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.کنمدیوان شمس موالنا شروع میاز504برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالپرسی 

در واقع ، از خواب یک من توهمی؟شویماز چی بیدار می، گنج حضور بیدار شدن به اصل خودمان است

و در این صورت شخص خودمان، ا هماهنگ شدن با اصل و ذات خودمانیتوانیم بگوییم که یکی شدن می

یا ما از چنگش در ،کندار امور ما را رها میاختی، چیز مصنوعی استکه یک ت ما منی، این من توهمی

فهمیم که ذات خودمان یا اصل حاال ما از کجا می، گیردآوریم و اداره امور ما دست اصل خودمان قرار میمی

در شویمببیدار به آنهاي دارد که اگر ماذات خودمان یک خاصیت؟ناکند یا من ذهنیمخودمان کار می

زندگی ،بیدار شده باشیماز خواب من ذهنی مثالً اگر ما به اصل خودمان ، کنیمده میبیرون آثار آن را مشاه

.دشوتر روانتر و شادتر میخیلی ساده

راهمان ما. کنددهند و دود میما مثل اتومبیلی نیستیم که ترمز دستی آن را کشیدند و پدال گاز را فشار می

گیریم و مثالً ما جاده را می،می آییممان بیرونوقتی از خانه، شناسیمکنیم و راهمان را میرا پیدا می

ایستیم که ببینیم االن اگر برگردیم به چپ مینما وا، کنیمآن را دنبال میما هم رویم هر جا جاده رفت می

گیریم آن موقع راهمان را چه مانعی وجود دارد و برگردیم به راست چه مانعی وجود دارد و ما جاده را می

آید بیرون و شاهراه اش میکسی که از خانه، کنیم و موانع دیگر وجود نداردشناسیم و به موانع توجه نمیمی

آن اصالً ، که چند تا سنگ بزرگ در راه بودندویدگنمی، رسدرود وقتی که به مقصد میگیرد و میرا می

.موانعی وجود نداردموقع 

رسیم به اینکه پس می، کار من ذهنی است،وشی و ناخوشی استمسئله که اثرش در ما به صورت خ، موانع

شویم به اصلمان و در این صورت چون یکی اینکه ما بیدار می:دو جور در واقع حال خوب بودن وجود دارد

، شود و احتیاجی به بیرون نداریمسبب در وجود ما بیدار مییک شادي بی، ش شادي استاهذات ما هم

ولی نیازي نداریم که کسی بیاید یک ، در بیرون خالقیت کنیم، آبادانی کنیم، ا شاد کنیمخواهیم بیرون رمی

از طرفی دیگر ما در حالی که عجین و هم هویت با یک من ، تا ما خوشحال بشویم،ویدچیزي را به ما بگ

غم و می گوییم گاهی اوقات ، با خوشی و ناخوشی سر و کار داریم، توهمی هستیم با من فکري هستیم
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از ، یم که از جانمانیگومییلفظی است که در گنج حضور ما به آن آرامش مرتعشولی شادي، شادي

که بیشتر مردم غم و خوشی ، گذارممیغم و خوشیمنبنابراین به جاي غم و شادي .شوداصلمان بلند می

ها و ساس یادگیريکه بر ا، که همان من ذهنی باشد، آیدگرفتارش هستند از یک سیستم تفسیري می

.هاي گذشته استشدگیشرطی

،کندبکند اگر تفسیر مثبت من ذهنی یک سیستم تفسیري دارد که وقتی به رویدادهاي بیرونی نگاه می

ولی براي ما یک .یک چیز سطحی استبنابراین ، شودناخوش می،تفسیر منفی بکنداگر شود وخوش می

، ت هستیمکنیم که ما همان منیما تصور می.ایمهنی هم هویت شدها با من ذبراي اینکه م، چیز جدي است

گیریم و تفسیرهاي آن اثرات جدي روي وجود ما یعنی جسم ما بنابراین تفسیرهاي آن را جدي می

ممکن است ما را ، گذاردروي حال ما می، گذاردروي هیجانات ما می، گذاردروي فکر کردن ما می، گذاردمی

ذات آن ، کندرویدادي با ما صحبت می، سیستم تفسیري من ذهنی همیشه راجع به چیزياین.مریض کند

هاي گذشتهمن ذهنی که بر اساس یادگیرياین بنابراین بر اساس تفسیر آن و تشخیص ، تواند بفهمدرا نمی

کی اینها را که از حاال صرفنظر از ایننامیهان یادگیريامیباورها، ایمکه ما با آنها هم هویت شدهاست

به این ترتیب ما فکر وگذاردمیهاآدمورویدادها ویک اسمی روي چیزها ، کندیک قضاوتی می، گرفتیم

بینیم از این سیستم تفسیري که راجع به رویدادها و هر چه که می، بینیمکنیم که جهان را درست میمی

بنابراین .یک سیستم جدا کننده است، تیک سیستم مانع اس، کندجمله انسانها و طبیعت با ما صحبت می

.هاي دیگر رابطه برقرار کنیمو با انسان، توانیم این سیستم را در اختیار بگیریمما نمی

تم یسستا اگر شما در یک رابطه نزدیک مثل رابطۀ زن و شوهري مسئله دارید به این علت است که با دو

، جدا کننده استسیستم ،تفسیريتمیسستا ید که این دوبرقرار کنرابطهخواهید با هم دیگر تفسیري می

بنابراین ، حضور است،اصل ماست،فضاي متحد کننده، سیستم متحد کننده.سیستم متحد کننده نیست

واقعاً مطابقت با !خواستماین همان همسري است که من میکهیمیگوکنیم و میمابه همسرمان نگاه می

و یا یک کاري ؟بدتر است؟هاي مردم بهتر استاز همسر؟کندمی، آن کاري را که باید بکند؟استاندارد دارد
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همین قضاوت و ، اینطوري استاین گوییم مثالً می، گذاریمکنیم یک اسم روش میما قضاوت می، کندمی

گذارد نمی، ریدخواهید به هم پیوند بخواالن که می، مانعی بین شما و آن است، یرفسهمین اسم و همین ت

.کندفقط تو نیستی آن هم از آن طرف این کار را می، دجوش بخور

را دیگرچرا ما هم؟قدر مسئله داریماینچرا ؟ستیزه داریمدر زندگی نقدر ایگویید که چرا ما بعد شما می

وجود سکون و سکوت ، فضاي متحد کننده، باید یک فضاي پذیرش، بین دو نفر آدم نزدیک؟دوست نداریم

به از طریق اینکه مثالً آدم ، اگر نیست باید ایجاد بکنند، که در این فضا با همدیگر متحد بشوند،داشته باشد

تا این ، اي به طبیعت نگاه بکندفقط به صورت مراقبه، یک مقدار سکون در طبیعت داشته باشد، برودطبیعت 

همینطور در تماس با طبیعت ، نزدیک بشویمشود و در این فضاي سکون ما به همدیگربسکون در ما ایجاد 

توانیم یک سیستم تفسیري را جلوي خودمان بگذاریم و به طبیعت نگاه کنیم و فکر کنیم که داریم ما نمی

پارکی که همین مثل ، مثل درختان، مثل گل، تواند به ما کمک کندطبیعت می، کنیمطبیعت را درك می

توانند ما را به اصلمان اینها می، به آنها نخوردههنوز یعی که دست آدم طبظر زیبايمنا، مثل دریا، رویممی

کند؟ این این چکار می؟هش راجع به این چیاهرویم همبه شرطی که وقتی به طبیعت می، کنندبهدایت 

این ؟این پرنده گوشتش خوردنی است یا نیست، خوردهاي کلفتی دارد به درد الوار میجنگل چه درخت

گذاري ما را سیستم تفسیري و قضاوت و اسم، نداریمدخوربه چه درد مید؟پرنده اصالً به چه دردي میخور

براي باال این یم ولی وتوانیم بربرفت و حاال باال هم ي آنباالودشاین عجب کوهی است می.کندجدا می

اینها همه ، رود چقدر پهلوان استبي آنبلند است هر کسی باالعجب ، رفتحاال باال هم ، رفتن نیست

.بگذاریم این کوه به ما کمک کند به اصلمان برسیم، ما باید این پرده را بر داریم،کارهاي من ذهنی است

ولی در سطح بسیار بسیارباالتر و در ، اصلمان عشق است، اصلمان آرامش است، اصلمان شادي استپس 

اما این خوشی و ناخوشی ، بنابراین خوشی و ناخوشی داریمپس ، بد وخوب داریم، ذهنمان ما دوئی داریم

خوشی و ناخوشی متحد می شود و تبدیل ، که اگر فر سلیمان کار بکند و به آن بتابد:موالنا به ما می گوید

. به شادي می شود
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ماستمهمانوساقیجهانوجان*****ماستآنجهانامروزکهخیز
امروز جهان مال ، وقتش است، پاشو، یعنی برخیز، دو بار می گوید خیزدر غزل ، پس به ما حرکت می دهد

وقتی ما خودمان را از هر چه در جهان هست . کی جهان مال ما می شود؟ وقتی ما به جهان نچسبیم، ماست

، قرار است ما را بزرگتر بکنداین ها نگوییم که ،وقتی به انسانها و اشیاء نگاه می کنیم، رها کرده باشیم

ن می آاین قلمی که با ، حتی از این اشیاء قدردانی بکنیم، بصورت وسیله براي هدف به آنها نگاه نکنیم

انسانی که ، نه اینکه فقط قلمِ که دارد می نویسد،نویسیم به آن نگاه کنیم این قلم است که دارد می نویسد

نه فقط این بوجود آمده که کارهاي ، یمما کار می کند به ما کمک می کند به او نگاه کنیم قدردانی بکنبراي

، نگاه بکنیم، قدردانی بکنیم! حتی نگاه هم به آن نمی کنم،من یک تافته جدا بافته هستم، من را بکند

.بدانیم که این وجود دارد و این هم ذات آفریدگاري دارد

ورت خودمان را در آنها اگر بچسبیم در اینص. پس اگر خودمان را از جهان جدا بکنیم جهان مال ما می شود

تر قرار است اینها ما را بزرگتر بکنند و تصویر ما بزرگتر بکنند به ما کمک کنند که خودمان را گنده، ببینیم

پس می بینید که غزل در اوج قدرت انسان .جهان مال ما نمی شود، تایید بگیریم، به مردم نشان بدهیم

. اگر بخوانیم و اجازه بدهیم معنی در ما بیدار بشود. ببردگفته شده و قادر است که شما را به آن اوج 

بلحاظ ذهنی می گوییم ما ، جهان هم مهمان ماست، جان ساقی ماست، ماستمهمانوساقیجهانوجان

:ولی نگاه کنید که موالنا می گوید، ما مهمان دو روزه جهان هستیم بعد هم می رویم، مهمان جهان هستیم

پس جهان ، از زندگی می گیریم و به جهان پخش می کنیم، از هستی می گیریم،شادي را، ما این جان را

، امروز یعنی همین لحظه، امروز مهمان ماست

ماستسلیمانفردبدبه***********پريودیودیدهدرودلدر
دیو ، دیدیمآن چیزهایی را که ما به صورت ذهنی می دیدیم و دویی می دیدیم به صورت دیو و پري می 

بنابراین هر دو چیز ، خوبی است ولی هر دو فرم هستند، پري سمبل زیبایی، سمبل غم و بدي و زشتی است
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سلیمان هم پادشاه بود و هم ، می گوید امروز در دل و دیدة اینها فر سلیمان دارد کار می کند، ذهنی است

سلیمان در اینجا .این سمبلیک است، دانستزبان همه چیز را می ، و زبان دیو و پري را می دانست، پیغمبر

نه فقط ،ما یعنی همه انسانها در آن مقام هستند، در این لحظه ما بصورتی در آمدیم:می گوید، رمز خداست

فر سلیمان که ، هاي ما فر سلیمان دارد کار می کنددر دل و دیدة دویی. من و شما هم جزوش هستیم، ما

که ، ما دیگر من نخواهیم داشت، دیو و پري هر دو به زندگی تبدیل می شوند، کار بکند دیگر دویی نداریم

حاال که آن شادي . یعنی االن فر سلیمان آن شادي دارد در ما کار می کند.خوشی و ناخوشی داشته باشیم

پر ده یعنی درون ما از این نور ایزدي و نور آفرینن، کار می کند و این فضاي آفرینش درون در ما کار می کند

. که همرا با شادي و آرامش است که می تواند بیافریندشده 

ماستدستانبازیچهوبنده**********اوچوهزارانودستانرستم
پس رستم دستان و ، که پدر رستم بودهدستان لقب زال است، پسر زالرستم، یعنی رستم زالدستانرستم

دستان دومی که به معنی مثبت آمده یعنی .فر ایزدي استهزاران مثل او این لحظه بنده و بازیچۀ این 

همین انرژي و همین خالقیت و همین نیروي آفرینندگی که در ذات ما وجود دارد این هزاران تا رستم 

هر چی که ما بخواهیم می توانیم ، یعنی ما را به رستم و باالتر از آن می برد، دستان می تواند بیافریند

.بیافرینیم

بیرون خودش درست ، درون را درست کنیدشما باید اول ، انیم که بیرون انعکاس درون ماستما وي د

شما نباید بیرون کار یعنی ؟یعنی چی، بیرون اهمیت دومین دارد، درون اهمیت نخستین دارد.شودمی

ا ، تکنیممیروي رویدادها کار ، کنیمروي دیگران کار مییعنی چی؟ یعنی ما داریمبیرون کار کنید، کنید

بیرون ، شما درون را درست کنید، ایم ولی نتیجه ندادهما تا حاال همین کار را کرده.درون ما درست بشود

بینید که آسایی مینباشد به طور معجزهآنکند اصالً نگرانافتد جاي خودش را پیدا میسر جاي خودش می

این لحظه را بپذیر که این نیروي ، مین طور برو جلوهویرشما این لحظه را بپذ، کندتغیییر میدبیرون دار
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کند و این انرژي خالق بیرون تو را آسا تغییر میببین که بیرون به طور معجزه،در تو کار کنديآفریدگار

ات را بچه، یکی را امتحان کردي خواستی همسرت را تغییر بدهیآن تا حاال!امتحان کن، کنددرست می

و این همه هم خشم .آنها هم تغییر نکردند!نشد،دوستت را تغییر بدهی، را تغییر بدهیفامیلت، تغییر بدهی

خواهید جهان را تغییر دهید که البتهشما می، توانم جهان را تغییر بدهمداري و ترس داري که چرا من نمی

.موقع عالقه به تغییر جهان نداريآن 

اگر در سایه حضور ، ها را تغییر بدهیخواهی آدمتو نمیکهبه این هست یکی از عالئم گنج حضور رسیدن 

مهم نیست یعنی وجود شما به آن .اگر نکردند براي شما مهم نیست،تغییر کردند، دیگران تغییر کردند،تو

وییگاالن می.داالن دار،دحس اهمیت و حس وجود داشتن شما به تغییر دیگران بستگی ندار، بستگی ندارد

، کشیدکند شما عذاب میا باید تغییر بدهم و به این صورت در بیاورم و چون این تغییر نمیمن این آدم ر

یکی ممکن احاال این ر، که ما قادر به تغییر دیگران نیستیماین است ی که ما باید بپذیریم یهایکی از واقعیت

میرد میدسالگی آن را بفهمد و یکی هم وقتی دار10در سن ممکن استسالگی بفهمد و یا 60است در 

پس بنابراین انسانی که دنبال گنج ، خواست تغییر بدهد نتوانست تغییر بدهدواقعاً آن کسی که می، بفهمد

ایم توانیم بفهمیم ما به آنجا رسیدهی که ما مییهایکی از عالمت، کندخودش کار میهمیشه حضور است 

باشیم رصمو، ما میل نداریم که روي دیگران کار کنیم و اصرار کنیم که آنها را تغییر دهیمکه هست این

.توي این کار و اگر تغییر نکند خشمگین بشویم

ماستکنعانیوسفشهشکهاین******شرفاینمرامصرنبودبس
مان سیستم وجودياین مملکت یا ، مصر سمبل وجود ماست، این کافی نیست که این مملکت وجود من

، ماستاصلرمز، رمز این انرژي خالق خدایی است، یوسف رمز زیبایی است، شاهش یوسف کنعان است

عشق ،تواند پادشاه ما باشد و ما را راهنمایی کندایم که خود زندگی میکه ما جوري خلق شدهاین: گویدمی

براي این زندگی و این شرف براي مملکت ؟!نیستکافی براي ما این ،باشدماپادشاه،تواند راهنما باشدمی
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!براي من ذهنی کافی نیست؟!تواند ما را راهنمایی کند این کافی نیستوجودي من که خدا خودش می

من ، تواند بفهمدولی من ذهنی نمی، کنی البته منظورش این که ما بگوییم کافی استبراي همین سؤال می

، یت من برخاستهانتظاراتی که از منّ، است؟ انتظارات من مهم استچیها این حرف، نهوید گذهنی می

کنیم از روي ی که میین من ذهنی است بیشتر کارهاااصالً چون ما دلم.ترس من برخاستهاز انتظاراتی که 

خواهیم دیگران را مثالً تحت کنترل در می،کنیممیدر بیرون ی که یبنابراین کارها، استاز روي خشمترس

در واقع یک جوري ،که ما فکر کنیم که ما مهم هستیم،دیگران را بترسانیم که از ما بترسند، بیاوریم

، تعمیر می کنندعین ماشین که،خواهیم تعمیرش کنیمخراب شده می، خواهیم درونمان را تعمیر کنیممی

در ، کنیم خودمان نمی ترسیمروزي باید دو سه نفر را بترسانیم تا اینکه فکر، این به تعمیر احتیاج دارد

اگر ترس درون نداشتیم دیگران را ، ترساندن دیگران ناشی از ترس ماست، حالی که این ناشی از ترس ماست

اگر ، هم از آن هستمیل به درد کشیدن این، میل به خشمگین شدن، یا میل به ترسیدن. نمی ترساندیم

این شناسایی براي ما باید ، این بس نیست:اال می گویدح، درون ما درد نبود ما میل به این کار نداشتیم

.عشق که پادشاه ماست، آن شادي آن آرامش، کافی باشد که یوسف آن زیبایی

ماستفرمانبهامروزمرَکَاز*********جهانوجاندهفرمانکهخیز
براي اینکه کار ؟چرا، آمدهم امروز به فرمان ما در رَفرمانده جان و جهان از روي کَ:ویدگمی؟یعنی چی

خواهد بیافرین خدا به ما گفته شما آفریننده هستید هر چه که دلت می.استفرمانده جان و جهان آفرینش

این کار ، آفرینیمما اجزاي من ذهنی می،آفرینیممیما خشم، آفرینیمما ترس می، آفرینیمالبته ما غم می

.درست نیست

امروز فرمانده جان و جهان از روي بخشش ؟اي هستیحواست هست که تو در چه مقام و مرتبه:گویدمی

واقعاً ما به آن درجه دیگرحاال ، آفرینممن بوسیله تو می، به یک باشنده گفته تمام قدرت من در اختیار تو
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حاال اگر این طوري ، دهدخود هستی که از طریق ما خودش را نشان می،یمدیگر نیستکه آفرینش برسیم ما 

.را به آنها ارائه کنیممانبراي اینکه ما شادي ذات، تمام اجزاي دنیا در خدمت شادي ماست، باشد

وهرهزماستگلستانمستجانبلبل******ماستشاديزندفهم
آنها همان در واقع باشندگانی یا سیاراتی گویدمی، استماه سمبل زیبایی، امروز زهره خداي شادي است

آنهایی که معتقدند به این که اجرام فلکی و ، کنندرا تعیین میسرنوشت ما:دنویگها میهستند که خیلی

اگر شما به این ذات :گویدمیددار، هنوز این اعتقادات را دارند، کنندن زندگی ما را کنترل میاگردشش

تمام باشندگان بیرونی از جمله زهره و ماه دارند دف ، اصلت هماهنگ بشوياگر تو با ، بیداري بشوي

که جانت و همۀ ، شويگلستانی تبدیل میآنتو به؟بینیتو چرا این را نمی، که تو شادتر بشوي، زنندمی

ن اما این گلستان همی،خواندجان تو به صورت بلبل در گلستان تو دارد می، جانها مست گلستان اصل توست

که من ذهنی ، این تصور براي ما پیش نیایید که منظور ما من ذهنی استییک موقع، تجلی نور ذات است

من ذهنی ، تواند خلق کندمن ذهنی نمی، بکندتواند می واقعاً به آن درجه اعالء رسیده که این کارها را 

این کار را ، چرا این، کندیل میبه غم و غصه تبد، کندتبدیل میغگیرد و به مفرانرژي زنده زندگی را می

چرا آن چیزي را ؟چرا ما این جوري که هستیم؟چرا ما مسئله داریم؟چرا به ما احترام گذاشته نشده؟نکرده

انتظارات ، انتظارات دارد، گویدمیمن ذهنی ؟چرا همه مردم نوکر ما نیستند؟دهندخواهیم به ما نمیکه می

هر چیز که دارد ، هیچ قدردانی ندارد، داندحق خودش میرات خودشمنیهاي ناشی ازمیل، خود داردبی

من ذهنی ، دائماً کم استاین من ذهنی ، به یک کمبود دچار است، باز هم بیشتر می خواهد، مهم نیست

تا دیگران را تحت کنترل ، کندجمع می، ...،کندبراي اینکه به این حس کمبود درون غلبه کند هی جمع می

این دبینمیدترسمی، دترساند میها شلولی این ستون، تدتا بلکه ستون بزند روي آن وایس، آوردمیدر 

همانطور که ودشمی، زندگی کردودشاین طوري که نمی، استدائماً در ترس ، دنافتها یکی یکی میستون

.تا حاال ما شادي اصلمان را نچشیدیمودشمی
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در یکی از سطرهاي آخر گفت این .بفهمیکه توانی اگر تو این را نچشی نمیگویدمیامروز موالنا به ما 

.درست مثل نمک غذاي توست

ماستپنهانوظاهرترهمهاز*****بدندرجانچوودیگنمکچون
زندگی اگرجان هم، کم یا زیاد است، توانی بفهمی که نمکش خوب استنمیکه تو تا آبگوشت را نخوري 

در آبگوشت وجود ، توانی درك کنی که جان یعنی چی؟ پس نمک در دیگنمی، زنده نشويبه آن ، نکنی

تصور کن که توي ذهنت این آبگوشت نمکش باید ، غذا را هی تعریف کن، نخور، شما هی نچشد؟ندار، دارد

، از زندگیتصویر ذهنی، زنده شدبه آن زندگی این طوري نیست زندگی باید در این لحظه .وري باشدطاین 

نخوري هیچ را اگر غذا ، اگر نچشی، از همه ظاهرتر است، يوزنده بشبه آن ، یپس اگر بچشزندگی نیست

، تر استاگر نچشی از همه پنهان، از همه ظاهرتر و پنهان ماست.فهمی که خوشمزه بود یا نبودموقع نمی

اگر بچشی از همه ظاهرتر است

ماستحرمداناقبالکیسه************ستشدهپیاپیارزاقکاسه
این لحظه گویدمیامروز ، گذاشتندسکه یا پول میکه قدیمی استمبه معناي کیسۀ چرردارمحیا حرمدان

یعنی هستی لحظه به لحظه این انرژي را در وجود ، دتپما انسانها در حضور هستیم و این شادي در وجود می

گیرد پیاپی زنده شدن به زندگی هر لحظه صورت می، روح ماخوراك ، رزقکاسه ، کاسه ارزاقددمما می

ما ، درکش را نداریمولی وقتی که در من ذهنی گیر کردیم کاسه ارزاق هنوز پیاپی است و ما ، شده است

یعنی ، آیدش سکه طال میاهکنیم هممین اتوي جیبمیعنی دست ، حرمدانفهمیم و کیسۀ اقبال شده نمی

براي ،آفرینیمکنیم شادي میشود به هر طرف نگاه میشادي بلند میآنکنیم از هر کاري که مییعنی ؟چه

در کیسۀ ما غیر از شادي چیز یمش تبدیل به شادي شداهدهیم بیرون و هممیو آوریم اینکه از آنجا در می

.ول ماکیسۀ بخت شده کیسه پ، بختآن کیسۀ، کیسۀ بختبراي اینکه، دیگري وجود ندارد
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ماستخوانپريرويپريیار*****ماستسازطرببخششهیشاه
بطوري که شاهی ، این استعداد را دارد که به زندگی زنده این لحظه زنده بشود، تمام انسانها، پس ما انسان

نه ، رویدادهاي بیروننه، شادي سازش بشودود،شادي بخشش بش، دوطلب سازش بش، بخشدکه شاهی می

بعد، شادي ذات ما، بلکه شادي درون، نه طمع، نه حرص، موشمن شاد میودم زیاد بشیل که اگر پولماین

یعنیپري خوان، کندرا از ما دور میهابدي، این یار زیبا، این یار پري روي، هستمحافظ ما آن:گویدمی

یا جن و پري را دور ،کندکسی که جن و پري احضار می، پري خوانی یعنی دور کردن جن و پري از ما

، پس پري خوان ما، یار پري روي استآن ؟ پري خوان ماهستپري خوان ما کی :گویدمیحاال ، کندمی

که فکر کنیم که جن در ، خرافاتی نیست، توهمی نیست، پري خوان باوري نیست، پري خوان جسمی نیست

.ایمنی ما از آن است:دگویمی، شویمشادي بیدار میآن وقتی به، ما حلول کرده

ماستمیدانبهامروزکهکرشُ********گويوچوگانمفخرملکآن
امروز ، این بهترین بازیکن چوگان است، آن شاهی که باعث افتخار چوگان بازان است، آن ملکگویدمی

همان اصل ما و چوگان و گوي در اینجا رمز این ؟کند و این چوگان بازیکن کیهکه با ما دارد بازي میکرش

به وسیله چوگان آن شاه زده ، که االن ما به صورت توهمی شدیمآن، این من ذهنی ما، ماکه این سرِاست 

ارت تمام با چوگان هبه صورت جسم آن ملک با م، شویمدر این لحظه میما به عبارت دیگر هر چه که ، بشود

و این با مهارت صورت .کنی معنیش این استاالن رها میودشر چیزي که او مییعنی ه، رودزند و میمی

زند که اصالً ما متوجه این چوگان باز ماهر گوي ما را چنان می، چسبیگیرد به طوري که اصالً نمیمی

دار هیچ چیز اسم، شویددار نمییعنی شما در این لحظه هیچ چیز فرم.زندبا سرعت تمام می، شویمنمی

.رودزند و میاز درون شما گوي شما را می، براي اینکه آن ملک چوگان و گوي، شویدنمی

عد اصلی از یک ب.یددر بیایاز آنتوانید گویید حالم خراب و نمیو میگیر کردیداگر شما در من ذهنی

عد داریم یکی همان جسم ماست دانید ما چهار بمی.شروع کنید به تقویت کردن یک بعد اصلی، شروع کنید
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عد فیزیکی ماستب ،عد ذهنی ماستب ،بعد بدن درونی که در واقع یک جوري نماینده عد هیجانات ماست و ب

بکنید به بدنتان آن فضاي تانو فکرتاناین که گفتیم اگر شما این لحظه یک نزولی از سر.زندگی در ماست

شما ، ودتوانید حسش کنید انگار دل آدم میرشود میز آن متولد میاتاندرونی را که در واقع جسمتان و فکر

حس کنید که زنده هم یتاناگر نوك انگشتتان را حس کنید که وجود دارد و زنده هست و نوك انگشت پا

در واقع ، دهدانگار که یک آرامش خاصی به شما دست می، هست و در درون این دو تا را بهم وصل کنید

؟یم که بعد اصلی را تقویت کنیدیتوانیم در بیایعنی چی اگر گیر کردیم و نمی.استحس جسمی آن فضا

که :گویدمیولی اگر یکی ، اگر به گنج حضور رسیدید که هیچید ولیگیر کردیکه اگر ، دمثالً شما بیایی

مین بدن ترین جاي شروع هدر این صورت محسوسموام راحت بشتوانم از دست این فکرهاي منفیمن نمی

ساعت زیر سه، ساعتدوروزي ، غذاي خوب بخور، زیاد ورزش کن، شروع کن به تقویت جسمی بدن، ماست

، دشود و بیفتبخواهی بکنی واقعاً بدنت خسته ي که میدیگرآنقدر بدو و یا هر کار ، نظر یک مربی ورزش کن

نرو به سمت ، کندزندگی است کمک میتقویت این بعد و هر بعد دیگري به آن بعد اصلی ما زنده شدن به 

رو به طرف کارهاي که ممکن است این ن، نرو به سمت فکرهاي منفی، این جسم را ضعیف کردن، عکس

عد ذهنی خود را یا نه ب.راه معکوس است، راه.این زندگی را در تو بیدار نخواهد کرد، جسم را ضعیف بکند

خواهی بعد هیجانیت اگر می، ساعت بخوانششروزي ، بخوانزیاد ، کتاب بخوان، شین بخواننب، تقویت کن

توانی می، ببینیراتوانی خشمتشروع کن به اداره کردن و نگاه کردن به هیجانات ببین می، را تقویت کن

ببین ، زیر نورافکن بگذار،در نظر بگیرراهیجاناتت، ذوب کنیاخشمت ر، توجهت را بگذاري روي خشمت

چرا ؟چکار باید بکنی که خشمگین نشوي، شويچرا خشمگین می، شويگین میروزي چند بار خشم

توانی فکري که آن خشم را بوجود چه جوري می؟توانی جلوش را بگیريچه جوري می؟خشمگین شدي

یا نه این اگر .اینها همه تقویت بعد هیجانی است؟توانی هر دو را ببینیچه جوري می؟پیدا بکنیدروآمی

در این صورت این ، زندگی را در خودت حس کن، هی زندگی را در خودت حس کناین کار را بکنی ی توانب

:گویدمیهمانطور که موالنا که .ودشتبدیل میبه جان زنده جان پریشان 
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ماستپریشانجاندرودلدر********دلوجانمملکتلکمآن
شروع به همین براي بیدار کردن آن زندگی یک راه خوب ، بیدار شدهرآن زندگی دیگحاال گویدمیپس 

رفته ردیگآن جان پریشان ، االن در جان و پریشان ماست:گویدمیآن شاه جان و دل ، تقویت جسم ماست

. شدیمبه زندگی ما واقعاً تبدیلاالن دیگر، جان پریشان تبدیل شده پریشانی به یک جوري دیگر

اگر هر کدام از اینها ، ودتا این طوري بشآنطوري بکنیم این کار این طوري بکنیم بایدکهگوییم بخواهیم نمی

مثل زلف معشوق آشفته ، جان پریشان به این معنی هم هست، آزاد شدیدشما.شومنشود من غمگین می

د دهد و دارمیبه ما سامان را آن ، آیدنظمش از ذاتش می، در عین حال نظم دارد،درهم برهم است،است

:گوید کهمی

ماستشکرستانکوکششپیش******زدهتندلگوشهآندرکیست
شکرستان آن ، آن را پیش بکش، آن قسمتی از وجود تو که در دل تو خاموش نشسته تن زده یعنی خاموش

و سکون است شکرستان سکوت، همیشه گوینده نیستشکرستان ذهنِ، شکرستان این زبان نیست، است

اگر ما همیشه ، رضایت بدهبه این لحظه و ، آن را پیش بکش، در آن گوشه دل خاموش نشستههکی:گویدمی

ن نیست که با این لحظه دوست اآیا به نفعم، توانیم فرار کنیمنمیاین لحظههستیم و از در این لحظه

خواهد دشمن میمن ذهنی ، شما با رویداد این لحظه هر چی که هست به جاي دشمنی دوست شو؟بشویم

:گویدمیدبه طوري که داریدشما دوست بشو، دتیساد جلوش والفت کنیک جوري مخا، وداین لحظه بش

ماسترضواندلرضايمست*******ستجنتمهکهرضوانخازن
:می گوید، رضوان یعنی بهشت و در ضمن نگهبان بهشت، یعنی نگهبان بهشت که اوج زیبایی بهشت است

رضوان به معناي خشنودي هم هست دل خشنود دمنتها دل اشاره به این دار، مست دل بهشت ماست

شما این لحظه را بپذیرید با این لحظه دوست بشوید ، خشنود باشداین لحظه ن ایعنی اگر شما دلت،ماست
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بهشت یا دربان خازن بهشت یا نگهبان ، ت و خازن رضوانساي بهشت اآن چیزي که توي ذهنت تصور کرده

، این لحظه هست، بهشت توگویدمیبه عبارت دیگر ، آن مست دل تو است، استبهشت که از همه زیباتر

زمان رضوان در جنت گشاکین****م اي اهل رشادیگفتلصالا
اینکه این لحظه در بهشت گشوده شده است و این در بهشت از دوستی با این دعوت عمومی براي انسانها

ی با این لحظه توانی با این لحظه دوست بشوي قبول کن که نمیتواناگر نمی.آیدلحظه بدست میاین 

پذیرش اینکه من دارم ، کندپذیرش اینکه من در آنجا نیستم دوباره کارها را درست می، يودوست بش

.کندبیدار میکنم و هنوز به آنجا نرسیدم و قدرت این را ندارم این توانایی را در ما مقاومت می

هندندل به رضوان و ثواب آن ***عبادتها کنندشان ایبس کسان ک

د صفیپندارباشد که کدرآن ***خود حقیقت معصیت باشد خفی
نهند ولی این یک معصیت و دلشان را به بهشت و ثواب آن می.کنندعبادت میکه خیلی کسان گویدمی

اند با بهشت و دربان بهشت و آن چیزي که آنجا هست براي آن براي اینکه هم هویت شده.گناه مخفی است

.پندارندر است آنها صاف و زالل میدآن کگویدمی.کنددارند عبادت می

ماستنمکدانوعمرنمکاو*********شدهپنهانودرافکندهشور
ماستحیوانچشمهورضخاو***اوستمستجهانوگرفتستگوشه

همان خداییت ، همان نور تجلی، کندکه در ما کار می، همان نیروي خدایی، او یعنی همان نیروي زندگی

آن در جهان شور افکنده و پنهان شده او گویدمی، کنیمکه اگر ما به آن زنده بشویم سامان پیدا می، ماست

یعنی من توهمی واقعاً ، استمانچی؟ یعنی حتی جسم ما هم هیعنی.دانهم نمک، هم نمک عمر ماست

گوشه گرفته است یعنی خودش را ، پنهان شده:می گویدش آن است و اههموجود نداردئیما، توهمی هستم

خضر ما ، و هم چشم حیوان، او هم خضر ماست، ولی جهان مست آن است، بینیمنمیاو راما، کشیدهکنار 
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آب حیات را خضر دانید می،که عمر جاودان را پیدا کردهخضرهمعنی هم نوشنده آب است و ی، باید باشیم

یعنی به حضور کامل برسیم و در آن جا ، ما هم اگر آب حیات را بنوشیم، نوشید و عمر جاودانه را پیدا کرد

یعنی در این فضاي ، یعنی آگاهانه آب حضور را خوردن و در آنجا ماندن، آب حیات یعنی آب حضور، بمانیم

این یک ، این جاودانگی است، به هویت ذهنی نرفتندیگر آفرینش ماندن و همیشه به آن زنده بودن و 

مردن هم مهم ،دخواهند بمیرننمیدیگر،شوندوري میطکسانی که این، جوري مردن قبل از مردن است

اصالً مهم ، نمیرندبمیرند چهچه، کردندنقل ، براي اینکه قبالً به آنجایی که باید نقل می کردند، نیست

خضر و هم آب حیوانکه ما هم :در واقع یک جوري می گوید، پس ما هم، یعنی بروند زیر خاك، نیست

.هستیم

ماستپنهانوظاهرترهمهاز*****بدندرجانچوودیگنمکچون
با ،بعد درکش کنیم، باید بچشیماول، مثل جان در بدن است، این را توضیح دادم مثل نمک غذاي ماست

و ،باید حسش کنیم، توانیم تجسم کنیم که خدا باید این جوري باشدنمی،توانیم درك کنیمنمیمانذهن

کسی .ستغذاي خوشمزه نینخورد، در واقع تجسم غذاي خوشمزه.اش کنیم تا نمک غذا را بفهمیممزه

باید ،توانیم آن طور زندگی کنیمزندگی را نمی، از تجسم غذا سیر شدم، منتواند بگوید من سیر شدمنمی

.باید زنده بشویم، زندگی را زندگی کنیمدر این لحظه 

ماستآناوچوماییمهمهخود****اوستجملهخودونمایندهنیست
کند و با فضاي جدایی و ستیزه زندگی میدربشر امروز که؟راه حل درد بشر نیستامروز این سطر واقعاً 

کند و اینها را تر را درست میهاي کشندهخواهد مسائل را حل کند و روز به روز هم سالحستیزه می

نماینده یعنی خودش نمایان .شود نیستاو دیده نمیگویدمی.اش را حل کندخواهد بکار ببرد تا مسائلمی

آن یعنی همان چیزي ، آن ماست.یعنی ذات ماست، آن ماستاووقتی که ، ش آن استاهولی هم،کندنمی

این درك که ما همه ، شویمما همه او میودشوقتی که آن ما می، شودزیبایی می، شودکه سبب نمک می
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، این عشق، به وحدت برسیمویم و در آن فضاتوانیم آن بشاوییم و ما انسانها یک چیز بیشتر نیستیم و می

؟راه حل ما نیستاالن این انعطاف ، لطافتاین

ماسترهانبوحجتخمشیدر***عشقکهرهانبوحجتمگوبیش
دلیل برهان ، به زبان حجت برهان، چون این حجت برهان به زبان گفتنی نیست، نقدر حرف نزنایگویدمی

سکون و سکوت درون این دلیل،براي اینکه دلیل برهان ما فقط عشق است و آن هم در سکوننیاور، 

حجت برهان را ما نخواهیم ، تا ما این عشق را مزه نکنیم به آن زنده نشویم، وخودش را به ما نشان میدهد

غزلهاي موالنا از جمله این آید و بعضی از گفتنها مثل گفتنپس حجت برهان هم به گفتن در نمی. فهمید

ي خودش هدایت کند راخوانیم باید ما را به وهر چیز معنوي که می، اي من ذهنی ببردرتواند ما را به ومی

با ،من داشته باشد،اي خود داشته باشداگر یک نوشته، مثل این غزل، نوشته معنوي است، آن نوشته

.نوشته معنوي نیست، این نوشته،شودببزرگترمانمنخواندن آن ما بیشتر به من بچسبیم یا 


