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صد مخار است و طرب در نظرِ آن دیده
که در آن روی نظر کرده بُوَد دزدیده

سرمستیآنسردرهوسواستنشاطصد
مالیدهدوَبُپاشکفِبهخودرخِکه

گوشینپذیردزمانهمکرِوعشوه
بشنیدهدوَبُیارآنلبِازسالمکه

معذوری،بروتو،ندیدیچوزلفشپیچِ
پیچیدهزماندورِبدِونیکدرتوای

بدمدصورتنیِاندرکهاستتراشینی
؟نالیدهسیفَنَبینییتودیدیهیچ

شدخواهدکهلبِحریفِکهبداندگر
؟بالیدهقلمِبریدنزبرجندکی

غیروتومیاناستفرقچهبپرسندگر
خاریدهمرافرقِتوییکهبساینفرق

بر سرِ آن خاک بریختای کُنْ فَیَکونجرعه
لبِ عُشّاقِ جهان خاکِ تو را لیسیده

خردنهشناسدعشقراتوتربیزمشس
پوسیدهنرسدهباریباددمبر
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2378غزل با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با 

2378مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

که در آن روی نظر کرده بُوَد دزدیدهصد مخار است و طرب در نظرِ آن دیده

گوید مستی و شادي بسیار زیادي در نظر یا در بینش یا نور آن چشمی وجود دارد که بطور دزدیده یامیپس

کند به تغییر دید میبینید که موالنا باز هم اشارهمیپنهانی در آن روي یعنی در روي معشوق نظر کرده باشد، پس

آید که حرفهاي تکراريمیبه نظرها کنم، و برخی موقعمیو من تقریباً در هر جلسه مسئله انسان را مطرح

شود، و حتی خوب میار سبب عمیق تر شدن بینش مادانید تکرار کلید است، تکرمیزنم، ولی همانطور کهمی

.شودمیفهمیدن

و .شودمیکنیم دیدمان وسیعترمیهر موقع حرفهاي بزرگان را مخصوصاً بعضی از صحبتهاي بزرگان را تکرار

سی ممکن کنند، و یک کمیاي از مردم تماشااي را از هر طبقهبعالوه برنامه، برنامه تلویزیونی است و چنین برنامه

ی از کند، پس آن شخص هم باید یک فهمی و درکمیاست که همین امروز براي اولین بار این برنامه را تماشا

اي رابینید که توضیح به اصطالح مسئله انسان یعنی  ما چه مسئلهمیپس.برنامه گنج حضور داشته باشد

. ايبراي هر بینندهمفید استخواهیم حل کنیم و چه اشکالی داریم در ابتداي هر برنامه می

آییم به این جهان و میبارها گفتیم که ما از جنس هوشیاري هستیم، هوشیاري همان خداست بصورت امتداد او

یعنی به خواب فکر . دهیممیابتدا آن خاصیت هوشیار بودن و بینهایت بودن و ابدي بودن را هوشیارانه از دست

شویم درست است که از جنس خدا هستیم و اندازه ما بینهایت میوارد این جهانرویم، و بالفاصله که میفرو

افتیم به یک فضاي دیگري که اسمش ذهن است، و براي اولین بار از پدر و میاست، و نامیرا و ابدي هستیم ولی

به این کار که ما دهیم،میشنویم اسم ما یک فکر است، و خودمان را مساوي یک فکر قرارمیمان رامادرمان اسم

.بصورت هوشیاري خودمان را مساوي فکر قرار بدهیم در واقع ابتداي ساختن یک من دیگري است

اش اندازه خدا است و از جنس ابدیت است یعنی نامیرا است، پس همین غیر از من اصلی که بینهایت است، اندازه

.گیرد بنام من، من هم یک فکر استمییاددهد، بعداً یک فکر دیگريمیکه خودش را مساوي یک فکر قرار

گیرد بنام مالِ من، آن هم یک فکر است، و مفهوم چیزهاي با ارزش بیرونی را که میبعدش هم یک فکر دیگر یاد

شود میگیرد بصورت مالِ من که بوسیله همین فکر عملمیو بعداً از جامعه یاداز پدر و مادرش یا اعضاي خانواده 
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. تند؟ شما که بصورت هوشیاري هستیدمیکی. تندمیو یواش یواش یک جسم جدید.کندمیفهبه خودش اضا

دهد چه در شکم مادر چه پس از آن؟ باز هم اصل شما که هوشیاري میکند و رشدمیچه کسی این بدن را درست

. دهدمیستاست، و یواش یواش آن بینهایت و حس ابدیت و نترسی، چون از جنس زندگی است، را از د

کند، این عین همان را درست کردن میآید که همان عین خودش را یا عین همان چیز را درستمیو به نظر

اسمش هم هویت شدن است، من کلمه هم هویت شدن را بکار بردم و بعد همانیدن را درست کردم، همانیدن 

. یعنی همان چیز را درست کردن

آید که عین کند به نظرش میمیو با فکرها یک جسم جدید درستد شومیپس وقتی هوشیاري وارد ذهن

چون عین خودش از جنس دانید که نمی تواند درست کندمیکند ولی عین خودش را شمامیخودش را درست

ما از جنس جسم نیستیم، ما از جنس خدا هستیم که نظیرش را در این . این جهان نیست، از جنس جسم نیست

درست کرد، نظیرش فقط در ما است، و هر چیز زنده اي از او درست شده، حاال ما فقط در مورد جهان نمی شود 

. کنیممیانسان صحبت

رود به خواب میقرار هست انسان براي این آفریده شده هوشیاري که همین االن به این ترتیب یواش یواش دارد

و روي خودش قائم بشود و هوشیار بشود، ما بصورت فکر از این خواب بیدار بشود و برگردد دوباره بسوي اصلش

خواهیم برگردیم که قرار است بر گردیم راه را نمی توانیم پیدا کنیم براي اینکه با دید همان میهوشیاري وقتی

بینیم و راه را میبینیم بر حسب اومیذهنیمنچیز جدیدي که درست کردیم چیز مصنوعی یا من مصنوعی یا 

. پیدا کنیمنمی توانیم

کند، مثالً ما وقتی آمدیم رفتیم یک میبسیاربسیار با دید هوشیاري یعنی دید اصلی ما فرقذهنیمندید 

یا همانش یا همانیدن یعنی همان را درست همانیدگی . دیدش محدود استذهنیمندرست کردیم ذهنیمن

یا دید همانیدگی هاست ذهنیمنیعنی دید ما بصورت . کردن اصیل نیست پس بنابراین دیدش هم درست نیست

.هم هویت شدگی هاست

. شودمیاین هم عرض کردم بنده درست کردم حاال ببینیم چی. این همانیدگی هم چیز با معنی است اگر جا بیفتد

و از آن با . توانند بکار ببرندمیبرند ولی همانیدن و همانش و همانیدگی را هممیویت شدگی را مردم بکارهم ه

مسمی تر است، چرا؟ براي این که انسان بصورت هوشیاري سعی کرده عین همان زندگی را اصلش را درست کند 

کند این دید درد ایجادمیم فرقچون عین آن نیست دیدش ه. که این چون مصنوعی است عین آن نخواهد شد
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ذهنیمنو سرنوشت ما این است، هر انسانی که از این خواب ذهن از این .کند و انرژیش هم انرژي بد استمی

هوشیارانه یواش یواش بیدار بشود و برگردد دوباره آن بینهایت و حس ابدیت را به خود بگیرد، ولی دیدي که در 

بینیم نمی میمرکزش شده و آن چیزي که مرکز ما است، بر حسب آنها یت شدگیذهن پیدا کرده و چون هم هو

. گذارد

هوشیاري ! گوید که ما از جنس جسم هستیممیما به ماهاي دید جسمی ما یعنی دید هم هویت شدگیمثالً

نیم در حالی که بیمییعنی با دید ذهنی ما خودمان را جسم. جسمی داریم پس باید جسمیت رنجش ادامه بدهیم

با هوشیاریش با دیدش، ما بعداً براي شما از دید صحبتذهنیمنپس . ما از جنس عدم از جنس خدا هستیم

این چشم است، دید یعنی بر حسب چیزي دیدن، بر حسب چیزي که مرکز !! کنیم، دید این دید نیست هامی

.ماست دیدن

نیم و حول و حوش آن زندگیمان را زندگی بیرونی مان را بیمیمرکز ما از هر چه درست شده ما بر حسب آن

نه حقیقت را. بیندمیگوید ببین،میدهیم، چشم ما آن چیزي را که مرکز ما بهشمیکنیم، ترتیبمیسازماندهی

با  ازشویم به آن من اصلی یا هر موقع موازي زندگیمیهر چه ما نزدیک. حقیقت را نمی بیندذهنیمن. بیندمی

حتی این چشمهاي ما هم چیزهاي دیگري. شودمیگیریم دید ما به حقیقت نزدیکمیطریق تسلیم قرار

.بینندمیبینند یک جور دیگرمی

اگر هم ذهنیمنکنند ما باید از این دید میکتابهاي دینی کمککند میکه موالنا کمکو بنابراین یک جورهایی  

هر موقع شما . گیردمیاین کار با تسلیم صورت. همیشه نمی شود گهگاهی رها بشویم یعنی با دید زندگی ببینیم

شود ولی میشود دید خدامی، دید هوشیاريشودمیهوشیارانه اتفاق این لحظه را بپذیرید دید شما دید زندگی

هوشیاري جسمی را دارید و دیدتان متاسفانه غلط است، حاال دارید و در آن تو هستید دید ذهنیمنتا زمانی که 

گوید که ما از جسم درست شدیم تازه از جسمهایی درست شدیم که مرتب در حال میبه ماذهنیمندید 

. هستذهنیمنکند، و ترس در همه آدمهاي میتغییرند، این جور دید ترس در ما ایجاد

کنند، بهترین حالت براي مینکه آن چیزهایی که در مرکزتان هست تغییرشما هم ممکن است بترسید، براي ای

انسان این است که انسان که رفته یک شخص یک شخصیت یک فردیت بر اساس جدایی از آدمها و خدا درست 

کرده و در خواب آن فرو رفته بیدار بشود، بیدار بشود تماماً و بیاید عقب بکشد و تماماً از جنس زندگی بشود،
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خدا از طریق ما فکر کند و براین زندگی ایعنی دوباره به آن بینهایت خدا زنده بشود و حس بی مرگی بکند، و بن

.خواهیم به آنجا برسیممیاین بهترین حالت است، و ما. عمل کند

ن مقایسهترسم، و چون جدا هستم خودم را با دیگرامیبینممیذهنیمنحاال شما ممکن است، بگویید من با دید 

دهد و من با این دید دردهاي زیادي ایجاد کردم با آن دردها هم هم هویت شدم میکنم، حسادت به من دستمی

اشکالی ندارد ولی یک . و غیره و اینها دید مرا کج و معوج کرده، اصالً اشکالی نداردها مثل کینهها مثل رنجیدن

ذهنیمنکنیم و بصورت میکنیم، قضاوتمیهر موقع ما مقاومتحقیقتی را باید بدانیم بدون این که بترسیم،

شود به فکرمان و عملمان میما جاريذهنیمندانم و اراده شخص ما، شخصیت ما، میگوییم منمیآییم باالمی

.گویند کارمامیبه این موضوعها شرقی. ما دچار ضرر و زیان خواهیم شد

یعنی چیز بدي اتفاق . شودمیما درستذهنیمنکارما عکس العمل کائینات به فکر و عملی است، که بوسیله 

کند یعنی موقوف و میکند عملمیهر موقع شما موازي با زندگی هستید زندگی از طریق شما فکر. خواهد افتاد

.شودمیگی و برکت زندگی و فر ایزدي از شما ردقربانی اتفاق نیستید و مقاومت در برابر اتفاق ندارید و خرد زند

کائینات یعنی مجموع هر چه هست در جهان فرم و بی فرمی، یعنی خدا و فرم یعنی کائینات، کائینات چیه؟  

فرستید پاسخ بدمیمجموع جهان اظهار شده و نشده، اسمش کائینات است، کائینات به انرژي بدي که شما

.دهدمیفرستید پاسخ خوبمیشمادهد، انرژي خوبی که می

کنید عملمیاز طریق زندگی خرد زندگی فکر. شنویدمیکنید پاسخ بدمیکنید فکرمیعملذهنیمنبا 

این را مطمئن مطمئن . گرددمیفرستید بیرون از آن جنس به شما برمیهر چی. شنویدمیکنید پاسخ خوبمی

کند میفرستادیم، در اینجا بد مطلق است، یعنی یا خرد زندگی از شما عبورحاال ما انرژیهاي بد زیادي . باشید

در صد فکر و عمل شما بوسیله زندگی صورت80بهترین حالت است، یا نزدیک به بهترین حالت است، یا حداقل 

دار نشدید و دهید، یعنی از خواب ذهن بیدار شدید یا نه بیدار نشدید اصالً بیمیگیرد شما عمل بیدار انجاممی

بلند. کنیدمیخودتان تعیینذهنیمنفکر و عمل خودتان را با . دانیدمیکنید ، خودتان را دانشمندمیمقاومت

. این بد است ضرر خواهید دید. شوید  هر لحظهمی

پس . رداش صحبت خواهیم کو امروز دربارهکند، میاین موضوع عکس العمل کائینات را موالنا مرتب به ما گوشزد

گوید صد سر مستی هست و شادي از جنس زندگی، در نور آن چشمی که به روي معشوق دزدیده، میبیت

بفهمد نمی گذارد، یک نظري انداخته باشد، یعنی ما یک دفعه به بینهایت او ذهنیمنکه ذهنیمندزدیده از 
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.دمان را عمق خودمان را تجربه کرده باشیمیعنی اصل خو. یک دفعه با خدا مالقات کرده باشیم. زنده شده باشیم

کالً غلط است، انرژیش هم بد است، و ذهنیمنآن دزدیده نگاه کردن به روي او به ما نشان داده است، که دید این 

این جاي موقتی بوده، اصالً اینجا هم زندان است، هم جهنم است، پر از درد است و دید من را عوض کرده چون 

.زندگی را تجربه کردمیکبار من شادي

دهد، آن دید درست را هممیدهد، آن خرد را هممیدر اینجا خمار معنی بیشتر خواستن است، آن طرب را هم

شویم ما وقتی آمدیم به این جهان وارد فضایی شدیم ، آن فضا دید بد دارد، انرژي بدمیدهد، پس االن متوجهمی

.فرستد این صورت مسئله ما استمی

در مورد ما . یعنی باشکُنْ فَیکون.  کندمیرا یاد آوريکُنْ فَیکونروز موالنا به ما با استفاده از یک آیه قرآن ام

باش . گوید باشمیحاال در مورد ما چی؟ خدا هر لحظه. باشدمیگوید باش پسمیانسان معنیش این است که خدا

آن هستی، ولی زیر این شخص و شخصیت قایم شده پنهان اي االن هم چی؟ باش آن هوشیاري که از اول بوده

آید بی میشود؟  اگر آن باشی همین مطلب پیشمیگویید آن باشم چیمیحاال شما. باش آن. شده، آن باش

. بردمیرا بکارکُنْ فَیکوندلیل نیست آن اصطالح 

ریخته، ما کُنْ فَیکونك ما یک جرعه ، یعنی روي خابر سرِ آن خاك بریختکُنْ فَیکوناي جرعه: می گوید

آید، باش آن چیزي که از اول بودي و همیشه بودي و االن هم هستی و همه میهر لحظه فرمان باش. ایمخورده

یا با ذهنیمنبی . انسانها آن هستند یعنی هوشیاري و قبل از افتادن به ذهن بودید حاال با ذهن یا بی ذهن

اید و االن هم زیر این شخص و یک فرمان است، شما باید هوشیاري باشید که همیشه بوده، براي این که ذهنیمن

و فردیت و جدایی و الگوهاي پرطی شده ذهنی پنهان است، حاال آن باش بدون دردهایت، یا با ت یشخص

. هیچ فرق نمی کند. دردهایت

کنی و با میایجادیتدردهادر اطراف شوي فضا میشوي آن هوشیاريمیاگر با دردها باشی هر لحظه که آن

دوباره لحظه بعد باش آن هوشیاري با دردت یا بی دردت، دوباره آن . افتدمیشناسایی و پذیرش مقداري از آن

این کار . افتدمیشود ومیشناساییهوشیاري در اثر پذیرش و شناسایی قسمتی از دردت و هم هویت شدگیت 

درست است، که ما هوشیاري جسمی داریم ولی ببینید ،ذهن هستیماست، یعنی درست است که ما زندانرهایی

ات را که قبالً خواندم ، دوباره راجع به یحاال من خیلی سریع برخی از اب. کنندمیبزرگان دارند به ما راه پیشنهاد

که ما چسبیدیم رها نمی کنیم، ،را شما رها کنیدذهنیمنخوانم برایتان که شما ببینید که اگر دید میدید است،
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خودش را جدا  و بصورت کاهذهنیمنما خودمان را، مثالً اگر. شودمیکنیم این دید از بین برود چیمیفکر

. بیندمیبیند در حالی که دید هوشیاري و خدایی ما را کوهمی

یعنی . بیندمیجدا مثل ابر مثل کاهذهنیمندید . بیندمیتچرا دید هوشیاري ما را از جنس خدا و با ریشه بینهای

باید وابسته بشود به ذهنیمن.این یکی شک دارد،آن یکی یقین دارد. ذهنی به خودشان اعتماد ندارندهاي من

د  و کنمیدیدش تغییر،کنندمیبه چیزها وابسته است و دید چیزها را دارد و آنها دارند تغییرچون ،چیزها

براي اینکه آن یکی ،آن یکی اصالً نمی ترسد.ترسد هیجانات منفی داردمیمرکزش در حال تزلزل است، دائماً

اصل ما نمی میرد، . تجربه بی مرگی است، تجربه زندگی است، زنده  بودن ابدي است، چون هوشیاري نمی میرد

خواهیم دیدمان را عوض میپس ما. نمی میریممیرد ولی ما میتن ما بلی. نمی میردخدا اصل ما چون خداست 

:بلی ببینید. کنیم

3797مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ور شوم چون کاه، بادم بادِ اوستکوهم و هستیِ من، بنیاد اوست

توقع داري دهی، میبینید، به حرف همه واکنش نشانمیباشید کاهذهنیمنبینید خودتان را؟ میشما چه جوري

شود میآیا. کوهم و هستیِ من، بنیاد اوست.دهیدمیکنید، واکنش نشانمیرنجید، شکایتمیاگر برآورده نشود

و وجود شما وجود هوشیاري بشود و براساس بینهایت خدا در این دید شما عوض شود خودتان را کوه ببینید؟ 

ی وقتی خرد او، فَر او ، از آنور عشق او، شادي او از آنورو اگر سبک باشید در مقابل باد اوست، یعن؟لحظه باشد

.آیدچون از آنور میکنیدمیسپارید و آرام و سریع حرکتمیخودتان را،آیدمی

کند و من واکنش نشان میدر حالت این که جهان تغییر. در حالت موازي بودن و تسلیم شما مثل کاه هستید

این موقعی است که ما رفتیم جهان و با .امیعنی تماماً به او زنده. اد من خداستبدهم من مثل کوه هستم، چون بنی

توانیم دیدمان را میبعضی موقعها،دهند، ما در حالی که هوشیاري جسمی داریممیاین راه هایی که بزرگان نشان

.عوض کنیم درست ببینیم

و امروز ري ایجاد کنیم، هوشیاري ایجاد کنیم و یواش یواش از طریق تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه هوشیا

اید با درد یا بی درد فرق نمی کند، خدا شوید که از اول بودهمیخواهیم دید که به محض اینکه شما آن هوشیاري

توي زندگی شما و پس از آن یا در آن لحظات کنترل بدست آن است، و امروز خواهیم خواند ،گذاردمیپایش را
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مان را بدون دخالت زندگی یا خدا در این لحظه در زندگیمان نمی توانیم برگردیم، نمی توانیم زندگی ما که دوباره 

نگه دارید و آسیبهایش را شودمیراذهنیمناالن شما جوان هستید شاید به نظرتان بیاید که .سامان بدهیم

.نبینید، مطابق تحقیقی که من کردم این امکان ندارد

بیدار ذهنیمنب اگیرد، سرنوشت همه ما این است که هوشیارانه از خومیجلوي سرنوشت شما راذهنیمن

،را نگه داریدذهنیمناگر شما بخواهید بیاییم به یک عمقی زنده بشویم در این لحظه قبل از مردن،،بشویم

به بیرون این را نگهداري و درد ایجاد فرستد میاش را نگهدارید، انرژي مخربی که اوهوشیاریش را نگهدارید، سم

،کنی و با دردها هم هویت بشوي و در جهان درد ایجاد کنی ولی به ظاهر بگویی که من نه، دنبال صلح هستم

. وقت را تلف نکن،یعنی منافق بشوي بجایی نخواهی رسید.آرامش هستم

سالگی برسی 50سالگی به 20ما الزم نیست که از وقت را تلف نکنیم، شگیریممیاین چیزها را یادما از بزرگان 

ازدواج کنید شما نمی شود که . کردممیکردم آن کار رامیبعد بگویید که اشتباه کردم، اي واي من باید این کار را

رنجش و کینه بین دو نفر ایجاد بشود تا،، آنجا وقات تلخی و دعوا راه بیندازیدذهنیمنخانواده تشکیل دهید با 

ساله بعد بگوییم که ما چرا این کار را کردیم؟ 50برسیم 

فرستید عین آن برمیشما آن انرژي را که.دهدمیگوییم که کائینات عکس العمل نشانمیهمین را داریم

پس الزم است که ما .کند و حیف استمیگردد و زندگی شما را خرابمیمطمئن باشید که بر،گردد به شمامی

نمی توانیم ،خوب بفهمیم عمل کنیم،ر گوش بدهیم، الزم است که به این حرفهاي بزرگان عمل کنیمگنج حضو

.زند درست استمیاین حرفهایی که موالنا. جور دیگر

قرآن است، آنها را دقیق بخوانید خواهید دید که این حرفهایی که ایشانهاي اگر هم دینی هستید متکی به آیه

روز به روز کنید میگذارند درست است، و بینشی که شما، دیدي که پیدامیکه جلوي پاي مازنند و راهی می

. اش را بخوانیمنمی توانیم دید را ما یک دفعه عوض کنیم امکان ندارد، یواش یواش، االن بقیه. شودمیدرست تر

:خوانممیاین بیتها، ولی سریعبلی درست است تکراري است

921دفتر اول، بیت مولوي، مثنوي، 

رو فنا کن دید خود در دید دوستدیده ما چون بسی علت دروست

مریض است،ذهنیمنبیند، میذهنیمنکنم، یعنی چشم ما چون با مریضی مرکز ما با میفقط یادآوري
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است، فنا ذهنیمندمان را که دید کند، ما باید برویم دید خومیدیدش مریض گونه است، همیشه درد ایجاد

و گوید باش آن هوشیاري که از اول بودي می.کندمیکُنْ فَیکونامروز صحبت ینکنیم در دید خدا، که براي هم

. باش تا دید خدا بیاید زندگی شما را درست کنداالن زیر این شخصیت ظاهري شما پنهان است، آن 

غَرَضکُلِّاودیدِاندریابیالْعِوَضنِعْمَاودیدِرامایدِد

را بدهیم دید هوشیاري جسمی را دید او را بگیریم که این بهترین عوض است، و در ذهنیمناین دید کهمی گوید

رض و همه مقصود دید او همه منظور ما از آمدن به این جهان چی هست؟ در آن است، در دید آن است، همه غ

و ها حتی زندگی خوب و شادي و رابطه خوب با همسر و بچه،گردیممیهمه کارهاي خوب و هرچی که ما دنبالش

. اینها در دید او است، کلی غرض در دید او است

دشوي ولی دائماً چیزهاي بمیخواهید استاد بشوید استاد یک چیزي، باز در دید او است، بدون دید اومیشما

کنی، مگر اینکه دوباره بیایی وصل بشوي، میکنی، راجع کارهاي مخربمیبینی، راجع به چیزهاي بد صحبتمی

.کل غرض را، هر غرضی داري در دید او است

ور عملی طچیزهاي خیالی است، و خیالبافی است؟ آوردن خدا به زندگی شما بیک اش فانتزي است، آیا اینها همه

این بزرگان چهپساگر حقیقت نداردکمک کند این خیالبافی است؟ یا حقیقتی دارد؟ که هر لحظه شما را 

کنیم به نظر  خودمان میهفتاد سال است کارهاي خیر. نا امید هستیمذهنیمنگویند؟ درست است که ما در می

رها نشدیم، ما وابسته به دنیا داریم ما درد داریم ما اصالًذهنیمنمابینیم بابا ما معنوي نیستیم میمعنوي هستیم

. جلو رفتیمذهنیمنچرا؟ با . هستیم

و پیدا کند ساله به حضور برسد؟  و دید زندگی را 40یا یک انسان ،ساله شما20ساله شما 15آیا امکان دارد بچه 

به شرط این که با دید .گوییممیپس چی داریم،بلی. دید خدا را پیدا کند و جریان خرد از او رد بشود؟ بلی

با ذهنیمن، انرژي درد آلوده ذهنیمنبا انرژي مسموم ذهنیمنهاي با زرنگیذهنیمنو با تکنیکهاي ذهنیمن

:گویدمیهمین را. جلو نرود،شودمیدانم و هر لحظه بلندمیکه منذهنیمندید غلط 

نبودباباگردنجزمرکبشنبودپویاتاوگیراتاطفل

یعنی ما هم نیامدیم دست و پا پیدا . رفتمینشست وقتیمیکوچک بود گردن باباشتا یعنی تا طفل یعنی بچه ما 

توانیم فکر کنیم و عمل کنیم پدرمان یعنی خدا داشت کارهاي ما را راست و میدانیم و مامیکنیم و بگوییم
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دانم، قضاوت کردیم، بد و خوب کردیم میدرست کردیم گفتیم منذهنیمنکه آمدیم ولی همین.کردمیریست

در داخل این ذهن فکر کردیم و با دید این جلو رفتیم و دید خودمان را به دید زندگی ترجیح دادیم، کار خراب 

. خواهیم برگردیم دوباره سوار گردن بابایمان سوار بشویممی،بلی.شد

،خواهیم آن دست و پا را بریزیممیاین هوشیاري است، رفته دست و پا درست کرده واسه خودش ،کنید میتوجه

هوشیارانه بشناسیم و این با باش یعنی باش آن هوشیاري که از اول بودي، و نگذارید بگویید که حاال من باید این 

ق پذیرش اتفاق این لحظه، هر موقع شما توانید بشوید از طریمیدردهایم را بریزم، نه هر لحظه شما آن هوشیاري

. خوانیممیگذارد به جهنم شما امروز توي قصهمیخدا قدم،شویدمیآن هوشیاري

کبودوکوردروافتادعنادرمنودپاودستوگشتفضولیچون

ا همانیده شدیم آن شد مرکز ما، بر ی،با آن دانش هم هویت  شدیم،یعنی دانشی یاد گرفتیم،وقتی فضولی کردیم

در عنا، عنا یعنی .فضول شدیم،حسب آن دیدیم و فکر کردیم و عمل کردیم و آن دید زندگی را گذاشتیم کنار

کور و کبود را .رنج و سختی، در سختی افتادیم و کور شدیم و از بس خودمان را اینور و آنور زدیم کبود شدیم

ما از بس خودمان را اینور و آنور . حقیقتاً هم کور است، هم کبود است،بردمیبکارذهنیمنموالنا در توصیف 

.در عین حال که بینش جسمی داریم خیلی هم سختی کشیدیم،که به جایی هم نرسیدیم،زدیم در ذهن

صفااندروفاازپریدندمیپاودستازپیشخلقجاهنای

درست کنیم وفا ذهنیمنو بگوییم که من با فکر مساوي هستم و بیفتیم قبل از این که ما بیاییم به این جهان 

هر موقع شما وفا . لمان به روز الست که از ما پرسیدند ما از جنس خدا هستیم؟ گفتیم بلیصداشتیم یعنی به ا

ذهنیمندست و پا را بیندازیم، دست و پاي . م وفا کنیمتوانیمیاالن هم هوشیاري. به صفا افتادید،کردید تا حاال

تا از دانشی که او در این لحظه در اثر تسلیم به شما،مثل مالئک بگو نمی دانم: اخیراً یک شعر خواندیم گفترا،

.یت نکنی خوب و بد نکنی آنجا هستهمین که بگویی نمی دانم، قضاو. تا دست تو را بگیرد،استفاده کنیدهد می

شدندخرسندیوحرصوخشمحبسشدندبندیاهبطوابامرچون

گفت فرود آیید همین که ما خودمان را با فکر مساوي کردیم چون گفتم دوباره تکرار ،میاین را قبالً خوانده بود

مان یک فکري بود از پدر و مادرمان که اسم،مان کردیماینها هیچ ضرري ندارد، وقتی خودمان را مساوي اسم
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ذهنیمنابتداي تنش ،مان را فهمیدیم که با کلمه من یکی است، این دو تا را یکی کردیمشنیدیم و بعد این اسم

.شروع شد و این مال منه آن مال منه و آن مال منه با یک ارتباط نامرئی چیزها را بخودمان بند کردیم

دگی است، هر چیزي را که مال خودتان کردید به آن هویت دادید، هوشیاري این خاصیت را این کار اسمش همانی

یعنی ،یک فکري را بصورت جسم تجسم کند و به آن حس هویت بدهد،برود به ذهن،به این جهاندارد که بیاید 

وقتی این کار را . مآنموقع نمی دانستی،خواهیم عکسش را عمل کنیم با شناساییمیحاال. بگوید من این هستم

، يیک چیز ساخته شده فکر،کردیم خدا به ما گفت که دیگر نه بینهایتی و نه آگاه به ابدیت برو تو، برو توي فکر

و وارد بند بشوید یعنی زندان بشوید و تا آن موقع نمی دانستیم خشم چیه؟ . بلی گفت فرود آیید جسم شدیم

حرص چیه؟ خوشحالی چیه؟ 

هویتیم مثل پول، ما االن با پول هم.و آن در مرکز ماستشود میبه خاطر آن چیزي که زیادخرسندي خوشحالی 

کنیم اینها ما هستیم، به پول حس هویت دادیم ، به مقام حس میهم هویتیم یعنی فکر. با مقام دنیا هم هویتیم

،بینیممیرزندمان را هم جسمف،بینیممیخودمان را جسم. چیزهاي خانه مان حس هویت دادیمبه هویت دادیم، 

م آن هم یک تصویر ذهنی است، آن مال ذهنیمنگوییم من  این میآن را یک جوري به خودمان مربوط کردیم،

بچه مال شما نیست، مقام هم مال .من است، با همان فکر مال من، این اسمش هم هویت شدگی یا همانیدگی است

.شما نیست، حاال

بنابراین یک . ایدشوید که از اول بودهمیخوانیم در اثر تسلیم شما آن چیزيمیه امروزچیزي که مهم است، ک

شما همین هوشیاري،رود کنارمیلحظه این شخص و شخصیت و فردیت را جدا شدگی و هم هویت شدگی

شما آن این همان باش است،. کنیدمیشوید و بصورت حضور ناظر ذهن تان را هم هویت شدگیتان را نگاهمی

گذارد به جهنم شما و جهنم شما ساکتمیو در اینجا است که خدا پایش را. ایدشوید که از اول بودهمیچیزي

.مد هنمی سوازن،شودمییک لحظه ساکن. شودمی

یک دفعه با شناسایی و پذیرش شما هم . کنید آن چیزي را که هم هویت شدیدمیحاال با این کار شما شناسایی

این بند هم ،پذیریدمی،کنیدمییعنی به محض اینکه شناسایی. کنیدمیشدگی را همانیدگی را قیچیهویت 

کار شما کشتن ،پس کار شما از بین بردن قسمتی از وجودتان نیست.شودمیهویت شدگی یا همانیدگی پاره

یید که من از جنس خدا هستم گومیشما.استها تان نیست بلکه پاره کردن هم هویت شدگی با همانیدگینفس

یعنی به ،شناسید که با یک سري باورها همانیده شدیدمیدهیدمیمن از جنس این باورها نیستم، پس تشخیص
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کنید همانیدگی را، به میبا شناسایی یا قیچیگیریدمیحاال از آنها پس. آنها حس هویت را شما تفویض کردید

دهند به ما، که مید و عذابشونمیتواند بماند، یعنی دردهاي ما موقعی دردمیهنوز،کنیدمیمحض این که پاره

.آنها همانیده هستیم یا هم هویت هستیمما با

آید، ولی چون شما باهاش هم زند به سر شما درد هم میمیچوبی رایک آید میبینید اشتباهاً بچه تانمیشما

این .ی یک درد نامطلوبی است، ولی به عذاب تبدیل نمی شودآید ولمیدرد،هویت  نیستید عذاب نمی شود

آید، ولی چون باهاش هم هویت  خیلی درد می،زنند همدیگر رامیکنند با لگدمیکسانی که ورزشهاي رزمی

فرق دارد با یکی آدم را کتک زده و آدم خشمگین است، . فقط یک درد نامطلوبی است، ولی عذاب نیست،نیستند

نجا یک آتوجه کنید شما به این که اگر شما با چیزي هم هویت  نباشی، آن درد . رد هم هویت  استو با آن د

.نجا باشندآتوانند میشماهاي احساس نامطلوب هست حتی رنجشهاي شما و کینه

را باید از شما نباید دچار این اشتباه بشوید که من همه این چیزها . ولی شما اجازه بدهید زندگی روي شما کار کند

شما حتی  این لحظه با وجود دردهایتان. اندازدمیزندگی. بردمیهمه آن چیزها را زندگی از بین،نه. بین ببرم

به شرطی که بدانید همانیدگی یا هم هویت شدگی یعنی عین همان را ساختن غلط بوده و . توانید زندگی بکنیدمی

اش ن را نمی توانید بسازید، نظیر شما باید بیاید بیرون اندازهمصنوعی بوده و موقتی بوده و شما نظیر خودتا

بینهایت است، و آن چیزي که ساختید محدودیت است، چیز کوچولویی است، و شما آن تو جا نمی شوید این را 

کنید براي تسلیم شدن، براي شناسایی و پذیرش براي این که آن میو از هر فرصتی استفاده. دهیدمیتشخیص

. کنیدبن باش را اجرا فرما

ولی زیر این چیزهاي ظاهري و هم باش آن هوشیاري که از اول بودي بصورت آن آمدي و االن هم آن هستی، 

.  گویدمیزندگیکنممیهمین که آن باشی من کارها را درست. هویت شدگیها پنهان است، آن باش

38آیه،)2(بقرهسورهکریم،قرآن

)38(یحزَنُونَهمولَاعلَیهِمخَوففَلَاهدايتَبِعفَمنْهدىمنِّییأْتینَّکُمفَإِماۖ◌ جمیعامنْهااهبِطُواقُلْنَا

.اندوهینهودارندبیمىنهکنند،پیروىمراهدایتکهآنهارسید،شمابسويمنازهدایتیاگرپسآیید؛فرودبهشتازهمه: گفتیم

چرا؟ خودمان را مساوي . از بهشت فرود آیید یعنی از حالت بینهایت و حس ابدیت خدا از اینجا بفرمایید بروید

هوشیاري ذهنیمنرسید، حاال  ما رفتیم افتادیم توي شمابسويمنازهدایتیاگرمحدودیت کردیم، پس

اصیل نیست این دردها و درد ایجاد کردنها و گوید بابا این هوشیاري هوشیاري میآید، به ماجسمی داریم یکی می
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کنی روز به روز زندگی شما را خرابمیزنی فکرمیکنی و حرفمیاینطور که تو رفتار.درست نیستها نانباشت

هی ما. ما قبول نمی کنیم.تو نمی توانی مسائلت را حل کنیها و با این عمل کردنها با این فکر کردن،کندمی

نهکنند،پیروىمراهدایتکهآنها.دانم، پس هدایت را هم نمی پذیریممیدانم، منمیدانیم منمیگوییممی

.را حفظ کردیمذهنیمنراي اینکه ما چون نپذیرفتیم هم بیم داریم هم اندوه، ب.اندوهینهودارندبیمى

. کنم اینها را بنویسید یک جایی بزنید هر روز بخوانیدمیکنم این بیتها را از شما خواهشمیدوباره تکرار

1406بیتاول،دفترمثنوي،مولوي،

استدوستدیدکهآناستآندیداستپوستباقیواستدیدآدمی

دیدتان ،هستیدآید، اگر شما همانیده با چیزهاي این جهان دمی از مرکز آدم میآکه گفته آدمی دید است، دید 

شما خواهید ترسید، اگر خواهید ترسید ،کنندمیدید این جهانی است، دید چیزها است، چون اینها تغییر

حتی از پولتان لذت ببرید از داشته هایتان لذت ببرید، رابطه درستی با ،نخواهید توانست درست زندگی کنید

بچه تان را هم همسرتان را، بقیه اش کههید کرد هم کسی برقرار بکنید، اگر بترسید، اگر بترسید کنترل خوا

. گوشت و فکر و هیجان یعنی دید در اینجا دید زندگی استپوست و

را بکنی ذهنیمندید آن است که شما این ،دیگریعنیاست، مشخص استدوستدیدکهآناستآندید

ید آن و خرد آن و فکر آن و آن که آن فضا و د.بیندازي دور و مرکز شما از جنس خدا بشود و بینهایت بشود

کنید بی میکنید، هر چی ایجادمیآن موقع شما در جهان نیکی ایجاد. زندگی شما را اداره کند این درست است

.درد خواهد بود و با خرد زندگی ایجاد خواهد شد

1407مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دوست، کو باقی نباشد، دور بهچونکه دید دوست نبود، کور به

.است در این صورت آدم بهتر است کور باشدذهنیمندید خدا نباشد، دید یعنی می گوید اگر دید دوست نباشد 

که بی مرگ فقط تنها چیز ،یعنی از جنس خدا،یعنی از جنس باقی نباشد بی مرگ نباشد،دوستی که باقی نباشد

دوست، کو باقی نباشد، دوستی که جاودانه نباشد کدام .پاینده است، پایا است، جاودانه استاست، خداست،

ن تصویر ذهنی آدمهاي دیگر، اهمین پول، هم. کنیدمیدوست است؟ همه دوستانی که شما با ذهنتان تجسم

دوست، کو باقی نباشد، دور به، بهتر .آید، اینها باقی نیستندکرتان میهمین مستغالت، هر چی که شما توي ف
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بینید که تنها دوست شما مرکز شماست، که باید از میاینها دوست نیستند که، پس شما. است که دور باشد

. خوانم، اگر دید شما دید هوشیاري جسمی است، مواظب باشیدمیبراي همین اینها را.جنس جاودانگی باشد

هر چی که خلق شده ،ست در جهان و بی فرمی، خدا و موجودات این جهانمواظب باشید کائینات هر چه فرم ا

فرستید، شما بیایید آشتی با اتفاق این لحظه را تمرین میراذهنیمندهد، وقتی شما انرژي بد میواکنش نشان

لحظه آشتی کنید یادتان بیفتد که باید با اتفاق این میکنید مقاومتمیستیزهدارید کنید، هر لحظه دیدید

.تفاق این لحظه تسلیم خدا شدن استکنید، آشتی با ا

، این هم دید بد است که کندمیاین هم در نظر بگیرید که اتفاق این لحظه را خدا یا زندگی در زندگی شما ایجاد

ا مالمتکنند، اگر یک اتفاق بدي براي شما بیفتد شما یا خودتان رمیکنید اتفاقات را مردم ایجادمیشما فکر

. سیستم باشد یا سازمانی باشدنباشداندازید گردن او، حاال کس ممکنمیکنیدمیکنید یا یک کسی را پیدامی

بدي داشتیم متوجه ذهنیمننیست اینطور، نیست، این عکس العمل آن انرژي بدي است که ما فرستادیم و ما 

داشتیماین جور ابیات خیلی بیدار کننده است، این هم .نبودیم

812بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

اوست  چیزآناستدیدهچشمشچههرپوستوگوشتباقیاستدیدآدمی

اش گوشت و پوست است، یعنی این گوشت و پوست و فکر و هیجان و هر چی که یعنی آدمی فقط دید است، بقیه

بیند یعنی با هر چی هم هویت شده، شما اگر با خدا هم میچیچشمش هر . آید، آدمی اینها نیستندبه ذهن می

هویت بشوید آن در مرکزتان است، اگر آن هوشیاري بشوید که از اول بودید آن در مرکزتان است، اگر با چیزها 

.ید چیزها مرکزتان است، واضح استهم هویت  بشو

ۀ معدوم بین را هست بیندیهم تو تانی کرد یا نِعمَ املُعین د

گویید مییعنی شما االن،توانیمیگوید فقط تومی،کنم خوب به خاطر بسپاریدمیحاال این ابیات را خواهش

باید اجازه بدهید یک جوري پاي زندگی یا خدا به . نمی توانید کاري بکنیدذهنیمنمطمئن هم باشید که شما با 

).یعنی بهترین کمک کنندهنعم المعین( ن کمک کنندهیعنی بهتری،زندگی شما باز بشود

معدوم بین است، یعنی ذهنیمناست، ذهنیمندیدة معدوم بین را هست بین، دیده معدوم بین همین دیده 

مرکز ها بیند توهم است، به عبارت دیگر اگر هم هویت شدگیمیذهنیمندیدش بدرد نمی خورد، آن چیزي که 
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دید هوشیاري جسمی را فقط،اما این دید را. شما معدوم بین هستید،بینیدمین دید جهان راشماست با آ

هست در اینجا همان بی فرمی است، همین باز شدن فضاست، مثالش . تواند هست بین بکندمیگوید که خدامی

ماه قرار گرفته و بقیه ستارگان قرار گرفته ،آنجا که زمین قرار گرفته!! فضا بی انتها است، هوا نه ها. این فضاست

.لی است، آن فضاي خالی، خالی است،اند در یک فضاي خا

توانیم تجسم کنیم و به میتواند بشود، نه چیزهایی که با ذهن مامیتواند بشود، فضاي خالیمیدل ما شبیه آن

این کار سبب واکنش زندگی خواهد شد و آن ،این کار اگر بکنید. آنها هویت بدهیم و آن را مرکزمان قرار بدهیم

ما آن . فرستید باید یک چیز بدي را دریافت کنیدمیهر لحظه یک چیز بدي راشما واکنش بد است، یعنی 

واکنش کائینات در مقابل جدل و ستیزه ما، مقاومت ما، ،حتی مریضی هایی که ممکن است داشته باشیمها بدحالی

برکت ایزدي وارد ،ایم آن فر ایزدي، عشق ایزدي، شادي ایزديما است، ما نگذاشتهدگم بودن ما، جمود مرکز

.چهار بعد ما بشود

را شاخ و برگ بهش دادیم و دیگر تا ذهنیمناین ،از اول که شروع کردیم که خودمان را مساوي اسم مان کردیم

ي ارزیابی خودمان چیز دیگر در اختیار وقتی جدا شدیم غیر مقایسه برا،یاد گرفتیمهم آنجا که از دیگران 

همیشه سعی کردیم بهتر از دیگران بشویم، پول ما بهتر از دیگران باشد اگر هم نداریم بازهم بهتر از .نداشتیم

خرابشان بکنیم حتی عیب و ایراد پیدا کردن براي دیگران، ها و بعضی موقعدیگران بشویم و مقایسه با دیگران

براي همین در بیت اول غزل گفت، گفت یک لحظه اگر ببینی . اینها خنده دار است از دید زندگیبهتر بنظر بیاییم،

گوید میتواند عوض کند؟میولی دیده معدوم بین را کی. کندمیذهنیمنگیرد به این کارهایی که میاتخنده

.    پس باید راه خدا به زندگی باز بشود. توانیمیفقط تو

ذاتِ هستی را مهه معدوم دیداز عدم آمد پدیدای کودیده

آید، همه ما آن را داریم و هوشیاري او و هوشیاري جسمی پدید میذهنیمنان بینی که از هاي که جیعنی دیده

تواند میکه فکر؟ هر چهذهنیمنبینیم با میما چه.بینیممیذات هستی را، همه معدوممتاسفانه، ذات خدایی را 

آقا این آقا یا خانم پولش چقدر است؟ چقدر زیباست؟ چند سال دارد؟ . بیندمیببیند و با آن هم هویت شده آن را

خودش ورشکسته است یا ثروتمند جوان است، یا پیر است؟ ازدواج کرده؟ بچه هایش موفق هستند؟ نیستند؟

مبناي مقایسه ما اینها هستند، اینها همین مشخصات فردي و است؟ اینها را، مقامش چی است؟   چه کاره است؟ 
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خدا بدرد شیاري و دیدن ذات اصلی خودمان یا اینها بدرد هو. ظاهري و فناپذیر ما است، اینها که بدرد نمی خورند

نمی خورند، این دید، دید معدوم بین است، 

2378مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 

مالیدهبُوَدپاشکفِبهخودرخِکهسرمستینآسردرهوسواستنشاطصد

می گوید، صد عالمت بساري است، نشاط زیاد و هوس براي سازندگی یعنی میل به سازندگی اشتیاق به سازندگی 

یعنی این قدر متواضع باشد این . هست در سر آن سرمستی که بتواند رخ خودش را به کف پاي تو مالیده باشد

این قدر قیچی کرده باشد این همانیدگیها را   که . شد هم هویت شدگی هایش را و پذیرفته باشدقدر شناخته با

. اش به صفر رسیده باشدذهنیمن

از بین بردن باز هم توجه کنید این گسستن و پاره کردن اتصال همانیدگی است، یعنی هم هویت شدگی است، نه

گویید حاال نمی توانم بیاندازم آن جلو میانید، باید بیندازید، ولیتومیحتی شما از یکی رنجش دارید. نفس شما

.زندگی شما را نمی گیرد، اگر با آن هم هویت نشوید

شما بهش هویت دادید یعنی قسمتی از وجودتان به آن بستگی دارد، وابسته به آن هستید، قسمتی از وجودتان 

مال شما باید کنید آن چیزي است، که میطریق مال من فکردر آن به تله افتاده، شما چسبیدید به آن ، شما از

شما. توانید با پاره کردن این همانش پس بگیریدمیباشد و است و هویتی بهش تفویض کردید و این هویت را

این .ر به دل به مرکز وابسته است، فکرهایتان خالق بشودشود، سمیدر نتیجه سرتان سرمست. توانید بگیریدمی

و رخ .همه نیک،همه خالق،شوند؟ همه شادي بخشمیلحظه فکرهاي ما را زندگی ایجاد کند چه جور فکرهایی

حداقل یک لحظه، یک لحظه صفر بشود، یک ،مان صفر شدهذهنیمنیعنی ،ما اگر به کف پاي او مالیده بشود

یک لحظه شناسایی کنید که شما با . کنیدمیکنید و بد و خوبمیمرتب قضاوت:لحظه شما شناسایی کنید که

.یک لحظه. چیزهاي آفل هم هویتید و اینها در مرکز شماست

بطور کامل و بدون قید و شرط را  درك کنید ولی با آن دید، یک لحظه ذهنیمنیک لحظه توهمی بودن این وجود 

کف معشوق مالیدید و از انجا هم بلند نمی یک لحظه ، خوب اگر شما رخ خودتان را به ،اتفاق این لحظه را بپذیرید

گویید من و میشوید ومیشوید خشمگینمیرود دوباره بلندمیخوشا به حالتان، ولی یک دفعه یادتان،شوید

توانید خودتان را زیر نور افکن قرار بدهید بگویید که این میشما.دهدمیستدانم، اینها دمیعقل من و من
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کنم، با همین کهمیفرستم، من دارم روابطم را خرابمیکنم، من دارم انرژي بدمینکارها درست نیست م

ممکن است به لفظ نگویید همین مقاومت و قضاوت و آن چیزي که از صورت ما پیداست و .دانممیگویم منمی

گوییم من آرامشمی،و منافق بودن خودمان ببینیم که در سرمان به حرفمان.دهدمیشود همه را نشانمیساطع

خواهم با همسرم واقعاً گل بگویم می.خواهممیدر این خانواده چهار نفره آرامشخواهم حتی در خانواده، من می

گویدمیرگل بشنوم،  صلح داشته باشم آرامش داشته باشم این را س .

است، درد است، هم هویت مرکز  از جنس ترس و کنترل است، از جنس حرص است، از جنس هوشیاري جسمی 

گوییم میآن چیزهاي که. گویدمیرود سر هم یک چیزهايمیقیچی نشده اند در نتیجه این بسوي اینها شدگی

مرکز ما ما را ،زنیممیبرد، ما هزارتا حرفمیبرد؟ آن چیزي که مرکزمیشود یا آن چیزي که مرکز ما رامیعمل

رود میگوییم من نمی خواهم اوقات تلخی بکنم یک دقیقه بعد یادممیبه حرفبرد نمی گذارد، مییک جاي دیگر

.کنممیاوقات تلخی

بگویید که من باید کهو این سیستم باید اینطوري باشد، تا ما از این سیستم بجهیم بیرون، تا شما نا امید بشوید

ی باید شما را متقاعد کرده باشد دیگران هم کس. رها کنم این را تا زمانی که این تو هستم نمی توانم زندگی کنم

. شما باید خودتان را متقاعد کرده باشید که من توي این فضاي ذهن اگر بمانم نمی توانم زندگی کنم،نمی توانند

رابطه ام با همسرم با بچه هایم با مردم بهم خواهد خورد، بدنم مریض خواهد شد، .زندگی من زندگی نخواهد شد

.شما باید خودتان را متقاعد کنید، با همین طرز دید عوض کردنهاین انرژیش انرژي بد است، براي اینکه ا

بشنیدهبُوَدیارآنلبِازسالمکهگوشینپذیردزمانهمکرِوعشوه

و حیله و تزویر زمانه را ) عشوه در اینجا فریب است(دیگر فریب ،لبِ خدا شنیدهازمی گوید که گوشی که سالم

این دید که با تغییر اتفاقات من به زندگی خواهم .آیدزمانه چیه؟ آن هم از دید میعشوه و مکر . نمی پذیرد

یک اتفاق شگفت،رسید، زندگی در اتفاقات است، یعنی اتفاقات محیطی من یک جوري باالخره تغییر خواهد کرد

و ها یکی دیگر از عشوه.این مکر زمانه است. انگیزي خواهد افتاد که زندگی و بی سرو سامانی من درست بشود

. کند اتفاقات استمیکند، چیزي که با زمان تغییرمی، زمانه یعنی چیزي که با زمان تغییرزمانههاي فریب

خرد از یاآید؟ خرد در اتفاقات است یا زندگی از آنور میکنم زندگی در اتفاقاقات است یا زندگی میاز شما سئوال

آید؟ کدام یکی است؟ شما در این لحظه موازي باید با زندگی بشوید که فرّ ایزدي و خرد ایزدي و شادي آنور می
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زندگی و خاصیت زنده کننده زندگی بیاید به وجود شما بریزد و از طریق شما به جهان بریزد، آن جهان را سامان

را نگه داریم انرژي بد بفرستیم و اتفاقات تغییر کنند؟ذهنیمندهد؟ یا می

این  ،هی بگوییم من، من بگویم من، تو بگویی من، همه بگویند من من من و به این ترتیب اتفاقات تغییر کنند

مگین، من دار، آنهایی وقتی آدمهاي خشکهافتدمیاتفاقات اتفاق نیکی خواهد بود؟ چه جور انرژي به این اتفاقات

د بود؟ آن اتفاقات چه جور اتفاقی خواهند ناند از زندگی، خرد زندگی به فکر و عمل آنها نمی ریزد، خواهکه قطع

این اتفاقات ،گیرندمیبود؟  آیا پیش بینی این اتفاقات سخت است؟ اگر آدمهاي پر از کینه پر از خشم تصمیم

شنوند؟میریزد؟ یا اینها عشوه و مکر زمانه رامیعملشان خرد زندگیاتفاقات خوبی خواهد شد؟ به فکر و 

کند؟ یک بار شما هوشیارانه و آگاهانه میچه جوري سالم! گوید، زندگی یا خدا به شما سالم کرده باشدمییک بار

ما بصورت همان هوشیاري بشوید که از اول بودید، یک بار از زیر این انباشتگی فکرها که زیرش مدفون شدیم

کنید مییک لحظه، آن موقع شما به خدا سالمبیرون بیاییم و آگاهانه همان هوشیاري بشویم که بودیم ،هوشیاري

.گیردمیو آن هم سالم شما را

در آن . کندمیکنید خدا به شما سالممیشوید و هر لحظه که با اتفاق این لحظه آشتیمیهر لحظه که تسلیم

عشوه و .شما مرتب منتظر اتفاقات آینده نیستید.  نمی پذیرد،یب تغییر اتفاقات را نمی شنودصورت گوش شما فر

به آینده ، این فریب و حیله این دنیا است که ما را متقاعد کرده که در زندگی ما یک گیمکر زمانه یعنی وابست

.افتادهاتفاقاً اتفاقی که باید بیفتد . اتفاقی خواهد افتاد که ما خوشبخت بشویم

اتفاق اصلی افتاده، ،را به خاك ما ریخته، آنموقع که انسان شدیم ماکُنْ فَیکونجرعه : گویدمیگوید،میکه پایین

تواند وارد فضاي فکر بشود، وقتی تبدیل به موجودي شدیم که ارادة آزاد میوقتی ما بصورت هوشیاري آمدیم که

.تواند انتخاب کند، آن اتفاق افتاده دیگرمیمیم بگیرد،تواند تصمی،تواند شناسایی کندمی،دارد

گوید میهر لحظه او به شما. توانیم باشیممیاید،از اول بوده،شما کافی است آن هوشیاري باشید که هر لحظه

شویم که این فریب می، ما متوجهنمی پذیریم گوش نمی دهیماکه البته م،شویدمیآن هوشیاري و شما،باش

از دنیا زندگی ،از چیزها زندگی بخواهیم،از آدمها زندگی بخواهیم. زمانه است که ما از اتفاقات زندگی بخواهیم

خواهد میافتد؟ هان چی گفتند اخبار چی گفته؟ اخبار چیمیچقدر دهانمان باز است که چه اتفاقی. بخواهیم

لحظه به لحظه . این خرد زندگی وارد وجود شما بشوداجازه بدهید ،بگوید؟ لحظه به لحظه شما باید تسلیم بشوید

همه حواس ما به این است که این لحظه . شما منتظر اتفاق نباشید. کندمیاین خرد زندگی زندگی شما را درست
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دارد عبور. شوم که تسلیم بشوم و این آب زندگی و این شراب زندگی از من عبور کندمیمن موفق به این

یا هوشیاري حضور دارم؟ این ؟کنم؟ من االن هوشیاري جسمی دارممی، مقاومتکنممییزهکند؟ یا من ستمی

شما اگر این کار را بکنید .کندمیشود آن دارد کارمیهوشیاري حضور دارید دارد رددیدیدسئوال را بکنیم؟ اگر 

پس . ریزد، امتحان کنیدمیکند، رنجشهاي شما داردمیپس از یک مدتی خواهید دید که دردهاي شما شفا پیدا

. من مطمئنم که شما سالم از لب یار شنیدید. شما عشوه و مکر زمانه یعنی تغییر اتفاقات را نمی پذیرید

پیچیدهزماندورِبدِونیکدرتوایمعذوریبرو،توندیدی،چوزلفشپیچِ

ظرافت وجود معشوق، زیبایی معشوق، یعنی تو آن زیبایی می گوید تو پیچ زلف معشوق را ندیدي، پیچ زلف یعنی 

آیا دچار کارما . تو ندیدي! را و شادي اصیل زندگی را حس نکردي تا حاال، خوب اگر نکردي تو معذور هستی

ولی . نخواهی شد؟ دچار عکس العمل کائینات نخواهی شد؟ اتفاقات بد براي شما نخواهد افتاد؟ چرا خواهد افتاد

.ی دهی به این چیزها، گوش نده، چون نچشیدياگر گوش نم

کارهاي و هوشیاریش و با ترس و خشم جهان را درست کرد برو دنبال کارت، ذهنیمناگر هنوز معتقدي که با 

کنی، نیک و میهی قضاوت،گوید اي که تو در داخل این فضاي ذهنمی.گوید نمی شودمیموالنا. خودت را بکن

این ،...کنی، این نیک است، این بد است، این خوب است، این بد است، میکنی، نیک و بدیمکنی، قضاوتمیبد

افتد، این اتفاق خوب است، این اتفاق بد میافتد، دور و زمان یعنی همین اتفاق میخوب است، این بد است، اتفاق

توانیم بفهیم میآورد مامیزندگی بوجودکه اینقدر محدود است، و اتفاقات هم ذهنیمناست، آیا حقیقتاً با دانش 

که اتفاق خوب است؟ یا بد است؟   

ها در واقع کار را ما خیلی ساده لوحانه کردیم، ما با یک سري چیزها هم هویتیم هر اتفاقی که آن هم هویت شدگی

کنید که آن طوري که گوییم بد است، ولی توجه میکند مامیگوییم خوب است، هر چی کممیکند مامیرا زیاد

هم که تصمیم بگیرید اگر بهم خواهد ریخت، یعنی شما حتی ها همه این هم هویت شدگی،رویممیما داریم پیش

کنم  میزیادخواهم نگه دارم و همینطوري میمن این همانیدگیها را،بگویید که من به این چیزها گوش نمی دهم

روید باال که این میببینید شما دارید از نردبانی.کسی هم ربطی نداردشوم به میشوم همانیدهمیو هم هویت 

یک روزي یکی از این ،نردبان منیت است، مطمئن باشید که دیرکهایی هم درست کردیم که این را نگه دارد

مالی در یعنی انسانی را در نظر بگیرید که حتی از نظر. ریزدمیاش بهمپوسد آنکه وقتی پوسید همهمیستونها



Program # 678گنج حضور678برنامه شماره 

21: صفحه

خشمگین ،روابطش خراب بشود بدنش مریض بشود، خودش اعصابش خُرد باشد،سالگی ورشکسته بشود60سن 

.حرص باشد، گیج باشد بی رمق باشدباشد، هنوز پر از 

یک اسم رویش ؟مطمئن باشید براي چی ما برویم به آن سمت؟ براي چی در داخل فضاي ذهن ما هی قضاوت کنیم

با دانش محدودي که یاد گرفتیم باهاش هم هویت شدیم یا شرطی شدیم، این کار چیه؟ . بگذاریم بد و خوب کنیم

ما خوب هستیم شما بد هستید، شما دشمن ما ما دینداریم شما کافرید، بگوییم ،یک اسمی روي آن بگذاریم

قرار داشته باشد اینها دوست ما اندر مرکز ش،هویت باشدهستید، هر کسی این باورها را داشته باشد با آنها هم 

به نظر شماآید این درست است؟ میکنید این درست است؟ به نظرتمیهستند بقیه دشمن ما هستند، فکر

. گوید این درست نیستمیباشد؟ عقل بچه همآید این درستمی

خواهد تعیین کند شما چه فکري بکنید و چه عمل میآن موقع یک منبعی است، بنام زندگی، که در این لحظه

ال ما موازي با خدا هستیم هر در حالت ایده. ال اینطوري استدر حالت ایدهببینید که چه جوري است،کنید

دانم اینطوري ما ممکن است میالاین حالت ایدهگوید که چه فکري بکنید چه عملی بکنید، میلحظه او به شما

یک نفر همیشه در حالت تسلیم باشد؟ شود میولی این کار درست است، درست درست است، آیانتوانیم بشویم،

که یک انسانی .یعنی اینطوري بگویم ببینید کدام یکی به نظر شما منطقی تر حتی با عقل. فضا گشایی باشد؟ بلی

بندد و میهم هست که فضا رادیگر آید، یک انسانی کند و از این فضا راه حل میمیافتد فضا را بازمیاتفاقی

ترسد، دردهاي دیگر فعالمیدهد،میواکنش نشان. رودمیدانسته یادشمیشود و آن چیزي هم کهمیمنقبض

کند و مییا آن کسی که فضا را باز،تواند راه حل پیدا کندمیشوند، این بهترمیشوند، الگوهاي واکنشی فعالمی

آید بیرون در این لحظه، دهد و از آن فضا که زندگی است، راه حل میمیاتفاق را قرارآن چالش را در خودش 

کدام یکی موفقند؟ 

اش آن دیگر در نیک و بد زمان یا دور زمان با قضاوتهاي شرطی شده. کندمیواضح است آن کسی که فضا را باز

شاهکاري نیست که شما نتوکل دارد، توکل همچویده نشده، آن آزاد است، آن دائماً موازي زندگی است، آن چپی

مگر این ذهن محدود ما چیزهایی که از کتابها یاد گرفتیم و . واضح است که نیروي بزرگتري وجود دارد،بگویید

مگر چقدر است؟ چقدر دانش است؟ چقدر حکمت تویش است؟ ولو اینکه خیلی یاد ،پدر و مادرمان به ما یاد دادند

کتاب هم خوانده باشیم، خیلی محدود . چقدر مگر عقل داریم؟ ولو اینکه خیلی هم خوب باشدگرفته باشیم ما 

خیلی . تواند ارزیابی کندمیتواند از فضاي یکتایی بیاید که این چالش رامیاست این در مقابل راه حلی که
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ید که این چقدر بد بوده، بینمیکنیم خوب است و چقدر خوب است، شما یکسال بعدمیچیزهایی که ما االن فکر

چرا نشده این طوري؟ . اي کاش اتفاق نمی افتاد اي کاش نمی گفتیم این  خوب است، و نچسبیده بودیم بهش

. شده

نالیده؟نَفَسیبینییتودیدیهیچبدمدصورتنیِاندرکهاستتراشینی

اش را بتراشد بعداً نی،ک آدم بیست ساله را بگیردباید ی. زندگی است، خدا است، و نی هم ما هستیم،نی تراش

در نی صورت، که گوید نی تراشی وجود دارد می.زند، بصورت نیمیتراشد بعد هممیهم بزند، یعنی خدا شما را

،نه زندگی،جانی که نه جان روح ما. صورت هم چهار بعد ماست، بعد فیزیکی ما، فکري ما، هیجانی ما، و جان ما

گوید میآید،شود آن جانی که دردش میمیبلکه جانی که االن توي جسم است، و حالت فیزیکی دارد و معلوم

. اي باشد بدون نفس نی زن بنالد، نهنیتوگوید تا حاال دیديمیدمد،میاین صورت را

ا پذیرش آنها با آشتی با آنها دید آورد بمیخدا بوجود،آوردمیاتفاقات را زندگی بوجود،فتندامیپس اگر اتفاقات

و ،یک لحظه،شوید که  از اول بودیدمیکنید، و شما آن هوشیاريمیکنید، دید هوشیاري پیدامیزندگی پیدا

خواهد خالی کند،مینی را. بینیدمینیاینکنید و پذیرش دارید نسبت به آن چیزي که درمیشناسایی پیدا

با شناسایی و پذیرش، آن،کنید این همانیدگی رامیخواهد، و شما قیچیمیشماخواهد بتراشد، از طریقمی

:    گوید کهمیبیت بعدي. خواهد از شما نی بسازدمیکند،میافتد، نی زن دارد این کار رامییواش یواش. افتدمی

بالیده؟قلمِبریدنزبرجندکیشدخواهدکهلبِحریفِکهبداندگر

چرا نمی . خواهیم ببریم و بتراشیم و تویش را خالی کنیم، نمی رنجدمیاي که رشد کردهقلمی که رشد کرده نی

دانید میحاال شمایی که هر سنی دارید. داند که حریف یا همنشین لب نی زن خواهد شدمیرنجد؟ براي این که

دانم، من میگویید که من بالغم، منمیبالیدید. خواهد نی شما را بتراشدمی؟کندمیخدا دارد با شما چه کار

خواهد میکنم، حاال شما را گرفتهمیدانم چه کارمیدست و پا دارم، از گردن بابایم هم پریدم پایین، خودم

خوب اگر .همنشین لب خداگویدمی.دانید هم نشین لب کی خواهید شدمیشما هم. بتراشد و نی درست کند

کند شما ناراحتمیزند، و مرکزتان و تویتان را خالیمیکند ، زیادي هایتان رامید و دارد درستتراشمیشما را

پس این دردهاي هوشیارانه که شما. دانید دیگرمینی نهایی را کی خواهد زد؟ حاالکه دانید میشوید؟ شمامی

،را از توي نی خالی کنیمها بندها را و گرهکشید ارزش دارد که بکشید، به محض این که ما بخواهیم یکی از اینمی
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خواهیم میماوقتیگوید این سرمایه است، حتیمیچون دید ذهن.ترسدمیگوید نه،میشود،میذهن ناراحت

زیر آیند ما را میشوندمییک موقعی سوار. شودمیگوید آدم کوچکمی.رنجشمان را بیندازیم ذهن نمی گذارد

من باید خشمم را نگه دارم، باید نشان بدهم که من آدم خشمگینی هستم، مردم را سر جایشان،کنندمیلهپا 

.نشانم، با من نمی شود طرف شدمی

خدا وسیلهاینطوري است؟ اصالً شما براي این کار درست شدید؟ آیا ما براي این درست شدیم که بصورت نی ب

بخاطر پولمان ،، هی جمع کنیم یک چیزهایی بخریم...کنیمهی جمع،زده بشویم؟ یا نه هی پول را جمع کنیم

قدرت من از شما بیشتر است، براي این درست . بگوییم از شما برتریم،پز بدهیمهایمان مان  و داشتهمقام

! ایم؟ یا خدا ما را بزند مثل نی؟ بپرسید از خودتانشده

کند، یک نی خوبیمیتراشد شما را تمیزمیاگر او. دشما همنشین لب نایی خدا خواهید بو،نه:گویدمیموالنا

پاره کنید ،شما باهاش همکاري کنید، خوشحال بشوید، نرنجید، درد هوشیارانه را بکشید،خواهد درست کندمی

هم هویت شدگی را قیچی کنید تا توجهتان برگردد ،هر چیزي که در جهان هست یا هر اتفاقی توجه شما را گرفته

شوید نی، یکی یکی میهوشیارانه بند همانیدگی را پاره بکنید.شودمین، آن از توي نی شما برداشتهروي خودتا

هر توقعی ،هر انتظاري،کنیم، هر دردي هر تقاضایی، هر تقاضایی شمامیآید پارهمیهر موقع پیش،کنیدمیپاره

.به صفر برسانیداز جهان دارید از آدمها گرفته از اتفاقات گرفته از مکان گرفته

رویم حاال اینطوري موالنا را ما میگویند مامیبینیم مثالًمیمکانها نمی توانند به ما خوشبختی بدهند، ما االن

قبر موالنا نمی تواند شما را آزاد کند قبرها نمی . دهدمیما را نجاتبه رویم موالنا میگوییم مامی.دوست داریم

توجه کنید به موضوع، . ذهنیمناز این جهنم دید . تواند شما را آزاد کندمیفقط خدا. کنندتوانند شما را آزاد 

تراشد،  شما نباید از مکانها از زمانها میگوید یک نی تراش است، خودش نی شما رامیوقتتان را تلف نکنید،

.توقع زیادي داشته باشید

خاریدهمرافرقِتوییکهبساینفرقغیروتومیاناستفرقچهبپرسندگر

اگر بپرسند که بین انسان، انسان به حضور زنده  به: گویدمیخاریده یعنی سر من را نوازش کرده،مرافرقِ

هوشیاري زنده  شده چه فرق دارد با غیر؟ بلی این فرق کافی است، کامالً هم کافی است، که تو دستت را یعنی 

پس دو تا انسان .را روي سر شما کشیده، این کافی است، این فرق کافی استزندگی دستش را دست نوازشش 
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شود مثل نی زدهمییکی بوسیله خدا نوازش شده، و هر لحظه خرد زندگی و فرّ زندگی وارد وجودش،داریم

اش است، قربانی حرصش است، خشمش است، میل به قدرتش ذهنیمنیکی هم نه قربانی .بوسیله خدا،شودمی

.  مرکزش است، این غیر استها است، هم هویت شدگی

لیسیدهراتوخاکِجهانعُشّاقِلبِبریختخاکآنسربرفَیَکونکُنایجرعه

بر سر خاك انسان ریخته، البته همه انسانها از جنس هوشیاري هستند، به همه کُنْ فَیکونمی گوید یک جرعه 

به همه انسانها در این لحظه فرمان ایزدي این است که باش آن . باید باشند! گوید باشمیشان خدا در این لحظه

با نفس . هوشیاري که از اول بودي، که از جنس منی و االن هم تو منی یا من تو هستم باش آن بدون درد یا با درد

.   یا بی نفس

کنند میهمین این که گوش. کنندمین فرمان گوشبه ایها خاك ما ریخته، و بعضیآنسربرکُنْ فَیکونايجرعه

گویید من امتداد خدا هستم، هوشیاري هستم من خدا ندارم، من امتداد او هستم، میشما. کنیدمیشما هم گوش

این .من خدا دارم و خداي من بهتر از خداي تو است، این توهم است،گویند بعضی هایشانمیآن دید که مردم

هستیم فرا فردي است، این چیز شخصی است، فردي است، هم هویت شدگیهاي من که من بلندهوشیاري که ما 

و جدا از دیگران هستم این ظاهري است، یک چیز دیگري در گویم من این هستم، میوذهنیمنشوم بصورت می

. ما است که نه چیز است، هوشیاري است، و آن فرافردي است، یعنی در همه انسانها هست

یعنی آن ،شویدمی، باش ، و وقتیکه شماذهنیمنیا با ذهنیمنباش بدون :گویدمیزندگی به همه انسانها

کند به تغییر دادن دردهاي شما و شفا دادن به میگذارد و شروعمیشوید آن قدم به زندگی شمامیهوشیاري

ن فرمان گوش نکردیم، ذهناً گوش کردیم، ما فکر تا حاال ما به ای. آنها و آزاد کردن شما، اگر نباشید نمی شود

ساخته. شودمیآنهمان گوید بشو و میاین است که خدا به چیزها) کُنْ فَیکون(کردیم معنی این عبارت 

بلی این هم هست ولیکن در مورد ما باش یعنی همان باش که بودي، و هستی و همیشه . شودمیدرست. شودمی

خاك  ما ریخته و وقتی که ما این باش را سربرکُنْ فَیکونايجرعه: گویدمیبراي همیناي و کارت نباشد،بوده

نجا هوشیارانه برسد به این فرمان گوش آ، یعنی هر کسی که به لیسیدهراتوخاكجهانعشّاقِلبِ.کنیممیعمل

و ما .دهدمیدهد، بوي زندگیمیعشقبوي . دهدمیلیسند، چرا که آن بوي خدامیجهانکند آن خاك را عشّاقِ
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کنیم، میشویم، پس از آن هزاران تا کیفیت را در جهان پخشمینس زندگیجخود زندگی هستیم، هوشیارانه از 

. اند و آنی هستند که از اول بودندعشاق انسانهایی هستند که باز هم به امر کُن گوش کرده

اند که درك کرده.  انداند رها کردهرا این هم هویت شدگیها را شناختهذهنیمنبنابراین این باشندگی سطحی را 

اند که خودشان امتداد خدا هستند و جاودانه این هم هویت شدگیها با چیزهاي از بین رفتنی است،  درك کرده

نده روز موالنا گفت یک بار بهش زاماند، و درك عمیق عبارت از این است که هستند، درك عمیقی هم کرده

. اندشده

کنم به آنها هم دقت کنید که همه این ابیات باهم یا این میکه خواهش،اما چند تا بیت خواهم خواند برایتان

پنج شش یعنی . دهد، که اگر یکی باشد آن حرکت نیستمیحرکتییک اطالعات باهم یک جا دانستنش به شما 

کنید بدون میکه در چه سمتی باید بروید، و شما انتخابشود میتا چیز را باهم دانستن سبب متقاعد شدن شما

:بلی این آیهترس که دیدتان را عوض کنید،

82، آیه ) 36(قرآن کریم، سوره یس 

إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَیئًا أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ

.شودباش، پس مى: گویدمیچون بخواهد چیزي را بیافریند، فرمانش این است که

گوید در میکندمیباشد، از این استفادهمیپسفَیکُونُیعنی باش، کُنْ کند، میاستفادهکُنْ فَیکُونموالنا از این 

اي و االن زیر مورد انسان باش مربوط است به بودن، و این لحظه باش آن هوشیاري که آن چیزي که از اول بوده

. دهممیآن، کارت نباشد بقیه کار را من انجاماي باشیشه آن بودهشخصیت تو پنهان است، و هم

خوبکنممیخواهش،خواندخواهمبرایتانمثنويوشمسدیوانمختلفجاهايازتوجه کنید من چند بیت 

شیاريوهبصورتمابودنکاملنکاتاینازیکی،کنندمیاشارهابیاتاینکهنکاتییاموضوعاینبهکنیدتوجه

وایدهگذشتموضوعاینازهمشمانداردمعنیفرمکمالاصالً،شویمکاملتوانیمنمیفرملحاظبهما.است

حالتشبهترین.رسدنمیبایدکهآنطوريکمالبهآن،کندمیتجسمذهنکهاستچیزيآنفرم،دانیدمی

.کنیدمیبازفضاشماافتندمیاتفاقاتبطوریکه،باشیدزندگیباموازياًدائمبتوانیدشماکهاستموقعیگفتیم

اگراتفاقاینو،کُنْ فَیکونهمین. ایدهبوداولازکهشویدمیهوشیاريآنشما،اتفاقمقابلدرافتندمیاتفاقات

آزادراشماپذیرشهمشناساییهم،پذیرش،آمدنکشهموداردشناساییتواناییهمفضاآن،شمادربیافتد

اگرمانداریمنقصیما،هستیمکلما،هستیمکاملکلیکماکهشنویدمیموالنازبانازاآلنشماولی.کندمی
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ة عشوبهذهنیمنحرفبهنبایدماش.استناقصلحاظیکازهمیشهفرماینو،استفرمایندرداریمنقص

درچیزيیکبهراشماتوجهمثالًکهبخوریم،زماندورفریب،فریبیعنیعشوه،موالناگفتامروزکهذهنیمن

.کنیدزندگیتوانیدنمی،داریدرااینشماچون:کهبگوید،کندجلببدنتاناین

کهنگویید،داردایرادخیلیتانذهنیوجودتاننفسیاتانذهنیمناینهوشیاريبصورتکهدیدیداگرشما

عاشقذهنیمن،شماستحالتاینعاشقذهنیمنبشویداگر،شویدبناامیدنباید،استخرابوضعمخیلی

هرچی،هستیداینشماببینیدبگویدکهفبدهدنشانشماهوشیاريبهراچیزيیککه،شماستناامیدي

درهستمهرچیو.منزندگیتويبگذاردراقدمشخداخواهممیمنهستمهرچیمنبگوییدشما.هستم

کینه،دارمرنجشهیجانینظرازوباشدناقصجاهایشبعضیآدماستممکن،ناقصممقداریکاًجسمحاالظاهر

اعتمادخودمبهخیلی،خشمگینم،نیستیدحسودکامالًدانیدمیوقتی،دانممیخوب،دانممیحسودم،دارم

لحاظبهبدانیدشماکهاستاین،استمهمکهچیزيآن.استرفعقابلاینها،نیستبزرگیعیباینها،ندارم

.داریدهمشماداردخداکهخاصیتیهریعنی.هستیدکليهوشیار

بینهایتجنسازهمشما،استبینهایتجنسازخدایعنی،کوچولوها نیستیدخدا،هستیدکوچولوخدايیک

راشما،کندمیتوصیفراخداکهخاصیتیهر،هستیدابدیتجنسازهمشما،استابدیتجنسازخدا،هستید

اآلن،هستیمتیکهیکوواحدماۀ همهستیدتیکهیک،هستیدکلمهشمااستکلخدا.کندمیتوصیفهم

.جهانازکنیمجمعبایدرااینها،شدگیهاهویتهمدرشدیمپراکنده

کاملعارفبهراجعموالنابیتچندتاایندرحاال.توانیدمیشماوراهمانیدگیکنیدپارهبایدکردنجمعبراي

توکهگویدمیخدابهدوباره.آوردمیراکُنْ فَیکوناصطالحدوباره.کندمیصحبتانسانبودنجانکاملوبودن

کالغه،دزددمیراماآیدمیکالغهنباشدمابهحواستتواگرچون.باشدمابهحواست.هستیمتوۀ جوجمامرغی

.دنیاستهمین

ای، دست به استاد مدهکامل جان آمدهایای، نوبتِ دولت زدهخواجه تو عارف بُده

ماذهنیمننه،داندمییعنیعارف،استعارفاستکاملتانيهوشیارجانتانشمایعنیکنیدمیتوجه

کیازراچیداندمیرابازارحاال ،داردخودشجاياین.استمحدوداین،دانیممیراچیزهمهماها گوییممی

مايهوشیارآنوماجانآنولی.داندنمیچیزيزندگیبهراجعولی،داندمیرااین،بلهبفروشدکجابخرد
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،ماستشکوفاییموقعاصطالحبه،سالهشتادایندرماهستیمزندهیعنی،ماستدولتنوبتاآلنواستعارف

نشانگروزدندمینقارهوطبلیعنیزدندمینوبتبارپنجیابارسهروزيشاهاندرباردردانید کهمیزدننوبت

،هستیمفرماینتويهستیمزندهکهجهانایندرماستشکوفاییموقعهماآلنحاال. بودآدمهاآنبزرگی

هماي بودهعارفهمگویدمیو.ماستشدنزندهحضوربههممانیکبختی.بشویمنیکبختماکه،ماستنوبت

.کنیممیگوشموالنابهکهاستدرستمانه اینکه ، مدهاستادبهدستذهنیمندیدباتو.استکاملجانت

ذهنفضاياینازموالنابهکردنگوشباخواهیممیماۀ هم،یکتاییفضايبهاستاشارهانگشتیکموالنا

دراینماطریقازازخدا.بشویموصلخدابهبشودبینهایت،بشودبازفضااینبشودبازماۀ سین،بشویمخارج

هدفاین،بمانیمبیداروبشویمبیدارذهنخواباز.بیدارعملگذاشتیمرااسمشکهکندعملوکندفکرلحظه

آن،گویدمیچیاستاداینببینیمیا،کنیمحفظفقطراموالنااشعارکهنیامدیماینبرايماولی. انسانهاستۀ هم

.استکافیموالناهمینگویممیهمینبراي،گویدمیچییکیآن،گویدمیچییکی

خوبراها همین.بخوانیدنیستالزمرابزرگانۀ هم،بخوانیدبرویدآیدمیخوشتاناگر،کهنداردلزومیشما

،استکاملجانتتواینکهبراي،ندهمعنويحتیاستادبهدستگویدمیخالصه.استکافیکنیدعملوبخوانید

استبزرگموالنا.خالقیتیءمنشاخودتکنیاستفادهخودتاز،کنیبازرادرونیتجاناینکنسعیتو

توانیممیولینشویماومثلاستممکن؟شویمببزرگتوانیممیهمماآیا،خودشبراساسبودهبزرگخودش

.کندعملوفکرماطریقاززندگیوبشویمزندگیباموازي

هین ده ویران تو را نیز به بغداد مدهدر ده ویرانه تو گنج هنان است ز هو

يهوشیارآنمانهمه،داردوجودخدابصورتشمانهانگنج،شدگیهویتهمودردانباشتگیهمیندریعنی

هویتهمهمینیعنی.ندهبغدادبهراخودتویراندههمین.ویرانهاینزیر،شدگیهاهویتهماینزیر،هستیم

،شمااستبزرگیهرازبهتر،موالناستازبهتر،هستیخداجنسازچونخودتبدنبادردهاباشماشدگیهاي

بهشماازراخودشخواهدمیزندگی،بشوداظهارشماۀ بوسیلبایدشماگنج.شماستدروندرشماگنجچون

نمیدردبهماقاآ.استذهنیمنة عشوهماینذهنیمندیدهماین،منبانگوییدپس.کنداظهارشماصورت

فرقیهیچ،کنیمیمقایسهراخودتکهکسیهرباشما.هستیدخداامتدادشما؟هستمکیمگرمن،خوریم

استممکنکسییک.استسطحیچیزهايواستظاهرفقطهمظاهرآن،داریدفرقظاهردرفقط.نداري
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اینهاهستندچیاینهاولی.داردثروتشمابرابردهاستممکنکسییک،خواندهدرستوازبیشترکالسچهار

نیاشمابنابراین.استنهفته،هوشیاريشمااصلبصورت،خداییگنجماۀ ویراناینزیراصلدر.اندسطحیهمه

شماازبهترهیچکسنه،استمنازبهترفالنیکهبگوییکهبشنويراذهنفریب،بشنويراذهنة عشودر

اصل،بریزدهمبهراشدگیهاهویتهمکسیهردرخواهدمیزندگیکهبدانو.کنکارخودترويشما.نیست

شخصاینخواهدمیحاال،همه.کندبیاناوطریقازراخودشوکندزندهخودشبینهایتبهوبکشدبیرونرااو

باشدجمهوررئیسباشدوزیریاباشدشاهیاباشدخوانمانبیوباشدداشتهرااجتماعیۀ درجترینپائینرگید

.بکندراکاراینخواهدمیهمهازباشدنداشته،باشدداشتهثروت،کندنمیفرقیهیچ

جمو، عاج به شِمشاد مدهشب مده و روزوا تیره شب تو، به ز دو صد روزِ نکو

باکهنیکوستروزدوصدازبهتر،شماستدرچون،چیزهایشباشماشدگیهویتهمتوشبتیرهاینگویدمی

این،نکنراکاراین؟کجااوکجامنموالناباکنممیمقایسهکهمنکهییبگونشینشما.کنیمیتجسمذهنت

نگو،شوبیدارخودتشبازشمابگذارافکننورزیرراشباینگویدمی.استهوگنجهمباز،تودرتوشبتیره

درست.ذهندرخوابوشدگیهویتهمیعنیشب.استبدجوريیههمهشب.استبدخیلیمنشباین

دردهیاستزیاددردشانها بعضی.نزندآسیبکهنیستمنیهیچ،استبدجوريیهاشمنهرکسی؟ است

.استزیادهایششدگیهویتهماستکمدردشانها بعضیکنندمیایجاد

یکی،دردهاستباشدگیهویتهمدرصدهشتاداستشدگیهویتهمدرصدبیستیکیاند،منهمهیعنی

،کردهظلمخیلیدادندقدرتدادنداختیاراتبهشیکی.استکردهایجادکمتردردیکی،کردهایجادزیاددرد

هرکسیتو،توشب،دارندذهنیمنهمهولی.کردهظلمکمتررسیدهنمیدستشحاالنداشتهاختیاراتنهیکی

چیزعاج، ندهشمشادبهرااتعاجاینو.مجوذهنیروز،کنکارشبتروي.استخوباستخوب،هستی

قیمتیگرانچیزعاج،استسبزاستسفت،استچوبشمشاد،استبديچیزاینجادرشمشاد،استخوبی

کاررویشدارنگهراخودتشب،توشبیعنی،استشمشادشبیهیکیآناستعاجشبیهاینگویدمی.است

بیدارخودتدردهايازتوشويمیبیدارخودتشبازتو،شويمیمتولدخودتشبازتواینکهبرايکن

:گویدمی.نکنمقایسه،خودتبهبدهراحواستتوشويمی
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دلشده چون؟ نقد بر از کُنْ فَیَکُونای چون بود

نقدِ تو نقد است کنون، گوش به میعاد مده

یعنینقدتو.شودمیجوريچهگویممیتوبهمن:کهگویدمی؟شودمیجوريچهکهگوییمیتوکهگویدمی

ولحظهایناتفاقپذیرشطریقازیعنی.کُنْ فَیکونازبگیرکمک،ببرهوشیاري،ببرطال،کناستفادهلحظهاین

زیرکهاستدرست،هستیآنهماآلناي آمدهصورتآنبهاي بودههمیشهکهيهوشیارآن،باش،تسلیم

نقد،استلحظهاینبهمربوطهمهاینهایعنی.ببرنقداینازوباشآنشدهپنهان،شدهمخفیتوهاي انباشتگی

استفاده،ببرنقدودردبییادردبا،هوشیاريآن،باشپس.شودمینقداینلحظههمینیعنی،کنوناستنقدتو

میعاد،ندهآیندهبهگوش.کندمعالجهراتوبگذار.بشودتوچهاربعدواردزندگیفر،نقد،يهوشیار،طالبگذار،کن

نیستآیندهدرخداوشمامالقاتمحلیعنی،گاهوعده،مالقاتزمان،آیندهدرمالقاتیامالقاتمحلیعنی

.ندهگوشحرفشبهرسیدخواهیآیندهدروباشذهناینتويگویدمیهرکس.استلحظهایندربلکه

.استکافیدهممیضیحتوکهقدرهمیندارممن،شدخواهدجوريچهنپرستوکهگویدمیدارداًاتفاقو

کهاستروزازبهترتوشباین،جانیکاملتو،کاملیعارفتو،توستبختینیک،توستدولتنوبتگفتهباال

شودمیچگونهاینکهکندمیسوالوکنیاستفادهازشبایدمنتهیو.بگیرراهمین.کنیمیتجسمذهنتدر

جوريچه،هوشیاريلحاظبهنقصمبیمن؟برسمبودنکلوبودنکاملویکتاییاینبهتوانممیچگونهمن

؟هستمنقصازپربینممیمنحالیکهدرکنمتجربهرانقصیبیتوانممی

،نداردریشههواستدرابرمثل،شدهقطعزندگیازذهنیمن.داندمیناقصراخودشذهنیمناینکهبراي

کوهتوانیدمیلحظهیک،هستیدکوهشما،کوهمگفتو.بردشمیآیدمیحوادثبادهاي،ماندمیکاهمثلگفتیم

.شوید

ایناتفاقپذیرش.کنندمیکارهمبااینهاۀ همکهببینید،لحظهایندرکناستفادهکُنْ فَیکونازگویدمیاآلن

ازقبلشرطوقیدبدونلحظهایناتفاقپذیرشیعنیتسلیم،استتسلیماسمشکهاتفاقباآشتییالحظه

.ندهگوش،آینده،زمانیعنیمیعاد،ندهمیعادبهگوش،ذهنبهرفتنازقبلگویدمیهماآلنببین.ذهنبهرفتن

محل،نکنذهنباخداجستجوي،ذهنبامکنروزجستجويتو.کندجستجوروزخواهدمیذهن،مشنوذهناز

طریقاز،کُنْ فَیکونازبرنقد،کنوناستنقدتونقد.نیستآیندهدریعنینیستزمانباخداباشمامالقات
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شدگیهاهویتهمزیرولیاي بودهاولازکهباشهوشیاريآنشما،ذهنبهرفتنازقبللحظهایناتفاقپذیرش

یواشیواشو.شودمیشماچهاربعدوارداوانرژيوگذاردمیشمازندگیبهقدماوحالتایندر.استپنهاناآلن

.تراشدمیراشما

وهوشیاريبصورتکههردفعه،بزندخواهدمیخودشنی،شماازکنددرستنیخواهدمیداشتیمغزلدر

برايکُنْ فَیکونازبريمینقد،استگفتهبیتدرکهافتدمیاتفاقاین،کنیدمیبرخوردلحظهایناتفاقباآگاهی

بایداول،استاینذهنفریبیاة عشو.استباقینفستاززیاديمقدارهنوزولی.شويمیهوشیاريآناینکه

وصلراخودمانما،منمالفکرطریقازکههمینطور،راشدگیهاهویتهمباکنقیچیشمانه،بکشیرانفست

ذهنة عهدبهاگرها،کنیمنمیما.توانیممیوکنیممیپارهرااینهایکییکیاآلن،ذهنماندرچیزهابهکردیم

.دهدمیقدرتشمابهاودید.کنیمیپیدارااودید،شويمیاوجنسازلحظهایندروقتی.کندنمیبگذاري

گوییدمیآیدمینظربهلحظهآندر.باشدلحظهیکاینکهولو،دهدمیجدیديبینیجهان،دهدمیدیداودید

بهشمنچیهاین؟کنمچکارخواهممیرااین،دارمآرامشدارمعمق،هستمزندگیجنسازاآلنکهمنکه

:گویدمیحاالبله،اندازيمیهمرابقیهکنیامتحاناینطوريچندتایک؟چسبیدم

هم تو تویی، هم تو منم، هیچ مرو از وطنم

مرغ تویی، چوژه منم، چوزه به هر خاد مده

يهوشیاریعنی،کنیدمیعملراباشفرمانشماوقتی،حالتدراین،منمتووتوییتو:گویدمیزندگیبه

همورادردهااینگیرددربرمیکهشویدمیفضاییآنیعنی.هستدردهاهنوزولواید،هبوداولازکهشویدمی

براي،نرومنۀ خاناینازکهگوییمی.شماۀ خانبهشماوطنبهآمدهاوکهشويمیمتوجه،راشدگیهاهویت

.ببردمراخواهدمیکالغه،ندهکالغبهتوراجوجه،منمجوجه،جوجههمینیعنیچوژهمرغیتواینکه

برايهمذهنیهاي منتمامالبتهو،بدزددراشماخواهدمیهرلحظهکهدنیااینکالغازراشماکُنْ فَیکونپس

.بدزددراجدیدهوشیاريیکخواهدمیذهنیمنهر.کنندمیکارکالغها

همراهجسمیهوشیاريحاال.بدزدندخواهندمیکالغهاراجوجههستیماشجوجهماواستمرغخداگویدمی

راماجهانهرلحظه؟مالغزدمیپایمانچقدربینیدمی.بدزددتواندمیراهرکسی،دردهاهوشیاري،دردهابا

.دزددمیراماکل،بدزددزیاداگر،دزددمیراماتوجه.دزددمیراماتوجهجهاندرچیزيیک.کشدمی
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رادرصدشبیستیادزدیدراماتوجهتمامآمداتفاقییکآمدچیزيیکاي بگوییدباشیدهوشیاربایدشما

ومنۀ خانآمدهکُنْ فَیکونباهمخداوهستمخداۀ جوجمن.استکالغهاین،بدزددرااشبقیهخواهدمیدزدید

خدابهداردو.دزدندمیرامنجهاناینکالغهايگرنهوکنمتوجهپدرمیاکنمتوجهمادرمبهمنکهاستبهتر

.مدهزاغیبهکالغیهربهراجوجهتوگویدمی

آنکه به خویش است گرو، علم و فریبش مشنو

اد مدهنهست تو را دانش نو، هوش به اس

،نیستخداگرویعنیاستگروخودشبههرکسیگویدمی،کندمیتوصیفموالناجوريچهکنیدمیتوجه

متوجهشماوبدهیدگوشمنحرفهايبه،بشویدجمعمندور،دانممیمنگویدمی،داردذهنیمنهرکسی

علمیوداردذهنیمنهرکسیآوردمیفریبباراعلمشکهبینیدمی،مشنورااوفریبعلمگویدمی.شویدمی

.خوردنمیشمادردبهعلمشداردهم

اًمخصوصکنیدنمیپیداعلماینازبهترشما،کندمیکمکمابهکهاستعلمیاًحقیقت،داردموالناکهعلمیاین

تویشقرآنۀ آیدوهزارتانزدیکبگوییمزیاديبسیارتعدادهم،استخودشانفرهنگیدانشهمکهایرانیها

دهدمینشانمحتوایشولی،نیستآیهخودجاهابعضی،تاهفتصدششصدوهزارگویندمیها بعضیحاال،هست

قابلشمابراياینحاال.استکافیهمهمین.دوهزارتاشودمیکنیحسابهمراآنها،کندمیاشارهچیبهکه

.اتکاست

منباواستذهنیعلمشولی،داردعلمکهاستدرستاستقطعودانممیگویدمیوداردمنکهکسیولی

توخودولی.گیرمنمیایرادکسیبهها کنممیمعنیراشعردارمفقطمن.شمارادهدمیفریبشودمیاظهار

عملکُنْ فَیکونبهواي بودهاولازکهيبشويهوشیارآناینکهمحضبه،نودانشراتوهست، دارينودانش

یعنیاسناد،مدهاسنادبهراتوجهترااتهوشتو.آیدمیآنورازنودانش،زندگیباباشیموازيوکنی

آنهاازفقط،بشویمهویتهم،آمدهبوجودحاالتاشدهنوشتهکهچیزهاییبانبایدما.شدهنوشتهکههرچیزي

.بمانیمبیداروبشویمبیدارذهنخوابازکهکنیممیاستفاده

هرچیزي.خدابهیعنیماهبهاشارهانگشتبصورتمگر،کندنمیکمکشمابهسنديهیچ،مدهاسنادبههوش

نهخودشورايبهکندمیاشارهو،بشویدآزاد،ببریدشدگیهاهویتهماینازشماشمابهکندمیکمککه
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بیایدخداکهکندمیخالیراشمامرکزوبدهقرارمرکزتوبگیررااینهابیاگویدنمیشمابهکههرکسی،خودش

.استآدمیهمچونیکببینیدموالناو.استدرستآدمآنشمادلبه

بس کن، کاین نطق خرد جنبشِ طفالنه بُوَد

مدهعارفِ کامل شده را سُبحه عُبّاد

استکاملهوشیاریتانوهستیدکاملعارفها شماازهرکدامدرحالیکهکنیدتوجهکنبسکهگویدمیببینید

گفتگوبهخیلیکهگویدمیدارد.داریدجسمدرحالیکهداریدراخدامشخصاتهمینهستیدکل،هستیدیکتا

جنبشاینها،آورمدرمیگفتاربهگویممیعقلبادارمکهچیزهاییاینیعنی،خردنطقیناککنبس.ندهاهمیت

.استگانهبچه

واتاملبهراشماودهدمیقلقلککمییکداردراشمااگرکهاستمفیدهمانقدرزدنحرفبینیدمیپس

شمادرراکُنْ فَیکون.کندمیآگاهبودیداولازکههوشیاريآنبهراشما،داردمیواتسلیمبهراشماداردمی

هوشیاريآنلحظهایندراگرپسکهبینیدمی،شدنرووزیریعنیفارسیدرکُنْ فَیکوندرضمن،کندمیبیدار

بدون،کندمیرووزیرراذهنیمناین،کندمیکارشمارويکهبدهیداجازهرازندگیوایدهبوداولازکهباشید

،رودنمیآسمانهمماجیغزندمیشخمحالیکهدرراذهنیمناینزندمیشخم. بیایددردتانشمااینکه

.ماگذاریممی

نگاهداریمفقطمادادندبیهوشیدارويیکمثالًکهاستاینشبیهعملیبطورمازندگیبهخداگذاشتنقدم

یک،داردمیبرراچیزيیک،کندمیعوض،داردهیراجاهایییک،راماکندمیعملداردهمیکیکنیممی

جیغمازدندنمیبیهوشیدارويایناگرنبودآناگر،گوییمنمیهیچیکنیممینگاهفقطما،گذاردمیراچیزي

.چیزينوهمچیکآمدمیدردمانزدیممیفریادزدیممی

عبادتتسبیح.استعابدجمععباد،کنندگانعبادت، عبادتیعنیعباد،تسبیحیعنیسبحه،سبحه عباد

ایندانهدانهکنندگانعبادتکههمانطورگویدمی،کندمیتشبیهتسبیحبهبینیدمیرافکرهاگویممیکنندگان

.استتسبیحمثل،شودمیردشماذهنازدارداینکهمثلهممنحرفهاياین،اینطورياندازندمیروتسبیح

کاملشمایعنی.هستشدهکاملعارفانسان،هستیدشدهکاملعارفشماگویدمی:گویدمیداردچیحاال

راتانخدائیتآناما.تانخدائیتآنلحاظبهنه،هیجانیلحاظبهنه،فکريلحاظبهنه، جسمیلحاظبههستید
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معنیاینباش.ریختندکهراجرعهآنگفت،شدهساختهقبلازآن،بسازید!ها،کنیداختراعنهکنیدکشفباید

بابینهایتعمقباباش.کنپیدارامنخاصیتهاي،باشمنمثلاستگفتهمابهخدازمانییککهدهدمیهمرا

تشبیهرااندازیممیتسبیح،اندازیممیتسبیحاًدائممااینکهدلیلبهمنتهی،شدیمهمماباش.ابدیتازآگاهی

بصورترااینهامردماینهاکهکنیمیکاريیکداريتو،بشودردذهنازدیگريازپسفکرایناینکهبهکندمی

راهمینهممناآلن.هستکسیهردروندرکهکاملیعارفیآنبهرامردمکندعوتبیاتو،آورندمیدرفکر

گویدمیهماینجا،مدهاستادبهدستاي آمدهجانکامل،راکامليهوشیارآنراکاملعارفآنشما.گویممی

.کاملعارف

هنوزاستکمپولماندانمنمی،نخواندیمدرساستممکنماکهاستدرست،نداریمنقصیماهوشیاريلحاظبه

شودعوضبایدچیزهااینبایدآیدمینظربه،نشدیمداربچهکردیمازدواج،نکردیمازدواجهنوز،نخریدیمخانه

بهترتازه.بشوندبهتر،کنیدمیفکرشماکهآنطورتوانندمیاینها،بلهاینها،بشودکاملترمازندگیوضعیتهاياین

اینزیرازبدهیداجازهاگریعنی،هستیدکاملشمازندگیلحاظبهولی.شوندمیبهتر،شوندنمیکاملتربشوند

هماینوبشودقائمخودشرويوبیرونبیایدشماهوشیارياینشدهشرطیالگوهايوشدگیهاهویتهم

.داریدخودتاندروندرراشاديآن،هستیدزندگیآنشما،کنیدقیچیراشدگیهاهویت

بهحاالتاخواستیداتفاقاتوچیزهاازراامنیتحسوراآرامشوراشاديشمااینکهعلتبهکهکنیدمیتوجه

بیرونازکنیدکشفدرونتاندرراشاديایناینکهجايبه.کنیدمینگاهبديجايشما.نرسیدیداین

خوشبخترامامردمکهداریمتوقعوداریمانتظارماچقدر،خواهیدمیآدمهاواتفاقاتدربیروندر.خواهیدمی

چی،چیزيیکآقابزرگیحرکتیک؟بدهدتغییرراماۀ همزندگیکههستیماتفاقییکمنتظرماچقدر؟کنند

ة عشواین،چیزيهمچونیست،دیگرچیزيیکمیدانمچه؟هستچیاتفاقآنهستچی؟حرکتآنهست

.شدخواهددرستمنزندگیافتادخواهداتفاقییکچیزيیککهاستذهنفریباستذهن

خوشبختشماکهافتادنخواهداتفاقیهیچ،اتفاقیهیچ؟اتفاقیچهبگوییددانشمندیدکهشمامیدانمچهمن

موقعیاموقعهرآیدمیپیشاتفاقیهر.داردراخودشمزایايوها محدودیتآیدمیپیشکههرچیزي،بشوید

آنماديمزایايازتوانیدمی،نشویدهویتهماتفاقآنباوباشیدناظر،باشیدحاضرشمااگرافتادناتفاق

استفادهتوانیدنمیآنازکنیدبرخوردآنبهذهنیمنمنفیهیجاناتوترسوحرصبااگروگرنه،کنیداستفاده

:بخوانیمخودشجايدرمثنويدرکهامیدوارمهماًبعدرااینکهبخوانمهمرااینبدهیداجازه،بله.کنید
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2466مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دویم اندر مکان و المکانمیپیش چوگاهنای حکم کُن فَکان

وباشلحظهدراینبگویدشمابهاوکهاستاینماحالتبهترین،هستچیماحالتبهترینکهکنیدتوجهیعنی

یعنیشماعمقمیزانکنیدرعایتکاررااینکامالًاگرحالتدراین.ایدهبوداولازکهبشویدهوشیاريآنشما

چوگاناو،گیردمیقراراودستدرشماهاي وضعیتیعنیشمامکانقسمتهمینطوروشماالمکانقسمت

وماآزادة ارادولی،داریمآزادة ارادوداریمانتخابماکهدرسته،انتخابیعنی.هستیمگويمثلماوزندمی

داریدکهچقدرهر؟داریدعمقچقدرلحظهایندرشمایعنی.شودمیتعییناومکانوالمکانۀ بوسیلماانتخاب

.هاوضعیتیعنیمکان؟افتدمیمکاندراتفاقیچه،داندمیاو

آنهمیکی،هستمانعمقیبعدیکی،شویممیزندگیجنسازلحظهاینبهآییممیوقتی،داریمتابعددوما

رادوهرشما،دهدمینشانمافکردهدمینشانماذهنبیروناتاتفاق،افتدمیاتفاقبیرونذهندرکهچیزي

.کنیدعملحکماینبهکهصورتیدر،اوبهسپاریدمی

باشدقراراگر.شوندنمیاي عدهیک،شودمیاعمالهمهمورددرلحظهایندرشودمیپسباشکهحکماین

اولازکهبشویديهوشیارآنلحظهایندرباید،کنماجراخواهممیمنگوییدمیشما،شمامورددرشوداجرا

.کنیداجراراحکم،نیستدرستکههمبدهیداجازه،کهبدهیداجازهاید،هبود

نمیشما،بکشیددردخواهیدنمیشما،کشیممیدردندهیماجازه،بدهیماجازهبایدماکهکنیممیفکرما

دردهايباشویدمیگمفکرهایتاندربدهیدادامهراذهنیمناگر.بشویدگمفکرهاایندراینازبیشترخواهید

.شویدمیگیجگیج،شویدمیهویتهمهمحاصل

عملوشمافکروشماانتخابیعنیشماوزندمیراشماگوياستدستشچوگانمثلگویدمیخداوندپس

یعنیلحظهایناتفاقپذیرشکهبینیدمیپس.شودمیتعییناوۀ بوسیلالمکاندرشماعمقومکاندر،شما

،استبدیاخوبکهکنیقضاوتبرويکهذهنبهرفتنازقبلشرطوقیدبیلحظهایناتفاقپذیرش،تسلیم

الباطورهمین.بگیردقراراواختیاردرشماالمکانومکانوباشیاوبایدلحظهایندرکه حکماینباهمراه

یعنی،نیستمچیزاین،نیستمچیزاینمن،کهکنیدمیشناساییشمایعنیکردنال؟چییعنیکردنال،کردن

وهویتمهماینهابامنواستمنمالاینهاکهراآنهابهاتصالبندوکنیدمیشناساییراشدگیهاهویتهمۀ هم
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اولازکههوشیاريآنبهبشویدهوشیارشماوقتیاآلن.کنیدمیال،کنیدمیپارهرااستمنازقسمتاین

طولچقدر؟کاراینکشدمیطولچقدر،شویدمیمسلمانداریدیواشیواشیعنیکنیدمیالبالفاصلهایدهبود

اجازهچقدر؟شویدمیتسلیمچقدر؟کنیدمیاجراراباشفرمانشماچقدرکهدارداینبهبستگی؟کشدمی

یکی،کنیدمیپارهرااتصالیعنیکنیدمیال؟کنیدمیالچقدر؟ شمازندگیبهبیایدبینشآنونیروآندهیدمی

.نیستدوتا

رااینهااند،هویتهمباورهابااند هویتهمفکرهابااند هویتهمبیرونیچیزهايزیاديتعدادباها بعضی

چیزهاییباکهبپذیریدبایدشما،بپذیریدوکنیدشناساییکهشمابهکندمیکمکخدا.مرکزشاندراند گذاشته

شناسایییعنیکردنالو.استآزاديروشاینشویدمیآزادکنیدمیشناساییوپذیریدمیوقتیایدهویتهم

خدابهتبدیلوکندمیآزادجهانازیواشیواشراشماکه،شدگیهویتهمکردنپارهوشدگیهویتهم

.کندمی

بهاینکهجايبهشما،هوشیاريبهشودمیقائمهوشیاريیعنی،کندبرقرارشمادرراخودشتواندمیخدایعنی

موقعآن،شدیدتبدیلزندگیبهکه،خودتانبهشویدمیمتکی،باشیدمتکیشدگیهاهویتهمآنبهجهان

،بله.نداریدراقدیمیمحدودیتدیدآندیگر.شودمیعوضدیدتان،شودعوضمرکزتانشودمیعوضمرکزتان

.غزلازبخوانمهمراآنماندههمبیتچند

راصحبتشماکهکُنْ فَکاناین،قضاباآیدنمیدرجورذهنیمنارزیابیومحاسباتاینببینیدکهگویدمی

این.آیدنمیدرجورذهنیمنفکرهايومقایسهیعنیقیاساتبااین،باشیدبایدشماوباشگویدمیوکنیممی

،اودستسپاریدمیراتانالمکانومکاناگرشمالحظهاینها،گوییممیقدروقضا،هستهمقضاکُنْ فَکان

وداریدنگهتوانیدمیراذهنیمنکهکنیدمیفکرشمااگرولی.قضاستاین،شویدمیالهیخواستتسلیم

،کندمیتعییناورامکانوگیردمیتصمیمجسمیدیدهايصالحواجسامبامقایسهباهمیشهاو،رااوقیاسات

موازيکاملبطورشمااگرکردیمصحبتاینکهو.قضاباآیدنمیدرجوراین،کندمیتعییناوراعملوفکریعنی

،استپوشانندهزندگی:گویدمیکهگرچه،شویدنمیکائناتمتقابلواکنشدچار،لحظهایندرزندگیباباشید

.استدادههمحاالتاو،مابهدهدمیفرصت

هنوز،ساختنراذهنیمنکردیمشروعماکهابتداازیعنی،شودمیخرابحالمانبتدریجماکنیدنگاهشما

وشویممیبیمارماسالگیشصتپنجاهتاحاالوبشویمماناشتباهمتوجهماکه،مابهدهدمیفرصتزندگی
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ومخدرموادوالکلیمشروببهببریمپناهدانمنمیوبخوریمقرصبایدوبردنمیخوابمانوشویممیمریض

اینقدرولی،گرددبرمیفرستیممیماکهچیزهاییاینیعنی.دهدمیفرصتمابهاولشولیدیگر،چیزهزارتا

فلجرایکیزنیممیشویممیخشمگینتانیستماذهنیمنمثل،کندفلجراشماکهگرددبرنمیشدید

خالصه،گویدمیکندمیکارنیأتبامابابتدریجزندگی،کندنمیراکارآنخدا،نه.کنیممی

164بیت مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، 

گرچه ستّارست، هم بدهد سزاآن قیاسش راست نامد از قضا

،سزابدهدهماستستارگرچه. آیددرنمیجورقضاباقیاسآن،گویمنمیراقصهاستقصهبهمربوطماقیاس

انرژيبفرستیدرابدانرژياگرشمایعنی،کندمیهممجازاتکندمیهممجازاتولیپوشاندمیکهاستدرست

تسلیملحظهایندراگر،نباشیدزندگیباموازيشما،کنیدتوجهشودمیفرستادهبیرونشماازموقعیهمبد

بدانرژيداریدشما،کندنمیادارهراشماالمکانومکانونگذاشتهشمازندگیدرراپایشزندگیونیستید

اوکهگرچهگویدمیکنیدنمیآشتیاتفاقبا، کنیدنمیعملقضاباکنیدمیعملقیاساتبافرستیدمی

.کندمیهممجازاتها موقعبعضیولیپوشاندمی

زانکه ختم است و برویاند خداشچون که بد کردی، برتس، آمن مباش

کههمین،نه،بدکارهزارتایا،کرديغیبتیاکرديدزديیاکرديظلم،گویدمیکهنکنیدفکرراکرديبدشما

قضاوتوقتی،نیستیاوباموازي،نیستیتسلیمکهوقتی؟فرستیمیکیرابدانرژي،فرستیمیبیرونبدانرژي

.داريمقاومتوکنیمی

دیگراینکهبابابگوییدتوانیدنمیشما.استمقاومتباشدخواهدمیهرچهلحظهایناتفاقمقابلدرمقاومت

اگرشما.آیدنمیپیشانقباضبا.آیدمیپیشفضاداريازشماحلراه،نه،کنممقاومتبایدمناستبدخیلی

.فرستیمیبدانرژيداريیعنی،کرديبدکهبدان،شديسفتوکنیمیقضاوت،کرديمقاومتشديمنقبض

هماناین.رویاندخواهدخداکهاستتخمیایناینکهبراي،مباشخاطرجمع،مباشایمنوبترسگویدمی

خدافرستیمیکههرچی.شمابهاستکائناتواکنشهماناین،کردیمراصحبتشکهاستکارماشبیه

اگر.خوانممیراایندوباره.کنیدمیتوجه.گویدمیداردموالناگویمنمیمن. شمابهگرداندبرمیاًبعد،رویاندمی

ازداریممااآلنورویاندهخدابودهتخمییککهبدانیم،ماافتادیماگر.افتیمیبامکنارازفرستیمیبدانرژي
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روزهربدانیمهمهماوبدانیدشماولیدانممیاستتکرارهمبازخوانممیهمرابیتچندتااین.افتیممیبام

:گویدمیهستیمبامکناردرهمیشهکهکنیمیادآوري

2146چهارم، بیت مولوي، مثنوي، دفتر

پست بنشین یا فرود آ، وَالسَّالمبر کنارِ بامی ای مست مدام

یتمنّوغروربامازشناساییوپذیرشطریقازبایدیا،هستیمبامکنارداریمذهنیمناگر،ماۀ همکهگویدمی

کجاکهکننگاهاًواقعزندگیدیدطریقازبدهقرارنورافکنزیرراخودتیعنیبنشینپستو.پایینبیاییم

والسالمالبته،نیستاي دیگرحرفکارآخریعنیوالسالم،پایینبیاییتوانیمینردباناینازجوريچهوهستی

.نداریمي دیگرحرفایندیگرگوییممیاًاصطالحولیهستبادتوبرسالممعنیبه

آن دم خوش را کنار بام دانهر زمانی که شدی تو کامران

حس،منخوبمچقدر،دارمپولهم،دارمدانشهم،منشدمآدمیعجببهبهبهکهدیديذهنتويموقعهر

بودپاشکفبرخودرخکهگفت.هستیزمیننزدیکشماحالتیکیآندراینکهبراي،مندرکرديکامرانی

بابودنموازيوتسلیمحالدرهمیشهیعنینشدیدبلندومالیدیداوپايکفبرراخودتانرخاگریعنی،مالیده

.آیدنمیباالذهنیمنتان،کامرانیبرايولی،بشویدتوانیدمیکامرانهستیداو

داشتهبراساساگرگویدمیاینجا.اوستاصلیکامراناًاتفاق،بشودکامرانتواندمیهمحضوربهزندهشخص

،دانبامکنارراخوشدمآن،کامرانیوهستیموفقخیلیدیگرکرديحسشدگیهایتهویتهموهایت

افتیمیداريیعنیاستمشخص

2151مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 

بیند که هستش اِهتِزازروح میبینی کنارِ بامِ رازگر منی

کهداندمیوداردبام،راز.بینیمنمیداریمذهنیمندیدماوقتیچون؟چرابینینمیرابامکناراگرتوگویدمی

بیندمیتوروح،خداذهنخداعقل،خدابینشآنوزندگیراز،قضارازیعنیراز،هستزندهحضوربهکهکسی

باشیدهوشیاريآنکهبدهیداجازهشماکهاستمربوطکُنْ فَیکونهمینبههمبازاینها.بیندمیتوهوشیاري

.استمحتاطیعنیافتدمیلرزوترسبهآنهمینبرايبیندمیآناستمدفونشدگیهاهویتهمزیرفعالًکه

دارد نمی ترسدذهنیمنآن کسی که . ترسد بیفتدمیترسدمیهنوزرسیدهحضوربهکهکسیآنخوب
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.شناسیدمیشماکهکندمیادارهرااشزندگیغرورهایشخود بین است بر اساس . کندمیکامرانی. بیفتد

بر کنار کُنگره شادی بُده ستهر نَکالی ناگهان کان آمده ست

علتیبهاینوبداتفاقیکیعنینکال،سختمجازاتاینکهگویدمی،گفتممیداشتمرانکالاینکنیدتوجه

عملوکردیمفکرهمبدانرژيآنباوفرستادیمبیرونبدانرژيزیاديمقدارذهنیمنادامهباماکهاست

دراستبودهخوشیة کنگردرکناراینواستنبودهیکدفعهآمدهناگهانسختیمجازاتهرگویدمی.کردیم

کیفداريشدگیهایتهویتهمباشماهرموقع.استمشخصهستذهنیمنخوشیمعنیبهشادياینجا

وداريرامرکزتدید،کرديدرستمرکزآنهابراساسودهیمیهمپزوشودنمیماازبهترگوییمیوکنیمی

.بگیریمیادتوانیممیبیافتیمیواشاگر،بیافتیمیواشاستممکنحاالهستیباملب،کنیمیکارانرژيآنبا

.استبودهجهانیاینهاي خوشیقصرباالي،باالیعنیکنگره

اِعتِبار از قوم نوح و قوم لوطجز کنار بام، خود نَبوَد سقوط

لوطقومونوحقوم.بگیرادیلوطقومونوحقومازبیاتوپس.نداردوجودسقوطینباشیبامکناراگرکهگویدمی

.افتادهچراوافتادهبامکدامازکیکهببینید،بخوانیدراتاریخبرویدشما،گذشتهسالصدایندرنیستالزمهم

افتادندچنانوافتادندبامکنارازآنهاچراکهببینید،بخوانیدرالوطونوحقومجریانبرویدموالناقولبهنهیا

ازپرومسموموبدانرژيواستمرکزمانمانذهنیمناگرماکهکنیممیتوجهپس.بشوندبلندنتوانستندکه

یادوبشویمبلندتوانیممی.افتادیمبامیبااليازاگرو.برخواهدگرداندمابهکائناتفرستیممیبیروندرد

.افتادندجوريچهآنهاکه،گیریممییادماافتادنددیگراندیدیمهماگروگرفتنعبرتیعنیاعتبار،بگیریم

چسبیدهخدازمینبرخشانراگریعنی،بودندزمینسطحدراگر،اندافتادهکهداشتندهاییخودخواهیجورچه

:کهخواندهماینطوريرابیتاینبشودشایدبهرحال،نبودندبامدرچونافتادندنمیبامپشتبااليازبود

اعتبار از قوم نوح و قوم لوطنَبود سقوط،خودجز کنار بامِ

.بگیریمعبرتلوطقومونوحقومازتوانیممیما،بلهافتدمیخودشبامکنارازکسیهریعنی

بر دمِ بادِ هباری نرسد پوسیدهمشس تربیز تو را عشق شناسد نه خرد

دراستتبریزشمساسمشکهاستآفتابیاین،بشویمبینهایتوبشویمزاییدهذهنازماوقتیتبریزشمس

توبشودمبدلتبریزيشمسبهاگرانسانکهگویدمی.استبودهجنسآنازوبودهموالنایارتبریزشمسضمن
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و.بشناسدتواندنمیراخداموقعهیچذهنیمنعقلیعنیاستعقلاینجادرخرد،خردنهشناسدمیعشقرا

،شناسدنمیموقعهیچبشناسدراخداخواهدمیاشذهنیعقلباچونو.بشناسدتواندنمیهمشمساین

.کندمیپیداراغلطدیدهايچون رسدنمیبهش

خورشیدآن،بشویمخورشیدآنبهتبدیل،بشویمزاییدهیابشویمتبریزيشمسخواهیممیاگربنابراینپس

.استيتبریزشمساین.استفرمدرخودشبهخداشدنزنده،مانهاییمحصولیعنیماواقعدرکه،خدایی

اوبااًتماماینکهبراي.عشقبصورت؟عشقیاشناسدمیعقلبصورت؟عشقیاشناسدمیخردبصورتراخدا

شمایعنی.اوستباشدنیکیاولشولیآیدمیآنوراز،عملشوفکرشدربردمیبکاراگرهمخردوشدهیکی

.استشدهصفرکامالًذهنیمن. دهیدنمیتشخیصخوديدیگر

پوسیدهکهاي همیو،بپزد،برساندراآنتواندنمیبهاريباددیگرپوسیدهکهاي همیویاپوسیدهکهکسیگویدمی

وفیزیکیچیزهايوباورهاباهویتهمچنان،داریمذهنیمنچنانکهماستازبرخیپوسیدهة میوازمنظور

ودانیممیگوییممیبلندقدبا،شویممیبلندوشدگیهویتهمازپردردازپر،ایمشدهجامدوایمشدهدردها

.اندپوسیدهاینها،پذیریمنمی

اینبهپزدنمی،استپوسیدهکهکسیآنولیآیدمیفیکنکنباد،آیدمیبهاريبادزندگیطرفازگویدمی

ونیستیمپوسیدهة میووگیریممیراتابستانیبادرابهاريبادما،نیستیمجنساینازکهشااهللانما.بهاريباد

.افتادخواهیمدنیادرختاز،شدیمرسیدهة میوکهیواشیواشورسیممیداریم

شماپس.گذارندمیخداجلویعنی،گذارندمیشاهجلويبرندمیبرسدمیوهایناگرگویدمیموالناکههمینطور

،شویدمیتسلیمشمالحظهبهلحظهورسیممیوپزیممیمایواشیواشاشعارهمینباکنیدرهاراجهاندرخت

آزادوکنیدمیقیچیو،پذیریدمیشما،شناساندمیشمابهراشدگیهاهویتهم،خوردمیشمابهبهاريباد

.پزیدمیداریدوشویدمیآزادیواشیواش.شویدمی
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شود میشروع1373خواهم خواند که از دفتر اول بیت در این قسمت ابیاتی از مثنوي را برایتان

1373مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

الْجِهاد الْاَکْبراَصغَرِ الَیسیر رجعنا منَ الْجِهاد الْتف

. و تیترش همین حدیث است

د هواهالْجِهاد الْاَکْبر مجاهدةِ الْعبقَدمتُم منَ الْجِهاد الْاَصغَرِ الَی

.این پیکار، مبارزه بنده با نفس اماره خود است. از پیکار کهین باز آمدید به پیکار مهین

بر آمدن خیلی ذهنیمنخواهد بگوید که از عهدة می.کهین یعنی کوچک و کوچکتر، مهین بزرگ و بزرگتر

گوییم یا میبکنیم که چیزي که ما نفسدر اینجا توجه باید .مشکلتر از راندن دشمنان بیرونی است، بطور کلی

یعنی من ساخته شده از فکر در قیاس با ذهنیمن: گوییممیگوییم توهم است، گر چهمیذهنیمنگاهی اوقات 

ایم و االن هم هستیم، و گفتیم این هوشیاري من اصلی یعنی آن هوشیاري که قبل از آمدن به این جهان بوده

خصیت ما، ولی حقیقتاً یک شخصی آنجا نیست و در واقع این یک خاصیتی است که ما پنهان شده زیر فردیت و ش

.گیریممیاز حرکت فکر هویت

کند هویتش عوض نشود، یعنی کوچک و بزرگ نشود و همینطور میاگر کسی شناسایی کند که وقتی فکر تغییر

، فضا در اطراف آنها ایجاد کند، در اینصورت آید براي تغذیهمیاش که در او انباشته شده باالوقتی دردهاي کهنه

خواهد میو. خواهد توانست آنها را شناسایی کند و بپذیرد و اتصال همانیدگی یا هم هویت شدگی را قطع کند

اجازه بدهید بخوانیم و همانطور که خواهیم دید دوباره موالنا آن اصطالح .موالنا بگوید که این تنها راه آزادي است

خواهد بگوید که طبق میدر این چند بیتی که برایتان خواهم خواند، موالنا. کندمیرا اینجا مطرحکونکُنْ فَی

اي از آن است به اصطالح، مثل دوزخ است و شعبهذهنیمنتوصیف و تعریف جهنم یا دوزخ مثل اژدهاست و 

نمی تواند متوقف کند و خواهد و دوزخ را کسی . همینطور که دوزخ سیر نمی شود، نفس ما هم سیر نمی شود

ما را کسی نمی تواند متوقف کند بلحاظ خواستن و سیر کردن بازهم مگر خدا، ذهنیمنگفت مگر خدا، همینطور 

. کندمیرا مطرحکُنْ فَیکوندر آنجا هست که دوباره 

1373مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ماند خصمی زو بَتَر در اندرونای شهان، کُشتیم ما خصمِ بُرون

اش بر آمدیم، یک دشمنی از آن بدتر در گوید ما خصم برون را کشتیم، یعنی از عهدهمی.شهان شما هستید
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که از هم هویت شدگیها بر اساس جدایی تشکیل ذهنیمنگوید دشمن؟ براي این که میچرا. درونمان مانده است

کنیم هیچ موقع به نفع میبینیم و فکر و عملمیسمی دارد و وقتی با آن دیدشده دید بد دارد، دید هوشیاري ج

بنابراین این دشمن که در ما است، در درون ما است، واقعاً . کنیم بادام پوك خواهد شدمیما نیست و هر کاري

. زندمیدشمن ما است، به ما ضرر

پر از اشکال هست از همین دشمن است، و این دشمن تان جلو نمی رود اگر شما زندگی زناشویی تان، خانوادگی

کند، مقاومت و قضاوت آن را قويمینپذیرفتن آن، قوي. کندمیستیزه کردن او را قوي. در درون شما است

کند، دشمن موذي است، اگر اسم دشمن میکند، فکر کردن و عمل کردن براساس دیدهاي آن، آن را قويمی

زند تا ما را آگاه کند که ما فضا در اطرافش ایجاد کنیم و هم هویت شدگی را به میراولی این ضررها . بگذاریم

.کمک آن فضا ما پاره کنیم تا راحت بشویم

شیرِ باطن، سُخره خرگوش نیستکُشنت این، کارِ عقل و هوش نیست

.شناسایی و پذیرشش استنباید کنید چیزي است آنجا باید بکشید، کشتنشکشتن این حقیقتاً شما فکر

یا هوشیاري جسمی صورت ذهنیمنو هوش ذهنیمنبوسیله عقل ذهنیمنخواهد بگوید شناسایی و پذیرش می

اگر یادتان باشد . که همین شیر باطن است، باصطالح مسخره یا مقهور خرگوش نیستذهنیمننمی گیرد و این 

گوید که خرگوش که جزیی از میاد و برد سر چاه و انداخت به چاه،داستانی بود که خرگوش آمد و شیر را فریب د

جزء آن است، بنابراین بوسیله یک الگوي ذهنی، یک فکر که جزو آن ذهنیمنآن است، براي اینکه هر جزیی از 

.بر بیاییدذهنیمناست با آن هم هویتید نمی توانید از عهدة 

دارد، نمی تواند از شر ذهنیمندارد با آن هوشیاري که هنیذمنیعنی خالصه در وضعیت فعلی اگر کسی 

کنند تا از شرش راحت بشوند و موفق نمی میکه بیشتر مردم با همان هوشیاري اقدام. خالص شودذهنیمن

. شوند

کو به دریاها نگردد کمّ و کاستدوزخ است این نفس و، دوزخ اژدهاست

دوزخ است، جهنم است، و دوزخ هم مثل اژدها است، اژدها بنابه تعریف موجودي است که می گوید این نفس مثل 

گوید این دوزخ با دریاها کم و کاست پیدا نمی کند، کوچک میو. سوزاندمیکشد ومیهمه چیز را به کام خودش
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عقلهاي عالم را جمع یا به عبارت دیگر آب هوشیاري جسمی هر چقدر هم زیاد باشد، شما همه. و بزرگ نمی شود

. پس باید یک راه حل دیگر داشته باشد. کنی از عهده نفس شخص شما بر نمی آید

سوزم نگردد سوزشِ آن خلقکهفت دریا را در آشامد، هنوز

د ولی نوشمیآشامدمیمی گوید هفت دریا را، منظورش آب زیاد است، در اینجا آب هم هوشیاري جسمی است،

زند، یک لحظه شما فکر کنید میاینهمه آسیبذهنیمنهنوز سوزش حلقش از سوختن خلق کم نمی شود، یعنی 

.کنیممیو دردهاي آن که ما با آن دردها هم هویت شدیم چقدر خسارت مالی ایجادذهنیمنکه در اثر این 

. شوندمیاز همدیگر جداذهنیمنح با اوقات تلخی کنند توي یک خانواده، صبمیشما ببینید که مثالً دو نفر کار

اش به فکر این دعوا است، و حاال کارها را رود سر کارش، سر کارش همهمیرود سر کارش، آن یکی هممیاین

شود که با کسان دیگر اوقات تلخی بکند، کارش را درست میاندازد، دوباره این اوقات تلخی سببمیچطور راه

توي راه همان انرژي را به یک عده دیگر بدهد، آن عده دیگر هم بروند به یک عده دیگر بدهند و این انجام ندهد،

.دردها را پخش کنند

زنیم یا عیب جویی و غیبت بیجا براي بزرگ کردن مییا چقدر در اثر حسادت و رنجش و کینه ما به دیگران لطمه

زند، حال مردم را میزند، هم خسارات روحیمیسارات ماديبریم، اینها هم خمیخودمان چقدر آبروي مردم را

دعوا راهها بعد در خانواده. زندمیزند، هزاران جور ضررمیصدمه به پرورش و آموزش کودکان. کندمیخراب

میرند و چقدر ناقصمیافتد، توي جنگ چقدر آدممیبین کشورها جنگ. افتدمیافتد، بین انسانها دعوا راهمی

. سیر نمی شودذهنیمنهنوز . آیدمیشوند و توي جنگ چقدر خسارات مالی بوجودمی

ما هم سیر بشو نه در، در دو جنبه، نه در ذهنیمنفهمیم که میما: کم نگردد سوزش آن خلق سوز، پس حاال

خودمان براي دیگران تا ما چقدر باید درد ایجاد کنیم براي. انباشتگی چیزها براي هم هویت شدن نه در ایجاد درد

. سیر بشو نیست! مشخص نیست چقدر! بس بشود؟ هیچ چقدر

اندر آیند اندرو زار و خَجِلدلو کافرانِ سنگها سنگ

و کافران کسانی هستند که با سنگها یعنی با همان . همین هم هویت شدگیها باید باشندها می گوید که سنگ

اند از بس که سفت به آنها چسبیدند، و در اثر رنجش و سنگدل شدهها،لشان است، هم هویت شدگیچیزها که د

در او . کینه و اینها هم مثل سیمان اینها را بهم چسباندند، یک چیزي بدي درست کردند در نتیجه سنگدل شدند
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خواهیم اوقات می، نمی توانیم، ماخواهیم جنگ نکنیممیشوند، یعنی نمی توانند کاري بکنند، مامیزار و خجل

.بلی این هم آیه قرآن است. مان نمی توانیم بر بیاییمذهنیمنکنیم، از عهده نفسمان یا میتلخی نکنیم، ولی

24، آیه )2(قرآن کریم، سوره بقره

أُعدّت للْکَافرِینَۖ◌ فَاتَّقُوا النَّار الَّتی وقُودها النَّاس والْحجارةُ …

.که براي کافران فراهم آمده استها بترسید از آتشی که هیزمش مردمان اند و سنگ…

تا ز حق آید مر او را این نداهم نگردد ساکن از چندین غذا

.نفسمان را بشناسیمکند، که ما خودمان را ومیکند، راجع به نفس هم صحبتمیراجع به دوزخ صحبت

خورد، به همه چیز هم هویتمیساکن نمی شود ساکت نمی شود از غذاهاي مختلف از همه چیز: گویدکهمی

: آیددرست است؟ تا از خدا این ندا بهش می. کندمیگیرد، سر هر چیزي درد ایجادمیشود و از آنجا انرژيمی

اینت آتش، اینت تابش، اینت سوزنه هنوز: سیر گشتی سیر؟ گوید

ذهنیمناز ! کندمیهمین سئوال هم از نفس ما. گوید سیر شدي؟ گفت نه، هنوز نشدممیمی گوید خدا بهش

گوید هر چه بیشتر بهتر تا بگیرد، هویت به آنها بدهد، بلکه میهم هم هویت شدگی دارد کهذهنیمنکند، می

. گوید آتشمییک مولفه دیگري دارد که درد است، و به همین دلیلذهنیمناما هر . هویتش بزرگتر بشود

این است آتش، اینت یعنی شگفتا از : گوید کهمیما مثل جهنمذهنیمنپس . همانطور که جهنم پر از آتش است

.این آتش یا این ترا آتش

اینت تابش، اینت سوز، این . کنممییجادکنم چقدر خوب دارم درد امیمن افتخار: گوید کهمیذهنیمنخالصه 

ما، چه جوري کارذهنیمنتوجه کنید که نفس ما . کنممیترا سوز یعنی بفرمایید ببینید که چقدر عالی کار

.کندمیاز درد ایجاد کردن خسته نمی شود و به درد ایجاد کردن و پخش کردن و تابیدن انرژي بد افتخار. کندمی

.ه طبیعت ذهن بدون ناظر این استخواهد بگوید کمی

اگر کسی دیدید که خبر ندارد توي فکرها و دردهایش گم شده و مشغول درد ایجاد کردن است، و غیبت و عیب 

خواهد متوقف کند؟ میجویی و قضاوت است، به حرف هیچ کس هم گوش نمی دهد، او از این جنس است و کجا

متوقف بشود، براي اینکه در درونش و در مرکزش به این کار افتخارخودش نمی تواند. تا جایی که نابود بشود

گوییم که شما باید میبراي همین. کند توي اینمیگیرد و سرمایه گذاريمیهر چه نیروي زندگی است،. کندمی
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اي اینکه شما گویم برمیهمانیدگی. بصورت فضاي در برگیرنده ببینید این رفتار را و پاره کنید اتصال همانیدگی را

این هم ال کردن است، و هم پی بردن به این اشتباه که . شوید با شناسایی که من این نیستممیبالفاصله متوجه

کنم هم هویت شدگی یعنی این دیگر، یعنی همان چیز را ایجاد کردن، میاول من فکر کردم همان را دارم ایجاد

همان چیز که ما . همان چیز نبوده، همان چیز یعنی هوشیاريشوم که اینکه من درست کردم مصنوعاً میمتوجه

.آن هستیم، زیر این آتش و درد پنهان است، مشخص است

هَلْ مِنْ مَزید: اش نعره زنانمعدهعالـَمی را لقمه کرد و در کشید

گوید من باز هممیدهی سیر نمی شود،کند یعنی هر چه بمیمی گوید این دوزخ همینطور نفس ما عالم را لقمه

هلْ منْ مزیدکشد آیا بیشتر از این نیست؟ میاش نعرهبه کامش کشید هنوز معده. خواهممی

آیا بیشتر از این نیست؟: زندمیهمچنان فریادو معده اش. آن دوزخ جهانخوار، عالـَمی را یک لقمه کرد و به کام خویش فرو کشید

. بلی این مطلب از آیه قرآن است

30، آیه )50(قرآن کریم، سوره ق

زِیدنْ ملْ متَقُولُ هو تَلَأْتلِ امه نَّمهجنَقُولُ ل موی

!آیا بیشتر از این هست؟: آیا سیر شدي؟ دوزخ گوید: روزي که به دوزخ گوییم

گوید میشماذهنیمنشما بگوید سیر شدي؟ ذهنیمنماست، یعنی اگر کسی به ذهنیمندر اینجا گفتیم دوزخ 

هم بلحاظ درد، بیشتر درد ایجاد کردن هم . خواهم نه سیر نشدممیبیشتر از این هست؟ یعنی باز هم بیشتر

.بلحاظ بیشتر انباشتن و به آنها هویت دادن و همانیده شدن

ن شود از کُن فَکانآنگه او ساکحق، قدم بر وی هند از المکان

. کُنْ فَکاناز شود میشود یعنی خاموشمیگذارد توي جهنم، آن موقع آن جهنم ساکنمیخدا از المکان پایش را

تواند این جهنم میدانید فقط خدامیپس شما االن. را متوجه بشویدکُنْ فَکاناز مقصود من این است که شما این 

شما، آنموقع ساکنذهنیمننهد بر ذهن شما در میالمکان از فضاي یکتایی قدمش راو از . نفس ما را خاموش کند

در اینجا به معنی باش کُنْ فَکانگوید نمی خواهم و دیگر نمی خواهم درد ایجاد کنم، باز هممیشود، یعنی آنمی

ما، که ما آن هوشیاري بشویم گذارد به زندگی شما، زندگی همه میحاال در مورد ما موقعی خدا قدم. شودمیپس

شویم، در میپنهان بود، االن که آنها و هم هویت شدگیها که از اول بودیم و آن هوشیاري زیر این انباشتگی
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کُنْ به محض. ایستدمیشود، یا یک لحظه وامیشویم، جهنم ما خاموشمیوقتی آن. توهم استذهنیمنواقع 

.درست است. فَکان

.گرددمیفرمان او، آن دوزخ، ساکن و آرامنهد و بیدرنگ بنا بهمیز عالَم المکان، قدمش را بر دوزخحق تعالی ا

. بلی این هم حدیث است،که مربوط به این موضوع است

در این حال دوزخ . آیا زین بیش هست؟ پس پروردگار پاك و برتر، قدم خود بر آن نهد: آیا سیر شدي؟ گوید: به دوزخ گفته آید

.بس است، بس است: بانگ همی آرد

صورتکُنْ فَکانپس یعنی اینکه شما باید یک کاري بکنید که زندگی، خدا قدم بگذارد جهنم شما و این کار از 

دهد باش و شما همان میهم گفتیم در مورد انسان این است که او به شما در این لحظه فرمانکُنْ فَکان. گیردمی

کنید که این درد فعال ما بالفاصله که آن پایشمیتوجه. اول بودید، بدون درد یا با دردشوید که از میهوشیاري

شود و ما از سرمایه گذاري زندگی در این لحظه روي فعال کردن آن میمتوقف. شودمیگوید متوقفمیگذاردمی

.این تنها راهش است. ایستیممیالگوهاي درد و خواستن باز

طبعِ کل دارند مجله جزوهات این نفسِ ماچونکه جزوِ دوزخ اس

ما صادق است، تا یک ذهنیمنگفت، من هم پیش پیش گفتم که همه اینها راجع به میاینها را همه راجع به دوزخ

ت یعنی ما چون جزوي از دوزخ اسذهنیمناین نفس ما یعنی : گویدمی.خُرده بیشتر آشنا بشویم و تکرار بشود

ما، ذهنیمنشود میاشدوزخ یک جاي بزرگی، شعبه. جهنم است، پس جزو دوزخ خاصیت دوزخ را دارد

.ما همان خاصیتهاي دوزخ را داردذهنیمن

غیرِ حق، خود کی کمان او کشد؟این قدم حق را بود، کو را کُشد

کُشَد؟ حقیقتاً که یک دفعه نمی کشد که، وقتی میحاال چه جوري. دکُشمیمی گوید این قدم خدا است که او را

کند، هم مکان میایم، خدا یا زندگی هم المکان ما را حضور ما را تعیینشویم که از اول بودهمیما همان هوشیاري

شناسایی و پذیرش، بند ما، از طریق ایجاد فضا و هاي کند، کار کردن روي همانیدگیمیما را، پس بنابراین شروع

و تا این پدیده صورت نگیرد، یعنی از المکان امر باش را ما نشنویم و همان هوشیاري . شودمیهمانیدگی پاره

گوید کسی دیگري نمی تواند این کار را میو به غیر از خدا هم. نشویم، این شناسایی و پذیرش صورت نمی گیرد

.غیر از خدا. آیدمیتواند برمییعنی چه کسی از عهده اینغیرِ حق، خود کی کمان او کشد؟. بکند
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این کمان را، بازگون کژ تیرهاستدر کمان ننهند الّا تیرِ راست

نهند، تیر باید راست باشد، و آن موقع میاش این است که در کمان تیر راستگوید معموالً یا همیشه قاعدهمی

اما این کمان ما، ما هم کمانیم دیگر، این چهار بعد ما کمان است، و ما . خوردمیهدفکمان هم درست است و به 

شود که شما از جنس هوشیاري میاین حالت تسلیم در این لحظه سبب. کمان و تیراندازش خداست،یادتان است

اما اگر شما کمان را . کندمیاندازد و عمل را تعیینمیشوید که خدا از طریق شما فکرها رامیشما کمانی. بشوید

ما کمان فعلی ما ذهنیمنخدا قدمش را بگذارد، این کمان ما یعنی : گویدمیهمین طور نگهداري و نگذاري که

. تیرهاي بسیار نا راستی دارد، درست هم هست

ی ما فکرآید، همین که با دید ذهنمیآید، همین که هیجانمیدانم همین که غرضمیگوییدمیشما همین که

است با ذهنیمنهم کمانش بد است، هم تیرش کج است، یعنی دو تا حالت دارد خیلی ساده است، یا . کنیممی

مان یک باشنده توهمی تیرهاي کج، با فکرهاي کج، فکري که ما دنبال تایید گرفتن براي من مان هستیم، من

دیگران است، قطعیم از زندگی، این که تیر نیذهمنخواهیم خودمان را بزرگ کنیم، مبناي مقایسه میاست،

. خیلی بد و کمانش هم خیلی بد است

اید و مدتی توي خواب بوده ولی یک راه دیگر هم این است که در این لحظه شما به آن هوشیاري که در قدیم بوده

است است، این کمان هم اندازد رمیحاال که آن شدید تیر خدا که. و زیر این چیزها مدفون بوده االن آن شدید

تعطیل شده دردهایش هم تعطیل شده، ذهنیمنراست است، کمان هم درست است، چون دیگر یک لحظه آن 

. یعنی شما فکر بر اساس حرص یا خشم یا طمع یا حسادت یا انتقامجویی یا رنجش یا کینه نمی کنید

گمانراست جبهد بیکز کمان، هرراست شو چون تیر و، وارَه از کمان

.بِرَه؛ آزاد شو، همین حرفهایی که االن زدم دیگرذهنیمنمی گوید تو مثل تیر راست بشو، بنابراین از این کمان 

مثل تیر راست بشویم، اگر مثل تیر راست بشویم، باید دیدمان را عوض کنیم و : ما االن اختیار داریم انتخاب کنیم

جهد، یک میبه هر حال از کمان تیر. بشوذهنیمنخواهی تیرت کج باشد؟ بیا میهن. دید خدا باشد در این لحظه

حاال کدام . کمان اینطوري است با تیر کج، یک کمان آنطوري همان تیرش راست است و هم کمانش درست است

. خواهی انتخاب بکنیمییکی را
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به پیکارِ درونروی آوردم چونکه وا گشتم ز پیکارِ برون

به عبارت . وقتی که از پیکار برون برگشتم، هر کسی باید رو بیاورد به پیکار درون. زندمیدوباره همان حرفها را

گوید شما از کار و از گشت و گذار بیرونی میدیگر این هم تأیید مطلب قبلی است، ولی یک کمی جامعتر است،

.د به پیکار درونروزانه تمام شدید بیایید حتماً بپردازی

نیست، این پیکار همین شناسایی است، ذهنیمناین جنگ جنگ !!! توجه کنید به پیکار، پیکار ستیزه نیست ها

رویم، در عین حال که میرویم با دید زندگی پیشمیپذیرش است، صبر است، در عین حال با دانش ما پیش

.توانیم همان هوشیاري باشیممیباشیم،توانیممیداریم و دردهایش را هم داریمذهنیمن

این صبرها و . شویممیکنیم که این شناسایی را کردیم روز به روز آزادمیو ما االن رضایت داریم از زندگی، شکر

کنید، خودتان را زیر نور افکن گذاشتید، این دید را عوض کردید که میاین تن دادن به کار، همین کارها که شما

دانید و دیگران نمی میاین دید را عوض کردید که شما.  نید دیگران را عوض کنید یا باید عوض کنیدتوامیشما

بود این را ذهنیمنولی این دید . دانند و شما باید بگویید دیگران گوش بدهند، براي این که شما دانشمندید

اشته پیکار درون، که با صبر هم همراه و اسمش را گذ. اش دنبال آزادي خودمان هستیمعوض کردیم دیگر، و همه

ذهنی دیگران هم است، پیکار هاي دخالتهاي من. هم هستذهنیمناست، پذیرشش هم سخت است، دخالتهاي 

.است دیگر

با نبی، اندر جهادِ اکربیماَصْغَریمقد رَجَعْنا مِنْ جِهادِ الْ

یعنی . اکنون همراه حضرت نبی در پیکار مهین هستیمو. م که از پیکار کهین، یعنی نبرد با کفار بازگشته ایمما آن گروهی هستی

.ستیزیممیبا هواي نفس

بگیرید، همین خویشتن ذهنیمنرا شما نباید به معنی ستیزه کردن » می ستیزیم»ها توجه کنید این ترجمه

دانم این کار میکنم ولیمیرا رعایت» باش«داري، صبر، رعایت قانون مزرعه، که من هر لحظه توانستم قانون 

هر چیزي در بیرون که من به آن عالقمند بودم یا به آن معتاد بودم . بیرون نمی گذاردهاي سخت است، وسوسه

دانم که نیروي زندگی نیروي خدا و نیروي این لحظه از تمام میمولی از طرف دیگر ه. کشدمیهنوز دارد

آید باال و زندگی از جنس آن است، جوشد میمیهاي بیرونی قویتر است، این شادي که از اعماق وجود منجاذبه
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خواهد میذهنیمنولی مرتب . دانممیاین شادي اصیل است، آن یکی خوشی، خوشی توهمی بود، اینها را هم

: امروز یادتان باشد گفت. عشوه بدهد

که سالم از لبِ آن یار بُوَد بشنیدهعشوه و مکرِ زمانه نپذیرد گوشی

آن شما را بطور کامل نمی تواند جذب هاي شما االن سالم از لب معشوق را شنیدید و عشوه و مکر زمانه و جاذبه

کنید مییم چون آگاه هستید، فضا ایجاد کردید، آنها را تماشادیگر چیزهایی که به آنها معتاد شده بود. کند

. بصورت حضور ناظر و چون کوه هستید، عمقی دارید، آنها نمی توانند بکشند

تا به سوزن بر کَنَم این کوهِ قافقوّت از حق خواهم و توفیق و الف

م که مرا موفق کند و تدبیر بدهد به من، خرد بدهد فکرهاي خواهمیخواهم، کمکمیمی گوید که من از خدا نیرو

مثل کوه است، ولی من ریزه ریزه ذهنیمنیعنی این . خوب به من بدهد، تا با سوزن این لحظه کوه قاف را بکنم

ه از کنید یک تیکمیرا اجراکُنْ فَیکونو هر لحظه که شما این . شناسایی خواهم کرد این را و این را خواهم کند

گوید این کار عملی می.افتدمیشود ومیگوید کوه است، شناساییمیکه مثل کوه است، حاال داردذهنیمناین 

. است

شود و هوشیاري حضور میالبته وقتی یواش یواش با سوزن کندید هر لحظه مقداري هوشیاري به تله افتده آزاد

شما یک دفعه این سوزن تبدیل به . شودمیعمق شما بیشترشودمیقدرت این لحظه شما بیشتر. شودمیبیشتر

یک . شود، سوزن دیگر نمی شودمیشود، دیگر پس از مدتی تبدیل به همان بیلهاي بزرگ هیدرولیکیمیکلنگ

. آید نمی خواهمدفعه ممکن است، همه را شناسایی کنید و قیچی کنید، من چیزي که از دنیا می

یعنی باش آن عنصري که یا هوشیاري که بودي، با درد یا بی درد، کُنْ فَیکونرا، فَیکونکُنْتوجه کنید این قضیه 

شود این میخواهد بگوید یواش یواشمییعنی. کَنیمیاگر هنوز درد داري با نوك سوزن اینها را. فرق نمی کند

من : گوییدمی.گیریدمیداریم شما یادآخر مگر چندتا چیز . رویممیهمین طور که جلو. گیردمیکار و بعداً شدت

از انسانهاي دیگر زندگی نمی خواهم شامل . از پول زندگی نمی خواهم. از انسانهاي دیگر زندگی نمی خواهم

از مقام هم . گیردمیهمسرتان، بچه تان، دوستانتان، فامیلتان است پدر و مادرتان است،  همه، همه را در بر

. هر چی هم که دارم از آن هم نمی خواهم. پول هم که نمی خواهم. م رفت دنبال کارشزندگی نمی خواهم، مقام ه

اینها باورهاي من است، من یکجایی بدنیا آمدم با یکسري . هویت نمی خواهم. از باورها هم من زندگی نمی خواهم
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با اینها کارهایمان را اینها حاال مال ما است، و . باورهاي شخصی خانوادگی اگر هم سیاسی هستید سیاسی، دینی

اینها هم خوبند، هر چه هستند دیگر مال ما . ولی در اصل ما او هستیم. دهیم، کارهاي روزمره مان رامیانجام

اینها براي حل کارهاي روزمره . هستند، و روي اینها بحث و جدل نمی کنیم ولی دیگر با اینها هم هویت نمی شویم

گیریم از همآن طرف میکمک از کجا. کنیم اگر خواستیممیان را عوضبعضی موقعها بعضی هایش. ما خوبند

.دوباره، پس کندن کوه قاف یعنی همین بریدن اتصال همانیدگی ها

شیر آن است آن که خود را بشکندبشکندها سهل شیری دان که صف

ن سهل و آسان است، اما شیر آن است می گوید شیري که صفها را بشکند یعنی شیرمردي که صفها را بشکند ای

خود را . را به صفر برساندذهنیمن. قضاوت نکند. بگوید نمی دانم. ش را بشکندذهنیمن. که خود را بشکند

. توانیدمیمتکی به جهان نباشد و شما. را یکی یکی قطع کندها بشکند یعنی اتصال همانیدگی

. بعد، اجازه بدهید این قصه ساده را برایتان بخوانم با توجه به وقتگذارم براي هفته دیگر یا میآن قصه را

3056مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

چون تو توي، در : گفت. منم: کیست؟ گفت: قصه آنکس که درِ یاري بکوفت، از درون گفت

شناسم که او من باشد بروهیچ کس را از یاران نمی. گشایمنمی

ایم و هر لحظه که حرفدانید، تشبیه ما انسانها هستیم که من درست کردهمیپس قصه خیلی ساده است احتماالً

کیست و با همین حرف زدن و قضاوت : گویدمیزنیم و او از آنورمیشویم، در خدا رامیزنیم بصورت من بلندمی

چون تو تو : فرمایند کهمییم بصورت من، و ایشانشومییعنی بلند. گوییم که منممیکردن و ستیزه کردن ما

من از یاران یعنی از : گویدمیو خدا. یعنی وارد فضاي یکتایی نمی توانی بشوي. هستی من در را باز نمی کنم

دانند که من هستند، تو هممیهمه. مخلوقاتم کسی را نمی شناسم غیر از تو که بگوید منم، چون همه من هستند

اجازه بدهید که سریع بخوانیم خیلی ساده است، . دت را زدي به ندانستندانی خومی

کیستی ای مُعتَمَد؟: گفت یارشآن یکی آمد دَرِ یاری بزد

کیستی : گوید یکی آمد در یارش را زد، و یارش از درون گفتمیآمد در خدا را زد که در این موردذهنیمنیک 

یعنی زندگی. کندمیبینید که ما را معتمد خطابمییعنی کسی که مورد اعتماد است، پسمعتمد . اي معتمد

و باز هم در همین قصه. ولی زیر چیزهاي سطحی هم هویت شدگی پنهان هستیم. داند که در اصل ما او هستیممی
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.را خواهد آورد االنکُنْ فَیکونهمین اصطالح 

بر چنین خوانی مقامِ خام نیستبرو، هنگام نیست: من، گفتش: گفت

یعنی راه نمی دهم زمانش . برو موقع وارد شدن تو نیست:گفت. منم: کی هستی؟ گفت: پس از درون گفت که

.نشده، در جنین سفره اي ما خام را راه نمی دهیم

فاق؟کی پَزَد؟ کی وا رهاند از نِخام را جز آتشِ هجر و فراق

داند از میگوید من، و با وجود این کهمیشودمیاست، بلندذهنیمنمی گوید کسی که خام است، خام همین 

جنس هوشیاري است، و عمالً از جنس هوشیاري است، همیشه هم بوده، ولی چسبیده به چیزهاي این جهانی و 

غیر از این درد هوشیارانه جدایی چه چیز دیگري او را و . پزدمیگوید درد هوشیارانه جدایی او رامی.رها نمی کند

کند؟ نفاق را بازهم من توضیح بدهم که ما بفهمیم در واقع در معناي درستش همه ما منافق میاز نفاق آزاد

هستیم، براي این که دلمان از جنس هوشیاري جسمی است، هم هویت شدگی هاست، ولی سرمان حرف دیگر

. زندمی

گوید من آرامش را و صلح را و خوشبختی را و شادي را دوست دارم، ولی مرکز ما از میید زبانمانگومیسرمان

جنگهاي بیرون، آشفتگیهاي . کندمیجنس آشفتگی است وآلودگی است و آن آلودگیها را در بیرون منعکس

بگوییم ما طرفدار نظم و کنید، نمی شود که میتوجه. بیرون، آلودگیهاي بیرون، انعکاس آلودگی مرکز ما است

باشد به گفتار ذهنیمننظافت و قانون و همه اینها هستیمف ولی درون ما آشفته و بی قانون باشد و بی نظم باشد، 

چه جوري؟ هر . رودمیمرکز را عوض کنیم نفاق از بین. نیست به اینجاست به مرکز است، مرکز را باید عوض کنید

االن ما ادعاهایی داریم که مرکزمان ایجاب نمی کند آن ادعاها را، اجازه . آیدمیانمانگوید به زبمی)دل(چه اینجا 

. کنیممینمی دهد اصالً به ما، ولی خوب ما ظاهر را حفظ

در فراقِ دوست سوزید از شَرَررفت آن مسکین و، سالی در سفر

در نتیجه . دانیم که با خدا یکی بشویم، نمی توانیم بشویممیا هم االنآن بیچاره یک مدتی رفت سفر، مثل ما، م

من و شما االن . ایم که هم هویت شدگی هایمان را بشناسیمکشیم، در نتیجه مجبور شدهمیهوشیارانه درد

از جنس ها را بشناسیم بیندازیم، یا به خدا نخواهیم رسید، در حالی که ایم که یا باید هم هویت شدگیفهمیده

رویم یک کارهاي میخواهم برسم، در مرکز یک جاي دیگرمیگوییممیبه زبان. منافق خواهیم ماند. خدا هستیم
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گردد میدهد وقتی برمیسوزیم مواظبیم، هان االن هم توضیحمیدانیم در نتیجهمیاینها را. کنیممیدیگر

.خیلی مواظب است

انباز گشتهباز گِردِ خانپخته شد آن سوخته، پس باز گشت

گفت مثالً من چه جور انتظاراتی از مردم دارم چه . رفت صبر کرد، درد هوشیارانه کشید، شناسایی کرد، پذیرفت

ام، اینها همه توهم بوده، خواسته بیندازد دیده ام اینها سبب چه دردهایی شده، چرا رنجیدهتوقعاتی دارم، داشته

کوشش کرده نور افکن را روي خودش گذاشته، کار کرده، کار کرده با کسی کار نداشته و پخته شده، نمی شود، 

گرد . گردیممیانباز به معنی شریک و همکار است، به هر حال ما گرد خانه خدا. دوباره بازگشته گرد خانه یار

کنیم کسی هم که نمی داند باز میین کار رادانیم هوشیارانه امییعنی قانون تکاملی اینطوري است، االن ما. دلمان

. رودمیمنتهی با درد. رودمیهم آن این راه را

ادب لفظی ز لبتا بنجهد بیحلقه زد بر در به صد ترس و ادب

دب یعنی مبادا اش صفر است، به صد ترس و ازند کامالً متواضع است، یعنی منمیاین دفعه که حلقه در یار را که

ببینید زمینه را دوباره . ام حرفی نزندذهنیمنمنم بیاید باال، بی ادب لفظی زلب یعنی . م حرف بزنمذهنیمنبا 

. کندمیدارد آمادهکُنْ فَیکونبراي 

بر در هم توی ای دلسِتان: گفتبر در کیست آن؟: بانگ زد یارش که

خوب خدا این لحظه . گوید در در هم تو هستی، اي معشوق منمیزند که کیه در در؟ و اومیپس یارش از تو بانگ

را اجرا کنی یک کُنْ فَیکونشما کم شده باشد و این هاي شما صفر باشد هم هویت شدگیذهنیمندر صورتی که 

گویی تو هستی، میگوید کیه؟ شما چون صفريمیزنیمیلحظه خودت باشی، آن هوشیاري باشد خوب در را

بینید که ترس و ادب هم دارد که مبادا میو البتهیعنی من شناسایی کردم که وجود من همین تو بوده، و آن شدم

کنم، شما میتوجه کنید االن دوباره آن اصطالح را بکار خواهدبرد من دوباره تکرار. حرف بزندذهنیمنهنوز این 

.شما نه. اش را زندگی باید کار کندبقیه. اي با دردها یا بی دردهایتبودهشوید که از اول میآن هوشیاري

نیست گنجایی دو من را در سراآاکنون چون منی، ای من در : گفت

چه جوري شناسایی کرده؟ همان . گفت حاال چون من هستی تبدیل به من شدي شناسایی کردي که من هستی
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اش؟ نه، آره یا نه؟ افتاده اگر خوشا به آیا افتاده همه. رفته کنارذهنیمنه از اول بوده، یک لحظه هوشیاري شده ک

فهمیم وقتی هوشیاري هستیم از جنس او هستیم میحالش، اگر نه یک مقدارش افتاده، اینقدر افتاده در ما که ما

اید، شما تسلیم شدن را یاد گرفته. قل یک لحظهتوانیم در این لحظه او باشیم حدامییا ما از جنس او هستیم ما

. پس براي دو من گفت اینجا جا نیست

آنورچون که یکتایی، درین سوزن در نیست سوزن را سَرِ رشته دوتا

پس این . شودمیحاال اگر یکتا باشد رد. اگر رشته، نخ سرش، دو تا سر داشته باشد از سوراخ سوزن رد نمی شود

کهحاال،شویمنمیردسوزنسوراخاینازنشویمهوشیاريهماننشویمیکتاماتالحظه خیلی باریک است، 

.منبهشووصلیا.توبیا،شديهوشیاريهمانیعنیشديیکتا

اخلِیاطنیست در خور با جَمَل سَمُّ رشته را باشد به سوزن ارتباط

رد،داردمعنیارتباطسوزنسوراخبایکتاستوقتینخیارشتهگویدمی،سوزنسوراخیعنیسمّ الخیاط

چهماذهنیمندانیدمی.استذهنیمنمعوجیکجاینجادرشتر.نداردسوزنسوراخبانسبتیشتراما.شودمی

دفعهیک.دهدمیشکلتغییر،شودمیبزرگوکوچکهیماذهنیمناینکهاستایننشانگرشتر.استجوري

کوچککنندمیتکذیبش،شودمیبزرگکنندمیئیدشأت،شودمیکوچکشجاییکشودمیبزرگشجاییک

،شودمیزیادپولششودمیخوبوضعشیکدفعه. آیدبرمیاشنالهیکدفعه،خوردبرمیبهشچیزها،شودمی

؟چرا.ندارددرستیشکلاصالً،شودمیکوچکشودمیورشکستیکدفعه.شودمیبزرگ

بهکهداردبستگی.استآمدهبوجودماملأتبیومانظمبیشدگیهايهویتهمۀ بوسیلاستتوهمیاینکهبراي

بلی.کنخودتجزورااین،اینبهبچسب،استخوبچیزيچهگفتندما

ولی سوراخ . آید که یکتا باشدمیو در حالی به سوراخ سوزن در. کندمیارتباط پیدارشته نخ وقتی باریک و یکتا شد با سوزن،

.یعنی شتر نمی تواند از آن عبور کند. سوزن در خورِ وجود شتر نیست

:گویدمیکهاستقرآنۀ آیهماین

40، آیه ) 7(قرآن کریم، سوره اعراف

...یلج الْجملُ فی سمِّ الْخیاطٰ◌ ولَا یدخُلُونَ الْجنَّۀَ حتَّى...

...و به بهشت اندر نشوند تا شتر به سوراخ سوزن درشود... 
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هوشیاريهمانشما،شمادرآمدباالدردایناگر.مکنمیراکوهاینمدارسوزنباکهگفتکههستیادتانیعنی

باافتدمیاشتیکهیکپذیرششناساییباوبینیدمیرادردتانکنیدمیبازفضا،ایدبودهقبلازکه،شویدمی

الغرشودالغرشودالغراینقدربایدشتراینگویدمی،کندمیتشبیهشتربهرااینهمدراینجا. کنیدمیسوزن

مایعنی.باشیدفقطشما،کنیدنمیشماکهگفت؟کنمالغرجوريچهراشترمنبگوییدشمااستممکن،شود

این. بشودردسوزنسوراخازخواهدمیکه،هستیمشترشبیه،نداریمهوشیاريازهمخبروداریمذهنیمنکه

ومهمیاثرتواندمیآیاکهببینید،شدتمامبرنامهاینکهبعدازرادرسهااینشمابخوانیدخوب.استقرآنۀ آیهم

؟باشدداشتهشمادرموثري

جز به مِقراضِ ریاضات و عملجَمَل؟کی شود باریک هستیِّ 

وشناساییمثل،صبرمثل،شدگیهاهویتهمکردنپارهدرکشیدنسختییعنیریاضت،قیچییعنیمقراض

فرار،استزشتیشترخیلیشماشتراینکهدیدیدوکردیداجراراباشفرمانلحظهیکشمااگر.نکردنفرار

خودتانرويرانورافکن،شویدمیهوشیارتریواشیواش،کنیدمیگوشحضورگنجبهاگرحتی.نکنید

چیزهايآناولش،استخوباولش.دهدمینشانشمابهراچیزهایواشیواشزندگیکهدانیدمیواندازیدمی

موالنااز،نکنیدقهر،نکنیدفرار،دهدمینشانشمابهرابد،رابزرگچیزهايآناً بعد،دهدمینشانراکوچک

چیببینمنبهبرنامهاین؟چیهایننگوییدگفتمو.نکنیدهمفرار،نکنیدقهرهمحضورگنجاز،نکنیدقهر

؟استشتريچهایناستمعوجوکجببینرامنشتر.ببینمرااینخواستمنمیمن؟دادهنشان

صبرهاوها سختیقیچیازغیربهکنیم،ردخواهیممیسوزنسوراخازکهشودنمیباریکشترهستیگویدمی

آدمراخودممن،ذهنیمنگلیماینتوي. استسختخیلی، کردنهاعملوها پذیرشوها شناساییدرپایداريو

.توآندارمخوبۀ مشخصهزارتا،دانممیراستگوییآدم،میدانمدانشمنديآدم.میدانموبینممیعادلی

رااشسختیایستممیوا. نه؟کنممیفرار.کردممیتجسمحاالتاکهنیستمآنطوريمنکهبینممییکدفعه

کردممیفکرمن،بودشدهتشکیليدیگرچیزازدلم،بودممنافقحاالتامن،دیگرنیستمگویممی.کشممی

راخودملحظهاینازکنممیشروعولی.استنبودهخداازاثرياصالًبینممی،شدهتشکیلخداازاشهمه

وضعیتهايمنمکاناآلن،منجهنمتوگذاشتهپاخداکهفهمممیمن،پذیرشوشناساییبا.کنممیشناسایی

.هستماواختیاردردیگرمنو.کندمیتغییراودیدصالحواومیلمطابقمن
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کو بُوَد بر هر مُحالی کُن فَکاندستِ حق باید مر آن را ای فالن

چهرااینمنکه،هستهمچاقواستمعوجوکجخیلیکهدیدیدراشتراگرکهگویدمی.استمهمبیتاین

هرکسیخواهدمیکههمفالناي،فالناي،کندمیدرسترااینخدادستکهگویدمی؟کنمبباریکجوري

.شودمیبشوگویدمییعنی.هستکُنْ فَکانممکنیغیرهربر،فالناي.جوانپیرکوچک،بزرگمردزنباشد

صورتشماۀ بوسیلپذیرشوشناساییاینولی.افتدمیاوبیافتگویدمیشمارنجشبهلحظهایندریعنی

.کنیدنمیدرستشما؟کنمدرستجوريچهرااینمنحاالبگوییدنباشیدنگرانشما؟نیستجالب.گیردمی

هر حَرون از بیمِ او ساکن شودهر مُحال از دست او ممکن شود

درولی،آیدمینظربهغیرممکناولماکردندرستاًواقع.شودمیممکناودستبهممکنیغیرهرگویدمی

درست،بودیممخدرموادبهمعتادکهکنفرضمثالًیاما کهگویندمی،دیدیدشماحضورگنجبینندگانبین

قرصمن.خودتانزندگیبهکردیدبازراپایشاینکهبراي؟چرا،اودستهمین؟کردهدرستکی،شدیم

،بودمحالبی،خوردمنمیتکان،بودمافسرده،بودمغمگینمن.خورمنمیاآلنخوب،بردنمیخوابمخوردممی

زنومرد،ذهنیمنهر،سرکشهر.شودمیممکناودستبهاوۀ بوسیلغیرممکنهر.گرفتمجان،دارمحالاآلن

.شودمیساکن،اوترسازکندنمیفرقی

بشوید،باشندهبشوید،ساکنلحظهایندرشمااگر. داردوجودکهاستنیروییتنها، خدانیروي، زندگینیروي

بیشترماسرکشی. باشدکارگرتواندنمیشماروياست،گذشتهبراساسکهذهنتوهم، بشویدهوشیاريآن

ودوزخبهمربوطقصهآن. شوندمیساکتشوند،میساکندردهااینلحظهدراین. استدردهایمانبخاطر

.اندمهمابیاتاینهمینطور

گردد از فسونِ آن عزیززنده کمَه و اَبرَص چه باشد؟ مرده نیزاَ

، استذهنیمنمشخصاتاینهادويهر، ذهنیمنیعنیدارد،سفیدهايلکهپوستشکهکسیوکورکهگویدمی

اینباشدههویتهماینقدرواقعاًکهکسییکبگوییم،انسانمورددربخواهیماگرمرده. نیستمردهحتیچیه؟

کهاستذهنیمنابرصواکمهوشودمیزندهخدادمازفسوناز. استمردهکهآنازحاصلدردهايباوجهان

داردجاننسبتاً
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وقت ایجادش، عدم مُضطَر بودتر بودو آن عدم کز مرده مرده

کهموقعی، استترمردههممردهازکهذهن،همین،ذهنیمنهمینیعنیعدمآنگویدمیاندمهمابیاتاین

، نداردنیروآنباشدیادمان؟چرا.بزندحرفتواندنمییعنیشودمیبیچارهبکند،اشزندهدوبارهخواهدمیخدا

قدرتازغیردنیادرنداریممادیگريچیز، استلحظهاینقدرتیالحظه،ایندراستزندگینیروينیروتنها

هویتهمرويمازندگیگذاريسرمایهوماغفلتازذهنیمن؟ چیهذهنیمناینپسگوییدمیشما.خدا

مابهدردها. کندمیسوء استفادهمابودنخوابوماآگاهیعدمازمابیهوشیاز. کندمیسوء استفادهشدگیها

فکرهاينشیند،میمارويسیاهیابرسیاهی،مودیکشدیمهویتهمباهاشونماکهدردهایی. کنندمیحمله

خوب. گیردمیاختیاردرراماذهنیعنی، کردنفکربدوکردنفکرمنفیکنیم،میشروعماوگیردمیبکارراما

این.بکندرااینکارتواندنمی، باشیماوجنسازماوقتیباشیم،آگاهلحظهاینبهماوقتیباشد،اووقتی

. شودمیساکنمادردهاي. مادردهايایناین، ذهنیمن

خداجنسازشمااگرخوب، هستیدشماکهچیزيآن،کُنْ فَکانبیمشما،حضوربیمزندگی،بیمخدابیمازگفت

لحظهایننیروي، نیروآنخوب. لحظهایندرهستشمادراومشخصاتتمام. کنیدمیپیداخداقدرتکهبشوید

حدوديتاماکهاآلن. کهندارداثرمارويتوهمکهنباشیم،خوابمااگرکهتوهم؟توهمیااستبیشترخداو

ظاهراًکهاتفاقآناگرکهدانیممی.نیستزندگیتویشکندمیوسوسهبیرونکهچیزيکهدانیممیشدیمبیدار

مندروندرخوشبختی، افتادنخواهداتفاقیهیچهمبیافتداگرشوم،میخوشبختمنبیفتدآیدمینظربه

کندمیایجاددوبارهخداکهوقتی، کنیممیتجربهلحظهایندرماراعیناً اینوقتیخوب.دانیمرامیاینها، است

نباید، آوردمیبیروناینجاازکندمیخلقکند،میدرستدوبارهداردیعنی؟ چییعنیکندمیایجاد، راما

ایجادراماخدا:گویدمیدوباره. استکردهیعنیبشر، شدگیهویتدرهمکردیمافراطخیلیما. شدمیاینطوري

.شوندمیبیچارهماشدگیهايهویتهم، ماذهنیاتیعنیعدماین.کندمی

فعلی مدانمر ورا بی کار و بیکُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأنٍ خبوان

.هرگز او را بی کار مینگارو . را بخوان» خدا هر آن به کاري است«

بیکارلحظهایندراویالحظهایندراوکهبدانوبخوانرااستکاريدرلحظههردرخداکهراآیهاینگویدمی

. نیستفعلبیو
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29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرَحمن

کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ…

.خدا هر آن به کاري است

ولی.نیستبیکارخدالحظهایندراینکهبراي.استمهمبسیاربسیاراست،آیۀ قرآنیکباتوأمکهبیتاین

اولازکهبشویدهوشیاريآن، داریددردولو اینکهکنید،اجراراباشامرآنوکنیداستفادهازشبیاییدشما

آزادداردراشماکهجدیدایجادایندرو. خدایعنیاوافتد،میمجدداًشماایجادکاربهاولحظهایندر، ایدبوده

. بکندتواندنمیکاريمادردهايحتیومانفسمادوزخاین، کندمی

شمابکندتواندنمیکاريبینید،میوقتیبینید،میبکندهمحملهاگردرد، کردیدبازرافضاشمایعنی وقتی

، کندمیزندگیمادرکهدردمندبدناین. کنندمیحملهمنبهاینهادارمزیاديدردهايمنکهنکنیداستدالل

یککردیمایجادخودمانهمرامقداريوبردیمارثبهشایدماکهدردهاییکند،میزندگیمادردردفضاي

خواهدمیاوکهجورهروگیردمیاختیاردرراشمافکرکند،میحملهوقتی، کندمیحملهاین، مادرداردفضایی

دردبهرا احتیاجدرداینخوردمیوکنیدمیایجاددردکنید،میدردناكفکرهايهمهمیشه، کنیدمیفکرشما

چیزیکها موقعبعضیکهدیدید.اندازدمیراهشنگۀ بزرگالمیککهبینیدمیکوچولوچیزهايیکدفعهودارد

چراکند،بازرافضانفریکاگرحالتایندرولی.استآمادهاو؟ بشودمنفجرکسییککهشودمیسببکوچولو

.استکردهحمله، دردفضاي، فضاآنکه

ایجادوشمابهدادنشفاکارکارش،کهبدهیداجازهشما.استکاريدرنیست،بیکارخدا:گویدمیلحظهاین

چهکهنگویید، نکنیدقضاوتنکنیددخالتشماکند،میایجادراشمادوبارهدارددیدیداگر. باشدهوشیارانۀ شما

بافقط، نزنیدحرفهااینازکشیم؟میزحمتهمهاینماپسکی.برساندنتیجهبهزودرااینکهشودمیجوري

شناساییفضاگشایی،، گشاییفضاوپذیرششناساییپذیرش،شناسایی، هرلحظهپذیرش،باوصبروتأمل

. کندمیکارشماشدگیهايهویتهمرويدارداو، پذیرش

اینکارخوب.شودمیپارهشود،میهی پاره، شدگیهاهویتهماینشودمیپاره، پذیرشوشناساییمحضبه

مقراض، هوشیارانهدردمقراض، سختیهاخالصه مقراضِمقراضِ بلی ،گذاشترااسمشخودش. بله؟ استسخت

رااشسختیهموکنیمیعملکنی،نمیتجسمفکرتتويیعنیکنی،میعملهمبله، عملوریاضات

.ایمرفتهاشتباهراراهمااینکهبرايبکشیم،سختیبایدماها موقعبعضی. کشیمی
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