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توینیبخبتصداگرمنیامباشحقمکرز
توینیقیپنداربهگرراهاچشمنیامبال

جانتدهیدیوکزاستتندچنانحقمکرکه
توینیزمیباشگرو،اودیمنایعرشراتو

شکلتنیامجانبرتوبریمینیخاگمان
توینیامسودنداردی،باشدلسادهتوگرکه

چادردرتورایحیبقَی،زشتی،هندویدیخر
توینیچیِروهرهزُیبوبرنیپوستسادهتو

چادریبروشیدیبدیآوردخانهدرشبچو
توینیبیبستشیبوزی،بگرفتدهیدشیروز

ارندیبسزاهدشکلارانرّطَ،بازارنیادر
توینیمتباعقلِواهلچهاگر،بندتیفر

نیالدمشسخداوندانخداوندِلفضمگر
توینیمعدمهرکند،راجانتهیتنبکند

انیپاینوستیناولکشرایآفتابآن نیبب
توینیداهلازاگرتابدیمهنیداندرکه

دیرویمهیشاداوکزرووحدتباغیسوبه
توینیحزخوددراگر،خندانشودجزوتهرکه
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کنممیشروعموالناشمسدیواناز2169غزلباراامروزحضورگنجمهبرنااحوالپرسیوسالمبا

2169ةشمارغزل، شمسوانیدي، مولو

توینیبخبتصداگرمنیامباشحقمکرز

توینیقیپنداربهگرراهاچشمنیامبال

جورصدبخت،ورجصدزندگیتدرکهاینولو،مباشخاطرآسودهتوخدامکرازکهگویدمیاولبیتپس

باوهستیذهندرهنوزیعنی،رسیديیقینبهفکرتباپندارتباتواگروببینی،شکوفاییجورصدموفقیت،

.بردارهوشیاريچشمانجلوازراشناساییاینجوراینصورتدر،شناسیمیراخداوراخودتفکرهاباذهن

خداجنساز،هستیمبودنجنساز،هستیمهوشیاريجنسازماشدهصحبتهمبارهاودانیدمیکههمینطور

لحظهاینازآگاهماکهاستاینانسانمورددرزندگییاخدابرايقبولقابلراهتنهاوراهبهترینوهستیم

وبشودپاكوجودحسوشدگیهویتهمازبایدمانذهبنابراینکند،فکرماطریقازاولحظهایندروبشویم

ونکنیمستیزهدیگرعبارتبه.باشیمزندگیباموازيما،استموحودلحظهتنهاکهلحظهاینوبشودادهس

برايراهبهترینوقبولقابلراهتنهااینبشود،انجاماوبوسیلۀمافکربطوریکه،بپذیریمرالحظهایناتفاق

.استمابرايوزندگی

چیزهايباذهندروذهنتويافتیممیوجهاناینبهآییممیوشیاريهبصورتوقتیماکهاستهمینبراي

ودهیم،میوجودحسآنهابهوذهنماندرکنیممیتجسمراچیزهافکریعنیشویممیهویتهمجهاناین

کهکاراین.گیریممیوجودحسگیریم،میهویتفکرهاحرکتازماشدن،انجامکنندمیشروعفکرهاوقتی

.باشدموقتبایداستذهنیمنتشکیلیا،استهویتحستویشکهاستذهنیبافتیکتشکیلمعادل

سببکنیمپیداجسمیهوشیاريوذهنیبافتیکبهکنیمتفویضراهوشیاریمان،هوشیاريبصورتمااینکه

باوقتیوهستیمآن کهکنیمفکروذهنیمنبنامايباشندهیکآوریم،میبوجودوجوديیکماکهشودمی

دستازآمدیمآن بااولکههوشیاريآن ومامرکزشودمی،هستیمآن کنیممیفکریعنیهویتیمهمبافتاین

گفتیمبارهاهستیمماکههوشیاريبطوریکه.ماندمیادارهشعورولیرود،میفروفکرخواببهبنابراین،رودمی



Program # 675گنج حضور675برنامه شماره 

4: صفحه

ایجادآن تويدرفکرشود،میهایمانحسعملکردسببیعنیشودمینشدشنیدهشودمیشدندیدهسبب

.رودمیفروآنهاخواببهوشودمیهویتهمآنهاباکندمیایجادرافکرهاکهحالیدرهوشیاريولی.شودمی

وقتی،ذهنخواباینازبشودبیدارهوشیارانهوبشودهوشیارموضوعاینازانسانکهاستاینبرقرار

شماهمکههوشیاريآن صورتایندر،بودآن اولازکهبشودهوشیاريآن دوبارهوبشودبیدارهوشیارانه

.استحالتبهتریناینوکندمیملع،کندمیفکرشماطریقازخدا،همهستید

راموضوعاینورودبفروذهنخواببهبیاید،استاینطوريعمالًنیستهمفرضکهانسانکهکنیمفرضحاال

مافکرهاباکهبینیدمیهستوجودحساستهویتتویششودمیانجاموقتیکهفکرهاییاینونداند

آنهاباوبشودایجاداینهاوترسوخشممثلهیجاناتیوبشوداعمالماجسمبراینهاشویممیبزرگوکوچک

کنیمورصتاگروشویمنمیبیدارمااینصورتدر،بماندرنجشبماند،مادرخشمبطوریکهبشویمهویتهمماهم

.دهیممیادامهعمرمانآخرتاراذهنیبافتهمینهستیمذهنیبافتهمینکه

کندنمیفکرماطریقازخدایازندگیکهحالیدرخودشاینهستیمذهنیبافتاینکنیممیفکروقتیحاال

کسییکاگرحاال.استکردنمکر.استکردنحیلهاسمش.استکردنلهحینیستاواختیاردرماذهنو

ازکندستیزهلحظهایناتفاقباوبدهدتشکیلذهنیمنایم،نشدهبیداراگرایمکردهراکاراینماهمهکهبیاید

.دادخواهدزندگیکهآیندهدراتفاقیبهرسیدنبرايکندپلهرالحظهایناتفاق،بخواهدزندگیلحظهایناتفاق

میهاییاندیشهیککندمیفکرهایییکهمخدا،نیستیمزندگیباموازيچونو.استکردنمکراسمشاین

.حقمکرگذاردمیراایناسماصطالحاً.باشدماضرربهاشهمهکهریزدمیطرحهایییککند

قراراختیاربامن،هستممنمن،گوییممی،شویممیدبلنلحظهایندرخداجلومنعنوانبهمادیگرعبارتبه

میخودممندارم،تصمیمخودممنکنم،میمقاومتتواختیاردردارمچههروبدنمتماموذهنمدادن

کههویتیمهمآن باکهاستبافتیهمیناساسبروتکراريهمهکنیممیماکههاییاندیشهمنتهااندیشم،

بیدارذهنخوابازراماکهاستاینزندگیمقصودوزندگیطرح،اندیشدمیهمزندگیپس.استمکراسمش

اینکهبگویدشمابهاستقراردردهااینوآورند،میدرداتفاقاتاینوآید،میپیشبداتفاقاتنتیجهدر.کند

.نیستدرستزندگیطرز
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خوبگذاشتن،طرفیکرابدهاکردن،خوبوبدولحظهرهدرقضاوتوکینهورنجشوخشموترسبازندگی

ازپس.نیستمجازاینهااستمکراینهاکردن،ستیزهبدهاباشدنهویتهمهاخوبباگذاشتن،یکطرفراها

راآدموکندمیدردایجادبعداً،باشدمجاززندگینظرازشایدسالگیدهسنتامثالًنیستمجازمدتییک

اتفاقاتگفتیمبارهاکههمانطور،ریزدمیزندگیکهطرحهاییبنابراین.بردمیفروذهنودردخوابدربیشتر

اندازیممیخودماناشتباهاتیااندازیممیمردمگردنافتدمیبدکهرااتفاقاتماکهآوردمیپیشزندگیرا

منیکماکهحالیدر،اتفاقاتآوردنپیشوزندگیاندیشیدنوزندگیریزيطرححالتنیست،درستاینها

.استحقمکراسمش،داریمرسیدهتکاملبهذهنی

زیاددر،کنیممیرشدفکريبعددر،کنیممیرشدفیزیکیبعددرجهاناینبهآییممیماکهزندگیابتدايدر

نظرازنیم،کمیرشدآنهاباشدنهویتهموخودمانبهمادیاتکردناضافهدر،کنیممیرشددانشمانکردن

میخودشحساببهذهنیمن،بختصدگذاشتهرااسمشکهراهاشکوفاییاینو.کنیممیرشداحساسی

بدهدقرارمقایسهمایهراشدگیهاهویتهمآن کهکندیمیسعوکنممیمنکهگویدمیوسطدپرمی.گذارد

.بدهدپزدیگران،ازبشودبرترو

صدزندگیابتدايدرذهنیمنباباشیشدهموفقتوهمجورصداگرگویدمیموالنانیست،خوبهاکاراین

ايمسئلههیچوشويمیموفقداريتودیگرببینکهبگویدتوبههاشکوفاییاینوباشیشدهشکوفاجور

موفقیداري،بچهتادوداري،همسرخریدي،خانهرفتی،کارسرگرفتی،مدركخوانديدرسآمديونداري

و.مباشخاطرآسودهگویدمینه،!شودنمیاینازبهترخواستی؟میچهدیگر،رسیديمقاماتبهدارياحترام

جهانبهبخواهیزندگیچیزهاواتفاقاتازتوکهشودمیسببواستچشمتپردةکهراشدگیهاهویتهماین

وجههیچبهنشديبیدارذهنخوابازهنوزنداشتی،برراپردهایننوزهنباشیاوباموازيلحظهاینوبروي

.مباشخاطرآسوده

ذهندرتوکهاوالًدارد،معنیخیلییقینپندارهستی،یقینپنداردرتواینکهبراي،بمالراچشمهااینو

میجسمراخدادانی،میمجسیکراخودتهستی،ذهنیبافتیکداخلدرداري،کاروسرفکرهاباماندي،

معنويمنکهگوییمی،رسیدياگررسیدي،حضوربهذهنباوکند،میعبادترافکريیکفکريیکودانی،

می،گذارندمیاحتراممنبههمهاینمردم.باشدذهنیشدنمعنويتواندمیبختهاآن ازیکیچونشدم
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یقین.خوردنمیدردبهذهنییقیننکنیقینچیزهااینبهگویدمی.هستممعنويانسانیکمنپسگویند

چیه؟واقعییقینکهبگوییاستممکنحاال.رسیديیقینبهفکرهابامفاهیمباتوکهاستاینمعنیشذهنی

یکمااسم،کردندصدارامااسموقتیجهان،اینبهآمدیم،بودیمبینهایتاولازماکهاستاینواقعییقین

.کردیمنزولبینهایتازوگرفتیممساويخودمانبارافکرآن بود،رفک

ازآمدنفرودو.استهبوطاصطالحاًاسمشاینجسمیکبهفکریکبههم،مثنويدرخواندخواهیمامروز

.ذهنبنامجایییکبهاستبهشت

دوبارههوشیارانهگشتیممیبروذهنخواباینازوفروداینازشدیممیبیدارمااگروشد،میموقتبایداین

جهانازدوبارهنشودبیدارکسیاگرولی.استواقعییقین.استیقیناسمشاینبشویمیاوشدیممیبینهایت

میهمخودمشناسممیراخدامنکهبگویدفکرشتويولینکندرهاراشدگیهایشهویتهمبرنگردد

ایندیگر،دانممیشودنمیاینازبهتردیگروهستمهوشیاريجنسازستمهزندگیجنسازودمخ،شناسم

متکیهمچیزهااینبهوبمالراچشمهایتهستییقینیپنداردرتواگرگویدمی.خوردنمیدردبهدانستن

.فوراًریزندمیفرواینهاچوندنیایی،ظاهريموفقیتهايبهمباش،

آنهاباشديهویتهمکهراچیزهااینیعنیداریم،هوشیاريچشمما،چشممالیدنبمال،راچشمهایت

راخداذهنبامبین،راجهانذهنبا.نبینبینی،میراجهانآنهاعینکپشتازانهاحسببرمرکزت،گذاشتی

بهدستنشدياگربشوي،بینهایتآن دوبارههوشیارانهبرگرديبشويبیداربایدنبین،راخودتذهنبانبین،

پیرتوکهرفتهرفتهکهاینکما.نباشاستمنشکوفاییواقعاًموفقیتهاایناینکهامیدبهاصطالحبه،بشوکار

اینازداردوجودآدمسقوطامکاندانیدمیکههمطورهمینو.شدخواهدترمشکلکارذهنیمنباشويمی

اشهمهبکشدزندگییابشودکشیدهیابکشندراهادیركاینازیکیچونبخت،صدنردبان،دنیاایننردبان

.کندسقوطیکجااستممکن

دچاریابشود،طالقدچار،آمدهبختصدواستموفقیتاوجدرکندمیفکرکهانسانیمثالًدفعهیک

شروعکیشیوبشودمریضجسمش.بخوردهمبهروابطشبدهد،دستازرامقامشوبشودکاريورشکستگی

.مباشایمنگویدمیپسبریزد،فروچیزهمهوبیاورددنبالشاستممکنراهایکیآن بشود
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این،هستیدجواناگررااینشنویدمیکهشماحاالشوند،میموفقبعدچهاردرهمهزندگیاولکهالبته

شکوفاییاینهاکهبدانیدبیاورد،دراشمچنگازذهنیمننگذاریدراهاشکوفاییوبختصداینراموفقیتها

کهشدقويجسمشاگر.کندمیرشدفکرشطریقازجسمشطریقازاصطالحبهازآدم،استزندگیطبیعی

اساسبرشدزنیاشدمرداگرکند،درستمننبایدکهشدخوشگلاگرکند،درستمنآن اساسبرنباید

.کنددرستمننبایدجنسیت

وکنیدتماشارافکرتانناظربصورتعقببکشیدترتیباینبهوببینیدشمااصطالحبهرافاییشکواینپس

موازيلحظهایندریاکنیدمیفکرذهنیمنبوسیلۀشماذهندرآیا.کندمیفکرجوريچهذهناینکهبینید

بدونکردنفکرمامکرپسحاال.کندمیفکرشماطریقاززندگیلحظهایناتفاقپذیرشباهستیدزندگیبا

.کندمیمکرداردکندمیفکرناظرهوشیاريبدونکسیهر.استناظرهوشیاري

مشمولماهمه.کنیممیمکرماهمهپسکنیدتوجهخوباگر.باشدایمننبایدهمخدامکرازکندمیمکراگر

اینهوشیارانهکهبینیممیآدمیبندرتگوید،میداردهمهبهموالنا،گویدمیداردمابه.هستیمبیتاین

.باشدمالیدهراچشمها

اینبرايخوانممیمنراارجاعاتاین.بخوانیمهمراآن بدهیداجازهقرانآیهیکبهکندمیاشارهبیتایناما

.کنندمراجعهآن بهرفرانسعنوانبهبعدهاشاید،بشودکاملبرنامهکه

99، آیه )7(ره اعرافقران کریم، سو

﴾99﴿الْخَاسرُونَالْقَومإِالَّاللّهمکْرَیأْمنُفَالَاللّهمکْرَأَفَأَمنُواْ

)99(ندننشینایمنانزیانکارجزخدامکرازامانند؟درخودخدامکرازکهپنداشتندآیا

هستیم،اماندرخدامکرازکهپنداریممیدادیمتشکیلذهنیمنوشدیمذهنواردآمدیمکهمردممایعنی

خاطردارندذهنیمنیعنیزنندمیزیانهمدیگرانبهوزنندمیزیانخودشانبهکهآنهاییزیانکارانفقط

فکرمنکهطورهمینکهنیایدپیشفکراینموقعییک.خدامکرازنشینندمیخاطرآسودهنشینندمیجمع
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.کندمیتوطئهوکندمیحیله،کندمیمکراوداردوجودمنازبزرگتریامنمثلمهايباشندهیککنممی

.استغلطخدایازندگیکارمورددرتمثیالتوتصوراتاین.نداردوجودچیزيهمچون

رکاجوريچهزندگیکهنزنیمحدسذهنبالحظهایندراوبابشویمموازيماکهاستاینماکاربهترینیعنی

.بشویمبیدارذهنخوابازجورچههوشیارانهماحاالکهنکنیمتصورونکنیمسئوالهمحدازبیش.کندمی

شمارويزندگیبدهیداجازهبپذیریدذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبدونرالحظهایناتفاقاستکافیشما

.کندکار

پسوکندمیهویتهمچیزهابهچسباندمیراخودشداامتراهوشیاريآیدمیزندگیکهاستایناشخالصه

وکندمیبیدار،کندمیبیداریواشیواشانسانشده،پختهافتدمیاتفاقاتییکآنجاوکردهویتهمکهآن از

.بفهممذهنباخواهممیمناستجوريچهکهنگوییدشماعقب،کشدمی

.خواندیمقبالًکهبخوانمبیتسههمانسانکردنکرموانسانکردنحیلهبهراجعبدهیداجازه

918مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

بودآشامخونپنداشتجانهآنکبوددامشحیلهوانسانکردحیله

وبشودذهنواردهوشیاريبصورتیا،بدهدتشکیلذهنیمنیککهاستاینازعبارتانسانکردنحیله

یعنی.کندفکرزندگیباموازيطوربهاوطریقازخدانگذاردوفکريباشندةیکبهکندمحدودراتبینهای

همهپسکند،میفکرداردزیاديعمقلحظهایندرکهناظرحضوربدونخودشموقعهر.کندفکرخودش

منکهفکرهاآنجورمتما،شودمیخشم،شودمیرنجشبهمنجرکهفکريهروداشتنتوقعشبیهفکرهاي

.استاولبیتهمانمشمولو.استحیلهکندمیذهنی

حیله کرد انسان و .نباشیدخاطرآسودهونباشیداماندرخدامکرازگویدمیکنیدمیراکاراینشمااگر

صداپدرمانایمادرمانرامااسمگفتم،آییممیمااست،سادههمخیلیحیله،بااستمشخص،ش دام بودحیله

بودیمهوشیاريحاالتاکهحالیدرهستیمفکریککندمیایجادفکریک،استفکریکاسمکنندمی

بههوشیاريهموشودمیمحدودبینهایتهمهستیمفکراینکنیممیفکرکهدفعهیکبینهایتهوشیاري
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یابودعشقیجامعهبودندعشقیمادرمانوپدراگربکشدطولزیادنبایدحیلهاینورودمیفروفکرخواب

خوابازبیدارياستفکرخوابدرجامعهکلچونولیبمانیم،زیادماذهنخوابتويگذاشتندنمیبودمعنوي

.رسدنمیمردمفکربهفکر

ونخاینذهنیشمنیعنیپنداشتهمیجانکهراچیزيآن وبودهدامهماشحیلهوکردهحیلهانسانخالصه

.شکلتنیامجانبرتوبریمینیخاگمان:گویدمیداریمهمغزلدر.زندمیضررمابهمرتبیعنیاست،آشام

خیانتکارنیستامینولیآیدمیامیننظربهشکلامینجانیعنیذهنیمناینکهببرظنببرگمانتویعنی

نگهخیلیرااینشماکهاستزندگیطرحجزوهمنایکند،میکارشماضرربهدائماًشماذهنیمنیعنی.است

بایدکنیم،دفاعنبایدداریمنگهکنیممیدفاعآن ازدائماًماکهچیزيآن پسچیه؟اینکهبشویدآگاه.ندارید

.استآشامشخونآن پنداشتهجانکهراچیزيآن پس.نیستیممااوبریزدفروبگذاریم

بودافسانهنیزفرعون،لهیحبودخانهاندردمشنوببستدر

کنممیفکرمن.ذهنیشمنبهکنندپیدادسترسیمردمگذاردنمیچی؟یعنیبنددمیرادرانسان

خودمبهکنمارائهمردمبهخودمازعالیتصویریکخواهممیوهمپهلويچیدمراگلیمگلهايدانشمندم

مندرستکارم،منعادلم،منعاقلم،مندانشمندممنکهکنندانکارخواهندمیايعدهیکهمینطور،هم

قطعرادوستیم.بندممیرادرمنکنند،انکارخواهندمیراهااینعشقم،ازپرمنمهربانم،منراستگویم،

میرادر.نیستمآنطوريمنگویند،میهمینطوريیعنیکه،بگویندمنبهبیایندگذارمنمی.کنممی

اینازکرده،حیلههمفرعونهم،فرعونحیلۀگویدمی.استمامرکزدردشمنکهحالیدرهمهسويبهبندیم

حاالکُشت،میرامردمپسرهايبیرونبودرفتهفرعون.دهدمیتوضیحخودشوبود،چیزيهمچونبودافسانه

:دهدمیتوضیحخودش

اشخانهاندرجُست،یماوآنکهوکَشنهیکآن کُشتطفلهزارانصد

گرفتندآبازفرعونخانوادهاهلوکردندرهانیلروددروگذاشتمادرشسبد،گذاشتندراموسیکهدانیدمی

اوبهوگشت،میموسیدنبالبیروندرفرعونوشدمیبزرگداشتفرعونخانهدرموسیپسخانه،آوردند

حضورهوشیاريشمااصلهممادر.زدخواهدبهمراتوتشکیالتوآمدخواهددنیابکسییککهبودندگفته
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رادرهمشماذهنیمنو.ریختخواهدبهمراشماذهنیمنراشمافرعونتشکیالتآمد،خواهدبدنیاشما

کهجارهاین،کُشتطفلهزارانصدپس.استذهنیمنهمینداخلشمادرونهوشیاريکهحالیدربسته،

.کشتمیراهازادهاولآمدمیبدنیاپس

واردهوشیاريیکتازهبهتازه،بشودتسلیمانسانرسد،میتازهبهتازهکههوشیاريهمینشایدزاداولو

تسلیمطریقازدوباره،شودمیایجادشمادرحضورهوشیاريخردهیکتسلیمطریقازپس.شودمیوجودش

اگریعنی.بشودبزرگموسیاگردر،شودمیبزرگوشودمیمتولدداردموسیطوريمینهبیشترخردهیک

شماذهنیمنکهشمافرعوناینشودمیآزادوراخودشکندمیشناساییداردیواشیواشدوبارههوشیاري

.گذاردنمیآن خوب.ریختخواهدبهمتشکیالتشباشد

فردابهدیروزبهذهنبهجهانبهشدبکراماکندمیسعیداردماذهنینملحظهبهلحظهکهاستهمینبراي

ازشما.بگوییمانساندرراکردنحیلهفقطخواستیممیحاالاست؟درستباشی،لحظهایندرتومباداکه

من.هستمذهنمظرانیاکنم؟میناظربدونفکرمنکنم؟میمکرکنم؟میحیلهمنآیا:بپرسیدخودتان

انتقامفکرهايکهبینممیکنم؟میمنفیفکرهايکهبینممیبینم؟میگذردمیذهنمدرکهرافکرهایی

باراخودمدارممثالًکهبینممیوبزنم؟ضررمردمبهبرومکهکنممیفکرهاییکهبینممیکنم؟میجویانه

جلوترمنازکنندپیشرفتآنهاخواهدنمیدلمومیدهددستمنبهحسادتحسکنم؟میمقایسهمردم

.هستندلقیفکرهاياینهابینم؟میرااینها.بیافتند

مندرشدگیهاییهویتهمچهکهبدانمبایدهستمفکرهااینناظرمنکهکنممیشناساییبینممیوقتی

داردمنهوشیاريکنممیشناساییکهدفعههر.استآزاديمساويشناساییکنممیشناساییدارم.هست

مکردیگرزندگیکنیدمیشناساییوکنیدمیناظربافکرشماموقعهر.استاینزندگیطرحوشودمیآزاد

زیرراخودمانما.شددارمعنیدیگراالنبیتبلی.ناظربافکر.کندمیکمکشمابهداردزندگی.کندنمی

کهاستهوشیاريناظر؟کنیممیناظربافکریاداریمجسمیاريهوشیفقطماآیاببینیم،گذاریممینورافکن

وقیدبدونرالحظهایناتفاقبایداستسختاولش،لحظهایناتفاقپذیرش،تسلیمطریقازشدهایجادشمادر

شمابهآن کههوشیارانهبشودایجادشمادرحضورهوشیاريانباشتگییکاینکهبااصطالحبهتابپذیریدشرط

.کندکمک
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فکرهايچقدرو.نبودیدمتوجهوکردیدمیمنفیفکرهايچقدرکهبینیدمیشایدکهبودخواهدایناولیشو

.خوردمیبرشمابهمردمحرفهايکهبینیدمی.داریدیقینپندارکهبینیدمی.نیستیدمتوجهکنیدمیتکراري

مردمازکهبینیدمی.بینیدمیراواکنشهادهید،مینشانواکنشوهستیدحوصلهتنگچقدرکهبینیدمی

شماهمناظراین،بشوددارریشهشمادرناظرکههمین.کنیدمیشناسایی،کنیدمیصفرراتوقعاتداریدتوقع

جسمیتانهوشیاريوهستیدذهنزندانیکهدیدیداگر.کندمیکمکشمابهداردواستزندگیهمهستید

میبرایشبداتفاقاتمرتبوراچیزهااینکند،میانکارکهدیدیدراکسیای.نداردوجودناظرهوشیاري،است

:گویدکهمیدومبیت.ایدشدهحقمکردچارکهبدانید،افتد

جانتدهیدیوکزاستندتُچنانحقمکرکه

توینیزمیباشگرو،اودیمنایعرشراتو

شنویدمیموالناازراحرفهااینشمااست،سریعهماستکوبندههمیعنیتند،ستاتندحقمکرگویدمی

تندکند،میکمکشمابهخداحق،.لحظهبهلحظهزندگیباشویدمیموازيشوید،میتسلیمکنیدمیقبول

کهاینيبرانرسیدند،جاهیچکنندمیکارخودشاندارندروياستسالسیکههستندآدمهاییتند،تند

.دهدمییادراراهشداردموالنا.نبودندبلدراراهشنشدند،تسلیم

ببینم،کنیدمیشناساییراشدههویتهمهیجاناتدارید،کنیدمیشناساییداریدتندتندکنیدمیهمکاري

میراشدگیهاهویتهماندازم،میرااینها،بینممیراهایمکینه،بینممیرارنجشهایمرنجیدم؟هاکیازمن

میخشمگینکنندمیصحبتمنباورهايبهراجعمردمبینممی،بینممیراباورهاباشدگیهویتهم،بینم

دچارهستندباورهامنمرکزوقتی.استمنمرکزدرهویتمهمکهباورهااینبا.هویتمهمباورهابامنپسشوم،

.شدهدخواتماممنضرربهکه،هستمخداطرح

اتفاقبادوبارههست،قبلیحالتهمانشوید،نمیتسلیم،رااینهاشنیدیدنکردید،قبولبازهمشماآمدیماما

بهکههستیدآیندهدرمهمترياتفاقیکمنتظروکنیدمیپلهرالحظهایناتفاقیا،کنیمیستیزهلحظهاین

پذیریدمیشماولی.بودخواهدکوبندهحقمکر.بودخواهدکوبندهاینصورتدرانتظاریددر.بدهدزندگیشما

.شویدمیعرشیشماو.شودمیبازشماهوشیاريچشمشماجاندیدةاینصورتدرکنیدهمکارياوباکه
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ازخداگفتیم.بودیداولکهبینهایتیآن بهشودمیبازشودمیبازمرکزتانیعنیچی؟یعنیشویدمیعرشی

اینکه.فهمبرايحاالولی.استغلطهماینکنیممیصحبتکههماینطوريالبته،شدهتشکیلیتخاصتادو

.باشیممعینخداوماشودنمی.استغلطتعریفاصالًاالصولعلیکه.کندمیتعریفهمراماخاصیتتادو

همزیادفهمیدناصالًکهفهمیدنبرايماتوصیفهايتمام.رسیدیممصیبتاینبهماکهبودهتعییناینازاصالً

بهنبایدشماولیاستدرستعقلینظرازاستدرستحدوداًمااینجاگوییممیکهچیزهایییعنی.نیستخوب

.نیستتوصیفقابلخداچونبچسبید،ذهنبه.بچسبیدعقل

شماولینیست،گیرياندازهقابلبینهایتکهاینبرايباشیدداشتهحسییکشمابینهایت،گوییممیفقط

اگرموقعآن بشویدتبدیلبینهایتبهباید.استبینهایتیکدانممیمن.برودبشودتمامبینهایتنگویید

مکرگوید،میحقمکرخالصه.کردمعینشودنمیهمراشما.گرفتاندازهشودنمیهمراشماشویدتبدیل

راحقمکرماکنیدمیتوجه!چیهکهدانیمنمیماکندمیعملاوکهآنجوريزندگی،اندیشهوطرحیعنیحق

!چیهدانیمنمی

کهکنیدچهارسهدویکتوانیدمیکهکنیدمیتصورشمااگرخواند،خواهیمهممثنويدرامروزشما،اگریعنی

.کندمیآزادذهنازرامايجورچهزندگیدانیمنمیمایعنی.نداردامکاناینبرسمحضوربهکنمکارچهمن

هممعمولبطورالبتهشما.کردیدتعریفذهنباکهاینبراي.نیستآن ،استغلطصددرصددانیدمیشمااگر

مرحلهده!استحضوربهرسیدنبرايمرحلههفتگفتندمنبهرفتمجایییکمنمثالًگوییدمیبینیدمی

کهبدانید!نیستچیزيهمچون.چیزهاستاینوماديوفکريمراحلحلمرااینو.استحضوربهرسیدنبراي

.کنندمیاشتباههمآنها

اندازیدمیزودشماچنانودهدمیشناساییشمابهزوديچناناستکوبندهوتندچنانحقمکرکهگویدمی

داریم؟خوردنبهداریم؟دنیابهعالقهرچقدداریم؟پولبهعالقهچقدرمامثالًما،براينیستتصورقابلاصالًکه

اینبدونماشدگیهايهویتهمکهشودمیجوريیکوتعادلحالتبهگرددمیبراینهاهمهداریم؟سکسبه

یواشگرفتیم)مشت(اینطوريما.شودمیشُلدستمانوشودمیشناساییبیاوریمفشارخودمانبهماکه

ولهمکامالًاینکهولو.کندمیکمراترسشدنشُلهمینیواش،یواششودمیشُلدستمانبینیدمییواش

.یواشیواشچسبیدیم،شُلولیرا،دنیانکردیم
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یعنی،کندمیعرشیراتوشودمیبازتوجاندیدةیعنی.کندمیعرشیتراوشودمیبازجانتدیدةگویدمی

ماهمهکهتو،باشیزمینیاگرخدا،اندازةبهبینهایت،اندازةبهرشعاندازةبهکندمیبازدرونتدررافضا

چشمبگذاريباید،بپرسینبایدباشی،تسلیمبایدشماهمینپساست؟درست!متاسفانههستیمزمینی

فروذهنخواببهکهاینبراي،استبستهاالنکهاستهوشیاريچشمیعنیجانتدیدة.بشودبازهوشیاریت

.بیندنمیدرستبشودبازباید.بیندمیشدگیهاهویتهمعینکپشتازکهاینبرايرفته

وقتیشودمیمحدودآیدمیبینهایتهستیم،بینهایتهستیم،هوشیاريما.کنمتکرارمندوبارهکنیدتوجه

میبرذهنچشموکرفبابرگردد،بایدکهفکرشدرداندمیکهاینولو،برگرددخواهدمیافتدمیعذاببه

چشم،شویدمیتسلیمکهلحظهآن دربشویدتسلیمشماکنیم؟کارچهحاال.کندپیداراراهتواندنمیو.گردد

کهببینممنحاال«.کنیدفکربشینیددوبارهنبایدشماو.برگردیدتوانیدمیچشمآن باکنید،میپیدازندگی

بلی.استظریفخیلیموضوعاین.استذهنخوداینخوب،»ارم؟دذهنچشمیادارمزندگیچشماالن

.استقرآنآیهبهمربوطهماینببینید

21آیه،)10(یونسسورهکریم،قرآن

رسلَنَاآن امکْرًأَسرَعاللّهقُلِآیاتنَافیمکْرٌلَهمإِذَامستْهمضَرَّاءبعدمنرحمۀًالنَّاسأَذَقْنَاوإِذَا
﴾21﴿تَمکُرُونَمایکْتُبونَ

خدامکر:بگو.کنندمىبداندیشىماآیاتدرکهبینىبچشانیم،آنهابهرحمتىاسترسیدهمردمبهکهگزندىازپسهرگاه

.نویسندمىراشمابداندیشیهاىنیز،مارسوالناست؛ترسریع

میذهنیمناینکهمامکرمااندیشیبدیعنی.استمااندیشیبدزاترکوبندهواستسریعترخدامکریعنی

شکنجهرامابخواهندبعداًاینکهنهشودمیثبت.شودمیثبتزندگیبوسیلۀناظربدوناندیشیدناندیشد،

صدجهاندرذهنطریقازشماوقتیرا،زندگیبهشدنزنده،اندازدمیتعویقبهکندمیخرابیعنیکنند

خودتاندرراحضوریابرسیدحضوربهکهباشدقراراگرخوبچسبید،میبهشراهابختاین،آوریدمیبختی

معنیشاینچسبیممیجهانبهبیشترمارفتهرفتهوقتی.بیاندازیدراشدگیهاهویتهماینباید،کنیدکشف

سالگی10سالگی8در.شدخواهدکلترمشبعداًافتدمیتعویقبهکاراینکهاستاینمعنیش؟هستچی
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.شودمیثبتماذهنبوسیلۀماهاياندیشیبد.استسالگی30ازاستآسانترسالگی20دراست،آسانتر

آگاهیمادروپدراگرما.بکنیمراکارایننباید.ماندمیماسیستمتويشدگیهویتهمبصورتدردبصورت

نیست،آسان.نیستآساننهاست؟آسانکاراینآیا.دادیممیابتدادرراهاناساییشاینهایمانبچهبهبودیم

آسانجوري،چهبزنیمحدسذهنباخواهیممینیستآسان.نیستیمآنجاخودمانماکهاینبراينیستآسان

نمیخودمانازهکراچیزيماکهعلتاینبهنیستآسان.کنیمنمیکارخودمانرويماکهاینبراينیست

.شودمیآسانموقعآن بشویمعشقیبشویمتبدیلاولبایدما.خواهیممیمانبچهازخواهیم

شکلتنیامجانبرتوبریمینیخاگمان

توینیامسودنداردی،باشدلسادهتوگرکه

خدامکرکهدانیدمیماشولیکند،میکارداردماسودبهظاهرشیعنیشکلامینذهنیمناینبهگویدمی

منظوراصالً.بشودبیدارباید،بماندذهنیشمنتويخیلیتواندنمیانسانگویدمیوهست،خداطرحهست،

یک.استزماندرکهاینبرايهدفگویمنمیهدف.دارندبزرگمنظوریکانسانهاهمۀاین،هستهمهدرونی

ابدیتبهو.بشوندزندهخدابینهایتبهبیایندجهانبهبروندکهجهاناینبهآمدنداینبراي،منظوریکمقصود

.بشوندزندهخدا

استبینهایتریشهلحظهایندرکهاستاینبینهایتش.ابدیتیکیبینهایتیکیداردخاصیتتادوخداگفتیم

پایندگییعنیابدیتو.بشناسیمرااصلیمانجنساگرهستیمجنسآن ازهمما،استوسیعبینهایتیا

حالیدرمامورددرو.شناسدنمیمرگآنهماوستامتدادکههممااصل.شناسدنمیمرگخدایعنیجاودانگی

کشیدنبیرونوابديلحظهاینبهشدنزندهیاابديلحظهاینبهشدنآگاهکنیممیزندگیجسماینتويکه

بهتوانیممی،کنیممیکارکنیممیفکرکنیممیزندگیجسمیناتويکهحالیدرمایعنی.استجسمایناز

.بشودبینهایتتواندمیاینوبشویمزندهاستناظرحضورهستحضوربعدکهدیگربعدیک

کهاستطورياشقیافههمذهنیمناینوداریمذهنیمناینفقطماواستغایبحاضرحضورایناگرحاال

اینپس.توبهکندمیخیانتتوستخائناینیعنیببر،خاینیظن:کهگویدمیاستماردوستداکهاینمثل

وبیندمیرااتفاقماذهنیمنلحظهاینبجايلحظهایندرکهاین.کندمیخیانتمابهلحظههرذهنیمن
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شماکهاین.استیانتخجسمیهوشیاري.استخیانتایندیگراتفاقیکبهرفتنبرايکندمیپلهرااتفاق

بهترینچرا؟.استخیانتاینواستذهنیمنتصوراتایناستآیندهدرزندگیجايبهترینکنیدمیتصور

زندهاوبهتوانیممیکاملیمکردنزندگیبرايماهمهلحظههمین.شمابرايهستلحظههمینزندگیجاي

.بشویم

.نیستامینیعنی.استشکلامینداردذهنیمنکهجانیما،ذهنیجانیعنیماجاناینگویدمیهمینبراي

.استصادقآن ما،بهکندنمیخیانتآن .استامینآن استناظرحضوردرکهجانیآن ؟استامینجانکدام

مناینطوريحاال.ندارددنیابهاحتیاجبودنزندهبراي.کهنداردآنطوريدنیابهاحتیاجاصالًآن گوید،نمیدروغ

بخریم،خانهنهبیاوریمدرپولنهدیگربشویمزندهحضوربهماخواهیمیآقا«گویندمیايعدهکیکنممیصحبت

بهبشویدزندهناظرحضوربهتوانیدمیشمازنیم،میحرفیهمچونکیماآقا،»مسافرتبهبرویمدانمنمینه

ایندارندربطیچه،نباشیدهمهویتهمباهاشوباشیدداشتهپولمهدالرمیلیاردهابشویدزندهخدابینهایت

بیمگر!داريمنهستیخانمانبیخوابیمیخیابانتوياینکهولوشویدمیهویتهموقتیهم؟بهتادو

باشدطماعباشد،گرستیزهگدا.باشدداشتهبزرگیمناستممکنگداندارد؟منمگرگداندارد؟منخانمان

.نداردهمهیچی

منکهکسی،استزرنگبسیارکندمیفکرکهاستکسآن درستدلساده،باشیدلسادهتواگرگویدمی

هابعضی.داندنمیکهاینبرايبیچاره،استدلسادهآدماینخداوزندگیبجايمرکزشگذاشتهراذهنی

بهنبريخاینیگمانوباشیدلسادهتواگرگویدمی.دلیسادهتونه،!زرنگیمخیلیماگویندمیهستندزرنگ

امینگوییمیتوتو،امینیایناینصورتدرنیست،امینواقعاًاستشکلامیناینکهندانیوذهنی،مناین

فایدهتوکردنفکرنهنباشی،آگاهیعنینباشیزندهحضوربهتواگرکهبگویدخواهدمی.نداردسوديهستم،

.دیگراستضررخیر،قصدبامردمبهزنیممیضررمااینکهتو،صداقتنهامینینهدارد

مابزنیم،ضررخواهیمنمیکهماخوبزنیم؟نمیضررکنیمهدایتذهنیمنراهدربديراهدررامانبچهمااگر

اینماامانتاین.انذهنیممنباولیبرسدسعادتبهآن کهکشیممیراخودمانماخواهیم،میراخیرش

اینداردوجوددردوذهنیمنمنمرکزدرحالیکهدرخواهممیراتوخیرواقعاًدلمتهازمنکهاینماصداقت

گفتبودآوردههمقرآنآیهازگفتمابهموالناکههمینبرايزنممیضررمن.زنممیضررمن.استاشتباه
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درناآگاهیاآگاهنافهمیده،یافهمیدهانساناست؟زیانکاريدرجوريچهانسان.استزیانکاريدرانسان

باکه،نیستمهمکهقصدبزنی،ضررداريخوبقصدداریم،خوبقصدماگویندمیهاخیلی.استزیانکاري

نیست،مثبتدلسادهاینباشیم،دلسادهاگرماامینیپسمن،برايکنیمیدرستراجهنمراهخوبقصد

.شویممیدلسادهماماستمرکزذهنیمنوقتی

ازپرکه؟ذهنیمنعقلیاذهنیمنخردیا؟بشویدمجهزخداخردبهخواهیدمیشماکنممیسئوالشمااز

بیشترمترنیمندارد،شناساییاصالًاست،شدگیگیجازپراستکینهازپراسترنجشازپراستخشم

بدهرانیاحاالدیگویم.شودیمیچفرداداندینماصالًخواهدمیراخودشرسزودسودبیندنمیراجلویش

؟کندیمادارهراکائناتنیاتمامکهيخردای؟استخردمندنیاخوب،من

؟دیستیندلسادهایآدیبرداررایذهنمنمحدودعقلوکندیمادارهراکائناتکهدیبگذارراخردآن اگرشما

دلسادهداردیذهنمنیکسهر.دیگرانسانهاشتریبمییگویمکههمه،انسانهاشتریبدلندسادهانسانهاۀهم

کندفکرمنقیطرازدیایبخدایعنی.استاتیجزئهیبقبدانمراخداذهنخواهمیممنگفتیمنیشتیان.است

ازخواهمیممنکندفکرمنذهنازاویول،استرونیباتفاقاتاتیجزئ،افتدیبفتدآمییاتفاقهراشهیبق

.بوددرستحرفشوبخوانمآنجاازوسمیبنوآنجا

دلمتهازمن،دارمصداقتمندینکناستداللشما،ندارددهیفاماستمرکزیذهنمنکهیحالدریرخواهیخپس

خرس،نشوقیرفخرسنیابا:کهگفتجوانبهریپآن کهيمثنوخرسداستانآن مثل،خواهمیمراتوریخ

یمدورجوانصورتيروازرامگسهاخرسهودیخوابجوانرفتندباالخره.نکردقبول،ستهیذهنمننماد

.کردخوردراجوانسرزدبکشدرامگسبرداشتبزرگسنگکی،بودسمجرفتینممگسکدفعهی،کرد

چادردرتورایحیقَب،یزشت،یهندویدیخر

توینیچیِروزُهرهیبوبرنیپوستسادهتو

،بودچادريتوبوددهیپوششیجاهمهیول،داشتیزشترفتاروبودزشتکهرایاهیسکییرفتدیگویم

سادهتودیگویمدوبارهبعد،ردیگیماستچادريتوکهرایزنرودیميمردکی،زندیملیتمث.یگرفت

کهیزننیانکهیادیامبه،راخودشکردهيمساوفکرباکهیکسیعنی،دلسادهیعنینیپوستساده،نیپوست
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نیاموالنافرض،نیچباراهنداهلکندیمسهیمقاحاال.هستنیچاهلوباستیززهرهمثلصورتشیگرفت

ناموالفرضنیاکهمیکنیمفرضمیدانینمکهما،ستندینهايهندحاال،هستندبایزاریبسهاینیچکهاست

.باشددرست

صدارامااسم،جهاننیابهمیدیرسیوقتمیبودخوابیوقتما.استیذهنمننیهم،حیقبوزشتيهندونیا

فکرکیمااسمکردندصدارامااسم،شدهشروعیذهنمنکجاازدیبدانشمامیگویممرتبمنرانیا،کردند

مادرمانوپدریصوتيتارهابامرتبمیشنویمرافکر،میشنویمرافکر،شودیمجادیامرتبماذهندراست

دفعههر. کنندیمصدارامااسمبودندبزرگترماازکهییآنهاشودیمجادیاخواهرمانبرادربا،شودیمجادیا

شودیمجادیاداردماذهندرکهیخاصفکرنیامیفهمیمما،کنندیمنگاهمابهکنندیمصدارامااسمکه

یمادیرامنۀکلمگفتمبعدا،فکرنیابادیریگیميمساودیهستتینهایبکهراخودتانشماومیهستماانگار

کهدیفهمیم،دیگرفتادیهمرااسمتانقبال.کنندیماشارهخودشانبهمنمنمندیگویمیوقتمردم،میریگ

.استفکرنیهميمساو،مننیا

مارازهایچمنمالنامبهيدیگرفکرکیۀلیبوسآن ازپسوشودیمیقاطهمباشمااسمرفکومنفکرپس

چهمینبودآگاهکهما،بودهشب.شودیمبافتهمننیاوخودمانبهمیچسبانیم،خودمانبهمیکنیممربوط

دهدیمحیتوضداردخودشبعدمیگرفتهستینیچيبارویزنکهیادیامبهرایذهنمننیاما.افتدیمیاتفاق

،خانهآورده،بودههمچادريتوبودهشبگرفتهیزنيمرد،خانهمیآورد

چادریبروشيدیبديآوردخانهدرشبچو

توینیبیبستشیبوز،یبگرفتدهیدشیروز

ازنینابراب،دهدیمبديبوواستزشتیلیخنیاکهینیبیميکردبازراچادرشوخانهيتويآوردشب

هوشیارکهلحظهکیشما،استطورنیهمهمواقعا،یبگرفتراچشمتهمشیروازویبسترااتینیبشیبو

یمبهتانهم،دیگویمدروغهمکهندیبیمبارنیاولآدم.دینیبیمراتانیذهنمن،میتسلطریقازدیشویم

احساسازپرهماستنهیکازپرهم،استرنجشازرپهماستحسودهم،کندیمعملمردمضدبرهم،دیگو

یکس،بدنديبوهانهایاهستندیچنهایا،داردرادیاهزارجورکندیمییتنهاکندیمنقصحسهم،استخبط
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لیتمث.استزشتهمدهدیمبوهمنیاکهندیبیمکندیمبازراشیروآالنآوردهگرفتهزنسالهچهلکه

،کردهدرستیذهنمنهممردکردهدرستیذهنمنکیزن،استدرستدوهرمردوزنوردمدر.نیااست

يمردواقعانکهیانه،موالناستلیتمثنیامیکنیمصحبتمیدارانسانبهراجعما،انسانندهردومردوزنیعنی

ومیدیخرمابودمانماههسبودمانماههدومیبودبچهمیبودناآگاهیوقت، استلیتمثنیانه،گرفتهزنرفته

.بودچادريتو

میخشميبودهدیمنهیکيبودهد،میحسادتيبو،شودیمبازداردشیروموالنااشعارباکهمینیبیماآلن

یبودردرودهودردمعدهدانمنمیسرطانمثلیامراضماکهآوردهفشارنقدریا.دهدیممرضيبودهد،

یمفکرکهییزهایچآن ماکهمینیبیمموقعآن بعد،هیزشتزیچنیاکهمینیبیمما.میگرفترانهایاویخواب

.میگردانیبرمرامانیرونیبنابرا.میهستهمهمیستینمیکرد

ییشناسایکییکیو،دینکنوحشتکدفعهیشما،استکردنالنیهمنیا،ستمیننیامندییبگوشمااًاتفاقنه

خداجنسازمن،ستمیننیامنستمیننیامنستمیننیامنستمیننیامندییبگودیکنال.دیازندیبدیکن

متوجهانسانزودترهرچهنداردیاشکال.امکردهاشتباهمن،امرفتهیذهنابانیبنیادرادیزیلیخمن،هستم

؟درسته،دیگرشدهموقعآن ،شدمتوجههمموقعهریولاستبهترشود

آدابدرگلستاندريسعد،هستندسادهنهایا،تانیبرابخوانمدیگراشخاصازتیبچنددیبدهاجازهحاال

:دیگویمصحبت

35بخشصحبتآدابدر،گلستان،يسعد

باشدمادرمادیکنبازچونباشدچادرزیرکهخوشقامتبس

.استمادرمادریکنیمبازیولآیدمیبنظرخوشگلیلیخچادرریزیعنی

بازیوقتآیدمیبنظربایزیلیخ،استچادرریزچونخودشانيبرادارندانسانهاکهیذهنمنبساچهنیبنابرا

استزشتیلیخنیااستریپیلیخنیانهکهنندیبیمکنندیم

دیگویم،بخوانمتانیبرابوستانازهمتیبسهدودیبدهاجازهنطوریهمو
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آن آفتوریاوآن برکتواخالصاندرگفتاررضادرپنجمباببوستان،سعدي،

هیچبهرسنتخلقازینتوانکهپیچاخالصدرباباجانبرو

همنیاکنییشناسایعنی،چیبپحضوريهوشیاردربروکه،دیگویممابهسادهزبانبههمشانیانکهیایعنی

ازیتوانینمزیچچیهبهکه.باشخالصيهوشیاریعنی.چیبپخالصيهوشیارنیادروندازیبروهایشدگتیهو

قانعرامردم،کردنجادیابایزیذهنریتصو،کردنجادیایذهنریتصو،کردنایربایعنی.يبشورهاخلقشر

يبرانهکردنخواهدتدرسراشماکارنیا،انددرستهمهدهمیمنسبتخودمبهمنکهییزهایچنیاکهکردن

.مردميبرانهخودتان

تصوردیبامردمنیبنابرا.ردیبگدیبامردمازداردالزمکهییزهایچچوناندمهمیلیخمردمیذهنمنيبرا

مردمکهاستنیابهماحواسجهینتدر.دارمرامیگليگلهانیهمراخوبويمعنويتهایخاصآن منکهکنند

تویولشناسندیمراتومردممدتدرازدرباالخره،نکنرانکاریادیگویم.کنندیمفکريجورچهمامورددر

میریگیمادیمیداراآلنماباشدينطوریادیبااًواقع،بردارمردميروازراتوجهتاصالً،کنتوجهخدابهاولایب

کهرانیماهایشدگتیهوهممیکنییشناسانکهیاجزمیندارياچارهچیهماکهبزرگانازويسعدازموالنااز

شینمادیگرجورکیراخودمانمانکهیا.میچیبپاخالصدرومیبشوآزادواندشدهلیتشکباورهاودردهااز

.خدايبرانهمردميبرانهمايبرانه،کندینمدرستراماکارنیا،مردمچشمدرمیبده

انددیدهبروننقشتوازهنوزدانپسندیدهفعلتکهیکسان

.انددهیدرایرونیبيرفتارهاآن فقط،دندیندراتودل،دندیندراتومرکزپسندندیمراتواعمالکهیکسانآن

درمیتوانینمرامردمما،آیدمیدردازپرمرکزکیازنیاکهدانندیمنندیبیمرامارفتارمردمجیبتدریول

انددهیدبروننقشتوازهنوز،میبدهبیفرمدتدراز

پیس؟اندامداردقبازیرکهحوردیسبندهآوردقدرهچ

یعنیحورمانندةبنددیگویم.باستیزظاهرش،شکليحوریعنیسیحورد،کهگویدمی،دیگویمرانیهم

،اوردیبدررالباسشیعنیقباریزچادرریزکهیحالدر؟داردارزشچقدر،چادرریزگفتآنجا،خوشگلظاهر



Program # 675گنج حضور675برنامه شماره 

20: صفحه

،هستيآنطورکهیکسکی،شودیمدیسفلکهلکهپوستکهاستیمرضهمانسیپ.سهیپولکازپربدنش

نیا؟داردیارزشچهنیا،استيآنطوراوردیبدررالباسشیولباستیزهمیلیخنظربهدهیپوشلباساگرحاال

ازپرمرکزکیازمايرفتارهاومااعمالنیاکهیحالدرمیبدهجلوهبایزرونیبدررااعمالمانماینعی؟یچیعنی

صورتیزندگۀلیبوسلحظهنیابایدماافکارومااعمالکهدیبگوهمآن خواهدیم،رندیگیمسرچشمهدرد

ذهنیمننیاخاالفعالًکهمییگویممیدارجایاحتمردمبهماچونیول،مینداريدیگرراه،بشودتیهداوردیبگ

همسر،شدمپولداردمیخرخانهیوقت،کنمیمرااماستفاده،کنمیمدرستراامیرونیبشکلدارممینگهرا

شودینم،میبکنينطوریادینبا،میکنیمهمراحضورفکرحاالاًبعد،آمدبختصدآن دیگرشدمداربچه،گرفتم

.يزیچهمچون

پانزده،یلگسادهنیهمدیباکارنیاکهردیبگادیبزرگانازموالناازدیبااًقتیحق،استفکرنیادریکساگر

بدسترازهایچنیامن،یذهنمنۀلیبوسکندفکردینباوردیبگصورتبهترزروترهرچهیسالگستیبیسالگ

ونگفتندروغوحضوروامانتیدرستویراستبا،رودیمکالهسرممنوگرنهرسدیمحضورنوبتبعد،اورمیب

دیخواهراضررششما.دیکنیماشتباهحتمادیکنیمفکرينطوریاشمااگر.بردشودینمشیپازيکارنهایا

مطمئنمطمئن،بودخواهدکوتاهیلیخبردتان،شمادیددیخواهضرریعنی،منیامباشحقمکرز:گفت.دید

:خالصهباشید

زشترویازچادررودبازتکههبشتدرشدندستانبهنشاید

یهستیزندگجنسازشماایلحظهنیا.یبکندرستيالهیحبهشتکی،يبشوبهشتوارددینبالهیحبهیعنی

یجسميهوشیاریهستیذهنمنجنسازوذهنتدريداررابهشتتصوراگر.یهستیذهنمنجنسازای

یلیخیلیخبهشتنیا،يبشوبهشتواردیخواهیمیولینزندستويدارنگهیخواهیمرامرکزنیاويردا

اولمردمشتریبکنميادآوری.دیگرکندیمدرستآدمبختصدآن باهمانبهشتنیا،بودخواهدزودگذر

التیتحصمثل،کنندیمدایپدستییهاتیموفقبهیذهنمنبا،یسوستیبیحتنیبیحوالدرشانیزندگ

مرکزنیا،یکندرستبهشتیبخواهنهایابااگر،اتیمادآوردندستبهیحت،خوبکار،خوبمدرك،خوب

.دیگراستمشخص،شدخواهدرومرکزآن اثراتیعنی.شودیمبرداشتهآدميروازچادريبزود،استخراب
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،دیدانیمرانهایا،غزلمانبهمیبرگردمبخوانيمثنوازهمتیبچنددیبدهاجازهبله

ییخداستینخدابیفرخدامکرگفتم.زدیانگیمراخدامکرمامکر،مامکر،خدامکرسرصحبتکهدیگویم

یجسميهوشیارۀلیبوسفقطناظرحضوربدونماکهشودیمآغازیموقعخدامکر.دینکنفکريآنطورنکرده

سبباستمامکرنیامینیببرااتفاقفقط،خداستاستیزندگکهلحظهنیايجابه،لحظهنیادرومیکنفکر

راکارنیاستیندرستکارنیاکهآیدمیهشدارمرتب،فتدیببداتفاقاتکهشودیمیزندگجانبازییطرحها

:هددیمحیتوضموالناشدهيجورچهومیکنیمراکارنیاچراکهبخوانمتیبچند.دینکن

921بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

دوستدیددرخوددیدکنفنارودروستعلتیبسچونماۀدید

اینبایدما،بیماريیعنیعلتهستآن دريماریبیلیخچونماستمرکزفعالًکهمایذهنمندیدایةدیدنیا

.دوستدیددرخدا،دیددرکنیمفناراذهنیمنچشماینرادید

همینباتسلیم،همینباخود،دادنقرارافکننورزیرهمینباهاشناساییهمینباصحبتهاهمینباکاراین

.گیردمیصورتآنهاانداختنوهاشدگیهویتهمهايشناساییهمینخود،کردنتماشاوناظرحضورایجاد

شمایعنی.شودمیزیادتردوستدیداندازیدمیدکنیمیشناساییراشدگیهویتهمیکشماکهدفعههر

حضوردیددوستدیدشود،میقویتردوستدیدبیندازیدبیشترچههرذهنی،منتابینیدمیاوبوسیلۀبیشتر

میزمانیبلحاظ.شویدمیجمعجهاتازداریدیعنی.برسدبینهایتعمقبهتواندمیناظرحضورایناست،ناظر

میاوجنسازداریدبینهایت،وابديلحظهاینبهآییدمیشویدمیجمعآیندهوگذشتهازاریددکهبینید

.شوید

وکردید،پیدارادوستدیدبشود،مستقربیفتدجاشمادربینهایتوابديلحظهاینآگاهیلحظهایندروقتی

تاهمبیتتادودوست،دیدبهکنیمعوضهنیذمندیدازرادیدماندیگر،کنیمعوضرادیدمانخواهیممیما

:بوداینیکیشبشود،یادآوريکهکنممیتکرارهمراآنهاخواندیمدیدبهراجعحاال
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812تیب،ششمدفتر،يمثنو،يمولو

اوستزیچآن استدهیدچشمشچههرپوستگوشتیباقاستدیدیآدم

لحظهایناوست،چیزآن دیدهراچیهرانسانچشمواست،پوستووشتگاشبقیهاستدیدهمینآدمیپس

میراعدم.جسمیپسداريجسمیهوشیاريبینید،میراجسمدنیاعینکپشتازبینیدمیراجسمشما

دوبارهداري،عدمهوشیاريبینینمیجسمپسبیند،میداردحضورهوشیاريداري،عدمهوشیاريپسبینی

ماست،چیزآن هستیمآن گوییممیهویتیمهملحظهایندرماکهچیزيهربا.هستیدشماعدمهوشیاري

:خواندیمقبالًرابیتایندوباره

1406تیباول،دفتر،يمثنو،يمولو

استدوستدیدکهآن استآن دیداستپوستیباقواستدیدیآدم

هویتهمعینکپشتازهستید،ذهنتويکنیدمیمکرکهفتگکهمطلبهمیناستدیدآدمیدوباره

دیگریکی.دهیممیسازمانشدههویتهمچیزهاياینحوشوحولراکارها.بینیممیراجهانشدگیها

میآنورازکهفکريوعدمحوشوحولبیندمیآن حسببرهست،هوشیاريهستعدممرکزشدرکههست

استپوستدوبارهاشبقیهاستدیدآدمیپس.دهدمیسازمانراکارهایشایدمیورآنازکهراهنماییآید

.استجسماشبقیه

راجهاندوستدیدباجهاناینبهآمدیممایعنی.باشددوستدیدکهاستآن فقطدیدآن،استآن دید

علتبسیکهمادیدة،علت:گفتناموالاالنکههستید،ذهنیمنبیمارياشکاالتدچارشمااگرحاال.ببینیم

چرا؟.دانیمنمیخداشایستهراخودمانمادانیم،میناقصراخودمانمامثالً.اوستدر)بیماريیعنیعلت(

تصوراتتويوجداست،اینشدهتشکیلشدگیهویتهموجداییاساسبرذهنیبافتاینکهاینبراي

.استغلطتصوراتش.نیستشایستهخودش

اینخاطربهنه.هستیداوکهاینخاطربههستیدشایستهشماهستیم،اوامتدادما:کنتصوراینجوريشماحاال

تواندمیغلطدید.استتوهمنداردوجوداصالًذهنیمن.نیستشایستهکهذهنیمن.داریدذهنیمنکه

کهاستاینذهنیمنغلطدیدهايازییکدیگر،شدهدرستشمادیدبشوددرستغلطدیداگربشوددرست
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شماپس.بشومخداشایستهتابکنمراکاراینبایدبکنمراکارآن بایدبخوانم،کتاببایدامناکافیناقصم،من

حسشایستگیعدمنقص،حسموقعهر.هستیداوامتدادشماکهحالیدر.بینیدمیخودتانازجداراخدا

امتدادش.هستیدخودششماکهبیایدیادتاننیستمشایستهمنکردالقاءشمابهوشدغالبخودبینیکوچک

.کندمیایجادراتصوراتاینذهنیمندیداینهستید،

غَرَضکُلِّاودِیداندریابیالْعِوَضنِعْمَاودِیدرامادِید

دهیمیرااین.استعوضبهتریناینوگیريمیرادوستدیدرودمیدهیمیراذهنیمندیداینگویدمی

پیداآنموقعهمفقطوتو،کنیمیپیداجهاناینبهآمدنازرامقصودهمهاودیددرکهاینبرايگیري،میرااو

زندهخودتانابدیتبهبشویدزندهخودتانبینهایتوهوشیاريبهاولشماکهاستاینغرضکل.کنیمی

کهکارهاییبهبینهایتاینخردشدنجاريهمیندومیش.استغرضاولیناینبشویدزندهخدابهویدبش

میپخشجهانبهبرکتوزیباییوخرددائماًکهاستآنتنیمثلاینچونجهان،بهکلیبطوریادهیدمیانجام

.خیزدمیبرترجمانهزارانصدکهاستدلیهماناین.کند

دلزخیزدترمجانهزارانصدسجلوایماغیرونطقغیر

لحظههربیانوتشعشعجورهزاراناشاراتوایماونوشتهوحرفبرعالوهبینهایتاینازغرضاینازیعنی

:گویدمیداردموالنااالنکنیدتوجهنکتهاینبهخواهممیفقطحاال.گیردمیصورت

نبودباباگردنجزمرکبشنبودایپواتورایگتاطفل

کجاست؟جایشبرود،تواندنمیراهونشدهقويوبگیردراجاییتواندنمیهنوزجهاناینبهآیدمیوقتیبچه

مایعنیچی؟یعنیهست،کالسکهروزهااینیابرند،میراهکنندمیسوارشمامانش،یااستبابایشگردن

راخودمانکهموقعیتارا،کردنفکرتابودیم،بینهایترسیدیموقتیجهان،اینبههوشیاريبصورتیمآمد

نکردهدرستذهنیمنبودیمنکردهمربوطخودمانبهراچیزهامنمالفکرطریقازبودیم،نکردهفکرمساوي

نکردهایجادرامقاومتوستیزهوکنم،میفکرمنکنم،فکرتوانممیهممنکهبودیمنکردهدرستمنوبودیم،

.دیگرخداستهمینماباباي.بودیمایستادهخدارويبودیم
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گذاشتبابایماندیگرکردیم،درستراذهنیمنتو،آن رفتیمکردیمدرستراذهنجهاناینبهآمدیمیعنی

بدانیمبایدبشویم،سواربابایمانگردندوبارهمبرگردیباید.بدانیدراچیزهااینهوشیارانهتوانیدمیحاال.زمین

من.دیگراستذهنیمناینو.دارداحتیاجمامانشوباباتوجهبههنوزدودمیگرفتهپاوشدهقويکهبچهکه

هوشیارينکنیدنظارتشکندعملوکندفکرکهکنیدولشداریدذهنیمنشمااگریعنیناظربدونذهنی

ضرربهکندمیکاريهراست،خیانتکاراینگفتامروز.کندمیاشتباهیکارهايخیلیاشدنبناظرشحضور

!کنیممیفکرطورياینماو.خواهممیراتوخیرمنگویدمیظاهردرگرچه.توست

.شدمامتماضرربههمهبینیممیبعداًکهحالیدرماست،نفعبهاشهمهماعملهايومافکرهاياینگوییممی

میصورتآن دردهايوذهنیمنبوسیلۀکهماعملهايوفکرهاآن وکنیم،میعملخانوادهدرکنیممیفکرما

ما،براياستمفیداینهامانظربهقدرت،بهمیلوتلخیاوقاتمثلمقاومت،مثلکنترل،مثلترس،مثلگیرد

چقدرهست؟دعوااینقدرچرااست؟طالقاینقدرچراتاسمفیداگر.دیگربینیدمیراآثارشبعداً!نیست

است؟محبتیبیوعشقیبیاینقدرچرااست؟بودنجداولیکردنزندگی

شروعوشدیمبلندذهنیمنبوسیلۀمن،گفتیمباالخرهتابودیمبابایمانگردنماکهگویدمیداردصورتهربه

.کردنمقاومتوکردنستیزهبهکردیم

کبودوکوردروافتادعنادرمنودپاودستوگشتیفضولچون

زند،میمثالرابچه.کردپیداپاودستگوید،میانسانبهداردکنم،فکرتوانممیمنگفتوشدفضولوقتی

نمیدرستدافتمی.افتدمیباشدرویشمادرشوپدرتوجهبایدهنوزاستسالشسهاستسالشدوبچه

ودارد،پاودستکندمیفکرولیببیند،آسیببیفتداستممکنبزند،آتشبهراخودشاستممکنبیند،

دنبالشبایدمادرش!داردمیبرراچاقوبزند،دستچیزيهربهخواهدمیچیهآن چیهاین.هستهمفضول

.بریدندرادستشاندفعهیکبلدیمراچاقوگویندیمساله4هايبچهازخیلیکرد،اعتمادبهششودنمی.باشد

کهاستاصطالحیکبودوکور.کبودوکورافتاد،درددروافتادرنجدرموقعآن !زدنجیغکندمیشروعبعد

راخودشبسازوبیندنمیهم.استکبودهماستکورهم.هستهمدرستوکردهاطالقذهنیمنبهموالنا
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کاردرمختلف،روابطدرزندگیمختلفهايصحنهدرذهنیمندرهمما.پذیردمیآسیبزندمیآنورواینور

.خودمانبهزنیممیآسیبهمبینیمنمیهماجتماعیوخانوادگیزندگیدر

ذهنیمندیدکهبگویدخواهدمیگرفتیم؟غلطتصمیماتاینقدرچرادیدیممیاگرآمده؟کجاازدردهااین

زندگیدیدبردار،رازندگیدیدبگذارراذهنیمندیدگویدمیاالنکند،میخیانت:گفتهامروز.استغلط

موازي.شوينمینه.شوممیبدبختانداختمرادیداینمناگرنباش،نگراننیاید،حیفت.استعوضبهترین

االنمابنابراینپسکند،میکارجوريچهنپرسکند،کارتورويزندگیبگذاربپذیر،رالحظهایناتفاقباش،

:گویدمیداردراهمین.ایمافتادههمرنجدرو.داریمذهنیمناگرهستیمکبودوکورکهفهمیدیم

صفااندروفاازدندیپریمپاودستازشیپخلقیجاهنا

جهاناینبهرسیدیمکهآن ازپسبالفاصلهوجهاناینبهمبیاییکهاینازقبلهوشیاريبصورتماجانهاي

مااسمکهاینازقبلیعنیکنیم،پیداذهنیپايودستکهاینازقبلبودیمهوشیارهنوز.بودیمبینهایتهنوز

ودیت،محدبهبیفتیمبینهایتیعنیشرفوعظمتپایگاهاینازوبدهیمقراراسممساويراخودمانوبگویندرا

.ذهنیعنی

ازکهمادیدهايچقدر.استکافیناچقدرکردیمایجادماذهنیمنباکهپاییودستکهگویدمیابیاتهمین

میصدمهخودمانبهماچقدر!!استدرستگوییممیماو.استغلطاستهاشدگیهویتهمعینکپشت

میمقاومتکنیم،میستیزهچقدر.زنندمیدیگرانیمکنمیفکر.زنیممیخودمانماکهدانیمنمیولیزنیم

.مابهزندمیرابدلشوکردهمحاصرهرامابزرگتريطرحیککهنداریمخبرآوریممیباالرامنکنیم،

کردهوفاهستیم،خداجنسازکهدانستیممیمابشویمذهنواردکهاینازقبلحتییعنیصفا،اندروفااز
اخالصدربودیم،خلوصدرنابیدر.بودیمصفادربنابراین،الستپیمانهمانهستیمکهچیزين آبهبودیم

.زیباستخیلیبودیم،

شدندیخرسندوحرصوخشمحبسشدندیبنداهبطوابامرچون

بودیمبینهایتکهراودمانخماوقتیکنید،هبوطاست،قرانآیهدوبارهخوانیممیاالنآیید،فرودیعنیاهبطوا

ذهنزندانیزندانی،یعنیبندي.شدندزندانیاهبطوافرمانبه.بیاییدفرودحاالگفتگرفتیمفکریکمساوي
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.استموقتولیزندگیطرحبهزندگی،امربهخداامربهاالن،هستیدذهنزندانیکهدانیدمیشماپس.شدند

شرطیبهکند،رهاراخودشجوريچهکهاستبلدخودشفرم،بهاختهاندراخودشهستیدخودششماچون

هویتهمازرضایتوحرصوخشمحبسدربنابراینپی.بیایدباالنگذاریدرامنشما.نکنیدمقاومتشماکه

.استبختصدگونههماندارمچیزهمهاینکهاینبرايخرسندمیعنیخرسندي.شدندشدگیها

یکلحظهاینآیاهستید؟کینههستید؟رنجشهستید؟خشمحبسکهبینیدمیراودتانخشماچی؟شما

.گردیدمیآن حوشوحولدائماًکردهیاکندجذبتماماًراشماتوجهکندمسوسوسهبیرونجهاندرچیزي

اعماقازهستمزندگیجنسازاالنگوییدمیکهاستعلتاینبهشماخرسنديآیا.شماستحرصاین

همسرچهاست،دکترفرزندمدارمپولاینقدرگوییدمیکنیدمینگاهیاباال،آیدمیجوشدمیوجودتان

حبساینها.استشدگیهویتهماینهااینهاست؟ازشماخرسنديدارم،باالییمقامچهیادارم،خوشگلی

هماینبلی.استمشخص.استزندان.است

38آیه،)2(بقرهسورهکریم،قرآن

همولَاعلَیهِمخَوففَلَاهدايتَبِعفَمنْهدىیمنِّیأْتینَّکُمفَإِماۖ◌ جمیعامنْهااهبِطُواقُلْنَا
)38(یحزَنُونَ

نهودارندبیمىنه،کنندپیروىمراهدایتکهآنها،رسیدشمابسويمنازهدایتیاگرپس؛آییددفروبهشتازهمه:گفتیم
.اندوهی

وبودنهوشیاروابدیتحسونهایتبیحالتآن ازیعنیدادیمقرارفکرمساويراخودمانماکهموقعهمان

اوابدیتوبینهایتحس.اوستابدیتوبینهایتبهشتچیه؟بهشتشدمعلومپس.آمدیمفرودمابودنزنده

منازهدایتیاگرپس:گویدمیحاالشرف،جایگاهآن ازآمدیمفرودوذهنتويافتادیمکهحاال.استبهشت

.اندوهینهودارندبیمىنه،کنندپیروىمراهدایتکهآنهارسیدهکه،رسیدشمابسوي

پیغامهاموالناهمقرانآیاتبااستمطابقهمزدیمامروزکهحرفهاییهمهگیرید،میراهدایتهمینشماپس

وخشموحرصحبسدرشدید،ذهنواردشدید،محدودکهدانیدمیشما.هستسادههموآورده،رآنوازرا

امکاناینوبشویدابدیتوبینهایتبرگردیدهوشیارانهدوبارهوبکنیدبایدشناسایی.هستیدخرسنديوکینه

نهوبترسیدنهپسپذیریدیملحظهبهلحظهرازندگیهدایتتسلیمطریقازلحظهایندرشمااگر.دارد
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بداندراچیزهااینانسانکهاستاینغفلتیک.نباشایمن:گفتمیغزلاولبیتدرولی.باشیداندوهگین

.نکندعملولی

طریقازآموزشهااینکردنزندهواینهاتکراراینها،مطالعهجنبهاینکردم،یادآوريراجبرانقانونمنبارها

گریختهوجستهگویندمیهابعضیکهاین.خودتانرويبگذاریدراالزموقتبایدشما.استالزمبسیارتکرار

درختییکمثلمامعنويبعد.کنیدبازرامعنویتانبعدمعنویتان،بعدبرايبگذاریدوقتبایدشما.کندنمیکار

شاخۀیکیماست،فکريشاخۀیکیست،ماماديشاخهاشیکیآمده،بوجودآن ازشاخهتاچهارکهماندمی

بشودکورمعنویتایناند،ایستادهمامعنویترويبعدتاچهارهرما،حیوانیجانشاخۀیکیماست،هیجانی

مابدنکهاستهمینبراي.شودمیکورتاچهارهربیآییددرلحظهایندرزندگیبانوكبهنوكشمایعنی

کهاینبراي.بعدچهاراینبهزندگیبرکتوخردورودمقابلدرداریممقاومتماچون.شودمیمریضاینقدر

.پذیریمنمیتسلیمطریقازرااوهدایت

صفرکنید،کمآمدیادتانموقعهرراذهنیمنکنید،صفریاکنیدکمرامقاومتبخوانید،رااینهابپذیریدشما

دادهدستازابدیتوبینهایتهمان.استغرضهمانکار.بشوددرستکاریواشیواشباشید،متواضعکنید

شمارفته،دستازدردوفکرخواببهرفتیموقتیداشتیمکهبودبیداريهمان.کردیمگمرااینمااست،شده

خشمگیناالنشما.استمهمخیلیدردخواب.بمانیدبیدارودردوفکرخوابازبشویدبیدارخواهیدمی

جوريچهبرویدکنیدمیفکراشهمهزدهبديحرفنفریککنید،میحسادتحساست؛خواباینیدهست

ودردخواب.استدردخواب.بشویدبیداربایدخواباینازدیگر،استخواباینببرید،راآبرویشبزنیدضرر

.استاولدفتر927بیتدوبارههماینبلی.شدندمامرکزرفتندباورهاخوابفکرها،خواب

لاللهالیعاخللق:گفترخواهیشومیحضرتالیعما

حضرتگویدمیوگیریم،میبرکتآنجااز.گیریممیشیرآنجاازوهستیمخداخانواریاخانوادهجزومایعنی
.هستندخداوندخانوارمردمفرمودهرسول

:حدیث

.استمحبوبترخداوندنزدباشد،سودمندترمردمبرايکهکسیوهستندخداوندخانوارمردم،همه
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زنیکبچهتادومثالًخانواده،یکبرايشودمیشمردهکهنفريآن یعنیخانوارچه؟یعنیدانیدمیکهخانوار

چهکهکندنمیفرقیهستیمجزوشهمماداردخانوادهیکخدا.هستندخانواراینهاازکدامهر،شوهریک

کنیممیصحبتانسانهابهراجعماحاالمخلوقاتهمهالبتهانسانهاتمامپوستی،چهرنگیچهمذهبیچهدینی

حرفاینکسیچه.استمحبوبترخداوندنزدباشد،سودمندترمردمبرايکهکسیو.هستندخداوندخانوارجزو

.یمبدهگوشکهاگررسول،حضرترسانده؟مابهراپیغاماینرا

ارندیبسزاهدشکلارانرّطَ،بازارنیادر
توینیمتباعقلِواهلچهاگر،بندتیفر

منیعنیاندخیلیشکلزاهددزدانگویدمیهستیم،ماکهروابطیشبکۀدرجهان،ایندر،جهاناینبازاردر

ازنیستندموازيلحظهایندر،آورندنمیآنورازپیغامبنابرایندارد،وجودذهنیمنمرکزشاندراند،ذهنی

اینها.شکلندزاهددزداناینهاکنند،میبیانراذهنیمنهمان.کنندنمیاستفادهزندگیخردوزندگیبرکت

باورهااینبگیرراباورهااینبیاگویندمی؟فریبندمیجوريچه،فریبندتدهند،میفریبدزدندمیراآدمها

.شوهویتهماینهابامرکزت،ربگذاهست،خداییباورهاي

یعنیاهل،تومتینیعقلباواهلاگرچه.فریبندتدزدد،میراشماداردبشوهویتهمباوربابیاگفتهرکسی

عقلِدارند،متینعقلخوبمعمولیآدمهاي،سنگینوسنجیدهعقلیعنیمتینعقل،معقولآدمیکشایسته

خواهندمیولیکنند،میادارهراخودشانامورات،جهانکارایندرکنندفکرتوانندمیهستند،بازارکاردر

وباورهاباشدگیهویتهممرکزشکهبروندکسیپیشنبایدبشوند،معنويبخواهنداگر!بشوندمعنوي

داشتهقتعلخاصیباوربهاگرداردتعلقخدابهفقطمامرکز.آنهاستمرکزدزدیدنآدمهادزدیدن،دردهاست

شدشدگیهویتهمازشمامرکزاگر.شویممیاولبیتمشمول،تقلیدبهافتیممی،شدیددزدیدهشماباشد؛

. هستیدخداییعظیمخردآن محاصرةدرکهبدانید

اینمورددر،باشهوشیارگویدمیپس.بودهمقرآنآیۀبهمربوطکهدیدیدضمندر،ایمنمشوحقمکرز

خیلیواستآوردهآنورازراپیغامموالنااینکهبراياستمحکمخیلیماپشتخودتانرويشماکاروبرنامه

ازشماکهنیستاینمعنیشولی،کنیدنمیاشتباهشماپساست،قرآنهايآیهبهمتکیکهبینیدمیجاها
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انگشتمثلخودشان،ورايبهکنندمیاشارهصحبتهااینتمام.بشویدهویتهمفکرهاباوبگیریدفکراینجا

نگذارراایننیستفکراینیانیست،اینکهگوییممیاینجاکنیممیماکهصحبتیهر،ماهبههستنداشاره

یکبهذهنیمنازجسمیهوشیاريازبشویدتبدیلبشوید،مبدلکهکندمیکمکشمابهاین.مرکزت

.بینهایتهوشیاري،ترعظیمگویمنمیحتی،عظیمهوشیاري

ماکهاستکافی،استهمهسرنوشتوداشتهامکانموالنامورددر.داردامکان؟نداردامکاناینگوییدمیشما

فریفتهوخوردگیگولازکهترسندمیانسانها.نترسیدونیستمتومنکهبگوییمکنیم،الراآفلخدایانآن 

همهاموقعخیلی؟بگذاریمچیجایشبهدوربیندازیمبکنیمرااورهاباینماگویندمی،بشوندآزادشدگی

.گذارندمیچیزي

اینکهازغافلدور،اندازندمیراآنهایعنیکنند،میرهاراخودشانباوريسیستمیکازبینیدمیآدمها

آن بهحاال.اینجاگذارندمیدیگرباورهايسريیکروندمیجاش،سربگذارراخدادوراندازيمیکهاینهایی

.استجسمهماینهااستباورهماینهادانندنمیستایند،میراجدیدهااینبهگویندمیناسزاقدیمیباورهاي

خداطرحهستی،خدامکردچاردوباره،آوردخواهدسرتبالدوبارهاینهم،توبشويکهنبودقراراینطوري

شکلزاهداناینو.دزدندمیباشمواظبنباشمتکیاتمتینعقلبهگویدمیپس.هستیبداتفاقاتهستی،

وکندهجهانازراهایشهویتکهاستکسیواقعیپرهیزکارواقعیزاهدچوننیستندزاهدواقعاًدارندزاهد

.بگنجدچیزههمبحرایندربحرایندر، کردهبازراخودشمرکز

نیلدامشسخداوندانخداوندِفضلمگر

توینیمعدمهرکند،راجانتهیتنبکند

حضوريهوشیاريحقیقتاًخداوندانخداوند،خداوندانخداوندخردلطفبخششمگرفریبند،میراتوگویدمی

دست؟گیردمیکیرامادستلحظهایندریعنی.دهدمینشانموالناکهراهیهمینباشود،میآزادکهاست

باشماشخصشما،درکهحضوريهوشیاريوشماتسلیمطریقاز؟گیردمیجوريچهخدا.گیردمیخداراما

اینیعنیهردم،هردمگویدمی؟اوکندمیچکار.بگیردراشمادستتواندمیاوفقط،آیدمیبوجودشماآگاهی

بهبرویمیاداریمانتخابدوتاهستیم،هوشیاريمااآلن،راماجانیعنیکندمیتنبیهراجانتلحظه،هرولحظه
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ازوکنیمبازرافضاداریم،نگهخودمانرويرامانتوجهاینوربهکنیمنگاهیابخواهیم،زندگیچیزيازجهان

دوتااین.بیرونیچیزهايبگیریمخوشیبرویمیا،بیایدشادياستآفتابگویدمیپایینکهبینهایتفضاياین

بهکند؟میآگاهجوريچه،بکندآگاهحضورهمینالدینشمسماراجاناگرلحظهدراین.داریمماراانتخاب

میتوتقلیدکشند،میمردمیاکشدمیراتوذهنیمنکهچیزيآن .نیستآنجادرزندگیکهگویدمیشما

.گیريمیمنازراشاديایناالناولدستتو،روندمیهمه،کشد

وشدهدزدیدهدلشانآنهاکنند،میتقلیدآنها.نکننگاهاینهابهتوبگیرندخوشیچیزهاازروندمیدارندآنها

ماجانلحظهایندرچراپرستیدیم،راآفلخداوندانحاالتامااست،آفلخداوندانهمۀخداوند،خداونداین

تنبیهبرودبخواهداگرهمهمکند،میآگاههم.استآگاهیهماستتنبیههممعنیبهتنبیه؟شودنمیتنبیه

کنیممیکهکارياینماکهبینیممیهاموقعبعضیلحظهایندر،دهدمیبهشهوشیارانهدردکند،میاش

مابهجیزيیکودانیممیکههمین،زنیممیبزنیمنبایددانیممیزنیممیداریمهستحرفییک،استغلط

نمیرااینکاردیگروآیدمیپشیمانیشزدیممیکههمموقعهمانوکندمیآگاهراماداردآن ،نزنگویدمی

.کنیم

اثردرکهحضورانباشتگیهمینازآید؟میکجاازآگاهیاینبکنیمنبایدراکارهاسريیککههستیمآگاهما

جنسازوبودهموالنااریدانیدمیتبریزيشمس،تبریزيشمسگذاشتهرااسمشکهاینجا،شدهجمعتسلیم

وتسلیمهمینطریقازکند،میکمکمابهبخواهیممااگرخداپسبکند،کمکتوبهدمهروبودهحضور

رافکرهااینتواندنمیذهننشیندمیکنارذهنکه.کندمیپیداماجانباحضورهوشیاريطریقازکهارتباطی

برايبخواهیم،زندگیبیروندرچیزيیکازبه،برویمراماکندمیتحریککند،میکاروقتیذهنبفهمد،

.کنیدنمیتقلیدآن ازشماگویدمیکنند،میرااینکارشده،دزدیدهدلشاناند،شدهدزدیدهکهمردماینکه

؟شودمیچینگیریدگیرید،میآنطرفازراکمکشمالحظههرپس،توینیمعدمهرکند،راجانتهیتنبکند

کند،میاستداللاست،نیرومنديعقلمتینعقلدارید،متینعقلاینکهولوگویدمی.شویدمیفریفتهنگیرید

بلددیگرعلمهزارتااستبلدشناسیجامعهاست،بلدروانشناسیاست،بلدعلماست،بلدفلسفهکندمیبحث

احترامیباآدماست،ايشایستهآدمهست،هماهلشود،میدزدیدههمبازولی.استمتینعقلایناست،

.است
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دستتواندمیکسییکولی.شدیددزدیدهشماباورهاست،باشدگیهویتهمازاگرمرکزتانکهببینیدشما

.باشدشماکمکتواندمیآن شود،میشماوجودواردکهانرژيآن تسلیم،طریقازلحظهایندربگیردراشما

دادنشناساییمابهلحظهبهلحظههردادنآگاهیجان،بیداريیعنیجانتنبیهدارد،نگهبیدارراشماتواندمی

توبهتواندنمیبدهد،زندگیتوبهتواندنمیاستبیرونجهاندرایناست،شدگیهویتهماینکهمابه

.بدهدخوشبختی

صفربهمکانهاهواوآبهوا،ازآدمهاازبیرونجهانزاتانتوقعاتدیدخواهیدکنیدعملرابیتایناگرشما

ازقبرها،ازبخواهند؟نجاتروندمیکجاهاازببینیدکنید،نگاهمردمبه،مکانها؟چیهمردمخداوند.رسدمی

زندگیطرفازشوينمیموازيلحظهاینچرا؟بدهدزندگیتواندمیشمابهآدماینکهدانیدمیچهشماآدمها

.خواهیدمیزندگیزمانهاازخواهید،میزندگیمکانهااز؟بیایدزندگیشمابه

ماکهمامرکزدرماباورهاياینکهبراي؟نیستخداماللحظههرمگر؟زمانهاستبعضیازبهترزمانهابعضیچرا

الگوهادزدند،میباورهادزدند،برامادلآدمهاکهنداردلزومی.مابهگویندمیاینطوريشدیمهویتهمآنهابا

دعابگوییدیکیبهرویدنمیشمادیگر،شناسیدمیراآفلخداوندانشمایعنیخداوندانخداوند.دزدندمی

خواهی؟میدیگریکیازچرابکند؟وجودتوارداآلنراانرژیشخداشوينمیموازيخودتچرا،منبرايکن

:قبلیبیتهمبیتاینهم،استمهمبیتکنیدتوجهبشوي؟فریفتهخواهیمیچرا

توینیمتباعقلِواهلچهاگر،بندتیفرارندیبسزاهدشکلارانرّطَ،بازارنیادر

میشمادرخداوندانخداوند.الدینشمسگذاشتهرااسمشخداوندانخداوند،خداوندانخداوندفضلمگر

خداوندانآن ولینیست،آفلشودمیزندهشمادرکهبینهایتیاین.نیستآفلگردیخدااینشود،زندهتواند

.هستیدخرافاتدریاهستیدفریفتهیاهستیدعصبانیشماهمینبرايوخواستیممینجاتازشانماحاالتاکه

.کندمیآگاهراماجانوکندمیکمکمابهلحظههر

توینیداهلازاگرتابدیمهنیداندرکهانیپاینوستیناولکشرایآفتابآن نیبب

اینببینیمراآفتابییکبایدماپس.پایاننهدارداولنهکهاش،کهیعنیکشببین،راآفتابآن گویدمی

گفتیمتبینهایازهمهایناستبینهایتیعنیپایاننهدارد،اولنهکهماست،درونفضاياینشدنبازآفتاب
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میاینکه، دلزخیزدترجمانصدهزاران.کندمیتشعشعبلکهنیستفضافقطشود،میبازکهفضا،دیگر

تسلیمشناساییباال،گفتیدهیکردید،الراخداوندانشماکهدینی؟دینکدام،تابدمیدیندروندرگوید

پول:هستندهاکدامپرستیممیماکهخداهاییهکدادنشانشمابهآمد،شناسندهانرژيآمدهوشیاريشدید،

است؟درداست؟باورهستچیدانمنمیاستمستغالتاست،خانهاست،بچهاست،همسراست،مقاماست،

؟هستندهاکدامخداونداناینهاهستچی

آفتاباینگویدمییمشدداردینوقتی.انتهاستبیندارد،هماولندارد،پایانکهشدبازفضاکردیمالوقتی

درآفتاباینباشددیناهلازهرکیپس.هستیددیناهلازاگر.تابدمیدینتويدردیناندر.تابدمی

هویتهمازپرودردپرازذهنیمنذهنیبافتوبستهراآفتاباینکههمهرکسیاست،کردهطلوعمرکزش

توینیداهلازاگر:گویدمیهمینبراي.نیستدیناهلاینمرکزشگذاشتهراشدگی

دیرویهميشاداوکزرووحدتباغيسوبه

توینیحزخوددراگر،خندانشودجزوتهرکه

بودیم،بینهایتوقتیگفتیمذهنی،بافتاینازرویم؟میداریمکجاازوحدت،باغسويبهرویممیداریمماپس

بینهایتآن.افتادیمتفرقهبهشدیمکوچککردیم،هبوطوشدیمفکرساويمبودفکریکاسمگفتند،رامااسم

باورفتیمماکههرجاافتادیم،تلهبهآنجاوشدیمهویتهمآنهاباکهمختلفیچیزهايدرشدگذاريسرمایه

رمایهسمختلفجاهاياین.آنجاماندشد،گذاريسرمایهوجودمانازمقداریکشدیم،هویتهمچیزيیک

.هستیمیکتاماولی.استتفرقهاینتفرقهگذاریممیرااسمشراشدنگذاري

هستنددردآنهاازقسمتیبشناسیدراجاهاآن حضورروشناییباگیردمیوقتاینکهولودانهبهدانهبایدشما

تانکنیدنگاههممردمبهد،کنیآزادکنیدشناساییکنید،آزادکنیدشناساییکنید،آزادخودتان،بیرونبکشید

بهشديیکتاکههمین.بشويیکتابرويشناساییباافتاديگیرکهجاهاییاینازبکشیراخودتبشويآزاد

روید،میشاديیکبینهایتاینازوحدتباغاینازگویدمی.وحدتباغگوییممیرااین.شويمیخدااندازة

خواهد،نمیانسانابرآمدنشپیشکهآمدپیششمابرايپدیدهایناگرحاالهک.بیرونآیدمیشادياینجااز

خودتانرويبگذارید،خودتانرويرانورافکنبکنید،پیداخلوتییکشماکهاستاینهمینآمدنشپیش
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ذهنیيهامناگرکهخواندیمهمگذشتهجلساتدرو.نکنیدعوضراکسیباشید،نداشتهکارباکسیکارکنید،

.کندکمکشمابهاووببرید،پناهزندگیبههمبازوبشویدردکنارشانازجوريیکشوند،میشمامزاحم

این.بشودخندانتوسلولهايدانه،دانهتو،جسمیذراتمثالًبعدت،چهاراینوجودتاجزايتمامبطوریکه

ازانرژي،آن ازوقتیولیخندندنمیکهشماجسمیذراتوسلولواقعاً.بکندخندانرااینهاوبشودواردانرژي

.دهندمیانجامآنموقعرادرستشانکارشوندمیسیراببرکتآن ازخرد،آن 

زیانوضررحسوآنهاکردنزیادوشدگیهاهویتهمازدانمنمیوخشموکینهازدیگرشمافکرشمافکر

فکرهايدر.نداردوجودوجودحسشماذهندر.آیدمییکتاییفضايازایناآلنشمافکرگیرد،نمیسرچشمه

جزوتهرکه.شودمیخندانشماچهاربعدبنابراین.نداردوجوددردشمافکرهايدر.نداردوجودهویتشما

کند،میزندهرااودارد،برکتی.شودمیخندانبشنودکسیاگرهست،شاديپرازشمافکرهرخندان،شود

.نیستنظرتنگببخشد،خواهدمیهمهبهاستبینهایت،فکرایننیستحسوداندازد،میراهراارشک

شویدمیشادبخودخودشماشود،میموفقنفریکوقتیخواهید،میراهمهخیرکهبینیدمیموقعآن شما

منشدموفقنهیا.رسیدمنبهکمخورد،مراحقشدموفقاوبگوییدنداریدراذهنمحدودیتآن دیگرچرا؟

خوددراگر.رودمیبینازمقایسه،دیگرنیستاین.آیممیبنظرکوچکاوباکنممیمقایسهراخودماآلن

بدهیداجازه،بکنیمرااینکاربایدماهستیم،حزینماذهنیمندرهستیم،حزینخوددرماکهبلیتو،حزینی

:هستتیترشوتاسماندهکهمثنويسربرویم

2754بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

راایشانزدنمثلوراایشانطَعنانبیاگفتنجواب

ناشکرسباسرزمین:کهگفتوزدمثالراسباسرزمیناهالیداستانموالناخواندیم،گذشتۀهفتۀکههمینطور

رازیادينعمتهايگفت.بودسبامردمزندگیهشبیخیلیامروزانسانهامازندگیوضعکنیدمقایسهاگروبودند

بخوابدشکراسباگرکه، حرکوابخسبدارشکرمرکب:کهکردتوصیهوکردندمیناشکرياینهاوبوددادهآنهابهخدا

مردمکههمینطورنکردند،گوشآنهاولی.دربیاوریمحرکتبهراشکراسباینبایدنکنند،شکرانسانهایعنی

شااهللاآن اینبعدازحاالایم،نکردهمایاکنندنمیگوشفعالًموالنامثلانسانهایینصیحتهايبهزمانهورهداین
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اینبرویدکنید،استقامتیعنیفاستقمکهآمدانبیابهپیغاماینگفت.کردخواهیمعملوکردخواهیمگوش

وانبیابیندرگرفتهاییبحثو.کنیداستقامتشماولیدهند،نمیگوشآنهاوبدهیدیادمردمبهراصحبتها

گفتخواندیم،رافیلهاوخرگوشداستانماقسمتاینازقبلوراانبیانصیحتهايکردندمیردمرتبکهمردم

کنیممیکوششداریمخوریم،میآبلحظهاینازهوشیارانهوقتیباشدمارمزتواندمیواقعدرکهفیلها:که

شدمیسبباینکارولیخودمان،بینهایتبهبشویمزندهزندگیبهبرویمبشویم،آزادشدگیهاهویتهمازکه

.بترسندوبیفتندخطربهشدگیهاهویتهمیعنینخجیرانکه

بودماهنزدیککهکوهبااليازاوهست،شیطاننمادواقعدرکهاستخرگوششدگیهاهویتهمرئیسرمزکه

خرگوشوخداسترمزماه.ماهفرستادةوهستمماههمنشینمنفیلهارئیساي:کهگفتفیلهائیسربهزدصدا

همنزدیکعکسشانکهدهدمینشانبیافتد،همخرگوشعکسوافتدمیماهعکساگرآبدرحاال،شیطان

زندگیماه.استانآسمدرماهاست،فکراستکوهبااليخرگوش.داردفرقخیلیخرگوشباماهولیاست،

.استزمیندرشیطانخرگوشخداست،است

بودلحظهاینرمزچشمهاست،منمالچشمهاینگویدمیماههستم،ماهفرستادةمنکهگفتفیلبهخالصه

کهبیاماهچهاردهمتوگویم،میدرستکنمثابتمناینکهبرايو.برویدبگذاریدنخوریدآباینجاازاینگفت

منکهفهمیمیآنموقعو.شودمیمضطربماهخوردنآبموقعکهدیدخواهیبخور،آببیاتابد،میماه

آببلهکهدیدبخوردآبکهزدراخرطومشفیلهارئیسباصطالحآمدماههشتمهفتمبله.گویممیدرست

اینبیاید،خردزندگی،بابشویدموازيبخورید،آبلحظهاینازبیاییدشمااگرکهاستاینمعنیش.شدمضطرب

.بترسیدنبایداینازشما.لرزدمیشود،میمضطربباشدذهنیمنهمینکهماهعکس

حرفبهوذهنیمنبهدوبارهبرویدنخورید،آبلحظهاینازدیگربترسیددارید،اختیارشمالحظهدراین

نمیکهاوقصدواستذهنیمناشنمایندهکهشیطانبینبگذاریدفرقنهیا.کنیدگوششیطانخرگوش

منکرانبهآمدموالنا.رفتگذاشتترسیدفیلهاشاهبنابراین.برسیدحضوربهبخورید،زندگیآبشماخواهد

عوضیراقصهمعنییعنیبرویم،بترسیمکهنیستیمفیلهامثلماگفت،بودندگفتهراقصهاینآنهاگفت،

میمنکران.بخوردآبذهنازرفتوذهنیمنبهدوبارهنخوردچشمهازکهرفت؟رفتکجافترترسیدفیلگرفتند،

.کنندتركخواهندنمیراکاراینوخورندمیآبذهناز،هستندفیلهاعیندرحالیکه،نیستیمفیلهامثلماگفتند
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:گویدمی،دهدمیراجوابشانموالنااآلن

آهنجتانجانقهرزهرگشترجنتاندردواکهدریغاای

کهدوایی،بکندخوبراشمادرداینکهدادیمشمابهماکهدواییافسوسکهگویدمی،برکشیدنبرکندن،یعنیآهنج

خوریدمیآبکهلحظههروبخوریدآبلحظهاینازلحظههرشما،بشویدموازيبیاییدشماکهاستایندهدمیموالنا

،نیاوریدمثلذهنباشما:گویدمیرویممیجلوداریماآلن.نیاوریدمثل.نترسیدآن از.شدخواهدمضطربذهنینا

. خواندنمیخداکارباشمامثلهاي

کنیممتقاعدراچیکنمتقاعدرامن،چیهحضورکهبکنندتجسماولکننداستداللخواهندمیمردمکنیدمیتوجه

افسوس.نیستذهندانستنۀ حیطدرایندانیدمیکافیة اندازبهشما.کنیدمتقاعدرامابیاییدشما،یمکنجدلوبحث

عکسرامادوايکردیدزهربهتبدیلیعنی،شدشماکندنجانقهرزهرمادوايولیبشودخوبشمادردهايتادادیمدوا

ذهنیاستداللهايبهخیلیماهرموقع.خواندمیخدامکرآن باقهرنای،قهرزهرکز،کردیدمقاومت،کردیدتفسیرگرفتید

شناساییآمدنپایین،هستهمذهنیمنپايودستبستنخدامکر.رودمیکالهسرمان،تسلیمجايبهدهیممی وزن

دوابهالبتهشما؟دواهبیاکنیدمیتبدیلزهربهراموالنانصیحتهايشماآیا،شندهکَجانقهریعنی.هستماتشخیصو

.کنیدمیتبدیل

ۀ خشمبگماشتخداچونراچشمآن چراغ،اینافزودظلمت راپرد

.مابهکندکمکباید،دادمتوضیحمناآلنبودخرگوشصحبتکهتمثیلآن حتی،شمابهدادیمماکهچراغیاینگویدمی

شدگیهویتهمیکاینکهمحضبه،شودمیشماوجودواردخرداینکهمحضبهریدبخوآبلحظهاینازآییدمیشماکه

میچیخداازما،چیهماهعکسکنیدتوجه.شودمیمضطربعکسش،شودمیمضطربماهعکساین،افتدمی

عکس،ستاذهنیبافتهمین،ماستذهنیمنهمین،ماهعکسما.ذهنیمندرنیستیمزندهکهخودشبه؟شناسیم

.ایناست

گفتیدمی؟گفتیدمیچیکنیدنصیحتخواستیدمیفیلبهاگرشما،نکننگاهآببهتوگویدمیمابهذهنیمناینولی

آن آنجاستماه،کننگاهراباالآن فیلخانمیاآقاايباالستآن ماه،لرزدمیکهنکننگاهماهعکسبه،بخورراآبتتو

آبشماکهاستمعلوم.ماستذهنیمنهمینعکس.شودمیمغشوشداردکهاستعکساین،خوردنمیتکاناصالً

.ترسیدمیشماوشودمیمضطرباین،بشودشناساییذهنیمناینوبشودشماوجودواردزندگیخردیعنی،بخورید

پهلوشهمخرگوشعکسوباالآن نهاستایناًحقیقتماهکندمیفکرهمفیل،هستیداینکردیدفکرحاالتااینکهبراي

بافتاینراماهعکسماکههمینطور،بینیممیآبتوياینکهبراي؟استیکیمابرايماهوخرگوشعکسچرا.بیندمی
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ماذهنیمن،استیکیشیطانباماذهنیمنواقعدر.استپهلوشاستشیطانکههمخرگوشعکس،بینیممیذهنی

انرژيیک،بگیریدجهاناینفیزیکیودرديوباوريشدگیهايهویتهمۀ مجموعشماراشیطان.استشیطانة نمایند

جنسازرودمیآیدمیاستحضورجنسازوقتی.داردهمخوانیآن باانرژياینستهذهنیمنآدموقتی.دیگراست

گوییممیموقعییکشیطانپس. گیردمیقرارنشیطااینثیراتتحترودمیذهنیمنتويکسیهر،شودمیزندگی

:گویدمیخالصه.آیدنمیخوششانهابعضی

.راذهنیمنة پرد،داشتهنگهشماچشمجلويراپردهخدااینکهبراي؟چرا،کردبیشترشماچشمدرراتاریکیچراغاین

میشما.دهیمنمیاهمیتودانیممییادانیممین؟کنیممیستیزهچرا.کنیممیستیزهمااینکهبراي؟داشتهنگهچرا

وآوردمیبوجودزندگیرالحظهایناتفاقکهمعتقدیدوپذیریدمیرالحظهایناتفاقشویدمیتسلیمموقعهرکهدانید

.بینیدمیتدرسشما.شودمیبرداشتهلحظهیکشماچشمجلوازپرده،بیفتدشمابرايتواندمیکهاستاتفاقیبهترین

درزیاديمقاومت،نشویدتسلیمهیچ،ببینیدجسمیيهوشیارباهرلحظه،کنیدمقاومتشمالحظههرباشدقراراگرولی

.شنویدنمیرابزرگاننصیحتهاي،پایینبیاوردراشمايهوشیاردردها،باشیدداشتهاتفاقاتمقابل

عینکآن پشتازپردهآن پشتازتوانیدمیشما.يهوشیارچشمجلوياستذهنیمنة پردهمینخشمة پردپس

ة پرد؟هستخشمة پردچراببینید،هستپردهکهببینید،ببینیدزندگیعینکپشتازبشویدتسلیملحظهیکنبینید

.کنیممیستیزهمااینکهبراياستخشم

سَماازاستفزون ریاستمانکهمشا؟ازخواهیمجُسترئیسیچه

منکراشذهنیمندردارداصراروداردذهنیمنهرکسیدیگر،هستندانسانهاواقعدرمنکرانگفتندمنکرانآن چون

دیگرچیزاگرحاال.نیستدیگرچیزوهستفکروهستذهنوهستذهنیمنهمینفقطاینکهبهاستمنکر.است

.منکریدهمبازنشویدزندهبهشوهستخدابگوییدشمااگر.استمنکرهمزبا،داردمینگههمبازراذهنولیهست

راآفلخداهاياگر،نشودتسلیماگر،نشودزندهخدابهاگر،نیستفرقخیلینیستوهستخداگویدمیکهکسیبین

.باشدنکردهآزادالطریقازآنهاازراخودشاگر،نشناسد

ازگویدمی.بشویدهمهرئیسخواهیدمی.آوردیدروپیغمبريبهداریدشدنرئیسبهعالقهچونشماکهگفتندمنکران

ازیعنیاستبیشترهمآسماناز. استبیشترهمآسمانازمانریاستدرحالیکهخواهیممیرئیسیچهماشما

اندازةبه.استآسمانازبزرگترماسروريمابزرگیشده،زندهخدابینهایتبهیعنیاستبیشتربینهایت

.گفتندپیغمبرانخواهیم؟میرئیسیچهشماازما.خداستبینهایت
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رپُگشتهنیرگسِزیییکشتخاصه؟ردُحبریکشتزابدیشرفچه

رويکهکشتیمخصوصاًبگیردتواندمیکشتییکازبزرگییاشرفچهمرواریدگوهر،ازپردریايکهگویدمی

یکتاییبحریکماکند،میصحبتذهنیمنانسانبهراجع.استمدفوعوکثافاتازپرولیرودمیدریا

کههستندکشتیمنتهاهستند،کشتیذهنیمنانسانهاي.استیکتاییدریاياست،یکتاییبحرموالناهستیم،

گویدمیدریابهاست،شدگیهویتهماستدردازپرکهکشتیاین.هستندهاشدگیهویتهمودردازپر

ازتوازمنگویدمیبشوي،رئیسمخواهیمیتوگویدمیدیگر،چیزتاهزاروشاديوخالقیتوگوهرازپرکه

.ببرمخواهممیايبهرهچههستیدردازپرهستیکثافتازپرکشتیکهتواحترام

وبودند،بینهایتجنسازآنهانیامدند،رئیسیخاطربهاولیاءوانبیاءوموالنامثلانسانهاییکهبینیممیپس

واحترامدیگر.دردهاستوشدگیهویتهمازپرمرکزشاندرانسانهادیدنداند،دیدهکهحضوردیدباآنها

دارد؟ايفایدهچهمابهشمادادنشرف

منودهرّذاندرویآفتابکبودوکورۀدیدآن غیدریا

پشتازاینکهخاطربهاستکورهمدادم،توضیحامروزراکبودوکورشما،کبودوکورچشمدرکهافسوس

برکهمادیداین.استدردازپراستآسیبازپراینکهبراياستکبودبیند،میشدگیهاهویتهمعینک

راذرهبنابراینبیندنمیراآفتابدیدیناگویدمی.بیندنمیدرستشدگیهاستهویتهمودردهاستحسب

میبینند،میبدنیکراآفتاب.ببینیدرابینهایتآن ببینیدراآفتابآن بایدبینیدمیشماراموالنا.بیندمی

غذاهمماخوریدمیغذاشمایم،اجسمهمماوایدجسمهمشماگفتندکهاینبراي،وایدجسمهمشماگویند

.هستیدمامثلشماپسکنیم،میهمماکنیدمیمثلتولیدشمام،خوریمی

قبولیاشود؟میزندهخودشبینهایتبهخداانساندرکهداریدقبولشماواقعاًاستاینسئوالحاالپس

موقعبعضیبگیرد،هویتبایدفکرحرکتازاستذهنیمنمحدودفکرهمینانسانکهکنیدمیفکریاندارید؟

میکوچکشودمیبزرگفکربا.نیستخودشاختیاردرآید،میخوششهاموقعبعضیبشود،عصبانیها

حالشهاموقعبعضیشودمیخشمگینهاموقعبعضیاست،اعتمادقابلغیراستمتغییرحالشبسیاروشود

.شودمینخشمگیبشنودبدچیزدفعهیک.شودمیخوبحالشبکنندتعریفازششود،میخوب
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مدرانیدگریبانمترسیدمترسیدبگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندریااست؟اینانسان

جسمراخودتانیاشویدمیزندهاوبینهایتوزندگیبهداریدقبولبینیدمیزندگیجنسازراخودتانشما

کنیم؟نمیصحبتاینهاوهایشمسافرتوموالناجسمازاینجادرراچما.بینیدمیجسمهمراموالنا.بینیدمی

ازکهپیغامهاییازکنیممیصحبتاوخردازکنیم،میصحبتاوبینهایتآثارازما.بینیمنمیجسماینکهبراي

.خوردمیمابدردآوردهورآن 

دیندینیطجزسیابلدهیددیدنَومثلیببودکهیآدمز

مانندومثلبیچرااستمانندومثلبیکهانسانازیاآدمحضرتازگل،یعنیطین،نظیرهمتا؛یعنینَدید

امتدادآید،میهوشیاريزاییم،نمیوشویمنمیزادهمااینکهبرايهستیم؟مانندبیومثلبیچراما؟است

صدف،گهربرنیضررآیدصدفبرسوزد،نمیشودنمیخیسست،نیپذیرآسیبجهاناینبهآیدمیخداییت

یامابنابراین.آیدنمیضررمااصلبهولیآیدمیضررفرمبهفرم،تويافتادههوشیاريایناست)بدن(این

فقطبیندمیگلفقطشیطان،چشمشیطاندیدةاماهستیم،ندیدومثلبیماهمهآدم،اولینیاآدمحضرت

.بیندمیرافرم

محدودیابینیدمیآنطوريراخودتانبینیدمیابدیتوبینهایتیکبصورتراانسانآیاچیه؟شماددیحاال

میابدیتوبینهایتاگرولی.استابلیسدیداینبینیدمیمحدودیتهمینبینیدمیمحدوداگربینید؟می

خیانتکهداریدذهنیمناینبهظنیسوءهیچ»شکلتنیامجانبرتوبریمینیخاگمان«:گفتامروزوبینید

نشانشمابهجسمراشماکه.استدادننشانبدهایشخیانتازیکیشما،بهدهدمینشانبدوکندمی

.ترسیدیدنمیمرگازاینقدر.ترسیدیدنمیاینقدردیدیدنمیجسمراخودتانشمااگر.بدهد

خاطربهمن،امآرامیدهچاهدریوسفانرضايبهر.امکردهنقلقبالًمنگفتترسد؟میمرگازمازهانداهمموالناآیا

.هستمچاهاینتويهستیدچاهتهکهشما

1372شمارهغزلشمس،دیوانمولوي،

مادزدیدهراکهمالکجا؟ازمن؟کجاازحبسامماندهدنیاحبسدرمصلحتبرايازمن
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.امندزدیدهجهاناینازچیزيیعنیکند؟حبسمراامدزدیدهراکیمال:گویدمی.نیستمتنحبسدرمنیعنی

جنسازاونه.امندزدیدهچیزيمنذهن،زندانبهرودمیبشودهویتهمکههر.افتدمیحبسبهبدزددکهره

.هستیدبینهایتجنسازهمشمابودهبینهایت

بودخانهراکودیجنبطرفزانمنودیدهبارش،هوانیدچشم

انسانکهوقتیازماست،بهاراالن.بیندمیزمستانرابهارذهنی،منچشمظاهر،چشمیعنیوانهیدچشم

.افتادهافتادمیایدبکهاتفاقیهستیم،اتفاقآن منتظرهنوزماافتاده،افتادمیبایدکهاتفاقیبزرگترینشدیم

چشمبیندمیبدکهچشمیاما.بشویمزندهاوبینهایتبهتوانیممیماکهگویدمیداردابیاتاینهمهکه

ازانرژيآنجااز،بودخانهراکودیجنبطرفزان.جنبدمیذهنازکهاینبرايچرا؟.بیندمیزمستانرابهارابلیسی

ازراتانبینششمااست،ذهنیمناالنخوبتانخانهشما.بوداشخانهکهگرفتشبینآنجاازگرفتعقلآنجا

.خوانیممیرابیتاینهمینبخاطر.تسلیمطریقازبگیریدآنورازراتانبینشلحظهایننگیرید،ذهنیمن

شدگیهویتهمازریمبگیدردازاگرماچی؟ما.گیردمیشدگیهویتهمازگیرد،میذهنازرادیدششیطان

خرگوشگفت،میراهمینخرگوشداستانو.بکنیمراکارایندهدمییادمابهاو.شیطانیمنمایندهکهبگیریم

خواهدمییاکند؟میکورماه.کندمیکورراشماآیدمیماهنکنیدراکاراینکهکردصداباالار.بودشیطان

یاشودمیبازماچشمهايتسلیمطریقازبخوریمآبلحظهاینزاللچشمهازاگرماکند؟بازراماچشمهاي

.شودمیبازکهاستمعلومشود؟میکورماچشمهاي

چهاردهمماهشبکنیدنمیباوربروید،آن اطرافازشما!استمنمالچشمهاینگفتهخداکهگفتشیطان

راماهاضطرابهمبینیمیراماههمبینیمیمراعکسهم!فهمیمیخودتتوبیاشدهکاملماهوقتییعنی

کهرفتفیلپس.ایمکردهراکاراینهمما.بروبگذارراچشمهنخور،آبدیگر.خوريمیآبوقتی!بینیمی

.شدمیعوضدیدشمدتییکازپسگرفتمیچشمهازاگر.بگیردذهنازدوبارهراهوشیاریش

نمیبینشآنجاازکردیم،زندگیذهنتويحاالتاما.داشتیدخانهحالتاکهجنبیدمینآنطرفازشماپس

ذهنمانناظرتوانیممیآیاکهببینیمخواهیممیداریم،جسمیهوشیاريماکهفهمیممیلحظهایندرگیریم،

میراآن کهاینبراينیستذهنجنسازناظراینببینیمبتوانیمراذهنماناگررا؟ذهنمانببینیموباشیم
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شما.ببیندتوانستنمیکهبوددردجنساز.ببیندراذهنتوانستنمیکهبودفکرجنسازاگر.ببینیمتوانیم

لحظهایندرفکريهرکهدیدخواهیدروزيیک.کردخواهیدایجادچشمهازخوردنطریقازبتدریجراناظر

.نداریدراناظربدونذهندیگر.بینیدمیقشنگکنیدمی

میخودشدنبالراما.کندمیبزرگوکوچکراماوکندمیفکرماکنترلبدونگونهمعتادناظربدونذهن

غلطفکرایننه،بگویید.کنیدردتوانیدمیراهایشبعضیبینید،میرافکرهایشهستیدناظروقتی.کشد

فکرکردندرستجايذهنروند،میندهیهویتآنهابهداردیانجرفکرهاسريیکشماذهنتوينهیا.است

میبزرگوکوچکراشماآیدمیبوجودفکروقتیولیدیگر،استفکرروندمیآنهاندهیوزنشمااگر.است

.استفکرجایگاهذهنحاالگفتمیناظرکهفکرآن باداردفرقفکراینگیریدمیهویتآن ازکند،

دهید؟نشانواکنشآن بهبایداست؟جديبگذردذهنتانازفکريهربگیرید،جديبایدبکنیدکريفهرشما

بینشدارد،شادياست،اصیلترنیست،فکرجنسازاستهوشیاريجنسازکهکنندهنگاهناظرحضورچرا؟.نه

اینازجنبدمیورایناز.بوداشخانهقبالًکهجنبدنمیآنطرفاز.نیستفکردیدمثلدیدشدارد،دیددارد،

.گیردمیشناساییگیردمیبینشوراینازگیرد،میخردوراینازگیرد،میدیدور

2761بیتسوم،دفترمثنوي،مولوي،

راهزاوبگردد،دولتیبشیپگاهگاهدیآکهدولتبسایا

آمادهاوچونیولاستدولتیب،ستینبختکینکهیکسشیپدیآیمهگاگاهیبختکینبساچهدیگویم

اطالعیبچونماوماسراغدیآیمیبختکینلحظهبهلحظهکهشودیممعلومپس.برگرددراهازستین

همانکهدولتآن ازما،میهستیجسمتیهونیامرکز،میهستنیماهایشدگتیهوهممشغولومیهست

پس.میشوینممیتسلما،میکنیمزهیستما،بشودوارددیآیمیزندگ.دیایبمیگذارینم،میناآگاه،استحضور

زهیستمینکنتیشکااگر.کندکمکمابهخواهدیمبزرگطرحآن .دیآیمماسراغبهاًدائمیبختکیندولت

راکارهانیاداردکهمیباشذهنمانهدشا،ناظربصورتایمینکنبدوخوبمینکنقضاوت،مینکنمقاومت،مینکن

،کندآزادیذهنتیهونیاازراخودشلحظهنیادرخواهدیمیزندگکهباشدلحظهنیادریآگاهای.کندیم
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قیطراز؟يجورچه،منبهکندکمکیزندگکهبدهماجازهکه.نمیبیمهمراذهنممقاومتوتماشاگرممن

.منبعدچهاربهاوخردورودوبودنموازي

باختعشقنداندیبدخبتشیپناشناختدیکامعشوقبسایا

نیبنابرا،دادهقرارمرکزشراذهنشکهیبدبختآدمشیپدیآیمناشناختهبطورزندگی،معشوق،بساچه

فرماشافهیق،مبدلۀافیقبادیآیملحظهنیا.استبلدرازهایچبايعشقباز.ستینبلدرایزندگبايعشقباز

ستینندشیآخوشچونلحظهنیااتفاقبایذهنمنیعنیبدبختنیاواستلحظهنیااتفاق،استلحظهنیا

لباسهردرراشاهشناسدتاشناسشهباشدکهخواهميادهید.کندیمزهیستستینذهنشمطابق

پس،شناسدیمدیآیمندیناخوشآلحظهنیااتفاقمبدلۀافیقباکهراشاهباشدحضورجنسازماةدیداگر

یمرااصلتانشمابه،کندیماوجنسازراشما،لحظهایندراتفاقهررشیپذ.شودیممیتسلنیبنابرا

اومیتسل،شدنیکیاوبایعنیخداباباختنعشق،دهدیمادیيعشقبازشمابهشناساندیمراخدا،شناساند

،ردیبگاریاختدرراشما،کنديورزعشق،کنديخردورزکندعمل،کندفکرشماقیطرازاونکهیاوشدن

.بدهدسازمانراشمایزندگ

ضاستالقَسؤ،راقلب،بلّقَمُنیوماستحرمان،رادهید،دهغلطنیا

يدینوماییذهنمننیهم،اندازدیماشتباهبه،اندازدیمغلطبه،دهدیمغلطرادهیدکهيزیچنیا:دیگویم

نیهم،هاستیشدگتیهوهمنیهم.استیذهنمننیهميدینومیگهبهریب.ماستیگهبهریبای

قلبکهيزیچنیا،راماچشمدهدیمغلطپس.دیآیمبوجودتیهوازپريفکرتیفعالازکهاستيهوشیارنا

،بديقضایعنیضاالقَسؤاستبدياقضنیهمنیادیگرزیچکیبهکردهلیتبد،کردهمقلبرامامرکزراما

فکريمساوراخودمانمیگفتکه،آمدماسرکهبالیینیهمزهایچبایشدگتیهوهمنیایعنی.یبدفرجام

.میکردمربوطخودمانبهرازهایچ،منمالنامبهدیگرفکرکیقیطرازوکردیم

درهميدیگرزیچکیهستیذهنبافتکیواقعدرکهمیشناسینمراتیمالکومنمالمییگویمکهنیا

ریتصونیابهمیکنیممربوطراآن یذهنریتصو،دیگرزیچکیایلیاتومبمثالًمثلخانهمثلهسترونیب

مالفکرۀلیبوسکهيزیچنیاازکهنیا.استتیمالکاسمشنیا.بشودبزرگیذهنریتصونیاتا،بزرگیذهن
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.ستضاالقَسؤاستبديقضانیابشودمامرکزنیاومیریبگردخاصطالحبهما،شدهانباشتهوشدهدرستمن

بهراماچشمیگبهرهیبويدینومحرماننیاو،تیمحدودکیبهتینهایبدمعکیازشدهلیتبدمامرکزپس

؟استدرست،اندازدیماشتباه

کهيزیچآن وشوداشتباهدچارماچشمشودیمباعثکهماستیذهنمنیعنیبدبختیایندیگویمداردبله

.استیذهنمنهمبازبديقضاهماناداردیمبازقتیحقشناختومشاهدهازراقلب

شدهلّظُرامشایکورولعنتشدقبلهرامشا،نیسنگتبُونچ

منيبسوماشودیمماقبلهیوقت.شودیمسنگجنسازشودیمسفتکهستهیهنذمننیهمنیسنگبت

رامايفکرهااو،میکنیمشیستارااو،میکنیمفکراوبرحسب،میپرستیمرااواًدائممیگذاریمنمازمان

ینمشما.میکنیمپرستشپسرااوکندیمنییتعرامااحساسوکندیمنییتعراماعملوکندیمنییتع

کهيزیچآن بانیسایعنیلهظُنیبنابراپس.ماستمرکزنکهیايبرا؟چرا!میکنینمپرستشمادییبگودیتوان

.استکوريولعنتمابانیسا.اندازدیمهیساماسر

نیا،مینیبینميهوشیارچشمباومینیبیمذهنیمنچشمباماکهاستنیاهميکور،خداستماللعنت

امروزواستکورآدمآن دهدیمسامانشایزندگبههایشدگتیهوهمبرحسبیهرکس.ماستيکور

بهلحظهنکهیامثلدرست.هستهمخدالعنتخدامکراست،شحالشاملخدامکروبودخدامکرصحبت

خوشروزکهکنمیميکار،ينشوموفقکنمیميکار!يونشموفقاهللاءشاآن کهدیگویممابهخدالحظه

خودمانما،میکنیممقاومتمانکهیايبرا؟چرا.خداستلعنتنیا.يبشودچاردردبهکهکنمیميکار،ینینب

.اوخردازمیکنیممحرومرا

سفتچرا،سفتبتیعنینیسنگبت.نیسنگبتهگذاشترااسمشکههستآفلانیخدازتانکمردراگر

جاشدندمحکموآنهاشدندسفتومیدیچسبآنهابهماکهییباورهاازاستيفکربافتکینکهیايبرااست؟

ینموشنودینمسنگکههمانطوراستسفتکردند،سفتش.دردهاةبعالو،شدندریگيجایا،مادرانداختند

بدشیزندگهمیلیخ،داردعلماستدانشمندیحتکهنفرکیباشما.ندیبینموشنودینمهممادلندیب

.بردینمخوابششباستدردریز،دارددعوامردمبادارددعواشیهابچهبا،دارددعواهمسرشبااست
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چرا.کندینمقبول،دیخوانیمنمازآنجابهلحظههر،شماستۀقبلآن ودیداريمادمرکزشماکهدییبگواوبه

داشتهعلمیوقتاًلزوم.کندینمنایبرامامیبشوتیهوهمعلمباومیباشداشتهعلممانکهیا.استکورکه

ینمفرق.شودیمگشودهمايمعنوبعدازیزندگراه،میستینبلدرایزندگراه،میکنینمیزندگخوبمامیباش

.دهدینمگوششمابهشدهتیهوهمدیگرعلمایکیزیفعلمباکهیآدمآن ،مرکزتاندیبگذاررایچشماکند

.استاوباخدالعنتهموناستینابهماستکرهم

راسوالنیاوکندآگاهشدرد،اوردیبدردشبداتفاقات،افتدیبشرایببداتفاقاتتااستشخصنیاباخدالعنت

نیابهکهدیادهیپرسخودتانازراسوالنیاشماو؟کشمیمدردچرامینطوریاچرامنکهبپرسدخودشاز

.دیکنیمگوشرنامهب

حق؟مهرازجانوعقلنشایدچوناَنبازِحقسنگتانبشایدچون

بهکهیجانوعقلچرا.میپرستیمراخودمانيماددلماکهچرا،باشدخداکیشرسنگکهاستستهیشاچرا

تینهایببهدیگريانسانهاوایاولوغمبرانیپدرخداکهدیبگوخواهدیم؟نباشدخداهمراز،هستزندهحضور

شماسنگاما،ستینخداهمرازيهوشیارجانوعقلنیا،نهایادارنديهوشیارجانوعقلوشدهزندهخودش

.نباشددرستنیادیکنینمفکرشما؟خداستکیشردیپرستیمشماکه

مَلیک؟مهرازِزندهنشایدچونشریکشدرامهامرده،ۀپشّ

درکهخداستتینهایبهما،شدههماکیشربعد.استیذهنمنمردهۀپش.خداستءاسمااز،خدایعنیکیمل

نیامیشویمزندهاوتینهایببهمیشدآزادییشناساباجهانازیوقتمایعنی.شودیمقائمخودشبهانسان

.استمردهۀپشرا،مرکزمان،میکنینمشیرهاانسانهامایعنیسبایاهالکهستهیذهنمنمردهۀپش،هماست

چهنیا،ستینخداهمرازخدابهزندهيهوشیارموقعآن .هماستهیشب،هماستکیشرمردهۀپششمايبرا

آزاديهوشیارنیاخودتانبهدیبدهاجازهدیبدهمجالشمادیبگوخواهدیم؟دیکنیمشمااستیاستدالل

فرمراآدمکهرااستیسیابلدید،خداستنیهمهماکهدیشویممتوجهاشموهمابهدیبشوزندهشماوبشود

نگاهخودتبهشمانهکهگفتهسیابلبههمخداواستجسمهماوجسمممنگفتهدهیدجسم،دهیدگل،دهید

کهتمهسمنیول،رودیمآنورنوریادارداستفرمنیاکهاستدرست.شومیمزندهخودمبهمنآدمدرنکن
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گفته.کنسجده،دیگرجورکیهستممنکهآدمنیابهایبشما.تمیابدوتمینهایبمنم،شدمزندهخودمبهاودر

؟یچیعنی.یهستمنلعنتموردامتیقتاستهينطوریاکهحاالگفت.بکنمتوانمینم،کنمینم

موردمینشدزندههمابهیعنی،نشدهماامتیقتامیهستیذهنمندرمیهستطانیشةندینماماکهیزمانتایعنی

.دیگردیگویمراهانیهمداردلحظهبهلحظهمیهستخدالعنت

خداستۀتراشیدزنده،هپشّمشاستۀتراشیدمرده،مگریا

اهگیجاآن ازوذهنمیافتادمایوقتدیگربله.شماستخودةدیتراشیذهنمنیعنیمردهکهيزیچنیاای

خوشمانماماستةدیتراش،استمردهمیدیتراشرایذهنمننیاومیکردسقوط،میکردنزولومیکردهبوط

بهرانیدروغ،میآنطور،مینطوریامنم،یکرددرستتصوراتمانيتوبایزچقدررامامیگليگلهادینیبب.دیآیم

،دیکنقبولهمشمارامندروغنیا.دیکنقبولمهشمادییایبمیافتادراهمردمدنبالومیقبوالندخودمان

.دارمرامشخصاتنیامنکهدییبگو

نیادینیبینمشمااستدروغدیدانیمکهشما؟دیکنیمقبولشمادیداررامشخصاتنیاگفتندآنهابوخ

یمشماکهیدرحالدیستهیپربرکت،دیهستیخوبآدمشماندیبگومردماگر؟مرکزتاندررادردازپريمادمرکز

حوصله،دیکنیمیحوصلگیباحساس،دیکنیمییجدااحساس،دییتنهادیحسودهستید،نیخشمگدیدان

؟دیآیمدردرستنیابوخ،دیستینزنده،دیندار

زندهۀپش؟راشمادوبارهبتراشدخداانههوشیاردیگذارینمچرا؟دیشویمزندهشماکنندقبولمردماگر

یمتینهایببتراشدراپشهخدافخداستةدیتراش،پشهگذاردیمرااسمشزندهۀپشنیا،خداستةدیتراش

ریغ!دینپرسشماکه،استنیهمصحبتامروزدیبشومیتسل؟يجورچهدینپرس.بتراشدراماخدایعنی،شود

.استنیهممیمستق

درماکهيآثار.نیببراهسترونیبدرکهيآثار.نیببراآثارشما،میرسیماآلننیهم.اورینمثال،نزنلیتمث

پرایانديشادازپردارندبرکت؟بدندایخوبند؟میآوردبوجودییزهایچچه.ماستمرکزبامتناسبمیداررونیب

؟اندیآبادانایانديخرابکارازپر؟نداغماز
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کیشاستمارسَرِارماراندُمِّخویشکردِصنعتوخویشیدعاشق

خودتان،خودتانصنعتودیهستخودتانیذهنمنعاشق:ندیگویمایانب،انسانهاشما،منکرانشمادیگویم

،دیقبوالندگرانیدوخودتانبهدیدادنسبتخودتانبهخوبيزهایچهمهزارجور،راتانمندیادهیتراش

.دیکناملتخوبذرهکیشمادرستهنیارآخدیهستآن عاشق

نیاازو.رودیممارسردنبالماردماست،مارسرتابعماردمیعنی،مارهاستسرشانشیکمارانمدگویدمی

دیدخواهیماالنو.دیآیمبوجودآثارآن بامتناسباطرافشدرباشدچههرشمامرکزدرکهکندیموعشرجا

راهایشاناشغالمردمکهبینیدمیرویدمیجایییکشمااگر.ماستدلآلودگیمامحیطیآلودگیهاي

آلودگیازپردریاهاساحلیعنیهاساحلکنار،کنندمیپرتشاناتومبیلازراچیزهاخیابانها،تويریختند

،هستدعواماخانهاگربیرون،درکنیممیمنعکسرامرکزمانما!رادلشانآلودگیدهد؟مینشانراچیاست

.بیروندرکنممیمنعکسرامرکزاینمن،دارمدعوامردمباراگ

لذّتیوراحتیّسر،آن درنینعمتیو،دولتیّدُم،آن درنی

بهبزند،نیشخودشبهخواهدمیکهاستانسانمرکزبزند،نیشخواهدمیماراست،خوبیتشبیهماریعنی

استبیرونکهدمشکند،زیادرادردخواهدمیدردهاباشدههویتهمآلودهمرکزیک.دبزننیشهمدیگران

آلودهمرکزچونجاهاخیلیدرکهبینیدمیشما.نعمتینهاستبختینیکنهرود،میدنبالشاستآثارش

اوقاتگاهی.ردهاستدازمسمومببینیدراهابچهدعواست،ازپرببینیدراهاخانوادهشمابیروندرهست،

چرا؟.هستندافسردهباشند،جوانیشورازپرباشندشاداباینکهعوضبینیممیساله20ساله15پسریادختر

.نیستنعمتوبختینیکدمآن در.ماستدلحاصلماست،تربیتحاصلماست،جامعهحاصل،ماستحاصل

داشتهبرکت.باشیدشادباشید،خوشحالبینیدمیوقتی؟باشدشاديازپرکههستچیزهاییاطرافتانشما

.باشندراضیمردم.بدهددستشمابهآرامشحالتیکبنشینیدباشد،

لذّتیوراحتیسر،آن درنی

درنهداریمچیزيمادرونازنهیعنیلذت،نهداردوجودراحتینهاستانساندلموردایندرکهسرآن در

.استماردممابیروناست،مارسرمامرکزچرا؟.کردیمدرستخوبیچیزبیرون
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یاردوهرآن درخورندوالیقندماردُمِّآن بُوَدگردانسرگِردِ

الیقمرکزوبیرونیآثاریعنییاردواینوبلیسرش،نزدیکآیدمیدمشوپیچدمیسرشگردمارگویدمی

مابیرونکهنکنیدگلهشما.ماستمرکزالیقودرخورکردیمدرستبیروندرماچیهرپس.همدرخوروهمند

گویدمیدمو.استماردمبیروناستمارسراینجا.کنیدنگاهرامرکزکنیدنگاهرااینجااست،طورياینچرا

.پیچیدهسرایندور

بشنویخوشگرنامهاهلیدرغزنویحکیمگویدچنانآن

بتوانیاگر،نامهالهیدردهدمیتوضیحخوبخیلیراهمینیاگویدمیراهمینهمسناییحکیمگویدمی

.بشنوي

خرگوشِباخرشخصِآمددرخورقَدَرحکمدرتوکنفضولیکم

ومقاومتهمینمافضولیحاال.نکنفضولیاصالًیاکنفضولیکمترالهیفرماندرلحظهایندرگویدمی

ذهنخدامغزکهحالیدر.نشویمتسلیم،نپذیریموکنیممقاومتکنیمقضاوتشودمیسببکهماست،قضاوت

بینشاینهمشمامورددرکندمیادارهراکائیناتتمامکهلحظهایندرخداحکمخدا،تدبیرخدا،اندیشهخدا،

ادارهاوخردبهاینهاکوچکی،اینبهمنِحاالمن،رويدادهراتوجهشدهآمخداچراحاالکهنگوییدشما.داردرا

اوبوسیلۀمازندگیپس.ماجملهازاستجاريچیزهمهبراوخردهستیماوامتدادماافتدمیاتفاقشودمی

.شودمیاداره

بشنوندراچیکهاینباانهاانسهوشیاريمیزانیعنی.درخورندهستند،متناسبخرشخصباخرگوشگویدمی

سناییشعراینبلی.دهدمیتوضیحخودشدارد.باشدجنسیچهازمرکزشانکهداردبستگیببینندراچی

:گویدمیاست

سنایی، حدیقة الحقیقھ

خرسربااستدرخورخر،گوشبربیروننهآمیازفضولتو
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اینکهاستاینمانوظیفهتوومنیعنیبردار،نهآمیازراذهنیمنمینهفضولرا،فضولتوکهگویدمیو

تا.بردمیپیشراکارشوکندمیدخالتلحظهایندرخداتصمیمدرقدرحکمدرکهراذهنیمناینرافضول

خرابیونشدیمجهمتوشده،خرابمازندگیوکردیمستیزهوزدیمراحرفمانوشدیمبلندماحاالتابردهحاال

کنیمنگاهکهاینازغیرکردیممالمتراهمه.خداسرنوشت،اتفاقات،دیگران،رويکردیممالمتهمزندگیمان

آن ازمامرکزچوناست؟خرگوششبیههمماگوشواست؟خرسرمثلمامرکزآیاکهببینیممرکز،اینبه

بودهوشیاريجنسازاگر.شنودمیمادياستماديچون.استجنسآن ازهمشنواییشنوعاستجنس

.آنورازشنیدمیراخردپیغام

بهاگراستآساناست؟آسانکاراینآیا.برداریمنهآمیازراذهنیمناینکهاستاینمااشکالتنهاپس

کنیم،کارخودمانويرکنیمرهارامردماگراستآسانکنیم،تکراراگراستآسانبدهیم،گوشبزرگانحرف

اولمنکهگویندمیهابعضیکهاین.بدانیممهمراخودمانبهتوجهبدانیممهمراموضوعایناگراستآسان

.شدهدیرموقعآن چیزها،اینبهبپردازمحاالبعدبشوددرستاممالیوضعبشومپولدارباید

بهمراخانوادهبکنید،دعواهمسرتانباباشیدداشتهسرهمکنید،کارسالگی50سالگی40تاشماکهشودنمی

وسیلهاینکهوباشید،داشتهمسمومانهنشروحشرهمهمهبامسیرایندروکنیدمسمومراهایتانچهببریزید

همهاینکهببینیسالگی50در.بکاريپوكبادمکاریدمیذهنیمنباوقتیکندمیفاسدهمیشهراهدف

شدیدگیجشده،خرابفکرتانشده،خراببدنتاندارید،پولحاالولیکردیدایجاددردوکردیداشتباه

راوضعممنبگذارکه.استلقفکراینپسکنید؟درستبرگردیدخواهیدمیجوريچهشدهخرابروابطتان

.بعداًکنمدرست

هانجاباهاوصفمناسبشدهااَبدانوعضوهامناسبشد

آیدمیبوجودبیروندروبینیمیاصطالحبهبیرونازکهچیزهاییگویدمیگوید،میراموضوعهمیندارد

کننگاهرابدنیکشما.استمتناسبیااست،مناسببدنهاباعضوهاگویدمیشماست،مرکزبامتناسب

مناسبند،اینهاپیشانیش،وردنشگواشچانهوصورتشودماغشوچشمشبینیمیکننگاههمصورتش

متریکچپدستمثالًکهشودنمیاندمساويچپوراستدست.استبدنمناسباعضاء.هستندبدنمناسب

مانداریم!باشدیکیآن ازبیشترمتریکمثالًپایک.نداریمچیزيهمچونباشدمترچهارراستدستوباشد
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شماجانگویدمییعنی.اندمتناسبجانهاباهموصفهاو.ندامتناسبمباهبدنهاواعضاءپسچیزي،همچون

حاالاست؟درست.استمتناسبمرکزاینبابیروندرآثارشبیروندرآن وصفباشدجنسیهرازشمامرکز

يچیزهابیروندرباشدعدمجنساز.استمتناسباشخوبیباشدخوباست،متناسباشبديباشدبدایناگر

.شدهدرستبدچیزهايباشددردباشدشدگیهویتهمباشدبديجنسازشده،درستخوبی

پولبافقطمگربکنی؟خواهیمیکارچهاطرافتدرشدهدرستبدچیزهمهاینبینیدمیسالگی50درشما

روابط.کرددرستراروابطشودنمیپولبا.کرددرستراچیزهمهشودنمیکهپولباکنی؟درستتوانیمی

.کردپاكشودنمیراهاکینهکرد،پاكشودنمیرارنجشهپولبا!راشدهخراب

برتاشدشحقکهجان،باگمانبیباشدشتناسبجانیهروصفِ

.تراشدبخداکهجانیباگمانبیداردتناسبجانیهربیرونیآثاریعنیوصفگویدمیگوید،میراهمیندارد

هویتهمدردهااینباداریم،درددلماندرداریمذهنیمنمااگر.تراشدمیخدارادوهرکهکنیدتوجهحاال

دیگر،چیزیکبیروندرحاالبیآیدخداداریمدردماحاالکهنگوییدشما.آوردمیبوجودخداراآثارششدیم،

رابینهایتگذاريمیراعدم.کندمیرسمآنطوريخدابیرونگذاريمیاینجاچیهردیگر،استقانونایننه

.کنیدمیتوجهکند،میترسیمزیباییچیزهايیکگذاري،می

زشتینقاشیکوقتیبکشد،همراهازشتیکهاستکسیآن خوبنقاشیککهگفتهمابهموالنادومدفتردر

ذهنیمنکهبینیدمیرانفریکشما.دهدمینشانراآن استاديکشد،میکندمیترسیموکندمیرسمرا

ازتوانستهنمیاینطوري؟چراکرده؟خلقخداچیهاینیگویمی.استگیجاست،احوالبداستمریضدارد،

نقاشاستاديکندترسیمتواندمیهماینکهببینیدشماکهکردهترسیماوهمراایننه،آمدهنمیقدرتش

.استنقاشاستادي.است

عوضرااینشماهوشیارنهاستاینکلیددارممینگهخرابرامرکزمحاالمنکهنگوییدشماکنیدمیتوجه

بیند،نمیخودشمگررا،اینبیایدخدابخوابم،خواهممیمنکهایننه.کنیدعوضبایدشماهوشیارانه.کنید

وشدهدرستچیزهمهببینمشومپاصبحمنکنددرسترااینهابیایدخوبدارم،الزمچیمنمگرداندنمی

خوبهمچقدرپولهمحضورهمبشوم،همپولداربدهد،منبهراپولهاهماینازبعد.رسیدمحضوربهمندیگر
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ما.کنیمکارجمعیدستهبایدماکنیم،کاربایدخواهدمیآگاهانهکوششوقصدیک!!!کنمنمیکاراما.است

ماهمهاصلیمنظورو.استجوریکماهمهسرنوشتبیاندازد،بکارراهمکاريبایدبشر.کنیمکمکهمبهیدبا

ذهنیمنانداختناین.داردبستگیاینبهبشربقاي.کنیمکمکهمدیگربهبایدخداست،بینهایتبهشدنزنده

.باشماینطوريخواهممیمنحاالنیست،بخواهدلانساندلتبدیلو

رووچشممهچوندانش،مناسبپساوستکردهقرینجانباصفتچون

بیروندرآثارش.استانسانمرکزجانکرده،قرینخداجانباراصفتگویدمیهم،بازاستهمانتوضیحو

میخداهمتاوداینهمند،مناسبرودرچشمکهچطوررو،وچشممثلبنابراینپس.استآن بامتناسب

میخوشممنکهبگویدبیایدشودنمی.بکندمرکزتانبامتناسبراشمابیرونخواهدمی.باشداینطوريخواهد

اگر:گفتاولبیتدرامروزوکنممیدیگرجوریکماراشمابیروناستاینطوريشمامرکزحاالشماازآید

خاطرآسودهمردمکه.مباشخاطرآسودهداده،توبهنعمتجورصدآیدمینظربهخوبظاهراًموقتاًشمابیرون

.شوندمی

نداردایراديزندگیماالنمنکارتدنبالبروگویندمیگوید،میطورياینموالناکهبگوییبهشانمردمبیشتر

تاچنداینبهدائماًچرا؟.بینینمیمنتهیدارد،ایرادزندگیت.بشودشروعدردسرها45و40بهبرسدتاکه،

میداردبرکتیبیمرکزاینازو.نداردوجودروشنیتودروندنیاست،درهماینهاکنیمینگاهروشنجاي

.بخوانیمخوبرااینهابایدگویدمیداردراهاهمین.افتندمیاینهاباالخرهآید،نمیچیزيآنورازریزد،

نبشتحقکههاحرفمناسبشدزشتوخوبدرهاوصفمناسبشد

توصیفکهرفتارهاییوحرفهاآن آوریم،میبوجودماکهبیرونیچیزهايهاوصفها،وصفکهگویدمیببینید

بیرون،استخوبمرکزباشدخوبهمبیرون،درآوریممیبوجودوکنیممیعملگوییممیمارا،ماکندمی

،اندمناسبهمهنویسدمیکهچیزهاییها،نقشیعنیحرفهارا،هانقشخداگویدمیپس.استزشتباشدزشت

خوبواستشدگیهویتهمبداینجادرباشد،بدمرکزتاست،خوببیرونباشدخوبمرکزتیعنیاندمناسب

.دهدمیتوضیحخودشاالنها،نقشآن یعنیهاحرف.شودنمیدیگرجور.استعدم
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حسینایکاتبدستِدرقلمچوناِصْبَعَینیْنَبَهستدلودیده

.دو انگشت پروردگار است، همان گونه که قلم در دست نویسنده استآن میاي حسین، چشم و قلب 

.حسیناينویسنده،دستدرقلممانندخداست،انگشتهايبینشمامرکزهمشماچشمهمگویدمییعنی

.شمااسمکی،هرايحسین،ايحسايولیايعلیايدهی،میگوشکهسیکهرايیعنیاینجادرحسین

نویسندهدستدردقلمکههمینطور.خداستانگشتاندستدرمادیدومامرکزمادلکهگویدمیداردپس

باشد،تواندمیکسهراسم!!هانیستخاصیاسمحسینچشم،حسینايانگشت،دویعنیاسبعین.هست

.استرسولحضرتفرمایشاتازاستحدیثاینبلیبگذار،راشمااسمبردارراحسینا،شماسم

حدیث

.یشاءکَیفیقَلّبهالرَّحمنِاَصابِعِمنْاصبعینِبینَکُلَّهاآدمبنیقُلُوبانَّ

.دگرگونش می سازدو او هر طور خواهد. دو انگشت خداوند استآن میهمانا دل هاي آدمیزادگان 

درشمامرکزشمادلیعنیدو انگشت خداوند استآن میهمانا دل هاي آدمیزادگان .استمهمخیلیاینکنیدتوجه

اینماوظیفه.بشویدتسلیمشماستوظیفهحاال.چرخاندمیخواهدمیطورهراووخداستانگشتاندست

برسانیم،صفربهرامانمنبرسانیم،صفربهرامقاومتونکنیمظهلحایناتفاقباستیزهلحظهایندرماکهاست

اوکهدهدمیاجازهوبیرونبردمیذهنازراماکارایننشویم،اتفاققربانیوباشیمنداشتهانتظارياتفاقازو

کند؟میکارجوريچهحاالاینکهنپرسیدهمذهنبهشما.کندمیکاربعدبهحاالاز.بگیردبدستراشمامرکز

منازواستذهنیتومثالهايچوننیاور،تمثیلنزن،مثالگفت.گویدمیداردراهاهمین.بفهممخواهممی

.گیردمیسرچشمهذهنی

بَنانزینبَسطیوقَبضبادل،کِلکِنآمیدروقهروستلطفاِصْبَعِ

ولطفداریمقهرولطفماگویدمی.بودانگشتتادواصطالحبهگفتیمکهاصبعِکهگویدمیانگشت،یعنیبنان

ایندرشماطورهمینآید،میقهرشکنیمیمقاومتآید،میلطفششویدمیتسلیمشمایعنیخدا،قهر

.باشمواظبآیدمیقهرشکنید،میکاردرستشماشودمیعلوممآیدمیلطفشاگرشوید،میتسلیملحظه
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اینکهببینیدشماشدن،بازیعنیبسطشدن،جمعیعنیقبض،بسطوقَبضبادلقلمیعنیدلکلکشما،دلو

یاشودمیبازبیشترکمییک.شودمیبازلحظهایناتفاقپذیرشباشودمیبازداردهیشمامرکزاینلحظه

شود؟میکوچکشودمیفشرده

شودمیبازوقتیچونکنیدمیتوجه.فهمدمیشودمیفشردهکهکمییکداردعادتشدنبازبهکهکسی

میمتوجهاستخوبسبببیکهحالتانخوبیاز.استخوببیرونیاتفاقاتبهتوجهبدونسبببیحالتان

بشویدتسلیم.آیدمیقهرشکنیدمقاومتشمابنویسد،خواهدمیدستشگرفتهراشمادلخداکهشوید

هرکندمیکارهمیشهسیستماینو.استبسطشویدمیتسلیم.استقبضکنیدمیمقاومت.آیدیملطفش

.باشدخودتبهحواستلحظه

کیستی؟اِصْبَعَینِآن میکهاِجاللیستیگربنگرقلمای

کننگاهمندلاي:وییدگمیخودتانبهاالنشما.دلیعنیقلمخدایی،جاللوشکوهبهمندعالقهیعنیاجاللی

ابدیتبهبشوي،زندهاوبینهایتبهخواهیمیهستی،خداییجاللوشکوهآن بهعالقمنداگرکن،نگاهدرست

شما.خداانگشتانگفتهستی؟کیانگشتانبینهستی؟کیانگشتانبیندرکهبدانضمندر.بشويزندهاو

وکجاخداچی؟یعنی.خوردنمیمنبهچیزهااینوندارمرااششایستگیمنوناقصموکوچکممنکهنگویید

.شناسدمیرااوانسانیهراوست،جنسازانسانیهراوست،امتدادانسانیهر.نیستطورياینکجا؟مندل

رابلیهماناالنگویی،میرابلیهمانهماالن.بلیگفتمهستم؟تومنشدهپرسیدهازشالستدرانسانیهر

بسطهستمتوجنسازگوییمیکههمینهستم،توجنسازمنبلیبلیبلی،گوییمیلحظههرگوییمی

.بشودبینهایتکهبشودبازبایداینقدر.شودمیایجاد

استمَجمَعراهِچاربرتوفرقاستاِصْبَعزینجنبشتوقصدمجله

آن خواستازاینیعنیاست،انگشتانآن ازتوجنبشوتوخواستنییعتوجنبشوتوقصدهمهگویدمی

می.استانسانیجمعاصطالحبهمننظربهاینجادرمجمع،چهارراهبرتوسراست،سراینجادرفرقاما،.است

نظربهولی.شدباگویاکهآیدنمینظربهکهاندنوشتهدوممصرعاینبرايمختلفیمعانیالبتهکه،بگویدخواهد

آنجادرکهاستچهارراهییکدرتوسرخداست،انگشتاندستدرقلممثلشمادلکهحالیدر:گویدمیمن
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استبهتراتفاقکدامکهببیندخواهدمی.استمشغولاتفاقاتبهشماسروروندمیآنورروندمیاینورمردم

لحظهایندرراشماانتخابوراشمارفتارآیا.کندمیتعیینجمعرفتارواتفاقاتراتوسریعنیآنور،بهبرود

اینجاکهاستراهیچهارمجمعراهچهار.استجمعاینجادرمننظربهمجمعکند؟میتعیینجمعرفتار

قتیوباشی؟اینطوريباید.برویمدنبالشانهمماروندمیورکدامبیشترمردمکهببینیمخواهیممیایستادیم

انگشتاندستشمامرکزباشدیادتانشمالحظههرورویدنمیشماروندمیآنوريازدستهدستهمردم

.بگویدرااینخواهدمی.خداست

اوستفَسخَوعزمزهمفَسختوعزماوستنَسخِازهاتحالحروفاین

حالخوبیوشماهوشیارياست،متوسطیااستبدیااستخوبکهشماحالاینگویدمینوشتن،یعنینسخ

قبضموقعهابعضییا.استخوبحالتانشودمیبازفضاوشویدمیتسلیمشمااگرپساوست،نوشتنازشما

شویدمیتسلیمشماآورد،میبوجوداتفاقیک.کندمیبازکندمیجمعصورتبهراشماآن خالصهشود،می

شد،تمامکنیدمیفکرراتانشدگیهویتهمکنیدمیشناساییآیدمیراتفاقااینشماکنید،میشناسایی

چهمرتب.گیرمهمآنجاگیرم،هماینجامنباباايگوییدمیشودمیظاهردیگراتفاقیکبعددقیقهپنجبعد

پسلحظه،ایندرسدنویمیاووگویدمیراشماحالشکلیاحروف.دهدمینشانشمابهرااینهاکند؟میکار

شمارانهایا،هستيافلسفهکیشماکیحالگرفتنایندرکنیدمیقبولهمآن شودمیبدحالتاناگرشما

.دیاوریبعملبهدیریبگادی،دیریبگادیفقطرانهایا!!هادینکناستدالل

استذهنهمهنهایا،بکنديارککیخواهدیمخدايزیچکیالبداستقبضماآلنکهدینکنتماشاذهنبا

نهایا،شودیمبازردیگیمدلتانرفتنیپذموقعآن حاال،دیریپذیمشماآیدمیشیپآیدمیبوجودکهیهرچ

.استدرستدرست،استدرستحرفهانیاضمندراوستنسخازحالهاحروفنیا.اوستگویدمی،دست

یماوهمرانهایایکنیمفسخاییبکنيکارکییکنیمعزمنکهیایعنی،اوستفَسخَوعزمزهمفَسختوعزم

میکنیمعزمیذهنمنبا،میکنیماشتباهمایذهنمنبا.استخوبنهایا؟استبدایاستخوبنهایا.آورد

یمفسخرايزیچکی.میکرداشتباهکهمینیبیمبعدروزدو.نبوديآنطورکهمینیبیمبعد،میبکنيکارکی

اشتباهمینیبیمبعدست،هیذهنمنانهم،کنمینمراکارنیامییگویمرونیبمیورآمیذهنمانازیعنیمیکن

.میکرد
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نیادرراحالتانهستجورهرشماحالو.اوةبعهددیگذاریمرافسخوعزم،اوبادیشویميموازشماپس

یمهمراآن شدباز،دیریپذیمهمراآن دیکندایپراعلتشهدخواینمگرفتدلتاناگرو.دیریپذیملحظه

.باشدصفرشمامقاومتکهاستیموقعاونوشتنحالتنیبهتر.سدیبنواودیبگذار.دیریپذ

نیستآگاهقلمهرتَقَلُّبزیننیستراهتَضَرُّعجزونیازجز

یافتادگیعنیتضرعازمنظورويزار،تضرع،درآمدنایندرآوردگریدیحالبهیحالازبرگرداندنیعنیتَقَلُّب

یمعنبه.میکنینميدیگرعملومینداريدیگرراهمامیتسلجزومیدانینممییگویمماکهیحالتوتواضع

کهخداازدرخواستوتضرعولحظهنیادرییخداخردبهازیناحساسجز.هستهمنهایاوکردننالهويزار

ازو.نداردوجوديگریدراهمیبگذارشینمامعرضبهرانیاعمالً،میستینبلدماکهمییبگونکهیاوکندياریارما

.ستینآگاهدیگویمیدلچیهحضوريهوشیاربهیجسميهوشیارلیتبدنیا

باکهستینالزمماشکهمیخوانیممیداراآلنواستنیاهیشبکهدیگرياتیابواستمهمیلیختیبنیاحاال

؟ردیگیمصورتيجورچهحضوربهیجسميهوشیارازيهوشیارلیتبدکه،یبدهحیتوضویکنریتفسذهن

.دیکناجرادیبالحظهبهلحظهراتضرعورایافتادگراازیننیاشما

بدونیکدرکندپیداخودقدرخودقدربرولیداندقلماین،

یمیولبدهدتواندینمحیتوضکهگرچه؟لیتبدنیاازباشدآگاهتواندیممادلایآکهراموضوعنیادیگویم

قدرةاندازبه،خداستدستدرگفتکهقلم،مادلراموضوعنیایعنیتواندیمدیگویم.بشودآگاهازشتواند

یمداندیمشتریبیهرچیول.دبدانتواندیماستشدهلیتبدخدابهشدههوشیارکهيآنقدرةاندازبهخودش

.يبددرهم،یکیندرهم،کندیمدایپراخودشارزشراخودشةاندازنیبنابرا.ستینخودشدستکهفهمد

به.ماستدلیذهنمنکهیقسمتآن درهموحضوربهشودیملیتبدوکندیمدایپبسطکهیوقتهمیعنی

واشی،میشویمهوشیاریوقتمیشویمآگاه،میشویمهوشیارماکهيااندازهبهدیبگوخواهدیمهرصورت

.کندیمرانکاریادارددیگریکی،ستینمادستومیستینبلدماکهمیشویممتوجهواشی

.میبدانکهمینداريهوشیاریعنیمینداريقدر،میهستفکريتوشتریبومیدارشدهتیهوهمدلیوقتیول

.استهوشیارکهيااندازه،خودشةاندازبهیولداندیمقلمراموضوعنیاکهدیگویمنیهميبرا
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آمیختندحِیَلباراازلتاآویختندپیلوخرگوشدرآنچه

یعنی،دندیفهمراییزهایچ،گفتندییزهایچکیلیپوخرگوشلیتمثدر،سبااهلایما،مردمنیادیگویم

يفکرالتیتمثاز،زدندینملیتمثکاشيایعنی،کردندیقاطلهیحبارایلازيهوشیار.دندیفهمیعوض

مثالماحضوربهیجسميهوشیارلیتبدویزندگيبرا:کهمابهموالناکندیمهیتوصداردوکردندینماستفاده

،شناختنراهالهپذهنباوزدنمثالاین.دهدیمحیتوضخودشاآلنومیهستذهندرکهیزمانتا.مینزن

.دیگرستیندرستنهایا،بکنمراکارآن بکنمرانکاریادیبامننکهیا

بعددیدیفهمرازهایچکیذهنبادیگرماهچهارسهمثالًشمااما.بشناسندذهنبادارنددوستاولمردمالبته

سوالذهنتانبادیشویملیتبدیوقت،بشودلیتبدتانیجسميهوشیاردیبگذار،دیبشومیتسلشتریبآن از

يجورچهرامنخدانیا؟شدملیتبدچقدر؟شومیملیتبداآلنمنایآ؟شدملیتبدشديچطوردینکن

نیادرفقط،دیبکنسوالتانيمادیزندگدر،!!هادینپرسفقطموردنیادر.دینپرسرانهایا؟کندیملیتبد

.دینپرسمورد

یزندگدیبگذار.دیکردیزندانذهندرراخودتانیذهنالتیتمثباشماکهبساچه،ندازدامیعقبراشمالیتمث

رانیهم،یزندگکاردریکنیماخاللنقدریاشمايدارکاریچ،کندیمراکارشدارد،دیگرکندلیتبدراشما

ینم،دیدانینمشماکهایانببهاورندیباستدالل،بفهمندرادمنهولهیکلداستانآمدندآنها.دیگردیگویمدارد

نیاکهافسوسکهگفتنیهميبرا.گرفتندبرعکسيهاجهینتداستاناز،دیبدهبیفررامادیخواهیم،دیفهم

دینگرفتادیکه،خودتاننفعبهدیریبگادیزیچازششمامیبودآوردهراقصهمابابا،شمايبراشدزهر،مايدارو

،شدهمبدتر،یچیه

:کهدیگویم،خوانمیمنیتابراگریدتیبندچدردهدیمحیتوضرانیهمآره

2785مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

بیان آنکه هر کس را نرسد مثَل آوردن، خاصه در کار الهی

.بزندمثالتواندینمیکسهر،حضوربهیجسميهوشیارازمالیتبدکاردریعنید؟یکنیمتوجه
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انداخنت؟پاکدرگاهِآن سویساخنتهامثلاینرسدتانکی

ذهنشيتوکهیکسيبرا،یذهنمنيبرا،دیبسازهامثلنیاازدیتوانینمشمایعنیرسدینمشمابهدیگویم

ویزندگکاريبراتواندینم.ستایزندانذهنشيتووگرفتهادیراهاداستان،گرفتهادیراهامثلفقطهست

نیهمچ،خداکاربهکارآن بهکنداعمالیعنی،پاكدرگاه،ییکتایيفضاآن بهندازدیبواوردیبمثللیتبد

.دیآینمدردرست،ستینيزیچ

استآیتاوجَهروسِرّعلمِبهکهاستحضرتآن آوردن،مثلآن

وپنهانعلمیعنیرسعلمبهکه،نداشدهزندهخدابهکهیکسانآن وخداستکارآوردنمثلنیادیگویم

انسانکهندیبیمکندیمنگاهانسانبهمثال.زهایچآشکاروپنهانعلمبههواردیعنی.هستنشانهاو،آشکار

.ندیبیمرانهایاداردفکرداردجسماوندیبیمموقعآن بعدندیبیمآن دررایزندگ،استيهوشیارجنساز

کهیکسانآن ،کنندیمجادیاخودشانيبرایمانعچهوبشوندلیتبدخواهندیميجورچهسانهاانکهندیبیم

التیتمثفقطنهایا،نندیبیمفرم،دارندیسیابلدید،نندیبیممجسمهراانسانهاهستندیزندانذهندر

.خورندینمدردبهنهایاآورندیمنقشالتیتمث،آورندیميامجسمه

مثل؟آریرخبهیازلفیبهیاکَلتوتاچیزیسِرِّنیداچهتو

يهاهیسرماازفاقدونوایبوبرگیبیمعنبهمجازاًودارددوممصرعزلفبامناسبتوکچل،یعنیلکَ

رس،یهستیذهنمنکهتودیگویم،استمرکزشدردازپریذهنمنداردیذهنمنکهیکسیعنی.ستیمعنو

معشوقيبایزرخای،بایززلف،يآوریمزلفمثالموقعآن بعد،یکچلخودتکهییتوتاکه،یدانینمارهازیچ

.موردنیادر،ياوریبمثليندارحقتو،یستینیزندگجنسازتوکه،ينداريمعنوهیسرماکهتو.يآوریمرا

گشودمیلباوسِرِّبُد،اژدهانبودودیدعصاراآن موسیی

اژدهاانداختو،ندازیبرانیاگفتبهشخداواستچوبکردفکر،دیدچوبراخودشيعصایموسدیگویم

هیشبکهاستدرست،مایذهنمننیاکهاستنیالیتمثه؟یچلیتمث.دیترسیمریبگحاال،شدمارایشد

یمخالصه،هایشدگتیوههمهادانهیعنیحبوب،حبوبدیگویمنییپاکه،عصاست،هستیدستچوب
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یذهنمننیهميتو؟کجاستمايهوشیار،ماحضور،مایزندگ.هستیزندگذهننیايتوکهدیبگوخواهد

ابزاربصورتماکهستایذهنمننیهمهمبازعصاازمنظور،عصانیابودغمبریپکهموساایکهیموس،ستا

است؟چوبواقعاایآمیکنیماستفادهازشعصابصورتماکهیذهننیا،میکنیماستفادهازشدرآوردنپول

خداگر،یداستنیهماشقصهدربله،استشیتوکه،ماستحضوراژدها،ماستیزندگاژدهااژدها،کی،نه

؟یچیعنی،ازشدیترسیمریبگگفت،مارشدانداخت،ندازیبعصانیاگفتبهش

،لهاستیفنیهمهیقضنیادیترسیمشماشدنزندهموقع،میبشوزندهومیندازیبرایذهنمننیااگرمایعنی

دینباد؟یترسینم،دیبشوتینهایبدفعهکی،دینباشیذهنمنآن گریددیبشوزندهیزندگبهاگراالنشما

،گریددیگویمرانیهمدارد،دیبگوتواندینمرارسهستچوبتا.کندینمبازلبنشوداژدهانیاتاودیبترس

بهمیبشوزندهیعنیباشداژدها،باشدخاموشنیابنابرپس،ستینبلدرسستایذهنمنتاهستچوبتا

غمبریپکهیموسدیگویم،داشتمچوبظاهرچهگرنبودمچوبمندیگویموشودیمبازلبشتازه،یزندگ

.يدارخوديجاتوکهبفهمدنتوانستراموضوعنیابود

حُبوب؟وداماینسِرِّدانیچهتوچوبسِرِّنداندشاهیچنانونچ

چوندانستینمراچوبرسبودغمبریپیموسکهییجادردیگویم.استحبجمع،هادانهیعنیحبوب

ذهنداخل،یهستتیهوهمویزنیمحرفاشهمهکهتو،دانستینمرایذهنمنرسیعنی،بوداژدهاچوبش

نیايزهایچیعنیهادانهبایشدگتیهوهمرسنیبنابرا.یزنیمحرفنقدریاچراتویستینهمغمبریپیهست

،شرفگاهیجاازراما،آمدهخداکهبودهنیايتويرسکیپس؟دیکنیمتوجه،یدانینمرادامنیاو،یجهان

یبرمانههوشیاراالن،توآن میرفتانههوشیارناماکهاستدرستماذهندرکردهذهنواردودییایبفرودگفته

.شدهپختهیولستايهوشیارهمانکهاستدرست،يهوشیارنیاکهدیآیمنظربهمیگرد

ینمتودیگویم.مامیپزیم،افتدیمیاتفاقکینکهیامثلنجایادر،برگشتنوشدنتیهوهم،رفتنیعنی

اژدهایوقت،نزنحرفیذهنيتوکهیزمانتا،نزنحرف،راهادانهبایشدگتیهوهموذهندامنیاسریدان

آن توزندیمحرفآن يدیرستینهایببهويدیرسحضوربهیوقتیعنی،زندیمحرفخودشاژدهاشدزنده

.باشخاموشاالنیفهمیمموقع
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مُدَّخَل؟فُضولیموشیکندچونمَثَلدرموسیچشمشدغلطچون

دیدغلطشیچشمهاودادغلط.بوداشتباه،زدیذهنمثلیوقت،زدنمثلدر،بودامبریپکهیموسکهدیگویم

يفضابهيبروینبکَویکنبازحفرهیخواهیميجورچه،یهستهمفضول،یموشکیتوکهحاال،مثلشبا

مثاليدارذهنتباتوچون،تواندینم؟بزندحفرهتواندیمیذهنيکنجکاوباکنجکاوموش؟یتوانیم؟ییکتای

یعنیخلدم.یکندایپراهنشیبآن بهییکتایيفضابهیتوانینمذهنبافیبفهمیخواهیمذهنتبا،یزنیم

،ياوریبدرسریخواهیمیزنیمحرفذهنتبايکنجکاوهمهنیاکهتوخالصه،کردنواردایشدنواردمحل

.یتوانینم

کَنَدبَرجزوتجزوپاسخبهتاکنداژدرهاچورالتمثاآن

جزوجزوتوکارنیاپاسخدروکندیماژدهامثلراتومثالنیا،یبدهادامهراکارنیایبخواهاگرنیا:دیگویم

ادیکهيزیچ،اومکرازمباشخاطرآسودهگفتیممیداشتهمامروزکهستایحالتهماننیا.کندیمراوت

باخواهندیمانسانها.ستایجسميهوشیاریذهنمن،داردقراریذهنمنمامرکزدرکههستنیامیریگیم

دایپفکربارااوبهدنیرسراهای،بفهمنددیآینمفکربهکهرايزیچآن ،يفکرستمیسکیداخلدرکردنفکر

.نداردامکاننیا،کنند

یمراتوجزوجزو،خداازکردیخواهافتیدرکهیپاسخیبکنراکارنیااگر،نکنارکارنیاکهدیگویمموالنا

باکردنمقاومتودنیفهمبهمیبدهادامهزهیستنیابهمااگر.گریدمیشویممانکهیاکما.کندیمپاره،کند

بدنمانکهرسدیمییجاکی،شودینمنفهمم،بفهممخواهمیممننکهیابهمیکنزهیستومیبدهادامهذهنمان

وخشمازپرجاناتمانیهمیکنفکرمیتوانینمدرستماافتدیمانتفاعزیحازگریدمانیفکرها،شودیمخراب

بله.افتدیمخطربهبودنمانزنده،تحرکمان،مانیجاندارشودیمبدجاناتیهوترس

دینیوماتحقمَلعونِشدکهتالَعینابلیسِآوردمثالاین

یمتوجه،امتیقروزتاشدحقملعونکه،آوردرامثالنیهم،شدهلعنتیعنینیلع،نیلعسیابلکهدیگویم

يبراراشدهساختهفکرازکهیذهنمثالتو،يداریسیابلدیدهمتوکهدیگویم.دیگویممابهداردکهدیکن
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رايهوشیارنتوانستهآدمدرسیابل،کردراکارنیاهمسیابل.اورینزهایچنیاوخداتجسموحضوربهدنیرس

همما،بودهيفکربودهیجسميمثالهاکه،مثالهابافتنبهکردهشروعو،دهیدگل،دهیدجسمفقطراآدم.ندیبب

بلندیعنی؟شودیمیکامتیق،بشودمانامتیقکهیزمانتامایعنی.میشداونیعپس.میکنیمعملاونیع

،دیگویمينطوریامیتهسخدالعنتموردموقعآن تا.میکنرهارایذهنمنومیستیبايهوشیاريرومیشو

.گفتههمیقبليتهایبدرکهمیهستهملعنتنیامشمول،میهستاوجنسازچونهمماشدهطانیش

میدار.میکنیمعملومیریگیممیتصممانیدردهاویذهنمنبااگرکهمیریگیمادی؟میریگیمادییچحاال

یمفراموش،میکنیمجادیامقاومتلحظهنیادرمیکنیمجادیازهیستیوقت.میکنیمیچیسرپیزندگقانوناز

بهخواهدیمبسطوقبضقیطرازنیاو.استقلمکیمثلخداستيانگشتهانیبمادل،مامرکزنیاکهمیکن

.بدهاطالعشما

دائما،یبسطوقبضچه،ستینشیحالبسطوقبضاصالرودیمشیپداردفکرویجسميهوشیارباکهیکس

دلشکهیکس.بفهمدهمرابسط،بفهمدراقبضلحظهنیادرکهداردرایکسبسطوقبض،ستایگرفتگدر

ستایعصباناستنیغمگاستنیگخشمدائماکهیکس،کندیمحملرایثابتدرددائماکهیکسگرفتهدائما

استمجمعچهارراهدرسرشیعنیفرقشاتفاقاو.استقبضیکواستبسطیکفهمدینمنیااستافسرده

راشوهروزنکیشما،کندینمدعواخانوادهدریک،گریدندینطوریاهمهندیگویمهایبعض.استجمعدیتقل

؟لیدلشدنیا،نکننددعوادیبدهنشان

شوهروزنکهشدهنوشتهکجا؟دیکندعوادیباهمشماکنندیمدعواهمهچون،ستامجمعچهارراههماننیا

بهلیمنیاکهنداندآدمواستاصلنیاو.باشدکنترلوقدرتبهلیمخانوادهدرای،کننددعوادیباحتماها

.میبشوسیابلمثلمیهخواینمما،دیآیمیذهنمرکزازترسوقدرتوکنترل

تاجوختتبازمیندرشدفروتالِجاجازقارونآوردمثالاین

وتختباتا،زهیستیعنیلجاج،کردندزهیستشانیاوبودذهنشيتو،آوردرامثالنیهمهمقاروندیگویم

جمعخودمراهمهگفتیموبودکردهجمعيادیزاریبسثروتوبودهیموسزمانقارون.رفتفرونیزمدرتاج

استخودممالهمهنهگفت،بدهدارنداجیاحتکهیکسانبهوکنخرجخداراهدرگفتندبهشهمیچهر.کردم
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ذهندرهمهکهتفکروبرخوردنیهموکردمجمعخودموآوردمدرخودمومهستخودمکهنیانیچنکیو

فروکامالیسالگپنجاهدریسالگشصتدرماازیبرخنکهیاکما.ذهننیادربرودفروشتریبکهشدسبببود

.دیکشرونیبگریدراماشودینموذهننیزمدرمیرفت

پس،رودیمفروداردهنوزودیبلعوکردبازدهننیزم:دیگویمداردتختشوتاجوثروتشتمامباقارونو

دیبکنبرتانودوربهینگاهکیشما،رونیبدیاینکهبرودفرورنقدیاهایشدگتیهوهمدرتواندیمانسان

ودردهابا،فرمهابایشدگتیهوهماعماقدررفتندفرونهایاکه؟دیبکندایپدیتوانیمزندهيمثالهاکهدینیبب

.نجهانیابهآمدهیچيبراکهنفهمدوبرودفروهممرگلحظهتاآدمکهشودیمروندیمهمهنوز

خاندانصدشدپستازیشانکهدانبُوموزاغچورامثالتاین

مثلیزنیمکهراهازدنمثالنیادیگویم،استشگونبددیدانیمکهجغدیعنیبوم،دودمانیعنیخاندان

فرمهبیخواهیمکهالتیتمثوناظربدونيهاکردنفکرجورنیاازکه،بدانشگونبدجغدیعنی،بوموزاغ

یحته،یچحضوريهوشیاروحضوربهیجسميهوشیارازشودیملیتبدمادليجورچهکه،ياوریبدريفکر

.کردهخرابراهایلیخدودمانواستشگونبدزاغوجغدمثلنهایا،ياوریبدرذهنبهیکنفیتعرراآن 

کی.دادهبادبر؟کردهچکاررازرگیملتکی،بزرگفهیطاکی،بزرگخانوادهکییعنی،دودمانیعنیخاندان

ذهنبصورتراخداورايهوشیارورانید،ماکهافتندیماتفاقنیااساسبرهاجنگ،کردهخرابرانیسرزم

ماباشدنداشتهقبولرانهایایکسهروماستمرکزدرنهایاومیمعتقدمثالهانیابهمیزنیممثالمیآوریمدر

دودمان،یعنیخاندانایخانداناینیسرزم،بدهبادبهرامانیسرزماستممکنو.میکنیمزهیستباهاش

.آدمهاگروهکیدودمان،فهیطاکیدودمانپادشاهکیدودمان

.میکنتمامراقسمتنیابخوانمماندههمتیبسهدوبله

2795مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

به استهزا، در زمان کشتی ساختنمثل ها زدن قوم نوح،

نجاتلهیوسنیهمیکشتنیا.کردندیممسخرهرااومردم،ساختیمیکشتابانیبدرهمنوحیوقتدیگویم

وستینیآبهنوزنکهیاولو،دیبسازراخودتانیکشتدیباشماپس،ماستحضورنیهممانجاتلهیوس،ماست
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ساختهدیبااستتانوحدتحسکهتانیکشتنشدهبرپاطوفانهنوزستاسالتانستیباگروستینیطوفان

.دیگویمرانیهماتفاقا،شمالهیبوسبشود

بتاختتَسخُرپیازگومَثَلصدبساختکشتیبادیهاندرنوح

او،کردنمسخرهبهکردندشروعآمدندادیزيگوهامثلو،يسازیکشتبهکردشروعابانیبدرنوحدیگویم

.استقرانهیآبهمربوطنیابله.کردنمسخره،استهزاء،شخندیریعنیتسخر

38، آیه )11(قرآن کریم، سوره هود

نَعصیواالْفُلْککُلَّمرَّومهلَیلَأٌعنْممهمرُواقَوخسنْهخَرُواآن قَالَۚ◌ منَّاتَسخَرُفَإِنَّامنَسنْکُمامکَم

تَسخَرُونَ

اگر:گفتمیآنانپاسخدرنوحوکردمیمسخرهراويگذشت،میاوبرقومشازکسیگاههروپرداختکشتیساختنبهنوحو

.دهیدمیقراراستهزاءمورد)راماامروز(شماکههمانطورگیریمسخرهبهراشماروزيهمماکنیدمیمسخرهمراشماامروز

:گفتندمینوحقومپساستآیهاینبهمربوط

ستابلهینادانچهکشتی،کندمینیستآبچاهکهبیابانیدر

ابلهیآدمعجبسازد،میکشتیاینشود،نمیپیداآبیعنینداردوجودآبچاهیکحتیکهبیابانیدریعنی

.است

بسازهمپَرَّش:گفتمییکیآن وبتازکشتیای:گفتمییکیآن

است؟بلدهمدویدناتکشتیاینگفتمییعنیبدو،کشتیايکن،واداردویدنبهراکشتیکهگفتمییکی

.کردندمیمسخره.کندپروازشایدبزنبهشهمپرسازيمیکهحاالگفتمیهمیکی

کاستگشتخنواهدهاچُربَکبهاینخداستفرمانبهاین:گفتمهیاو

اینبلی.شدنخواهدکمشمامتلکوشوخیبهوخداستفرمانبهمنساختنکشتیاینهکگفتمینوحپس

دوباره،استقرانآیهبهمربوطهمقسمت
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37، آیه )11(قرآن کریم، سوره هود 

رَقُونَمغْإِنَّهمۚ◌ ظَلَمواالَّذینَفیبنیتُخَاطولَاووحیِنَابِأَعیننَاالْفُلْکواصنَعِ

.اندغرقههمهکهمگوى،سخنمنباستمکاراناینبارهدروبسازماالهامونظرزیرراکشتى

مسخرهايعدهیکاگرو.بسازیمکشتیبایدماهمهبسازیم،اوالهامواودستوروخدانظرزیربایدراکشتیپس

بسپارخاطربهرااینشماکنیمتمامرابرنامهبگیریمرانتیجههمینباالخرهونکن،توجهیآنهابهشماکردند،

.بسازکشتیمادستوروالهامنظرزیر

نمیشکایتکنی،نمیاعتراضهستی،تسلیمکهحالیدرمننظرزیرکهگویدمیشمابهلحظهایندرزندگی

همه.بسازکشتیمندستوربهبناوکنممیالهاموکنممیکمکتوبهدارممنسازم،میکشتیدارممنکنی،

.کندمیماسازيکشتیبهکمکوکندمینظراولحظههر.بسازیمراخودمانکشتیبایدما

کهآنهاییمخصوصاً.بشودساختهکشتیکوتاهیمدتازپسبسازید،راخودکشتیهمشماکهامیدوارمخوب

دراگربینی،میبختصدبینیمینعمتصدگفتسالگی،30شمااگرسالگی20درسالگی15درهستندجوان

وسازيکشتیبهکرديشروعبینی،میدیگرهايبختوبینیمیراذهنبینی،میراجسمشکوفاییکهحالی

40درطوفانکهبدانید.نیامدهطوفانهنوزسازي؟میکشتیچرانیستچیزیتکهشماگفتندآمدندمردم

.آمدخواهدمیانسالیبحراناینمخصوصاًسالگی

واردطوفانموقعوآمدخواهدطوفانکهباشمطمئنوکنآمادهوبسازرااتکشتیداريوقتکهحاالپس

دستورونظرباوتسلیموخوددادنقرارافکننورزیرازپسکهاستوحدتحسهمانکشتیپس.بشوشتیک

.شودمیساختهلحظهبهلحظهخداالهامو
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