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گنج حضور  341برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
  مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد

ن فرمان به دستم داد آن سلطان  به خط خویشت 
 که تا تختست و تا بختست او سلطان من باشد

د غیر او دستماگر هشیار   اگر مستم نگیر
 وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد

 چه زهره دارد اندیشه که گرد شهر من گردد
 یک قصد ملک من دارد چو او خاقان من باشد

 نبیند روی من زردی به اقبال لب لعلش
د پیش من رستم چو او دستان من باشد  بمیر

 بدرم زهره زهره خراشم ماه را چهره
 از آسمان مهره چو او کیوان من باشدبرم 

 بدرم جبه مه را بریزم ساغر شه را
 وگر خواهند تاوانم همو تاوان من باشد

 چراغ چرخ گردونم چو اجری خوار خورشیدم
 امیر گوی و چوگانم چو دل میدان من باشد

م  منم مرص و شکرخانه چو یوسف در برم گیر
 چه جویم ملک کنعان را چو او کنعان من باشد

 زیه حاضن زیه ناظر زیه حافظ زیه ناض
 زیه الزام هر منکر چو او برهان من باشد

 ییک جانیست در عالم که ننگش آید از صورت
 بپوشد صورت انسان ویل انسان من باشد

م  رس ما هست و من مجنون مجنبانید زنجیر
 مرا هر دم رس مه شد چو مه بر خوان من باشد

 یزیسخن بخش زبان من چو باشد شمس تی  
 ها خود چو دل جنبان من باشدتو خامش تا زبان

 
 ۲۶۲۸مولوی،مثنوی، دفی  سوم، سطر 

 
 کر امل را دان که مرگ ما شنید

 مرگ خود نشنید و نقل خود ندید
 حرص نابیناست بیند مو بمو
 عیب خلقان و بگوید کو بکو

 عیب خود یک ذره چشم کور او
 جونبیند گرچه هست او عیبیم

 ترسد که دامانش برندعور یم
 دامن مرد برهنه چون درند

 مرد دنیا مفلس است و ترسناک
 هیچ او را نیست از دزدانش باک

 او برهنه آمد و عریان رود
 شودوز غم دزدش جگر خون یم

 وقت مرگش که بود صد نوحه بیش
 خنده آید جانش را زین ترس خویش

 آن زمان داند غنن کش نیست زر
 هین هم ذیک داند که او بد ب  

 چون کنار کودیک پر از سفال
 کو بر آن لرزان بود چون رب مال
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 پاره
ن
 ای گریان شودگر ستاب

 پاره گر بازش دیه خندان شود
 چون نباشد طفل را دانش دثار

 ش ندارد اعتبارگریه و خنده
 محتشم چون عاریت را ملک دید

ن یم  طپیدپس بر آن مال دروغتر
 بیند که او را هست مالخواب یم

 ترسد از دزدی که برباید جوال
 کشچون ز خوابش بر جهاند گوش

 پس ز ترس خویش تسخر آیدش
 این عالمان

ن
 همچنان لرزاب

 که بودشان عقل و علم این جهان
 این عاقالن ذو فنوناز بی 

 گفت ایزد در نن  ال یعلمون
 هر ییک ترسان ز دزدی کیس
ن را علم پندارد بیس  خویشت 

 برندگوید او که روزگارم یم
 خود ندارد روزگار سودمند
 گوید از کارم بر آوردند خلق

 کاریست جانش تابه حلقغرق ب  
 عور ترسان که منم دامن کشان
 چون رهانم دامن از چنگالشان

 هزاران فضل داند از علوم صد 
 نداند آن ظلومجان خود را یم

 داند او خاصیت هر جوهری
 در بیان جوهر خود چون خری

 دانم یجوز و الیجوزکه هیم
 تو یجوزی یا عجوز

ن
 خود نداب

 ولیک
ن
 این روا و آن ناروا داب

ن تو نیک  تو روا یا ناروابی بتر
 که چیستقیمت هر کاله یم

ن
 داب

 احمقیستقیمت خود را ندا
ن
 ب

 ایسعدها و نحسها دانسته
 ایننگری سعدی تو یا ناشسته
 جان جمله علمها اینست این
 من کیم در یوم دین

ن
 که بداب

 آن اصول دین بدانسن  ولیک
 بنگر اندر اصل خود گر هست نیک

 از اصولینت اصول خویش به
 اصل خود ای مرد مه

ن
 که بداب
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع یم کنم.  578با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

قویل است با جانان که جانان جان من باشد**** مرا که شادی آن من باشد مرا عهدیست با شادی    

  ،پس موالنا امروز از مقام هوشیاری به حضور 
 

من انسان با شادی عهدی دارم که شادی ذات  : یم گوید  ،آن هم از هوشیاری کامل ،هوشیاری به زندگ

و آن و جنس من بشود. من بشود   

 ییک ،یعنی اگر بخواهم ببینم که جنس من چر هست 
 

 هستم. پس بنابراین از ا جنس من شادی است. ذات من با ذات زندگ
 

ست من از جنس زندگ

ی که حرک ی که مثل رودخانه جنس سکون و آرامش هستم. همی  چه که فکر یم کنم  کنم شادی از من که جنس من هست هر   جریان پیدا ت کنم همی 

 و به هر چه که عمل یم کنم جاری یم شود. 

. که در اثر هم هویت  باشندۀاگر غپ  این باشد من ذات خودم نیستم. گ غپ  این یم شود؟ وقنی که ما در سلطه  مصنویع هستیم بنام من ذهنی

 ش
 

آن آن هم جنس شدن مصنویع با فکرها که این جهان را به ما نشان یم دهد و با دردهای گذشته تبدیل شده ایم به  ،یعنی هم جنس شدن ،دگ

 «. من»
ً
درد است. ایجاد غم است و برای من غم باارزش است. ایجاد که کارش معاال  

 ییک بشویم پس بنابراین آگاه از ذاتمان و جنسمان بشویم  حالیکه ما اگر با خدا هر رویدادی را بهانه یم کند تا برای ما غصه ایجاد کند. در 
 

و با زندگ

 متوجه یم شویم که 
ً
ی اصال ی ی بچپ  ی  : گوید غم و غصه وجود ندارد و هر کیس که می نامبنام غم وجود ندارد. در ذات خدا و ذات ما که، ییک هست چپ 

 تحت تاثپ  من ذهنی و تحت ت «وجود دارد»
ً
ی حتما  خودمان را از خدا پس تواند خارج از خدا باشد ما  یمناثپ  توهم هست. چون هیچ چپ 

ً
مصنوعا

 جدا کرده ایم . بنابراین غم داریم. 

ی است. شادی حالت دینامیک و پویای آرامش است.  : پس امروز موالنا یم گوید  شادی و آرامش هر دو یک چپ   

ی هم یم گوید که  قراردادی بستم که در  ،من عهدی بستم : یم گوید  ن فرمان داد آن سلطانپایی  یعنی قرارداد دیگر!  به خط خویشت   

که من با شادی قراری    هست و بارها راجع به آن صحبت کردیم (روز الست در همان روز ازل )که اسمش ذات خدایی به من قول داده  : یم گوید 

یط که من ش قرارم بایستم . که من ش قرارم ن . قرار این بود که شادی آن من باشد. آن همانطور هم که حافظ هم یم دم یا نبودمایستاگذاشتم بشر

اسم ندارد. اینجا آن « آن»عنرصی است که باعث زیبایی و دوست داشتنی شدن یم شود.  آن« آن» بنده طلعت آن باش که آبن دارد گوید که 

مادی نیست.  سمشادی ج . که شادی مال من باشد. شادی نیم تواند مال بشود   با شادی قرار گذاشتم نبمعنی مال نیست. نیم توانیم بگوییم که م

کنید در واقع دارید مفرغش یم کنید   یمشادی وجه رایج خدایی است که یا این لحظه از  شما عبور یم کند و شما خرجش یم کنید و اگر خرجش ن

رت شادی در ما خرج بشود تبدیلش یم کنیم به غصه و به ارزشهایی که من ذهنی تبدیل یم کنید به غم. در واقع ما آرامش خدایی را که باید بصو یعنی 

 دارد. 
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ویی که هم هویت شده چر ارزش دارد؟ شما خوب یم دانید! غم ،منیت های ما  یعنی برای برای من ذهنی  های بپ  ی ، غصه، کینه، هم هویت یعنی با چپ 

و شادی  شدن با رویدادها، رویدادها را بهانه قرار دادن و  غصه خوردن. این کار من ذهنی است . و انتقام جویی و ایجاد درد. هر چه ما با آرامش

ون را انجام بدهیم  ات بپ  ون سامان و نظم تغیپ  ون آبادان یم کند و در بپ  یزد به اعمالمان و جهان بپ  همانقدر این هوشیاری خدایی و برکت خدایی مپ 

 خدایی بوجود یم آورد. 

ات را انجام یم دهیم همانقدر در واقع زهر من ذهنی یم ریزد به اعمالمان کارها را انجام یم دهیم و و خشونت  هر چه با اوقات تلخی  و به تغیپ 

 همان را بدست یم آورد. 
ً
ون معاال  فکرهایمان و در بپ 

 مال « آن »پس 
ً
ی و تملک و مالکیت یک مطلب ذهنیست. یعنی ما یک من تصوری داریم که تصویر و در اینجا بمعنی مال نیست. اصال تعلق داشیی

بچه مان داریم که یم گوییم اینها مال ما هستند و در حقیقت این  یا از باغمان داریم یا از ذهنی از خودمان است و یک تصور هم از اتومبیلمان داریم 

های خدایی که ای
ی نجا با دو تا تصویر را در ذهنمان با هم ییک یم کنیم. و در ذهنمان خودمان را بزرگ یم کنیم. این معنی مالکیت است. وگرنه چپ 

 شادی ش و کار داریم نیم تواند تعلق دارشته باشد. 

ی شادی که اصطالح انگلیسیش حاال شما باید  ی که به ما دست یم دهد  Joyبی  ی از تفسپ  ذهنی ما از یک رویداد هست و خویسر فرق بذارید. آن چپ 

 امروز ما امیداوار یم شویم که 
ً
ست هزار ییک اتفاق خویی یم خواهد بیفتد و خوشحال یم شویم . فردا قرار است که یک قرارداد ببندیم و بفردا مثال

یم و خوشحال یم شویم  دالر سود  فردا قرار است که مهمان بیاد که دوستش داریم . ذهن ما اینها را خوب تفسپ  یم کند. در نتیجه در ما یک یا بپی

ی فکر است روی جسم ما. این جسم ما که بدن ما باشد شعور دارد  است . همان  Intelegentهیجایی بوجود میاد که این هیجان نتیجه اعمال همی 

Intelegent  ی که شما بهپی از من یم یا شعوری است که این بدن ما را اداره یم کند مثل گردش خودن مثل سلسله اعصاب و یا هضم غذا. و همه چپ 

 است.  Intelegent دانید، همان اینتلیجنت

 آندر نتیجه از اعمال  ،یم خواهد بیفتد شعور بدن پاسخ یم دهد یم دهد به فکری که در  ذهنتان یم گذرد. فکر یم گوید که فردا یک اتفاق خویی  آن

بدن که باشعور است  به اینفکر به بدن ما یک خویسر در ذهن ما بوجود یم آید. که این خویسر است. این اسمش هیجان است که از اعمال فکر 

ی مصنوعیست. این شعور بدن به هر  فکری که در ذهن یم گذرد و ی حقیقی است یا یک چپ  نشان  واکنشیل نیم تواند تشخیص بدهد که این یک چپ 

 یم دهد. عکس العمل نشان یم دهد. 

عکس العملش به فکر خوب که در ذهن یم گذرد یک هیجایی است که خوب است و ما خوشمان یم آید که اسمش خویسر است. در این انگلییس 

است. ما یم گوییم  Unhappinessما تفسپ  بد بکند یک هیجان دیگری بوجود میاد اسم انگلیسش همان  ذهن. اما اگر Happinessاسمش هست 

 ت یم گوییم غم. ناخویسر . گایه اوقا
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و خویسر  هیجان که اسمش را میگذاریم که اسمشکه شعور دارد  بوجود میاد در اثر واکنش بدن  پس اگر ذهن تفسپ  بد بکند یک هیجایی در ما 

خویسر شد. است . ویل نه این ناخویسر و  نه خویسر هر دو بدرد نیم خورند برای اینکه یم بینید که بالفاصله یک خویسر تبدیل به یک ناناخویسر 

د   من انتظار دارم که فردا یک معامله ای صورت بگپ 
ً
م . یک دفعه خپی میاد که این معامله نشد و ییک دیگر این معامله را  و مثال من اینقدر سود بپی

ی که ما عشق یم نامیم که ا ی سمش سلطه هست و گایه گرفته. چر میشود؟ در یک چشم به هم زدن این خویسر تبدیل به ناخویسر یم شود. چپ 

ی زن و شوهرها ایجاد یم شود که یم گویند  و توقع است ( این عشق تبدیل  در اثر یک اتفاق معمویل )که انتظار من تو را دوست دارم و...  : اوقات بی 

 به تنفر و ناخویسر یم شود. 

 ها ویل چطور ممکن است که یک خویسر که ما اینقدر در موردش هیجان زده بودیم و به به یم گفتیم تبدیل بشود به ناخویسر و تنفر و دعوا!! این 

 تفسپ  ذهنی است. 

 آیا این شادی از آن جنس است؟ نه. 

ی شادی است ک شبیهیک جور هیجایی در ما بوجود میاد که ظاهرش  ن هیجانات آه خام است و ابتدایی است و از هیجان است که اسمش همی 

ی است و از اعماق وجود ما یم جوشد و یم آید باال اصل ماست فارغ از اینکه ذهن چه یم گوید  در صورتیکه در این لحظه حاضی باشیم و  . نخستی 

ون و ببینیم که ذهن ما چطوری دارد تفسپ  یم کند و چطوری   هم هویت با ذهن نباشیم اگر یک لحظه ذهنمان را تماشا کنیم و  از ذهنمان بیاییم بپ 

از جنس شادی است. ، خودش یکدفعه یم بینیم که ذات ما ت بد و خوب اعمال یم شود. ابه ما هیجان  

ن هیجان است؟ آیا این شادی بالفاصله تبدیل به ناخویسر یم شود؟ نه نیم شود این شادی ذات ماست. آآیا این شادی از جنس   

ی  ،ن ذهنی هم هویت یم شویم من یم شویمبا مما هر موقع   آن را یم پوشانیم. حاال یا هم این شادی را یم پوشانیم. این شادی از بی 
ً
نیم رود ما عمدا

 برای اینکه هزاران بار صحبت یم شود و هزاران بار یم خوانیم ویل این من ذهنی غالب یم شود. داریم راجع به این 
ً
. یم گویم عمدا

ً
صحبت یم سهوا

یم دیگر! کن  

د. انشاهلل که اینطور داریم صحبت یم کنیم که بیدار بشویم. اگر بیدار بشویم   از این منیت. و شادی عنان اختیار را بدست یم گپ 
ً
جدا یم شویم تماما

 باشد. 

ا با شادی یک قول و قراری نیست که حاال امروز موالنا با یک اصطالح دیگری با ما صحبت یم کند. یم گوید که این عهد ما این در واقع قول و قرار م

ی برود. برای اینکه ذات ما است. شادی جنس من است. پس یم گوید من یک قویل و یک قرار هم با جانان گذاشتم ..   از بی 

.    جانان گ هست؟ خدا . 
 

زندگ  

 جان من بشود.  ،خود خدا  ،که چر بشود؟ که جانان  
 

خود زندگ  
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ی برود؟خب پس ما من ذهنی نیستیم. اگر ا ینطوری باشد این شادی و این خدایت ما آیا با اتفاقات باید از بی   

 اگر بیفتد ما باید شادی را که جنس ما شادی  جنسمان کهما االن حاضی هستیم و ناظر ذهنمان هستیم و 
ی
هست از ما بیان یم شود یکدفعه اتفاق

بشویم؟هست را رها کنیم و برویم بطور مصنویع تبدیل به غم   

جنس ما هست و ارزش دارد و خوب  ،این غم، ما هم برای غصه خوردن و ناشاد بودن خییل زحمت یم کشیم. به ما یاد دادن که این غصه خوردن

 است. کجای این خوب است؟!!! 

 این جدایی از ذات ما است از خدایت ما است . 

این شعر چر دارد یم گوید؟ این شعر را شما بخوانید.    

ن د یم گوی ن  ( دارد توضیح یم دهد آن عهد و قول را) بخط خویشت  بدستم داد آن سلطان ** که تا تخت است و تا بخت فرمان بخط خویشت 

 است آن سلطان من باشد. 

ی خط فاریس یا انگلییس است؟ نه!   با خط خودش. خط خودش آیا همی 

. نوشته شما را  که  خط او همان شما هستید   

ی است. جنس خداست اصل شماست  و فرمان شما هم همی   

 فرمان را چطوری یم نویسند؟ همانطور که شاه فرمان یم نویسد. حاال بفاریس یا انگلییس با دست خودش یم نویسد و بعد هم امضاء یم کند. 

یم شود فرمان اجرا نشود؟ فرمان شاه یم شود اجرا نشود؟ نه! آیا   

 فرمان خدا یم شود که اجرا نشود؟ نه

ی ذات شماست. با خط خودش شما را نوشته و بوجود آورده. این فرمان خداست که بدست شما داده حاال فرما ن خدا چر هست؟ فرمان خدا همی 

   بعبارت دیگر شما محکوم به شاد بودن هستید. که طبق این فرمان شما باید شاد باشید. 

ون اگر کار نیم کنید و نشستید و یم خواهید بخوابید محکوم به  آرامش هستید. محکوم نیستید که خواب بد ببینید. شما محکوم نیستید که فکر بپ 

فکر اتفاقات، فکری که پولم کم یم شود یا زیاد یم شود، فکر اینکه چر چکار کرده، فکر اینکه یک کیس به من  . نگذارد شما آرامش داشته باشید 

ه. بدهکار است و به من نداده، فکر اینکه چر یم شود باالخر   

  .  چر یم شود؟ هیخر نیم شود. اصل کار این است که فرمان خدا را اجرا کنی
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 بخش دوم: 

ن فرمان به دستم داد آن سلطانبه خط   و خداست   خویشت 
 

به به! یم گوید تا وقنی که    که تا تختست و تا بختست. آن سلطان که زندگ

ی ذات شماست.   تا بخت است؟ تا ابد. تا گ برقرار است ،سلطایی خدا بر قرار است بخت چر هست؟ بخت همی   

ون . یک اتفاق خوب بیفتد تا بخت من باز بشود. شما به این فکر نباشید که گ بخت من باز یم شود  بخت شما باز است. بخت شما این در بپ 

 فرمان. 

بد. ابخت تا گ هست؟ تا   بختستتا که تا تختست و   

  ! ذات خدایی تا گ برقرار است؟ جاودانه. ایل االبد. ما چه یم دانیم

 ن بگوید چکار کن آن موقع من فرمانروای شهر او به من بگوید که چکار کن. اگر او به م  او سلطان من باشد
 

خودم هستم. زندگ  

. من 
 

انم به اتفاقات زندگ م که چر خلق فرمانروای اتفاقات هستم یا نیستم؟ فرمانروای شهر عشق و مهر خودم هستم. من فرمان مپ  تصمیم یم گپ 

 من چطوری بشود . من 
 

من و سلطان ییک شدیم. من و خدا ییک شدیم. من االن فهمیدم نه با  دیگر  ویل نه من ذهنی و نه من قبیل. االنکنم. زندگ

ون آمدن  ون آمدن از فضای یکتایی این لحظه ز  ا ذهنم با بپ   هم از جنس ذهن خودم و با بپ 
 

 هستم و زندگ
 

 فهمیدم که از جنس زندگ
 

آرامش با زندگ

مثل رودخانه شادی بحرکت در میاد.  و است    

خود موقع فکر ناشاد میکنید بدانید که زیر نفوذ منیت هر و هر فکری که یم کنید شادی از شما به آن فکر یم ریزد. یم کنید  پس شما هر کاری که

یم توانیم بگوییم که زیر نفوذ شیطان و دیو هستید. هستید. گذشته هستید و زیر نفوذ دردها    

 دیو گ هست؟ شیطان گ هست؟ من ذهنی بزرگ. 

 یم کند که اسمش را بگذار دیو.  ،ذهنی همه انسانها را بهم جمع کن من ذهنی یعنی منیت
 

ی زندگ اسمش را یم شود یک حوضه انرژی که در کرۀ زمی 

گذارد که ما شاد باشیم.   نیمبگذار شیطان که نماینده اش در ذهن ما هست و   

د و یم کند  چکا ر   اتفاقات را پیش یم کشد و از اتفاقات یم خواهد هویت بگپ 
ً
د . ؟فورا از اتفاق یم خواهد شادی بگپ   

د!! اتفاق دارد یم گذرد.   شادی ندارد که او بخواهد بگپ 
هر اتفاقی .. این بدن ما اتفاق هست یا نه؟ بله اتفاق است. در حالیکه هیچ اتفاقی  

 آیا ما این بدنمان هستیم؟ نه

ما فکرمان هستیم ؟ نه  آیا   

 آیا ما اتفاقات هستیم؟ نه.  آیا از جنس اتفاقات هستیم؟ نه. 
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. که تو باید شاد باشید و از تو شادی به این جهان پخش بشود.   ما از چه جنیس هستیم؟ دارد یم گوید که از جنس فرمان خدایی  

ن نشدیم. از اینکه ما خودمان را چر هست. از اینکه که ذاتماما نفهمیدیم که فرمان کجا آمده؟ از اشتباهات ما. از اینکه این را از  غم و غصه ها این 

 یم خواهد بیفتد نیم شناسیم. 
ی
ون است که چه اتفاق  قرار است که بیفتد؟؟ از اینکه همیشه چشم ما به بپ 

ی
. آخر  چه اتفاق  

ون بریزد. قرار عماست که شما به این  عبارت از ایناتفاق یم دانید چر هست؟ اتفاق  ل کنید که از شما شادی بپ   

به جهان بریزد بدانید که درد را دارید زیاد یم کنید. انرژی مسموم کننده و درد  اگر به این فرمان عمل نکنید از شما   

 شخیص شما خشونت نباشد تغیپ  و  در اگر شما به این فرمان عمل کنید کارهایتان با آرامش خواهد شد و خشونت ندارید. هر چقدر 
 

تحوالت زندگ

. کمپی درد ایجاد یم شود و در راه رسیدن به هدفتان درد ایجاد نیم کنید   ،و آرامش باشد   

این شادی شادی شادی و نتیجه نهایی هم شادی است. اگر این لحظه درد ایجاد یم کنید  هر لحظهوقنی درد ایجاد نیم کنید شادی شادی شادی  

به درد بعدی .... و نهایت شما که به هدفتان برسید آن هدف هم دردآلوده است درد به درد تبدیل یم شود و آن درد به درد بعدی تبدیل یم شود و 

. وسیله هدف را آلوده یم کندیعنن   

یم که شما در هدفتان چه فردی و چه جمیع از این صحبتها   فتار کنید که هیچ ر اگر شما خانواده دارید با بچه تان چنان باید اینها را یاد یم گپ 

داد و هیچ با دوستانتان هم همینطور و با کارمندهایتان هم همینطور و.... خشوننی نباشد و هیچ داد و بیدادی نباشد و با همشتان هم همینطور 

چ خشونت نداریم. یهبیداد نداریم.   

کنید. غم را بجهان یم ریزید و جهان را ناسامان یم کنید. بقیه   تان عمل نیم خدایی شما به فرمان عمل نیم کنید به برای اینکه همینکه خشونت باشد  

 توضیح موارد شخیص است. 

ایجاد یم کند . حاال یم ها یم کند و  بعد ییک دیگر را بوجود یم آورد و بعد جنگ من ذهنی یک اتفاق دردنایک را بوجود میاره و بعد همه را مشغول آن

باید عزاداری کنیم!!!  خب جنگ را بوجود نیار. و بیداد کنیم و باید غصه بخوریم و  گوید جنگ شده و مردم مردند و باید داد   

هر چقدر که خشونت بیشپی باشد درد دارد به جهان یم  ، باید با کمال آرامش. ور جمیع هم که ما بخواهیم عمل کنیم. بط ر بطور جمیع هم همینطو 

وضعیتهای سیایس و اجتمای را با خشونت که و اگر به هدفمان هم برسیم ... این همه  . ریزد و درد دارد آلوده یم کند وسیله رسیدن به هدفمان را 

 عوض یم کنند آیا درست خواهد شد؟ نه درست نخواهد شد. 

ند و درد بدهند و بکشند و  را عوض شد با شادی عوض شد، درست یم شود. هر موقع یک گرویه بیاد و یک گروه دیگر هر موقع با آرامش   ی بپی از بی 

 از این جریان یک منی زاییده خواهد شد که این من ممکن است از من قبیل بدتر کنند   زیاد درد را در جهان 
ً
هم باشد. معاال  

 حاال یم گوید 
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د غیر او دستم ****  اگر هشیار اگر مستم وگر من دست خود خستم همو درمان من باشدنگیر  

 و خدا  تفرض کنید که مسنی حال .. مستم.  اگر  و یا م االن اگر هشیار 
 

 ییک بودن با زندگ
 

. و و  از من . و عبور شادی زندگ
 

مسنی ییک شدن با زندگ

ذهنی موالنا به هشیاری  ،هشیاری را  تیا هشیارم یا مست دیگر! اگر هشیار باشم که بیشپی اوقا ... چه هوشیار باشمهشیاری، هشیاری ذهنی باشد. 

را نیم یگرد.  بکار یم برد. اگر من هشیارم و یا مستم غپ  از او کیس دیگر دستم   

 
ً
ون برای اینکه کار شما معاال  شخیص  ،بطور شخیص و گرویه عوض ونیک بشود و سامان و نظم چه در بپ 

 
 جمیع ما چه در زندگ

 
و چه در زندگ

و به وضعیت ها بریزد. هیچ راه دیگری نیست.  هیچ راه دیگری نیست بجز اینکه آن انرژی از ما و از آن گروه به محیط بریزد  ،بوجود بیاد   

از فضای یکتایی این لحظه و فقط هم از انسان هست که یم تواند پخش شود. است که  غینی  ریم آن انرژیهر وضعینی دا   نگرید غیر او دستم

شود. و بیان انسان یم تواند پخش  ز انرژی عشقی فقط ا  

.  هم او درمان من باشدیعنی زخیم کردن (  خستم )  وگر من دست خود خستم  

ها  ،چه فردی و چه جمیع ،ما آمدیم به این جهان ی که بعنوان بچه زاییده یم شویم (  بارها من توضیح دادم این را  )بعلت اینکه هم هویت شدیم با چپ 

وع یم کنیم در ابعداد مختلف   ش پیدا کردن و با نتیجه  سگاز شکم مادرمان به این جهان و شر ش مان هم هویت یم شویم. وقنی که هم هویت سگپی پی

وع یم کند  هاشدیم این شر ، این در ما درد ایجاد یم شود. اگر بزرگپی ی ی روفیی عاشقی باشند پدر و مادر ما انسانهای آگایه باشند و انسانهای  ، ی ما از بی 

 به بچه یم گ
ً
ی که تو با آن هویت شدی مثال ی . ویند تو اسباب بازیت نیسنی و بدانند، به ما یم گویند که این چپ   

ی جیغش در میاد. یا فردا که اسباب بازیش را گم یم کند  بچه سه ساله یا چهار ساله با اسباب بازیش هم هویت است آن اسباب بازی را از او یم گپ 

 جیغش در میاد و درد یم کشد. 

باید بفهمد کند یم خواهد جدایی خودش را هم تجربه کند. برای اینکه فردیت خودش را دارد تجربه یم  یم دانید چرا درد یم کشد؟ بچه ضمن اینکه 

آگاه و پدر و مادر آگاه که این اسباب بازی تو نیسنی . این خودش بتند . ویل این پوسته را باید بکند. بوسیله انسانهای  که جدا است و پوسته ای دور 

هایی که تو با آنها هم هویت یم شوی این تو نیسنی 
ی .  ها این دردی را هم که تو یم کیسر برای این است که این ا را باید رها کنی . و . اینهچپ  را رها کنی  

 بعدی تو باشد. 
 

 درد برای این نیست که پایۀ زندگ

هر چر .. و در آنجا شکست ش آشنا یم شود وازدواج یم کند و یا لفباال چه زن و مرد و با جنس مخا و ما میاییم . حاال در آنجا دست ما زخیم میشود 

 یم گویند که 
ً
. زخیم یم شود خسته یم شود دستش دستش یم گویند: جدا یم شوند ودر آنجا هست که از هم یم خورد و اصطالحا  

بعد از دست یم دهد و دستش زخیم یم شود. با پولش هم هویت یم شود و یا پول بدست یم آورد و   
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یدن. و به درد کش در اثر حنی ما مریض شدیم  . بطور کیل زخیم شده ،ابزار ما چه تن ما و چه فکر ما ه یعنی چه؟ یعنی این تش زخیم شددس 

به غصه هایتان نچسبیدید؟ درد حمل نیم کنید؟ ما به رنجهایتان نچسبیدید؟ . شما  با درهایمان هم، هم هویت شدیم حنی  دردهایمان چسبیدیم و 

دیم. اه کر باشت  

او االن هایمان هم هویت شدیم باید بدانیم که خودمان را زخیم کردیم. با زخمتن  و دست خودمان را زخیم کردیم  ولو اینکه اشتباه کردیم و حاال 

درمان ماست.  هست که ) نگویید خداست و خدا میاد ما را نجات یم دهد(   

  هست؟ شما . درمان چر هست ؟ اصل شما. گچطوری درمان ماست؟ همان فرمان . شما باید به فرمان نگاه کنید. فرمان  

در  و نوشته شده نیست. دوای شما در شماست و آن هم امضای خداست. گفت دوای شما دین دوای شما من نیستم . دوای شما موالنا نیست. 

ون نگاه کن. ذات شبخط خودش گفته که  : باال که ما شادی است. بیا از این ذهن بپ   

ی یم گوید که :  ون   زیه حاضن زیه ناظر زیه حافظ زیه ناضدر پایی  .   ! از ذهنت و آن موقع یم بینی که آفرین برتو  ،بیا بپ  که تو و خدا ییک هسنی

 حفظ کننده هسنی و درمان هسنی . نا . حافظسنی حافظ ه و حاضی هسنی و ناظر هسنی 
ً
ض هسنی یعنی کمک کننده به خودت هسنی . یعنی تو ذاتا

 . ون نیست. خودت یم توایی به خودت کمک کنی در بپ   

ی باش که   زیه الزام هر  منکر  ون  . اگر  باور نیم کنی مطمی  ی فکرهایت را و آن ذاتت را و بیا از ذهنت بپ  امش است و که از جنس آر حس کن  و ببی 

مجاب کردن هر منکر است. . این الزام هر منکر است یعنی شادی است از جنس   

 را .. 
 

 ما نیم توانیم منکران را که انکار یم کنند زندگ
 

 ایستاده اند و  انکار یم کنند زندگ
 

ه یم کنند این لحظه. را برای این است که جلوی زندگ ی یا ما ستپ 

 از 
 

 در این لحظه استنیم گذاریم شادی زندگ
 

ه یم کنند. در گذشته و  . ما عبور کند این لحظه. شادی زندگ ی یا در آینده نیست. در واقع با خدا ستپ   

ن فرمان بدستم داد آن سلطان*** که تا بختست و تا تختستشما خط خدا فرمان خدا را یم خوایه زیر پا بگذاری  او سلطان من  بخط خویشت 

ی اینجا و پا بگذاری و آن موقع هست که نیم بینی که حاضی است اینجا . شما یم خوایه زیر  باشد ی. آیا حاضی . وقنی او حاضی است تو حاضی

؟ ناظری و یم بینی ک ؟ حضور داری ؟ گنج حضور هسنی یم بینی که ه چر دارد اتفاق یم افتد؟ یم بینی که اتفاق یم افتد و یل تو از جنس اتفاق نیسنی

. ال مردن بایسر تو حنی ممکن است که در ح ؟ اگر نیم بینی پس توی ذهنت هسنی  برات مهم نیست. این را یم بینی
ً
و این جسم را ترک کنی ویل اصال

ی فضای یکتایی این لحظه است . این هست که  ، آیا اگر یم بینی  ی گنج حضور است و همی  تو را حفظ یم کند نه این را یم بینی که حفظ کننده تو همی 

حفظ نیم کند که! و استدالل ذهنی .. اینها شما را چماق  با  ،دفاع دسنی   

م  ثابت کنند  ند های من حمله یم کنند یم خواهور مردم به با که دفاع کنم از خودم! ویل این که شما را که باورهای من غلط است و من باید یاد بگپ 

تو دفاع نداری.  ؟حفظ نیم کند. از چر دفاع کنی   
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تو خدایی است و از جنس شادی است آیا این دفاع دارد؟ هر که دفاع یم کند از منش هست که دارد دفاع یم کند. ذات   

ی  ی است . تنها پناه ما همی  کمک یم کند و ناض است و او ست که به ما  او هوشیاری حضور است. ما پناه دیگری ندارد. حافظ و حفظ کننده همی 

. جریان پیدا یم کند به وضعیت ها و وضعیت ها را سامان یم دهد که هست    

اثبات آفرین به این ناض و آفرین به این حافظ ) حفظ کننده( آفرین به این  ، این ناظر آفرین به  ،! زیه یعنی آفرین به این حاضی یم گوید: به به

 کننده. 

ی که شما مرتعش بشوید به شادیشما اگر به گنج  ی  ،حضور زنده باشید شادی را در جهان پخش کنید این شادی ارتعاش دارد. همی  انسانهای آنیی

د و  ی در درونشان شر یک دفعه دیگر هم یم گپ  ی ی است و درونشان آرام و شاد شد. ع کرد به او متوجه یم شوند که چپ  رتعاش کردن که از جنس ناچپ 

شناختند. برای یک لحظه! این الزام هر منکر است. ذات خودشان را ند و بذات خودشان یر برد  

؟ مگر اینکه خودت نوسان کنی به عشق شما چطوری یم خواهید ثابت کنید به ییک که    هسنی تو از جنس شادی هسنی
 

به شادی و تو از جنس زندگ

ی ه، که به زیبایی  موقع هست که را، آن کرد به زیبایی و به ذات شاد خودش و حس کرد آن   که او االن ارتعاشوقنی  حس را در او بوجود بیاری.  می 

 مجاب یم شود. 

 را انکار یم کند را مجابش کنوگرنه یم گوید 
 

او از جنس آرامش   چو او برهان من باشدهر منکر  لزامیه از ؟ تو چطوری یم خوایه آن کیس که زندگ

 و یی مکایی 
 یی مکایی و آرامش است؟ شما. است و یی زمایی

. گ از جنس یی زمایی  

که گرد شهر من گردد **** یک قصد ملک من دارد که او خاقان من باشداندیشه  دارد چه زهره   

با اندیشه من دار. حاال ما مسائلمان را با چر حل یم کنیم؟ با اندیشه.   

ی های گذشته شه یم کند. ذات شما هم اندیشه یم کند. آیا این دو تا ییک هستند؟ من ذهنی بر اسمن ذهنی اندی  ها و یادگپ 
 

یط شدگ اندیشه اس شر

. شع . و فکر یم کند  ها را باید به خودم اضافه کنم. ار و فکر و ذکرش این است که هر چه بیشپی  بهپی ی ی کم بشود من غصه یم ش این است. چپ  ی چپ 

ی این من ذهنی هم هویت شده و اندیشه اش این است که مسائل را حل کند.  خورم. با همه چپ   

  !! کنیم  حل نیمکه یدن من دار مسئله ایجاد یم کنیم مسئله را  یل هم مسئله ایجاد کرده. ما با اندیشکو   اریمحاال ما مسئله د

ون و االن حاال شما  زنده  . از جنس خدایت خودتان شدید  فضای یکتایی این لحظه بشوید و وارد  فضای یکتایی این لحظه باشید از ذهن بیایید بپ 

. آیا اندیشه االن جرات دارد  
 

شما یعنی  )که وارد شهر شما بشود؟ شهر شما کجاست؟ فضای یکتایی این لحظه که یی نهایت عمق داردشدید به زندگ

 از جا کنده نیم شوید و (یی نهایت عمق دارید
ً
. هر چقدر هم که اتفاق یم خواهد بیفتد. تکان نیم خورید با رویدادها . شما اصال  
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هیچ کس یم گوید : را نداد و من بدبخت شدم. حاال بدبخت هم که بگوید نشدم ویل را دزدید. پول من الیی پول من این اندیشه است که یم گوید ف

! نیم تواند پول ما را بخورد   

؟! توانند بخورند  یمچرا ن  

پول من را خورد؟یا یم گویند شخصیتم خرد شد و آبروم رفت! من نیم گذارم مگر یم شود که   

مسائلتان را حل  کند. اندیشه من دار نیم تواند مسئله شما را حل کن.  نیم تواند اندیشه من دار  این شما حاال نگذارید پولتان را بخورند ویل نگذارید 

  حل کند چون خودش ایجاد کرده و الزم دارد این مسائل را. 

ی  حاال مسئله چر هست؟  کیس فوت شده و یا که ما   ستمسئله چپ 
ً
یا یک قسمت رفته  دست از یکدفعه پول ما یا نیم توانیم کاری برایش بکنیم مثال

   و  از وجودمان خراب شده و نیم شود درستش کرد 
ً
این اتفاق برای بدن من افتاده؟ چرا نیم شود این را جور  کرد . من ذهنی چسبیده که چرا مثال

ی بره؟   برای من افتاده؟ چرا پول من باید از بی 

 با فالیی قهر هستم. با فالیی قهرم و قصه یم خورم که با فالیی قهر هستم.  و یا نیم خواهد عوض کند. 
ً
مثال  

بگو معذرت یم خواهم. و آشنی کن. تمام شد! ر و اگر با فالیی قهر هسنی یا غصه نخور و یا تلفن را بردا . تو که نیم خوایه درست کنی   

 تو! که تو نیم خوایه . البته من ذهنی نیم خواهد نه  

ت بقول  یم گوید این اندیشه من دار که این مسائل را ایجاد کرده گ جرات داره که وارد شهر من بشود؟  ی اینشتآلپی یعنی Impenetrable  اینی 

غصه دار مردم از  این از دیوار شهر شادی اندیشه نیم تواند رد بشود و حرفهای دیگران نیم تواند رد بشود. حرفهای در ضمن نفوذناپذیر است. 

 اگر شما وارد فضای یکتایی این لحظه بشوید.  نفوذ  کند نیم تواند دیوار این فضا نیم تواند رد بشود و 

  د حاال وقنی وارد فضای یکتایی این لحظه شدی
 

 از شما فوران یم کند. حاال شمایه شما چر هست؟ شمایه  شدی و این شادی هم ییک و با زندگ
ً
دائما

و شادی است. اتفاقات هم یم افتد حاال یک اتفاق پول میاره برای ما و یک اتفاق هم پول را کم یم کند و باالخره کم یم شود و زیاد یم شما آرامش 

ه.. ییک زاییده یم شو شود  د... .. ییک میاد ییک مپ  . جهان سود و زیان است . اتفاقات یعنی این دیگر! این جهان زاییده شدن و مردن د و ییک میمپ   

 بخش سوم: 

 
ً
بدزد؟ ملک من را بیاد کند که   د یم تواند قص گ جرات داره ؟ گ اصال  

ملک من شادی است.  حاال ملک من چر هست؟ ملک من عشق است.   
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ی  من دار حاال این شادی تمام نیم شود که. در فضای  ی نایاب است و همه چپ  یم گوییم که ما شاد باشیم و دیگران غم کوچک است. ما ذهن همه چپ 

هر چه بیشپی مرصف  . در اختیارتان هست و پخش یم کنید در فضای یکتایی این لحظه شادی بیکران خدایی ) تا فرقش مشخص بشود(.  ویل بخورند

خرج کنید ما . انگار یک بانیک باشد که بگوید شما هر چقدر بیشپی  به مردم شادی یم دهید مال شما بیشپی یم شود شپی  میاد . هر چه بیشپی کنید بییم  

 به شما بیشپی یم دهیم. اینطوری هست دیگر! 

 گ جرات دارد که این شادی را بیاد از شما بدزدد؟ اگر هم بخواهد نیم تواند. 

و خاقان و شاه شماست. چرا؟ چون ا  

روی شما اثر نیم گذارد. این فضا نفوذناپذیر است . حرف مردم اخبار و غصه مردم   

زهر ببارد همه شب *** من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم برهمگان گر ز فلک   

و ذات خودشان هم که ذاتش شادی است را  خدایی مردم من ذهنی دارند در واقع این جوهر  . ویل چون ؟ نهیعنی مهم نیست که ما یی غم هستیم

یعنی کاری یم کنند که برایشان از آسمان زهر ببارد. تبدیل به غصه یم کنند. شادی هست را   

 یم کنم. من نگاه به اصلم یم کنم و   . یم گوید من کاری ندارم که اینها هوشیاری خدایی را تبدیل به زهر یم کنند من نگاه نیم کنم به آنها 
 

نگاه به زندگ

 پس شما شکر اندر شکر اندر شکرید. 

و در شادی شما را بکند. حاال  در این حالت که شما هستید فکر هم یم کنید؟ البته. االن ذهن شما خایل شده و ساده شده پس کیس نیم تواند قصد 

 است . شادی از فکرهایتان به همه
 

و فکرهای شما سازنده است. فکرهای شما االن خلق یم شود. شما خالق فکر جهان پخش یم شود  اختیار زندگ

میاد و بوسیله ذهن موالنا درست  طرفشما تو این فکرها که ا آن که با چاشنی شادی و آرامش درست یم کنید و پخش یم کنید. مثل موالنا. هستید  

و در جهان پخش یم شود شما یک ذره غم یم بینید؟ نه! یم شود و فرموله یم شود   

النا به این اصل زنده بود که خودش یم گوید زمانیکه محیط متشنج بود. حمله مغول بود و کشته کشتار بود. ویل مو در چه زمایی اینها گفته شده؟ 

ی   مثل سکنجبی 
 

 افزون بکند در این صورت شکر باید خودش را زیاد بکند. است . شکه هست و عسل. اگر که زندگ
 

شکه شکه گ  

 افزون کند *** 
ی

و مردم شکه هستند. اینها شکه را زیاد یم کنند و من شکر را  میم گوید من شکر   شکر را الزم افزوبن بود مر چونکه رسکه رسکیک

ی  ی درست نیم شود.  کرد. وقنی که آنها شکه را زیاد یم کنند یک نفر باید شکر را زیاد کند   درست زیاد یم کنم که بشود اسکنجبی  شما وگرنه اسکنجبی 

 هم شکر را زیاد یم کنید. 

د پیش من رستم نبید روی من ز  چو او دستان من باشدردی به اقبال لب لعلش **** بمیر  
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ین چالش شما ضمن بمعنی تدبپ  است. دستان در دستان پدر رستم است.  ویی است. بزرگپی دستان یم تواند جمع دست باشد. رستم یک رویداد بپ 

د در حایل که  که برایش غم یم خورید  ن دستان شماست. آن پدر شماست. او تدبپ  شماست. آرستم است و آن در جلوی شما یم مپ   

ی بدنمیم گوید روی من .. روی من چیه؟ روی من  ی است که من را پوشانده. من خداییت هستم ن آ. روی مفکرم هست  هست و  همی  ی و ن چپ 

اینها هستند. این زرد نیم شود و مریض نیم شود و رویش زرد نیم شود هوشیاری هستم و روی من بدن من است و فکرم هست  و هیجاناتم است . 

یم تابد به من. به لب شخ رنگ او اقبال و بخت دارد . یعنی انرژی زنده کننده از لب معشوق   به اقبال لب لعلشبرای اینکه  و بد نیم شود . چرا؟

به بدن من. و من جلویش نیم ایستم.  ،به عمل من ،فکر من  

بزرگ را حل یم کنم. برای اینکه دستان من، ابزار من و خرد من اوست . حاال چالشهای   

 بشوید در این لحظه.. موازی شدن یعنی چه؟یعنی رویداد این لحظه را قبول کردن. شما موازی با پس یم بینید که موالنا چطوری یم گوید.  
 

زندگ

ط بپذیرید  وع یم کند از شما جاری شدن و شما شادیش را حس رویداد این لحظه را بودن قید و شر  شر
 

 یم شوید در این لحظه و زندگ
 

موازی با زندگ

 !
 

ی سادگ  یم کنید. به همی 

.. مهم است از این دیگر مهمپی وجود ندارد .. که یم گویید این دیگر   ( برای رویدادهای بزرگ)شما برای رستم اگر که   و بدانید   

 کنم جدا شدم 
 

 چر هست؟ نتوانستم با همشم زندگ
ً
 ت خانهیم. ییک فوت شده. شمایه ام از دست دادم. اقتصاد خراب شده قرویدادهای ما مثال

ی دارم قصه یم خورم.   با این همه اتفاقات. برای اینکه باید قصه بخورم دیگر کارم را از دست دادم. اینها چالشهای من ذهنی هستند که ام آمده پایی 

م، این اتفاقات  جور در نیامد. من از اتفاقات یم خواستم هویت و شادی بگپ   

خب نیامد .. شما ذاتت را فراموش نکن.    

ی     که از اتدبپ 
ً
ی راه حل از درونت میاد با اتفاق هر اتفاقی که یم افتد شما آرام باش.  و میاد. اصال شما ییک یم شوید از درونت راه حل  ،این لحظهببی 

شما تبدیل به موش یم کند و یم بینید که حل شد. و یم بینید که دیگران هم و آن چالش را که رستم است در مقابل  . ن چالشآپیدا یم شود برای 

یم گذاریم چالش . چالش حل بشود. من اسمش را نیم گذارم مسئله دارند کمک یم کنند که این   

 حل بشود؟ خییل این دو تا را شما چک کنید و ببیند  ... ائل من ذهنی برای اینکه مس
ً
این چالش تبدیل به مسئله شده. آیا شما یم خواهید این اصال

م از آن.  کیس که یم شنید و همه جا یم گوید موقعها  ی غصه یم خوریم که نیم خواهیم این حل بشود و ما چسبیدیم به آن تا هویت بگپ  ی ما برای چپ 

مریضیش را از دست بدهد؟محبت کنید .. این خب چطوری به من  به من رحم کنید و با من گفتگو کنید و که من مریض هستم و   
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این نیم خواهد این را از من غصه دارم به من ظلم شده و من مظلوم واقع شدم و یه یم شنید یم گوید و یم گوید و یم گوید.. خب د نیا یم گوی 

 آیا این مسئله دارد؟مسئله درست کرده و 
ً
ه! بیشپی امراض را ما خودمان برای خودمان درست یم کنیم. برای خودش رستم کرددست بدهد. اصال

ی را بزرگ کردید و انداختید به جان خودتان؟ رستم  ی شما شده و گرفتار شدید؟ چپ   

اعتماد کنید. اتفاق را قبول کنید و بگذارید انرژی زنده کننده معشوق از شما عبور کند و شما بخودتان  پس  

ن اینکه امروز موالنا گفت :  چرا بخودتان اعتماد کنید؟ برای ذات شما خط خدایی است فرمان شادی    فرمان بدستم داد آن سلطانبدست خویشت 

 باید غمناک باشید . شما فکر نیم تواند باشد. است و فرمان باید اجرا بشود و شما باید شاد باشید. غپ  از این 
ً
شما خودتان را مجبور نکنید که حتما

غصه های من ذهنی بیایید شادی ذات خودتان را انتخاب کنید که توانایی انتخاب دارید و این آزادی به شما داده شده که انتخاب کنید حاال بجای 

. انداختم دور! کنید. بگویید که من دیگر آنها را نیم خواهم  

 هیچ ات: حاال موالنا در دو سطر بعدی دارد یم گوید که 
ی
کرات دیگر و انسانهای دیگر در اجرای این مختلف  های هیچ گردش آسمان و سیاره و حرکت فاق

 فرمان نیم تواند نقش داشته باشد. 

نه ما همه کاره هستیم. معتقدیم که اتفاقات که یم آیند ما کاره ای نیستیم!! ما چقدر   

چو او کیوان من باشدبرم بر آسمان مهره  *زهره زهره خراشم ماه را چهره ***بدرم   

فضای همه امکانات باشد من چکار یم کنم؟ زهره که خدای شادی است ... حاال اگر آسمان من او باشد. آسمان من فضای یکتایی این لحظه باشد    

ون چر هست؟ برای خدای شادی   شما در بپ 
ً
من زهره اش را میدرم. یعنی زهره اگر من را  :  خدای شادی است. یم گوید در آسمان زهره اصطالحا

ذات من را ببیند یکدفعه زهره اش یم ترکد. خدای شادی جسیم اگر ببیند زهره اش یم ترکد.   

ون. ما چقدر  بدبخت کردیم خودمان را با دست خودمان. ما گدای هویت هستیم از بپ   

ی ذهن است. خورشید روی ماه یم تابد ماه که به این زیبایی است و روش و منعکس یم کند ماه را، هشیاری دست دوم است. نایی یم اندازد سمبل همی 

ی ذهن است.   به حرف ذهنم گوش نمیدهم. به ذهنم ز نور ماه و عقل ماه را زیبایی نور من اینقدر زیاد است که هشیاری همی 
ً
ائل یم کنم . من اصال

یهای گذشته احتیاج ندارم.   احتیاج ندارم. به یادگپ 

به ما گفته..  ر موالنا هزار بایکدفعه اینطوری صورتش را یم خراشد. من اگر زنده بشوم به ذاتم و یعنی ماه به من نگاه یم کند    خراشم ماه را چهره

مثنوی را هم که بیاوریم .. بییند که چند هزار مرتبه به ما گفته و ه نه خییل خییل بیشپی .. سه هزار و خرده ای فقط غزل گفته.. حاال البته هزار بار ک

.  ما باز متوجه نیم شویم  
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     هر .. من از دست شما نیست ان گردش سیارات و یا بطور کیل اتفاقات و هر چه که یم چرخد و سمیم برم. آیعنی من از آسمان    برم از آسمان مهره 

 نیم تواند روی من اثر بگذارد وقنی که او کیوان من است. 
ی
م. هیچ اتفاق  میپی

ی
ید و از ییک نیم پرسید که  اگر  اتفاق شما این را بدانید دیگر فال نیم گپ 

آسمان ه را در جهان یم افکنید. شما فارغ از گردش چر یم شود . شما به آن فرمان توجه یم کنید و شما فقط به این لحظه یم آیید و شادی این لحظ

ات آن روی شما و اینکه منجم و فال چر یم گویند .. شما باالتر از اینها هستید وقنی که خودتان هستید.   و سیارات و تاثپ 

ی که یم خواستم بگویم ر  ی شما در واقع مخلوط آب و روغن هستیم و این روغن گفته این است که موالنا   تبهر جع به اینکه گفتم صد هزار ماو آن چپ 

هوشیاری خدایی و فرمان در ما از فکر جداست ویل ما در اثر واکنش یه آب و روغن را قایط یم کنیم. یم گوید چقدر آب و از آب جدا شده و این 

و روغن یم کنم.  چقدر من آب  ای آب من روغن شده چند آب و روغن یم کنم    ؟روغن یم کنی   

ون. اتفاقات  ون به اتفاقات یم گویی اینها معتپی هستند ویل مهم نیستند. اتفاقات را دلت و مرکزتان  د بیاییشما یم شود که از اتفاقات بیایی بپ  قرار بپ 

شادی ندارید پس شما آوردید ذهنتان آرامش و اگر  . ندهید . کنار اتفاقات باشید. مرکزتان این شادی است. مرکزتان شادی و آرامش این لحظه است

 را دلتان کردید. این کار را نکنید. 

 حاال دوباره یم گوید : 

گر خواهند تاوانم همو تاوان من باشدو بریزم ساغر شه را ****  را درم جبه مه ب  

ماه را یم گوید یا یم توانستیم بگوییم پوشش در اینجا  )ان یعنی غرامت و خسارت. یم گوید من جبه یعنی لباس دراز که مردم در قدیم یم پوشیدند. و تا

. (یعنی آدمهای بزرگمه یعنی   

ما باید به خدا نگاه کنیم ترنسفرم شده پس ماه چه ماه خود ما و یا چه ماه ذهن که روشنایی دست دوم به ما یم تاباند. ما باید به خورشید نگاه کنیم 

فکرهای گذشته را نشان یم دهد . هم هیم و ذهن ما و تبدیل شده هشیاری را از ذهنمان یم خوا  

ویی ماه را میدرم. پس  ید( شفکرهای گذیم گوید من این لباس بپ   برای من مهم نیست. ماه هر چه یم گوید ) ماه را در اینجا سمبول ذهن بگپ 
ً
ته اصال

اب ذهنی هر شایه  ،ساغر شاه را یم ریزم. شاهو  ایی یم خورد؟ شر
 چه شر

 
اب هویت ذهنشان را یم خورند.  یمهر بزرگ ویل من چپه یم خورد. مردم شر

اب را یم ریزم. خب یم آیند و یم گویند حاال خسارت بده دیگر! یعنی خالصه جهان  را یم ریزم بهم. ) که دارد یم ریزد دیگر(. کنم و این شر  

 با آنها و اینکه یم گوییم دردهای ما فکر گذشته که کهنه هم هست و هم هویت  ،کری استاعتبارات فجهان فعیل را که بر اساس مهم بودن 
 

شدگ

ییک اگر گفت چرا این کار را کردی ؟ حاال خسارت بده. من را از و معتپی هستند دردهای ما مهم هستند و ما به آنها چسبیدیم را اینها را یم ریزد. 

  دردهایم جدا کردی خسارت بده؟

بفرما این شادی.  . گوید بفرما این هشیاری حضور ن هست. یم  آیم گوید تاوان من خسارت من   
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. خداییت تو خسارت شما. آن را زدم بهم و تو این همان تاوان من باشد.  . هشیاری هشیاری خدایی حاال تشکر کن.  موالنا یم گوید: را یافنی  

میدان من باشدخورشیدم **** امیر گوی و چوگانم چو دل چو اجری خوار  چراغ چرخ گردونم  

خرد از من پخش یم شود من این جهان را روشن یم کنم. من نه تنها راه آن فرمان را یم خوانم و وقنی خودم هستم و ذاتم هستم این انرژی من وقنی  

ی که حرکت یم کند  . نراه چرخ گردو  ،راه گیاهان ،حیواناتراه  ،انسانها را روشن یم کنم راه جمادات ی راهش را از من و تمام گردون گردننده و هر چپ 

من چراغ هستم. انسان چراغ است. یم پرسد.   

 انتخاب کرده نده ای است که شن یگانه بانساپس یم بینید که ا
 

ی را درست مغز پیچیده را هم درست کرده و این بدن  اینو  زندگ پیچیده و اعجاز انگپ 

درد یم کشیم. ما خییل اشتباه کردیم. صه و غاینجا و  یمخودش را بیان کند بوسیله ما و ما هم مشغول جمع کردن پول و مال و منال شدکرده تا   

ما را تا هر چه که در این جهان  قوۀ چرخ گردن هستیم ما چراغ قوه خدا هستیم. روشن یم کند غ . مثل چرا ما چراغ چرخ گردون هستیم  : یم گوید 

 وقنی که من حقوقم را و نانم را  (اجری خوار یعنی حقوق بگپ   )هست راه خودش را ببیند. 
 

ی زندگ م ) خورشید همی  غذایم را از خورشید یم گپ 

ید فضای یکتایی این لحظه است( است.خورشید اصل نور است یزی است )نه آن آدم ( بگپ  این لحظه که ما واردش  فضای یکتایی  و شمس تپی

م در آن موقع بشناسیم. این فضا را بشویم تنها فضای شناخت این قضیه است و با فکر نیم توانیم  یم گوید وقنی که من غذایم را از خورشید یم گپ 

فضای یکتایی این لحظه است دل چرا غ قوه همه یم شوم و راه همه را روشن یم کنم. حاال وقنی که این دل ) دل من چراغ قوه چرخ گردون یم شوم. 

گوی و چوگان یم شویم. ما انسانها امپ     ،دل ما یم شود و این من ذهنی یم رود کنار  یعنی آن فرمان وقنی  یت ما است و زنده شدن خدایت ما (خدا  

د و شما یم این  ،غصه ها شما  این حاال  هر گوی بزنید به   با آن چوب توانید با آن چوگانفکرهای شما و این چالشهای شما در این فضا قرار یم گپ 

ی است که شما درست یم کنید و چوگان شما آکم و امپ  هستید و قهرمان گوی و چوگان هستید. گوی شما ا .. برای اینکه شما حغصه ای  ی ، ن چپ 

ست و وقنی به دل زنده قتیکه دل میدان شماو  . ن غصه و غصه یم رود آو یم زنید به  . متو هوشیاری است که من از این جنس نیساست نور  چوگان

 هستید . 

ی خلق یم کنید بطور ایده ال یعنی  ی هایی که درست کرده بودیم آزاد شده ایم در این لحظه چپ 
ی یم به و در این لحظه از همه آن چپ  ی . ما بر یم خپ 

ون و ما قهرمان این آاز عنوان فک رو یم ببینیم که یک دردی ایجاد شد این چوگان را یم کشیم و یم زنیم پرتش یم کنیم و خودمان را  ن یم کشیم بپ 

 کار هستیم. 

مان ویل  یم بجای اینکه کنیم.   یماستفاده نمتاسفانه ما از این هپی م و یم گذاریم توی در واقع این گوی را که یم گپ  با چوگان بازی آن گوی را یم گپ 

بلکن گوی ها  باز که بر نیم دارد گوی را بگذارد توی جیبش!! هر  گویی را یم بینیم بریم داریم و یم گذاریم توی جیبمانچوگان در حالیکه  !! جیبمان

 زیادتر بشوند. 
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. گوی به درد ما نیم خورد. چر بدرد ما یم خورد؟ شناخت و عمل کردن به این  دیگر هیچ گویی را بر نیم داریم بگذاریم توی جیبماناین لحظه 

 فرمان. 

 فرمان هم همش شادی است. 

 بخش چهارم: 

د **** چه  مرص و شکر خانه ممن چه جویم ملک کنعان را چو او کنعان من باشد. چو یوسف در برم گیر  

در سمبولیسم موالنا یا ادبیات ما همانطور و شکرخانه.  (سمبولک یعنی تن ما و فکر ما و الگوهای فکری ما)من یعنی هر انسایی . مرص  : پس یم گوید 

همان سمبول خدایت ما هست و که یم دانید مرص داریم کنعان داریم یوسف و یعقوب را داریم و برادران یوسف. و همانطور که یم دانید یوسف که 

است و هر چه زیبایی و عشق هست در ما. اصل ما یوسف است که وقنی میاد به این جهان بردارنش به او کمک نیم کنند. ) شما قصه اش را  فرمان

برادرانش چه کسایی هستند؟ کسایی که من ذهنی دارند.  . یم دانید(  

ون و بتدری    ج برادرانش که هم هویت با جهان است یوسف است یوسف در حاال کار و رشد است  ههست یا سه ماه  هبچه دو ماهوقنی که هنوز  بپ 

 هستند و  من ذهنی دارند. 

ی پدر  و مادرش معلمانش .. اینها برادارن یوسف هستند. و  مردمان دیگر ، برادر و خواهرهایش  ،برادرانش چه کسایی هستند؟ همی   

 پدر و مادرش که با فتازه انداختند توی چاه. برادرهای هر انسایی که د عشق را فرزناین اینها چکار کردند؟ بردند 
ً
این  ، کهشار بدنیا میاد مخصوصا

تنبیه یم شوی. اینقدر اضار یم دین ما را بپذیر،  باورهای سیایس ما را بپذیر و اگر بپذیری به تو پاداش یم دهیم و اگر  نپذیری ، باورهای ما را بپذیر 

یوسف شما هم  در چاه صه یوسف این است که یوسف در چاه نیم ماند. قیعنی خدایت ما را یم اندازند توی چاه فکر. ویل زیبایی را سف یو کنند که 

ون.   نمانده و آمده بپ 

ی کنعان و مرص برسد یعنی  . حاال میل و انتخاب شما چر هست؟ یم خواهید یوسف شما یعنی شما به پادشایه شزمی  جهان فرم و جهان یکتایی  

ون فرم دارد، جهان فرم و  . جهان یکتایی این لحظه است ی که در بپ  ی جهان فرم فرمتان است و فکرهایتان و عملتان و الگوهای فکریتان و هر چپ 

 است. 

ان سمبل فضای عنککنعان بروید؟    سویشما یوسف هستید. شما یم خواهید بهر دو االن این لحظه در شماست. گایه یم گوییم آن دنیا و این دنیا. 

فرم است.  یکتایی این لحظه است و مرص   

و اصل شما. و شکرخانه فرمان شما  . مرص یعنی فرم در قصه یوسف   منم مرص و شکرخانه: یم گوید   
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د چو  د  شما بعنوان هدر اینجا یوسف   یوسف در برم گیر  و سمبول آگاه شدن شما از ذات خودتان است. یوسف شما را در بربگپ 
 

 از شما شیاری زندگ

 هم  
ً
گفته ایم که شما بیدارید. خودتان آگاه یم شوید و هشیار یم شوید به اصلتان. وقنی شما بیدار شدید به ذاتتان و قبال  

 شیاری خدایی از فکر جدا بشوید. و شیاری حضور و هو بیداری یعنی شما بعنوان ه
ً
یه  پس ما باز آمدیم به آب و  روغن. شما جدا شده اید ما مصنوعا

هم جدا بشوند.  قایط که یم کنیم یک مدیی طول یم کشد که از یم مثل آب و روغن. قایط یم کن  

که هر انسایی مرص است و   شیشه خودش است که در آن  آب و روغن است . ویل موالنا چقدر زیبا یم گوید یعنی هر کیس مشغول قایط کردن 

د شکرخانه. وقتیکه انتخابش را اجرا کند تنها انتخابش را که از جنس  ) یوسف خود شما هستید که معشوق بشود و مانند یوسف در آغوش بگپ 

ید با خدا ییک میشوید و یم بینید.  ید( خودتان را در آغوش بگپ   خودتان را در آغوش بگپ 

ی ذهنی نیست که ما با ذهنمان  چه جویم ی آن جسیی ی را بجویم؟ حاال این جسیی ی ی جستجو  خدا را ؟ چه چپ  آن نیست. یم کنیم. این جسیی  

یعنی کنعان من در وقنی که او کنعان من است. چو او کنعان من باشد   من همیشه بسوی کنعان یم روم فضای یکتایی این لحظه     ملک کنعان را  

ون نیست و من  ون که اسمش کنعان است نیم گردم. در ذهنم نبپ  گردم.   یمدنبال شهری در بپ   

هاست ی بنابراین دنبال فضایی یم گردد که خدا در آن برای اینکه ذهن هوشیاری جسیم دارد و فقط جسم را یم تواند ببیند.  . ذهن من دنبال چپ 

ون است؟  ی بشر باشد!! آخر خدا در بپ  ی هم پیدا نیم کند یم گردد و  ه این همهبرای همی  !! یچ چپ   

 نه اینکه یک فرم . یم و این جستجو هوشیاری حضور هست که خودش را جستجو یم کند ما جستجوی خودمان را در فضای یکتایی این لحظه یم کن 

یم شناسد خودش را جستجو یم کند و میخواهد بصورت فرم آن را پیدا کند! یک من ذهنی در فضای خودش که جسم و تصویر  یا   

ی خودمان را جستجو یم کنیم یمپیدا هم یم کند ویل بهش هویت ن ی ی است که ما در هر چپ  خودمانر ا جستجو یم در هر رویدادی  . دهد. برای همی 

نیستیم. کنیم. در حالیکه خودمان که آنجا نیستم که!! خودمان از جنس رویداد   

از جنس خط خدا و فرمان خدا هستیم از جنس شادی هستیم. هستیم.  گفت که از چه جنیس  

و به مرص نیم رویم.  شکرخانه هستید  تویپس متوجه شدید که ما هم مرص هستیم و هم شکرخانه. شما   

ون بردارنش متوجه یم  ون . یم گویند که این نوکر ما یادمان هم باشد یوسف که از چاه میاد بپ  شوند که یک کاروان آمد و یوسف را از چاه کشید بپ 

ی نداریم فقط چند تا سکه تقلنی داریم . ویل برادرانش یم گویند ویل فروشیم . هست و ما او را یم  ی ی سکه عیب ندار آنها یم گویند که ما چپ  د همی 

ید.   های تقلنی را بدهید و یوسف را بردارید و بپی

های ما ب ! به چند سکه تقلنی یم فروشیمیعنی ما خودمان را و اصلمان را و این فرمان خدا را  یوسف رادرهای یوسف او را یم فروشند یعنی بزرگپی

. یم گویند آقا هر چر داری بده دیگر!  شناس نیستند. در واقع سکه تقلنی شناس هستند و  ی بده و این یوسف را بپی ی فقط یک چپ   
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ی بده ی ی را یم گوییم : یک چپ  . . ما را  یوسف، و ما هم همی  آخر اینها که ارزش ندارد یوسفیت ما که فایده ندارد!!! پول و جان ما را و شادی ما را بپی

 بده. 

 کیم خویسر یم دهد ! دیده اید که مردم کنی شادی نیم دهد.    نه اینطور نیست درست نیست . آن پویل که تو اضافه یم
ً
 اینطوری هستند مثال

ً
معموال

م دو روز به یدیلیم که مبل یم خواهیم بخریم. مبل که خر االن یم خواهیم مبل بخریم یک هفته بحث یم کنیم که یم خواهیم مبل بخریم و خوشحا

بچه مان دیپلمه یم خواهد بشود همینطور . بچه مان  دانشگاه یم خواهد برود هم ر. همه نشان یم دهیم و اتمام شد. فرش یم خریم همینطو 

 پس نه همینطور. .. بچه دانشگاه هم یم رود 
 

ی ازش نیست و بعد ما مایوس یم شویم که آقا این زندگ  خپی
ً
و بعد بزرگ هم یم شود و یم رود و اصال

 کو؟؟؟ د و نه در دیپلم من و لیسانس من بود و نه در وزارت من بود .. پس  این در فرش و مبل بو در بچه بود و نه در خانه بود و نه 
 

زندگ  

. تو یوسفیتت را و جانت را   خود تو هسنی . فرمان خدا خودت تو هسنی
 

به سکه تقلنی فروخنی . خب گفت که زندگ  

ی مرص یم رسد ویل از کنعان هم یی اطالع نیست. با برادرهایش هم خوب پس برای چه این قصه ها را گفتند؟ یوسف یم رود به فرمانروایی  شزمی 

هوشیاری خودش زنده یم شود. است. یوسف انسایی است که به   

ان ما است. عکنشما هم حرکت کنید بطرف فضای یکتایی این لحظه که  رم که اامیداو    

اال یم گوید : ح  

حافظ زیه ناض**** زیه الزام هر منکر چو او برهان من باشدزیه ناظر زیه زیه حاضن   

 از   د یم بینی . لحظه را بپذیر  یک لحظه رویداد این؟ شما باور نیم کنید این حرفها را 
 

 که زندگ
 

وع کرد به جاری شدن. شما موازی با زندگ شما شر

ی کار را بکن. شدی.  ی کار را بکن و لحظه بعد هم باز همی  لحظه بعد هم همی   

قدرت و بینش یم دهد. شادی که از شما عبور یم کند به شما هوشیاری خدایی ، این این   

. این چراغ قوه را داده دستت . خب رو گفت :  کن. چراغ قوه این لحظه را یم بیند و رویداد را هم یم بیند. شما شن  چراغ چرخ گردون تو هسنی

از جنس مبل خریدن نیستید از جنس فرش خریدن نیستید. از متوجه یم شوید که این شادی که از شما یم جوشد شما از جنس رویداد نیستید. 

ز جنس ثابت کردن باورهایت نیسنی و از جنس دینت نیسنی از زیاد کردن پول نیستید. اخریدن نیستید از جنس مقام و  از جنس  یالکجنس کاد

.  . از جنس علم نیسنی جنس سیاست نیسنی و    از جنس شادی هسن 

در واقع یم توانیم بگوییم که  ،فضای پذیرش این لحظه شدی و با او ییک شدیاین حاضی هستید . وقنی وقنی که شما  ! این حضور  ر یم گوید آفرین ب

را حس یم کند.  خودش خدا از طریق شما حضور   
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ویل و یم شود دوباره نور خورشید . موالنا این را بارها گفته . شما بصورت سایه دراز مثل سایه ای که روی دیوار یم افتد و بعد سایه جمع یم شود  

 شما سایه نیستید. 

جمع یم شوید و روی  وقنی شما از سایه ست. خود زندگی ، شویم روی خودمان. ما گ هستیم؟ مایی وجود ندارد جمع یمو بعد ما میاییم به این جهان 

آفرین بر این حضور.  : خودتان جمع یم شوید به به یم گوید   

م .آیا االن شما حاضی هستید؟ آیا شما االن یم گویید من شما  هایی که دارید و به االن زنده هستید؟ حاضی
ی شما بودن اینکه مراجعه کنید به چپ 

ید؟ بینید که حاضی و زنده هستید؟ حضور خدایی هستید و یک ذهنتان آیا یم  ی وابسته نیست. آیا حاضی ی هوشیاری هستید که زندگیتان به چپ   

ید.   وقتیکه با او ییک یم شوید آن موقع حاضی

!  : و یم گوید  آفرین بر این حاضی  

بینید یا با اتفاق هم هویت هستید؟ رویدادهایی که در این لحظه اتفاق یم افتد را یمتمام آیا  ! ر این ناظر آفرین ب  

شما یم توانید ذهنتان را ببیند؟ اتفاق یم افتد آیا اتفاق شما را از جا یم کند و یا ناظر هستید؟ اتفاق آنجا یم افتد و شما به آن نگاه یم کنید؟  و وقنی   

ید یعنی اینکه ریشه بینهایت دارید. شما یم بینید که فکرها در  ذهن شما اتفاق یم افتند و یل شما را نیم کشند؟ برای اینکه شما  ید. حاضی حاضی  

ی نیست(. شما نگویید من من هستم و خدا هم خداست ی ی چپ  شما خدایت خودتان را حفظ کنید  ) چنی   

  ض باید شما را هدایت کند. شما راه را نیم توانید پیدا کنید. نااین این حافظ و این حضور و ناظر بودن 

ی حفظ یم کند؟ پولتان؟ نه دوستان شما؟ زیهزیه حاضن زیه ناظر  ی نه! بچه شما؟ نه! حافظ   شما را چه چپ   

 پدر و مادر  شما ؟ نه

 همش شما؟ نه

 که از شما بدگویی یم کنند در مقابل آن بدگویی ها و انتقاده
شکایت شما را گ حفظ یم کند؟ این حاضی و ناظر و این هوشیاری. ا آن کسایی  

آن جنس  ز ذهن شما اتفاق یم افتد و شما ا در یم بینید . یم بینید که این رویدادها شما باید هوشیار باشید. شما وقنی که چراغ قوه دستتان است 

ی ذهنی است و این به وقنی شما یم بینید که دیگران از شما بد یم گویند نیستید. این هست که شما را حفظ یم کند.  .. ویل خب بگویند. این یک چپ 

حفظ کننده خودتان هستید. این هوشیاری شما را حفظ یم کند. جنس فرمان خدا هستید که شادی است و  از شما شما ربیط ندارد   



23 
 

 فوت بشود نیم شود محزون بشویم؟ ما یم توانیم محزون بشویم ویل در یک زمینۀ آرامش. این فضا  عنیش این است که ما اگر کیس مآیا م
ً
که ثال

یا تمام  د را از دست دادی پولتانشما باشید که فرمان و خط خدایی است آرامش است. شما یم توانید آرامش داشته باشید حاال ییک فوت شده و یا 

یه تان را از دست دادید. یم توانید چند روزی را محزون باشید. شما  

یم توانیم خوشحال باشیم و نیم توانیم بخندیم ویل دو روز دیگر یم خندیم. محزون یعنی حزن داریم ما و ن  

که نه حاضی است نه ناض   پس معلوم استهست که کیس به یک رویداد بچسبد و بگوید که من تا آخر عمرم یم خواهم غصه دار باشم؟ آیا روا 

 است نه حافظ است و نه ناظر. هیچ کدام. 

به شما کمک یم کند؟ آن هوشیاری و آن فضا. گ   

یم گوید آفرین بر این خصوصیت ها. هوشیاری حضور است که شما را حفظ یم کند . هوشیاری حضور است که از طریق خردش به شما کمک یم 

و از طریق شادیش به شما کمک یم کند و انرژی یم دهد به شما و ناض. و شما با این زنده بودن و خردمند بودن در واقع مجاب یم کنید هر کند 

ی  منکر را.  ینمنکر خودتان هستید. ما اولی  . منکر هستیم بزرگپی  

 تجربه یم کنیم و بیان یم کنیم. یم دانیم نه خب ما االن دیگر منکر نیستیم. برای اینکه در جانمان با جانمان آن فرمان را حس یم کنیم. 
ً
شادی را عمال

مجاب و الزام و قی المجلس زنده هستیم به شادی و آرامش و این  زنده هستیم به آن و یم فهمیم.چون فهمیدن در ذهن است ویل ما یم دانیم. 

 و آن شادی و آن آرامش برهان من است. متقاعد کردن هر منکر است در جایی که آن 
 

نمیتوانم شک کنم. من وقنی آن برهان من است دیگر زندگ

ک بار امتحان کن. تا حاال که با غصه به جایی نرسیدی. با کینه و حاال شما یبیشپی مردم شک یم کنند که از کجا بفهمم که این حرفها درست است؟! 

 که به جایی نرسیدی. انتقام جویی به جایی نرسیدی. 
با اینکه اینها با اینکه با رویدادها و غصه ها و غم ها هم هویت بیسر و اینها را بار خودت بکنی

. منطقی هم هست. س حاال این را امتحان کندرد ایجاد کردند و شما را ناراحت کردند به جایی که نرسیدی. پ  

این خرد در ما زنده نشده منطقی است که حاال یک راه دیگر را انتخاب کنیم با استداللهای خود ذهن. اگر  این هوشیاری حضور و   

ننگش آید از صورت **** بپوشد صورت انسان ویل انسان من باشدکه ییک جانیست در عالم    

 هست در عالم. 
 

دو تا نیست. یک جان و یک زندگ  

باشد؟ نه. و جدا یم شود دو تا باشد؟یم شود که جان من و جان شما دو تا    

متحد جانهای مردان خداستجان گرگان و سگان از هم جداست***  : یم گوید   

چه مرد و چه زن. منظور از مردان در این بیت فقط شادی اصلشان زنده شده اند همه متحد هستند. آن به  ،کسایی که حاضی  هستند به آن فرمان

گرگ و سگ ) البته صد رحمت به گرگ و سگ( امروزه ما یم   شبیههایی هستند که مردان نیست. این ها با هم متحد هستند. ویل گرکان و سگان انسان
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این فقط یک تشبیه است که یم خواهند فقط همدیگر را بدرند. برای اینکه هر چه را بد باشند؟ فهمیم که گرگ و سگ همچنان بد هم نیستند! چ

و برای اینکه حرص دارند. بیشپی   را جستجو کنند. بهپی
 

برای اینکه در آن اضافه شدن یم خواهند زندگ  

زنده و شاد نیستیم؟ چه دلییل داریم؟ بصورت فردی ما چرا و هم بصورت فردی. آخر ما گرگیت داریم در من ذهنی هم بطور جمیع   

که که بتوانیم به مردم آگایه بدهیم    باشند باز هم کم استهم این برنامه ها  از جمیع اگر هزار تا شادی و زنده بودن حاال جمیع سخت است. برای 

چون مردم فکر یم کنند که ذاتشان مرییصی و غصه و درد است . ذاتشان شادی است.   

های بد؟ به غصه؟ به درد؟ تا ییک حرف دردناک یم زند ما آنتمان هوشیار یم شود که هان گفنی  از شما یم پرسم چرا ما این همه میل یم کنیم به خپی

 افتاده؟ ییک را از جا کندند و ییک دیگر را جایش گذاشتند .. ما خوشمان میاد. چند نفر مردند؟ 
ی
چه اتفاق  

ی دردنایک در ما هست؟ فکر کنید در این ماینقدر حس آشنچرا با رویدادهای غمناک ما  د. ور ایت یم کنیم؟ نکند که یک چپ   

ی خداست و یک دانه است و در همه یم  ییک جانیست در عالم   انساها همان یک پد. شما فکر کنید که یک جان هست و در همه تاین جان همی 

هیچ همدیگر را نیم کشیم و هیچ یم شویم و هیچ همدیگر را نیم دریم. جان هست. ما اگر از ذهن برویم به فضای یکتایی این لحظه همه ما ییک 

. شما اینطوری یم شوید و من هم از من زیادتر داشته بایسر شما یا داشته باشم و زیادتر حریص نخواهیم داشت. هیچ ارزش نیم بینیم که من از شما 

 اینطوری یم شوم و همه اینطوری یم شوند. 

. بلکه بدانیم بفهمم  حس کنیم ! نه اینکه ت که یک جان ببینیم و آیا آن راه نجات ما نیس  

یم گوید یک جان هست و از صورت ننگ دارد. نیم خواهد بیاید به    ییک جانیست در عالم که ننگش آید از صورت **** بپوشد صورت انسان 

 صورت یعنی به فرم. 
ً
آن هوشیاری آیا اما یم آید صورت انسان یم پوشد و شبیه انسان یم شود . توی انسان میاد و انسان را درست یم کند ویل واقعا

نه! ن خدا آمده که حرص درست کند؟یم خواهد انسان حریص را درست کند ؟ آیا این فرماکه پر از شادی است   

 این فرمان خدا که ذاتش شادی است آمده که آدمهای دیگر را بکشد؟ نه! 

ن و آهوشیاری حضور باشد و  انسان خدا باشد. انسایی که این لحظه خدا در او دارد کار یم کند. انسان بپوشد صورت انسان ویل انسان من باشد   

کند. انسان من این است! فرمان را از او االن بیان یم    

ی یوسف ما بوجود آمده.  ی در آغوش گرفیی ت یم کند و هوشیاری باالن یک هوشیاریست که دارد صحاین من آن من نیست. این من از در برگرفیی

 با شما دارد صحبت یم کند و یم گوید 
 

هست در جهان که خوشش نمیاد از فرم . ویل میاد  جانشما یم دانید که یک خدایی است . فرض کنید زندگ

شادی را که فرمان خداست در جهان پخش کند. شما آیا آن انسان ان من بشود تا این هوشیاری را و این عشق و این سصورت انسان یم پوشد که ان

سید؟   یا انسان من ذهنی هستید. هستید؟ از خودتان بپر
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م *** مرا هر دم رس مه شد چو مه بر خوان من باشدرس ما مست و من مجنون  مجنبایند زنجیر  

 یم گویند 
ً
 یعنی ماه.  Lunatic  .Luna  و انگلییس ها هم یم گویند  . ماه در شماه تاثپ  یم گذارد و انسانها را دیوانه یم کند ش ماه اصطالحا

 ه بشود. البته اصطالح است. آدم دیوانفاریس ادبیات ما هم هست که ش ماه در 

ون یم بیند عشق و شادی را نجنبانید. مشخص است که هر تحرییک که موالنا حاال یم گوید ش ماه است و من دیوانه هستم و این زنجپ  من را  در بپ 

هر لحظه او جنون است. جنون یعنی چه؟ جنون و  او  هر دم ،و هر انسایی باید اینطوری باشد. هر انسایی یم خواهد فوران کند و در جهان پخش کند 

 یعنی 
ی
 یم اندازد هر رویدادی شما را به یاد یم افتد و شما به عقل من ذهنی گوش نیم دهید. هر اتفاق

 
بیاد این فرمان و به یاد شادیتان یم اندازد  زندگ

 به یاد حمایت دیگران یم اندازد.. 

 آیا شما 
 

 یا خدا در خوان ما در سفرۀ ماست وقنی  ؟ساپورت و کمک و همکاری دارید ام با یک گرایش و یک رفتار تو در زندگ
 

هر لحظه برای ماه، زندگ

و تو من را یه تحریک یم  . تر دارم یم شوم. ه این زنجپ  را نکش من دوباره دیوان . شما ش ماه است. یم گوید من دیوانه هستم و من را زنجپ  کردند 

!! کنی   

اه یم خواهید بگویید یا عشق را فوران خواهید کرد؟آیا اگر تحریک بکنند شما را  شما اگر بدیها را ببینید نامالیمات را  چر یم شود؟ شما آیا بد و بپ 

تایی این لحظه عشق و زیبایی آرامش یا نه درد؟ اگر مجنون باشید اگر ماه یا خدا در سفرۀ شما باشد اگر در فضای یک ؟باید چر پخش کنید ببینید 

برای اینکه چراغ  ،عشق و خرد پخش یم کنید. یم دانید که اگر این را پخش نکنید درد را دارید زیاد یم کنید و برای اینکه دردها را شفا بدهید باشید 

. قایصی نیستید چراغ قوه هستید. بدون اینکه قایصی باشید چراغ قوه هستید قوه یی اندازید و خودتان و دیگران راه را ببینید بدون اینکه قضاوت کنید 

آن اتفاق و هر کیس زنجپ  ما را تکان بدهد ما دیوانه تر یم شویم. دیوانه تر یم شویم که هر لحظه و هر دم ش ماه است و هر دم ما مجنون هستیم. 

رویدادها معتپی هستند ویل مهم نیستند. رویداد را با چوگان بزنیم برود. دیوانه تر یم شویم   

یزی **** تو خامش سخن بخش زبان من  تا زبانها خود چو دل جنبان من باشدچو باشد شمس تی   

یزی به یم گوید   سخن به  . خدایت شما کار یم کند وقنی به زمایی رسیدیم که  . یم بخشد  سخنزبانها وقنی شمس تپی
 

 به جایی رسیدیم که زندگ
وقنی

  باشند.  ننباجا یم گذارد. تو خاموش باش منت را و ذهنت را خاموش کن تا زبانها مانند دل زبان شم
 

خدا باشند و جنبان زندگ  

 است
 

بحرکت دریم  زبان ما را و همان شادی و همان آرامش است دل ما که همان فرمان خدا  ،ش باشیمو یعنی اگر ما خام . دل همیشه جنبان زندگ

د. دل ما چیه؟ فضای یکتایی این لحظه. زبان ما دیگر هرز نیم گردد. آرود یعنی ذهن ما در  زبان ما در اختیار او است. زبان ما  اختیار دل ما قرار یم گپ 

 یعنی ذهن ما. 

یزی  سخن بخش زبانهاوقتش رسیده که این را هم یاد گرفتیم که موالنا یم گفت  یزی باشد. شمس تپی قضای یکتایی این لحظه است. شمس تپی  



26 
 

 

 بخش پنجم: 

 از این فرصت استفاده یم کنم و 
ً
یک یم گویم . امیدوارم سایل پر از شادی و آرامش و مجددا برکت برای شما باشد. پر از عید نوروز را به شما تپی  

ی انرژی است و هوشیاری سید که این برکت چر هست؟ برکت همی  یا از از اصل ما و از خدایت ما و و که در این لحظه از ما   ستممکن است که بپر

 
 

هم به این جهان یم تابد و هم به وضعیت های ما که در و اقع تن ما هم یک وضعیت است جاری است.  ،ییک شدن ما با زندگ  

 در مطلب این 
ً
اب داریم  . سفرۀ نوروزی هستتماما اب رمز رمز شمسنی  ( و شده  که البته االن به شکه تبدیل)در سفرۀ نوروزی شر ما است. پس شر

. این است که ما در این لحظه صد در صد از جنس حضور هستیم.  از جنس همان ناظر هستیم از جنس حاضی هسنی  

 در . این شمسنی ما و حضور ما و هوشیاری ما به این لحظه و به سفره تان نگاه کنید که االن در بیشپی خانه ها االن هست 
 

این لحظه همراه  به زندگ

ی شمع باشد بوسیلۀ آینۀ ما  ع و آینه با هم هستند. یعنی وقنی ما شمست هستیم مبا شمع و آینه است. ش  که همی 
 

که همان هوشیاری زنده زندگ

 منعکس یم شود. و وقنی منعکس یم شود این برکت از 
ً
 شمسنی هست کامال

 
که ما از جنس آن هستیم به جهان یم ریزد. و ما بصورت   طریق زندگ

 شنا یم کنیم. 
 

 مایه در میاییم که در آب یکتایی و زندگ

 از آینه ما  ۀشنا یم کنیم و هوشیاری زند) که شما االن آن را یم شناسید( ن لحظه پس یم بینید که ما یی فرم و یی زمان در فضای یکتایی ای
 

زندگ

ی بعنوان ذهن من دار ما به عب . منعکس یم شود  ی ما خودمان را از جنس  . جنس بد بشود تبدیل به جذب نیم شود که تبدیل به درد و ارت دیگر چپ 

اب خدا یم دانیم و از  اب یم گذاشتند. آن حالت ما را جنس خدا یم دانم و گفتیم که شر ی یم کند. ایرایی های قدیم شر تعیی   

اب و آب و آینه و مایه همه ما هستپس    ؟یم. یعنی شما هستید. آیا این حالت را در خودتان یم بینید شر

اب که رمز ش خدمتتان  قلم سفرۀ نوروزی را که مهم هستند را تا اینجا چهار  تا   مسنی شماست . شمع و  آینه که این همه در فرهنگ ما گفتم. شر

 برای 
ً
جدید که یم خریم شمع و آینه یم بریم. یم گذاریم برای خانه ه عرویس شمع و آینمتدوال است مثال  

ی را   ،تابش هوشیاری خدایی در این لحظهپس شمع و آینه سمبل  بوسیله ذهنمان جذب نیم کنیم که وقنی ما زنده به خدایت خود هستیم هیچ چپ 

اعمال یم شه و این تنها راه پر برکت کردن و آبادان  هانجمنعکس یم شود یعنی به فرم ما و به وضعیت ما و به وضعیت همه را منعکس یم کنیم. 

بدون گفتگوی ذهنی در این لحظه هوشیاری الیه خردش را به این جهان بوسیله ما بتاباند. و در این حالت ما ما باید اجازه بدهیم  . کردن جهان است

 شنا یم کنیم و موالنا یم گوید : 
 

 در آب زندگ

ن خیال چون صدف دیوار او آکو *** و بحر  چون گوهر در بحر گوید   
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ن آن کو  یم شود شحجابش یم شود *** ابرتابه آفتاب ،گفت   

سد که آب کو؟ در این  حالت که شنا یم کنیم در آب، مایه نیم تواند بپر  

 زنده که در آب زندگایی که موالنا گفت فرمان خدا هستیم ما. چون فرمان خدا ، یم گوید چون گهر  ) که گهر در این مورد اصل ماست(  
 

یوسف، زندگ

و خدا را باید در ذهنش پیدا کند. که این قبول نیست. دیگر بگوید خدا کو؟ پس آمد توی ذهنش اگر  ،شنا یم کند   

سید که خدا چیه!!   چون گوهر در بحر گوید بحر کو  از چه جنیس است؟  در اینصورت آن خیال و آن سوال ... شما نیم توانید بپر  

 یم گوییم از جنس شادی . ویل شادی را با ؟ هستم  ه جنیسچاز م خودمن 
ً
 ذهنمان تجسم نیم کنیم. ما آن یم شویمدرست است که ما اصطالحا

. )تبدیل یم شویم(  

  کو؟ ف دیوار آن یم شود و گفت آن کو؟ حجابش یم شود. شما نگویید آن کو؟ خآن خیال مثل صد
 

دا کو؟ زندگ  

و بگذارید که از شما جاری بشود. سوال هم نکنید. شما باید خودش بشوید   

 را نیم خواهیم بشناسیم. ما یم خواهیم نیم گذارد و ابری یم شود   ابرتاب آفتابش یم شود  
 

د. پس ما با ذهنمان زندگ که جلوی آفتابش را یم گپ 

ی  تبدیل بشویم. مایه . و اگر سوالهمی   را بصورت ج شنا هست بدون سوال ذهنی
 

قرارداد داریم با در نیم آوریم و این را یم دانیم  سمیم کنیم زندگ

 هم. 

ی که ارزش دارد این است که ما باید مثل مایه در آب  . به زبان و به ذهن حرف یم زنیم و یل یم دانیم این حرفهایی که یم زنیم ارزش ندارد  ی شنا آن چپ 

 کنیم. 

یم. بقیه اقالم سفره یک مثال هستند ک مثال شما به این سنگ نگاه کنید که در سفره هست یا گایه اوقات سکه یم گذاریم. آیا ه ما از آنها یاد بگپ 

  و در واقع فشار و حرارتهای سنگ به حضور یم رسد یا نه؟ 
 

زیاد تبدیل به الماس یم شود. آن سنگ تبدیل به الماس بله. سنگ در اثر فشارات زندگ

آن سنگ  ویل این الماس قیمتش گرانپی از آن سنگ است و نور را از خودش عبور یم دهد یم رسد یا نه؟ البته که یم رسد. یم شود . سنگ به حضور 

ون بیایید و تبدیل به الماس بشود؟ این یک مثال است  یمعبور ن . دهد. شما یم خواهید آن سنگ باشید یا از خودتان بپ   

ی سنگ استش این را در  شمثال دیگر  یا مواد کایی یا سکه است . هر چه که   سفره ما داریم بعنوان نماینده جماد. نماینده جماد در ش سفره همی 

 شما یم گذارید. 

 جانوری است. تخم مرغ 
 

 جانوری  آیا سمبل زندگ
 

ی مایه زندگ وع شده. وقتیکه اولی   از دریا شر
 

یا حاال )به حضور یم رسد؟ شما یم دانید که زندگ

ی یی وزن بوده وقنی وارد خشیک شده که ما از آن بوجود آمدیم طبق قانون تکامل. و این که توی آب شنا یم کرده (  شبیه مایه  مایه که به زمی 

ی  چسبیده یم توانیم تبدیل به پرنده شده و بال درآورده و رفته باال. آیا ما چنان کرده که  ( دوست نداشته این حالت راکه   )بوده در اثر جذب زمی 
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ی مایه بش باال؟ وقنی به آن مایه نگاه یم کردیم فکر نیم کردیم که آن بتواند بال در بیاورد. که آمدیم خشیک ؟ و بال در آورد و رفت ویم  مانند آن اولی 

از خودمان خودمان را بزایونیم. باز هم تکرار یم کنم که موالنا گفت ما مثل آب و روغن این هم یم تواند بحضور رسیدن مایه باشد. ما یم توانیم 

ویل پرواز نیم کنیم. ما تبدیل به این پرنده شده ایم هستیم. در واقع   

ی دیگری ویی اس  ویل یک چپ  که در جانور و جماد را ت که االن در طبیعت کار یم کند  که نوروز به ما یم گوید که باید خوب به آن نگاه کنیم این نپ 

ه ای که ما در ش سفره داریم. گفتیم و دیگری در نبات است.  ی سپی  

ون آمده که ما بگوی ی بپ  ی ی چپ  ی ی است؟ بله آیا از این سپی ی  آمده. یم این بحضور رسیدن این سپی
ً
حتما  

 آن چیه؟ گل است. 

این گل یم بینید که باز یم شود. آیا ما یم توانیم مثل این گل باز بشویم؟گل باز یم شود. و   

ون آمدی و گلگون آمدی ای غنچه  موالنا یم گوید :  ان کنیمز خویش بیر ن *** با ما بگو چون آمدی تا ما ز خود خیر  

کلینر که نشان یم  دهند (این غنچه که یم بییند دارد باز یم شود ) در    

   یعنی داری باز یم شوی  ای غنچه گلگون آمدی : یم گوید

ون آمدی ون یم آید و این ز این ا . پیغام آنطرقی را برای ما یم آورد  باز یم شود دارد اینکه اینطوری    وز خویش بیر ه ای نیست که از آن بپ  ی جنس سپی

ه در حقیقت به حضور رسیدن آن  ی است که دارد باز یم شود. سپی  

مساوی شده و از این به مدتش ییک یم شود. نشانگر این است که تارییک و روشنایی آیا شما هم میتوانید مثل این باز بشوید؟ در نوروز شب و روز 

 روشنایی حضور شما 
جنس  از ه یم شوید که شما جشما دارید متو  . دارد زیاد یم شود  ،لیکو سمببعد که حرکت یم کنیم روشنایی زیاد یم شود یعنی

سمبل این  ،. وقنی باز شد از حاال به بعد که روزها بلندتر یم شوند و شبها کوتاهپی گل کامل یم شود گل رز شما دارد باز یم شود و  حضور هستید و  

ن را دارد بیان یم کنیم آیم و از جنس شادی هستیم و متوجه این یم شویم که فرمان خدا هستداریم بیشپی  . دارد بیشپی یم شود است که ما حضورمان 

کامل باز بشویم. بطور  تا مثل این گل رز   

شمع و مشعله *** هر سوی بانگ و مشغله  هر  سوی  

زاید جهان جاودانان حامله *** جهکه امشب     

؟  یم گوید هر طرقی شمع و مشعله هست این هیاهوی شادی و هر سوی بانگ و مشغله هست یعنی مردم دارند با هم یم زنند و یم رقصند. برای چر

ی یم زاید  ،حامله امشب جهان   ی حضور بشود . که یم تواند گل رز او باز شود و تبدیل به «انسان »بنام دارد یک چپ   
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خرد و عشق را در جهان پخش کند و شادی را پخش کند. وقنی این لحظه و هر لحظه از خودش بیان کند.  تا چر بشود؟ هوشیاری خدایی را در 

یاری را . تا هر چقدر که یم تواند باز بشود این هوشبطور کامل باز نشود. یک کیس  حاال ممکن استبصورت این رز بطور کامل یا   

این عشق را در جهان پخش یم کنیم که آبادایی  ،لحظه ما این هوشیاری خدایی را ا این فردی چه جمیع یحاال ما این را فهمیدیم بطور کامل که چه و 

ییک از این دو تا استاریم زیاد یم کنیم. نه خشن هستیم و خشونت را در این جهان پخش یم کنیم درد را دبوجود یم آوریم و یا   

ی اساس  تا حاال درست کردیم بصورت یس دی/ برنامه بصورت  341وار بشما عرض کنیم  ارشز گ  هادیم. ما این تلویزیون گنج حضور را بنا ن ،بر همی 

 این برنامه ها را پخش یم کند هادر آوردیم و پخش کرد دی وی دی
ً
بیست و پنج تا یس دقیقه مدت  . یم و االن بصورت تلویزیون در آمدیم که دائما

. موسیقی غمناک آهنگ با ذات شما باشد. نه شاد باشد همصحبت است و بعد از یک موسیقی شاد . سیع یم کنیم  هماهنگ با جنس من ذهنی  

خاورمیانه و یا بطور کیل به جهان هم پخش تلویزیون ماهواره به اروپا و یکنیم با مو هدفمان این است که این برنامه را که در امریکا و کانادا پخش 

 کنیم. انشاهلل که به هدفمان در این سال نائل خواهیم شد. 

س استاین تلویزیون  پانصد  ،. حدود چهار صد را جهایی کنیم. این تلویزیویی که االن دارد پخش یم شود از طریق وب سایت ما از همه دنیا قابل دسپی

 است ککمکه این    ) بسته به روزش(هر روز  نفر یم آیند به وب سایت ما 
 

که   انگلییس هم خواهیم داشت زبانو بزودی انشاهللا برنامه هایی ب . بزرگ

 همینطور که صحبت یم کنیم بصورت انگلییس هم صحبت خواهیم کرد. 

نت ویز هم پخش یم شود   ال چی این برنامه از طریق یک باکیس بنام   ده هزار چی ال ویز باکس فروختند. و حدود کار یم کند. شی    ع  که بوسیله اینپی

یس پیدا کنند. یم بینید که براساس این اصل که این لحظه بوسیله این ده هزار خانواده که این باکس را خریدند   یم توانند به این برنامه دسپی
 

ما زندگ

ون با ساپورت مایل شما یز ویاین تل . ما این تلویزیون را بنا کرده ایم ،آبادان بشود و نظم پیدا کند  در جهان پخش کند تا جهانباید خردش و عشقش را 

ین برنامه را بسازیم. یم چرخد و مال شماست و در خدمت شما. من و  فتهایی کرده ایم که یم بینید شعر همکارنم سیع یم کنیم در اینجا بهپی
ا را هو پیشر

.اگر دو یی را هم پخش یم شود و شعرها را خودمان یم نویسیم و تمام غزل را اول یم نویسیم هم اینها را یم بییند و آهنگهادر پشت یم نویسیم و شما 

ی اهمیت دارد بینی هست یم نویسیم وسط هم برنامه هم موقع خواندن یم نویسیم ... اینها همش برای  ی  . آگاه کردن مردم است که بدانند که چه چپ 

آرامش حل من برایشان اهمیت دارد یا آرامش ذاتیشان و یا شاد بودن و شادی را پخش کردن. مسائل را با نت و ثابت کردن خود و آیا دعوا و خشو 

یم خواهد بپذیریم. اگر این لحظه رویدادش مطابق میل ما نیست و ذهن ما کردن و تسلیم بودن بعنوان اینکه این لحظه را و رویداد این لحظه را 

 باور داریم آیا ما یم توانیم حاضی باشیم و ناظر باشیم و مقاومت ذهنمان را ببینیم مقاومت کند 
ً
و تسلیم بشویم تا این انرژی از ما عبور کند . عمیقا

ی را یم گوید. آیا یم توانیم هم زمان تا این انرژی خدایی از ما عبور نکند وضعیتهایمات تغیپ  نیم کند که  شمسنی و و سفره نوروز هم گفتم که همی 

آینه و مایه بشویم؟ شمع و   
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 نگاه کنیم و و بجهان 
ً
یم که آنها در حد خودشان چطور بحضور  تاز جامدات و نباتا دائما فت کردند. و حیوانات یاد بگپ  آیا ما رسیدند. و چقدر پیشر

ون بیاییم؟   یم توانیم از غنچه مان بپ 

 
ً
بخوانیم که از موالنا را  1386غزل این  و مرتبا  

ان کنیمگلگون آمدی   ای غنچه ن ون آمدی *** با ما بگو چون آمدی تا ما ز خود خیر . وز خویش بیر  

***** 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 


