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3025شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

؟عاشقیمگر،خواجه،ایگشتهچراخیره
عاشقیاگرخواجه،خورکوزهبزنکاسه

ایایستادهدرچهبر،بدانستییکاش

عاشقیقمرچهبر،بدانستییکاش

فلکنبیندخواب،آفتابآنچشمه

عاشقیتیزنظرروشنستاوازچشمت
جگراستششدهخون،خطرزینفلکشیر

عاشقیجگرختهسَ،مرنج،بگویمراست

؟قبادریدیچهبر،گوراست،ترگلِای

؟عاشقیسحرچهبر،الغرشدهمهِای

هاستاندیشهزتوموج،دریاصفتدلِای
؟عاشقیگهرچهبر،کنیمیکفدمهر

نگدَخَازخنوردغم،نگدَگشتاوازآنک

شقیعاسپرستهسُ،بفکنیسپرتوور

عشقناکماچوهستخاکاجزایِمجله

عاشقیترنادره،پاکروحِایتولیک

خبوردمومزندم،حبرییارخردای
؟عاشقیهنرچهبر،خامشیستهنرتچون
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع3025را با غزل امروزبا سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور

3025مارةشغزلشمس،دیوانمولوي،

عاشقیاگرخواجهخور،کوزهبزنکاسهعاشقی؟مگرخواجه،اي،گشتهچراخیره

وضعیت این کهتوانیم بیت را به چهار قسمت تقسیم کنیم و ببینیم که موالنا ضمنمیبینید بازهممیهمانطور که

.کندمیکند که چه اشکالی دارد راه حل هم پیشنهادمیفعلی انسان را مطرح

رود و میصندوقی به صندوقیخیره حالتی است که انسان در حالی که با جریان فکرهایش در حالی که از 

وخیره در اینجا منفی هست و حالت سرگردانی ما. دهدمیهیجانات همراه آنها هم هویت است، بهش دست

.دهدمیدر فکرها نشانرا گیجی ما 

یاري است و هوشیاري قبل از آمدن به این جهان بینهایت بوده و از جنس بنابراین در حالی که ما اصلمان هوش

وارد این جهان شده و همین طور که االن توضیح خواهم داد با اقالم ذهنی هم هویت ،زندگی بوده و هوشیار بوده

.شده و هوشیاري جسمی پیدا کرده و آن هوشیاري اولیه را از دست داده

کند به خواب دردهایی مثل ترس و نگرانی میته و چون یک چنین حالتی درد ایجاددر واقع به خواب ذهن فرو رف

کند و یک چنین میکند و عملمیرفته و در حالی که در خواب درد و فکر است، فکروو حسادت و اینها هم فر

. هوشیاري جسمی در مرکزش است

نتیجه است، در این فکرها خرد زندگی بیاست ودر واقع این فکرها در سر او جریان دارد و این فکرها تکراري 

اش بادید همه! تو عاشق هستی؟ تو به وضعیت ات نگاه کنکه گوید که نکند میکندمیبنابراین مطرح. نیست

بلی تو : گویدمیکنی، نکند تو عاشقی؟ که بعدمیغلط با دید توهم و با دید دردها مثل خشم و ترس به جهان نگاه

.عاشق خودتی،عاشق بافت ذهنی نیستی، عاشق زندگی هستیعاشقی، منتها

هوشیاري ،و همینطور که امروز توضیح خواهیم داد. در واقع یعنی درد هوشیارانه بکش،کاسه بزن کوزه خور

ایت خداست و ابدیت خداست، براي این کار هشود از اصلش که اصلش همان بینمیشود و دورمیوقتی هم هویت

ببینیم معنیش را استادان موالنا چی گفتند؟ ،کاسه بزن کوزه خور.هزینه بپردازدکیفر یاباید 

مثلی است که در مورد آزار سخت دیدن و عقاب سخت کشیدن بجزاي رنج کم : کاسه بزن کوزه خور

.رودمیرسانیدن بکار

. یعنی شما کار بسیار بدي بکنی ولی با مختصر رنج از آن خالص بشوي
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مثال کاسه بزنگوید که میآیدمیو به نظر. رمزي دارد،بینید این اصطالح حالت کُدي داردمیهر کوو همینط

. یعنی شراب بخور، هم هستکوزه خوردف بزن و 

شود که انسان به محض این که متوجه بشود که با یک توهم سر و کار دارد و عاشق توهم است و میپس معلوم

خودش بشود، و از عشق ،ند که به عنوان هوشیاري و خداییت باید دوباره برگردداین توهم را جدي نگیرد و بدا

دست بردارد و این را جدي نگیرد و یک خرده درد ،کندمیاین بافت ذهنی که دنیا را به ما در فکرها ارائه

آن است پس باشناسایی توهم معادل آزادي.تواند آزاد بشودمییعنی این کیفرش را پس بدهد،هوشیارانه بکشد

شویم به آن چیزي که هستیم و آن همان بینهایت و میما با شناسایی آنچه که ما آن نیستیم یواش یواش زنده

.ابدیت خداست

یعنی درد هوشیارانه بکش و این چیزهاي هم هویت شده را بینداز، در عین حال بطور کاسه بزن کوزه خورپس 

گویدمیپس.انداختن هم هویت شدگی همان، و ایجاد شادي هم همانیعنی . شودمیهمزمان شادیش هم ایجاد

خدا یا به حاال که فهمیدي عاشقی تو بیا اول بدان به چی عاشقی؟ به چی عاشقیم ما؟ به خودمان، به اصلمان که

زندگی، براي اینکه خدا فقط عاشق خودش است ما هم فقط عاشق خودمان هستیم، نه خودي که ذهن به ما نشان

. دهد، این ما نیستیممی

کند به آن چیزي که میکند و زندهمیشناسایی این که این بافت ذهنی ما نیستیم و این توهم است ما را آزاد

بیا کاسه بزن پس ،گوید حاال که فهمیدي عاشقی و عاشق این جهان نیستی و عاشق زندگی هستیمی.هستیم

.عین حال شادیش را هم تجربه کنو در . ، یعنی درد هوشیارنه بکشکوزه بخور

ایم به طور ساده چه عنوان من ذهنی مطرح کردهاما اجازه بدهید که من توضیح بدهم که چیزي که تا حاال به

آییم به این جهان عمق ما بینهایت است یعنی میگفتیم ما هوشیاري هستیم و وقتی.شودمیجوري تشکیل

.گذارندمیشویم و پدر و مادرمان یک اسمی روي مامیا و از مادر زادهرسیم اینجمیولی وقتی.اندازة خداست

کنند میکنند و اشارهمیو وقتی که به ما نگاه.گویندمیسازند ومیوقتی تارهاي صوتی پدر و مادرمان اسم ما را

بنابراین احتماالً ! یمشود ما هستمیشویم که این اسم که در ذهن ما بصورت فکر ارائهمیما متوجه.گویندمیو

و ما در آن موقع خودمان را مساوي . اسم ما هست که یک فکر هست،شودمیاولین فکري که در ذهن ما ظاهر

گیرد که انسان از بینهایت تبدیل میدر این حالت یک کاهش سهمگینی و عظیمی صورت.دهیممیاین فکر قرار
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و هم عظیم است و هم واقعاً شرورانه است، یعنی چیز خوبی و این هم سهمگین است.شودمیبه یک چیز کوچک

،کندمیچرا که االن خواهیم دید اینجا ابتداي یک بافتی است که توصیفی که از خودشنیست، کار نیکی نیست،

. کند کامالً نامربوط است و ناقص استمیکند از خدامیاز هوشیاري

پدر مادرم پرویز صدا کردند، فهمیدم که این اسم من ،من پرویز استبنابراین وقتی که فکر اسم ما، مثالً اسم 

فهمم که من هم میگویند من من من،میبینم مردم هیمیگیرم،میکلمه من را هم یاد،هستم، پس از یک مدتی

بند چسمیاند این دو تاپس اسم من با من هر دو فکر یکی. که یک فکر است در واقع معادل همان اسم من است

.به هم

شوم چیزهایی هست که اینها اختصاص به من دارد مثل میگیرم، متوجهمیپس از آن من یک چیز دیگري هم یاد

پس بنابراین مالِ من . اینها مالِ من است،خورم، لباسهاي من، اسباب بازیهاي منمیاي که منبه اصطالح شیشه

باهم یکی شدند، چون قبالً من،می بینید که اسم من، من.مگیرمیرا هم که دوباره بصورت یک فکر است من یاد

و حاال مالِ .به یک چیز کوچولوي فکري صورت گرفتهدانستم که این اسم من و این کاهش عظیم از بینهایت می

. آن هم یک فکر است.من را یاد گرفتم

فهمم چی مال میالً متعلقات را، منمث.کندمیحاال من بصورت مغناطیس انواع و اقسام فکرها را به خودش جذب

کنم، میپس مثل آهن ربا اینها را فکرها را به خودم جذب. شوممیبا فکر آنها نه با خود آنها هم هویت. من است

. کنم که از فکر ساخته شدهمییواش یواش یک ساختاري دارم درست

دارم این ،کنممییج که من این را درستو به تدر. کند؟ همین هوشیاري، اصل منمیحاال این را کی درست

و بتدریج که به خواب .که فکر است،روم به خواب این بافتمیدارمدهم میبینهایت را که هوشیار است از دست

دارد به ،هوشیاري هوشیار است،روم، هوشیاري من از یک هوشیاري حضور که خودش شناسنده استمیاین

دانیم میو این ما.ش یواش از تکرار این فکرها دنیا را خواهد شناخت و این غلط استرود، یوامیخواب این بافته

. هاي این جهان الزم استولی براي شناسایی. که درست در نخواهد آمد

کنیم از جمله مثالً جنسیت مان، پسر هستم یا دخترم، و این پسر بودن میحاال چیزهاي دیگري به خودمان جلب

ه خصوصیاتی دارد؟ چه باورهایی در اطراف آن هست؟ و اینها در یک سنی چه کارها باید بکنند؟ یا دختر بودن چ

در واقع هر چیز .چسبانم به خودممیکنممیبصورت فکر به خودم جذبدوباره و خیلی از عقاید و دانشها را 
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آن جامعه من به خودم دارم کند یا در جامعه معمول است بسته به ارزشهاي میخوبی را که آن خانواده دیکته

پس بنابراین با دانشم با باورها، با باورهایی که در آن جامعه هست مثل باورهاي .، فکرهایش راکنممیجذب

از یا از کدام خانواده هستم؟ از کدام طبقه هستم؟ اینها فکر هستند دیگر، فکر ملیت، کجایی هستم؟،مذهبی

پدر کنممیبه خودم جذبدوباره بعداً بعضی نقشها را . کنممیم جذبکدام قبیله هستم اینها را هم به خود

. گیردمیهستم مادر هستم اینها همه بوسیلۀ اسم من، پرویز، من و مال من صورت

شود، نه این که میدرد زیادي تولید،کند به گریه کردنمیشروع،گیرندمیوقتی اسباب بازي را از یک کودکی

با و با گم کردن این یا اش استارزش ذاتی دارد، نه براي این که در حال درست کردن منقعاًوااین اسباب بازي

همین حالت براي آدم چهل ساله هم . شودمیاش کوچکبراي این که من.شودمیگرفتن آن از او درد زیادي ایجاد

شود، نه این میعاً درد مهیبی ایجادو واقکندمیصد هزار دالر ضرر.دهد اگر همین بافت ذهنی مانده باشدمیرخ

اش کوچککه توي این صد هزار دالر حاال که به آن است که ارزش ذاتی وجود دارد نه، به خاطر این که من

.شودمی

گوییم من ذهنی به تدریج این بینهایت، کوچکمیهمان چیزي است که ماحاال این بافت ذهنی یا ساختار ذهنی 

شویم که این گفتیم غلط میچسبیم و آنمیو یادمان باشد به هر فکري که ما. شودمیرستشود و این بافت دمی

هر چیزي مرکز ما قرار .گیرندمیپس در مرکز ما آنها قرار.شود مرکز مامیو ایناست، ما هوشیاري هستیم

یا دید دنیایمان را آن فکرها دهیم و فکرهایمان را میسازماندهیهابگیرد ما زندگی بیرونمان را حول و حوش آن

. کنندمیدرست

به این ترتیب ما کوچک شدیم و این به اصطالح بافت ذهنی را بر اساس جدایی و چسبیدن به فکرها درست 

و همه آن . شودمیگوییم که این بافت ذهنی براساس هم هویت شدگی و جدایی درستمیدر نتیجه. کردیم

یا بافت ذهنی یا ساختار ذهنی باهاش هم هویت شده اینها آفل ا بگذار حاال،چیزهایی که این من ذهنی اسمش ر

در جاي مخاطره آمیزي است ،کنیممیخود ذهن که ما در آن زندگیبنابراین خود این که . هستند، گذرا هستند

تفویض ،آنجا ما آسیب پذیر هستیم، چرا که ما حس وجود، یا حس وجودمان را که بر اساس بینهایت خدا بود

ارائه کننده آنها هی کوچک و هايو فکربلکه فکرهاي ارائه کننده آنها،کردیم به چیزهاي گذرا و خود آنها هم نه

و معتاد وقفه و بدون کنترل بیکنیم، بنابراین جریان فکرمیترسیم و پشت سر هم فکرمیشوند و مامیبزرگ
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در حالی که ما فکر.ط براي زنده نگهداشتن این ساختار ذهنیشود فقمیگونه از صندوق به صندوق از ذهن ما رد

آوریم، ما هستیم، ما اصلی ما که زندگی باشد میکنیم این اتفاق یا این ساختار ذهنی که هر لحظه ما بوجودشمی

.آن زیر است، زمینه است

.توهم است و خود شما نیست، خیلی مهم استبافت ذهنی نحاال شناسایی شما که همچو

چندین بار توضیح دادیم چون نظیر ما که خداییت است در این جهان نیست، پس قبول کنید که این بافت فکري

حاال . رودمیکنیم این توهم را با شناسایی توهم از بینمیو شناسایی.نیستیم،آن هستیم،کنیممیکه ما فکر

. فکرها از جنس جسم هستندبراي این که این،هوشیاري این بافت ذهنی هوشیاري جسمی است

دانیم فکر چیه؟ حقیقتاً با این همه نمیدر واقع ما.یک انرژي است هر فکري،فکر یک به اصطالح فُرماسیون است

راجع به .کنیدمیبه چی فکرراجعدانیدمیبینیم، شما به عنوان هوشیاري ناظرمیپیشرفت ما گرچه فکرها را

ولی .انددانید اینها چیمیکه فردا دارید یا شام چی دارید؟ اینها فکر است و شماکنید، مالقاتی میفردا فکر

اند؟ اینها تکه هاي انرژي هستند و به هر صورت این بافت ذهنی که ما درست حقیقتاً اینها از چی درست شده

. هوشیاري جسمی دارد و در مرکز ماست،ایمکرده

حاال یک چیز دیگر . توانیم پیدا کنیمنمیعشق راما با این من ذهنی عاشقی، و جگرسخته: گویدمیدر غزل

کنند ما میحرکتفکرهایعنی . دهدمیکنیم که، این بافت ذهنی گرچه با حرکت فکر به ما هویتمیبهش توجه

کند میشود، یکی از ما تعریفمیشود یا کممیکنند ما دردمان زیادمیشویم، فکرها حرکتمیکوچک و بزرگ

. شویممیگیرد کوچکمیشویم و عیبمیما بزرگ

فقط من ذهنی یا این بافت ذهنی یک ناآگاهی است بلحاظ معنوي، ما . آن نیستتوولی توجه کنید که هیچ منی 

یک حضور ناظر که در این لحظه عمق اگر هوشیار بودیم،بلحاظ معنوي ناآگاه نا هوشیار هستیم،اینطوري هستیم

دانید میکنیدمیمن عینی، شما قبولوگوییم من ذهنیمیحاال گفتیم درست است که.آمدمیا بوجوددارد در م

کنیم که این چیزي که ما عاشق آن میدر حقیقت ما وقتی شناسایی. کنیدمیچرا؟ براي این که هنوز با دویی فکر

. توهم استکنیم آن هستیممیهستیم و فکر

پذیریم و بنابراین با شناسایی این توهم و اتفاقاتی کهمیپذیریم، اتفاق این لحظه رامیآییم اتفاقات رامیو

که این کار ما را دوباره از ،افتد و پذیرش آنها و اجازه دادن این که خرد زندگی در این لحظه از ما رد بشودمی

.دیمآن هوشیاري که بوبه گردیم میما دوباره بر، کندمیهوشیاري اولیهجنس 
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پذیرید بنابراین این پذیرش اتفاق شما را از جنس هوشیاري میافتد شمامییعنی چی؟ یعنی این لحظه اتفاقی

ن بینهایت کوچک آ،کند که از دست دادیم آن هوشیاري را، براي اینکه فکرها آمدند اینها را بلیعیدندمیاولیه

. کندمیهم بصورت آهن ربا هوشیاري ها را جذبگیرد اینمییواش یواش انباشتگی هوشیاري که صورت. شد

. شودمیشود و بینهایتمییواش یواش این هوشیاري بزرگ

افتد ما این اتفاقات میبافت ذهنی ما نیستیم و اتفاقاتی که در آنجااینبا شناخت این کهپس ما هوشیارانه 

آزاد کند با پذیرش آنها ما ،آوردمیثی که بوجودخواهد ما را از این بافت با حوادمینیستیم و در نتیجه زندگی

مجددانهآن چیزي که هستیم خودش را،گفتم با شناسایی آن چیزي که نیستیمو . شویممییواش یواش آزاد

.کند، ولی تا زمانی که ما این بافت ذهنی هستیم یک دید غلط داریممیهوشیارانه در ما برقرار

، ایجاد خیره یعنی بیهوده گویی، فکرهاي تکراري، دردهاي تکراري:گویدمیالنااین دید غلط را در اینجا مو

؟ مگر عاشقی؟چرا اینطوري شدي تو.هاخشم، ایجاد ترس، ایجاد حسادت، ایجاد نگرانی و فکرهاي مربوط به آن

.االن بیدار شدم فهمیدم من عاشق خدا هستم! منتهی عاشق چیز غلط هستمبلی عاشقم

شوید درست است میوقتی شما آزاد،کنید که همین طور که گفتیم در این ساختار ذهنی من نیستیماما توجه

همچون چیزي باز ! االن آزاد شدم، شدم یک من عینی، یک من غیر فکري این من هستم،کنیدمیکه ذهناً فکر

د، هوشیاري خودش است خدا آیمیحاال آن که پس از آزاد شدن شما در شما بوجود! منی وجود ندارد! هم نیست

.خودش است

همین طور به ما گفته ،در دو جهان غیر از یزدان کسی نیست: گویدمیکه موالناخواهم خواندو امروز هم دوباره

اگر این بافت ذهنی . می گوید گوینده او و شنونده اوست. که تکرار اینها بسیار مهم است که شما گوش بدهید

،ا شناسایی آن این توهم فرو بریزد و ما آزاد بشویم و دوباره آن هوشیاري بودیم که اولرا من و شما بشناسیم ب

االن گوینده و شنونده کیه؟ دوباره این ،شما هم پیدا کنید،آن باشیم، و دوباره آن عمق بینهایت را پیدا کنیم

. آنجا خود وجود نداردنه، : گویدمیبافت ذهنی است این که دیگر نیست که، شما و من هستیم؟ موالنا

ولی شما .بیان تقریبی مفید استبراي،کنیممیاما خود و من و این اصطالح چون االن ما با فکر و ذهن صحبت

نه در ذهن نه بعد از ذهن، . این آگاهی را داشته باشید که حقیقتاً منی وجود ندارد،این هوشیاري را داشته باشید

.آن هستید،شویدمیشما در توهم هستید آزاد،االن خداییت. ستبعداً هم آن ه،االن هم آن هست
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Albert« اینشتیندانیدمی.پس حاال این موضوعی که شمایی وجود ندارد و این من ذهنی توهم است Einstein«

، شما مثالً دیدید که یک سیستمهاي نوري ایجاد"optical illusions"نوري است گفت من ذهنی یک توهممی

ولی از دور ،زنی شمع نیستمیدستآیی اینجامیبینید یک شمع بزرگی روشن است هوا،میکنند یک دفعهمی

. شود، آن چی هست؟ آن توهم نوري است ایجاد شدهمیشمع دیده

فرض . دهد که یک اصلی وجود داردمیو نشان. من ذهنی توهم نوري است، منتهی توهم نوري هوشیاري است

ولی ،بینیدمیبینید که عکس یکی دیگر رامیکنیدمیه است آنجا، شما از اینور با یک زاویه نگاهکن که یک آیین

بینید معنیش چی هست؟ معنیش این است که یک نفر آن پشت وا میبینید وقتی عکسش رانمیخودش را

.بینیدمیبینید ولی عکسش رانمیایستاده که خودش را

این :گویدمییک ساختار ذهنی هستید و موالنا به شما،عاشق یک من ذهنی هستیدبینید کهمیحاال شما االن

کند به یک اصلی، مثل عکس میولی این توهم بیخودي ایجاد نشده این توهم اشاره.این توهم است،عکس است

ی کردم، خوب اگر شناسای،گویید من توهم نیستممیشما االن. شما آن اصل را باید پیدا کنید. آن آدم در آیینه

،بابا من خیلی بیچاره هستم به خودم اعتماد ندارمکه گفتی میشناسایی کردي اوالً پشتتان گرم است، تا حاال

. کندمیکه خداییت هستید، خود خدا دارد کار،فهمید که یک باشندة مهم هستیدمیآخر من چه جوري؟ شما

درست است؟. کنیدمیپیدااعتماد به خود،کنیدمیپس اعتماد به نفس پیدا

. اجازه بدهید چند مطلب از بزرگان مختلف بخوانیم این مطلب را خوب درك کنیم بعد به غزلمان ادامه بدهیم

اي آقا، نکند که عاشق هستی؟ ماي خان،ايگوید که چرا خیره گشتهمیخوب موالنا بیت را یک کمی بررسی کنیم

عاشق خدا هستم زندگی ،اشق در واقع عاشق خداییت هستمخوب عاشق چی هستی؟ ع. بلی عاشق هستم

فهمم که از جنس هوشیاري بودم عاشق یک بافت ذهنی هستم، عاشق فکرهاي این دنیا میپس االنهستم،

. به همین دلیل خیره شدم.هستم، این غلط است

عنی درست عکس آن کارها را که ، بیایم این چیزها را بیاندازم این فکرها را، یکاسه بزنم کوزه بخورمحاال پس 

عاشق هستم . دانم عاشق هستممیچرا؟ براي این که. االن انجام بدهم،اول انجام دادم که جدایی را یاد بگیرم

یعنی چی؟ یعنی آن هوشیاري که اول بودم آن باشم، چون آن هوشیاري با زندگی با خدا یکی است و خدا و 

م بشوم، خودم بشوم دخو،ی است من از این بافت ذهنی دست بِکشمزندگی هم عاشق خودش است فقط، پس کاف
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معشوق و عشق یکیوبینید که آنجا هم چون خود نیست من نیست، آنجا عاشق میشوم ومیاز جنس خدا

گویم عاشق؟ براي نمیگویم خود عشق استمیچرا. شوم خود عشق استمیپس این هوشیاري که من. شوندمی

.ویش نیستاین که هویتی ت

شود عیبی نمیاگر کسی این را متوجه. شوم این غلط استمیمن آزاد بشوم یک من خوبی:گوییممیاین که

وقتی .، حاال همین را قبول کندشودمییک من هوشیار به زندگی با عمق بینهایت،فکر کند وقتی آزاد شد،ندارد

که ما انسانها وقتی آزادبراي همین است یش نیست، بیدار شد خواهد دید که هیچ هویتی ندارد آن، منی تو

بیان مختلف و متوجههايمنتها با تفاوتهاي جسمی مختلف، با تفاوت،شویممیشویم از من ذهنی همه یکیمی

من این دین را دارم آن یکی آن ،شویم که این تفاوتها بسیار زیباست، شما آن باورها را دارید آن دین را داریدمی

. د اینها چقدر زیباست همه تفاوت چرا؟ تفاوت مهم نیسترا دار

زنید من میهم شما زیبا هستید هم من، جسم شما آنطوري است جسم من این طوري است، شما آنطوري حرف

چرا . آن یکی با آن لهجه آن یکی با آن زبان، همه خوب و قشنگ است،زندمیاینطوري، ایشان با آن لهجه حرف

ولی وقتی ما این بافت ذهنی را داریم، این بافت ذهنی با فکرهاي . شودمیهوشیاري بیانهمه بوسیله یک 

زند میوقتی کسی یک جور دیگر حرف.خصوصی شده و فردي شده ما هم هویت است، با تفاوتها هم هویت است

این توهم را جدي کند مرا، پس من میدارد تهدید. کندمیمثل این که به من اهانت،آوردمییک باور دیگر

.گرفتم

دانسته که عارفان چهنمیانسانها را به جنگ کشیده، بشر. کندمیجدي گرفتن توهم اصالً بقاي انسان را تهدید

خود این که من با فکر پول، مقام و حرص بعضی چیزها هم . دانند االن این همه جنگ استنمیاالن هم.گویندمی

اینها فکرهایی هستند که چسبیده به آن فکر اولیه من و اسم من و .ت اینهافکر اس.هویتم بسیار خطرناك است

گوییم باز هم بدهید اضافه کنم، چرا؟ در هوشیاري جسمی و توهم میبافتیم، هی ماما رامال من، با این سه تا این

تري خواهم هویت بیشکنم هر چه بیشتر به من اضافه بشود بهتر است، چون من، من بزرگتريمیذهن فکر

این آدم پیش ،گوید هر کسی کمتر هم هویت شدهمیدر مثنوي امروز هم خواهیم خواند. غلط است این. داشت

کنم حاال که فهمیدید جریان چیه، این اسم من که مساوي من شده و این کاهش میمن از شما سئوال. است

چسبانم به خودم مثل میکنم، فکرها رامیهمن و به خودم اضاف،شناختمهم سهمگین صورت گرفته و مال من را 
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براي اینکه همه . مغناطیس اگر کم جذب کنم بهتر است؟ یا اگر زیاد جذب کنم بهتر است؟ جوابش واضح است کم

زمان برگشت کی است؟ زمان بیداري از این . برگشت هم امروز صحبت خواهیم کرداتفاقاً راجع به . ما باید برگردیم

خودمان را برابر کردیم و ،رفتیم در همان موقعی که با اسم مان و با من،دانید که ما آمدیممیخواب کی است؟

اولین درد شروع شد آن موقع برگشت که وقتی . و این زندگی را ادامه دادیم.در واقع جدا شدیم،کوچک شدیم

،سالگی متوجه شده است8سالگی در 7سالگی در 10سالش است در 60یک کسی ! ، کی دردها شروع شده؟بوده

شود؟ این که ما این موضوع را دست کم میچرا ناراحت. شودمیدهد ناراحتباز این که یک چیزي را از دست 

.گرفتیم

و چقدر حساس است که شما بچه هایتان را . دهد که تربیت بچه و عشق دادن به بچه چقدر مهم استمینشان

دارداتفاقیچهکهفهمدمیچسباند به فکرهانمیاش را زیادعاشق بچهرادیک پدر و م. خیلی به فکرها نچسبانید

منچیهر،بشوهویتهمهماینبا،کناضافهمهاین،کناضافهمهاین،کناضافهمهاینهی،اآلنافتدمی

.بشومدفونزیرش،بشوهویتهمهمهباتوسرتریزممی،دارمباور

مبادا!کنیقبولبایدراآنهادانممیمنکهچیزهاییآنبگوییمموقعآنو؟بکنیمورياینطمارابچه؟خوبهاین

باچون،بگیردیادراقضاوت،بگیردیادرامقاومتبچهاینکه،!!هازندگیبانشويموازي،بیاوريچیزيورآناز

،استفکراینهاۀ هم،استبدچیزيچهاستخوبچیزيچهدانیممیما.هویتیمهمماهمخوبهاوبدوقضاوت

بینیممیبدکهراچیزيیکهمینبراي.مابرايهستندجديخیلیاینها.چسباندیمخودمانبههمرااینها

بیاتو.خورکوزهبزنکاسهپس.کنندمیتوهیندارندماهویتبهاینکهمثلاینکهبراي،شویممیعصبانی

،بکنیبایدراکاراینو.دارددرداینوبیندازيراتوهماینکنیشناسایی،یندازيببایدرافکراینکهکنفکر

.بشويبینهایتآندوباره،برگرديباید؟چرا

پیداکاهشمابینهایتچطورياینکهازبیاورممثالشاهدتاچندخواهممیحاال.برایتانرااینخواندم،بله

:کهگویدمیموالنا.استکلیدتکرارباشدیادمانانمخومیراشعرایندوباره.کندمی
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806مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

آیدمینگنجد به میان چون به میانکواینستمنعجبوعجبیدرکسیهر

مادروپدرکهوقتیخدانهایتبیاین.هستیمخدانهایتبیرسیممیاینجابهما؟چیهدانیدمیچیزترینعجیب

فکراینجوريچه،شودمیظاهرمنبهفکربصورتمناسم،کنندمیصدامرااسمشانصوتیتارهايبامن

انگیزيشگفتچیزخیلیاین؟شودمیجافکرایندرجوريچهنهایتبیاینو؟بخوردرانهایتبیاینتواندمی

جنسازهمما.استنهایتبیاینکهبراي،گنجدنمینمیادرکهخدایعنی،میانبهنگنجدکو.موالنابرايسته

؟بلهبافتیمبافتیم؟فکراینتويافتادیمجوريچههستیماو

:گویدمیخوانممیبرایتانبیتچندسومدفترمارگیرۀ قصازدوباره

998مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

اینت نادانی خلقمار گیرد،مار گیر از بهر حیرانی خلق

تويرفتکسییک،دیگرهستیادتانگیررماداستان.استمارذهنیمناینکهکنیدفرضچرامردمحاال

وعراقتابستانگرمايبهآوردیواشیواش،ذهنیمنمثلهمین،بودافسردهماراین.گرفتمارکوهاززمستان

شدنآزادمعادلمارشدنزنده،بلعیدراهمهوشدزندهماربتهال.بدهدنمایشرامارکهکردجمعرامردمآنجا

زندهراذهنیمنکهدارنددوستايعدهیکخالصه،مارگیرندايعدهیکگویدمی،استافسردهاینتويازما

.دارندنگه

آمدهگردانمردمچونولی،هستندمارگیردارندذهنیمنکهینمعلماازخیلی،هستیممارگیرمااستدرست

مارکهذهنیمانمنایناصولوادابهبایديهوشیاربعنوانآیاما.بودندشدهحیرانماراز،کنندتماشابودند

حیرانبایداتفاقاتازهستیماتفاقاتة آورندبوجودکهما؟بنشینیمآنتماشايبه؟بشویمحیراناآلناست

حیرانبگیریمقرارآنکنترلدرباید،صندوقآنبهصندوقاینازدهدمینشانمابهماذهنکهچیزي؟بشویم

منازخلقنادانی.خلقنادانیاستاین،گیردمیمارمارگیرشوندمیحیرانخلقچون: گویدمی؟بشویمآن

.آیدمیشانذهنی

.کنیممیصحبتیدویبا،کنیممیصحبتداریمذهنالفاظباذهنکاربراينیستیمنگفتیمباشدیادمان

در.شودنمیمنتقلکلماتۀ بوسیلکهکنیممنتقلراچیزيیک،خواهیممیذهنکلماتبادوییباباشدیادمان
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باپردازیممیخداتوصیفبهماکهشودمیایناشنتیجهکهگیردمیصورتکاريیکاًواقععظیمکاهشآن

منگوییممییعنی.کنیممیمعینراخودمان.پردازیممیخودمانتوصیفبه. نیستدرستاینوذهنمان

شعورهنوز،رفتیمفروذهنخواببهماکهدرستهکهدانیدمیولی؟هستیداینطوريکیشما،هستماینطوري

.ماستشیاريوهآنشعور.کندمیادارهرابدنیمدار

اصلۀ وسیلبهگیرد؟میصورتچیۀ وسیلبهدیدندانیدمیشما:گویدمی.خواندخواهمدوبارههمامروزموالناو

فکرها.شماخودۀ وسیلبه؟گیردمیصورتکیۀ وسیلبهکردهحیرانراشماکهفکرهاییایندانیدمیشما،شما

؟درستهکنندمیحیرانراشمااینها،آیدمیبوجودوقتیاما.شماۀ وسیلبهوشمادر؟شوندمیساختهکجا

مار، حیران چون شود؟اندرکوهمفتون شود؟چون،ستکوهیآدمی

کیخدا.استمارذهنیبافتاین،خداستجنسازآدمی،استزمینهآدمی،استکوهآدمی،استکوهدرمار

؟کندمیزندگیآندرکهشودمیماريمفتونکوه؟شودمفتونچوناستکوهیآدمی؟اتفاقازشودمیمفتون

.استآوردهبوجودرامارکهاستوهکواقعدر

آمد و، شد در کمیفزونیازنشناخت مسکین آدمیخویشتن

،نقصدرکمیدرافتادیموآمدیمبینهایتازنتیجهدر،بشناسیمراخودماننتوانستیمآدمهامایعنیآدمبیچاره

مرکزراذهنیساختارایننباید.بودموقتاین،استننقصاایناستتوهماینگوییممیچرا.ذهنیبافتایندر

.دیگراستمشخص،بدهیمقرارما

بدوختلقیدبرخویش،اطلسبودفروختارزانآدمیراخویشتن

بصورتکهدنیااینچیزهايبه،ذهنیمننقصحساینبهبفروشیمراخودماننهایتبیماکهنیستحیفرآخ

یواشدوبارهشرطوقیدبدونلحظهاینپذیرشوتسلیمباماکهاستنشدهوقتشآیا،شوندمیارائهمابهفکر

خودمانبهدفعهاینراشیاريوهآهنربامثلدوبارهو؟بشویماولیهيهوشیارآنجنسازلحظهبهلحظه،یواش

؟شیارانهوهبشویمبزرگبشویمبزرگهی ،هاشناساییباکنیمجذب

دردلق.راخودماندوختیمدلقزمختۀ پارچبهکهبودیمقیمتیگرانۀ پارچیک،هستیماطلسیماگویدمی

.دادیمش تشکیلآنطوريوهستیمآنکنیممیفکرماکهاستذهنیساختارهمیناینجا
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حیران شدست و ماردوست؟چرااومار و کُه، حیران اوستصدهزاران

چیحیرانما.هستنداوحیرانعالمچیزهايتمام،بشناسدراتوهماینوبشناسدراخودشانساناگریعنی

ذهنیمنهمیندرفکرهااین،چیزهایشوهستیمدنیاحیران،هستیمذهنیبافتحیرانماکهدرسته؟هستیم

هستیمکیعاشقبدانیماینکهبراينیستیمذهنیمنعاشقنیستیمذهنیمنحیرانماپس،کنندمیزندگی

ماونداردوجودخوديدیدخواهیمشدیمخودمانوقتی. بودیماولکهآن،بشویمخودمانهمانکهاستبهتر

. هستذهنیمنسمبلاینجادرمار.نیستیمدوستمار

.بزنیمدیگريمثالیک، بخورکوزهبزنکاسهگفتکههمینبهراجعبدهیداجازهبله

1395ن شمس، غزل شماره مولوي، دیوا

نمکَبِراغمسبلت،کنمشانهطربریشِبزنمخمۀ عشرتز،ابدمعشقِمطربِ

ییشناسااینکهمحضبه. هستمابديعشقمطربمن؟ مهستکیمن، راخودشکندمیتعریف، کهگویدمیو

چسبیدهمنبهکههمینطور،اینهاشناساییبامنازدوبارهفکرها، شدمتالشیاینوراذهنیبافتاینکردم

که؟ چیهکاراینوزنممیزندگیسازیعنی. زنممیزندگی، زنممیزخمۀ شاديدائماًمن. شوندمیپراکنده،بودند

.پراکنممیجهاندرراشادي.کنممیشاديدائماً

از؟ آیندمیکجاازغمها. آورمدرمیراغمپدریعنی،نمکَمیراغمسبیل. کنممیشانهراطربریش، طربریش

ناقصهویتش،گرفتندمیبچهآنازرابازياسبابکههمانطورگفتم؟ شودمیحاصلجوريچه. ذهنیبافتاین 

بزرگفکراینازکهرافکرش، کنندمیکمکهراچیزيیکهمسالههفتاد،سالهپنجاه،سالهچهليمااز، شدمی

يهوشیارمااصل. هستندتوهمیهمهغمها، آیدمیغماین.دهدمیدستمابهحالتهمین، نندبکَخواهندمی

. استتوهمیکندمیتولیدترس،کندمیتولیدناراحتیکندمیتولیدغمکسهر.استشاديجنسازاشهمه

، چسبیدههممرتبواولروزچسبیدمابهکهفکرهاییتمام؟ چرا.ذهنیساختارهمیناز؟ آیدمیکجاازترس

پذیرآسیببافتاین،کنندمیتغییراینهاوقتی. تغییرندقابلاینهاو، بیروندرآفلندچیزهايبهمربوطاینها

بداثرخشمش، گذاردمیبداثرشمابدنرويترسش. کنیدمیتجربهشمارارسشت.ترسدمیبافتایناست

اآلن، نیستیدآنشمادانیدنمیاینکهبراي، گرفتیدجديشمااینکهبراي؟ماندهچیبرايتوهماین. گذاردمی

.خوانممیبیتسهفقط. نیستیدآنشماکهموالناازگیریدمییادداریدشما
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روي بود، باشد خوبِ خُتَنَمنکوچونکه، سوزشِ هر کوي بوددوببدخويآتش

آنازخردوزندگیبالحظهایندرشویدمیموازيشماوقتی، شناساییآتش، يهوشیارآتش، عشقآتش، آتش

این.کشیدمیانههوشیاردرد، وبیندازیدبایدرامزاحمفکراینکهبینیدمی،هستیدذهنتانناظروآیدمیور

. استشدهایجادوسیلۀ ذهنبهکهکوییهر، سوزاندمیراییکوهرپس.سوزاندمیداردسوختنخوي،آتش

دروندراتفاقوهستیداتفاقزیرزمینۀ یاجنسازوبینیدمیلحظهایندررااتفاقوقتیشما.مانداریمییکو

. نداردییکو، افتیدنمیاتفاقشماوافتدمیشما

بطورشماذهن، نیستوجودحسشماذهندروقتی، شودمیتعییناآلنوسیلۀ زندگیبهفکرتانشماوقتی

فکريکويکوي؟ شماداریدکوییچه، سازدمیلحظهایندرراشمافکرهاياوواستزندگیاختیاردرادهس

باورهايازمقداريیک.استکوچۀ مناین، روممیاینطوريمنگویدمییکی. استذهنیمنکوي، است

و.نداردقبولهمآنازیرغورودمیگرفته، استمرکزشوشدههویتهمباهاشکهمذهبیاجتماعیشخصی

.سوزاندمیرااینگویدمیخداآتش

کهشماستاصلاشنتیجه، دارداينتیجهیکشناساییآتشاین،عشقآتشاین، بودروينکوچونکه

پس. بکنداینبهراپشتشنبایدهیچکس.استمنختنیزیباروياین، استمنختنخوباین. استخدائیت

چیزيآن،نیستیدکهچیزيآنشناساییباگفتم. کنیدمیروراخودتانختنیزیباروي، اییشناسآتشباشما

. بله، بودندمعروفرویانشزیباکهترکستاندربودهجاییختن، شودمیظاهرختنیزیباروياینهستیدکه

نمتَنَمناسبکهجز،دممصسایۀ عدلخوريکوزه،زنیکاسه،نگريکژبدینتوگر

اینجنساز، آورددرمیاتفاقجنسازراشماتسلیماینوباشیتسلیمبایدکهموضوعاینبهتواگرلحظهاین

هویتهمدوبارهبخواهییعنی، کنینگاهکژموضوعاینبهتواگر.کندمیواقعیتجنساز، آورددرمیساختار

ایندر، بفهمیبخواهیوکنینگاهجسمیيهوشیار، کنیاهنگمنهماندید، کنینگاهذهندیدبایعنی، بشوي

. کشیمیدردیعنی، خوريکوزه،زنیکاسهصورت

بهاینکهبراي؟ چرا، هستمخداسایۀ عدللحظهایندرببینمن، خدایعنیصمدسایۀ عدل، صمدمسایۀ عدل

. بپردازمبایدبدهمپسکیفرباید، بشومدیگرچیزیکوبروم،باشماوجنسازبایدکهيهوشیارازاینکهمحض
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درستذهنیساختاروکردیمدرستذهنیمنماکهاستدرست، کردندمعنیآنطوريکههمکُدآنبودمهمو

. ندارداشکالی، ماستچیزهمهاین، خداجايبهپرستیدیمرااینبهشچسبیدیمسالهاست، کردیم

شناساییراتوهماینتوانیدمیشما،استانههوشیاردرداینکهزحمترمختصباکهاستاینکُدکهگویدمی

. انههوشیاردردبدونشودنمیولی. خواهدمیراهمینهمخداو.بیرونبیاییدشماوشودبپاشیدهاینوکنید

، خدا، اوجنسزایعنیلحظهایندرنباشیميهوشیاراینکهبهکنیممیعدولمااینکهمحضبهاینکهبراي؟ چرا

.بپردازیمجریمهبپردازیمباید، نباشیمحضور

اینقدرچرا. هستیدترازوخودتانشما. هستمترازومن؟ببینیراترازوخواهیمی،ترازواین:گویدمیهمینبراي

سایۀ کهدانستیدنمی؟کردیدزیادراشدگیهاهویتهمچرا، دداریشدگیهویتهماینکهبراي؟کشیدمیدرد

. هستیدخداعدل

آن، تنممیراآن، داندمیمناسباوکههرچیوشوممیيهوشیارلحظهایندرمنیعنی، نتنممناسبکهجز

ماگویدمی،گویدمیهمغزلدرباشدیادمان. گیرمنمیدستورذهنیمناز. کنممیعملراآن،کنممیفکررا

درجوراین، هستیمخداجنساز، هستیمخداعاشقولیستاسنگدلمانیعنی،عاشقیمجگرسخته

، مبینیمیهمراکیفر. مببینیبایدکیفر:کهگویدمیخداعدل، نتنیممناسب. بتنیممناسببایدماپس. آیدنمی

رآخ؟ ايگشتهچراخیره:ه بودگفتاولبیتهمان در، ماشدنبیچارهمانکردنزندگیکینۀ ما،مارنجشماخشم

. گویدمیاستوضعیچهاین

عیبدانستینمیولی؟دانستینمیرااین، انههوشیاربشوداوجنسازبایدعاشقانوعاشقینکرديفکرتو

بلی توجه بکنید دوباره .، آزاد بشو، مناسب بتَن، درست استشناسایی کن،درد هوشیارانه بکشذرهیکندارد

آید که اینجا یک منی وجود دارد میاین ساختار ذهنی را درست کردیم به نظرمن برگردم به این که وقتی آمدیم 

در واقع هر موقع که!کنممیآنطوري فکرگویم، من میمن آنطوري.بریممیو این لفظ من را ما مرتب به کار

حول و حوش اي از این ساختار ذهنی است که جنبه. کنم من اصلی شما نیستمیگویید که من اینطوري فکرمی

حاال این من . تندمیمن ذهنی. تندنمیاین من و اسم شما تنیده شده، و این مناسب تنیدن نیست، اینها را زندگی

خواهد از وصل زیبایی خدا یک چیزي میو یک چیز جدایی را کرده خودش، و این. گوید که من منممیذهنی
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خواهیم به خدا برسیم وصل برسیم ولی میبا من ذهنی مابراي این که گرچه . همچون چیزي نیست. بدست بیاورد

. این خداي ذهنی است

428حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 

که با خود عشق بازد جاودانهشاهیسنِوصل از حرفکه بندد طَ

ا نگه اگر من ذهنی ر. خدا فقط عاشق خودش است و شما هم براي این که عاشق باشید باید به او تبدیل بشوید

وصل ه؟یک چیزي گیرم بیاید و آن چی. شودنمیدارید و بخواهید طرفی ببندید، چیزي بدست بیاورید این وسط،

براي اینکه او . خواهم بدست بیاورم، همچون چیزي نیستمییعنی زیبایی خدا را من. حسن پادشاه جهان است

تو فقط این را بفهم که . کندنمیعشق بازيکند با من ذهنی شما که توهم استمیفقط با خود عشق بازي

درست است؟ .گویدمیحافظ. این غلط است. گوییمیشود که تونمیاینطوري

ه بهانهل در رو گآبِخیالِندیم و مطرب و ساقی همه اوست

در . تار ذهنییعنی همین تصویر ذهنی، همین ساخ. کندمیدرستلو گآبِی کهخیالیعنی همین لو گآبِخیالِ

و ندیم و مطرب و ساقی :گویدمیواقع این ما را به جدایی انداخته ولی همانطور که دوباره از موالنا خواهم خواند

و این قیافه هاي مختلف این آدمهاي مختلف و آن چیزي که ذهن درست. خودش است،یک چیز استهمه 

شود ومیکند به ذهن ما ارائهمیه حسها و فکر درستکند مثالً از بدن ما، بدن ما به وسیلۀ یک فکري کمی

مان هم هویتیم یعنی بصورت فکر به ما چسبیده به این من من، یعنی نه تنها ما با جنسیتچسبد دوباره به آن می

چه جوري هستیم ما، اینها را هم دانم نمیچسبیده، و به اسم ما چسبیده، بلکه مشخصات تن ما، زیبایی ما، قد ما،

. چسبیده، این خیال آب و گل است

این فقط یک ابزاري است که ما بفهمیم این بوسیلۀ یک هوشیاري بزرگتري ایجاد شده، یعنی این تن شما هر چه 

و خودش است ولی این .فهمید که همچون منی وجود نداردمیدهد از این فقط شما این رامیکه ذهن نشان

و در سطح اینها متفاوتند و . بفهمیم آن وجود داردبراي اینکهاي است سیلهاي است این ابزاري است این وبهانه

می می، ندیم یعنی هم نشین؛ مطرب آواز خوان و ساقی کهندیم و مطرب و ساقیپس . این تفاوتها سطحی است

،شودینماگر کسی متوجه. یعنی خداست،آید اینها همه اومیدهد، یعنی من، تو، او و هر کسی که به نظرت

کنید که االن میشما فکراگر.شود نگه دارد با خودشمیهمینطوري اینها را بخواند حاال همینطوري ببیند که چی
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یک من دارید؟ فردیت دارید؟ شخصیت دارید و آدم جدایی هستید؟ اشکالی ندارد، بدانید که این حرکت فکر 

کند این یک ناهوشیاري جهل میت شما هم تغییرکند هویمییعنی فکر تغییر،گیریدمیشما که ازش هویت

. معنوي است

یا خدا به . کند و هم شما هستید و هم آن استمیجهل معنوي یعنی این که آن ناظر بینهایت که به جهان نگاه

خواهید ببیند و همین طور اینها را میو با عینک ذهن. شما زنده شده وجود ندارد االن، هنوز جذب ذهن است

بعضی موقعها شما این ابیات را.افتدمیاین عینک. ریزدمینید و زیاد بخوانید یک روزي این توهم فروبخوا

و آن جرقه به شما نشان داد که شما این تصویر اي زد،مثل اینکه یک جرقه!! بینید که ايمییک دفعهخوانید می

.کنممیکنم، حس عشقمیمن حس یکی بودن با این فرد. گویدمیذهنی نیستید و راست

سبب و آرامش در شما سرازیر شد از یکجایی، از بیرون نیست این از بیشوید که یک دفعه شاديمییا نه متوجه

خودتان خودش را به شما نشان داد یک . دتان یک لحظه زنده شدیدوکجا آمد؟ این نشانگر این است که شما به خ

اش مترصد این هستیم که حاال چه اتفاقیما همه. تفاق را گذاشتید کنارلحظه، آن زمینه را دیدید یک لحظه این ا

برو به زمینه به .سازیدمیاتفاق چیه؟ اتفاق را شما. افتدمیلحظه بعد چه اتفاقی. افتدمیافتد االن این اتفاقمی

. زیر، این اتفاق بهانه است که زمینه را ببینید

این هواپیما و کالغ بهانه است که شما آسمان را .آیدمیآید، کالغمیداردکنیم هواپیما میگفتیم آسمان نگاه

این ،این جسم این فکر، این چهار بعد ما براي این است که شما بوسیلۀ اینها یک فکري درست کنید. ببینید

. را ببینیدساختار ذهنی را و پی ببرید که غیر از این شما مثل کوه هستید آن زیر، این بهانه است که آن 

پرسید که نمیکند به اصل، شمامیاین فرع است که شما را راهنمایی: گویدمیموالنا اگر رسیدیم خواهیم خواند

زها را من جمع کردم یک ساختار یاند؟ همه این چاین از کجا آمده؟ این تن از کجا آمده؟ این فکرهاي من چی

سازم؟ نکند من عمیقتر از این هوشیاري میزد؟ نکند من خودمسامیذهنی، این ساختار ذهنی را کی ساخته؟ کی

گویند درست است؟ نکند که ما عاشق یک گوهر میبزرگانو گوید مینکند این چیزي که موالناجسمی هستم؟

قمر دیگري هستیم رفتیم به قمر یعنی ماه شب چهارده ذهنمان ،گویدمیدیگري هستیم موالنا در این غزل

!شک کنید خوبنکند به یک چیز عوضی عاشق شدم من؟؟ عاشق شدیم
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کرانهاز این دریاي ناپیداتا خوش برانیممیبده کشتی

وقتی ! تا خوش برانیم این کشتی را،آیدمیاز طریق تسلیم بدستمیایزدي را بده، اینمیگوید تو کشتیمی

این کشتی شناسایی ،آیدمیآن طرفیمیاین،لحظه بعد هم تسلیم هستید،شما در این لحظه تسلیم هستید

تو در کشتی نوح هستی در دانید که چیه آن،میپس از آن هم که دیگر آزاد شدید از من ذهنیگیرد،میصورت

. کشتی خدا هستی، ولی تا آن موقع باید از طریق تسلیم باید جلو بروید

اي یعنی در فضاي یکتایی همه مان روي یک زمینه. تاش پیدا نیساز این دریاي ناپیدا کرانه، دریایی که کرانه

اي؟ در اصل ما روي خدا دانستی که روي چه ایستادهمیگوید اي کاشمی:گویدمییکتایی هستیم که؛ در غزل

! ایمدانستیم روي چی ایستادهمیاي کاش. کنیم روي دنیا وا ایستادیممیولی وقتی ذهنمان را نگاه،ایمایستاده

.فهمی تا بحال روي ذهن ایستاده بودي، ساختار ذهنی ایستاده بوديمیایستیمیوي خداوقتی ر

که تحقیقش فُسون است و فَسانهوجود ما معمایی ست حافظ

آییم تحقیق کنیم بوسیلۀ فکرمییک دفعه. کنیم که ما این هستیممیبلی چرا معماست براي این که در ذهن فکر

یعنی تبدیل. آن هم افسانه استشویممیرویم به یک من عینی، من خداییمیشویمگوییم از این خالص بمی

آید، تحقیق یعنی به حقیقت رسیدن، نمیتحقیقش به وسیلۀ فکر فُسون است و فَسانه، هیچی گیرمان.شویمنمی

بوسیلۀ فکر به ولی اگر این ذهن را نگه دارید بخواهید. تبدیل بشودبه حقیقت رسیدن وجود ما موقعی است که

. رسیدمیحقیقت برسید در اینصورت به افسانه و فسون

وقتی هم . منی وجود ندارد، شما آن نیستید،این معما حل شدنی نیست براي این که در من ذهنی االن گفتم

اگر بخواهی با من ذهنی و با فکر بخواهی بگویی که حاال وجود . ، آنجا من نیستهستشوید خودشمیتبدیل

اگر بخواهی با فکر تحقیق کنی فکر. بعد از تبدیل هم وجودي وجود ندارد. و این وجود، وجود توهمی استارمد

.گوید که هم االن وجود دارم و هم وقتی که تبدیل شدم وجود دارممی

نیم که این چند تا بیت را خواندم که بدا. مشخص بشود،اینها ابیاتی هستند که کلیدي هستند باید زیاد بخوانیم

بر اساس ،این بافت ذهنی درست شده براساس اسم ما،گرچه که در فضاي دویی ذهن،من ذهنی ما نیستیم

براي دیگران، یک تصویر ذهنی براي همجدایی و هم هویت شدگی و یک من براي خودش ساخته و یک من



Program # 672گنج حضور672برنامه شماره 

20: صفحه

همچون هویتی ست نیستخودش یک تصویر ذهنی براي دیگران، یک تصویر ذهنی براي خدا، اینها اصالً در

. وجود ندارد و بعد از آزاد شدن هم هویتی وجود ندارد

93عطار، دیوان اشعار، غزل شماره 

که او خود عاشق خود جاودانه استکند در آینه یارمینگاهی

ه کند، ما در واقع درست است کمیمی گوید که ما وقتی آزاد شدیم ما آینه او هستیم، او خودش در آینه نگاه

و در اینجا هم دوباره .پس بنابراین هویتی وجود ندارد. شویم به بینهایت او، اوستمیجسم داریم وقتی بیدار

او یعنی خدا جاودانه یعنی بطور دائمی : گویدمیکه،گوید شاید حافظ به این بیت نظر داشته از عطارمیعطار

. عاشق خودش است

ه، این هویت بدوي را انداخته و تماماً تبدیل شده به آن هوشیاري که پس عاشق کسی است که من ذهنی را انداخت

و در اینجا هست که.کندمیاز اول آن بوده، و بینهایت شده و این هوشیاري خود اوست که با خودش عشقبازي

! گوید عاشقنمیگوید عشق عشق عشق عشق، هیچمیهی موالنا. گویند عشق و عاشق و معشوق یکی استمی

. پس من چی؟ شما دیگر وجود ندارید: گوییدمیاشم

خیالِ آب و گل در ره بهانه استبازد از خود عشق با خودمیبه خود

و این تصویر ذهنی که کند میکنیم در اینصورت خدا با خودش عشقبازيمییعنی وقتی ما تصویر ذهنی را رها

ساخته از آب و گل است، این فقط براي این است که ما خیالی است که فکري است که ما ساختیم و این آب و گل

پس درست است که ما حس فردیت . عالمت یک چیز دیگري است و گرنه چیز دیگري نیستاین شناسایی کنیم 

. کنیم در این ذهن، این هم توهمی استمیییجداوو شخصیت 

گوییم من من من، میهی. متوجه بشویم،نیماگر اینها مشکل است پس زیاد باید بخوااینها معانی مشکلی نیست 

اي از این ساختار گویم یک جنبهمیطوريگویید من این میدانید وقتیمیشما االن. گویممیمن اینطوري

گوید من من من من، چون متوجهنمیخود خداییت شما هیچ موقع.کند نه من اصلی نه خداییت شمامیصحبت

درست است؟شود هویتی وجود ندارد،می

خوانم میدوباره من این شعر را
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1023مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

کسنیستیزدانغیرعالَمدودربسواستروپوشباد،واستخوان

گوید روپوش، یعنی در عالم ذهن و در عالم یکتایی که االن ما توي ذهن اینها را میگوید بهانه اینجامیدر آنجا

صحبت کردن خوب است ولی حرفهایی کهگویم برايمی.فهمیممیکنیم که خوبمیرفهمیم فکمیخوب

.تقریباً درست است، کامالً درست نیست. زنیم تقریبی استمی

کس، یعنی غیر از خدا در دو عامل کس دیگري نیست و این براي ذهن نیستیزدانغیرعالَمدوبراي این که در

اصالً شما نخواهید که خدا را بفهمید، یا اصل خودتان . ست، و شما نخواهید بفهمیدقابل قبول نیست، قابل فهم نی

به یعنی توصیف ما را .چی بگوییم دیو سیرتانه است.. .یک مقداري،گفت این کاهش عظیم. را بخواهید بفهمید

همچون چیزي،استکنیم، این غلط میما با این ساختار ذهنی خدا را توصیف.کشاندمیتوهم و به غلط بودن

.شودنمی

خوانم دوباره که به گوش شما برسد که این خیال آب و گل، این تصویر ذهنی، میبلی فقط دارم براي مصرع دوم

و .آن زیر، زیر همه انسانها فقط اوست.استمن تنیده شده، این روپوشاسم این ساختار ذهنی که حول و حوش 

گفت ما سایه عدل صمد هستیم، . بینیممیکنیم کیفرمیو همین که معطلیمبشوقرار است که همه ما به او زنده 

شوید یا میتبدیل،شوید به زندگیمیخوانید زندهمییا این لحظه اینها را.توانید از کیفر در برویدنمییعنی شما

:گوید کهمیموالنااش بصورت خشم، ترس، دردهاي مختلف، دردهاي جسمی، غصه که هزینه. باید هزینه بدهید

. رسدمیپایانبه و عمر ما . شودمیخودش هم سرنگون،شودمیباالخره این حقه بازي من ذهنی سرنگون

، تکرار کنیم و با این کار ...ما اینها را هی تکرار کنیم،، واگر قرار باشد هی در مرکز ما فکرهاي تکراري منفی باشد

آمدن برکت به . خالقیت را بگیریم، جلو آمدن عشق به این جهان را بگیریمجلو عبور خرد زندگی را بگیریم، جلو

. گویند آمدیم، بلیمیبزرگان،ما براي یک کاري. این جهان را از طریق ما بگیریم، اینها درست نیست

ول ووقتی این ساختار ذهنی که تنیده شده ح: گویدمیخوانم خیلی مهم است مصرع اولشمیبلی دوباره این را

. ریزد شنونده اوست و گوینده اوستمیحوش من و اسم من بر اساس مال من این غلط است و وقتی که این توهم
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عمنَاَلْاُذْنانزآنکهاحتجاببیاو،قایلاو،ستَمثابايالرَّأسمم

یعنیرسیدهپاداشبهايزیرااستحقحضرتیاخداستگویدمیشنودمیواسطهوحجاببینکهآ

.استسرجزوگوشدورسیده،پاداشبهانسان

شود، و در همۀ ما آن میپس شنونده و گوینده بوسیلۀ او بکار گرفته. براي این که گوشها هم جزو سر هستند

این توهم است باید بریزد تا گوینده او بشود، قایل یعنی گوینده، و ،آید ما هستیم ما نیستیممیچیزي که به نظر

.فهمیدیم. هم او باشدشنونده

هنی که تنیده شده، ذ، یعنی این حجاب این ساختار استحقحضرتگویدمیشنودمیواسطهوحجاببینکهآ

گفتیم با شناسایی آن چیزي که . این اگر فرو بریزد که باید فرو بریزد از طریق شناسایی شما که این توهم است

پاداشبهاي:گویدمیشنودمیشود، خدامیظاهردر شماخودشما آن نیستید، آن چیزي که هستید خود به

جزوگوشدو، پاداش رسیده ما هستیم، ما در مرحله خوبی از زندگی یعنی در تکامل هوشیاري هستیم،رسیده

.استادي در بین نیست،یعنی گوینده او هست شنونده هم او هست. استسر

دوباره جنس ما مشخص بشود، جنس ما عوض شده، جنس ما عوض انم؟خومیخوانم، چرامیبلی این را دوباره

این عمل گویند کهمیشما ثابت بشود، ببینید بزرگانهشدنی نیست، ما از جنس هوشیاري هستیم، براي این که ب

، چشم ما بوسیلۀ او یعنی خدا و عاشقیتیزنظرروشنستاوازچشمت: گویدمیدیدن، توي غزل هم هست،

پس فکرهاي شما . شودمیبیند، دیدن و شنیدن و فکر کردن بوسیلۀ هوشیاري و در او انجاممیشمازندگی و 

مار را، گفت شما این آیید نمیپس شما.شودمیشود در شما ساختهمیبوسیلۀ شما به عنوان هوشیاري ساخته

ازندة فکر سسازید، شما مگر میشما حیران آن چیزي هستید که. شویدمیمار حیراندرکوه هستید چه جوري 

.، چطور فکر شما را حیران کردهنیستید

فُتوروبخلبیستکردهرواناونورتوچشمِچشمۀکزهمچنان

.کندمیهوشیاري دیدن را براي شما امکان پذیروزندگیویعنی او خدا

دوستایجاد،درکردپوشیرويپوستزنهدارد،مایهآنپیهزنه

پوست و کهگویدمی.یک معنی استاشگوید روي پوش، همهمیگوید بهانه اینجامیعطارگوید بهانه،میآنجا

گیرد، اگر میگیرد و فکر کردن صورتمیبیند چشم ما، آن جنسی که شما از آن هستید دیدن صورتنمیپیه
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س شما و ذات شما صورتبوسیلۀ شما و جنیادتان باشد دیدن و شنیدن و تمام حسهاي و خود فکر کردن

.توانید خودتان را بفروشید به این فکرها، شما منشاء اینها هستیدنمیگیرد و شمامی

دهد میتوانید چیزي بسازید یک دلق زمخت خودتان را بدوزانید به آن، حاال این نشاننمیشما اطلس هستید

که ا ببینید بگویید من اشتباه کردم، اشتباه کردم که شما باید بکَنی خودتان را، بکشید عقب نگاه کنید، اوضاع ر

دانیم اینها را نخوانده بودیم که، به معرض دید ما آورده نشده، بزرگان مثل عطار، مثل موالنا،نمیما که جور دیگر

یم خودمان هستما خیلی گرانقیمتگویند، ولی ما نخواندیم، در نتیجه اطلسمان را دوختیم به دلق، میمثل حافظ

. را ارزان فروختیم

عاشقیاگرخواجهخور،کوزهبزنکاسهعاشقی؟مگرخواجه،اي،گشتهچراخیره

ما . خواهیم ببینیمنمیخواهیم ببینیم، با دید توهمنمیفهمیم ما با دید آن ساختار ذهنیمیخوب بیت را االن

جنس آن هوشیاري بشویم که از اول رسد که دوباره از میبه نتیجهموقعیولی این عشق ما ،عاشق هستیم

هر . بودیم، براي این کار باید این ساختار ذهنی را که چسبیده به اسم ما و به من ما بشناسیم، و بگذاریم بپاشد

باید بیندازیم، و شناسایی،نشانگر این است که آن درد دهنده جزو هویت ماست،آیدمیموقع دردي به ما

. خواهد یک چیزي در بیرون باشدمیواهد درد باشدخمی.اندازیممیکنیم ومی

گوییم من فکري من میاند، ما درست است کهدانیم همه این چیزها بصورت انرژي فکري به ما چسبیدهمیما

ولی حقیقتاً منی وجود ندارد و این حرکت فکر از صندوقی به صندوق و دردهاي حاصل از آن یک جهل ذهنی، 

دانیم که در اول کَندن این فکرهایی میو ما.شودمیبا شناسایی فوراً متوقف،کاري استیک ندانم. معنوي است

کَنیممیکه به ما چسبیده، در واقع یک فکر بزرگی است فکرها دانه به دانه چسبیده حاال ما فکرها را

.اندازیم و این درد دارد یک خُردهمیکَنیممی،...اندازیم،می

ولی عاشق دنیا نیستم، عاشق زندگی هستم، عاشق زندگی بودن یعنی خود ،بلی عاشقمعاشقی؟اگرخواجه

شوم بهوشیارانه برگردم آن بینهایتی ،ن باید این ساختار ذهنی را رها کنممزندگی بودن، و معنیش این است که 

بق قانون مزرعه شود و مطانمیدانم که بزرگ شدن این یک دفعهمیکه یک دفعه کاهش عظیم پیدا کرد و من

کنم راه را پیدا کردم، میو من متعهدانه صبر. و ممکن است که چند سال طول بکشد. گیردمیصورت
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عاشقیقمرچهبربدانستیی،کاشايایستادهدرچهبربدانستیی،کاش

در، ایمهروي خدا ایستاد،اي؟ در حقیقت ما هوشیاري هستیمدانستی روي چی ایستادهمیمی گوید اي کاش

بیدارخردهیک اینکهمگرفهمیمنمیرااینولی. ایمایستادهآنرويایمساختهفکرهاازذهنیساختاریکتوهم

.شویم

، خدایعنی، زیبارويیعنیچهاردهشبماهیعنیقمر. هستیعاشقشبهچهاردهماهچهبردانستیمیکاشاي

فکرآنباوآنفکرهايبهوجهانبهچسبیديچونویستینعاشقجهانبهکهدانستیمیکاشاي، زندگی

حالتاینشما. شدعاشقشودنمیاینطوري، ترسیمیتواستتغییرحالدرجهان. ایستاديجهانروي، بزرگ

. شدنخواهیخودتموقعهیچدارينگهاگررا

اي. شودنمی،کنیعالجآیدمیبیرونازکهوسیلۀ چیزهاییبهراناپایدارياین، راتزلزلاینکنیمیسعیشما

ذهنیساختاراینازتونقصحسکهدانستیمیکاشاي، خواهینمیکمکبیرونازپس. بدانیرااینتوکاش

تونگرانیتوسفأتحسکینۀ توحس،تورنجشتوخشمحس، استذهنیساختاراینازتوتنهاییحس، است

اینخواهیمیشماو.کنیحفظشخواهیمیوایستادياینرويشماواستیذهنساختاراینازتواضطراب

، بزرگفکراینبهفکرهاچسباندنباآیدمیبیرونازدوبارهکهچیزهاییوبیروندواهايطریقازرامسائلهمه

.ندابپاشخواهدمیخداونیابپاشرااینکلکهاستاینشماعالج،آیدمیآنورازشماعالج.شودنمیکنیعالج

جايبه. رودمیباالجیغتانشما،دهدمیدردشمابه،ندکَمیاینازراچیزيیک. دهدمیمصیبتکهبینیمی

. بپذیرید، کنیدناله،بکشیدفریادبکشیدجیغاینکه

درشودنمیوقعمهیچ.هستمیکیاوباایستادمخدارويمنبگوهمیشه. ایدایستادهچیرويکهبشناسید

شودمیحلفوراًتوهماین، شدیمجدااوازتوهمدر.نشدیمجداازخداماموقعهیچ،کردجدااوازراماحقیقت

:خواهدبگویدمیرااین، استتوهمایندانستیمیکاشاي.استتوهمبدانیداگر

، پولفکرجايبه،بیرونفکرهايجايبه،عاشقیاصلتبهتووخداستجنسازتواصلکهدانستیمیکاشاي

در.هستیمفکرهاعاشقما، فکرها، خوبهاوبد، شماقضاوتهاي، شمادانشهاي، مقامفکر، ردیگآدمهايفکر

عاشقماهاستوضعیت. گذرندمیتندتندبینیدمی.هستندفکرهاهمینجهاندرچیزناپایدارترینحالیکه

استعمیق،استساکن،استثابتکهواقعدرعاشقیمقمريبهما. استرناپایداوضعیت. هستیمهاوضعیت
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، شویممیاویکدفعه، بریزدفروذهنیمنیعنی،برسدنتیجهبهماعشقوقتیواستبینهایت،استدارریشه

.کاررودمیشودمیتمام

عاشقیتیزنظرروشنستاوازچشمتفلکنبیندخوابآفتاب،آنچشمه

رااین، توطریقازتابیدنبهکندمیشروع،بریزدفروذهنیساختاراینوقتیکهرازندگیآفتاباینگویدمی

همخوابآنهاهستتو هرچیسماوياجرامتمامبانهایتشبیباآسمانیعنی. بیندنمیخوابتويهمفلک

. رسدمیانسانبهفقط، رسدنمیآنهابهیعنی، ببینندتوانندنمی

شماوسیلۀ اصلبهماحسیدیدنحتیدانیدمیشماکهاآلن، گفتیماآلنیعنیاستروشناوازمتچش

پس. شودمیتولیدشماجنسوهستیدهوشیاريکهوسیلۀ شمابهشمافکرهايکهگفتیماآلن. گیردمیصورت

ساختاراینازیعنی، زندهتوجهیعنیتیزنظریعنی، نظرتیز؟ داردتیزينظرکهنشویدهوشیاريآنچراشما

هوشیاريباشمااینکهبراي؛نه،استجسمیهوشیارياین، استبدهوشیارياین،استنظرندکُکهذهنی

.شویدمیعاشقخداذهنیتصویریکبهفرمیکبهجسمی

ماذهنیمن، ماهمسرازکندمیدرستردیگذهنیمنیکماذهنیساختاراین. استهمینطورهمزمیندر

شمااگریعنیبوداوقایلاومستمعاگرولی. آیدمیپیشمسئلههمینبراي. شودمیماهمسرذهنیمنعاشق

. شدمیعاشقخودشبهخداخودحاال،عشقحاال،شدمیزمینه، زیررفتمیهمشماهمسر، تهرفتیدمی

اینطوريبایدسرآخر. بشودعاشقخدابهخداوبشودزندههمهمسرتان،بشویدزندهخدابهبایدشماخالصه

.نمبتَموافقبایدفقط،صمدمسایۀ عدلگفت. بینیمیکیفرشمانشوياگر. بشود

موقعینظرتیز،باشنظرتیز، نشوعاشقنظرندکُشماپس، نیبتَتوانینمیموافقلحظهایندرنشویداوتاشما

شدهبلعیدهبیرونوسیلۀ جهانبهاینکهجايبهزندة شماتوجهوهستیددگیزنجنسازلحظهاینشماکهاست

بااآلن. استزندگیکه،هستاینجادرناظريیکهستاینجادرساکنییکخالصه. هستخودتانرويباشد

کنیممیتوصیفرااینهاداریمکهذهن

خواهیم،شدیمتبدیلوقتیولی،هستمنیکآنجاآیدمینظربهکردتوصیفشودنمیهمموالناازبهتردیگر

مردمبیشتراالصولعلی. پردهشودمی،عاشقاینشویممیعاشقوقتیذهنیمندر. نداردوجودمنیکهدید

.کنندمیایجاددردهستندذهنیعاشقچون، هستندحجابهستندپردههستیمخداعاشقماگویندمیکه
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جگراستشدهشخونخطر،زینفلکشیر

عاشقیجگرسختهمرنج،بگویم،راست

ماکهیعنی، شرفاینازبزرگیاینازدیگريچیزهریااستشیرمثلآسمانفلکیهیئتآنیعنیفلکیشیر

اینکهازآمدیمما. بشودتواندنمیبشودخواهدمیهماو، استشدهخونجگرششویممیزندهخدانهایتبیبه

بهافتادیمانساندر، انسانبهحیوانازشدیمحیوانبعدشدیمنباتبعد،بودیمجماداول. شتیمگذباشیمجسم

اینکههوشیارانهبشناسیم، اندازة کافیبهداریمماهمشعور، اصطالحبهاستآسانیجايخیلیذهناین.ذهن

بهذهنیساختاراینکهبگذاریمایدنبیعنی.بدهیمادامهجسمبصورتراذهنیساختارنبایدماواستتوهم

. کندتبدیلدرختبهیاکندتبدیلحیوانبهراما، ماشناساییعدمعلت

. رويمیسنگیسويبهبرويگوهريسويبهاینکهجايبهتوکهگفتمیهاللداستاندرقبلهايهفتهدر

واستفکرکهکلمۀ منیعنی، منحوشولحوکهذهنیساختاراین، گفتیمبارهاکنندمیراکارهمینمردم

بردنمیخوابشآدمکهبینیدمیشودمیدردناكبعداً.استدردناكبسیار،شدهتنیدهمنمالومناسم

.آیدمیبدشهمهازاستخشمگین

وستیدهشماوخداستواستزمینۀ زندگیکهرالحظهاینخودلحظهایندرکهکسیکهگفتیمبارهارااینو

زائیدهاتفاقاتولی.نیستآنکند،نمیحسشبیندنمیراآنشودمیساختهآندرفکرهاکهشماستجنس

اوازکهچیزياینازدریا، هستیدریاتوکوهی،توشودمیمفتونجوريچهماراینگفتبیند،میراآنازشده

.شودنمیمفتونش، شودمیزاییده

حیوانبادیگربگذرد،عمرمانوداریمنگهمرکزمانراذهنیساختاراینبخواهیموبشویممفتوناگرماحاالو

همهازترس، ترسمخصوصاًذهنیساختارعذابهايایندستازمردموکهنداریمفرقیسنگبانداریم،فرقی

بیرونازدوبارهیعنی، دیگرچیزهزارتابههاقرصبهالکلیمشروباتبهمخدرموادبهبرندمیپناهچیز،

. بپاشدبایدذهنیمناین.شودنمیکنند،درسترااینخواهندمی

یواشیواشکهبینیدمیبشوید،حضورجنسازشمابپاشدبایدبودهموقت، اولشماتنیدیدکهچیزيآنیعنی

خودتانداریدشماید،آمیآرامششمازندگی، آیدمیسبببیشاديچقدرشوید،میحضورجنسازشماکه

.شویدمیتبدیلاوبهداریدشما، نداردوجودهمخوديگفتیم.شویدمی



Program # 672گنج حضور672برنامه شماره 

27: صفحه

، جگرسخته، سختهجگرتپسمرکزت،گذاشتیراذهنیمنتو؟ رنجینمیبگویمچیزيیک کهگویدمیحاال

رويعدمآنباشد،دمعجنسازمرکزتبریزد،فروبایداینکهحالتیدر.استمرکزتذهنیساختارآنیعنی

.استخودشعاشقآن، استبینهایتاستعمیقآنو.استپایدارآنوبایستدتواندمیخودش

غزلتوي، استعاشقهمسنگبشوي،عاشقخواهیمیسنگمثلآمديتوبشوي،عاشقآنطوريباید

من، عاشقندحیواناتند،عاشقنباتاتعاشقندجماداتیعنیاست،عاشقسنگ. هستندعاشقهمهگویدمی

عاشقدیگرجوریکماعاشقی،ترنادره، نظیربیومانندبیمابپاشد،ذهنیمناینولیعاشقند،ذهنیهاي

.هستیمزندهاوبههوشیارانهاینکهبرايهستیم

نیستیعاشقماشآقاگوییممی.رنجندمیمردمگوییممیرااینتااینکهبراي، مرنجبگویمگوید راستمیچرا

ایندرذهنشتوي. دیگررنجدمیخوب.هستیخودتذهنیتصویرعاشقنیستی،حسابیودرستعاشق

کهاستاینکرده،جگرسختهرااینواش منبهچسبیدهکههمفکرهاآنهستفکرهایییکذهنیساختار

بگویدتواندنمیبهشکسی، هستمخداعاشقمنهستم،خدابهزندههستم،خدابهآگاهمنهستم،معنويمن

یواشکیوآهستهونرمخیلیموالنا. آیدمیبدشبگوییاگرشود،میدردناكخیلینیستی،خداعاشقتو

بهحواستانعاشقیدجگرسختهاگرشویدمیمتوجهشما، عاشقیجگرسخته، مرنجبگویم،راست:گویدمی

.باشدخودتان

؟قبادریديچهبر، گوراست،ترگلاي

؟عاشقیسحرچهبر، شدهالغرمهاي

. بگوراراستش، شکفتهتازهسرخگل، شکفتهتازهگل، دهدمیتوضیحخودشدارد

همشدهبازوقتی، شدهبازاآلنواستقبایشکهدریدهراغنچهگل. بشکفیدبایدگلمثلهمشما؟ چییعنی

بایدهمشمایعنیچییعنی؟ دریدهراقبایشچیبراي،مابرايآوردمیغیبازپیغامیوداردبوهمزیباست

شما،کنیدنگاهتوانیدمیشناساییباشما، فکریکبااستشدهمعادل،عظیمکاهشاثردربینهایتآن. بدرید

.بشويبازگلمثلوبدريراذهنقبايتوانیدمی

چهبهو؟دریديکهایستاديچیروي؟ راتوقبايدریدیکیعنی؟ دریديچهدرراقبایتبگو، بگوراستبله

بایدمن. گویدمیسرخگلاستاینمنمنظوراینکهبراي. دهدمیرامعانیهمیندریديچهبر؟ دریديعلت
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تويشدهبستهغنچهمثلآمدهانسان. انسانبهببررااینحاال. بیاورمغیبازپیغامیوبشومباز،بشومغنچه

. نه؟ استیکیسرخگلباآوردمیانسانکهپیغامیآیاولیسرخگلمثلشودمیبازداردشناساییبااآلن، ذهن

سطحیکدر. آوردمیراخالقیتپیغامآوردمیرابرکتپیغامآوردمیراخداپیغامآوردمیراعشقپیغامانسان

.استدیگري

کییواش، شودنمیدیدهومحاقرودمیروزسهدانیدمی،شدهالغراهمآسماندر، شدهالغرمهاي: گویدمیبعد

ازمانهمهچون، هستیدزیبا،ماهعنوانبهشما. شودمیالغرهمشماذهنیمن.شودمیالغروبیرونآیدمی

داردآفتابکهبرسیمسحريبهاینکهبراي؟ کردیمالغرچیبراي، کردیمالغرراذهنیمن، هستیماوجنس

شعراین. بشودصبحذهنیمنشبودنیاشباینکهسحري؟ هستیدسحريچهمنتظرشما.شودمیطلوع

:گویدمیهستیادتان

مکوشتو، توپیکوشمهمیمنخروشکمخامشاستنزدیکصبح

شمازندگیدرهکچیزيهر. استشناساییتیرهاياینهاواندازدمیتیرمرتب.بدردراماقبايکوشدمیخداو

اگر؟ ماعاشقیمسحرچهبر.بیندازیدوبشناسید. اندازدمیزندگی، شماستشناساییتیرهايآنها، آوردمیدرد

شدیدالغرنرسیدیدهماگر،کنیدالغرتوانستیدهوشیارانهدردوفکرهاانداختنباراذهنیساختاراینشما

بدرشودبزرگاینکهبراي؟ شودمیالغرچیبرايماه. شويمیبزرگداريیواشیواشاینکهبراي، کنصبر

. کندمنعکستواندمیبهترراآفتابنورموقعآن، بشودچهاردهشبماه،بشود

نورزندگیوبتابانیمتوانیممیبهتررازندگیآفتابنورشویممیبینهایتوقتیشویممیبازشویممیبازهمما

داردچشمهخورشیدهمینیعنیچشمهراآفتابآننور چشمۀ ، استگفتهباال. تاباندمیماوسیلۀ بهراآفتابش

چشمههمزندگیآفتابوداردچشمهآفتاباینوچشمۀ آفتابگویندمی،آیدمیطور کههمینکهنور، دیگر

می. بشویدچهاردهشبماهتاکنیدمیالغرراذهنیمنشماولی،ببیندتواندنمیهمخوابهیچکسگفت. دارد

وکنیدنگاهراهابرنامهاینتکرارباتعهدبااگر، شویدنمییکدفعههمشماو.کشدمیطولروزچهاردهکهدانید

راتوهمشماکهدیدخواهیدبتدریجشودزندهشمادرشانمعانیاینبگذارید،کنیدتکراررااشعارایناگر

آنونیستیدچیکنیدمیشناساییاینکه.یدنیستچیکهشویدمیمتوجهوکنیدمیشناساییتوهمبصورت

. کنیدمیالکه،هستهمشدنمسلمانمعنیهماناین، شودمیظاهربخودخودشمادرهستیدکهچیزي
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، هیدورزیداندامینیدکَمییذهنبافتآنازرافکرشیعنیکنیدمیال، کنیدمیالکنیدمیشناساییکههرچی

الغر. استپرهیزاسمشرویم،نمیسراغشدیگردور،اندازیممیکَنیممیدارد،درددور،اندازیدمیکنیدمی

.شویممیالغردوراندازیممینیمکَمییچهرشویم،می

یکوقتشداندمیبهتراوکند،میتماشاداردراشمایزندگکهدانیدمیشناسید،میهمرامزرعهقانونشمایول

صبرنکنعجلهاینطور،نیست،کندیمراهمهماآقا.انداختیدندیدکَرافکرتاچهارحاال! نکنیدعجلهشمااست،

،کن

هاستاندیشهزتوموجدریاصفت،دلِاي

عاشقی؟گهرچهبرکنی،میکفدمهر

؟یهستیزندگعاشقیا؟یهستدنیادريچیزیکعاشقلحظهایندرشما،کهگویدمیداردمرتبببینید

یچسبمیيرومی؟یهستدنیاعاشق. يبشويهوشیارباید،يبشوخودتذاتباید؟یهستخودتذاتعاشق

.ینیستعاشقپس،يشومیيدیگرچیزجنساز،یبینمیکیفرآن،به

هااندیشهپسآید؛میآنورازکهستایهایاندیشهازتوموجدریاصفت،دلِيااست،نهایتبیمادلِگویدیم

یزندگزمینهبایدلحظهایندرتوبنابراینپسخُوب.کفباقیاسدرآید،میدریاازکهستایامواجاینجادر

.هستیمدریاماچون. بفرستددریابفرستد،پنهانجهانیابفرستدغیبراموجبفرستد،اوراموجيبگذار،یباش

،ییعن.دریاستازهمموجش. استنهایتبیشمامرکزدریاست،شمامرکزییعندریاصفت،لِدکهبینیدیم

.آیدمیدریاازشمايفکرها

نشانواکنشدارد،یشدگهویتهمدارد،درددارد،خشمییعنکردهکفکرده؛کفلحظهایندریکساگریول

يدریااست،دریاتهدرکهستيگُهراین؟یعاشقهرگُچهبر،ببینمبگومنبه،یکنمیکفدمهردهد؛می

شماهرگُشود؟میارائهشمابهفکرویذهنتصویرصورتبهکهبیرونيگُهرهایا،استخودتوجودکهییکتای

ایناز،هستندصندوقعاشقمردمبیشتر.اینطوریندمردمبیشتراست؟بیروندريچیزیکفکرِاست؟فکر

پرد،میسردرکهیفکرهایوذهنيصداصورتبهصندوقآنبهصندوقاینازرفتناین. ندوقصآنبهصندوق

سردریول.شنومنمییصدایمنصدا؟کدام: گویدمیشنوید؟میراذهنتانيصدابگوییدبهشان. شودمیظاهر

ندارد،صداهاصندوقینافاصله. دردهاستيصداهاست،صندوقيصداشود،میشنیدهصدااینمردمبیشتر
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بهراصندوقیباشصندوقدوفاصلهکهاستاینتوهنر.استیخاموشتوهنرِگویدمیآخربیتهمین،يبرا

تواندمیاوذهن،استخاموشکهیموقعفقطچون،ينداريهنراینازغیر،ينیاوردرصدابه،ينیاوردرحرکت

عاشقم؟يگُهرچهبهمن: بکنیدخودتانازراسؤالاین.شماطریقازکندبیانراخودش

خَدنگازنخوردغمدنگ،گشتاوازآنک

عاشقیسپرسستهبِفکَنی،سپرتوور

حضوريهوشیارواستتسلیملحظهایندرکهیکساینجا،درکهیکسیول. احمقنادان،اصطالحاًییعندنگ

بیهوشاوازاست،دنگاواز.نداردتوجهاتفاقاتبهخوابیده،دنیابهتنسبییعناو،بوسیلهشدهبیهوشودارد

کههستنديفکرجریانایندنگهاانسان.نیستدنیادنگبنابراینداردرااوهوشِ. داردرااوهوشِییعن. است

ساختارآنيفکرهاواقعدرکهفکرهااینآیدمینظربه. شودمیردذهنشانازمعتادگونهواجبارگونهطوربه

کهماست،سردرصدایشکهاستنَفْساصطالحاً،استیذهنمنهماناین. استکردهتسخیررامااست،یذهن

کنیم،میباورگیریم،میيجدماراصدایش

دنیاگدنماپس. آیدمیوجودبههایناراحتاینکنیم،میباور. شودمیایجاددردهااینکنیم،میباورچون

،لحظهاینوتوهم،عنوانبهبشناسیدشمارایذهنساختارایناگرحاال. هستیمیذهنساختارایندنگهستیم،

هویتهمبهخوردمیکهیتیرهایاینازصورتایندربشوید،یطرفآندنگوبپذیریدرالحظهایناتفاق

.بخوردداریددوستییعن. خوریدنمیغمهایتان،یشدگ

خدنگ،پس. استسفتچوبشکهکنندمیدرستتیرآنازکهیدرختهمانطور. تیرراست،تیرِییعنخَدنگ

يتورفتیمهستیم،اوماواقعدراست،کردهاحاطهرامادانیممییزندگیاخدا،.ستایزندگیشناسایيتیرها

چسباندهخودمانبهرافکرهاآنجادرخُوب،تمحدودیبهاستکردهپیداتغییرمانهایتبی.یذهنساختاراین

یچیزهایبهمربوطفکرهااین. گیردمینشانهما،بهدهیچسبکهرافکرهااینییکییکیزندگواقعدر. ایم

.گیردمیماازرااینها. چسبیدیمبهشانماکهندهست

تیراینکهازباشد،ناهوشیاردنیابهنسبت،باشدزندهاوهوشبهییعنباشد،اوبیهوشِباشد،اودنگکهیکس

مااینکهيبراکنم؟میتأکیدقدراینچرا،استهمخوشحالخورد،نمیغمهایشیشدگهویتهمبهخوردمی

کارينشواگر. گیردمینشانهراآنیزندگ،يبشوهویتهمکهيچیزهربا. یزندگدستازکنیمفرارتوانیمنمی
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رامنتوگویدمی،خواهدمیراخودشاو. خواهدمیراشمااصلِخواهد،میراشماخوداوچرا؟. نداردباهاش

هویتیرفتتو.نداردوجودیهویتبشوم،زندهخودميروعقب،بکشمراخودمخواهممیمن،يکردمعطل

ایننیست،یصیتشخهمچون،نیستیفردیتهمچوننیست،یهویتهمچونیفهمنمیچطور،يکرددرست

،نیستيطورآنیکنمیفکرتوکهیچیزهای

يهوشیار،يداررایزندگسپر،یباشتسلیملحظهایندرشمااگرحاال؟ياگشتهچراخیره: گفتمهماولبیت

بانیست،الزممنيبرااین: یگویمی.افتدمیداردفکرهااینازییکناظر،صورتبهیکنمینگاه.يداررایزندگ

تیرهم،یزندگسپر. داردرایزندگسپراینکهيبرابیفتد؟يگذارمیچرا.بیفتدگذارممیشدمهویتهممناین

یک.نیستخیالتعین،يخورنمیغمییعننیستکارگر.یهستیزندگجنسازاینکهيبرانیست؛کارگربهش

راهاییکآن. بدهنشانمنبهراییکآنکند،پیداراییکآنخواهیمی،یکنمییشناسایرایشدگهویتهم

.دهدمینشانشمابهتندتندیزندگهم

بزرگخواهدمیدوبارهکشد،میراهايهوشیار،کندمییشناسایآهنرُبامثلآمده،وجودبهتازهيهوشیاراین

کههستندیکسانکهاستهمینيبرا،استسختداشتننگهراسپراین،يبیاندازراسپراینتواگریول.بشود

رایذهنساختاراینییعننیستند،یچکهکنندمییشناسایکههمینکنند،مینگاهراحضورگنجبرنامهماه6

هستم،کنممیفکرمنکهيچیزآنباخوردنمیایناست،رنجشاست،کینهاینيتوکهبینندمیبینند،می

. شانخودازکنندمیفرار

کهها،یشناسایدراگرییعن،نیستیدشماکهيچیزآنیشناسایباکنممیتکراردارممنتندتندهمینيبرا

بانکنید،قهرنکنید،فرار،نترسیداصالًهستید،يبدچیزیکشُدیدمتوجهشماآید،مییشناسایيتیرهااین

منباتوشودمیمعلومپس،یبیفکناگر.نیفکنیدراسپروید؟رمیداریدکجانکنید،قهرموالنابانکنید،قهرمن

،راهيتواستیسختبیاندازد،راسپرراهایندریکسهر.بشناس،يبودعاشقاست،یسستسپرِکهیذهن

بشوم،تسلیمخواهممیامروزازمنیبگوی،يهوشیارعنوانبهيشَوبلنداگرشما.گفتیمقبالًراهایشیسخت

یذهنمنکند،میایجادمزاحمتیذهننم.گیرندمیراشماجلویذهنيهامنگفت؛داشتیمگذشتهفتهه

گیریبیرونیذهنيهامنیا،کندمیتحریکرایذهنيهامنشمایذهنمن. کندمیایجادمزاحمتاولخودت

شمالحظهایندریوقتافتد؟مییکسپر. اندازیدمیراسپرشماکشند،میراشما،یذهنمنیکبهدهندمی
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اینچرااست؟درستهاحرفاینکهدانممیکجاازمن.کنیدشکیوقتکنید،قضاوتیوقت،نباشیدتسلیم

اشتباهکهآدمهمهاینکنند؟میاشتباهاینهامگردارند،حرصبزرگان،آثارخواندندنبالروندنمیمردمهمه

رابزرگانيهاحرفآدمهمهاین،کنندمیاشتباهآدمهمهاین،بله،یکنمیقلیدتيدارتوییعن، کندنمی

دارندهایک. کنندمیدرستدارندهاآدمهمهاینراهاجنگ،راشانوضعیتکننگاهراآدمهمهاین. نخواندند

اینترسد،مییذهناختارساین،دارندیذهنساختارکهیآنهایکنند؟میدرستراجنگهایککنند؟میجنگ

.ندارداعتمادیذهنساختار

خودشبهخودشباال،آیدمیخودشریزد،میفرویذهنتصویریوقتییعناوقایلاو،مستمعگوید؛مییوقت

. نیستآمیزتوطعهحرفشاست،حرفحرفش. دارداعتمادجمهوررئیسآنبهجمهوررئیساین.دارداعتماد

حرصاستیشدگهویتهممرکزشکهنیستيطوراین. نیستنفاقنیست،دروغنیست،یذهنمنحرف

اینکه. استدیگرچیزیکهممرکزشاست،چیزیکحرفشگذرد،میيدیگريچیزهایکسرشدراست،

سپرسستمنافقان،ازتقلیدخاطربهياندازنمیراسپرشما،دیگراستیذهنمنهمیناین.استمنافق

.یهستکه،یعاشقاگريشونمی

مانداریم،خداما،هستیمیزندگخودمانداریم،یزندگماکهخودتان،يبراخوببفهمیدبایدراموضوعاینشما

کنید،اعتمادخودتانبهشما. عقبکشدمیراخودشدارداوآمدیم،اوامتدادصورتبهکه،هستیمخداخود

کهاستخودشاینکهيبرابشوید؟امیدنانبایدچرا. بشویدامیدنانبایدبرگردید،نبایدراهاینازنشوید،سست

یخیلمن،مالِواولیهاسمواولیهمنِاینبهاگر. استیشناسایيتیرهااینهاآیدمیتیرهایوقت.گرددمیدارد

خودکهبدانید. بیاندازیدکنیدیشناسایانیدتومیشمایول.باشیدداشتهدردیخیلبایداید،چسباندهرافکرها

.باشیدتسلیمتوانیدمیاینازبعدبکند،راکاراینخواهدمییزندگ

عاشقیترنادرهپاك،روحِايتولیکعشقناكماچوهستخاكاجزايِجمله

. هستندخداختهآمیییعنعشقناك. هستندعاشقمامثلاینهاشدند،درستمادهازکهیچیزهایآنتمام

همههستند،عشقناكهمیذهنيهامنیحت،هستندعشقناكحیواناتنباتاتهستند،عشقناكجمادات

پاكروحِماواستبودهموقتیذهنساختاراینکهکنیمیشناسایبایدمااما.نباشندتوانندنمیها،انسان
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هم،يالولگبهشدیمآغشتهخُردهیکآمدیم،خالصمااولاز. خالصروحییعنپاك،روحِايتولیک.هستیم

.آیدمیآنورازکهیآبباییعن،يزودکردتمیزرااینهاشودمی،یشدگهویت

771شمارهغزلشمس،دیوان،يمولو

نماندخاکدانيسوحسرت،چشمدوتاهلهبشوییدغبارهازحکمت،آببهجانودل

وشوید،میهایشدگهویتهمازغبارهاازآید،میآنورازخردآبحکمت،آب،يشومیمتسلیلحظهایندر

کهپاكروحآنبنابراین.ماندنمیخاکداناینبهماند،نمیجهانبهماحسرتچشمدو،شودمیشستهیوقت

هرباشید،متعهدبکنید،یشناسایکهخواهدمیزحمتخُردهیک. شودمیخالصدوبارهبود،آمدهکهبودخالص

کنید،یآشتاتفاقباجنگیدمیلحظهایناتفاقبادیدیدموقعهرنیاندازید،راسپرکنید،کارخودتانيروروز

اینشد،زیادشمادرپاكروحهمینییعنيهوشیاریانباشتگیوقت. کندمیيهوشیارجنسازراشماکاراین

گفتم؛

يتوازو. کندمیدفعرافکرهادفعهاینرا،فکرهاکردجذباولمن،مالومااسمولیهاومنِفکرکهطورهمان

رهایاُفتادگتلهازآن،یشناسایباکند،مییشناسایفوراًبیرون،کشدمیرايهوشیارهایشدگهویتهم

یکآنجاخُرده،یکآنجایه. تفرقهيتواستافتادهمانهایتبیکههستیميهوشیارماییعن.يهوشیارشودمی

شماوبشودزیاديهوشیاريمرکزهستهاینذرهیکخُرده،یکآنجاخُرده،یکآنجاخُرده،یکآنجاخُرده،

.کنیدمیپیداراخودتانراهخودتانبعداًبکنید،حوصله

هماینجابینیدمیات. هستهمآنجاهست،همآنجاهست،همآنجاهست،هماینجاکهشویدمیمتوجهییعن

همآنازرنجیدم،همآنازرنجیدم،هماینازمن.استيآزاديمساویشناسایهمیناین. شویدمیآزادهست،

اینبهنسبت. بیاندازمآیممیراهایمکینهتمامدارم،کینههمایناز. بیاندازمخواهممیراهایمرنجشرنجیدم،

مقایسهقابلتوانستممنکه،جسمبهکاهش. استکاهشآنخاطربهيحسوداینخُوبکنم،میيحسود

منکهبرممییپیشناسایاینبهکنممیمقایسهراخودمکههمین. نیستممقایسهقابلمنفهمیدم،حاال.بشوم

موفقکهیکسانوهستمیفراوانجنسازونیستمکسهیچبامقایسهقابلهستم،نهایتبیهستم،خداجنساز

منشوم،میشکوفادارمدرونازهممنبشوند،موفقبروندهمهکنممیآرزومن. خورندنمیرامنحقشوندمی

.کنممینگاهخودمبهخودممنبشوم،موفقهممنبیاورم،آنورازراخالقیتوراخردورايانرژتوانممیهم
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بهحواستاناالنشما. ذهنرویممیبالفاصلهکنیممینگاهیدستپهلوبهیوقتگفتمقبالًکهطورهمانو

ذهنبهیافتمیشودمیقطعاینییکبهکنیممینگاهتا،آیدمیآنورازخردآید،میآنورازيانرژ. استخودتان

. شودنمیداپیعاشقمامثلعاشقیم،ترکمیابنادرتر،نظیرتر،بیمانند،بیما،نکنراکاراین،يشومیتخلیه

.شودمیزندهخودشبههوشیارانهاومادراینکهيبراچرا؟

اوماهویتنداریم،یهویتشویممیمتوجهدفعهیکما. کندحفظراآهنیشبایدیولاستعاشقهمانآهن

بارامانعشقماپسآید،میعشقموالناقولبهپس.استچیزهمهوجاهمهدرخدا. نداردیهویتهماوواست

.کنیدنمیمقایسههميدیگرکسعشقباراخودتانشخصعشقِشما.کنیمنمیمقایسهکسهیچوچیزهیچ

شما. نداریميچیزهمچنینترم،عاشقاوازمن؟استعاشقچقدراو؟عاشقمقدرچهمن: بگوییدآییدنمیشما

یشناسای.پاشانیدمییواشیواشپاشانید،میتاسذهنجنسازاگررامرکزاینوکنیدمیکارخودتانيرو

درکهبینیدمیشودمیبازیوقتو. شودمیبازداردشمادروناینوافتدمیکنیدمییشناسایافتد،میکنیدمی

. آیدمیکشداردیهبینیدمیشماو،بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر، بگنجدچیزهمهدرون،این

همهيفضااست،خرديفضااین. کنیدمیبازفضاشمااطرافشافتدمیاتفاقشود،میبازفضاوافتدمیاتفاق

بود؟يجورچهقبالً. آمدیممینوكبهنوكقبالً. آیدمیآنجاازحلراهکهستایفضایاست،امکانات

راهدنبالگشتیمیم. بودمادلِینا. شدمیسفتیذهنمندادیم،مینشانواکنشاولماافتاد،مییاتفاقیک

باقبالًيفکريالگوهاشده،یشرطيهاحلراه. پرسیدیممیآنازپرسیدیممیاینازساخته،پیشازيهاحل

بیرون،کشممیراآنهاازییکچسباندمخودمبهکهیفکرهایآنباالگوها،آنباکهگوییممیهویتیم،همآنها

.نشدحلکهبینیدمیکنممیستیزهآنباهماولکنم،یمحلرامسئلهاین

هست،یزندگهستید،شمافضااین. کنیدمیایجادفضااطرافشاولافتد،مییاتفاقیکاینکهمحضبهاالن

.دهدمینشانراخودشآنورازشما،بهحلراهیواشیواشدارید. شویدنمیاتفاق
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بخوردمومزندمبحریی،اَرخرداي

عاشقی؟هنرچهبرخامشیست،هنرتچون

اگر؟یمداریذهنساختارخردیا؟یمدارییکتایيفضاخرد،یمداریدریایخرداالن؟ماداریمیعقلچه،عقليا

يبحرخرداگر.نروصندوقآنبهصندوقاینازدیگرییعنباش،خاموشصورتآندرما،خرداستيبحر

،هااستتوصیفاینهاکهکنیدمیتوجه. صندوقتادوفاصلهآید،میصندوقفاصلهازشودمیمعلومپسیهست

بهوپردمیسرتاندريدیگرازپسییککهرافکرسلسلهاینییعنبخوردمومزندم. بشویدتبدیلبایدشما

.دهیدنمیادامهکههستیدآگاهشماکند،حفظرایذهنساختارخواهدمیپذیرانهآسیبطور

يبرا. گیریدمیاشيجدشمااینکهيبرادهد؟میادامهاش یزندگبهيجورچهیذهنساختارایندانیدمیشما

االنشما. بماندزندهاینتاکنیدمیفکرلحظهبهلحظهشمااینکهيبرا. دانیدمیخودتانراآنشمااینکه

صندوقاینازمااگرلحظهبهلحظهکهآیدمیمانظربه.امدهزنباشم،همخاموشبکنم،همسکوتمنگوییدمی

مااست؟يچیزهمچینیک. مردیممانپرد،همآنهمراهدردونپردماذهندريفکریکنرویم،صندوقآنبه

.شدیمزنده

هرکنندمیفکر،زنندمیحرفزیادمردماند،ياینطورهمهچون. استکردهالقاءياینطورمابهیذهنمنرااین

راکارآنمنکردم،راکاراینمن،کنندمیتوصیفکنند،میتعریفخودشاناز. استبهتربزنندحرفبیشترچه

.نهاست؟درستاینکردم،

هستیمخودمانیاهستیمخودماناصلشبیهماخاموشیم،کهیموقعفقط. استیخاموشداریمماکهيهنرتنها

حرفخواهیممیماموقعهروزندنمیحرفمعتادگونهواستخاموشماذهنکهیموقع. هستیمخداگونهیا

يآنطورهستیميموازیوقت. هستیمخالقماموقعآنزند،میحرفخواهدمیيهوشیارموقعهرزند،می

تا. کندنمیفکرماطریقازیزندگزند،نمیحرفیزندگکنیممیفکرماکهیزمانتا. زندمیحرفاوکههستیم،

مايفکرهادر،شویممیبزرگشویممیکوچککنیممیفکرکهیزمانتاداریم،هویتحسذهنماندرکهیزمان

ينداریخاموشاگراست،یخاموشماهنرکهگویدیم.زندنمیحرفخداییعنزندنمیحرفاواست،وجودحس

؟يداريهنرچهپس
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ماکهاستاینهنر. نیستهنرکهزدنحرفهنرآخر.زدنحرفهنربهگویدمیراست؟یقعاشهنرکدامبه

دفاعيجوریکبایددائماً. بشودیمتالشیذهنمنترسیممیشویمنمیخاموشما.بزندحرفاوباشیمخاموش

بهرویمب. کردمراهاکاراینهستم،يآنطورهستمياینطورمنآقابگوییمذهنمانيتو. کنیمبزرگشکنیم،

.بسازیمیگلیمیکخیالماندرکنیمیبافخیالیهفکر،درراخودمانکنیمبزرگتوهم،ازپریخیليفکرها

فکرتندتندبایدگلیماینداشتننگهزندهيبرایول. اميآنطور،امياینطورمناست،قشنگیخیلهایشگل

. کنید

این.استیتوهمدیدشاصالًاست،یتوهمهایشگلاست،یتوهمگلیماینیکنقبولیخواهنمیچراشما

چههریذهنمنزدنحرف،نیستهنراین.يمحدودچیزیکبهکنیمپیداکاهشنهایتبیازماکهشدهسبب

وانیمبتماوبزندحرفماطریقازیزندگموالنامثلکهاستاینهنر. نیستهنراصالً،بزندحرفقشنگهمقدر

.باشیمخاموشخود،اختیاربه

ببینیدشود،مییچببینیدنکنید،فکردقیقهپنج،باشیدخاموشخوداختیاربهوبگیریدتصمیمتوانیدمیشما

ممکنایراداینگفت؛قبلهفتهگیرد،میيایرادیکیکسیکنکنید،دفاعخودتانازشودیم.میریدنمیکه

فکرهاهمانهاگل، یگُلیکاز.کندمیدفاعخودشازداردیذهنمنبکنید،دفاعگرایولباشدشمادراست

. چسباندیمخودمانبهکههستند

کهگفتیاولبخوانند،نمازآمدندهندوچهارکهگفتقبلهفتهاستیادتاننگیریم؟ایراددیگرانبهشودیم

آن.ذهنشيتورفتییعناست،وصلوقتهمیشه،بلهاست؟وصلوقتییعناستنمازوقتهست؟نمازوقت

حرفمنکهشکرراخداکهگفتیچهارمبگو،راخودتگفتیسوم. شدباطلنمازت،يزدحرفچراگفتییک

.گیریممیایرادماهمدیگر،بههمهاینکهيبرانیست،وصلکسهیچییعناست،باطلهمهنماز،نزدم
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وشودمیشروعدومدفتر3059بیتازکهبخوانمبرایتاندومدفترمثنويازاتیابیقسمتایندربدهیداجازه

:هستقسمتاینتیتر

3059مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

علیهم السالمبیان حال خودپرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا

آنیعنی،هستندخودپرستاینها،دادیمتوضیحامروزکههستفکريبافتاینمرکزشاندرکهینکسایعنی

فکريعینکهايبنابراین.هویتندهمبا آنهاکههستفکرهاییآنبراساسشانبینشوهستدلشان،ذهنیمن

و.هستندهمناشکرذهنیبافتاینذاتبهبناو.شودمیادارهفکرهاآننظمۀ بوسیلشانزندگینظمودارند

.شودنمیدانستههمانبیاقدرودانندنمیراموالنامثلآدمهاییشبیهءاولیاقدر

ذهنازراوصلزمان،رفتندوقتیوخواندندمینمازنفرچهار:کهگفتمابهموالناکهقبلقسمتهايۀ ادامدر

باطلهمدومینماز،شدباطلزدحرفکهاولینمازوذهنبهرفتندیعنی،زدنرفحبهکردندشروع،بپرسند

بیرونوصلازراهمدیگرانسانهامابعبارتی،افتادندوصلازیعنی.شدباطلهمچهارمیشدباطلهمسومیشد

.آوریممی

لطمهخودتانبهجوريچه،زنیدمیراخودتانراهشماجوريچهکهببینیدشماکهبوداینصحبتقبلۀ هفتو

قرارمرکزتانراذهنیبافتیکشماکهکردیدراشماساییاینکهحاالیعنی.معنويلحاظبهباالخص،زنیدمی

،بشویدآزادوبشویدخالصذهنیبافتاینشرازوکنیدشناساییبخواهیداگرکردیددرستجوريچهودادید

شمابههمذهنیهايمن،نزندآسیبشمابهتانذهنیمنکهبکنیدبایدکارچه،یتبینهاآنبهبرگردیددوباره

.نزنندآسیب

گفتیمهمامروزکهنکنیدنگاهتاندستیبغلبهوکنیدتمرکزخودتانرويفقطشماکههستاینکاریکاًظاهر

شماوکندمیعبورشماازخردوانرژيایندر حالی کهبالفاصلهیعنی،شویممیتهیانرژيازوافتیممیوصلاز

داردمعنويهماینکندمیعملدرستاینبینیدبخواهیداینکهمحضبه،کنیممیشناساییوبردمیجلورا

شویدمیودهیدمیقراررصدزیررااوداریداینکهبرايذهنبهرویدمیوشویدمیقطعشمااًفور.شودمی

وبدهیمقرارنورافکنزیرراخودمانمابزرگانسخنانازاستفادهباکهاستاینکاربهترین.خودپرستدوباره

.کنیمکارخودمانروي
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بگیردیادوبترسدیکیآنتابکشندرایکیخواستندمیوگرفتندزغُترکانکهبودنفردوصحبتآنازپسو

موالناو.بدهمنشانراطالهاجايبترسممنکهبکشیدرايدیگر،نکشیدمراکهگفت.بدهدنشانراطالهاجاي

وذهنیمنشدنکوچکازولینرسیدهجاییبهذهنیمنکهایددیدهتجربهبهشماکهگرفتنتیجهسرآخر

.،کردیدنمایانراگنجوشدیدآزاد،شدیدروشنشماهاشناساییبااوازفکرهاافتادن

قبولرانصیحتهااینورابزرگانحرفهاي،چسبیدندذهنیبافتبهکهینکساکهاستاینسرصحبتولی

.گذارندمیاثرجوريچهمارويابیاتاینکهببینیمبخوانیمبیتچندحاالوگیرندنمییادوندارند

وز دلِ چون سنگ، وز جانِ سیاههرك ازیشان گفت از عیب و گناه

کاهشراخودمانوقتیما کهدهدمینشانمابه،موالناموردایندر،اولیایامبرانپیغبزرگاناینازهرکدامیعنی

باشدگیهویتهموبودندجسماینهاچسباندیمخودمانبهرافکرهااًبعدوبودعیباین،محدودیتبهدادیم

شدگیهاهویتهماینکهدگفتنمابهوکردندصحبتهااینازهرچه.استبودهگناهآندادنقرارمرکزوجسم

ماالبته،کردهسیاهراشماجانوکردهسنگراشمادلواندسنگمثلاینهااستگرفتهقرارشمامرکزکه

دررااینهاشماولی،هستندهمسرپشتبیتبهبیتحاال. دهیمنمیگوشمابگویدخواهدمی.دهیمنمیگوش

هستیدوريجچهشماببینیدبکنیدتحقیقخودتان

وز فراغت از غمِ فرداي اوداريِّ فرمان هاي اووز سبک

اینجارازندگیقوانینازخیلیمااینجاتاماحاال.دهیمنمیاهمیت،گیریممیسبکرازندگیفرمانهايمااینکه

اینها.استگفتهمايبراموالناهمدیگرچیزهايخیلیوتعهدقانون،صبرقانون،مزرعهقانونمثالً،کردیمبیان

ازآیا،بشویدزندهمردنازقبلخودتانقیامتبهبایدشمااندگفتهاینکهو.گرفتیدسبکیاکردیدگوششمارا

بهیا؟هستیدفارغشمادادیمتوضیحامروزکهذهنیبافتاینکردنمتالشیوشدنزندهورسیدنحضوربهغم

؟هستیدفکراین

اولیاجزوهمماکارپایانتاکنیددعارامافقطگویندمیهاموقعبعضیوکنندنمیکارمردمهکگویدمیپایین

بشویمموفقهمماتاوبیاوریدیادبههمراماشما،خواستوهمتموقعکنیددعاراماگویدمیاینکهو.باشیم

نیستشاندلتهازهمآن
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ن زنان، مر نفس را بودن زبونچووز هوس، وز عشقِ این دنیايِ دون

درشماکهگفتداشتیمغزلدرهمامروز.باشیدنداشتهراماديپستدنیايعشقوهوسشمااندگفتهاینکهو

نفسزبونشماآیاو؟خداستبهتوعشقیا؟استدوندنیاياینبهتوعشقآیا؟ عاشقیهرگُچهبرلحظهاین

نهاهللاء ماشاخانمهاکهدانیدمیمازماندرکندمینگاهخودشزمانبهموالنااالًاحتم،زنانچونالبتهو؟هستید

.افتندمیپیشدارندوکنندمیجبران،داشتنددورانآندرکهراماندگیعقبآنتنها

ندبودحضوربهنزدیکخیلیخانمهاپیشهزارسالششپیشهزارسالپنجشایدکهگفتمبارهاهمرااینمنو

درونگذاشتشایدوکردمسلطخانمهابرراآقایان،ذهنیمنوکردمیمحکمجهانایندرراپایشحضورو

راهابچهدانیدمیکهچرا.بیاندازدتعویقبهراکاراینکهذهنیمنیاشیطانکردپیداخوبیراهخیلینتیجه

وبشودمنتقلنسلبهنسلتواندمیدرداین،باشندداشتهددرخانمهااگرکنندمیتربیتآنهاوزایندمیخانمها

.رسیمنمیحضوربه،نیندازیمرادردهاتاما

دیگرجاهايموالناالبته.راهایندرنیستمردوزنبینفرقیوایمکردهماراهاشناساییاینامروزهبنابراین

نگاهزمانآندرزنانترسۀ جنببهشاید،گذاردنمیدمروزنبینفرقیهیچ،کندمیانسانصحبتجاهاخیلی

صورتهربه.هستذهنیمنمهممشخصاتازیکیترسکهکندمی

و آن رمیدن از لقايِ صالحانهاي ناصحانو آن فرار از نکته

فرارناموالمثلآدمهاییظریفهاينکتهازماآیا،کنیممینگاههمخودمانبهکنیممینگاهبیتبهدوباره

و؟آیدمیبدمانما،داریمحرصگوییممیدروغ،کنیممیغیبتمثالًماکهبگویندمابههانکتهایناگر،کنیممی

همانطوري،بکنیمشناساییماکنندکمکآنها،بنشینیمکالسشاندربشویمروبروصالحاناینبانیستیمحاضر

صالحانرسیدگانحضوربهگروه،معنويلحاظبهبگذارندماچرخاليچوبتوانندمیذهنیهايمنکه

کنندمیکارخودشانرويهستندحضورجنسازکهآیدمیبوجودکهگروههاییاآلن.کنندکمکمابهتوانندمی

.کنندمیکمکاینها،کنندمیبیانراانرژياینمرتبوندارندکاريدیگرانبا

ازکنیدمیفرارآیاشماحاال.زنندمیضرراینها،اندکردهدرستماهاشانمنبادارندمنکهگروههاییعکسبر

،ایستیدمیواشماکنیدمیشناساییوایستیدمیوانهیا؟رمیدمیموالنامثلآدمهاییباشدنروبروازوناصحان

سپرسست.عاشقیسپرسستتواندازندمیسفانهأمتهاخیلیکهبیندازيراسپراگرکهگفتموالناامروز
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راایننه،بیندازممهاینوايايگویدمیذهنیمن.ترسدمیذهنیمنولیاستذهنیمنتوسپریعنیعاشقی

شودنمیاینطوري، آمددردمواياي!بیندازمتوانمنمیرااین!دارممینگهراآندارمنگه

شانگیروبهبا شهان، تزویر و با دل و با اهلِ دل بیگانگی

چهيهوشیارباحقیقیدلباتانرابطه.بودنزرنگبودنبازحقهروباهمثلتزویروحیلهیعنیشانگیروبه

؟ هستیدبیگانهآنهابایاهستیددوستدلاهلبا؟اصلیدلباخودتاندلباهستیددوستآیا؟ستهجوري

.هستیدصمیمیآنهابااینکهیاکنیدمیریا،کنیدمییرتزوآنهابااندرسیدهحضوربهکههستندآنهاییشهان

هستماینطوريمنکهگوییدمیآنهاپیش؟نهیابزرگاناینپیشکنیدمیاعتراف،رویدمیمسئولیتبارزیر

.سنجیممیخودمانرويرااینها؟کنیدمیحیلهیاداریدصداقت.هستمآنطوري

ذهنیبافتآناگرکهدانیممی،خوانیممیبیتبهبیت، هابکنیدراکاراینشمامبگوییخوانیمنمیماهمرااینها

؟هستیدبیگانهیا؟هستیددوستچقدرموالناباشما.دهدمیرخحالتهااین،دهدمیرخاینها،باشدمامرکز

؟شودمیبازداردشماوندردردلاینآیا؟سازگارید،کندمیتحریکراشمازندگیقسمتآنشعرهااینچقدر

میپامنکهبگوییدخودتانبهلغزدمینیتاپاوقتیوباشیدصادقکههستیدهوشیاراینقدرشمالحظهایندر

شماودهدمینشانشمابهراذهنیبافتاینازقسمتییکاینکهبرايرویدمیموالناباکنیدمیقهرنهیا،لغزید

برویدخواهیدنمیبارزیر

از حسدشان خفیه دشمن داشتنسیر چشمان را گدا پنداشتن

داردرادنیاحرصکهکسیو.ندارندرادنیاحسرت،ندارندرادنیاحرص،هستندسیرچشمبزرگانوعارفاناین

کهبگوییمو.استخواستنهايمکانیسم،استخواستنآنهااززیاديمقدارکههستفکرهاآنمرکزشدرو

،بزرگانبهنسبتاًمخصوص؟هستحسادت؟هستحسدمادرآیا.هستندسیرچشمحالیکهدرهستندگدااینها

کردنانتقادموالناازکنیممیشروعدانشآنباومرکزماندرکنیممیانباشتهذهنیدانشخردهیک ماآیا

.بزرگانازیاکردنبدگویی

آنوقتی.آیدمیبوجودکاهشآنازحسادتدانیدمیکهرهمینطو؟ کنیممیحسادتآنهابهنسبتپنهانی

مقایسهتوانستیمنمیدیگرهايبیهایتبامارابینهایتنبودکاهشاگر،گرفتصورتسهمگینوعظیمکاهش

شروعوشدیمریشهبیما، شدقطعزندگیبامانرابطهجداییاثردروجسمبهکردیمپیداکاهشوقتی.کنیم
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متالشیراذهنیبافتازقسمتیآنحداقلاًواقعکسیهروشدپیدامادرحسدو.خودمانۀ مقایسهبکردیم

حالهربه.استکردهآمیزيموفقیتکار،بیندازدراحسدوبگذاردرافراوانی،محدودیتجايبهکهباشدکرده

شناختیرواننیازهاي؟خواهیمنمیچیزيدنیاازیعنی؟یمهستسیرچشمهمماآیاکهکنیممینگاهخودمانبه

بزرگانازدرونیحسادترويازمتوانیمیمایا.نداریممارانیازاینکه؟شدهانداختهوشدهشناختههمهما

.مکنیبدگویی

و مکرست و دغاستزرق: ورنه گوییگداست: گر پذیرد چیزِ تو، گویی

گوییمیتو،خواهمنمینهکهبگویداگروگداستاینکهگویدمیذیردبپبدهیداوبهچیزيیککادوییشمااگر

.کندمیمکرکندمیتزویرکندمیحیلهکه

استدر تکبر مولع: ورنه گوییاستگر در آمیزد، تو گویی طامع

کهنهگرو،کندمیالتماساستآمدهخواهدمیچیزيیکاستاش طمعازگوییمیتو،درآمیزدتوبااگر

مابهتوجهی،استخودخواه، اینایناستحریصتکبردر.گیردنمیتحویلراما،استمتکبراینگوییمی

نداردارزشیذهنیمنلحاظبهذهنیمن،شدهبینهایتدلشانکهانسانهاییبرايکهکنیدمیتوجه.کندنمی

وامیداینوبگیرندیادبتوانندذهنیهايمنکهشتهداامید،داشتهاعتقاد،کشیدهزحمتهمهاینکهکسیولی

.گیریممییادداریمماکهبینیدمیاینکهکمااستنبودهبیجازحمت

فرزند و زنۀام در نفقماندهوار عذر آري که منیا منافق

یکیسرشانبادلشان،زنندمیمعنويحرفهاییسرشاندرولیاستماديدلشانکهینکسامنافقانمثلیا

زنوفرزندخرجزیرمنکهآوريمیعذرباالخره.کنندمیپیرويرامرکزشانآخرسرولی،هستندرودونیست

قبولنه؟ایناستقبول.ندارمحضورگنجوقت.ندارمراموالنابهکردنگوشوقت،کنمکاربرومباید،اممانده

!نیست

رواي دین ورزیدن استنه مرا پنه مرا پرواي سر خاریدن است

خانوادهخرج،گذاردنمیبچهوزنخرج.ندارمهمورزیدندینوقتوندارمخاریدنسروقتمنیعنی

ازساختهجداخداازراماکهذهنیبافتاینداشتننگهبرايهابهانهاین.استمشخص،ندارموقت،گذاردنمی

رازندگیخردجلويودانممیگویدمیاًدائممناینکهاستکردهدرستمنیک،استساختهجدامردم
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لطمههمدیگرانبهبلکه،شدیممیزندهحضوربهاولبایدکهکنیمنمیعملموریتمانأمبهماتنهانهوگیردمی

؟استکافیدلیلاینکنیممیایجادخانوادهدرتلخی.زنیممی

گیرد و شما به عنوان ناظر به آن نگاه میکه مرکز ما شده نشأتیادمان باشد این فکرها از آن بافت سخت ذهنی 

. گویید نه من باید روي خودم کار کنممیشما. توانید این باورها و این فکرها را شناسایی کنید بیاندازیدمیکنید

من باید . برسمام من باید به چهار بعدم برسم حتی به بعد فیزیکیم برسم، بعد ذهنی! من باید وقتش را پیدا کنم

را که از جنس خشم و ترس است و هیجانات من ذهنی است به هیجانات روز به روز کار کنم و این هیجانات زمختم

چقدر .بهتر به احساسات بهتر نظیر احساس عشق، احساس زیبایی، احساس شادي، احساس لطافت تبدیل کنم

اش براي پول در کند؟ یا حواس ما همهمید زندگی عبوراید؟ آیا از شما خرشما به شادي زندگی دست پیدا کرده

. ولی در این کار هم منافق هستیم به اندازة کافی پول داریمآوردن است؟

تا شویم از اولیا، پایان کاراي فالن، ما را به همت یاد دار

م که براساس اسمتان و شود شما این بافت ذهنی را که امروز صحبت کردیمیگویند که دعا کنید، آیامیچقدر

گیرد، و این همه درد میو این مرکز شما قرارگیردمیشود، و این کاهش عظیم صورتمیکلمه من، مال من بافته

در حالی که شما! کسی به شما دعا بکند! و هم هویت شدگی بوجود آورده، نگه دارید و شما کاري نکنید

توانید میشخص شما فقط.خواهد این کار را ادامه بدهدمیمرکز. خواهدنمیچون این مرکز. خواهید خودتاننمی

. بکشید بصورت ناظر نگاه کنید و قسمتهایی از وجود توهمی تان را شناسایی کنید بکَنید

خورد؟ مثا اینکه یک کسی باید کنکور بدهد نشسته سریال تماشامیدعاي دیگران، همت دیگران به چه درد شما

ولی این اصالً به فکر امتحانش !کند که از کنکور قبول بشودمیکند، مادر بزرگش هم دعامیلفکند وقتش را تمی

کند که خدایا چرا میشود و شکایتمیشود مادر بزرگش ناراحتمیفردا رفوزه. کندمیوقتش را تلف. نیست

.دعاهاي مرا مستجاب نکردي، من که از ته دلم دعا کردم

بعد بگذاري توانید بیایید بگویید که دعا کن نمیشما. خواهد آننمیکند،نمیودش دعابابا این خودش براي خ

میریم میتوانی بخواهی، بخواه که ما وقتیمیاي فالن ما را با آن همتی که داري از خدا.بروي دنبال کار خودت

یعنی این .یاء زحمت کشیدنداول. مثل اولیاء باشد! طمعش چقدر است؟ کم هم قانع نیست. مثل موالنا بمیریم

: دهد که شما نباید بهانه بگیرید براي دو قسمت قانون جبرانمیقسمتها به شما نشان
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باید حواستان روي خودتان باشد و باید وقت بگذارید کار کنید، و روي . یکی اینکه باید روي خودتان کار کنید

. اشته باشید، آن موقع زندگی اولین دعا کننده هستو جدیت کنید به دیگران هم کار ندخودتان هم کار کنید

! جهت اینجا نیاوردهبیاین بیت را موالنا. کندمییعنی هر کسی دعا را براي خودش

خوابناکی هرزه گفت و، باز خفتاین سخن، نه هم ز درد و سوز گفت

دارد نه با پیغمبران کار دارد نه با خدا این بافت ذهنی مرکزش بوده، تو خواب من ذهنی است، اصالً نه با اولیاء کار 

اش همان فکر و ذکرش این فکرهایی است که مرکزش است، و این هم همههمه،کار دارد نه با زندگی کار دارد

می گوید این سخن را که دعا کن تا موقع رفتن . فکرهایی که به آنها چسبیده و حرص هر چه بیشتر بهتر است

.از سوز و درد نیست از ته دل نیست، براي این که احترامی ندارد به آن اولیاء یا به بزرگانمثل اولیاء برویم این هم

بینید میکنید با موالنا؟ یا نهمیکنید اینقدر احترام دارد؟ آیا قهرمیشما احترام دارید؟ واقعاً به حرف موالنا گوش

پس این سخن را هم از صمیم دل از ته . کنیدمیکنید و درستمیشود آنجا را پیدامیکه به کجاي شما مربوط

. گویدنمیدل و از سوز و درد واقعاً آدم بخواهد

زند خوابناك، دوبارهمیايزند، بیهودهمیايیک کسی در ذهنش خوابیده و همینطور در خواب یک حرف هرزه

. اینطوري است. هم رستگار شدیمکنی شاید مامیتو که دعا! یک دعایی هم براي ما بکن دیگر!! آ. خوابدمی

از بنِ دندان کنم کسب حاللهیچ چاره نیست از قوت عیال

ام را در بیاورم، و از ته دلم و از صمیم دل کسب حاللمی گوید وقت ندارم چاره نیست بروم خرج زن و بچه

!دعا کن من وقت ندارم. کنممی

بینم حاللمیغیر خون تو نچه حالل؟ اي گشته از اهلِ ضَالل

و در ضمن این بافت .کنی، اي که از اهل گمراهی هستیمیاش با زرنگی و حقه بازي داري کارحالل چیه؟ تو همه

گمراهی است، غیر این که خون این من ذهنی ریخته بشود، همه هم هویت شدگیها . ذهنی همه گمراهی است

. متالشی بشود چیزي حالل نیست

ش است از دین و، از طاغوت، نیچارهلوت، نیستش و، از از خدا چاره

توانید میدر این لحظه شما تشخیص دارد ارادة آزاد دارید، انتخاب دارید. تواند از خدا دوري کندمیمی گوید

.بجاي اینکه لوت بخواهید یعنی چیزي از بیرون بخواهید، لوت یعنی غذا، خدا را بخواهید، زندگی را بخواهید
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شوم، و با نمیاز جنس اولم! روم بسوي خدانمیگوییدمیچطور شما از خدا چاره دارید. ل بشومخواهم تبدیمی

از دین یعنی اینکه این لحظه آدم بخدا زنده . من ذهنی همین فکرها را که به خودم چسباندم بدنبال آنها هستم

ن کند عمل بیدارگونه بکند این از این چاره بشود و به او نگاه کند و او فکر آدم را تعیین کند، او عمل آدم را تعیی

. طاغوت من ذهنی استدارد میطاغوت را نگه.گوید اشکالی نداردمیکندنمییعنی این، این کار را. دارد

کاریم پوك میاز خدا چاره نداریم ما، براي این که هر بادمی. شما امروز تشخیص دادید طاغوت را نباید نگه دارید

این که هنوز یک .پس ما چاره نداریم. کنیم بر اساس این دل مادي پوك استمیکنیم عملیمیهر فکري. است

کنم، میکسی این تصورات را دارد که من این من را نگه دارم و یک سري کارهاي معنوي بکنم، در راه خدا خرج

. عبادت بکنم. خورندنمیاینها بدرد. شوم، احسان بکنمنمیولی تبدیل

طاغوت را نباید نگه داریم، تا زمانی که . کنیممیخدا چاره نداریم باید تبدیل به آن بشویم و گرنه درد ایجادما از 

شنوید در سرتان، گفتم میزند حرفهایش رامیاین طاغوت است یعنی این من ذهنی هست و این من ذهنی حرف

. او حرف نخواهد زد

ري ز نعم الـْماهدون؟صبر چون دااي که صبرت نیست از دنیاي دون

حرصت را بکش توانی نگه داري بسوي دنیاي دون نروي، نمیتوانی از دنیاي دون صبر کنی، یعنی خودت رانمیتو

براي این که این شعار را داري که هر چه بیشتر بهتر، و هر چه بیشتر به من اضافه بشود زندگیم زیادتر خواهد 

دهد و تا شما به آن بینهایت اول زنده نشوید تا تبدیل نشوید زندگی درستمیندانید که این بافت نشامی.شد

. شودنمی

توانی سوي میچطور. توانی صبر داشته باشی، یعنی خودت را نگه داريمیمی گوید چطور از بهترین گسترندگان

توانی دوباره من ذهنی را فعال میتوانی به سمت زندگی بروي، این لحظهنمیدنیا بروي و نتوانی وا ایستی اینجا، و

بوسیله من . توانی نظم زندگی را بدهی به دست زندگی تا بهترین گسترنده آن باشدنمیدانم، ولیمیکنی بگویی

توانی درست کنی و درد ایجاد کنی، ولی نظم چنگل را که قبالً صحبت کردیم زندگی داردمیذهنی پارك ذهنی

.اداره کند و مادیات تو را او بگستردخواهی او زندگی را براي تو تنظم کندمینگسترد، قبول نداري ومی

توانی بر دوري از خداوندي که بساط زمین را میتوانی از این دنیاي پست خودداري کنی، چطورنمیاي کسی که

.اش استو این هم آیهگسترده است صبر کنی؟
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48آیه ،)51(قرآن کریم، سوره ذاریات 

رض فَرَشْنَاها فَنعم الْماهدونَوالْأَ

و زمین را بگستراندیم، پس ماییم نیکو گسترندگان

. کندمیکند، نظم مادي شما را ادارهمیخرد او فرش شما را درستشوید میپس شما در این لحظه از جنس او

بهترین گسترنده . ه نیستشود براي اینکه بهترین گسترندنمینظم مادي شما بوسیله نظم من ذهنی اداره

.خداست، براي این که خدا بگسترد من ذهنی نباید بگسترد، مشخص است دیگر

صبر چون داري ز اهللاِ کریم؟اي که صبرت نیست از ناز و نعیم

توانی صبر کنی؟ میتوانی صبر کنی، از خداي بخشنده چگونهنمیاي کسی که از ناز و نعمت

صبر چون داري از آن کین آفرید؟پلیداي که صبرت نیست از پاك و 

می گوید تو از این فضاي دویی صبر نداري یعنی باید هی این را فعال کنید، یعنی محتواي ذهن را االن گرفتی و

توانی نروي توي ذهن، چطور صبر داري از آن کسی که آن را آفریده یعنی از این زمینه، یعنی تو االن چرا این نمی

. يدارنگهراخودتیتواننمیرا محتواي ذهنت شدي؟ وشوي؟ چنمیزمینه

نگهرایذهنبافتاینچسبیدند،یذهنمنبهآمدند،ماازقبلکهیکسانازگیریممییادداریمباشدیادمان

منبکُشرااینکه،گفتتمثیلآندراستیادتان.بگیریمیاداینهاازبایدماگفتموالناشدند،نابودوداشتند

اینتوهمصورتبهوانداختندراهافکراینکردند،ضعیفرایذهنبافتکهیکسانبینیدمیاالنشما. بگیرمیاد

گیریم؟مییادیچماموضوعایناز. رسیدندسعادتبهموالنامثلاینهانگرفتند،يجددیدند،را

ار؟هذَا ربِّ، هان کو کردگ: گفتکو خلیلی کو برون آمد ز غار

اُفولودرخشدمیکهیذهنستارههرکهدیدناظرصورتبهوآمدبیرونذهنغارازکهیخلیلآنکو: گویدیم

. ندارمدوستراآفلینمنگفتندایشانچون،یآفلچیزهرکهگرفتیمیادخلیلصورتبهاالنماآیا.کندمی

؟یچییعن. کرداُفولاینبعداست،منيخدااینکهگفتوبدرخشیدياستارهبله،

خلیلخواهیممیما. شدیممحدودکههستیمینهایتبیآنماباشدیادمان. درخشدمیذهندريچیزیکییعن

اینيتوکهيچیزهروکندمیاُفولچوندرخشد،میکهیبافتاینکلاصالًکهبگوییمخواهیممیما. بشویم

اُفتند؛میییعنکنندمیاُفولاینهاچوندرخشد،می
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هستند؟یچاینهارود،میبینازماقسمتیکرود،میبینازاوشویممیهویتهمیکسباافتد،میماپولمثل

هربهبگویید؟توانیدمیاومثلشما. ندارمدوسترااینهامننیستند،منيخدااینها: گفت. هستندآفلیناینها

است،آفلاینگوییدمیشما. اندازیدمیرایزندگنورشمااینکهيبرادرخشد؟میچرادرخشد،میاالنکهيفکر

کهیکسهر. پرستیممیراآنماماستمرکزکهيچیزهر! پرستیدیمرااینماحاالتایولنیستمنيخدااین

.استمنافقپرستمنمیبگوید

باور،جنسازباشد،خواهدمیچههرماستمرکزدرکهيامادهآننشده،مادلِنهایت،بیاینوعدمکهیزمانتا

آید،میذهنبهکهيچیزهرودردهابهمربوطفکرباورها،بهمربوطفکر،یبیرونيچیزهابهمربوطفکرجنساز

همایننیستم،مناینندارم،دوسترااینمنگوییدمیشماگویید،میخلیلمثلشمادرخشندمیاگراینها

رااینبگیرممنخداستاینگوییممیحال.درخشدمیاینگوییدمیشمانیستیم؟خداییتمامگر.نیستخدا

.دورانداختمکَندمرااینمن: گفتهایشانوپرستمنمیرااینمن! نه.مرکزمبگذارم؟یچییعنبپرستم. بپرستم

.استکردگارهمانماندمیکهيچیزآنسرآخرِو

تا نبینم این دو مجلس آنِ کیست؟هم در دو عالَم بنگریستمن نخوا

. کیستآنِمجلسدواین) نبینمنفهمم،گویدنمی(نبینمنبینم،نفهمم،تاکنمنگاهعالمدواینبهخواهمنمیمن

ما،کهترتیباینبهیول. داردوجودمجلسیکاش همهندارد،وجودهممجلستادوکهشوممیمتوجهسرآخر

تبدیلتااینکهازبگذریمحاال. جهانآنییکجهان،اینییکدهد؛مینشانمجلستادوکردیمدرستمن

.استمجلستاچندببینیمبشویم

گر خورم نان، در گلو مانَد مرابی تماشايِ صفت هاي خدا

زندهاونهایتبیوابدیتبهمناگر.ابدیتییکبود،نهایتبیییک: کردیمخالصهصفتتادودرخدايهاصفت

تجربهتجربه،اینشود،نمیهضمبکنمياتجربههر. استمرکزمهنوزیذهنبافتآندیگربنابراینپسنشوم

پیداکاهشنهایتبیاینجهان،اینبهآمدیمباریکماما؛بگوییميطورایندیگر،عبارتبه.استیذهنمن

اگریول. شوندمیجدادارندهستندخدايهاصفتکهابدیتونهایتبیایننههوشیارااالنمحدودیت،بهکرد

همپولمردم،بینیدمیاالناینکهکما.ماندمیگلویماندرخوریممیچههرنشویم،زندهآنهابهماونشوندجدا
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تجربیاتودارنديگرفتارتاهزاردارند،دعوادارند،غصهدارند،ترسقدراینیولهستندهمثروتمنددارند،

! کنندنمییخوشبختحسنیست،جالبشان

بی تماشاي گُل و گُلزار او؟دیدارِ اوبیچون گُوارد لقمه،

یعملبینید،میيچیزیکشماباشد،خواهدمیيالقمههرحاالشود؟میهضميجورچهلقمهاینگویدیم

کهياتجربههرییعن! نیستغذااینجادرلقمه!خوریدمیغذایا،یچهرکنید،میيفکردهید،میانجام

یعمقیکوذهنغاراینازبیاییدبیرونبایدشماپس.باشدحاصللحظهایندراودیداراینکهبدونکنید،می

مهعمقبکنید،تماشارااوگلزارِوگل.کندمیدرستاوراگلزاروگلوباشدهمیشهعمقاینبکنید،پیدا

.شودمیهضميالقمههرموقعآنباشید،داشته

کی خورد یک لحظه اال گاو و خر؟جز بر امید خدا زین آب خَور

بایدمالحظهایندر.لحظهایندرییعنآبشخور؛اینازداشتنخدابهامیدوخدابهشدنزندهازغیرگویدیم

آید،میآنورازکنیممینگاهاینوربهیاخوریممیاینوراز،ویمرمیدنیابهیابشویماوجنسازبشویم،زندهاوبه

خروگاومثلاش يهوشیارکهگویدمیصورتایندربخورد،لقمهییکنیاید،اینورازاینکهامیدبهاگریول

يهوشیارمثلمايهوشیاربماند،اگرکردیمصحبتامروزکهیذهنبافتاین،یجسميهوشیاراینییعناست،

. استکمتریحتگویدمیاالنواستحیوان

بغَلگرچه پر مکرست آن گَندهآنکه کَالْـاَنْعام بد، بل هم اَضَلّ

یخیلیذهنمناینییعنباشد،مکرازپراینکهولوتر،پایینبلکه،شدپایانچهارمثلکهیکسهر: کهگویدیم

نیستمهمهمبازصورتایندرباشد،دانشمندیذهنمنبداند،راچیزهمهباشد،گرحیلهیخیلباشد،زرنگ

.دهدمیبديبوییعنبود،خواهدبویناكهمبازداند،میقدرچهکه
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بازباشد،کههمنیرنگازآکندهاگرپایان،چهارازفروتربلکهواستپایانچهارهمچونکهکسآن

.استبویناكومتعفّن

برد و، روزش دیر شدروزگاركر و، او سر زیر شدمکر او سرزی

همماخودوشدخواهدسرنگوناینباالخرهبماند،مادلاگریذهنبافتاین،یذهنمنمکرما،مکرباالخرهپس

یادماییعن؟یچییعن. شدخواهدتمامماعمرورسیدخواهدپایانبهکوتاهروزگارِاینوشدخواهیمسرنگون

! یمنگرفت

بافتاینشماباشد،موجهکهکنیدپیداتوانیدنمیيابهانههیچشماگویدمیگوید؟مییچموالناامروزبحث

شود و با دعاي مردم هم ما میقرار بدهید و نگه دارید و گرنه این عمر تماممرکزتانرااینوداریدنگهرایذهن

و یاد گرفتن ما هم . رسیم باید یاد بگیریم و روي خودمان کار کنیممینرویم، به حضورنمیمثل اولیاء از این جهان

دهیم که او خودش را از زندان ذهن آزاد کند دوباره میآید، اجازهمیشویم هوشیاريمیاین است تسلیم

.بینهایت کند، هر لحظه تسلیم هستیم

عمر شد، چیزي ندارد چون اَلففکرگاهش کُند شد، عقلش خَرِف

شود ولی میشود و عمرش تماممیشود؛ خرفمیشود و عقلش پوسیدهمیشود و ذهنش کُندمیانسان پیریعنی 

.آیدنمیهیچگونه بوي عشق از او. آخر سر خواهد دید که مثل الف ندارد یعنی هیچ معنویتی ندارد

کند و متوجهمیشناساییگفتیم که انسان پس از این که بافت ذهنی را . صحبت عاشقی بودیادمان باشد امروز 

کند، ولی اگر این کار را نکند و آن عمق برنگردد، این میشود چی نیست؛ آن چیزي که هست خودش را برقرارمی

کاهش بینهایت به محدودیت همینطوري ادامه پیدا کند و اگر از این ذهن حس هویت نیفتد، ذهن ساده نشود، 

دانید که مریضمیشود بدنش هممیشود، بیچارهمیکند جامدمینشود فکرگاهش دیگر کارمیانسان که پیر

. شودمیهیجاناتش زمخت. شودمی

فرض کنید یک کسی خشم داشته باشد، ترس داشته باشد، فکر هم درست نتواند بکند، بدنش هم مریض بشود و 

جدا بشود بیآید بیرون و آن توانستمیبه موقعدمآدر حالی که این .جان هم نداشته باشد هیچی ندارد دیگر

شما باید عاشقی؟سحرچهبرالغرشده،مهاي: گفتکهچشمه آن آفتاب منتظر است: بینهایت اولیه بشود و گفت
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ناسایی، که صبح بشود، آفتاب طلوع کند و این آفتاب هیچ موقع دیگر الغر بشوید به من ذهنی یواش یواش با ش

. رودنمیاز بین

آن نفس است همآن هم از دستانِامدرین اندیشه: گویدآنچه می

این ! گوید در فکرش هستیم، بلی در فکرش هستیممیپس هر کسی که این مرکز را نگه داشته ولی در صحبتها

.آن بافت ذهنی که امروز توضیح دادیم. هم از حیله آن بافت است

نفس لَئیمۀنیست آن جز حیلغفورست و رحیم: گویدوآنچه می

م است این ست و رحیاغفورکند خدا را که میاش توصیفو اگر کسی این بافت را نگه داشته و مرتب در نیایش

: چرا؟ براي اینکه. گوید که خدا غفور و رحیم استنمیاز جان و دلش. همان حیله بافت من ذهنی است

ت؟چون غفورست و رحیم، این ترس چیساي ز غم مرده که دست از نان تهی است

کنی، از سوزمیگویی و باورمیاگر از ته دلت. گویید که خدا رحیم و غفور استنمیاگر شما با این بافت ذهنی

در حالی که تارهاي صوتی پدر و امروز چی گفتیم؟ امروز گفتیم امتدا خدا آمدهترسی؟ میپس چرا! گوییمی

اینها را باهم مساوي کردیم، فکر کردیم . هر دو فکر بودند،مادرمان گفته اسم مارا و بعد ما کلمۀ من را یاد گرفتیم

و این کاهش سهمگین سبب توصیف بد . که این فکر اسم ما و من حقیقتاً ماست، و ما کاهش سهمگین پیدا کردیم

این .گویدمیگوید غفور است و رحیم، یک بافت ذهنینمیتوصیف بد این است که این هوشیاري. هم شد

. بگوید حقش است، براي این که خودش است، خودش غفور و رحیم استهوشیاري اگر

اگر کسی . براي اینکه هوشیاري بگوید شما باید در این لحظه تسلیم باشید. گذارید هوشیاري بگویدنمیشما چرا

گوید خدا میترس دارد پس بافت ذهنی مرکزش است و مرکزش مادي است ولی زبانش همینطوري توي صندوقی

.خوب اجازه بدهید چند بیت هم از دفتر سوم برایتان بخوانم.ر و رحیم استغفو

1114مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

تا به بیداري ببیند خوابهابیدار باید پیشِ ماۀخفت

حاال اگر ما بطور کامل به دنیا هم نخفتیم . یعنی کسی که نسبت به جهان خفته و بیدار به زندگی استبیدارۀخفت

اي دانید که یک بیدار و یک حضور و یک ناظر ساکن باید در شما ایجاد بشود، بدرجهمیشما االن. شکالی نداردا

پس براي این کار باید این بافت توهمی هی شناسایی بشود یکی یکی بیفتد، و مقداري . نسبت به دنیا بخوابید
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که به بیداري یعنی در حالی که بیدار به زندگی . یمگردمیهوشیاري در شما برقرار بشود، پس ما دنبال خفته بیدار

تا به بیداري ببیند خوابها، در این خواهید؟ میهستید فکر کنید عمل کنید، یا تجسم داشته باشید، و ببینید چی

او خوب. بیندمیبلی او. توانید ببینیدمیاید شما بصیرت دارید، شما دور دورها رالحظه اگر شما بیدار شده

:بلی این هم به این معنی است. بیندنمیبیند ولی من ذهنیمی

چون قلم در پنجۀ تقلیب ربخفته از احوال دنیا روز و شب

اگر یک کسی بطور کامل نسبت بدنیا بخوابد یعنی در این لحظه به اتفاقات توجه نکند؛ به زمینه توجه کند، نه به 

ولی . دهد آنها هر کدام مادي هستندمیحتواي ذهن را نشانمحتواي ذهن، چون آن فکرهایی که ما چسبیدیم م

اي از احوال دنیا و اتفاقات و محتواي این لحظه خفته شما زمینه در بر گیرنده را در نظر بگیرید آن باشید بدرجه

و گرنه. کندمیخدا به شما دسترسی پیدا. گیریدمیدر این صورت مثل قلم در دست گردش خدا قرار. باشید

. اي باید نسبت به جهان و اوضاع و احوال اتفاقات بخوابیدبدرجه. کندنمی

تا نخسپد فکرتش، بسته ست حلقدشمنِ این خوابِ خوش شد، فکرِ خلق

به عبارت دیگر این حضور . می گوید دشمن این خواب خوش یعنی خواب خوش به بیداري، خواب دیدن به بیداري

کند شما بوسیلۀ من ذهنی نمیفرق. ماندمیفکرهاي ما هم مثل خواب.کندناظر عمقی داشته باشد، این فکر 

گوید دشمنش می.این خواب خوش که خواب خوش بیدار گونه است. خواب ببینید، بوسیلۀ حضور خواب ببینید

تا فکرش نخوابد، ساکت نشود، خاموش نشود؛. چون فکر خلق هم هویت شده است. فکر خلق است

تا فکرش نخوابد ! پس به چه هنر تو عاشقی؟ یعنی هنر دیگر نمانده. هنر تو خاموشی است: گفتیمامروز موالنا

.آیدنمیخالصه از انور چیزي. حلق معنوي. شودنمیحلقش بسته است یعنی چیزي از آنطرف وارد حلقش

خورده حیرت فکر را و ذکر راحیرتی باید که روبد فکر را

دانم من ذهنی میدانم و ایننمیظه وقتی شما، االن خواهیم داشت، تسلیم باشی و بگوییباید حیرت بیآید این لح

حیرت حالتی است که شما تسلیم هستید و . کندمیکه این حیرت فکر را جاروب. آیدمیرا فلج کنی حیرت

شما . گوییدنمیهیچیدهد و شما میدهد و چیزها را تغییرمیزندگی خردش را شادیش را برکتش را از شما عبور

خورد، یعنی حیرت میحیرت فکر و ذکر شما را.دانم به تثبیت رسیدهنمیدر شماچون . فقط تماشاگر هستید

کند، این حیرت میکند آن فکرهایی که به شما چسبیده بود و وجود هوشیاري را از آنجا ازادمیشناسایی
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که فکر بود مساوي بینهایت کردیم در نتیجه بینهایت را بسیار برعکس کار اولیه است که ما آمدیم نام خودمان را

اینها را باهم عجین کردیم . هر دو فکر بودند. بعد فهمیدیم که من اسمم هستم. و بعد من پیدا شد. کوچک کردیم

.خوردمیرا حیرتفکر و ذکر. گیردمیصورتحاال عکسش. و این فکرهاي دیگر را بخودش جذب کرد

او به معنی پس، به صورت پیشترملتر بود او در هنرهر که کا

می گوید هر کسی در هنر کارهاي این دنیا کاملتر بشود و با آن هم هویت باشد، در اینصورت این به معنی پس 

معلوم است دیگر یک کسی مهارتی دارد با مهارتش هم . است، بلحاظ حضور پس است ولی بصورت جلوتر است

اش است و آن چیزي کهاي از این مرکزش آن حرفهآن من درست کرده و قسمت عمدههویت شده، براساس

. خواهد مهارتهاي عملی باشدمیخواهد دانش باشد چهمی، چهداندمی

:مهارتهاي عملی بود در این جهان. چون یادتان باشد یکی از آن فکرهایی که جذب کرد این حرفه بود

او به معنی پس، به صورت پیشترهر که کاملتر بود او در هنر

اي دارم که با آیا من هنري دارم؟ آیا من مهارتی دارم که با آن هم هویتم؟ حرفه: گیریدمیحاال شما از این بیت یاد

با دهم به همه چیز؟ میدهم تعمیممیدانم را گسترشمیدانم؟ و اینمیگویممیآن هم هویتم؟ براساس آن

!کنم؟ در این صورت تو به صورت پیشتري ولی بلحاظ حضور کمتريمیمردم بحث و جدل

که گَله واگردد و، خانه رودراجِعون گفت و، رجوع این سان بود

پس از اول گله به . گردیممیمی گوید او یعنی خدا در قران گفته است که ما از جنس خدا هستیم به سوي او بر

کند، در میآید به این جهان و کاهش پیدامیییم به انسان، وقتی هوشیاريدر ما هم حاال بیا. گرددمیسوي او بر

گوید قرانمینشان چی هست؟،شود به یک هم هویت شدگی آسیبی رسیدهمیواقع اولین دردي که ایجاد

او من از جنس او هستم و هوشیارانه به سوي : نشان این هست که ضربه به تو رسیده شما بگویید که: گوید کهمی

رود به چرا، به چریدن معموالً شب به خانه میطوري است که وقتی گَلهراجِعون گفت و، رجوع این. گردممیبر

بلی این هم: گویدمیگردند، حاال چیز جالبیمیروند به صحرا عصر برمیدهات گوسفندها و بزها. برمی گردد

:اش استآیه

156آیه ،)2(قرآن کریم، سوره بقره 

ذینَ إِذَا أَصابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَالَّ
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.ما از خدائیم و به سوي او بازمی گردیم: کسانی که هر گاه مصیبتی بدانان رسد گویند

: گویدمیخوانیممیمعموالً این آیه را همان قسمت آخرش را. گیردمیکنید که موالنا این را به چه معنیمیتوجه

إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ

مربوط به اوایل زندگی ماست در حالی که زنده هستیم، زمانی که یک فکري مورد اصابت تیر خدا نمی گوید ای

ویند باید گمیگیرد، اینها بجاي این که گریه کنند ناله کنند فریاد کنند، و درد را در من ذهنی زیاد کنندمیقرار

وقتی یک قسمتی از این بافت سالگی فرضاً، 10حتی در سن . گویند این عالمت برگشتن استمی.این را بیندازیم

شما . گفتند که نشان برگشت استمیآید، اگر پدر مادر عشقی داشتیم ما به مامیذهنی که االن مرکز شده بدرد

. برسی دوبارهن آبینهایتی که از دست دادي و کوچک شدي بهگردي، که به انمیدارید بسوي او هوشیارانه بر

؛ مصیبت چیه؟ مصیبت همین از دست دادن قسمتی از هم هویت کسانی که هر گاه مصیبتی بدانان رسد گویند

سالگی بسوي او بر80میریم در مینه که.ما از خدائیم و به سوي او بازمی گردیم: گویندمیاین را. شدگی ما است

. گردیممی

االن خواهد گفت به ما در این لحظه اگر . ترسدنمیدر غزل داشتیم گفت هر کسی که دنگ باشد از او از خدنگ

دهد به شما اگر بگویید ندارم علم او میمن علمی ندارم، علمی که او. دانم این هم آیه قران استنمیشما بگویید

ی دارید، احتماالً مرکزتان است، سخته جگر هستی، در ذات خالصه االن شما بافت ذهن. گیردمیدست شما را

عاشق خدا هستیم در عمل چون این مرکز عاشق بیرون هست آسیب به شما خواهد رسید، مصیبت خواهد رسید 

. اصالً شک نکنید

م ما گفت ترازوي عدل صمدم، ترازو داریخوانم، نمیجهت یکجابیاین شعرها را من. کاسه بزن کوزه خور: گفت

اینجا، یعنی درست است که در من ذهنی ما خیلی گیج شدیم و توي دردها گم شدیم، هم هویت شدیم اصالً عین 

شوي زندگیت میاین لحظه از جنس زندگی. ولی در اصل این لحظه ترازو است. کنیممیخیالمان نیست همه کار

ولی حاال که ما این چیزها را . کنیمیناهگ. دهیمیشوي کیفر پسمیاگر از جنس من ذهنی.شودمیدرست

یعنی در این لحظه تسلیم هستید تیر او به یک جایی خورد، شما دردتان آمد شناختیم اگر منگ و دنگ او هستید

. شما درد هوشیارانه بکش و بینداز
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آن هم بیاندازي . دهممیاین را بیندازي من یک چیز دیگر به شما نشان. گوید که باید این را بیندازيمیدارد خدا

تو از جنس منی باید بسوي من باز گردي قبل از . کنممیبالخره تو را به خودم زنده. دهممییک چیز دیگر نشان

.نه این که وقتی مردي ما این آیه را برایت بخوانیم. قبل از مردن باید بمیريمردن،

بودپس فتد آن بز که پیشآهنگچونکه واگردید گلّه از ورود

گردند یا نه؟ در واقع گفتیم در اولین دردي که ما حسمیهمه بر. گردد، گلۀ انسانهامیمی گوید وقتی این گله بر

البته اگر خیلی دیر کنیم باالخره ما . گردندمیهمه بر. توانیم این را تجربه کنیم نشان برگشتن استمیکنیم ومی

شود، حرکت ما کممیشود، نفوذمان کممیینیم که اي بدنمان ضعیفبمیسالگی60سالگی 50سالگی 40در سن 

60در رویم، نمیرفتیم دیگرمیشود، و یواش یواش آنطوري که تحرك داشتیم شهرهاي مختلف مسافرتمی

شویم به شهرمان، میشود یواش یواش محدودمیکمتر75شود میسالگی کمتر70شود در میسالگی کمتر

مان به اتاقمان، یواش یواش اطراف تختمان، همه این مان، خانهآییم به خانهمیه کوچه مان، از کوچهیواش یواش ب

. دانستیم بفهمیممیزودتر. عالئم نشان برگشتن است

شودمیشود، بینهایت محدودمیرود من ذهنیمیآیدمیمی گوید همه؛ حاال انسانها را در نظر بگیریم؛ همۀ گله

گردد، و هر کسی که امروز گفت در غزل هم داشتیم، گفت هر کسی کمتر میچریدن هر چه زودتر بررود به می

. ماندمیرود و با مهارتهایش هم هویت شده آن عقب ترمیهم هویت شده به نفعش است و آن کسی که جلوتر

هایی است که به خودش بیند پر از درد است پر از هم هویت شدگی است پر از فکرمیموقع برگشتن اگر کسی

دوید؛ براي همین گفتیم که ما اگر مواظب میعقب افتاده، آن کسی که جلو! چسبانده، خوب دیر شده خیلی

گفتیم این هم هویت شدگی و درست کردن من میبودیم به آنهامیباشیم در آموزش و پرورش بچه هایمان یا

با آنها هم هویت !! دردها را انباشته نکنی ها!! یجاد نکنی هادرد ا!! جلو نروي هاذهنی یک چیز ظریفی است، خیلی

.افتیمیشود کار و عقبترمی، هر چه پیشتر بروي سخت ترباید برگردي!! نشوي ها

وجوه العابِسین'اَضْحک الرُّجعیپیش افتد آن بز لنگ پسین

سالگی بفهمد 8دند دیگر، یک کسی که در گرمیاُفتد همه برمیپس هر کسی که هم هویت کمتر شده او پیش

بنابراین دارد. شودمیشود و وقت برگشتن این کارش خیلی آساننمیاین موضوع را دیگر بیشتر هم هویت

:گوید کهمی
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این بازگشت . آیدمیرفت، اینک به هنگام بازگشت پیشاپیش همهمیآن بز لنگ که به گاه رفتن از همه عقبتر(

.)و غمزده آنان را شادمان و خندان میکندچهره اخم آلود

کنیم که چرا اینها اینقدر جلوترمیشویم و جمع هم هم هویتند ما چنین اخممیخوب وقتی ما کمتر هم هویت

. شودمیگوید اخمهایمان بازمیبینیم ما جلو افتادیممیوقتی موقع برگشتن. شوندمیدوند و هم هویتمی

فخر را دادند و بخْریدند ننگ؟ین قوم لنگ؟از گزافه کی شدند ا

شوند و حرصمیشوند کمتر هم هویتنمیمی گوید بیهوده این قوم لنگ نشدند، یعنی کسانی که هم هویت

زنند اینها بیهوده اینطوري نشدند، بنابراین اینها فخر این دنیایی را دادند، پز دادن را دادند فهمیدند که این نمی

گفتند حاال که شما. و ننگ را خریدند.دانممیمن: گویدمیکندمیدهد، خودنماییمیمرکز است که پز

. دهیمنمیپزاینقدر مثل شما هنرمند نیستیم اینقدر . خواهید مسخره کنید ما بلی اینطوري هستیممی

از حرَج راهی ست پنهان تا فَرَجروند این قوم، حجپا شکسته می

االن .شوندنمیشکنند، خیلی هم هویتمیگوید این قوم یعنی قومی که خودشان رامی.بلی این بیت مهم است

.توانم شناسایی کنممیاینها را گفتیم شما بیشتر حواستان باید باشد به این که من چه جوري این بافت ذهنی را

گویم منمیاین که وقتیکنم، براي نمیشوم هی من مننمیدهم، بلندنمیپز! دانممی:گویمنمیمن دیگر

. اي از این بافت ذهنی استدانم یک جنبهمی

فضايیعنیحج.حجبهروندمیاینطوريواندشکستهراخودشیعنیشکستهپا،بشومکوچکوبنشینمپس

آنتاپنهانستاراهی،بافتاینازذهنیمناینازتنگنااینازحرجازبنابراینپس،خداۀ خان،یکتایی

تسلیمشماوقتیراپنهانراهاین.شناسدنمیذهنیمنراپنهانراهاینو،ماشدنبینهایتتا،گشایش

آنبایعنیشدهانباشتهدانشباذهنیبافتاین.شناسدمیخدائیت،شناسدمیيهوشیارخود،شویدمی

باشدیادمانشماپس.دهدمیحتوضیهم خودشاآلناستپنهانراهش.شناسیمنمیماخواندیمکهچیزهایی

.دیگرخداۀ خانیعنیحج،یکتاییفضايبهرویممیداریمشکستهپاباکه
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زانکه این دانش نداند آن طریقدل ز دانش ها بشستند این فریق

ماوبودندشدهاولیهاسمومنهمانجذبوبودندشدهارائهفکربصورتکهدانشهاییآنتمامبنابراینپس

ارزشهايبراساس،بودیمگرفتهدیگرانازرادانشهاحاال،خوبندهمچقدرواینهاهستندمنمالگفته بودیم

.شوییدمیآنهاازرادلتانشمایعنیفریقاینحاال.خودمانجامعۀ 

کهدانیممیاآلنکهچیزهاییهمان،ماکتابیدانشهايیعنی،داندنمیراپنهانطریقآندانشایناینکهبراي

.ایناستغلط.رویدمیخداسويبهتانمنباشمااگرپس.داندنمیراراهایندانشآن،مادانیممیگوییممی

زانکه هر فرعی به اصلش رهبر استدانشی باید که اصلش زآن سر است

خودکهنیستانشیدجزدانشاینواستغیبسويازیعنی،استوريآنازاصلشکهبایددانشیگویدمی

لحظهایندر.استلحظهایندرتسلیمهمیناش چارهپس.داریديهوشیاربعنوانشمایعنی،دارديهوشیار

.دهدمینشانشمابهراپنهانراهاینشویدمیيهوشیارجنسازپذیریدمیرالحظهایناتفاقشما

اآلنهمین.گیریدنمیرافرعاینپس.داردوجوداصلییکگویدمی؟گویدمیچیشمابهفرعایناینکهبراي

،آینهتويافتادهآنطرفازنفریکعکسبینیدمیکنیدمینگاهزاویهباماش،هستآیینهیکگفتیمماگفتیم

،هستیتوخوداصلاین،ماذهنیبافتاینکهداردوجوداصلییکپس،افتادهکهاوستعکسکهفهمیدمی

.برسانداصلآنبهتواندنمیشمارا،شدهخلقکهفرعاینخودولی،هستآنۀ نشان

بردمیلَدنّی علملَدنّ تاهر پري بر عرضِ دریا کی پرَد؟

کهذهنیمندانشبایعنی،بپردتواندنمییکتاییدریايعرضبر،ذهنیمنپرپر پرواز، یعنییعنیپريهر

علمتابنابراین.بپردتواندنمییکتاییدریايعرضبر، دانشمندیمگوییممیوکنیممیافتخارهم به آن خیلی

رالَدنّی علملَدنّی،علمفضاآنتاگویدمی.استیکتاییفضايدرماعلم،استيهوشیارعلملَدنّی علملَدنّ،

.تسلیمباکنیدایجادبایدشما

اولازکهاستيهوشیارهمانيهوشیار،کندمیيهوشیارجنسازراشماتسلیم،هستیدتسلیماگرلحظهاین

در.خدادانش،بودندانش،يهوشیاردانشیعنیلَدنّ ،فضايآنتاشناسدمیراعلميهوشیارآن،بودآمده

مابردمیيهوشیارخودلَدنّی علمپس.کندنمیکمکمابهدانشاین،کردیمانباشتهکهماذهنیدانشباقیاس

ازیاراماذهنفضايازیعنی.استلحظهایندانیدمیهمخداۀ خانالبته،خداۀ خان،کعبهتایکتاییفضايتارا
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وآیندهوگذشتهازکندمیجمعراما،ماتسلیم.نه؟مادانشهاي؟اینجاراماآوردمیکیآیندهوگذشته

جنسازنرسیملحظهاینبهیعنینیاییملحظهاینتاما،کندمیمستقرلحظهایندرولحظهاینبهرساندمی

.شویمنمیبینهایت

کش بباید سینه را زان پاك کرد؟پس چرا علمی بیاموزي به مرد

آنهاباوآموزيمی،انسانها،زنومردهمیناینجادرمرد،انسانهابهفکرصورتبهرادانشهاآییدمیشماچراپس

،استمهمعشق،استمهمعشقیة خانواددر.استمهمتربیتوتعلیمگفتیمکهاینجاست.کنیمیهویتهم

،بشوهویتهمباهاش،بگیررادانشبیا،توکهبیاموزیمراانسانهاماچرا.کندپاكاوازرااش سینهبایدکه

.بشوییمرااینمامصیبتهزاربهاًبعدمرکزت،دلتبکن،خودتبهبچسبان

کندهوجودمازقسمتییک،کشممیدارمراخودماینکهمثلبیاندازمتوانمنمیگفت،بیاندازمی گوییم آقا 

اینتويموقعآنبعد،استایناممرکزيۀ هست،استاینباورممن؟ بیاندازمجوريچهمنرااین،شودمی

. بیتشاستمهم،کنیممیتکرارراتکراريفکرهايچرخانیممیرااینهاهیمرکزيۀ هست

وقت واگشتن، تو پیشآهنگ باشپس مجو پیشی، ازین سر، لنگ باش

باشلنگماديسراز،ذهنسرازیعنیسرایناز،دانممیییبگوينشوبلند،هنرمندمنگو،مجوپیشیتوپس

.استمشخص،باشپیشاهنگتوگرديبرمیکهموقعی

طریفةبر شَجر سابق بود میوباش اي ظریفآخرونَ السابِقُون

پیشتازپسینیانانسانهاما،پیشتازپسینیانیعنی،استمهمبخوانیمآیندهدرهمبازشایدکهالسابقونآخرون

:گویدمیفردوسی،هستیم

مردمآفرینشاندرگفتارکتاب،آغازفردوسی،شاهنامه

مداربازيبهراخویشتنتوییشمارپسینفطرتنخستین

بازي،نکنمشغولبازيبهراخودتبنابراین.هستیدشما،بهترینهمهازبیشتریعنیشمارآخرینوفطرتاولین

همیناآلن،راآدمهاکنهویتهمکمتر،دانممیبگونشوبلند،باشلنگحاالبیاتوپس،ذهنیمنهمینیعنی

؟کنیپاكرااش سینهایدباًبعدکهبیاموزيانسانبهعلمیچراتوکهگفتاآلن
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.نکنیمکوچکخیلیاًحقیقترانهایتبیاین.نکنیمهویتهمراانسانهاخیلیکهکنیمکمکتوانیممامیپس

بوخ:کهگویدمیخالصه،بگیردصورتتواندمیکاراینعشقیة خانواددر.کنیمایجادذهنکمییکتوانیممی

.استحضورمیوه؟بودهچیمیوهشجرایناز،آمدیمما،هستماچهاربعد،هستشجراینکهاآلن

نهماحسیباصطالحجانوماهیجانهايومافکرمابدن؟ استساختهراماچهاربعدآمدهيهوشیارچیبراي

راچهاربعداینآمدیم.برسیمحضوربهمااینکهبراي.دیگراستدرختدیگر،استشجراین،مازندگیجان

اینة میوهستشجراینهنوزحالیکهدربینهایتاینوکنیممتالشیرامناینکهساختیمهممنیمساخت

ترمهماست،مقدمگیردمیپیشیشماشدنبینهایتانههوشیاریعنی،شماحضوریعنیمیوهاینو.استدرخت

وتَرةمیواینوظریف،يا:گویدمیشمابه. دهیممیادامههنوزذهندررادرختاینمایول.شماستدرختاز

اي زیرك و دانا در زمره پسینان پیشتاز قرار (بله،. استترمهماینگیرد،مییپیشدرختبرحضور،ییعنتازه

.بلهدادم،توضیحاالنهمین.)بگیر، زیرا میوه تر و تازه درخت مقدم بر درخت است

که او مقصود بوداول ست او، زانگرچه میوه آخر آید در وجود

بودیمابدیتوبودیمنهایتبیآمدیم،بودیميهوشیاریکآفریده،راماخداپس. میوهيبراکاریممیرادرخت

کهیحالدر! هوشیارانهدفعهاینمنتهاابدیت،ونهایتیبدوبارهبشویممتولدبایداینجاازتو،اینرفتیمآمدیم

بودهخدامقصوداینوباشدبایدهمابدیتونهایتبیمیوهاینهستید،ندهزشماییعناست،زندهدرخت،هنوز

ایننه،میوه،استمقدمدرختکنیدمیفکرذهنتانيتوهنوزشمااگریول.استبودهشماآمدنازمنظورو

! استغلط

'تا بگیرد دست تو علَّمتَنا'ال علْم لَنا: چون مالیک، گوي

» به تو میدهد ) خدا(دانشی که او« تا » دانم یا مرا دانشی نیست نمی«: مانند فرشتگان، بگودر این لحظه، ( 

.)دست تو را بگیرد» جز آنکه به ما آموختی«تا » ما را دانشی نیست«: مانند فرشتگان بگو(. )دست تو را بگیرد

منبهتوکهیعلمآنجزتاندارمیلمعمن: بگولحظهایندرفرشتگانمانندگویدمی!!استمهمیخیلبیتاین

راتودستدهد،میتوبهاوکهیدانشتادانمنمیبگولحظهاینییعن؟یچییعن. بگیردرامندستیدهمی

.دیگراستآیهیکبهمربوطاینحاالکه،اندگفتهفرشتگان!کنید؟میتوجه. بگیرد

:گویدمی
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32آیه،)2(بقرهسورهکریم،قرآن

)32(الْحکیمالْعلیمأَنْتإِنَّکعلَّمتَنَاماإِالَّلَنَاعلْمالسبحانَکقَالُوا

اى نیست، که تویى داناى پاکى تو راست خداوندا، ما را دانشى جز آنچه به ما آموخته: فرشتگان گفتند

.حکیم

. يدادمابهتوکهيچیزآنجزنیستیدانشراما:کهگویندمیعالمموجوداتتمامخالصهانسان،ازغیرییعن

!استغلطاینودهمنمیاهمیتیدهمیتوکهیدانشبهدارم،دانشخودممنگویدمیانسان

انکارراذهندانش؛ییعن. ندارمیعلممن، ال علْم لَنا: گوییدمیشمالحظهاینموجودات،بقیهمانندپس

شمابهخدادانش،اینانکارباکهیدانشتا. دانممیبگویمشومنمیبلندایناساسبرنمکهگوییدمی.کنیدمی

هر!دانممیمندانیم،میگویندمی.استهمینهممردماشکال! شودنمیوگرنهگیرد،میراشمادستدهد،می

شویدمیخشمگیناگر.بخوریدهغصبایدکهدانیدمیپسخوریدمیغصهشمااگر. دانممیییعنیواکنشگونه

.باشیدخشمگینبایددانیدمیپس

بهیفکرهایها،یشدگهویتهماینبهمراجعهبدونشرط،وقیدبدونییعننیستید،تسلیملحظهایندراگر

ينورآدانششودمیسببدانممیاین!دانممیگوییدمیشماپذیرید،نمیرالحظهایناتفاقشماچسبیده،شما

صحبتاینماسرِدریوقت! ؟يداريهنرچهپس،ینیستبلدراهنرایناگر. استیخاموشتوهنرگفت! نیاید

ماذهنازمرتبکهيفکراینییعن!! دیگرماستدانستنآوازِصداوسردارد،ادامهصداوسردارد،ادامه

ذهن دربگوییدتوانیدنمیشما! دیگردانیممیماهکاستایناش یمعنصندوق،آنبهصندوقاینازگذرد،می

'ال علْم لَناازمنظورکهبکنیدیتأملیکشماپس!بخوابدبایدفکراین. بشودردفکراینمرتبیول،دانمنمیمن

!لحظهایندرنیستیدانشمرادانم،نمیییعن

مرادانمنمیمن: یگویمیشمالحظهایندر. تیمهسلحظهایندرهمیشهماکهاستاینحقیقتباشدیادمان

همبعدلحظه،یگویمیراهمینهمبعدلحظه. یدهمیمنبهتولحظههمینکهیدانشآنجزنیستیدانش

.یگویمیراهمینهمبعدلحظه،یگویمیراهمین

ماآگاهانهناکهیبافتاینازکندمیدآزاداردراشمااست،يهوشیاردانشاست،لَدنّ علمِهمانکهاودانشپس

یادمان. بشویمآزاد،شدههویتهمبافتاینازشده،هویتهمدانشاینعلمبانیستیمبلدوکردیمدرست

منازراخودتانتوانیدنمییذهنمنایندانشباشماییعن، محالواستمحالشستن،خونبهخونکه،باشد
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یول. دانمنمیبگوییددلتانتهازباید. شناسیدنمیشمارايآنوردانش! خواهدمیيآنوردانش. کنیدآزادیذهن

یدانشمرادانم،نمیییعنلَناعلْمالاینکه؛بگوییدبرداریدکاغذوقلمیکبنشینیدشماکنممیپیشنهامن

آنبهصندوقاینازطریقازهایم،شواکنطریقاز!هست؟یدانشمراگویممیيجورچهمن! ؟یچییعننیست،

ندهم؟نشانواکنشتوانممینروم؟صندوقيتوتوانممیمنآیا. هاصندوقکردنفعالطریقازصندوق،

اینطریقازدهند،میگیرمنبهدیگراننکنم؟جدلوبحثتوانممیدانم؟نمیبگویملحظههرحقیقتاًتوانممی

دهم؟میادامهرادانستناینودهممیگیریکبهمن! دهندمیگیرمیدانم

همچو احمد پري از نور حجیگر درین مکتب ندانی تو هجا

مراودانمنمییبگویکهشدقراردانم،نمییگویمیکهلحظهایندر،یزندگمکتبِایندراگرکهگویدیم

عقلنوروسیلهبهيپرمیرسول،حضرتییعند،احمحضرتمثل،ینباشبلدراکردنیهجاگرنیست،یدانش

.کندمیکاردانمنمیبگوییماینکهيبراستایمثالشاهد. لَدنعلمهمانخرد،نورییعن

اي اهللا اَعلَم بِالْعبادکم نهگر نباشی نامدار اندر بالد

.)داناتر استاگر در شهر به علم ظاهر نامدار و مشهور نشوي خداوند به حال بندگانش(

اصالً،يچیزیکبهیايدانشمندبهینباشمشهورجهاناینییعنشهرها؛درینباشمشهورتواگرکهگویدمیو

بهخداییعناودهد،میاورادانشودانمنمیگوییدمیلحظهایندریوقتاینکهيبرا.ینیستکمنیست،مهم

استمعلومخُوبشما؟یایزندگاست؟آگاهشماوضعیتبهبیشتریکلحظهایندر. استترآگاهبندگانشحالِ

مایوقتوکردهاحاطهراماجانبههمهکهاویول. کنیممیقضاوتکنیم،مینگاهذهنمحدوددانشِباما! یزندگ

.ماکاریميکجاداندمیاوبرد،میراماومابهدهدمیدانشلحظهبهلحظهودانمنمیگوییممی

. داندمییزندگدانید،نمینهتا؟پانصدوهزاردوتا،هزارتا،پانصددارید؟یشدگهویتهمتاچنددانیدمیشما

اش،بندهحالبهاوپس.داندمییزندگنظم! کهدانیدنمیبیاندازید؟بایديچیزچهازبعدرايچیزچهدانیدیم

سپارید میبیشتر آگاه است تا ما پس شمااستتسلیملحظهایندرکهیکسحالبهاواش،کنندهعبادت

گویید که، ولی مرا میدیگر اینقدر!مرا دانشی نیست! گویید مرا دانشی نیستمیخودتان را دست او، فقط شما

رساند به این پذیرش اتفاق این لحظه؟ اگر مرا دانشی نیست من اتفاقی را که تو نمیدانشی نیست آیا شما را

.دانشی ندارم. کنممیاي قبولبوجود آورده
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دانم، از خدا هم میگویممیکنممیکنم و پرخاشمیکنم، نالهمیکنم بد و خوبمیاگر دانش دارم، قضاوت

یعنی کار ما در . شوممیپذیرم از جنس اومیدانم پس اتفاق رانمیاگر. ناراضی هستم از همه هم ناراضی هستم

پذیرش اتفاق این . دانم هم هستنمیرش اتفاق این لحظه هست و از جنس او شدن، و این معادلاین لحظه پذی

.کردیممیتمرین باید. پذیرفتمنمیدانستم کهمیدانم، اگرنمیلحظه بدون قید و شرط یعنی
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