نکردسودوریختمتوآتشبرآب***نکرددودوسوختمتوآتشسربر

تو یک آتشی روشن کردي که من روي : گوید کهمیکند به خدا یا زندگی یا بودنمیپس موالنا از جانب انسان رو

آتش عشق است يشود هر انسانی رومیپس مشخص. کنمنمیدودسوزم و میو روي این آتش،آن آتش هستم

و نا ها خواهد هم هویت شدگیمیو این آتش عشق جز فضاي یکتایی نیست، که او را احاطه کرده و هر لحظه

اي جز این که بسوزد و تبدیل به جنس اصلی خودش یعنی زندگی او را بسوزاند، و هیچ کس چارههاي خالصی

. س همه ما روي آتش خدا هستیمپ. بشود ندارد

یا هوشیارانه و با تسلیم و انتخاب و آگاهی به این که این منی که درست کردیم بنام من : توانیم بسوزیممیدو جور

جاي موقتی بوده و هوشیاري که االن داریم یعنی هوشیاري ،کنیممیذهنی و فضاي ذهنی که در آن زندگی

خواهد از طریق شفا بخشی و آب کردن میتش زندگیآچند سال و هر لحظه براي،جسمی این هم موقتی بوده

طور رساندن شناسایی به ما که اینها نیهاي ما یا شفادادن دردهاي ما مثل دردهاي کینه، رنجش، خشم و همیخ

و شناساییسوزیدمییا شما آگاهانه با اختیار خودتان. خواهد ما را از این فضاي ذهن آزاد کندمی،اضافی هست

. کنیدنمیاندازید و دودمیراها کنید و این ناخالصیمی

نه هوشیارانه با چسبیدن به چیزهاي این جهانی و ادامه دادن به ذهن که ،سوزید نه با انتخابمییا نه بازهم

مقابل اتفاق اگر کسی در. خواهد اینجوري بسوزیدنمیشما،این دود دارد. شناسیممیاینجور سوختن را ما خوب

کند و ستیزه دارد با اتفاق این لحظه و به جاي فضاي یکتایی این لحظه که با این لحظه یکی میاین لحظه مقاومت

در واقع .گوید این تنها هوشیاري استمیکند ومیروي هوشیاري جسمی تاکید،فرم این لحظه را گرفته،است

این آدم درد .تنها وسیلۀ شناسایی است،تنها هوشیاري استگوید که فکر و هیجانات حاصل از آن میدارد

.خواهد کشید

که ما از جنس امتداد خدا هستیم، براي چند روزي افتادیم کنیم میپس ما با آگاهی دوباره به خودمان یادآوري

ایت عمق پیداتوي ذهن و توجه زنده ما را که در این لحظه باید روي خودمان باشد و اگر روي خودمان باشد بینه

اجازه بدهم برکت ،گوییم خوب حاال این اقامت موقتی بودهمیدر اینصورت ما،نداهکند، چیزهاي بیرونی دزدیدمی
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دوباره عرض کنم .را بسوزاندها و این هم هویت شدگیزندگی وارد وجود من بشود، وارد هوشیاري من بشود

لحظه هوشیاري خداییت شما را یکی چیزي در بیرون تماماًخدمتتان هم هویت شدگی به زبان ساده این که این

زندان آن، و از این چیزها در تويافتید میو،رود در بیرونمییعنی همه تمرکز شما روي یک چیزي. دزددمی

اندازیم، و اگر هوشیار باشیم و این کار با تسلیممیکنیم ومییکی یکی اینها را شناسایی. زندگی ما زیاد است

. کنیمنمیانجام شود دود

.کندمیکند دودمیولی دارد حرکت،اش باال استکنید شبیه اتومبیلی هستید که ترمز دستیمیاگر شما دود

اید، و این لحظه که زندگی فرم این لحظه را گرفته،بدانید که شما بجاي این لحظه که فضاي بیکران یکتایی است

که موالنا اسمش .و این موضوع اشتباه اساسی ماست. ایدلحظه اشتباهی گرفتهاست با فرم این لحظه وضعیت این

. گذارد تقصیر، یعنی کوتاهیمیرا در این غزل

ولی این موضوع را زود نفهمیدي تو، زود کاري ،کند که درست است که دلت گرو من بودمیدارد به ما یادآوري

انطور که پشه مغز نَمرود یا نُمرود را خورد مغز شما هم یا عقل برایش نکردي، و این تقصیر، کوتاهی سبب شد هم

.شما هم، خرد خدایی شما هم خورده بشود، شما نباید این کار را بکنید

پس هر لحظه که ما در آن هستیم . ، یعنی آتش عشق تو همیشه روشن استنکردسودوریختمتوآتشبرآب

تواند، نمیتوانید و هیچ کسنمیرا بسوزاند و این درد آور است، شماا هخواهد ناخالصیمییعنی این لحظه زندگی

. تواند از این مسیر که باید برود از ذهن بیرون با زندگی یکی بشود به وحدت برسد اجتناب کندنمیهیچ انسانی

دردهایی کشیممیکنیم و دردمیمان باالست دوداگر دچار درد شدیم و شبیه این هستیم که ما ترمز دستی

.کنیممیداریم مثل رنجش، کینه، خشم، ترس و حسادت و احساس گناه و اینجور چیزها ما داریم دود

حاال روي این دود و این آتش شما آب بریزید، آب ریختن یعنی مثالً برویم دکتر بگوییم قرص اعصاب بده به ما، یا 

یا مواد مخدر مصرف کنیم یا خودمان را ؛مشروب الکلی بخوریم چند ساعت مست بشویم یا بیهوش بشویم

مشغول کنیم به اینکه بیشتر پول در بیاوریم یا چیزها را جمع کنیم، و آنها را بگذاریم مرکزمان و توجه مردم و 

. کندنمیفرق.حاال شیره آنها را بکشیم و از این شیره مست بشویم،تایید مردم را جلب کنیم

شود، نمیهر کاري کنی. سودي ندارد،شودنمیشود، با اینها خاموشمیریختهاینها آبی است که روي آتش خدا 

پس بهترین کار این است که ما اشتباه اساسی خودمان را در این لحظه درك کنیم که اولین و مهمترین کاري که 
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که ین بود این استباید انجام دهیم که مقصود اصلی ما در این جهان است و منظور خدا از آوردن ما به این جهان ا

حاال باید آن چیزها را رها کند برگردد و با او یکی ،خداییت بوسیله ما رفته چسبیده به یک چیزهایی در ذهن

کنیم، حتی آن چیزهایی را که شما آرزومیما به فضاي تمام امکانات دست پیداو اگر با او یکی بشود بشود

کنید، یعنی از آنها محروممیزندگی با شادي زندگی درستحاال با خرد ،د در بیرون درست کنیدشیکمی

.شویدنمی

ولی اگر شما این کار را نکنید ولو اینکه به یک چیزهاي مادي برسید بازهم از آنها نخواهید توانست درست 

.اشیماجازه نخواهد داد که ما کیفیت زندگی داشته بها ترس، خشم، روابط بد، رنجشها و بد دیدن. استفاده کنید

.انداین موضوع را خیلی از انسانها که سنی دارند مالحظه کرده

شیوههزارانبهراخوددلآزمودم

نکردخشنودتووصلِازبه جزچیزشهیچ

یعنی امتحان کردم مرکز خودم را، دل خودم را به هزاران روش و هیچ چیزي به غیر از این که با تو یکی بشوم 

.با تو یکی بشوم خشنود نکرد،باره بیایم با تو یکی بشوم، از ذهن بیایم به فضاي یکتاییوصل بشوم دوباره، دو

و یک سري شما بیایید پول را بگذارید در مرکزتان به عنوان مثال،. کندنمییعنی هیچ چیزي مرا راضی نکرد و

هویتم، مرکز من شده، و هر با آن همکه پول چیز خیلی مهمی است من ،کنیدبالگوهاي فکري را اطراف آن فعال 

گذارند، احتراممیشود خرید، اگر داشته باشی مردم احتراممیکنید و باهاش هر چیمیاشفکري در باره

. خواهی، اینها شیوه هایش استمیتوانی بخري، هر چه کهمیآورد، رفاه داري، خانه بزرگمیآورد، دوستمی

اي صندوق، صندوق آن فکرهایی است که به عنوان ساختار من ذهنی صندوق و محتودر اصطالح داستان جوحی

و وارد صندوق پول بشوید از آنجا در بیاییم وارد یمگذارمیکنیم، و محتوا آن چیزي که توي صندوقمیما

و پول و مقام .کنیممیدر مرکز ماست و به هزاران شیوه داریم اینها را آزمایشها صندوق مقام بشویم، همه این

هیچ کدام از اینها ما را شاد ،فرزند و دوست و مستغالت و سواد باورهاي مختلف را گذاشتیم اینجا امتحان کردیم

.یکی شدن با توستایت ما ضتنها راه خوشنودي ما و رکه آخر سر فهمیدیم بعدنکرد، حس خوشبختی نکردیم، 

ري من ذهنی ایجاد نا رضایتی و ناخشنودي زمینهها یا الگوهاي ساختاهفته قبل مفصل توضیح دادم که این شیوه

پول محتواست، . یکی ساختارش است و یکی محتوایش است: دانید من ذهنی دو تا جنبه داردمیشما. کندمی



Program # 664گنج حضور664برنامه شماره 

6: صفحه

ساختارها صرفنظر از محتواها گفتیم که و . صندوق و محتوا. کنید ساختار استمیفکرهایی که در اطراف آن

امروز یکی از الگوهاي ساختاري را که احساس گناه است صحبت خواهیم کرد، در غزل . کنندمیایجاد ناخشنودي

.بعدي که برایتان خواهم خواند

شود دل میشودمی، من ذهنی پریشان و وقتی مرکز مادل پشیمان،تن پریشاندل پشیمان، :گویدمیکه موالنا

درد ایجاد،شودنمیزندگی وارد آن عمل و آن فکرکند و برکت میکند چون با منمییعنی هر کاري.پشیمان

پس احساس گناه و احساس خبط همراه بیشتر . پشیمانی احساس گناه است.شودمیکند انسان پشیمانمی

ي است که اسمش مالمت دیگرو دنبالش یک ساختار. هاي ذهنی استیا تقریباً همه من،هاي ذهنی استمن

بینید که این احساس گناه یا خبط و میت جزو ساختار من ذهنی است و شماپس حس گناه و احساس مالماست، 

.کندمیمرتب خودش را تکرار،شودمیاحساس اشتباه و درد آن وقتی موضوع عوض

این الگو مربوط به ساختار ،شودمیشود ولی الگو هی تکرارمیوقتی موضوع عوض،دهممیدوباره توضیح

اما وصل او وقتی با او یکی. کنندمیالگوها هستند که ناخشنودي ایجادو این. است، تشخیص بدهید

طرز . کندمیشویم یک زمینه شادي و آرامش اصیل که مال خود زندگی و بودن است با عمق زیاد در ما ایجادمی

یکی هم ،کندمیفکر و طرز رفتار دو نفر را در نظر بگیرید، یکی زمینه ناخشنودي من ذهنی را با خودش حمل

خوب در مقابل اتفاقات پاسخ اینها چی خواهد . روندمیدارند راهو آرامش اصیل من ذهنی را، این دو تا آدمشادي

بود؟ 

واکنشهاي منفی نشان ،پرخاش خواهد کردکند و من ذهنی دلش استمیآن که زمینه درد و ناخشنودي حمل

زندگی خودش را و روابطش را با دیگران خراب خواهد کرد، وستیزه خواهد کرد ،خواهد داد، مقاومت خواهد کرد

کند یک زمینه آرامش و شادي دارد به هر کهمیاین یکی که فضا باز.اش را خراب خواهد کردحتی وضع مادي

خواهدمیانگیزد، و شادي را در اومیبیند، زندگی زندگی را برمیبیند، او را زندگیمیرسد زندگی را در آنمی

خوشنودي اصیل زندگی ،خواهد برانگیزد، و این روي خود زندگی بناشده، این خوشنوديمیبرانگیزد، آرامش را

.خواهیدمیاست، شما این را

سالتان 40سالتان است خوب یاد بگیرید الزم نیست که 10اید مثالً حاال شما اگر نیازموده. گوید من آزمودممی

اي نداریم که در این هیچ چارهپس ما.ایماند البته ما هم امتحان کردهمتحان کردهبزرگان ا. بشود امتحان کنید



Program # 664گنج حضور664برنامه شماره 

7: صفحه

لحظه موازي با زندگی بشویم، اجازه بدهیم برکت او، خرد او، عشق او، داروي شفا بخشی او بریزد به این چهار بعد 

و ها ناهماهنگی،ینیم چه خبر استمان باال برود که ببشناسایی بدهد و ما این قدر درك،ما، به ما هوشیاري بدهد

کدام کنم؟ میناجوریها و ناخالصیها در کجاست؟ کدام الگو الگوي ساختاري است؟ من کدام الگو را دارم تکرار

کند میشوم؟ و آن الگویی که مرا جذبمیبینم یک دفعه جذبشمیمحتوا و کدام موضوع هست که وقتی من

. آن را شناسایی کنم بیاندازم؟استشود آن کدام الگومیسبب جذب شدن

باشد و شما اجازه بدهید زندگی کار کند و ستیزه نکنید مقاومت نکنید قضاوت نکنید و این اگر نورافکن روي شما

ها آورد، این شناساییمیهم درك کنید که هم هویت شدگی با چیزهاي گذرا است و بشناسید، و این کار ترس

.خودتان را باید ببینیدما برود باال این لحظه ببینید خودتان را، شهوشیاريکه شود میسبب

نکشیدکُهمن،دلاینکشیدعشقازآنچه

نکردعودمن،دلاینکردآتشدرآنچهو

براي این که فعالً ما دلخوش کردیم به چیزهاي هم هویت شده و حتی هم دردهایش را،عشق زحمت دارد

شود، میعشق در واقع آن احساس و آن حسی است که از وحدت ما با خدا ایجاد. پسندیم و چسبیدیم به آنهامی

. شودمیولی هر چه هست و به هزاران صورت از ما بیان

صد هزاران ترجمان خیزد ز دل****غیر نطق و غیر ایماء و سجل 

اما آن زحمتی را آن . یم بشناسیمتواننمیبه ذهنمااصالً خیزد که میصد هزار جور چیز از این دلِ خداگونه ما بر

تواند نمیکوه.تواند بکشدنمیکوه،دردي را که ما باید هوشیارانه تحمل کنیم و آن مسئولیتی که به ما داده شده

ها و به آسمانها و زمین گوید مسئولیت عشق را دادم به کوهمیکه،یک آیه قرآن هستبکشد البته مربوط به

.یعنی قرعه بنام ما افتاده. باالخره ما قبول کردیم.د، و نتوانستندهیچکدام زیر بار نرفتن

یعنی عشق یا خدا بتواند خودش را از ما هوشیارانه بیان کند، و . انسان انتخاب شده که زحمت عشق را بکشد

ه خیلی تواند بکشد، کومیپس نه زحمتش را کوه. تواند این موضوع را به نتیجه برساندنمیهیچ باشنده دیگري

طور بزرگی دهد اصل ما از کوه قویتر است، و همینمینشان.خیلی با دوام است،خیلی بزرگ است،سنگین است

توانیم به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشویم میتوانیم زنده بشویم، ما به این لحظهمیما، براي این که ما به خودش

شود که آن میی یک بوي خوشی یک نیروي سازندگی از ما حاصلدر فضاي یکتایشویم میو وقتی.تواندنمیکوه
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براي مهمانیدر آتش براي این که در مجالس دانید در قدیممی.تواند بوجود بیاوردنمیبوي خوش را عود در آتش

بوي خوش چیزهاي این جهانی .آمدمیخوب بوي خوش.ریختند توي آتشمیعود،اینکه بوي خوش ایجاد کنند

.رسیممیشویم کجا؟ وقتی به وصالمیکنیم وقتی وارد فضاي یکتاییمیبوي خوشی که ما ایجادکجا؟

آن یکی . عشق سوختم شناسایی کردم و با او یکی شدمیعنی وقتی در آتش،مندلاینکردآتشدرآنچهو

،سازندگی ایجاد کنم،بفرستم، بوهاي خوشیمبا او سبب شد که من در کایینات یک انرژیهاي ایجاد کنشدن

بسیار مبارکی تواند بکند، پس این پدیدهنمیدر آتشزندمیبرکت بفرستم که هیچ چیزي که تمثیل عود را

. بکنیمتوانیممیاست، بسیار بسیار مهمی است، فقط ما

دلی؟کردگروعشقدرنهبندهاین:گفتم

نکردزودولیکرد،بلی:کهدلبرگفت

یکی شدن با توست، دانیم، حالت نهایی ما میهمه،نه که دل ما در گرو عشق توست:شوق گفتممن به دلبر یا مع

این کار هم بصورت فردي و هم بصورت . زود نکردبلی کرد ولی به موقع نکرد: دلبر گفته.نه که اینطوري است

دانم عمر انسان نمیاالشما حساب کنید که هزاران سال ح.گیردمیجمعی صورت گرفته و هنوز هم دارد صورت

انسان توي من ذهنی گیر ،شود، هزاران سالمیدانم بعضی موقعها اینور و آنورمیرقم نگوییم رقمها را من،دیگر

.ماندهدر زندان ذهندر چسبیدن به چیزها، در چسبیدن به دردها و به طور جمعی ،توي باورهایشافتاده، 

چهار هزار سال، بودا کی بوده؟ مسیح کی آمده؟ اینها اولین آدمها بودند االن چند هزار سال است سه هزار سال 

ابراهیم بوده، هر کی بوده ،رده قبل از آن زرتشت بودهکنیم یک خُمیبودا بوده، حاال فرضپیش سال 2600دیگر، 

ذهنی صورت که این من فهمیده ،باالخره یک انسانی بوده که آمده به روي زمین و به عشق به خدا زنده شده

ولی هزار سال دو هزار سال در عمر !دانیم کی بودهنمینهایی انسان نیست، آن اولین انسانی که فهمیده کی بوده؟

.انسان چیزي نیست

سال 200سال 100و شاید در .و تمام این وسایط ارتباط جمعی در این مسیر هست.گیردمیاین روزها دارد شدت

را و گذاشتن باورهاي هم هویت شده را در مرکز چنان ها د که هوشیاري، خدا، توهمآینده کار اینقدر شدت بگیر

خالصه در . که یک دفعه گل حضور در روي زمین شکفته بشود،یعنی هوشیاري را اینقدر ببرد باال،قدغن کند

این موضوع را، دانندنمیاصالًهاخیلیحالت جمعی که ما آنطوري متوجه نشدیم، در حالت فردي هم همین طور، 
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زندگی به یک صورتی فهمیدند که باالخره این ،موالنا خواندند یا از طریق دین فهمیدند،دانندمیآنهایی هم که

ولی هنوز هوشیاریشان جسمی است، .باید به وحدت برسیم،مثل این که غلط است اینطوري که ما زندگی کنیم

.گیرندنمیهنوز این موضوع را جدي

کنند، حاال ببینیم این را بدست میسالشان است هنوز امروز و فردا50سالگی متوجه شدند االن 10اگر در 

بروند بیرون، بازنشسته بشویم، ببینیم چهها بیاوریم، حاال خانه هم بخریم، خانه مان را بزرگ بکنیم، حاال بچه

ولی زود دانیدمیو شما این موضوع رادل شما در گرو خداستکه گوید میبیت. کنند این کار رانمی.شودمی

. دهدمیرا نشاناش شوید و در بیت بعد آثار سوءنمیدست به کار

تقصیر؟آنمراکردستچهکهدیديآه

نکردنمرودسرِودماغبهپشّهآنچه

یا نُمرود آورد، دانید چه بالیی سر بشر آورده؟ همان بالیی که پشه به سر نَمرود میاین کوتاهی انسان:می گوید

و نَمرود یا نُمرود پادشاه بابل بود و ،ر نمرود شددانید پشه رفت از طریق بینی وارد سمی.هر دو تلفظ درست است

یعنی این هم هویت شدگی با چیزها و تاخیر و گذر ما از یک صندوق به صندوق دیگر . مغز او را یواش یواش خورد

ادارهآن خرد که کایینات را .خوردمی،زندگی را که باید در ما به کار بیفتدخرد،و بستن فاصله بین دو تا صندوق

اگر هست که هوشیارانه در اختیار ،کند باید در اختیار ما باشد نیست دیگر، یک درصد کوچکی از آن هستمی

. ماست

و او آتشی برافروخت ،اینهاوها دانید ابراهیم در زمان او شروع کرد به شکستن بتمیمرود هم پادشاهی بود کهنَ

و این جور تمثیلها هی تکرار شده . و به ابراهیم گفت که باید از این تو رد بشوي، او هم رد شد و آتش گلستان شد

سیاوش یک نامادري دارد که . کندمیدر تاریخ فرهنگ ما، مثالً در شاهنامه کیکاوس همین کار را براي سیاوش

.دهدنمیاو هم تن در،کندمینظر بد به او دارد، اذیت

پدر که گویدمیچیند و باالخره به شوهرشمیهادانید که دست پرورده رستم است و خیلی توطئهمیو سیاوش

کند ومیباالخره پدرش یک آتشی روشن. خواست تجاوز کندمیکیکاوس، که اوست که به منسیاوش است

اي تمثیل است وسیله،مرودهمانطور همین آقاي نَ. شودمیاو هم ردگوید که باید از این تو باید رد بشوي و می

گذارد و یک میکند که چهار تا نیزه را عموديمیکند براي رفتن به آسمان، همان کار را کیکاوسمیدرست
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ا بلندبال بزنند و او را به هو،خواهند این گوشتها را بخورندمیکند و چهار تا کرکس را کهمیاي درستمحفظه

خواهد پرواز کند انسان و همان کار میاین نشانگر این است که با من ذهنی،خواهد پرواز کندمیایشان. کنندمی

دهد که با میخالصه این جور تمثیلها نشان. دهدمیشافتد در جایی که رستم نجاتمیکند، کهمیرا کیکاوس

. شود پرواز کردنمیچیزي که ما ساختیم به عنوان من ذهنی بلی با آن

گوید این می.خوردمیدر اینجا قضیه پشه هست، پشه هم هویت شدگی است که اگر وارد مغز ما بشود مغز را

کل بشریت را خورده، خورده یا نخورده؟ البته که ،گوییمنمیحاال یک نفر را،تقصیر این کوتاهی مغز بشر را

میاین که بشر اجازه.ي که از موالنا یاد گرفتیم درست نیست کهطبق آن چیزخورده، این طرز رفتار کل بشر که 

آنوبشوددزدیده، قدرتمثلمقاممثلپولمثلبیرونیبوسیلۀ چیزهايجمعیطوربهاش زندهتوجهدهد

بوسیلۀ مامغزشدنخوردهاین، آوردمیبوجودبزرگهاي ویرانی، بزرگجنگهايو،گیردمیقرارمرکزشآیدمی

. شدگیهاستهویتهمهمینسمبل؟ چیهسمبلپشه، کهاستنبودهپشهکهپشهحاال؟ استنبودهپشه

کارحضوربهشدنزنده. کنیمکوتاهیکارایندرخواهیمنمیما، خوانیممیموالناازرابیتاینماکهحاالپس

یا، زندگیباشوموازيلحظههمین، بکندارکاراینخواهدمیزندگیلحظهاینواستلحظهاینکار، نیستفردا

برکتوخردشدنجاريسببلحظهایناتفاقباکردنآشتیو. شرطوقیدبدون،کنآشتیلحظهایناتفاقبا

اآلنیعنی، بیدارگونهعمل، انههوشیارعملگویندمیرااین، رااینگفتیمبارها. شودمیشماعملوفکربهزندگی

آنخواببهرویممیفوراًماشودمیجذببیرونیچیزبوسیلۀ یکماتوجهوقتی. نیستیدذهنوابخدربیدارید

ببینیدکنیدنگاهشما، آنمحورحول، شودمیسازماندهیچیزآنوباورآنحوشوحولمازندگینتیجهدرو

؟چرخدمیداردمحورهاییچهحولشمازندگی

بایدنیستدرستکاراین، فکرهاسريیک، فکريالگوهايسريیکوتهسموضوعاتییککهدیدخواهید

.مابشناسیمرااینها

نکردبهبودچارهمرارنجوردل***رنجورانستعیسیِلبتلعلِآنچهگر

کنندة زندهتولباین، آیدمیآنازکهبرکتیوتوزیبايسخنوتوزیبايلب،تولبقرمزيآنکهگویدمی

براي؟ نکرددرستچرا.نکرددرستشیعنی، نکردچارة بهبودمرابیماردلایناما.بیماریمهمما، استانبیمار

یکاینکهبراي، داریممقاومتاینکهبراي، نیاییملحظهایندرخدابارودرروکهنیستیمهوشیاراینقدرمااینکه
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منازهستیمنتو، نیستیاصلیتوآن،توکهردهکمتقاعدراماذهنیمناینوایمکردهدرستذهنیمن

یکسري. مرکزتبگذاريراجهانیاینچیزهايودردهاوباورهابایدتو، کنیدفاعخودتازبایدتو، کنمحافظت

دیوارة وکنیستیزهباید،کنندمیانتقادکنندمیحملهشمابهدیگرانکهوقتیواینهااطرافببافیهمباورها

.بشومکوچکمنبگذارينباید. رادیوارة منیعنی،کنیسفترااین

بزرگترشویدمیکوچکترهرچه، بشویدکوچکبایدذهنیمنعنوانبهشماکهموالناازایدگرفتهیادشماولی

چههر،شویدمیزندگیجنسازوشویدمیترسبکشما،افتدمیهایتانشدگیهویتهمچههر، شویدمی

حاال.ردیگنگذاشتیمما.بفرستدشمابعدچهاربهرابهبوددواي،چارة بهبودتواندمیاوشودمیکمومتتانمقا

که، اوانرژي، اوکالم، اووارمسیحلبخواهممیمنگوییدمیخودتانرويگذاشتیدرانورافکنفرداًشخصاًشما

برکتآنانرژيآنکهدانممیمن. ندارمدیگرانبهکاريمن. کندزندهمراشودمیمنبعدچهارواردلحظهاین

.مطمئنم. کردخواهدزندهمرا

نشدخستهتوتیرافکنغمزهازجانم

نکرد خودوزرهراخوشتزلفجززانک

یعنیمنجاناینکهگویدمی.زخمییعنیخستهوجنگیلباسیعنیدانیدمیهمزره، جنگیکالهیعنیخود

رازیباییعالئمدائماًمعشوقکهشودمیمعلومپس.نشدزخمیتوعشوة تیرافکنیابوسیلۀ غمزهمنذهنیمن

گاهیپیغامهااین، فرستدمیپیغاممابهدائماًیعنی چی؟ . بخوردماذهنیمنبهتیربصورتاینهاکهفرستدمی

موالناازشما، آیدمیبیرونازپیغامییکدکنمیمشخصوآیدمیمادلازجوشدمیگاهی، آیدمیدردبصورت

. گیریدمیپیغام

یا، شویدمیآشناموالنایاحضوربرنامۀ گنجباشماکهکندمیجورطوريراها صحنه، فرستدمیمعشوقرااینها

وستزیباوآیدمیدائماًاوافکنغمزة تیر، گویدمیچیزيیککسییک، کنیدمیپیداراهکالسییکبه

متوجهدفعهیکشمااینکهیعنی.دهدمیمابهشناساییماشدگیهویتهمبهخوردمیوقتیواستشفابخش

اما. شویدمیآزادصندوقآنازواندازیدمیراآنشناساییاینباوشدیدهویتهمچیزيیکباکهشویدمی

زباندراینقدرماکهذهنیمنحتیکهبگویدخواهدمیموالناکهبینیدمی.کردمودخُزره و راتوخوشزلفمن

چیزيهریعنی. خداستخوشزلفهماین، کنیممینفرینشولعنجداییاصطالحاتباوذهنتويودویی
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خدایعنیشیطان؟ نداریمیکتاییمارمگ؟ اوستهمشیطانگویندمیهابعضی.اوستهمذهنیمنپس، اوست

ازهمههستکهچیهر، غول، دیو، شیطان، کردهمهمخیلیراشیطانکهستهذهنینماین؟ استنیافریده

منبنابراینپس، باشداوازبیرونچیزيیکشودنمی،استیکتاییاینتويهمه، اوستدرهمهاوستجنس

.بگوییمناسزاماننفسبهاینقدرنبایدما، استمادررحممثلذهنیمن، اوستهمذهنی

قوياوکنیستیزه.کنیمستیزهنفسنامبهچیزيبابایدکهاستکردهمتقاعدراماذهنیمن، بشناسیمباید

آنجاتوکهبگویی،کنیایجادفضاباید، بگیريآغوشدرباید، باشینرمباید، باشیدوستباهاشباید، شودمی

،کنمنمیمالمتراخودمدرداینخاطربهولی،دارمدرددانممیمن، هستمفضااینتوازبیرونهممنوبمان

.شناساییباشومبآزاداینهاازتوانممی،کردمدرستمنرااینها، هستماینمنگویمنمی

رااش شناسایینیروي، فرستدمیرااش بخشیشفانیرويلحظهبهلحظه، منبهکندکمکخواهدمیزندگیو

. کنمنمیسفتراامپوستهواندازممیشناختمکههمین، راهایمناخالصیبشناسممنشودمیسبب، فرستدمی

شاید.اندازممیدارمببینمخودمبهکنممینگاه، کنمنمیستیزهباهاشداريراعیباینتوگفتآمدکسیاگر

.استفرستادهخداراشخصآن

بهچیزيیکاستکردهسازيصحنهزندگیراشمادشمننکند؟دشمنانمانظاهراًازگیریممییادهاچیزچقدر

بایدراراهچراشما.استغمزة تیرافکنیکهمآن،دیگراستراهیکهمآن، شویدببیدارشمابگویدشما

کیهردهاناز، آیدمیجهتهرازکهپیغامهاییبرايباشدبیناوشنواهمیشهماچشموماگوشنباید؟ ببندید

نگاه،بگیريبایدباهوششماي.دهدمیترتیبزندگیرااینها، بیرونازیاباالآیدمیجوشدمیدرونازیا. آیدمی

نکنیهمدعواباهاش، کناربگذاريخوب نیستدرستاگر،کنیدعملاستدرستاگر،کنید

استچمنرشککهتوجمالحسنِونمک

نکردنمکسودبندهجگرجزجهاندر

حسرااینهاشوممیتبدیلتوبهمنوقتییعنی، توزیباییهمینطورومزة تووچاشنیونمکمی گوید که 

اصالًاینکهبراي!ورزندمیرشکاینها، بیرونیزیبايچیزهروگلزارچمن.استچمنحسادتمورداینها.کنممی

.بلهکهباشدنداشتهنمک،کهنداردمزه، باشدنداشتهادویهباشدنداشتهچاشنیاگرغذا.رسندنمیتوپايبه

؟ داردفایدهچهخوب ،داردپولنفریکدرزندگیوگرنهآیدمیآنورازمزة زندگی.استهمینطورهممازندگی
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هیچطرفآنازبستیمراراهونداریمخودمانباايرابطه، نداریمرابطۀ زیباییهیچ، داریمپولما کنیمفرض

.زندگینداردکیفیتهیچچیهومنطقیوخشکچیهمه، آیدنمیانرژي

سودنمک. بخوردخواهدمیراجگرشیعنی. استکردهسودنمکراانسانجگرآمدهتوحسنونمکایناما

جگرشماکهآیدمیمابهموقعیمزة زندگیآن بنابراینپس. نگنددقدیمزدندمینمکگوشتبهدانیدمی،کرده

.استشدهمادلکهاستذهنیمنهمینموالنااصطالحدرجگر.بخوريخواهیمیوبخوريراما

نخوردرااینتا، کنیمشحسرااینماوبخوردخواهدمیاوزیباییونمکراماهايشدگیهویتهمدلخالصه

وکردنسودنمکجگراینو.بیایدگذاردنمیکندمیمقاومتلحظهایندرکهکسیاما.کنیمنمیحسشما

دركرااومزة زندگیوسنحمافوراًولی،داردهشیارانهدرد، دارددرداولش،داردسوزشاولش، خوردن

مثل،رنجشیکمثل،خوردمیچیزيبهاوشناساییتیر، غمزة اوتیرکههمینیعنی، کنیممیحسش،کنیممی

ماراآن، میرممیمننباشدچیزایناگرگوییممیکه، شدگیهویتهمیکمثل،ترسیکمثل،خشمیک

.میریممینباشیمیکیزندگیباما، میریمنمیمانباشدچیزآننهکنیممیشناسایی

هویتهمدلاین،کندزخمیتافرستدمیتیرفرستدمیپیغاممرتبزندگیوباشیمیکیزندگیبابایداولما

چکارما.رویممیصندوقتويباهاششماکهچیزيبهزندمیآسیبهاینکیعنیکندزخمی.راماشدگی

بهبهبهگویممیتاریکیتوي، هستچیزيیکصندوقتوي، صندوقییکتويرویممیلحظههر؟کنیممی

بهخوبچیزآنولی، بهبهبهخوبیهچیزدیگر صندوقیهتويرویممیآییممیدرآناز، ایناستچیزيعجب

زندگیازش، کنیممیبازبینیراصندوقمحتوايورویممیصندوقبهصندوقازماسالهاست.دهدنمیندگیزما

.مابهدهدنمیخواهیممی

صندوقهابهسرنزنیم، ردیگصندوقهابهنشویمزادهوصندوقدوتافاصلۀ بینبهشویمبزندهکهاستوقتشاآلن

اطرافشصندوق، هستندفکرازشدهساختههمه، هستندتوهمیهمهقهاصندو، نیستخبريصندوقهادردیگر،

درچیزيیک، موضوعآنهستصندوقدرکهچیزيآنواستشدهدرستذهنیمنساختاريالگوهاياز

آنکهنیستچیزيهیچ، میرممیمننباشداینگوییدمیشماکههرچیزيمثل،مقاممثلپولمثل، استبیرون

.بمیرددیگر کسیابمیریدشمانباشداگر

ولیکیارغمگنجیستکهباش،خمشهین
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نکردزراَندودروياینجزگنجآنوصف

ايشیشهاینکهمثلیعنی، عاشقشفافپوسترويیعنیعاشقزردروي، عاشقزردرويیعنیزراندودروي

نوربدهیمنشانمقاومتاینکهبدونهلحظایندرهممااز. شودمیرداوازخورشیدنور، نیستکدراست

وارد، شودمیمابعدچهارواردآیدمیورآنازلحظهایندرکهچیهریعنی.کندمیعبورمااززندگیخورشید

راماجنبشراماجانداري.شودمیماجانوارد، شودمیمافیزیکوارد، شودمیمااحساسوارد، شودمیمافکر

؟درسته.کندمیزیادرازندگیتکیفیوجانحس

. کنخاموشراذهنیعنی، باشتاصندوقفاصلۀ دو، نروصندوقتويیعنیباشخاموش. باشخاموشویدگمی

خامیموادجنسازاآلنما، هستیمزندة زندگیتوجهجنسازماکهدانیدمی،صندوقیک بهشویممیزادهوقتی

زادهناآگاهانهیاآگاهانهلحظهایندرکنیممیانتخابماولی،کردستدرچیزهمهشودمیازشکههستیم

یک چیزي،نیستیمماآن.شویممیجسمجنسازدیگر شویممیزادهوقتی، الگویکبهصندوقیکبهبشویم

یکیخودمانباراصندوقماوهستمصندوقاینمنمیگویمی،زندمیحرفییکصندوقهرگوییم، می

.بله.کندمیمسخرهراماجوحی. گیریممی

،زنده شدن به خدا گنج استیا مقصود ، یاربرايکشیدنرنجیایارطلبیعنییارغم، یارغمکهباشخاموش

شود، باید آرام باشی تو به او زنده نمیوصف این گنج به ذهن و زبان.ولی وصف این گنج توي صندوق نیست

شما ،خاموش باشد و فعالیتش به صفر برسد و یا لحظاتی فعالیتش به صفر برسدبه محض اینکه ذهن،بشوي

. بینیدمیوصف او را،فاصله دو تا صندوق را یا دو تا فکر را تجربه کنید

شوید از جنس زندگی هستید و از میوصف او این است که یقیناً شما متوجه. وصف او انرژي زنده کننده اوست

نه . کنیدمیشود و االن حسشمیاز جنس آرامش هستید این آرامش وارد چهار بعد شماجنس بینهایت هستید 

. شناسیممیآییم بیرون و صندوقهایمان رامیما االن دیگر از صندوقها داریم. اینکه با ذهن بگوییم و رد بشویم

جریان آرامش و جریان جریان خرد و ،مقاومت عاشق، این لحظه شما نشستیدبیپس روي زرد عاشق یعنی روي

کنید،نمیشما قضاوتشود و میوارد وجودتانآیدمیشود یا از جهان غیبمیتاندشادي از طریق شما وارد وجو

دهد میچی که هست به شما نشانیا هرگویید کم است یا زیاد است، و آن انرژي و آن بیداري و آن آگاهی نمی

گویید کم یا زیاد است این انرژي نمی،ناظر هستید، ناظر بدون قضاوتکه ناهماهنگی هایتان چی هست و شما یک 
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کند که هنوز چقدر از ناهماهنگی هاي شما میکند و او تعیینمیکم و زیادش را او تعیین. زیاد است یا کم است

.مانده، او بهترین داور است

کند میوانم که آنهم به این غزل کمکبلی این غزل به پایان رسید اجازه بدهید یک غزل ساده هم برایتان بخ

دیده باشید شاید بلی این غزل زیبا که قبالً هم . خواهم خواندشمابعدش قسمتی از مثنوي دفتر ششم را براي

: گویدمیشما این است

770شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

نیامدخوشترمتوزبیازمودم،راهمه

نیامدگوهرمتوچودریا،بهفروشدمچو

ولی از ،مد آزمایش کردمآمی، پول و فرزند و همسر و هر چه در این جهان به ذهنممپس همه چیز را آزمایش کرد

و وقتی فرو شدم به دریا، دریا فضاي یکتایی است در . آید، این تو زندگی استمیتو بیشتر از همه اینها خوشم

چیزها را .بینیممیشویم و چیزها رامیوارد دریاي ذهناول. شویممیولی اولش ما به دریاي ذهن وارد،اصل

توانیم دوست بشویم، با نمیخورند، ما از جنس اینها نیستیم، با اینهانمیان کردیم، دیدیم نه اینها به درد ماحامت

. توانیم یکی بشویمنمیاینها

و این . که باید برویم با او دوست بشویمتوانیم دوست بشویم یک دوستی داریم نمیبا اینهااگرمتوجه شدیم که

گرچه که موقتاً .شودنمیجنس او با چیز دیگر قاطی.همان زندگی بوده که از جنس ماست، ما از جنس او هستیم

را این شویم، اشکالی ندارد زندگی میدر زمانی که ما در این جهان هستیم براي دوره کوتاهی ما با چیزها دوست

آنجا رویم به فضاي یکتایی میولی ما وقتی از این دریاي چیزها. طرح زندگی هم هست، جزودکنمیتحمل

یعنی بهتر از آن حالتی که هوشیاري از ،شویم که بهتر است گوهر خودمانمیمتوجه،شودمیچشممان باز

. آن چیزي نیستبهتر از،نیست،شویممیشود و ما به بینهایت و ابدیت خدا در این لحظه زندهمیخودش آگاه

.گوهري بهتر از آن نداریم ما

ولی نور ،نوري داردیکدهد هر چیزي را که از بیرون بگیرید و بگذارید مرکزتان میدانید که نورمیگوهر

ولی آن گوهر حس یکتایی با زندگی تنها گوهري است که ما . خوردنمیچیزهاي آفل کم است و به درد ما

بینیم که از هیچکدام از اینمیبینیممینور آنوقتی با.بینیممیري است که ما با نور آنآید، تنها نومیخوشمان
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ستوانیم حنمیتوانیم خوشبختی بگیریم،نمیتوانیم زندگی بگیریم،نمیدهد مامیکه ذهن ما نشانچیزهایی 

توانیم خوشنود بشویم، اینها نمینهاشویم که ما از ایمیتوانیم کیفیت زندگی بگیریم، متوجهنمیامنیت بگیریم،

.خواهیممیاشرا براي استفاده

توانیم باشیم، ما عاشق خودمان هستیم، خدا فقط عاشق خودش است، ما هم به عنوان نمیولی عاشق اینها

و . تواند عاشق خودش بشود و هستمی، خداییت ما فقطمان هستیمخداییت عاشق اصل خودمان آن خداییت

خواهیم بگوییم که این اصل ما که عاشق خودش است و خداست، تو رها کن عشق را، عشق اصیل را میهست، ما

.آید ایننمیبرو به چیزها بچسب، جور در

متوجه شدم گوهري مثل تو ،اول به دریاي جسم ها بعد به دریاي یکتایی چشم و گوشم آنجا باز شدبه هر حال

که ما داریم، که از آن استفاده.شوي این بهترین گوهر دنیاستمیخودت زندهیعنی تو وقتی در انسان به . نیست

.کنیمنمی

چشیدمخُمهزارزگشادم،خُنبهاسر

نیامدسرمولببهتوسرکششرابِچو

نیست، سر خُم پول را گشادم، سر خُم میرا گشادم، منظور خُممیهايگوید سر همه خُممیقبالً توضیح دادم که

تجسم کردم که اینقدر پول دارم دیدم . اش خوردمچیز خوبی است من گشادم و از می،گویندمیچیزي را کههر

تایید مردم هم خوردم، دست زدن مردم هم خوردم، توجه مردم هم خوردم، میرا خوردم،میآید، اینمیخوشم

.دانشمندید آن هم خوردمکه شماهمه هم گفتند

آید من میتواند راضی کند، وقتی آنمیتواند مست کند، مرامیاب قوي سرکش تو مرادیدم نه، فقط این شر

پس شرابی که .کند، دل من شاد استمیراضیم، من خوشحالم، من نرمم، من مثل تو هستم و سر من درست فکر

این جهانی توجه من دیگر به شرابهايفرستی از آنور در این لحظه، میمن باید بخورم همان شرابی است که تو

.ندارم
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بخندد؟یاسمنوگلمندلدرکهعجبچه

نیامدبرمدرتو،چولطیفیبري،سمنکه

زاد بشود و دلش بینهایت بشود، یعنی آاگر کسی در این لحظه از زمان جمع بشود و از هم هویت شدگی با چیزها 

خندد؟ گل و یاسمن، میردها بریزد، در دلش چهتمام آن دوو ترس برود و خشم برود.به بینهایت و ابدیت خدا

.شودمیامروز گفت، هزارتا چیز دیگر از دلش به بیرون متصاعد،شادي، آرامش، انعطاف، فضاداري، بوي خوش

.شود، از بوي خوش این گل و یاسمنمیخودش اولین کسی است که چهاربعدش سیراب

یعنی مثل . لطیف است، خوشبوست، مثل تو در بر من نیامدبر یعنی کسی که بدنشبري، سمنبراي این که سمن

او در شویم و ما در بر او هستیم یا در آغوش او هستیم میگیریم با او یکیمیحالتی که ما در آغوش زندگی قرار

کندنمیجهان برابرياین ر بودن هیچ چیزي در بر ماست، این حالت با در ب.

چاره ندارد جز اینکه از این فضاي ذهن و از این هم هویت شدگیها و از این باز هم تاکیدي است که انسان هیچ

زندگی طرح دارد، طرحش را ،مقاومت نکند در این لحظه،و اگر ستیزه نکند،گرفتاریهاي ذهن خودش را آزاد کند

دانم، نمیدانیم،نمیهما اگر از سرکشی بیرون بیاییم، اگر بگوییم ک. کندمیکند، شما را رهامیدر مورد شما اجرا

کند مردم هم کمکمیمن تسلیم هستم، من بلد نیستم، هم در مقابل خدا و هم در مقابل مردم، خدا کمک

.شویممیزادآکنند ما می

شما این آزاد شدن از ذهن را مشکل ندانید؛ . این آزاد شدن طرح زندگی است، طرح تکامل هوشیاري است

گویند این کار یک کار طبیعی است کار اَبر انسان نیست، می.دهندمیار را طبیعی جلوهبزرگانی مثل موالنا این ک

آگاه شدن از این لحظه ابدي که ،یعنی به حضور زنده شدن و در این لحظه به بینهایت و ابدیت او یعنی ابدیت او

لحظه هستیم و این را درك این لحظه هست این لحظه جاودانه است، همه در این لحظه هستند، ما از جنس این 

.کردن و زنده شدن به آن طرح زندگی است

آورد اینجا، ولی عجله کردن شما ستیزه است، میخواهد شما اینطوري باشید، ستیزه نکنید او شما را فوراًمیاو

موازي شما باید همین طور . طرح ریختن شما بوسیله من ذهنی ستیزه است، تقلید شما از فالن کتاب ستیزه است

شوید، او دارد کارها را میشوید، فضادارمیتسلیم برو جلو، سئوال نکن، شما خواهید دید در مدت کوتاهی لطیف

دهی بدان که آن میکنی بدان که من ذهنی باال آمده، هر موقع واکنش نشانمیکند، دیدي که ستیزهمیدرست
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ن هم هویت آ،دهیدمیر دیگران شما واکنش نشاندهی در دیگران، به آن چیزي که دمیچیزي که بهش نشان

بوسیلۀ آن اصالً خود واکنش یک مکانیزمی است که شما. آن را پیدا کن بیندازشدگی آن عیب در تو هست، 

. دهی در تو هستمیبه هر چیزي که گیر. کنیدمیعیبهاي خودتان را، هم هویت شدگیهاي خودتان را شناسایی

. ن در شما هستآگذارد و این اثر بد است، میشود یک اثري روي شمامیپهلوي شما رداگر کسی از شما یا از 

.پیدا کنید چی هست

تواند شناسایی نمیتواند، کوهمیتواند بکند با آن صالبتش، انساننمیاین ها همان کارهایی است که گفت کوه

ایی پذیرش لطافت زندگی را و زنده شدن به خدا را و ما توان. توانیممیتواند شناسایی کند، مانمیحیوان،کند

شما منحلش کن، شما درست کردید به . رودمیشود ومینه بوسیلۀ من ذهنی، وقتی من ذهنی منحل. داریم

با ستیزه . خواهم دیگر، ولی ستیزه نکن باهاشنمیبگویید که بپاش. توانید بپاشانیدمیعنوان هوشیاري، شما هم

.شودمیبا مقاومت بافته. شودمیبافته

کردمتركروزسهدوراخودمرادپِیتز

نیامد؟میسرمکهپسزانماندمرادچه

روانشناختی هستند مثل تایید، توجه هاي هاي من ذهنی را که اکثرشان خواستهبلی وقتی ما مرادها و خواسته

خواهی میآخر براي چی. ز ما قدر شناسی کنیدمردم اآيگوییممیمثل شناسایی مردم، مثل قدر شناسی مردم،

تواند هدف داشته باشد خواسته داشته باشد، میهر کسی.گذاري کنارمیاین را؟ وقتی مرادهاي روانشناختی را

احتیاج به خانه داریم، . باید کار کنیم،داشته باشیمکارخواهیم، بایدمیمقداري پولخواسته هاي اصیل، ما مثالً

به فرض کنید که مهر و محبت داریم، احتیاج به دوست داریم، احتیاج داریم خانواده داشته باشیم، هر جور احتیاج 

احتیاج به غذا، احتیاج به لباس، احتیاج به مسکن، ولی . اینها نیازهاي اصیل است،دهیدمیکه شما ترجیح

. احتیاج به تایید نیاز اصیل نیست

رد تمام انسانها بطور جمعی صادق است و هم در مورد فرد من، به خاطر این که این هم در مو،چند روز:می گوید

به تو زنده بشوم این مرادها را تعطیل کردم، وقتی به تو زنده شدم، دیدم که تمام امکانات تو در اختیار من قرار 

خواهی میاه، هر چیکنی، به من گفتی که بخومیمن مجهز شدم به ذهن تو، تو از طریق من فکر،گرفت، خرد تو

پس اگر .کنم، دیگر رسیدن به مرادها هر مرادي برایم میسر شدهمیدر جهان مادي درست کن، من برایت درست
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توانیم به میوقتی به او زنده نیستیم با دود کردن. رسید به خاطر این هست که به او زنده نیستیدنمیشما به مراد

این من ،رسیم به آنجا با توجه به این که با من ذهنی رفتیم رسیدیممییک سري مقاصد مادي برسیم، ولی وقتی

بینیم مریض شدیم، میرسیم به آنجامیوقتی. کندمیکند که وسیلۀ رسیدن هدف را فاسدمیذهنی یک کاري

که کلی وردیم یا از راه نامشروع بوده یا یک کارهایی کردیم آروابطمان با مردم خراب شده، آن چیزي که بدست 

باید بیاییم دردسرهاي آن را بکشیم، در نتیجه هدف ما درد ایجاد کردیم و من ذهنی بادام پوك کاشته، حاال 

.خواهید این کار را بکنیدنمیشما.فاسد شده

پس اولین مراد ما اولین مقصود ما زنده شدن به اوست، براي آن مرادهاي روانشناختی را مخصوصاً روانشناختی را

،تواند بفهمد که مثالً نیاز به تایید و توجه و پز دادن نیاز تقلبی استمیهر کسی در هر سنی. وانیم ترك کنیمتمی

توانید بگیرید، وقتی حالت یقین و حالت شادي و آرامش میشما تایید و توجه را از زندگی. نیاز اصیل ما نیست

کنید، احتیاجی ندارید از بیرون یک چیز تقلبی میسشآید باال، و شما االن حمیجوشدمیاصیل از این چشمه

کنم، ولی اگر صدتا دوست نمیگویم من احساس امنیتمی.خواهیممیمصنوعی اینها را ما از بیرون. بگیرید

خواهم از بیرون بگیرم، از بیرون مییعنی یقین ندارم به زندگی، حس امنیت ندارم،.داشته باشم پشتم قوي است

.باید بطور اصیل در ما زنده بشود. توانیم قرض کنیمنمیاینها را

چاکروغالمشدمچوراشاهیتروزسهدو

نیامدچاکرمچوکهشاهینماندجهانبه

بلی من واقعاً دو سه روز شاهی تو را قبول کردم گفتم تو شاهی، اي زندگی در این لحظه تو تصمیم بگیر، من به 

پس من شاهی تو را و .کنمنمیستیزه با هیچ چیز. این لحظه مقاومت را صفر کردمیعنی در. فرمان تو سر نهادم

آید در این لحظه، در این میهر چی پیشکنی و میکنی از طریق من و عملمیفرمان تو را هر چی االن فکر

.پذیرممیتعمیم ندهیم،لحظه این صحبتها مربوط به این لحظه هست

گویند که خیلی خوب ما حاال صد دالر پول داریم تا آخر میدهندمیدارند تعمیممیبعضی ها من ذهنی را نگه

هر چه پیش بیاید این لحظه. شما لحظه به لحظه شاهی او را قبول دارید. گویدنمیاین را. عمر صد دالر بس است

خواهید خانه تان میشود،خواهید پولتان زیاد بمیشما.خواهید عوض کنیدمیولی جهان بیرون هم،پذیریدمی

هزارتا هدف خواهید میخواهید کتاب بنویسید،میخواهید از نظر علمی گسترش پیدا کنیدمیبزرگ بشود،
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زندگی کوچک کوچک جلو. ولی همیشه آن شاه است در این لحظه یادمان باشد همیشه این لحظه هستدارید،

یعنی کامالً موازي با او باشید، پر .تان را بگذاریدام انرژيباید تم،کنیدمیرود، این لحظه یک کار کوچکیمی

گذرد، لحظه بعد دوباره این لحظه است، میانرژي او از شما بگذرد، لحظه بعد دوباره این لحظه است، دوباره پر

.هیچ موقع نیست که این لحظه نباشد

دهد میآینده است و بیشتر اوقات تعمیمکند گذشته است میکند فکرمیاین ذهن است که وقتی با زمان کار

نه . اشکالی ندارد،گوییم این وضعیت فعلی را همین طور حفظ کن نگه داردمیکنندمیوضعیت را، بعضی ها فکر

گوییم ما، شما شاهی او را قبول داشته باشی، شاه زندگی مادي شما را هم هر جورکه شما بخواهید نمیاین را

تواند شاه شما نمیهیچ چیزي،هیچ شاهی در زمین.شوندمیهاي زمینی مخلص شماتمام شاه. کندمیعوض

.بشود براي این که االن شما در فرمان او هستید

وقتی شما احتیاجی به چیزي در بیرون ،وقتی شما نگذارید توجهتان بوسیلۀ یک چیزي در بیرون جذب بشود

شما شاه این جهان هستید، اگر چیزي در ، به صندوق او برویداین قدر که چاکرش بشوید، این قدر که ،ندارید

باالي همه . براي آنکه چاکر آن شاهید. نتواند تحت نفوذش قرار بدهد شما شاه نیستید؟ چرا شاهیدبیرون شما را

.شوندمیجهانی در شما جااین همه اتفاقات و چیزهاي . اتفاقات هستید

گردونمسافرانزبرپرگفتخرَدم

نیامد؟مسافرمکهنشستیپاشکستههچ

و خرد ،گویدمیفکر،گویدمیخرد ما، چه خرد من ذهنی، چه خرد زندگی، خرد من ذهنی و ذهن بصورت حرف

بنابراین از جنس مسافران گردون ،گوید تو از جنس زندگی هستی و از جنس نامیرایی هستیمیزندگی به ما

ما هم به عنوان هوشیاري نامیرا بطور . که بطور موقت در این جهان استمسافران گردون یعنی هر چیزي. نیستی

پس بطور . رودمیشود از بینمی، بطور موقت در جسم هستیم، این جسم بزودي خرابموقت در زمان هستیم

.موقت در این جهان هستیم و تن ما مسافر گردون است

، وضعیتها، ز جمله تمام اجرام سماوي، مثل خورشید، ماهآید به این جهان امیمسافر گردون یعنی هر چیزي که

چرا مسافرند؟ براي . جسم انسانها، جسم حیوانات، جسم نباتات، جسم جمادات اینها همه مسافر گردون هستند

ولی ما مسافر . خواهند از یک جایی بروند به یک جاییمیروند،میآیند به این جهان از بینمیاین که هی
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همه . ، فقط خدا مسافر نیستروان است،ما مسافر است ولی اصل ما نامیراست، اصل ما ساکن است، تن نیستیم

یعنی دل .گوید که شما از مسافران گردون بِپر، مسافر گردون ناپایدار و گذراستمیچیز مسافر است، و خرد من

، که همه ما منتظریم، یک مسافر نبند براي اینها بپر وراي این ها و تو بصورت پا شکسته نشستی یعنی منتظري

.بیاید

اند، وضعیت سیاسی ، وضعیتانداند یک چیزيمسافر یک وضعیت است، همه مردم من ذهنی منتظر یک کسی

اند و شکسته پا نشسته.ی عوض بشود، وضعیت پولی من عوض بشود، منتظر مسافرمعاجتمعوض بشود، وضعیت ا

ام از مسافرت خواهد آمد مثالً گوید بچهمینیامد، درست مثل کسی کهنالم مسافرم میآید،میکه کی مسافرم

هستند و گردندهانکه اینها مسافر،ولی به جاي بچه ما منتظر خیلی چیزها هستیم. سه ماه دیگر از حاال منتظرم

.کنیم که این وضعیتها هر چی هستند خواهند آمد و زندگی ما را درست خواهند کردمیما فکر

با تغییر وضعیتها به زندگی برسیم، خرد من به من ،منتظر آینده هستیمایم چونفلجبراین ما در این لحظهبناو 

ر بسوي یکتایی، بپر بسوي اصل خود، بپر هیچ کدام از این مسافران با تو هم جنس نیستند، تو بپگفته از اینها بپر، 

روي خودت بنا بشوي، مسافر ،ي مسافر بنا نشويروبا خودت یکی بشو، در این لحظه بگذار بصورت هوشیاري

شما نباید دل ببندید به وضعیت و این کار ما را فلج،یعنی در حال سفر است، هر وضعیتی در حال تغییر است

.کندمی

کنند اتفاق این لحظه را تا برسند به وضعیت میگیرند و پلکانمیمردم اتفاق این لحظه را به جاي این لحظه

که بارها گفتیم این را اینقدر باید شما تو ذهنتان این را تکرار کنید. در آینده که به آنها زندگی خواهد داددیگري 

را که زندگی شوند، یعنی اگر این لحظهمیتا جا بیفتد، اگر این کار را بکنید یواش یواش وضعیتها تبدیل به مانع

خواهد میفضا در سینه تان باز نکنید که زندگیزیاديمقداراست فضا را باز نکنید، از جنس او نشوید، یا حداقل 

.این کار را بکند

اگر شما مقاومت کنید و بیایید فضا را ببندید، هوشیاري جسمی را به کار بیندازید فقط جسم این لحظه و یا 

هاي اطراف شما به بزودي خواهید دید که وضعیت،آن را پله کنید براي وضعیت آینده،وضعیت این لحظه را بگیرید

اید که همسر شما، بچه شما، دوست شما، رئیس شما، کسانی که با آنها سر و کار دارید میآید، به نظرمینظر مانع

یواش یواش خواهید دید که اینها ،خواهد بگذارند شما به زندگی برسید، اگر این کار را ادامه بدهیدنمیاینها
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سالگی اطرافیان خودشان را دشمن خودشان50خیلی از آدمها در سن . ستاینها همه توهم ا! دشمن شما هستند

به جاي این لحظه مافقط از آن تقصیر از آن اشتباه آمد که گفتند که.ذهنشان ایجاد کرده.توهم است. دانندمی

کنیم میرا پلهپذیریم و آننمیکنیم، بطور کاملمیگیریم و با آن ستیزهمیاتفاق این لحظه را،که زندگی است

.براي رفتن براي یک حالتی که به ما زندگی خواهد داد

گویم شما از وضعیت این لحظه استفاده نکنید براي رسیدن به پول بیشتر، ولی در آن پول نمینگاه کنید من

در شمابعد از این اتفاقات.افتندمینباید هم هویت باشید با اتفاقات، اتفاقات در شما. بیشتر زندگی نیست

آید، شادي از میشوند و شاديمیافتند از برکت شما برخوردارمیکنید اتفاقات در شمامیافتند، فضا را بازمی

.کندمیپر برکت،کندمیاتفاقات را عوض،ریزدمیآن فضا به اتفاقات

آورید از میدید که پیغاماین کار را ادامه بدهید یواش یواش خواهید . شویدمیشوید پر از شاديمیشادي فضا

چرا؟ براي این .شودمیجوشد و از طریق شما وارد این جهانمیآنور، مرتب پیغام آور شدید، پیغامها توي دلتان

که به شما که وضعیت را ندیدید، از وضعیت زندگی نخواستید، وضعیت را نگرفتید بروید به یک وضعیت دیگر 

گذرد، من یک روز می، کدام وضعیت مسافر نبوده؟ مسافر کسی است کهزندگی بدهد، وضعیت را مسافر گرفتید

. روم گریه نکن من مسافرممیخانه شما هستم فردا

خواهد بمیرد شما میتان همه مسافر است، این تن هم مسافر است، فردا این تنغیر از شما یعنی اصلتان خدایت

ادرهاي ما که پیر شدند مسافر بودند، ما هم مسافریم دیگر، پدر و مخواهید بکنید؟ مسافر استمیچه کار

.مانتن

دلکبوترِتنمزبامتسويپریدچو

نیامدکبوترمکهبلبلچوشدمفغانبه

پشتسويبهبرودذهنیمنبراساستمرکزمن ذهنی را نگه دارد و بوسیلۀ که انسان ،کبوتر دل یعنی دل ضعیف

خدابهخواستمیعنی،خدابامسويبهفرستادمرادلمکبوترگویدمیو.خدايسوبهبرودیعنی،خدابامیابام

،گرفتخواهدصورتآیندهدراینکهکردفکربودزماندروبودذهنیمنجنسازکهمندلولی.برسم

دراًحتم؟رسممیخدابهمنکی؟آیدمیمنکبوتراینکیکهافغانبهکردمشروعشدمفغانبهمنبنابراین

.نداردفایده،ضعیفدلکبوترفرستادنوبرخواستنجوراینیعنی؟کیولیرسممیآینده
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.ماتییخدایعنیخودم،شدمبلندخودمکردمرهاراکبوترگویدمیاآلن

بازانچوشدمهوابهدلکبوترِپیِچو

نیامد؟برابرمکهعنقاوماندهمايچه

خودمبهرامناینو،برسدخدابهتواندنمیکندمیکارزماندرذهنیمنیعنیوترکباینفهمیدمحاال که 

وضعیترالحظهاین،داندنمیزندگیرالحظهاین،بشودتسلیمخواهدنمیلحظهایناینکهبراي.رساندنخواهد

بنابراین.نیستخدا،استوضعیتیکهمآنبیندمیکههمراخداآنوردیگوضعیتسويبهرودمیوبیندمی

.شدمبلندخودم

اینوعقبکشیدموقتیبازانمانند، شدمهوابهدلکبوترپیچو،یتمیخدازندگیخود،توخودیعنیمنخود

اینوشدمبلندناظربصورتوشدمناظروماندمعقبوداردمینگهزماندررامن،منذهنکهدیدمراوضعیت

دیگر .بشومخداجنسازتوانممیتسلیمبالحظهاینکهکردمدركیعنی.بخورموکنمشکارانمتومیراکبوتر

کهدیدمراهماهروعنقاهرصورتایندر.کردمشکارراکبوترو.کردمشناساییراذهن،بیرونآمدمذهناز

.بودمآنهاازباالترمن

دوهروشودمیشاهبنشیندکسهرسررويکهاستپرندهیکرهدوباهمهماوسیمرغیعنیعنقاکهدانیدمی

عنقابهشدمتبدیلهمابهیعنیواستلحظهایندرخدانهایتبیعمقبهشدنزندهواقعدرنمادینطوربه

متوجهمااشعاراینبا.استمحدودبردشذهنیمن.استمحدودبردشکبوتر،نبودمکبوترردیگ. شدمتبدیل

.ردیگدهندمییادمابهراهاهمینبزرگان،بودهغلطاستکردهبشریتکهکاريآنکهشویممی

کبوترایجاد،دلمکردمراباورهااندجسمباورها،رفتمباورهادنبالمن،رفتمخطاراهاستسالمپنجاهاگرهممن

بهکردمتبدیلراخودمولیشومبلندودمختوانستممی.بودمعقابجنساز،بودمبازجنسازخودممن،کردم

کهکرددرستخدایییکهمآن.برسخدابهبروتو،کنخداجستجويتو،شوبلندتوگفتمذهنیمنیک

خدااو.برسماوبهکهدارمراباورهااینوکارهااینتماممنو،رسیمیبهشآیندهدرگفتمنبه.بودجسم

.بله.نیست

خودمبایدپس.شومبلندلحظهاینبازبصورتاگر.کندنمیبرابريمنبرابردرعنقاییوهماهیچبنابراینپس

اتفاقزندگیباشویدموازي،شویدبتسلیمیدیبیاشما.کنمپروازتوانممیمن. کنمبلندراذهنیمننه،شومبلند
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بینیدمی.بپذیرید،کنیدقضاوتذهنباذهنبهدبرویاینکهازقبلقضاوتازقبلشرطوقیدبدونرالحظهاین

این،بودهعمیقبسیارعمقاینکهشویدمیمتوجهبعدوشویدمیهماجنسازشویدمیعنقاجنسازداریدکه

بودکوتاهپرواز، بودمحدودیت،بودترسکه،کبوتريهايخصوصیتازراشماابديۀ لحظاینبهآگاهیحس

.شدتبدیلبازبینشبهکبوتريمحدودبینشازشمابینش،شدعوضشمانشبی.آوردبیرون

پشیماندلِآنوتوپریشان،تنايبرو

نیامددیگرمدلنرستم،تادوهرزکه

همماجسماینحتی،شویممیهویتهمچیزهاباما،استپریشانتنکهذهنیمنوقتیکهشودمیمعلومپس

دل.شودمیمامرکزوقتی،مامرکزشودمیوآیدمیپریشانذهنیمناین.استشانپریذهنیمناینجزو

.کندمیخبطاحساسوگناهاحساسوسفاتاحساسهمیشهکهاستدلیپشیماندل،آیدمیبوجودپشیمان

تاريساخخصوصیتیک،کنندمیمردمکهگناهاحساسکهبدهمتوضیحخواستممیمنبیتهمینۀ بوسیلو

.نیستموضوعونیستمحتواواستذهنیمن

،منبزرگدل،نشدمآزادنرستمدوهرازمنتاپشیماندلوپریشانتناینازکهگویدمیبیتایندرموالناو

بوخگیردمیقرارکسیبندهموقعیتایندروقتیشایداما.نیامدبودخدابهشدنزندهکه،مننهایتبیدل

مربوطهاتلفناینقسمتبیشترین،زنندمیتلفنیافرستندمیایمیلیاکننددلدردخواهندمیاوبامردم

.مالمتوگناهاحساسبهشودمی

ذهنیمنخود.شودمیبدآثارشوماندمیباقیآثارشکهگیردمیتصمیماتی،باشدآدمدلوقتیپریشانتنو

رودمیاستجوان،رسدنمیمادرشوپدربهموقعبهکسییککهبینیدمیمثالً.استبدکهکندمیقضاوت

؟ کردمراکاراینچرا،کندمیگناهاحساس،خوردمیتاسفکنندمیفوتمادرشوپدروقتی

بهشونهستندکوچکهاشبچهکهموقعی،آورددرمیپولبوخ،کندمیکاررودمیکهبینیدمیمادري

، گذاشتمکمگویدمیشودمیگناهاحساسدچارهستآنهادراشکاالتیوشوندمیبزرگهابچهوقتی،رسدنمی

خوبراخودمنقشونبودمخوبیمادرمنکه،کندمیگناهاحساسولی،داردچیهمهداردپولاینکهوجودبا

ذهنیمنساختاريوهايالگازدوهرگناهاحساسومالمت،آیدمیمالمتدنبالشگناهاحساس.نکردمبازي

موضوعوقتی.هستندیکیهمبااینهاپشیمانیاحساسیاخبطاحساسیاگناهاحساسکهبینیدمی.هستند
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معاملهرویممیآییممیماکهکنفرض.کنیدمیفعالراآنشماوپیشآوردمیراخودشدوباره شودمیعوض

بالفاصله،کنیممیضررماوپائینآیدمیقیمتشآن،خریممییملکیکیا،خریممیاستاكمثالًکنیممیاي

چیزيیکدارماآلن،کردمضررمنخوبخیلیکهبشویممتوجهاینکهبدون.آیدمیپیشگناهوخبطاحساس

.استبودهاینقدریادگیريۀ هزینوگیرممییاد

ازايدرجهبهبعد،خردمیاستاك،مارکتاستاكردحتی،بازدمیرودمیکهبینیدمیرازیاديمبالغکسییک

تحملتواندنمی،کندخودکشیخواهدمیکهرسدمیدیگریکیحتیوخودمالمتوگناهاحساسوپشیمانی

یادگیرياینۀ هزین،رفتهامسرمایهتمامو؟دانستمنمیچرا؟کردمچرارابزرگیاینبهخبطمنگویدمی،کند

بوخکهو بگویی بگیريیادوبرويمسئولیتبارزیرنبایدچرا؟باشدتواندنمیچرا!باشدقدرنایتواندنمی

.دادممیبایدهزینهقدراین،نباشدریسکتوشکهبکنمکاريیکبروموهااستاكبانکنمبازيمناینکه

نگهزندهآنباراخودشنیذهمنکهاستذهنیمنابزارهايازیکیاشتباهحسوگناهحسصورتهربه

آوردهاشبچهبرايغذاوکردهجمعپولوکردهکارکهمادريیک.آیدمیدیگريوخودمالمتدنبالش،داردمی

خبطاحساسهماواستکردهمواظبتهایشبچهازماندهخانهکههماو،کندمیخبطاحساسآنطوري،است

ندارمپولاآلنخریدممیکامپیوترامبچهبرايمثالًوآوردمدرمیپولکردممیکاررفتممیاگرگویدمی،کندمی

راخودشخبطاحساس،نیاوريچهبیاوريدرپولکنیکاربرويچهکهبینیدمی.کندمیخبطاحساس،بخرم

.کندمیمطرح

رفتهماهششعرضدر% 30کهبینیدمی،خریدمیخانهیکشماحتی،بیزنسیۀ معاملبرو،کنعوضراموضوع

خبطاحساسکهبینیدمیشودمیمطرحوقتی.ي آنرورفته%50خریدهۀ دیگرخانیکدیگریکیولی، ي آنرو

.خبطاحساسدوباره، باشیمخوشحال،کردیماستفادههمماباباحاالکهگویدنمیذهنیمناصال،کنیدمی

ازدواجشخصاینبامثالً،کردیماشتباهنداشتیمشانسکهگویندمیکنندمیازدواجمردم،شودمیعوضموضوع

کنیدپیداراالگو،الگوستیکاینکهبگویمخواهممی.دهدمینشانراخودشخبطوگناهاحساس،کردیم

پشیماندل.استپشیماندلاین.کنیدرها،بیندازید، کندمیتکرارراخودشمختلفهايهندرزمیوقتی

خوب ؟کردمراکاراینچرامناینکهیعنیپشیمان، کردخواهدپشیمانراشمابکنیکاريهرکهداردییالگوها

اینمنبگوییدبرویدمسئولیتبارزیراینکهجزاآلن، استگذشتهبهمربوطاین،دیگربکنیمتوانیمنمیکاريما
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موضوع.نیستهماینحاالولی،بکنمتوانمنمیيدیگرکار،گیرممییاددارم،بودهاشتباهحاال،کردمانتخابرا

.باالآوردمیراخودشکنممیانتخابراموضوعهروکنممیکاريهروهستمنباالگواینکههستاینسر

.بیندازیدراخبطاحساسیاگناهاحساسومالمتالگوي،کنیدپیدارااینشما

انسانهاکهقدیمخیلیزمانهاي،بودخطردرجانشکردهمیخبطیاگروبودهمفیدبشربرايموقعییکشاید

آنجا،شبکردندمیاقامتآمدندمیجایییککنفرضمثالً،نکنندرااشتباهاتبرخیکهبودندمجبورخوب 

اعضايازتادویا،کنیدجبرانبتواندشماکهنبوداشتباهیاین،خوردندمیهمهکردندمیحملهوحشیحیوانات

بدجااشتباهآنکشتندمیرانفرچندیاکشتندمیراهمهوکردندمیحملهايعدهیکیا.خوردندمیراخانواده

ولی،بودخطردربشربقاياًواقعشدمیتکراراگر،شدمیتکرارنبایداشتباهاین،کردیماقامتاینجاماواست

همیشهشما،کهکندنمیتهدیدراماشخصبقاياًواقع،کهکندنمیدیدتهرامااینقدرکهامروزياشتباهات

.نیستثرؤماآلنالگوبنابراینپس،کنیدجبرانتوانیدمی

ناخوشنوديودردتواندمیکهاستچیزهاییآنازیکی.نیستقبولقابلامروزهگناهاحساسحملالگوي

داریدهی.کنیدمیراکاراینداریدکهندانیدشماوپیشبیاوردراخودشهیالگواینوکندزیادرازمینه

اآلنبودهبقاسببپیشسالهزارانخودمالمتوشدیدخبطاحساسوگناهاحساساگر.کنیدمیگناهاحساس

وفکرکه،هستزمینهناخشنوديسبب،استمریضیسبب،استجسمیدردهايسبب.ماستنابوديسبب

.بیندازمرااینبشناسمبایدمنوکندمیرابخرانمعمل

وکندمیناخشنودراماواستذهنیمنابزارهايجزوکهکردنخبطاحساسوکردنمالمتبادانیممیماو

اینقدرکردنمالمت.آیدمیمالمت،خفتوگناهاحساسازپس.بگیریمیادتوانیمنمیماگیردمیراماحال

.استکردهرااشتباهیکهکندانکارآدمکهشودمیدمنتیجهدر.رودنمیمسئولیتبارزیریکسکهاستسخت

بارزیرمناصالً،نکردممن،بدهیمنبهگناهوخفتاحساسخواهیمی،کنیمالمتخواهیمی،نکردممن

.رومنمی

کسیهر.بگیریمیادخوبخیلییمیگومی.درونمیبارزیرمردم،نکنیمعملشوبشناسیمراالگوهاایناگرولی

تکرارخواهیمنمیبگیریمیادخواهیممیولیکنیمنمیهممالمت،کهشیمکُنمی،کنداقرارخودشاشتباهبه

بادامذهنیمنچونکندمیاشتباهباشدداشتهذهنیمنکسیهر،اندمعمولیاشتباهاتاشتباهاتاینوکنیم
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داریدگناهاحساسشمااگرپس.آیدمیبوجوددردمدتییکازپسباالخره.استكپوبادامشکاردمی

بایدوبکنیدتوانیدنمیکارياآلنکهبدانید.داردبرنمیشماسرازدستگناهاحساساینوداریدخبطاحساس

.داردگهنزندهراخودشخواهدمیکاراینباشماذهنیمنکهبدانیدوبگیریدیادازشفقط

بارزیرعوضش.نکنیدوبشناسیدرادیگرانیاخودمالمتوخفتحسوگناهاحساسموضوعدواینحداقل

احساسایناصطالحبهشمااگرو.نکنیدتکراراین را دیگروبگیریدیادواستزندگیکارکهبرویدمسئولیت

،اوستتقصیریدیبگووکنیدمالمترادیگرانونرویدلیتمسئوبارزیرهماگروداریدنگهراپشیماندلوگناه

تواگرخوب .شدباعثفالنیگوییممیکنیمنمیبررسیدرست،کنیمنمینگاهدرستکنیممیازدواجمامثالً

ثباعفالنیکه،دانیممیدشمنرافالنیاآلنما،شدباعثفالنی،بچسبیمالگواینبهمانپشیماندلدر،دلمان

.نکنیمبررسی،نبینیمدرست،نکنیمفکر،نبینیمماکهشد

کنیدمالحظهشمارامورددواینفقطاگرکنممیعرضدوبارهپس.کنیمتکراردوبارهرااشتباهایناستممکن

دانیدبوبشناسید،رامالمتوکنیدمیحملراگناهاحساسشمااگر،شودمیایجادشمادرفضاکلیوانرژيکلی

صندوقیک،استالگویکاستعارضیچیزیکاین،نیستشمااصلیوجودجزومالمتوگناهاحساساینکه

شودمیچینرویدتوشدیگر،نرویدتوشدیگربیندازیدکنیدشناساییرااینهاباید،استصندوقچندتااست

این صندوقها را بفروشید به من به جایش گفته ،صندوقهاستاینخریدارخدا،افتدمیصندوقرودمیصندوق

. یا زنده شدن به اوستستهبهشت را بگیرید، بهشت فضاي بینهایت وسیع یکتایی این لحظه 

احساس گناه به او ندهیم، خیلی از ما وخفت ،خواهیم یاد بگیریم که اگر کسی اشتباه کردمیاز این بیت دوباره

توانیم میآوریم، وقتی یک نفر یاد گرفت ازشمیهی به رخ خودش،کی راکنیم اشتباه ینمیعادت داریم که رها

این احساس گناه و حس خفت و خواري یک .حس خفت و خواري بهش ندهیمو بگذریم، و دیگر تکرارش نکنیم 

.تواند بیرون بیایدنمیشود که شخص از آنمیصندوقی

و گناه و مالمت احساس بکنیم توي صندوق نباید ما. ون بیایدما باید کمک کنیم به مردم و بچه ها از صندوقها بیر

توي که کند میخفت و درش را ببندیم و با تکرار محکم کنیم، چون یک نفر مدتها توي صندوق باشد عادت

گیرد بوسیلۀ پدر و مادرش میسالگی را یاد10و اگر کسی . اش بشودصندوق بماند، یکی از صندوقهاي دائمی

اید و االن دیگر در گذشته انجام دادهاشتباهی یک پس اگر شما . ی هم این را با خودش حمل کندهفتاد سالگ
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اگر جبران ناپذیر است که این موضوع مرتب .توانید جبران کنیدمیجبران ناپذیر است، اگر جبران پذیر است که

.و االن دیگر وقتش گذشته.شود که من این کار را کردم سبب شد که این کار را نتوانم بکنممیتکرار

آنها فوت شدند ،کردیممیکردیم نکردیم، یک کاري باید براي پدر و مادرمانمیمثالً یک کاري براي بچه هایمان

شش هفت تا خواهر و برادریم، چرا من بکنم، چرا آن کهما فکر کردیم. و آنها هم گفتند بکنید نکردیم. نکردیم

خوب من نگهداشتم مدتی، آن هم برورد ،پدرم مریض استخوب نکند، رادرم یکی خواهرم نکند، آن یکی ب

.گویم که چرا من این حرف را زدممیخوب االن یادم افتاده! نگهدارد به من چه

دریغ بیدریغ دارید اصالً کاري به خواهر برادر ندارید، این ها را ما از موالنا یاد بگیریم، شما مهربیاگر شما مهر

هر زنده است خیلی موقع ها شش هفت تا خواهر برادر یک نفر هست که دلش به م. سئولیت را قبول کنیدبدهید م

باید ،ولی اگر شدند. کند، بقیه رفتند دنبال کارشان، آنها هم دچار پشیمانی خواهند شدمیو به پدر و مادر خدمت

. یاد بگیرند که الگو را بیندازند

دهیم آن کارهایی را که سبب خبط خواهد شد و احساس میورد چیزهایی که انجامتوانیم با مطالعه در ممیما

سالتان است 30من از شما یاد گرفتم این است که اگر شما مثالً و آن چیزي که. گناه در آینده خواهد شد نکنیم

نگویید من از صبح. شوندمیبچه کوچک دارید باهاش بازي کنید، باهاش وقت بگذارید این بچه ها به زودي بزرگ

مان باید شوند، به عنوان پدر و مادر با بچهمیآورم خانواده خوشبختمیآیم عوضش پول درمی11روم ساعت می

ها مخصوصاً وقتی بچهچرا این کار را نکردم؟ . اگر نگذرانیم بعداً دچار احساس گناه خواهیم شد،وقت بگذرانیم

.نکردیدبا ما د که شما این کار را کننمیشوند و به ما یادآوريمیبزرگ

این که یک شخصی دچار این عارضه است که من مادر خوبی نبودم، من پدر واحساس گناه، مالمتآن موقع

توانیم واقعاً باید یاد بدهیم به میما.ام اینطوري بشودخوبی نبودم، من به عنوان پدر یا مادر باعث شدم این بچه

ببین اینها چه احتیاجی ،ها کتاب بخوانخواهی ازدواج کنی، به عنوان مرد راجع به خانممیمثالٌ تو،جوانانمان

و چه رفتارهایی باید بکنی، ؟اش نسبت به زن چیست؟ زن چه موجودي استآدم به عنوان شوهر وظیفهدارند 

عنوان مادر، راجع به بچه چندتا کتاب بهیاوقتی بچه دار شدي چه کار باید بکنی؟ وظیفه تو چیه به عنوان پدر و

من االن . شوند که ما اشتباه نکنیم که بعداً احساس گناه کنیممیکنند سببمیخوب اینها خیلی کمک. بخوان

آورد بعدش مالمت و من ذهنی میدل پشیمانی که احساس گناه بوجود.  کنممیدارم راجع به دل پشیمان صحبت
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ها رها نشوي آن دل بزرگ شما که زنده گوید اگر از این احساس گناه و از این پشیمانیمیموالنا. کندمیرا حفظ

.این موضوع را جدي بگیرید شما.آیدنمیشدن به خداست

توجه به بیتوانیدنمیولی شما،گوییم که این کار اثر داردمی،کنیم ما به عنوان کار معنويمیخیلی کارها را

شما . اشید اینها را نگه دارید و یک کارهایی بکنیم بگوییم این کارها درست خواهد کرد، نهساختارهاي من ذهنی ب

کنند، من میباید نورافکن را روي خودتان قرار بدهید، بشناسید که الگوهاي ساختاري که مرتب خودشان را تکرار

کنم میمن راجع به پول صحبت، آیدمیکنم احساس گناهمی، من بچه بزرگآیدمیکنم احساس گناهمیبیزنس

.آیدمیکنم احساس گناهمیصحبت، راجع به روابط آیدمیاحساس گناه

و پس این احساس گناه یک الگو است من باید این را پیدا کنم در خودم ببینم اینها صندوقهایش کدامها هستند

احساس گناه این در آیندهاقداماتی کنم کهاوالً.اي و یاد بگیرمکنند در هر زمینهمیچه جوري خودشان را تکرار

دل . آمدنمیکرد اینها بوجودمیپیش نیاید و اگر من موازي با زندگی بودم، زندگی از طریق من فکر و عمل

ان شاء اهللا که به اندازه کافی در این مورد . آوردمیکند دوباره پشیمانی بوجودمیکند عملمیپشیمان وقتی فکر

.صحبت کردیم

وداردتیتروشودمیشروعششمدفتر989بیتازکهبخوانمبرایتانراششمدفترمثنويدنبالهبدیداجازه

:گویدمیکههستاینازعبارتتیترش

989مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

برخواهند،ستیزازایشانآیینههرشويمیمشتريراباللچونکه، راصدیق) ع(مصطفیکردنوصیت

منازرابهانیموباشمنوکیل، کنخودشریکفضیلتایندرمرا، فزودنخواهنداورابهايوفزودبهادر

بستان

بودهرسولحضرتموذنبالل. هستباللداستاناصطالحبهقالبدرخوانممیبرایتانکهايقصهایندانیدمی

راباللخودوگیردمیذهنیمنراباللصاحبآنکهبودهرگستیزهنفریکصاحبشکهدانیدمیابتداو

جهانایندرزندهحضورعنوانبههمراآناسترسولحضرتلقبکهمصطفیبنابر اینوگیردمیماخدائیت

.گیردمیراستینمایندههست،ابوبکرلقبکهصدیقو.داندمیخداخودسمبلیا
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کهگویدمیراشخصیداستاناالنگذراندهاوضعیتآنازراماوکردنقلوالنامکهقصهچندتاازپسبنابراین

دردمورد، کردنکارخودشرويجديبطورکندمیشروعشخصیوقتیوبشودزندهحضوربهگیردمیتصمیم

خاردارچوبدردوزدمیخاردارچوببارااوباللصاحبدانیدمیقصهایندراینکهکماگیرد،میقرارذهنیمن

راخودشذهنیمنسلطهازخواهدمیباللبصورتکهکسیبهاستذهنیمندادندردوتهدیداتنشانگر

.برهاند

هربه.کندمییکتاییحسیعنیاحداحدگوید،میاحداحد، باللخوردمیراچوبهاوقتیکهدیدیمقصهدرو

راصندوقتادوفاصلهشودمیآزادصندوقیهرازوشودمیآزادقهاصندوازهوشیارانهدردهايایناثردرحال

کندمیحسعینیویقینبطوروخدابهوحضوربهشودمیزندهعیناوکندمیحسراآنعمقوکندمیحس

احدحداگویدمیرااینوکندمیحسلحظهیکرااوابدیتوبینهایتبنابراین،چییعنیخدابهشدنزندهکه

.شودمیردآنجاازصدیقگوید،میاحداحدکهدفعههروگفتن

باشدباللبگوییمکه، نقشتاچهارهرپس.هستیمکهچیزيآنازماستراستیندركنشانگرصدیقپس

منگرستیزه، جهود. هستمادر، جهودگذاشتهاینجارااسمشکهگرستیزهاینوباشدصدیقوباشدمصطفی

زحمتمقداریکازپسیعنیشود،مییارباللباهاللکهبینیممیقصهدرکه.ماستخدائیتبالل.استهنیذ

باللباهاللییکباالخرههست،سختپرهیزيهر، هاپرهیزوزحمتهااینتحملوهوشیارانه،دردوهوشیارانه

.شودمییار

کنندمیجستجوراآنمردموشودمیقیدوشودمیگفتهسمبلیکهمرمضانماهآخردرکههمانطوريهالل

چیاصلازواقعاکهشوندمیمتوجهردهخُیکیعنی.بینندمیهاللییکخودشانآسمانازواقعدرآسماندر

جهوداینهنوزولیکنندمیتجربهوکنندمیحسراآنعیناوکنندمییقینآنبهوچیستاصلشانهستند،

. هستباشدماصاحبکهرگستیزه

کهاینجاتاآمدیموخواندیمراقصه.آیدمیبوجودکهماستخودازحالتهایی، بگوییمنقشچهارتااینهمهپس

ازدانیدمیشمابراستییاشماراستینقسمتبگوییمکهاینمثلدرستکندمیصحبتمصطفیباصدیقوقتی

راستیبهکنممیکمکمنگویدمیخداوکندمیصحبتخداباشماراستینقسمتآنهستید،چیجنس

داشتهالزمتوجهوباشدداشتههزینهچقدرهریعنی.بگیرمنازهمرانصفشوبخرراباللاینبروتو:گویدمی
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موثرکارایندربودنراستینچقدروما،شدنآزادبهزندگی استکمکنشانگرسمبلیکودهممیمنباشد

صاحبشهنوزولیشود،مییارباللباکههستهاللهمینبودنخداعینیاراستیهمینقسمتاولینوهست

.بخوانیمراقصهبدیداجازه، بخررااینگرستیزهاینازبروکهگویدمیوآنجاستگرستیزهباشدذهنیمنکه

توشوم اَنبازِاندرین من می*****جومصطفی گفتش کاي اقبال

مثلکندمیصحبتخداباشماراستینقسمتاصلدرولیابوبکربهفرمودرسولحضرتگویدمیقصهدرپس

وبخرجواقبالاي بروکهگویدمیشماراستیبهخدابنابراین، شدهزندهکاملبطورخدابهکهکسیهریااینکه،

.دهممیمنرافشنصباشدداشتههزینهچقدرهریعنی.شوممیتوشریکمن

بدانیماگرآیدمیسراغشاقبالشودمیراستینکسیهرکهاستایننشانگرجالبی استاصطالحهمجواقبال

راستینوحقیقیهستیمکیماهمانهستیم؟کیماصندوقهابینهوشیاريباعینیبطورودلماندرحقیقتاً

.شدخواهیمآزادماصندوقبوسیلهوفکروباوربوسیلهنههستیمکیماکهما،راستیندركیامابودن

مشتري شو، قَبض کن از من ثَمن*****تو وکیلم باش، نیمی بهر من

وشومشتريبروتوکهگویدمیشماراستینقسمتبهخدابنابر اینو پس. بگیریعنیکنقبضبها،یعنیثمن

.کردخواهمکمکوکنمکمکحاضرممن، بگیرمنازهستممخودمنکهراخدائیتاینآزادياینقیمتنصف

امانآن جهود بیۀسوي خان****صد خدمت کنم، رفت آن زمان: گفت

خوباگراستموثرهممابرايصحبتطرزهمینحاال. کنممیبربیایددستمازهرکاريمنکهگفتسبطیپس

منسلطهزیراز، تانخدائیتکردنآزاددرکاريهرکهدیدشراستینکافیاندازهبههمشماآیا، کنیددقت

.اینیعنیکنمخدمتصد.آیدبرمیدستتانازهرکاريبکنید، تانذهنی

کهاي خانهیعنیاینجادرامانبی،امانبیگرستیزهآنخانهسويبهبالفاصلهرفتلحظهآنیعنیزمانآنو

آنبهشاديوآرامشجریان.نبودخداسایهزیریعنی.نبودبرخورداراییخدامنیتازکهاي خانهنداشتآرامش

.امنیتبدون، قراربییعنیامانبی،نداشتجریانخانه

پدراي پس توان آسان خریدن****گفت با خود کز کف طفالن گُهر

اینخودحاال، باشدنآسابایدبسیار، خریدنراگوهرجهودهمینیعنیطفالن،دستازکهگفتمیصدیق

اینبراى. نیستسختزیادذهنىمنازشدنرهاباشیمبلد رااشفناگرکهکندمییادآوريمابههمبازبیانات
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. ماندمىطفلمثلبنابراین. هستیمگوهرىچهماهستیم،کىماکهداندنمىرسد،نمىعقلشذهنىمناینکه

. بیاورمدرراباللتوانممىراحتىبهمنبالل،صاحبنایدستازکهکندمىفکرخودشبا

غولدیوِدنیاملکباخردمى****گولطفالنِاینازراایمانوعقل

همیشهغول،دیوِمثالً. همیشهدهدمىعوضىآدرسمابهغولکننده،منحرفیعنىهمغولشیطان،یعنىدیو

ازهمیشهباش،داشتهجسمىهوشیارىکن،نگاهرابیرونتواست،بیروندرزندگىکهگویدمىمابهدارد

یعنىگولطفالنِاینکهگویدمىهمینبراى. بخواهزندگىزندگى،ازبگویداینکهجاىبه. بخواهزندگىچیزها

کردند؟کارچهذهنى؛منهاىانساندیگر،هاانسانیعنىنادان؛طفالنِ

بهاینودنیاملکبه! چى؟به! آسانىبهفروختندبود،زندگىباوحدتمانشانای،راایمانشانوزندگىخرد

انسانکهبگویدراانسانوبگویدراجهانفعلىوضعیتخواهدمى. گیردمىصورتزنندهگولشیطانوسیله

راآنهاوکردهتهویهمآنهاباگرفته،رابیرونىچیزهاىتعدادیکودادهرااوبهشدنزندهودادهراخدا

. استطفلاینپس. مرکزشگذاشته

شیطانحرفبهوبدهدراایمانشودینکهنداردعقلقدراینکهآدمىچنینیککهکندمىفکرخودشباو

دراوچنگازرا،خداییتاینرا،غالماینراحتىبهتوانممى، هستمراستىکهمنراستى،بهمنکند،مىگوش

.استطفلاینپس. کردنمىراکاراینرسیدمىعقلشاگر. رسدنمىعقلشاواینکهراىب. بیاورم

راگُلزارصددوایشانزخَرَدکه****رامرداردهدزینتآنچنان

راذهنىتصویرایندهدمىآرایشچناناست،مرداراست،مردهیکراذهنىمناینغول،شیطانِاینگویدمى

مناینبهرودمىحواسشانو. استمردهکهحالىدرشوند؛مىخودشانذهنىتصویرعاشقدارند،هاآدمکه

صددوکار،اینباوخودشان،ذهندرومردمذهندرآنهاکردنزیباتربهکنندمىشروعوقالىهاىگلوذهنى

. دهندمىدستازراآنگیرند،مىراینایعنى. خَرَدمىآید،مىبیرونلحظهاینیکتایىفضاىازکهراگلزار

راخداییتگوهراینتوانمىراحتىبهذهنىمنایناز. باشداىسادهآدمبایدکند،مىراکاراینکهکسىپس

رامناصلورامنکهکنیدراضىراتانذهنىمنشما،کهنیستسختهمقدراین: کهبگویدخواهدمى.خرید

.مابهبفروشیدیامابهبدهیدپسکنیدلطفشمارااینمن،شناسممىکه



Program # 664گنج حضور664برنامه شماره 

33: صفحه

سحربهبِرْبایدکیسهصدخَسانکز****سحربهبنمایدمهتابآنچنان

درکندمىبحثبیشتردیگرجاىدربیفتند،مهتابکنفرض. فروشدمىرامهتابغول،دیوِاینکهگویدمىو

مترمنبیایید. استپارچهاینافتاده،کهنورىاینکهبگویدمردمبهد،بیایکسىیک. استهمینولىمورد،این

.ببریدبرداریدراپارچهبدهید،راپولتانمتر،سهمتر،دومتر،یککنم،مى

کنندمىفکرذهنشاندرمردماست،توهمىواستتقلّبىواستمصنوعىما،بهمی فروشدکهچیزىآنپس

یکمثالً! داردزندگىمردهاند؛گرفتهکهچیزىاینکهکنندمىفکرذهنشان،توىهممردم. استپارچهکه

اینهامردمتأییدوتوجهمردم،شناسایىمردم،قدردانىوگرفتنقرارتوجهموردواقعاًکهکنندمىفکراىعده

. هستندمهماینهاوخریدوکردمترشودمىرا

ماوقتىذهن،ساختارىالگوهاى. ذهنساختارىالگوهاىاینبهدادندلیعنىهمحرسسحرِ؛بهاینها: گویدمى

صندوقتوىما. مانیممىتوآنبندیم،مىدلما. برندمىراماکنیم،توجهمااینکهبدونکنیم،مىفعالرااینها

نیست؟زندگىاینهاتوىکهنشودمتوجهنفر،یککهشودمىطورچهکهگویدمىورویممىها

خَس. هستندخَسهاىآدماینهامنتها،. فروشدمىپارچهجاىبهرامهتابسحرش،بازنندهگولشیطانپس،

.داردبیرونبهتوجهنیست،زندهزندگىبهکهکسىیعنىمقدار،بىشخصیعنى

افروختنددینشمعایشان،پیشِ****آموختندتاجرىانبیاشان

ورالحظهاینزندگىورالحظهایننیاییدشماکه؛گفتند. دادندیادهاانسانبهراتاجرىان،پیغمبر: گویدمى

چیزیکبهنفروشیدآید،مىآنورازکهرالحظهاینزندگىآرامشوخردورالحظهاینآفرینندگىخاصیت

اینساحرىخاصیتیارا،الگوهااینحرس.شناساندندراذهنىمنما،بهاندآمدهگوید؛مىانبیا. ذهندرتوهمى

.شناساندندمابهراالگوها

شماکه،استاینتاجرى. وحدتسوىبهبرویدبرگردیدنایستید،ذهنى وامناینتوىخیلىشما،: کهگفتند

راهاىاینوربگیرید،راطرفىآنهاىبرکتبگیرید،راهوشیارىآنورازوبدهیدچسبیدیدکهراچیزهایىاین

.بیایدآنورازکهباشیددرونبهیاباشیدغیبجهانبهباشید،خدابهرو! نباشیدبیرونبهرو! نخواهید

افتاد؟اتفاقىچهاما،! اما. گفتندهاانسانبهآوردندراهایىراهنمایىیارادینشمعبنابراینو
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کردزشتاننظرْشدرراانبیا****نبردوسحرازساحرغولِودیو

منخاصیتهمینیعنىمیکند،سحرودهدمىعوضىآدرسکهغولىوشیطانساحر؛غولودیو: گویدمىاما

آدمکهاستاینسحرحالت. کندمىسحرهمواستغولهماست،دیوهمکن،فعالراذهنىمنشما. ذهنى

کردهاشتباهکهبیندمىبعدولى،کندعملدبایطورىاینواستنفعشبهکندمىفکروکندمىراکارىیک

از. استپارچهاین: گویدمىوآنجاایستادهنفریککهبیندمىافتاده،مهتاببیاباندربیرون،بهرودمى. است

دارى؟پولچقدرخواهى؟مىمترچند! استپارچهچرانیست؟پارچهمثل! استپارچهمثلمهتاب. کننگاهدور

.استزندگىجاىبهپول،اینجادر

یعنىحرسوسیلهبهبنابراین،. داردذهنىتوهمىِحالتمهتاب،. استزندگىکیفیتاست،لحظهایننقدزندگى

نظردر! بلى. نبرد!! ستیزهوآنهاکنندگىبیهوشوآنهاسحرآمیزىخاصیتوذهنساختارىالگوهاىکردنفعال

.نداریمقبولراپیغمبرانحرفامگفتند. کردزشتراانبیاآنها،

نمىاالنراهاآدماینجورشماگوید؟مىرااینکى. نداریمقبولهمرابزرگان. نداریمقبولهمراموالناحرفما

دردمدتىولى. استشدهیاراالنباللىباهاللى. ایمشدهبیداراالنوایمبودهشایداینطورىخودمانمابینید؟

کنیم،کمراقضاوتکنیم،کمستیزه راوشویمنمىسحربشناسیم،راالگوهااگر،شودمىمعلومپس.ایمکشیده

.شویممىرهاغولدیوِنفوذزیراز

شُووجفتمیانِافتدطالقتا****عدوجادویىبهگرداندزشت

وزنبینتاکندمىبدزنمچشدرراشوهروشوهرچشمدررازناصطالحبهجادوگرى؛بادشمن: گویدمى

منکهغولدیوِبنابراینوخداییتزن؛یعنىجفتخدا،شو؛. زندمىراتمثیلاینو.افتدمىجدایىشوهر

ذهنمحتواىوموضوعبهتوجهالگوهاست،کردنفعالهمینجادوگرىاینوجادویىبهاستاشنمایندهذهنى

مىفروآنهاخواببهکنیممىفعالمارااینهاوقتى. ساختارهانایجادوگري استخاصیتوذهنساختارو

. مامرکزشوندمىآنهارویممىفروآنهاخواببهوقتى. رویم

نمى. گردیممىآنهامحورحول. شودمىسازماندهىمرکزآنحوشوحولمازندگىباشد،مامرکزچیزىهر

مانندمىهایىزنمثلآنهاکنند،مىستیزهودارندذهنىمنکههایىآنتمامبنابراین،پس! گردیممىچرادانیم

ولحظهایندرخدابازندگى،باکنیممىستیزهما!نظرشاندرشده،زشتجادوگرىروىازشوهرشان،که
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مىزندگىسوىبهداریداید؟شناختهراجدایىاینآیاشماکهاستاینسوالاالن.افتدمىجدایىبنابراین

شناسید؟ مىراالگوهارا؟الگوهاجادویىِوسحرهاىخاصیتاینکنیدمىشناسایىوروید

شماچههر. کندمىجدایىایجاداینهاهمه. خشمبعدشومالمتوگناهاحساسگفتیم؛رااشیکىامروز

کهدیگرتدلنیندازید،رادوتاایناگرگفتموالناامروز. افتیدمىدورخداازکنیدمالمتوکنیدگناهاحساس

شخصمورددروشدهبیشترجدایىاینوافتادهجدایىخدا،ومابینصورتهربه. آیدنمىاست،بینهایتدل

!شود؟مىکمتریاشودمىبیشترببینیدشما

بفروختندخَسبهجوهرچنینتا****دوختندسحرىبهراهاشاندیده

خودشروىتواندمىکهخداییتىیعنىراجوهرىچنینیککهطورىبهبستند،حرىسباراآنهاهاىچشم

یعنىخاشاكبهناچیز،چیزیکبهراجوهریاراگوهراینرا،خداییتاینها،انساندربشودآگاهوبایستد

بهتوانیمىماالنو.استخساستخاشاكجهان،درایمچسبیدهاالنماکهچیزىیعنى. بفروختندخس،

بشوداگربشود،قائمتواندمىخودشروىخودشلحظهایندرکهبشویمزندهجوهرىبهیابشویمزندهگوهرى

لحظهاینبهرهد،مىمکانوزمانازحالعیندروکندمىپیدابینهایتعمیقکند،مىپیدابینهایتریشه

.شودمىزندهاَبدى

راچیزىیکخدا،بهشدنزندهخود،اصلشناختوبینهایتعمقوآن،بهشدنزندهوابدىلحظهاینجاىبه

هزاراننشدهمتوجهانسانچطوراست،مطرحساحرىقضیهاینجاپسدستشان؛اندگرفتهذهنىتصویرنامبه

. ذهنىمنعنوانبهکنیممىدفاعآنازوچسبیدیمماکهراچیزىاینکندمىارزیابىو؟راموضوعاینسال

.استمقداربىچیزیکاین،استخس

استخرکوجاهل،طفلزینبخرهین****استبرترعالَمدوهرازگُهراین

ازشماموقعهر. گویدمىماراستینتجربهوراستینقسمتگوید؛مىصدیقحاالمی گوید؟کىکه،گویدمى

اینازاستگانهبچهچقدرکهشویدمىمتوجههستید،ندهزآنبهوکنیدمىاستفادهصندوقدوتابینفاصله

تشخیصراناقابلچیزوگهربینرسدنمىعقلشکهکندمىطفلیکبهتبدیلراماو! صندوقآنبهصندوق

هرازرسیدن،بینهایتعمقبهوهوشیارىروىمادرهوشیارىشدنِزندهیعنىگهر،اینکهگویدمى. دهدنمى

براىمعنوى،عالمازشماچراگویدمى. معنوىعالمهمیکىواستمادىعالمیکىعالمدو. استبهترعالمدو
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یعنىفرمدرخواهدمى. دادنمىانجامزندگىراکاراینکهنبودبهتراگراینجا،آمدیممامعنوىعالمازکهاین

حاال. استبهترعالمدوازفرم،درزندگىبهودنبزندهاینگویدمى. شودزندهخودشبهخدافیزیک،ایندر

اینازرااینشودمىراحت. رسدنمىعقلشذهنىمناست،طفلاینوذهنىمندرشدهمعطّلاینگویدمى

.دیگراستمشخص. رسدنمىعقلشاست،خرچونبخریم،طفل

ستشَکىادریودردررااشَکآن***ستیکىگوهرومهرهخَرخر،پیشِ

درکهبزرگىمهرهآنمهره؛خرذهنى،منپیشیعنىخرپیشگویدمى. استترکىلفظ. همبازخریعنىاشک

خربراى. استیکىگوهروبلى. باشدزیباخاصیتىهربهیانزنندچشممردمکهاندازندمىخرگردنروستاها

بینفرقهمذهنىمنبنابراین. کندنمىفرقاوبراىنگ،سدانهیکیابندازیدالماسیکشماکهکندنمىفرق

.شناسدنمىرابشودزندهخودشبهتواندمىکهخداییتىواقعاًوچسبیدهکهچیزىآن

مىماکهاینویکتایىدریاىبهذهنى،منانسانیعنى. استشکىدریاودردررا،خراینیعنىرا،اشکاینو

غیبازهابخشىسامانتماموبیاوریمرابرکاتآنجاازوبشویمزندهخودمانبهوبشویمدرآنجا،برویمتوانیم

نمىبازىسیاستماهمهاینکهنداشتشکاگر! داردشکآید،نمىوجودبهآبادانىنیایدآنورازاگروآیدمى

رادنیاتوانیممىاینهاوزرنگىودغلوغدروباواقعاًکهکنیممىفکرماپس. گفتیمنمىدروغهمهاینکردیم،

! استاشککاراینگوید؛مىخوب. کنیمآبادان

براىپس! آیدمىبرکتوبخشىسامانونظمامکانات،همهفضاىازیکتایى،فضاىازکهکنیممىشکماچطور

راهاانسانذهنى،منسلطهازباید. کنیمموازىزندگىباراهاانساناززیادىتعدادمابیایدآنجاازکهاین

.کنیمفراهمراامکاناتشمایعنىبکنیم؛زندهشانخداییتروىبیاوریم،بیرون

تمریناست؟چىمعنوىتمریناینکهکندمىآشنارامردمکهاستبزرگانسخنانکردنِپخشهمیناشیکى

ولىگیردمىرامردموقتاست،معنوىکاراینکهدهدمىنشانذهنىمنراچیزىچهاست؟چىنمامعنوى

کارهاىچهزندگى،درداریدشمایادرااىتجربهچه. فروشدمىراپارچهاینکهمثلدرست! نیستمعنوى

بیرون،آمدیدکهبعدشهایى،کالسرفتیدشما؟!بودهپارچهجاىبهمهتابخریدنمثلواقعاًکهکردیدمعنوى

کردم؟تغییرىچهاالنرفته،وقتمهمرفته،پولمهم! است؟چىمندستآقابعدشرفتید،سالیکماه،شش

زحمتگرفتند،راشماپولگرفتند،راشماوقتپس! هیچىشدم؟تبدیلقدرچهرسیدم؟حضوربهقدرچه
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! بلى. بودندساحرآنهاپس! استنداشتهاثرىهیچکردید،عملکارهایىیکخواندید،چیزهایىیککشیدید،

.کنیمارزیابىهمراخودمانتوانیممىهابیتاینباحاال

جو؟پیرایهودرحیوانبودکَى****اوگوهرهاىِواستبحرمنکرِ

همشمانیستیمما. آیدمىآنجاازکهگوهرهایىواستیکتایىدریاىمنکرِ: گویدمى. آرایشیعنىپیرایه

منکرکهکسى. کردیدنمىگوشرابرنامهاینبودید،شمااگرکهاینبراىنیستید؟شمامفهممىکجااز! نیستید

ازکندمىفکرکهکسى. بدهدگوشبرنامهاینبهتواندنمىآید،مىآنجاازکهبرکاتىوستایکتایىدریاى

نمىگوشبرنامهاینبهاوبرد،بپیشازکارىتواندمىدروغوزرنگىباکهکندمىفکرکهکسىآید،مىبیرون

. کند

اینهاهمه. کنیممىپیدادیدشویم،مىراستینماوقتىیعنى. استصدیقزبانِازهاصحبتاینکهبینیدمى

جنسازمدتىیکشویم،مىراستینوقتى. "پوستوگوشباقىواستدیدآدمى". استدیدتغییرسرِ

یک: گویدمى. زنیممىحرفطورىاینموقعآنهستیم،کىفهمیممىىراستبهشویم،مىهاصندوقفاصله

!کهنیستاست؟قیمتگرانزینتىچیزهاىودردنبالکىخر،مثلحیوان

پرَستدرولعلبنددربودکو****استننهادهخداحیوانسرِدر

جمادازپسبوده،جامداول. استکردهپیداتکاملهوشیارىکهکنیممىتوجه. استذهنىمنحیوان،اینجادر

ذهنىمنوقتىانساندر. انسانبهآمدهحیوانازحیوان،بهرفتهدرختاز. درختگیاه،یعنىنَباتبهگذشته

اینندارد،بینایى رااینندارد،راخاصیتاینذهنىمنکهکندمىتشبیهدارد. استدرختیاحیوانِشبیهاست

مندعالقههمیعنى. باشدپرستگوهرباشد،پرستدروباشدفضاآنبرکاتیعنىلعل؛بنددرکهاردندرادید

ازو! نیستفکراینبهاصالًبشود،یکىخدابابشود،یکتایىدریاىگوهرآنجاخودشیکتایى،فضاىبرودباشد

.خدانگذاشتهرایزىچچنینحیوانسردرگویدمى. جهاناینبهبیاوردرابرکاتآنجا

راآنهاشویم،مىهویتهمبیرونىچیزهاىباکهزمانىتا. حیوانیمشبیهداریمذهنىمنکهزمانىتاهمماپس

مىتغییرآنهاشدنزیادوکمباخواهیم،مىزندگىآنهاازکنیم،مىزندگىآنهاحسببردلمان وگذاریممى

گذاریممىرااتفاقات. افتیممىاتفاقماکنند،مىتغییرآنهاوقتىترسیم،مىماکنندمىتغییرآنهاوقتىکنیم،
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مىگردونمسافران. گذاریممىراگردونمسافران. هستندگردونمسافرانِاتفاقاتاینگفت؛امروز. دلمان

.کنیمگذرانسانیتبهحیوانیتازبایدما!گذارند

بیرونىچیزهاىازداشتن،نگهرانافبندهنوزوبودنبیرونبهروازماکهاستموقعىانسانیتگوید؛مىموالنا

درولعلآن،فکردرآن،دیددرداریم،نگهاگر! راجهانفافبند،بِبریمرانافبندباید. شویمرهاکشیدن،شیره

.نداردوجودپرستىخودجوهرِوپرستىخداوپرستىیکتافضاىیعنى، پرستى

آنوکردهجذبراماتوجههمهبیروندرچیزىیکوقتى. داردوجودپرستىبتپرستى،جسمفقطآنجادر

زیادخواهیممىراآناست،آنبهحواسمان. هستیمآگاهآنازلحظهایندروپرستیممىراآنماما،دلشده

!استکنندهبیدارابیاتاینپساریم؟دایمانىچهترسیممىوقتى. ترسیممىماشود،مىکمآنوقتى. کنیم

زارسبزهدربودخرهوشِوگوش***گوشوار؟دیدىهیچراخرانمر

مىجواهرمنبراىکىکهبگویدصاحبشبهمرتبهىباشد؟طالگوشوارهفکربهخرکهایددیدهحاالتاشما

مىو،گوشبنابراین. بچردبرودکهاستاینحواسشهمه! خرى؟مىطالگوشوارهخرى؟مىگردنبندخرى؟

سبزهدرحواسشوهوششتماموچرد؟مىچمنزارىدرکهشنودمىخرصداى. شنودمىچىکهبگویدخواهد

. استمادىعالَماینجادرزارسبزه. استزار

جان! دوستاىاستگوهرگرامىکه***بخوانوالتّیندرالتَّقویماَحسنِ

ماوقتى. نهایتبىاندازهبهماسینهفضاىشدنبازبهاستمربوطخواند،خواهیممفصالًاالنکهالتَّقویماَحسنِ

بهجهیممىذهنازمااینکهمحضبهداریم،راظرفیتاینکهشویممىزندهخدانهایتبىبهلحظهایندر

والتّین. التَّقویماَحسنِگذاشته؛قرآنوموالنارامشاساین! بجهیمکاملطوربهاگر. شویممىنهایتبىبیرون،

مىاالنکهسورهآندراستزیتونکههمزیتونواستانجیرمعنىبهتینو! بخوانبلى،. تینسورهیعنى

.خوانیم

گ؛هماهنفضاىاینشود،مىنهایتبىخداییت،اینبیرون،پردمىذهنازوقتىانسانگوهراینکهگویدمى

ولىاست،ساختارهنجارترینبایااستساختاربهترینیعنى. استالتَّقویماَحسنِاینو. خداستخودواقعدر

نهایتبىاندازهبهانساندروندرکهفضایىاینیعنى! ساختارگوییممىماکهکنیدتوجه! نیستساختاراصالً

ساختمانکهچیزىیعنىساختارهماهنگ؛ساختاربهتریناشترجمهاست،التَّقویماَحسنِاسمششود،مىباز
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اینولى.نداریمواژهچونساختار؛بهترینکهگوییممىحاالولى. استعدماز! نداردساختمانکهآندارد،

وخدابراىاستگوهرعزیزترینوبهترینترین،گرامىاینشده،بازفضاىیعنىجان؛اینو. استگوهرگرامى

.کائناتبراىوانساناىبر

درستهماهنگومتعادلساختارِیاکردندرستهماهنگآفریدن،هماهنگیعنىتقویماینازمنظورپس

خداییتخودبلکه! نیستانسانجسم،التَّقویماَحسنِازمنظورومادریکتایی استفضایىاینکهکردن،

ساختارنیکوتریناینخدا،نهایتبىبهشدنزندهیاشودمىتنهایبىوبیرونآیدمىذهنازکهاستانسان

گوهر. استگرامىگوهراین! گذاشته جانرااسمشکهساختاربهترینهمینو. بخوانرااینبروگویدمى.است

:گویدمىبینیدمىکهطورهمانتین،سوره4آیهبلى،. استعزیزى

4آیه،)95(تینسورهکریم،قرآن

...انَخَلَقْنَالَقَدیاإلنْسنِفستَقْوِیمٍأَح...

...آفریدیمساختارنیکوتریندرراانسانماکه...

هنجار،نکوترینبهیاساختارهنجارترینبایاساختارنیکوتریناینازمنظوربلکه! نیستانسانجسممنظورو

.استحضورفضاىاست،رحضوانسان،دراستیکتایىفضاىهمین. مختلفهاىترجمه

هست،کهبخوانمهمرابعدىبیتکهبدهیداجازهولىخواندخواهمراهمهاالن،راتینسورهاینمن

برونفکرتازالتَّقویم،اَحسنِ***فزوناوعرشِازالتَّقویم،اَحسنِ

. استبزرگترخداعرشازشود،مىبازانساندلدرکهعدمفضاىایننیست،ساختارکههماهنگساختاراین

تغییردرهاآیهازبعضىنورازاستفادهوقرآنفهمیدندرببریمسودموالناازتوانیممىماکهجاهاستاینجور

.جاستهمینهم،اشیکىروند،مىدینراهازکهآنهایىمسیر،کردنپیداوخودمان

. ندارددسترسىآنبهفکر. استبیرونانسانفکرازهماهنگساختاراینیعنى. برونفکرتاز،التَّقویماَحسنِ

برونفکرتازهماینپس. استمادىابزاریکفکر. شودمىواقعآندرونفکرکند،تجسمتواندنمىفکر

همهاینکهخداییتىاینمایعنى. استفزونهمآنازاستنهایتبىکهخداعرشازهمهست،چىهراست

انسانىهردرخاصیتاینو. استفزوناوعرشازبوده،جهودآنبوده،ذهنىمنهاىچوبزیربالل،صورتبه

اما. کندمىبیانداردرااینما،بودنراستینیعنىصدیقاالنو. استشدهمعطلکهاستسالهزارانواست
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نمىگرنهو. بخوانیدراهمهکهاستاینآیهاینازمنظورشوشمابراىبخوانممنراتینسورهاینبدهیداجازه

چهآیهتا8اینکهبفهمیمکندکمکوبشودعوضدیدمانشایدبکنیمسورهاینبهنگاهىاگرو.بفهمیدتوانید

.گویندمى

)95(قرآن کریم، سوره تین

)1(والتّینِ والزَّیتُونِ 

.قسم به انجیر و زیتون

)2(وطُورِ سینینَ 

.و قسم به طور سینا

)3(وهذَا الْبلَد الْأَمینِ 

.و قسم به این شهر امن و امان

)4(لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ 

.که ما انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیم

)5(ثُمّ رددنَاه أَسفَلَ سافلینَ 

.برگردانیدیم) ترین رتبه امکانجهنم و پست(اسفل سافلین به) به کیفر ناسپاسی و گناهش(سپس 

)6(إِلَّا الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصّالحات فَلَهم أَجرٌ غَیرُ ممنُونٍ 

.مگر آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شدند که ایشان را پاداشی است ناگسسته

)7(فَما یکَذّبک بعد بِالدّینِ 

چه تو را بر دروغ شمردن روز جزا وامی دارد؟) اي انسان(پس

)8(أَلَیس اللَّه بِأَحکَمِ الْحاکمینَ 

!آیا خداوند بهترین داوران نیست؟

یاواستزیتونوانجیرمیوههمینزیتون،وانجیرازمنظورکهاندگفتهبرخى. زیتونوانجیربهقسم:گویدمى

وانجیردهد؛مىقرآنکهتوجهىیاکه،قَسمىوموالنامتنبهتوجهبامننظربهولى.دیگرتمثیالتخیلى

. هستیمدانهدانهولىهستیمیکتایىتوىماکهاینوجودباکهذهنى؛منسمبلانجیر.ماستحالتدوزیتون

دهدمىنشانزیتونولى. استولی یکتدانهدانه. تفرقهدریعنىمتفرّقهچیزهاىدرشدیمگذارىسرمایهعنىی
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حالتبهانجیرىحالتاینازکهبایستىمىمابنابراینپس. هستندآنحولبقیهواستمرکزىهستهیککه

.ذهنىمندراستدانههزاراناالنولىباشداست،خداکههستهیکمامرکزدر. بشویمتبدیلزیتونى

انسانبهمربوطهاآیههمه. استانسانحالتبهمربوطزیتون،وانجیروهاتمثیلایندوىِهرکهبینیدمىپس

بهتوجهبامننظربه! نه. استالمقدسبیتیامکّهمثالًزیتون،وانجیرازمنظورحاالاندگفتهبرخى. است

گیرمختلفهاىدانهدرماکهاستاینانجیر.کردمعرضکهاستهمینشویم،مىردکهاالنموالنا،توضیحات

درستهمتوضیحاتبقیهباکهمرکزمان،درگذاریممىراخدازیتون؛. هستیمیکتایىتوىِحالعیندرافتادیم،

.هاآیهبقیهآید،مىدر

باشدموسىکهانسان،باخداآنجادروهستسینادرکهستکوهىاسمکهطور،یعنى"سیناطوربهقسمو"

حرفانسانباخدابکنداگروبکندبایدتغییراتىچهکهانسانساختاربهبودمربوطاولآیهپس. استزدهحرف

. دادمىمعنىچهکهایمخواندهقبالًرااینوزندمى

اووبدهنشانمنبهراخودتکهگفتخدابهکوه،باالىرفتوقتىموسىکهبدانیدشماکهبخوانمهمبیتیک

."دیدنخواهىسرمچشبامرا": کهگفت

407شمارهدیوان اشعار، غزلعطار،

بازتَرانىلَنْبهآیدبانگ****کنىخطاببسىگراَرنى

بهذهنىمنهاىانسانکهسر،چشمِبابگویید،بدهنشانمنبهراخودتیعنىبگویید،اَرنىشماچههریعنى

راتوخواهیممىذهنىهاىتجربهباوگوشباوسرچشمباما. بدهنشانمنبهراخودتکهگویند؛مىخدا

. دیدنخواهىرامنیعنى؛تَرانىلَنْ. استتَرانىلَنآیدمىکهبانگىبگویى،رااینهاچههرگویدمى. ببینیم

.استهمآیهاینبهاشارهانسان،باخدازدنحرفوانسانتبدیلبهاستمربوطکهدومآیهاما

143، آیه )7(یم، سوره اعرافقرآن کر

ِكنِ  ُھ َقالَ َربِّ أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْیَك ۚ َقالَ لَْن َتَرانِي َولَٰ ا َجاَء ُموَسٰى لِِمیَقاتَِنا َوَكلََّمُھ َربُّ اْنُظْر إِلَى اْلَجَبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َولَمَّ
ُھ لِلْ َمَكاَنھُ  ا َتَجلَّٰى َربُّ لُ َفَسْوَف َتَرانِي ۚ َفلَمَّ ا أََفاَق َقالَ ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْیَك َوأََنا أَوَّ ا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعًقا ۚ َفلَمَّ َجَبِل َجَعلَُھ َدًكّ

اْلُمْؤِمنِینَ 
به من ] خود را ![ پروردگارا: و چون موسی به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد

ولی بدان کوه در نگر، اگر در جایش قرار گرفت مرا . هرگز مرا نخواهی دید: فرمود! نشان بده تا تو را ببینم
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و هنگامی که پروردگارش بر آن کوه تجلّی کرد آن را خُرد و متالشی ساخت و موسی ! نیز خواهی دیدن

به درگاهت توبه ] از هر گونه مجانست با مخلوق [ توئی منزّه : و چون به هوش آمد عرض کرد. بیهوش افتاد

.هستم] به نادیدنی بودن تو به چشم سر [ آوردم و من نخستین مؤمن 

.ایمخواندههمقبالًکهکنممىآورىیادخوانم،مى. استایناشترجمه

. بیاییملحظهاینبهمااگرگفت،سخناوباپروردگارشواست،لحظهاینهوشیارىعنوانبههمماگاهوعده

عرضموسىیعنىکردعرض. فهمندنمىمردمنخوانیماگر. کندمىاشارهخودشینکهابراىخوانممىرااینها

مراهرگز:فرمود. ببینمسرمچشمباخواهممىیعنى!ببینمراتوتابدهنشانمنبهراخود! پروردگارا:کرد

. نگردمندنبالنیا،مندنبالذهنباببینى،توانىنمىرامنذهنوسیلهبهپس.دیدنخواهى

"!دیدنخواهىنیزمراگرفت،قرارجایشدراگر". استذهنهمیناینجادر، کوه"نگردرکوهبدانولى"

آندیگر. ریختخواهدفروذهنتکنم،جلوهاگرمنولى. دیدخواهىرامنماند،باقىذهنتودیدىمرااگر

کههنگاهىو".رفتخواهدبینازم،جسصورتبهوجسمىهوشیارىبامن،دیدنبهشماتمایل

منراذهنیعنى"ساختمتالشىوخُردراآن".کردتجلّىمابریعنى"کردتجلّىکوهآنبرپروردگارش

. ساختمتالشىراذهنى

دیگرهوشیارىیکبه. رفتجسمىهوشیارىازرفت،جسمىهوشازموسىپس"افتادبیهوشموسىو"

ذهنش،توىدیگربگیرد،کاربهراذهنشتوانستدوبارهوقتى": کردعرضآمدهوشهبچونو".شدمبدل

من: کهگفتکرد،نگاهحضورهوشیارىآنباوقتى"مخلوقبامجانستگونههرازمنزّهتویى".نبودمن

مسافرانِاینهاوهستىنامیرایىجنسازچونشده،ساختهشده،خلقچیزیعنىمخلوق؛باتوکردم،اشتباه

.نیستىجنسآنازندارى،شباهتىیعنىتجانس. ندارىتَجانُسىگونههیچهستند،گردون

رااینها. گردمتودنبالچشمباکنم؛نمىراکارایندیگروفهمیدمدیگر،االنیعنى"آوردمتوبهدرگاهتبه"

خوددنبالنتیجهدروگردمنمىخدادنبالوتمقضاباسرم،باچشمم،بامنکه،بگوییدهمشماکهخوانیممى

همشماگفت،موسى".هستمسرچشمبهتوبودنِنادیدنىبهمؤمننخستینمنو".گردمنمىاماصلى

.دیگراستمشخصبلى،. گوییدمىراهمین

صحبتماباداخشویمتبدیلاگرکهاستاینبهمربوطوبودسیناطورِبهمربوطدومآیهکهشدمشخصپس

. استچىامانوامنشهرفهمیدیمحاال"اَمانوامنشهرِاینبهقسمو": کهگویدمىسومآیهاما. کندمى
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فضاىبهماورودوماباخداکردنصحبتوزیتونبهانجیرکهستموقعىامان،وامنشهرتنهایکتایى،فضاى

شهرِاینبگوییمکهنیستخاصىشهربهمربوطقسمتاینیدببینپس. استامانوامنشهرآنجایکتایى،

.استانسانشهر! نه. استجغرافیایى

درستتقریباًساختار،نیکوتریناین"آفریدیمساختارنیکوتریندرراانسانماکه"!! جاستهمینآهان

فضاىمثالًبگوییم،باید. گوییمببایدچیزىیکواژهکمبودخاطربهحاالونیستساختارهیچاینکهبراى. است

توىبایدوقتىچندیک. نیستاشذهنىمنانسان،یعنى. آفریدیمساختارنیکوتریندرراانسانماکهعدم،

اینکهگفتو. استروانساکنِهمینانسانخلقتبیاید،بیرونآنجاازاینکهمحضبه. باشدذهنىمناین

فکرباهماالنیعنى. استبرونفکرتازوبلى،. استفزوناوعرشازساختار،ریننیکوتاینیا،التَّقویماَحسنِ

ما. استجورىچهساختارنیکوتریناینکهشودمىمشخصشدنتبدیلازپسپس،.کنیممىصحبتماداریم

:گویدمىپس. اشبقیهاما. کنیممىتوصیفشفقطداریماالن

"برگرداندیمامکانرتبهترینپستوجهنمالسافلین،اَسفَلُبهشگناهوناسپاسىکیفربهسپس"

بود،زیتونبودانجیرحاال،خوب. اوهاىدردوباشدذهنىمنهمینکهامکانترینپایینیعنىالسافلیناَسفَلُ

نیکوترینکهبلى،دا،خنهایتبىبهموقعآنبعد. شدیمتبدیلوقتىبودامانوامنشهروبودماباخداگفتگوى

وخَسبهخودشقولبهواست،چىجنسازنداندکهانسانىنفهمد،راارزشاینکهکسىولى.بودساختار

جواهرداند،نمىخرگفتوباشندفروختهپارچهعنوانبهرامهتابساحرانوباشدطفلمثلوباشدخاشاك

.رااینهابفمهیمماکندمىکمکهمهاینها.گردنشدرمهرهخریااست

نمىمتوجهچرا! شدههویتهموشدیمناسپاسنتیجهدرنفهمیدیم،مابهبودهدادهخداکهراچیزىآنقدرما

وبنابراین. شویممىهویتهموفهمیم؟نمىبوده،منظورشودادهمابهزندگىکهراچیزىاینقدرماکهشویم

هویتهمانسانکهستاموقعىذهن،جهنماینرتبهترینپایینرتبه؛ترینپاییندروذهنجهنمتوىراما

ودردهاباشدگىهویتهمبااستهمراههاانباشتگىاینکهگذاشته،دلشدرراهاانباشتگىوهاشدگى

سافلین،الاَسفَلگذاشتهرااسمشاین،! دردناكمادىِاست،دل مادىاینو. باورهاوجهانىاینچیزهاى

.دانستندراقدرشاىعدهیک. برنگرداندیمراهمهاما. برگردانده

ماشدند،یکىماباوبیرونآمدندذهنازیعنىآوردندایمان"شدندنیکوکاروآوردندایمانکهآنانمگر"

ازکردیم،وجودشانواردرامانآرامشرا،مانشادىرا،خردمانکنیم،عملکنیم،فکرآنهاوسیلهبهتوانستیم
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خردوزندگىبرکتکهستعملىنیکعمل.دادندانجامنیکعملوکردیمفکروکردیمعملآنهاطریق

واستماندهبیداروشدهبیدارذهنخوابازانساناست،گونهبیدارعملوتویشریزدمىلحظهاینزندگى،

. اشذهنىمننهکند،مىعملوفکراوطریقاززندگىکهاستمتوجهلحظههرو. کندمىعملکند،مىفکر

نمىقطعامتداد،آید،مىشادىآید،مىهىاینکهبراىناگسسته؟چرا"ناگُسستهستپاداشىراایشانو"

وریزد،مىبعدتانچهاربهوکندمىعبورشماازشادىجریانکهبینیدمىونشستیدناظرعنوانبهشما. شود

پاداشاینو. جهانبهریزدمىشماازپیوسته،ناگسسته،طوربهترجمانهزارانصدوریزدمىهمهانجبه

خداسوىبهآمدندبرگشتندهماىعدهیک. ذهنجهنمتوىماندند،ذهنتوىرفتنداىعدهیکپس.شماست

نور،عنوانبهآوردهراآیهیکآنالنامواینکهبراىخوانممىرااینها. استبودهموقتذهنىمنکهفهمیدندو

.بخوانیدهمرااشبقیهوبرویدگفته

مىواراشماچیزىچهپرسد،مىماازحاال"داردمىواجزاروزشمردنِدروغبرراتوچه! انساناىپس"

کنیدمىفکرچراشما. قیامتروزیعنىجزاروزنیست؟قیامتروزلحظهایناینکه،بهکندمىتحریکودارد

ازپرشهروشماباخداگفتگوىوزیتونانجیر،نگفت؛مگرنیست؟زندگىبهشماشدنزندهلحظهلحظه،این

عملبهاىعدهیکواندشدهزندانىذهنجهنمدراىعدهیکوساختاروآفرینشبهترینونیکوترینوامنیت

زندهلحظهشما،لحظهاینکهکنیدمىفکرچرا! را؟اینهابینیدمىنمگرشما. شدندیکىاوباوآوردندرونیک

! نیست؟بیرونبهذهنازبهشماپریدنلحظه! نیست؟شدنت

کهکندداورىبایدزندگىلحظهاینیعنىنیست؟داورانداورترینِیعنى"نیست؟داورانبهترینِخداوندآیا"

قضاوتذهنىمنعنوانبهمرتبکهما!ذهنىمنعنوانبهشمانه. ایدانداختهراتانذهنىمنازاندازهچهشما

! شدهبازمادروندریکتایىفضاىشدیم،زندهزندگىبهدور،انداختیمراذهنىمندیگرماگوییم؛مىکنیم،مى

زندگىشما،نظربه! شماستتجسماینیااست؟طوراینحقیقتاً! دارد؟شمامورددرداورىهمچونهمخداواقعاً

نیست؟شمابراىلحظهایندرداورانبهترینِ

چندهستید،ذهنباشدههویتهمدرصدچندشمابیندنمىکرده،محاصرهراشماعدمصورتبهاووقتى

کىداوربهترین! شدم؟آزاددرصد90بگوییدبایدایدشدهآزاددرصد10اگرشماحاالاید؟شدهآزاددرصد

مىمربوطمابهواقعاًآورد،را4آیهموالناکههاآیهاینکُلکه،بینیدمىپس!زندگى؟یا! شما؟ذهنىنماست؟
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! خودشیاماازحالتى. فهمیدیمراانجیر"زیتونوانجیربهقسم".اینجادرنوشتمدوبارهمنببینید. شود

انجیر. هستىتوچیزهمههستى،توهمذهنىمنتوى. هستىتوهمذهنىمن. هستىتوهماینگفتامروز

کههستهیکزیتونو. استدرستسالهشتهفت،براىدانهدانه. خواهیمنمىدانهدانهدارد،دانهدانهتویش

. استاوهممامرکزدر. استکائناتهمهمرکزدر

وامنشهربهوبشوید،زیتونوقتىکندمىصحبتشماباخداگفتیم؛االنسیناکوه"قسمسیناکوهبهو"

خورندمىهمدیگربههمدنبالاینها،ببینید"شدهآفریدهساختارنیکوتریندرانسانکه".رسیدمىامان

"برگرداندیمامکانرتبهترینپستوجهنمالسافلین،اَسفَلُبهگناهشوناسپاسىکیفربهسپس"!همه

. زندگىازداریمسپاسگزارىحساالنما. مبیفتیاینجابهمانبودالزمیعنى

اجحافکنیم،مىظلمکنیم،مىمظلویتاحساسما. دانیممىماگوییم؛مىماکهآمداینجاازماناسپاسىحس

. پذیریمنمىهوشیارانهما. شدردبالل! پذیریمنمىمااست،پذیرفتهباللکهراهوشیارانهدردهاىاین. کنیممى

یعنىشدگىهویتهمبهدادنادامهوخودشناختعدمدلیلبه! ممکنسطحِترینپایینبهافتادیمبنابراین

.گناهادامه

مىآنهاطریقاززندگىجریان"دارندپیوستهپاداشآنهاکهشدندنیکوکاروآوردندایماناىعدهیک"

خداهمیشهو". شماستقیامتلحظهاینو"نیستدروغجزاروزانسان،اىپس".جهاناینبهآید

ما. شودمىتمامکىداندمىاو. بیندمىدارداوکهبگویید. باشیدموازىهمیشهشما،پس"استداوربهترین

.رسیممىماکىببینیمباشیمتسلیمبایداشهمه

! بخوانیدکنید،توجهبخو. امروزموالنازدخوبىخیلىهاىحرف. استغولدیوِکارعجلهاین! نکنیدعجلهشما

داوراوکنیم،مىکارماکهجبران؛قانون. استصادقمزرعهقانون. کنیمعجلهراماکندمىوادارغولدیواین

همیشهکهباشیدمطمئنودهدمىمیوه. کندمىعوضرامامزرعهقانونطبقاوشویم،مىموازىما. است

! گویندمىمردم. شدیمزندهدرصد80بگوییمنبایدزندگىبهشدیمندهزدرصد10مااگر. کندمىداورىدرست

مستَمعبسوزدهمبسوزم،من****ممتَنعاینقیمتبگویمگر

شدنهوشیارهینیعنىآید،مىدستبهزحمتبهکهچیزىیعنىممتنعرا؛ممتنعاینقیمتاگرمنگویدمى

ممتنعو. استممتنعاینشودنهایتبىوشودقائمخودشروىبیرون،ردبپذهنازماخداییتهمینحضور،به
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کلدادنقیمتشاست؟چىقیمتشبگویم؛مناگرگویدمى. شنوندهیعنىمستمع. استمحالرفیع،معنىبه

هایمانمنیعنى! ماندنمىچیزهیچ. سوزىمىهمتوسوزممىمن. ماندنمىذهنىمندیگر. استذهنىمن

.سوزندمى

خرانآنسوىصدیقاینرفت****مرانسواینخرواینجاببندلب

راقصهبدهیداجازهحاال. بسوزیمبایدبگویىبیشتراگراینکهبراىنگو،التّقویماَحسناینازدیگرکهگویدمى

زند،میارد حرف خودش راببینید موالنا د. گوید آن خر، آن خرانمیسوى حاال داردبهرفتصدیقوبدهیمادامه

. رود، در این مورد رفته خانۀ صاحب باللمیگوید راستی همیشه سراغ من هاي ذهنیمی

خود در سراي آن جهودرفت بی*****حلقه در زد، چو در را بر گشود

تی راستین توانید وارد خانه خودتان بشوید من ذهنی، وقمیحلقۀ در من ذهنی را زد که شما هم به عنوان صدیق

باشید از جنس فاصله دو تا صندوق باشید از جنس مصطفی باشید از جنس صدیق باشید، وقتی او در را بازکرد 

شویم حرفهاییمیخودبیخودي ما است و وقتیبیخود بود دیگر خود نبود، یعنی این حالتبیوقتی تو رفت

. زندمیزنیم که این داردمی

از دهانش بس کالمِ تلخ جست****نشستخود و سرمست و پر آتش بی

یعنی بدون خویش، بدون من یک لحظه و سرمست و پر از آتش عشق نشست و از دهانش کلماتی تلخ بسیاري 

آید و میشناسیم، این جاست که اگر حرفهاي تلخی به زبان مامیجست، و این به راستی وقتی ما خودمان را

. گوییم که ما این نیستیممیشدیم و چه جوري شدیم، اینجاست که مامیگوید که چه جوري بایدمیزندگی

آیا اگر شما . اُفتدمیخزند به من ذهنی، و این پر آتش شدنشان و  جنب و جوششانمیبرخی در اینجا دوباره

قایمکنیدمیرمید دوباره فرارمیبدانید مقدار زیادي رنجش، کینه، دردهاي دیگر حسادت دارید، از خودتان

.شوید یک جایی؟ نهمی

باید پرآتش باشید باید بگوید که این من نیستم، با شناسایی آن چیزي که من نیستم، آن چیزي که من هستم، که 

باید ادامه بدهم من . یعنی از جنس راستی و از جنس خداست.  بینیممیاز جنس صدیق و مصطفی است که االن

. کنممیبینم دركمیاالن این چیزها رامن آن پر آتشی هستم که . آن نیستم
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این چه حقد است؟ اي عدوِّ روشنی****زنی؟کین ولیّ اهللا را چون می

کنی؟ این چه کینه میزنی؟ چرا اذیتشمیمی گوید این ولی خدا را همین بالل را یا هالل را یا خداییت شما را چرا

بر علیه خدا است، اي . اش بر علیه خداییت ماستهنی کینهشود من ذمیپس معلوم! است، اي دشمن روشنی

. اش بر علیه هوشیاري استعدو  یعنی دشمن، حقد هم کینه، من ذهنی کینه دارد، کینه! دشمن هوشیاري

.و همینطور خداییت ما نماینده خدا در زمین. و این ها بیدار کننده است

دهد؟بر صادق، دلت چون میظلم *****گر تو را صدقی است اندر دین خَود

کنی؟ دلت چه جوري راضیمیاگر در دین خودت صادقی چرا کسی را که در دین خودش صادق است ظلم

تمثیلش این است . رفتیممیکرد مامیدهد که اگر من ذهنی صادق بود در کارش ولمیشود؟ این بیت نشانمی

ک کسی که یک دینی دارد آن هم در دینش صادق است که یکی کسی که مثالً دینی دارد در آن صادق است  ی

کنی؟ پس میآن نباید بگیرد اذیت کند خوب به دینش صادق است، تو اگر در دین خودت صادقی چرا آن را اذیت

. تو من ذهنی داري. تو در دین خودت صادق نیستی

اي؟کین گمان داري تو بر شهزاده****اياي تو در دین جهودي ماده

یعنی جوانمرد نیستی، آنطور که باید باشی نیستی، مرد ايمادهی که در دین ستیزه گري مرد راه نیستی، اي کس

کنی که شهزاده باید زندانی تو میراه نیستی، تو بر شهزاده، شهزاده یعنی جنس خدا، این گمان را داري، تو فکر

. نهباشد و به تو نیرو بدهد و تو را درست کند، به تو سرویس بدهد؟

منگر اي مردود نفرینِ ابد*****کژسازِ خَودۀدر همه ز آیین

براي . کندمیدهد که آیینه همه  چیز را کژمیها بسیار پر معنی است یکی آیینه گژساز است نشاندر این بیت

خشم این که جزو عینکهاي من ذهنی دردهاست، از جمله ترس، از جمله خشم، هر کسی در مرکز خودش ترس و

دارد، همه چیز را کژ کژسازِۀآیینو حسادت و مقایسه و احساس گناه و امروز صحبت کینه بود، دارد این انسان 

بیند، در انسانهاي دیگر به جاي اینکه زندگی را ببیند کژي میبیند، انسانهاي دیگر را گژمیزندگی را کژ. بیندمی

.بیندمیآنهابیند، معایب خودش را درمیخودش را در آنها

، مردود یعنی رد شده، نفرین ابد یعنی عوض اینکه این لحظه به زندگی آدم زنده بشود منگر اي مردود نفرینِ ابد

به ابدیت زنده شود این زنده شدن به ابدیت، زنده شدن به برکت او، و خیر او و خرد او و عشق او و لطافت اوست 
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شویم، میشویم اقبال جومیاست که اول گفت اقبال جو، ما وقتی راستینیادتان. و این بخت است. که با ما است

اقبال یعنی بخت، انسان عوض این که بخت همراهش باشد که بخت زنده شدن به بینهایت و ابدیت او در این لحظه 

ین ابد دنبالش بنابراین نفر. هست برود به ذهن و ستیزه کند، ستیزه را اینقدر زیاد کند که هیچ برکتی وارد نشود

.یعنی تا ابد خدا نفرینش کرده. باشد

ببینید در در فضاي . تواند وارد فضاي بشودنمیو مردود است، چرا؟. کند، ما راه آب را بستیمنمیخدا که نفرین

یکتایی من ذهنی وا ایستاده، من ذهنی در واقع پاسبان است، که هفته گذشته هم داشتیم گفت پاسبان را خواب 

خوابد، یعنی اگر قرار باشد پاسبان ما را راه بدهد به فضاي یکتایی نمیاین پاسبان باید بخوابد، پاسبان به زور. برد

.دهد رد بشویمنمیمن داشته باشیم این من اجازه. پاسبان نباید بماند، پاسبان همین من هاي ما است

حاال ما با بعد از . ما هیچ کارمان درست نخواهد شدیعنی تا زمانی که من داریم. کندمیو ما را مشمول نفرین ابدي

مرگ کار نداریم در این جهان االن ما مطمئن شدیم اگر من ذهنی را زنده نگهداریم هیچ کارمان درست در نخواهد 

.دانید این رامیسال دارید30آمد و اگر شما چهل پنجاه حتی 

کند بهش میآیینه کژکننده دارد هر چیزي را کژ و معوجتمام گرفتاري هایتان از این من ذهنی بوده؛ کسی که 

واردخیريهیچبرکتیهیچهمبعدشکند آخر این چه جور عینکی است که ما به چشممان زدیم؟ مینگاه

راماخداکهنیستاینخاطربهاینها. شودمیایجاددردکندمیکاريهربشودتواندنمیشودنمیزندگیش

.کژبینعینکیاداریمآیینۀ کژبینما، بینیممیعوضیمااین است کهاطرخبهندارددوست

لحظۀ زندهلحظهاین؟ نیستداورانداورترینخداکهکنیدمیفکرشماکهگفتآیۀ قرآنقالبدرموالناامروز

همراايهعدیک، شانزندگیرفتبرکتزندگیباشدندموازيکهبینیدنمیراعدهیکشما؟ نیستشماشدن

. دارید؟ نداریدراساختاربهترینشماآیا، السافلیناسفلبهرفتندورفتخدانفرینونرفتبرکتکهبینیدنمی

؟ کندنمیگفتگوشماباخدافضاآندرآیا؟ نیستامنیتفضايتنهاونیستامنیتفضاي، فضاآنساختارآنآیا

. کندمیچرا؟ کندنمیعملکند،نمیفکرشماطریقاز

هویتهماینآیا؟ نیستیدشدگیهویتهمازپرشمااآلن. چرا؟ نداردقرارخداحالتآندرشمامرکزدرآیا

رویممیصندوقتويماآیا؟ نیستندصندوقیککدامهرها دانهآنتکتکآنوماانجیريحالتاین، شدگیها

اوضاع، ببینیمکژرادیگرانوخودماناگرو. رادیگرانهمدهدمینشانکژراخودمانهم؟ نیستندآیینه کژساز
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زندگیوضعیتهاازبخواهیمخردذهنیهاي منازجهانازبرویم، بیاوریمخردورآنازاینکهجايبهببینیمکژرا

براي، شودنمیدرستمنکارچرانگوییدشما. استکنندهبیدارابیاتاین؟نیستکردنفکرغلطاینبخواهیم

. گذاریدنمیخودتاناینکه

گر بگویم، گُم کنی تو پاي و دست****آنچه آن دم از لب صدیق جست

گمرادستتوپابگویممناگرجست،ابوبکر،قصهدریا، راستی، صدیقلبازلحظهآنکهچیزيآنگویدمی

نهبدهمادامهاگرندهمادامهراتقویماحسندیگرگفتهستیادتاندوباره،، ماندنمیتوازچیزيیعنی. کنیمی

. میزنیمحرفداریمما، مانممیمننهماند،میمستمع

جِهاتاز دهانِ او دوان، از بی****آن ینابیع الْحکَم همچون فُرات

بود، هیندواغیبجهانازاودهانازفراترودمثلخردوحکمتهاي چشمه، حکمهاي چشمهاینگویدمی

ارتباطشماباخداشویدمیراستیجنسازباشیدفاصلۀ صندوقهاجنسازاگرشماشودمیمعلومپس. آمدمی

یعنی، بیرونبهشماطریقازشدنجاريبهکنندمیشروعرودخانهیکمثلغیبیحکمتهاي چشمهودارد

.بغیجهانعدم،جهانیعنیجهاتبی،ایناستمیسرهممابراي

یکوارداستفرمیبیجنسازکهزندگیوقتی، بوورنگجهان، فکرهاجهانیعنیها جهتیعنیجهاتجهان

همبوکهاست،رنگیکفکريهراسترنگفکرآیدمیبوجودفکریکشودمیفکریکواردشودمیصندوق

شدهشرطیجهانمعموالًکهبینیدمیپس. آیدمیبوجودهیجانییکوتنبهشودمیاعمالاینکهبرايدارد

جهاناسمش، مادرهیجانییکوآوردمیبوجودفکريیکدفعهیکچیزيهر، فکرهاجهان، داردبوورنگ

.آوردمیجهاتبیازاوولیاست،بوورنگ

نه ز پهلو مایه دارد، نه از میان****همچو از سنگی که آبی شد روان

سنگمثلذهنیمناین، ذهنی هستمنهمینتمثیلاینجادروشدروانآبیاوازکهسنگیمثلگویدمی

یکبخورد،غیبیتیریکغیبیچیزیکهست،قصهآنبهمربوطکهبخوردبهشموسیعصاياگرولیاست

ازوبیاییددرصندوقتويازشماکهآیدمیپیشحالتییکشودگفتهچیزيیکبشود،دادهشمابهبینشی

آیۀ بقرهسورةاستآیۀ قرآنبهمربوطاینبله. شودمیروانچشمهاینبشوید،صندوقتادوفاصلۀ بینجنس

ما خواندیمرااینبارهاکهاست60
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60، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

ْت ِمْنُھ اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا ۖ َقْد َعلَِم ُكلُّ أَُناٍس َمْشَرَبُھْم ۖ ُكلُوا َوإِِذ اْسَتْسَقٰى ُموَسٰى لَِقْوِمِھ َفُقْلَنا اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَحَجَر ۖ َفاْنَفَجرَ 
ِ َوَال َتْعَثْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِدینَ  َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق هللاَّ

. عصایت را به این سنگ بزن: آن گاه که موسی براي قومش درخواست آب کرد، پس گفتیم] یاد کنید[و 

چشمه ویژه خود ] از دوازده گروه بنی اسرائیل[زده چشمه از آن جوشید به طوري که هر گروهی پس دوا

.از روزيِ خدا بخورید و بیاشامید و تبهکارانه در زمین فتنه و آشوب بر پا نکنید:] و گفتیم. [را شناخت

، شمابهرسیدهحضوربهانسانیکتوجهیک، بینشیک، زندگیتوجهیکموسیعصايایناینکهامکانیعنی

آباینازشدجاريوقتیماستذهنیمندلهمینسنگبشود،جاريچشمهشماسنگازوکنداثرشمابه

.برداریدذهنیبوسیلۀ منآشوبوفتنهازدستدیگروبخوریدباید

بر گشاده آبِ مینارنگ را****اسپرِ خود کرده حقّ آن سنگ را

گفتخواست،میآبموسیگویدمیقصهآندرحاال. استکردهخودشروپوشراسنگاینخداکهگویدمی

چشمۀ درونکسیهرداردامکانشودمیمعلومپس، جوشیدچشمهتادوازدهسنگازوسنگبهبزنراعصایت

سنگاینولیبفهمیم،ماکهکندمیاشارهموالنارااینها، داردوجودامکاناینکند،بازدلشسنگازراخودش

.استروپوشفقط

، رنگبیآبماست،مرکزدرواستسنگکهماذهنیمناینازتواندمیواستروپوشهمذهنیمنبنابراین

زندگیبرکت، حضورنور، رنگبینوررنگ،بیآبیعنی، درستهشیشهیعنیمینا، شیشهرنگیعنیرنگمینا

. زندمیمثالخودشاآلن. بشودجاري

ماجنساینواستجنسآنازخداکههستیمجنسیازماکنیدنگاهکهگویدمیزندمیپائینکهمثالهاییرد

کهجنسیاینوشودمینامیدهچشمکهابزاريایننهچشم،پیهنه، شودمیدیدنسببشودمیشنیدنسبب

وشنیدناینکهاستابزارفقطست،اروپوش، چشماینوگوشاینوشودمیشنیدنسبب، فرمنههستیمما

شودمیشدندیدهسببماجنسیعنی. گیردمیصورتشماجنسخودیااوبوسیلۀ خودشدندیده

بخل و فُتوربیاو روان کرده ست****چشمِ تو نورۀهمچنان کز چشم

وکمبدونیعنیفتوروبخل، سستیودریغوامساكبدونرانور، توچشمۀ چشمازکههمانطورگویدمی

.استنورآن. نه؟ بیندمیچشمآیاوبینیممیمادائماً، کاست
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پوشی کرد در ایجاد، دوستروي****نه ز پیه آن مایه دارد، نه ز پوست

بلکه، بوسیلۀ پوستنهاست،ابزارفقطاینهاوشودمیدیدهبوسیلۀ پیهنهدیدنعمل، دیدناینکهگویدمی

دیدهسببشماجنسپساوست،خودهمشماجنسپسبیندمیکهاوستخودحاال.بیندمیکهتاوسخود

مهمیجنسازشماخودکهبگویدبیایدخواهدمی.بینیدمیشمابیندنمیچشم.جسمایننهشود،میشدن

وچشمکهستیدهشماخوداین، شنودمیگوشمبیندمیچشممنگویید، راخودتاننگیریدکمدستهستید

. شنوندمیوبینندمیبوسیلۀ آنگوش

مدرِك صدقِ کالم و کاذبش****در خَاليِ گوش، باد جاذبش

گویدمیوداردوجودجاذببادکهبودندمعتقدقدیممیانیگوشدرگویندمی،گوشسوراخدرکهگویدمیدارد

.شودمیشدنشنیدهسببیعنیشود،میکالمبودندروغوصدقدركسببجاذببادگوشسوراخدر

.اوستهمگوشدرکهبگویدخواهدمی

خوانکو پذیرد حرف و صوت قصه**آن چه باد است اندر آن خُرد استخوان؟

شنیدنسببچیزيچه؟ راخوانقصهصوتوحرفپذیردمیخُرداستخواندرکهاستباديچهآنگویدمی

.دهدمیجوابدشخو، کنیدتوجه؟ شودمی

در دو عالَم غیر یزدان نیست کس***استخوان و باد، روپوش است و بس

هیدانمنمیوپوستوپیهوچشم، جسمیهریعنیباشدمیانیگوشدرکهباديیعنی، بادواستخوانگویدمی

چیزخداازغیرعالمدوردواستروپوشهمهاینها.استابزارهمهاینهاوفکردانممیچهوذهنگوییممی

شدندیدهعملمادرپس. استمهمخیلیهمبیتهمین، گویدمیمهمیبسیاربیتیکحاال. نیستدیگري

ما. نیستیماستخوانوپوستوگوشتاینما. هستیماوجنسازهمماگیرد،میصورتماخودیااوبوسیلۀ خود

درسته؟، کندمیکاربوسیلۀ مااستخوانوپوستوگوشتکههستیمجنسیاز
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اُذْنان منَ الرَّأس اي مثابزآنکه اَلْ****احتجابمستَمع او، قایل او، بی

دو گوش هم ! زیرا اي به پاداش رسیدهگوید حضرت حق است،میشنود ومیحجاب و واسطهبیآنکه

.جزو سر است

گویدمی.هستیممایعنیمثاب،گرفتهپاداشیعنیمثاباي دهستنسرجزوهمگوشهایعنیاُذْنان منَ الرَّأساَلْ

ماوقتیگفتیم، گفتیمبارهاراصحبتاین؟ چییعنی. روپوشبدوناوست،همگویندهاوستشنونده، مستمعکه

پس. شنودمیاو؟ شنودمیکیبرسیدحضوربهشما.گویدمیاو؟ گویدمیکیگوییم،میمارسیممیحضوربه

اینطوري!نیستماطبیعیحالذهنیمنحالت، ماستحالتترینطبیعیاینواستخودششنوندهویندهگو

.استقضیهسطحاین. بگویدهمذهنیمنیکوبشنودذهنیمنیککهنیست

، شویممیزندهاوبهلحظهایندروبیرونآییممیذهنازماوقتییعنیرودمیبینازظاهرهاي حجاباینوقتی

جنسازمامرکزیعنی، حضوریعنی، ساختاربهترینیعنی، تقویماحسنبهراجع؟ کردیممیصحبتچیبهراجع

همشمابشومنهایتبیمناگر، شدهنهایتبیبگنجد،چیزهمهبحرایندربحرایندرواستشدهعدم

زنیدمیحرفشمادوباره.دهدمیگوشاو؟دهدمیگوشکی، زندمیحرفاو؟ زندمیحرفکیبشوید،نهایتبی

ولیاستایناشمعنیالبتهو، گویندهیعنیقایل. کندمیگوشاوخودکندمیگوشکی، زندمیحرفاو

:گویدمیکهحدیثیکازکندمیاستفاده

حدیث

أسِ  ٌة َوالـْاُْذناِن ِمَن الرَّ اَْلـَمْضَمَضُة َو الـِْاْستِنشاُق ُسنَّ
.گرددمیان و بینی گرداندن سنت است و دو گوش هم جزو سر محسوبآب در ده

باهمراگوشهاشستندمیراسرشانکهمردمکهطهارتآدابیکبهکندمیاشارهوهستندسرجزوگوشها

فکربنابراینپس، راسرهمراشنیدنهمیعنیگیردمیبردرراگوشهمزندگیآبیعنیشستند،میآبهمان

.هستیداوهمشماوگیردمیصورتبوسیلۀ اوهمه، گفتنشنیدندنکر

اینهاها، بچهیاشوهروحاال زنعنوانبهکنندمیزندگیهمبانفردوحاالعملیشمثالحاال، خانوادهدربایدماو

؟ شودمیچینشونداگر. شوندزندهزندگیبهبایدپس، باشداوشنوندهوگویندهکهبیاورندبوجودحالتیباید

ودعواهاهمهاین، آیینه کژسازدارايوابدنفرینمشمولگفت، دیگراستشدهکهشودمیهمینطورنشوند

مهمیبیت.نیستاومستمعوگویندهواستنرفتهبینازحجابکهاستاینخاطربهگرفتاریهاوها جدایی
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.کنیمنمیاستفادهمادادهاوگیریمنمی.هستیمگرفتهپاداشههممایعنی، گرفتهپاداشايیعنیاي مثاب.است

:استمهمهمبیتاینبله

1786مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون که یک ها محو شد، آنَک توي****مرد و زن چون یک شود، آن یک توي

اززن، داردبارة مرددرمعهجاباورهاییچهکهداردبودنمردباشدگیهویتهماستمردشکلخوب مردیعنی

باشداینطوريبایدزن، هستمزنمنکهداردخودشجنسباشدگیهویتهمداردفرقمردبااستزنجنس

رهاتعیناینازوپائینبرونداینهاازهرکداماما. استشدههویتهمباهاشگرفتههمرااینهاباشدآنطوري

.هستخداهستزندگییعنی، هستیتویکآن، بیرونبپرندذهنشانازوبشوند

اگر، گفتیمخانوادهگفتیمزنومردمورددرنیستم،منبگویدکسیشوندمحوعددهاشوندمحوها یکوقتیو

بهبرگشتیم. استمهمیبیتهماین. هستیتوآنجاستکهکسیآن، برودبینازذهنیمنکهبرسندجاییبه

:کهگویدمی،قصه

خوزر بده، بستانْش، اي اکرام****آید بر اورحمت گر همی: گفت

بخششخويکهکسیايبخرشمناز، بدهطالبدهپولآیدمیرحمتاگرگفتباللیعنی:گفتغالمصاحب

معاملهاهلذهنیمن. بخریدبدهیدزر؟ سوزدمیتانخداییتحالبهدلتانشما؟ چیشما، سوزدمیدلتداري

.کرداشراضیشودمیکمیمقدارباکهدیداهیمخواآلنواست

مؤُونَت حل نگردد مشکلتبی****سوزد دلتاز منَش واخَر چو می

.استمشخص. شودنمیحلمشکلتجبرانقانونبدونهزینهبدون، سوزدمیدلتاگرمنازبخرگویدمی

اي دارم نکو، لکن جهودبنده***صد خدمت کنم، پانصد سجود: گفت

، سجودپانصد، کندمیبرخوردذهنیمنباجوريچهببینید. چشمکنممیبربیایددستمازهرکاريکهویدگمی

. پذیرفتمیکرد،میکرد با نرمش با آن برخوردمینه که به حرفش گوش.باشدگفتمی،گفتمیاوچیهریعنی

خواهید اینطوري مینیست که شماوضعیت راپذیرفتن در این لحظه، آشتی کردن با اتفاق این لحظه معنی اش این 

گوید من صد می.خواهد بخردمیخواهد وضعیت را عوض کند، نیست؟میبینید که این صدیق هممیبگذارید،

کنم پانصد سجود، که پانصد بار که هر دو اینها نشانگر کثرت است، نه که صدتا و پانصد تا یعنی خیلی، میخدمت
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.کنیدمیهر لحظه باهم آشتی، یعنی شما با من ذهنی تان آشتی. کنممین با تو آشتیتا آنجا که الزم است م

خواهد میاي دارم بسیار نیکو یعنی خوش صورت اما ستیزه گر است این خودش است، حاالگوید من یک بندهمی

.بگوید تو مال خودت من مال خودم، راستی راست بشود و دروغ هم برود دروغ بشود

در عوض ده تن سیاه و دل منیر****و دل سیاه اَستَش، بگیرتن سپید

می گوید من یک بنده اي دارم یک غالمی دارم تنش سفید است دلش سیاه است تو بگیر در عوض آن کسی را که 

یعنی تو من ذهنی را نگهدار خداییت را بده به من، تو مال خودت . تنش سیاه است و دلش روشن است به من بده

. ال خودمباش من م

بود اَلحق سخت زیبا آن غالم****پس فرستاد و بیاورد آن همام

.گوید زیبا بودمیپس فرستاد آن غالم خوش صورت و بد باطن را آورد، الحق

آن دلِ چون سنگش از جا رفت زود**آنچنان که ماند حیران آن جهود

. بطوریکه آن ستیزه گر حیران ماند و دل سنگش زودي دزدیده شد

سنگشان از صورتی مومین بود***پرستان این بودلت صورتحا

و دل سنگشان به . شودمیهاي ذهنی که صورت پرست هستند اینطوريحالت صورت پرستان ظاهر پرستان، من

شود که دل سنگ من ذهنی را، یعنی میپس شما معلوم. شودمیبینند آن موقع نرممیمحض این که صورتی را

را باید یک جوري مومین کنیم با آشتی کردن با آغوش گرفتن، پذیرفتن، مدارا کردن و راضی دل سنگ خودمان 

. کندمیبینید که قسمت راستین ما با قسمت دروغین ما چه جوري معاملهمیکردن همین طور که

هیچ بدکه برین افزون بده بی****باز کرد استیزه و راضی نشد

و چاره نداري و! ر ستیزه کرد و راضی نشد گفت که کم است بیشترش کنبد یعنی چاره، دوباره این ستیزه گ

شود که اگر او بیشتر خواست باید به آن بیشتر بدهی، اینها تسلیم شدن میپس معلوم. خواهی بیشترش کنمی

در این لحظه با مالیمت کار کردن، همیشه این لحظه است، همیشه فضا را ایجاد کن، . به من ذهنی نیست، ها

شود، باید میشود مبارزه کرد او قوينمیکنم، با نفسمیگویند من با نفسم مبارزهمییک عده. باهاش نرم باش

بشناسم شناسایی و مدارا یواش یواش تشریف ببر، بلی باورهاي تو مال خودت باشد باورهاي من مال خودم، شما 
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راستین بشوید مقدار زیادي هوشیاري پیدا کنید، سی اگر به اندازه کافی از جنس فاصلۀ بین دو تا صندوق بشوید، 

چهل در صد، پنجاه درصد، شصت در صد به حضور زنده بشوید ولی چهل درصد درد داشته باشید و هم هویت 

کنید؟ میکنید باهاشون ستیزهمیشدگی داشته باشید و اینها را ببینید براي این که اینها بیفتند چه کار

کنید با شناسایی میکنید، و شناساییمیگیرید با مالیمت رفتارمیرصد اینها را در آغوشیا با آن چهل پنجاه د

زنید به کله چهل درصد بقیه تان که من ذهنی دارد؟ پس این چه اصطالحی میداریدمیچماق بر. افتندمیاینها

به هر حال دارد.کشتی گرفتشود کهنمیگیرم، با نفسمیکنم، کشتیمیام ستیزهگوییم با نفسمیاست که

خواهی؟ میگوید چرا بیشترنمی.گوید چشممیگوید بیشتر بده، آن هممی

تا که راضی گشت حرصِ آن جهود***یک نصابِ نقره هم بر وي فزود

. درهم بود اضافه کرد تا این که حرص آن ستیزه گر قانع شد200گوید مییعنی به اندازه یک نصاب که آن

&&&&&
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