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قبل از . کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2532با سالم و احوالپرسی برنامه امروز را با غزل شماره 

را آن خواندن غزل خواستم بیدار باش و هشدار بدهم که ابیات عربی توي غزل هست که طبق رسم برنامه

بنابراین از خواندن . هم دادخواهم خواند و بعداً معنی آنها را روي صفحه خواهیم نوشت و من هم توضیح خوا

عربیها تعجب نکنید، 

کنم که شما میخواهم خدمتتان عرض کنم این هست که من پیشنهادمیمطلب دیگر که قبل از غزل

کنید چنان میاي را که انتخابخواهید گوش کنید از اولش گوش کنید و هر برنامهمیراهاوقتی برنامه

خواهید براي صد نفر سخنرانی بکنید که ممکن میکه بعد از یک هفتهگوش کنید و یاد بگیرید مثل این

.بنابراین تمام جزئیات ابیات برنامه را بخوبی یاد بگیرید. است سئوالتی را از شما بکنند

******

2532شمارهغزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

خواند در گوشَت که ابرو پر گره داري؟که افسون

باشد از طرب عاري؟با کسی منشین که:نگفتم

یکی پر زهر افسونی فرو خواند به گوش تو

ز صحن سینه پرغم دهد پیغام بیماري

کرده ابرو رارا، مخلّلتُرُش روآن چو دیدي

گفتاري؟از او بگریز و بشناسش، چرا موقوف

چه حاجت آب دریا را چشش، چون رنگ او دیدي؟

که پرزهرت کند آبش، اگر چه نوش منقاري

لطیفان و ظریفانی که بودستند در عالم

رمیده و بدگمان بودند همچون کبک کهساري

گندیدهطُزغويآن خواهی ازگر استفراغ می

بِدهمت، لیکن مکن دیگر وحل خواريمفرّح
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ِاَال یا صاحب اَلْدارِ، اَدر کَأساً منَ الْنّار

جارِيفَدفّینی و صفّینی و صفْو عینک الْ

اشک پالوده خود را هم آن خراب کن واي صاحب خانه، جامی از آتش به گردش درآور، مرا کامالً مست و

.جاري کن

فَطَفّینا و عزِّینا، فَانْ عدنا فَجازِینا

بِأضْرارِي'فَأنّا مسّنا ضُرٌّ، فَال تَرْضی

با زیان مواجه شدیم، به ضرر گردیم، مجازاتمان کن، ماحال ما را نیکو کن، گرامیمان دار، چون خواستیم باز

.ما راضی مباش

جحدناه'اَدر کَأساً عهِدنَاه، فَانّا ما

فَعنْدي منْه آثار، و انّی مدرِك ثارِي

جود است، موآن يهامن هنوز نشانهکنیم، نزدنمیرا انکارآن شناسیم به گردش در آور، مامیجامی را که

.)گیرممیمن انتقامم را(.من کوتاهی خود را جبران خواهم کرد

اَدر کَأساً بِأَجفانی فَدا روحی و ریحانی

ِو اَنْت الْمحشَرُ الْثّانی فَاَحیینا بِمدرار

تی، پس با ابر کرم رستاخیز ثانی هسجام را بر پلک چشمانم به گردش در آور، جانم و تن من فدا باد، تو

.کنمان خویش زنده

فَأَوقد لی مصابِیحی و ناوِلْنی مفاتیحی

و غَیِّرْنی و سیِّرْنی بِجود کَفّک الْسارِي

.به سیرم ببرات  کن، با دست بخشندهچراغهاي مرا برافروز، کلیدها را به من ده، دیگرگونم

البهمراچو نامت پارسی گویم، کند تازي

چو تازي وصف تو گویم، برآرد پارسی زاري
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بگه امروز زنجیري دگر در گردنم کردي

سلسله داريآن زهی طوق و زهی منصب، که هست

چو زنجیري نهی بر سگ، شود شاه همه شیران

چو زنگی را دهی رنگی، شود رومی و روم آري

اَال یا صاحب الْکَاسِ و یا منْ قَلْبه قَاسی

تُبلینی بِأفْالسی و تُعلینی بِأکْثَاري؟اَ

ي زیاد هاکشید و یا با بخششکسی که دل سخت داري، آیا مرا به تنگدستی خواهیاي اي صاحب جام،

شهره عالمم خواهی کرد؟

زكالْم کی کَاسما فه الْتُّرك رْبِ وسانُ الْعل

و ایسارِيتُغْنی عنْ اعساريفَناوِلْ قَهوةً

.نیاز کندبیبنوشان که از تنگی و آسانیزبان عربی و ترکی، هر دو در پیاله پاك کننده توست، شرابی

مگر شاه عرب را من بدیدم دوش خواب اندر

بینم جمالش را به بیداريچه جاي خواب؟ می

**********
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داري؟پرگرهابروکهگوشَتدرخواندافسونکی

عاري؟طربازباشدکهمنشینیکسبا:نگفتم

افسون یعنی دمدمه، فریب، . هاي مشکل را روي صفحه نوشتیمفرمایید امروز معنی واژهمیهمین طور که مالحظه

.اي من ذهنیو وسوسه

کند ازمیالبته این سئوال را از همه ما. کندمیکند به قسمت هوشیاري هر انسانی و از او سئوالیمیپس موالنا رو

چه کسی در گوش تو که از جنس خداییت هستی از جنس هوشیاري : سئوال این استآن جمله از شخص شما و

هستی، از جنس زندگی هستی افسون خوانده است که اینقدر اخم کردید؟ ابروهایت را در هم کشیدي، پر از 

دانید اصل ما و من اصلی ما میهمین طور که. پر از نگرانی هستی و این در صورت تو پیداستدردي پر از غمی 

چسبد میشود توي ذهنمیو بارها گفتیم وقتی هوشیاري وارد این جهان. فرم استبیخداییت است هوشیاري

و این تصویر ذهنی متحرك که با تغییر فکرها مدام تغییر. آوردمیبه مفاهیم این جهانی و تصویر ذهنی بوجود

شود منِ ذهنی است و من ذهنی یک تصویر میي که انسان متوجهن مناولی. شودمیکند من ذهنی نامیدهمی

یعنی از حرکت . شودمیو با تغییر فکرها کوچک و بزرگ. متحرك در ذهن است که ساخته شده از فکر است

آگاه آن توانید ازمیپرد و شما به عنوان هوشیاري ناظرمیهر فکري که در ذهن ماگیرد، و میفکر هویت

یک دمدمه است که به گوش شما به عنوان هوشیاري خوانده. یک وسوسه است یک افسون استباشید 

پس ذات شما از جنس خداست و خدا در ذات آرامش . شما از جنس زندگی هستید خود زندگی هستید. شودمی

یا از آیدمیشود شادي و این شادي از آنورمیهمین که انرژي خدایی پویا بشود طرب حاصل. و طرب است

اما این من ذهنی و تصویر من ذهنی هوشیاري جسمی دارد و فقط . اسمش طرب است. آیدمیاعماق وجود ما

آن آید که این زندگی و کیفیت زندگی در چیزهاي بیرونی است، درمیبنابراین به نظرش. تواند ببیندمیجسم را

بنابراین . شناسدنمیم را، خدا را و اصل ما رافربیچون هوشیاري جسمی دارد هوشیاريشناسدمیچیزهایی که

شود یک افسونی است به گوش هوشیاري ما که میهر فکري که در این من ذهنی ایجاد. کندمیدائماً انکار

کنیم تقریباً هر فکري می، یعنی هر فکري که مابیا بسوي من. گوید که زندگی در من استمیگوید،میچی

گوییم دو دو تا چهارتا، روي این هر میشود یک جوري به آنها من داد مثل مثالًنمیی کهبه غیر از فکرهاي علم

بنابراین . شود توي چیزهاي علمی هم من بریزدمیرود گرچه بعضی موقعها من ذهنی موفقنمیکاري بکنیم من
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وش شده و فقط اش فرامکند و فقط من ذهنی است من فکري است و من اصلیمیبراي یک انسانی که فکر

هوشیاري جسمی دارد، و این من ذهنی دلش شده، چون این من ذهنی از چسبیدن به چیزهاي مهم زندگی بوجود

آید و هر چیز مهمی که براي ما مهم است براي ذهن ما براي استنباط ما که در جامعه یاد گرفتیم که چه چیزي می

دارند و این من ذهنیشان دل مادیشان است و دل پس بیشتر مردم دل مادي . شود دل ماآن میمهم است

چیزي که من ذهنیآن حاال. ما باید دل خدایی داشته باشیم که از این دل خدایی طرب بیاید. خدایی ندارند

پس چیزي که من ذهنی یا ما به .خواهدمیحقیقتاً طرب و شادي است ولی این را از چیزهاي بیرونیخواهد می

. گیریم اینها خوشی است طرب نیستمیزند از بیرونمیین فکرهایی که در سرمانعنوان من ذهنی از ا

گوید غذا، یک غذایی که ما از بیرونمیگذاریم غذا چون در پایین هممیپس دو جور غذا داریم اسمش را

شود میش زیادکند وقتی سودمیگیریم به عنوان خوشی مثل تایید و توجه و این من ذهنی با سود و زیان کارمی

. شودمیکند ناراحتمیگوییم خوشی، و وقتی ضررمیشود این رامیدر فکرش این سود خوب است خوشحال

شود، هی میشود ناراحتمیخوشحالشود،میشود ناراحتمیشود، خوشحالمیشود ناراحتمیهی خوشحال

ولی هر کدام از این فکرها که من توي. ل بیشتر مردم استاین حا. رودمیرود باال و پائینمیبا فکرها آنور و اینور

چه هیجان مثبت چه هیجان . دهدمیهست؟ وقتی هیجان به ما دستآن فهمیم که من تويمیهست، از کجاآن 

براي . کندمیدااش هیجانات منفی ایجمنفی، چه خوشحالی چه ناراحتی، که پس از یک مدتی چون من ذهنی همه

من ذهنی چنان طرح شده که به . کنیم باید موقت باشدمیی را ساختن یک کاري است که مااینکه من ذهن

و درد ما را از خواب من ذهنی بیدار بکند از خواب افسون، موازات جلوتر رفتن و بزرگتر شدن درد ایجاد کند، 

ن است از طریق دهد که زندگی در ممیاینکه یک چیزي در بیرون به ما عالمت. ما افسون را بشناسیم

فکرهاي ما این را بشناسیم که نه زندگی در بیرون نیست، من خود زندگی هستم من باید به خودم که 

.امتداد خداست زنده بشوم، این خواب ذهن است، افسون ذهن خواب ذهن است

ی ما خواند، اولی خود ما، خود من ذهنمیدر گوش هوشیاري ما کی افسونگوشَتدرخواندافسونکیاز 

کند، که زندگی در نمیخواند حتی در خواب هم ما را رهامیبیست و چهار ساعته افسون. افسون خوان است

است شما باید توجهت را بدهی به چیزهاي بیرونی، اصالً جذب چیزهاي بیرونی آن بیرون است زندگی در این و

کند، میبراي همین موالنا سئوال. غلط استولیبکند ظخواهد حفمیبراي اینکه خودش را،باش، بچسب به آنها

رو هستی، اخمو هستی، ترش. بگویید که چه کسی در گوشتان افسون خوانده؟ که ابروهایت درهم کشیده است
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خوري؟ میترسی، چرا نگرانی؟ چرا اینقدر افسوسمیکنی، خشمگینی،میپر از استرسی، ناراحتی، حس جدایی

پس اگر کسی آمده در این جهان و به چیزها در ابروي تو پیداست، . داستو همۀ اینها در صورت تو پی

چسبیده و چیزها شروع کردند از بین رفتن براي اینکه هر چیزي در این جهان آفل است و از بین رونده است و 

ترسیده و از طریق ترسش و خشمش و حسادتش و رنجشهایش و تقاضاهاي زندگی از جهان بیرون یک 

. اش پیداستاش در قیافهاش و رنجشش و بقیه هیجانات منفیاین آدم کینه. ه انباشتهمقداري کین

دانی چه کسی تو را فریب داده؟ تو هوشیاري هستی میشود کرد چه زن چه مرد، تومیحاال این سئوال را از همه

نباشته شده؟ این تو خداییت هستی، تو از جنس طرب هستی، چه شده که اینقدر هیجانات منفی در دل تو ا

بینید که چه نصیحتیمیمگر به تو نگفتم با اشخاصی که از طرب عاري هستند مصاحبت نکن؟. کندمیاسئوال ر

اگر خود ما افسون خوان هستیم که دائماً به گوش خودمان افسون.پس ما باید بیدار بشویم. کندمی

افسونی آن نرویم. باشد نورافکن روي خودمان باشدکنیم باید حواسمانمیخوانیم خودمان را ناراحتمی

را هااول بفهمیم که ما افسون خوان هستیم و این دمدمه.خوانیم براي دیگران هم بخوانیممیکه براي خودمان

افتد اگر شما با کسی که درونش پر از میچه اتفاق. خوانیممیرا در گوش مردم به عنوان هوشیاريهاو وسوسه

بشینید؟ از طریق ارتعاش، بیشتر از طریق ارتعاش و از طریق سخن گفتن دردش را به دل شما منتقلدرد است

! گوید به خودت مغرور نباشمیالبته در پایین. بینید که دل شما به درد ارتعاش کردمیپس از یک مدتی. کندمی

ژي هستم و اگر در گوشمان افسون بگویی که من خوش منقار هستم، من جوان هستم، من شاد هستم، پر از انر

بخوانند، ما را بکشند به جهان بگویند بیا بیشتر بچسب مسابقه بده و و غم و دردیعنی افسون و غصهبخوانند

افسون من ذهنی فقط این نیست که بگوید برو به چسب به چیزها، خودت را .کارهاي من ذهنی را بکن

به زندگی برسی فقط این نیست بلکه القاي درد هم است ایجاد درد بیانداز به چیزها و انشاء اهللا در آینده

بنابر خواهد درد را زیاد بکندمیمن ذهنی که یک قسمتش درد در دلش است طبق قانون جذب. هم است

کنید ومیحاال اگر شما روي خودتان کار. خواهد دردش را به شما بدهدمیاین کسی که من ذهنی دردناك دارد

بصورت ،طرب خدایی است شادي خدایی است اگر خدا بخواهد خودش را در شما زنده کندهم که دانیدمی

و عزا و گرفتاري و خشم و توقع و رنجش و شکایت اینها خدایی شود نه بصورت غم و غصه میطرب ظاهر

تی انسان به حضور دهد که ما از خواستن دست برداریم، وقمیبراي اینکه خدا به اندازه کافی به ما شادي. نیست

شادي خدایی کافی . شودمیدارد به جایش شادي جایگزینمیزنده بشود به خدا زنده بشود از خواستن دست بر
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اما کسی که پر از . خواهدمیشود یا بسیار کممیهست، کسی که به شادي خدایی زنده است خواستنش یا متوقف

انباشتن آنها دردها کم خواهد شد یا از بین خواهد رفت، پایین کند از خواستن چیزهاي بیشتر و میدرد است فکر

خبر بیگذارد بیماري، یکی از عالیم این بیماري که یعنی من ذهنی بشود دل ما و ما از اصلمانمیاسمش را

حس نقص با انباشتن چیزهاي بیرونی بوسیلۀ هوشیاري جسمی . بمانیم، حس نقص است، بارها این را گفتیم

.شودمیبیشتر! شود، محال استینمبرطرف

تان را شما انرژي خوبتان را نیک. گویدنمیراآن ،نهگوید ما دلسوزي و عشق نداشته باشیم؟ میآیا موالنا

توانند روي من اثر نمیولی مغرور نشوید که آدمهاي دردمند. تان را در عالم پخش بکنیدتان را و شاديعشقی

شویم در سن چهمیما موقعی که بیدار. اول باید از عهدة من ذهنی خودش بر بیایداوالً که هر کسی . بگذارند

اول که مسئولیت . ایمکنیم به اندازة کافی درد ایجاد کردهمیدانم سی سالگی چهل سالگی مثالً به موالنا گوشمی

که حالمان خوب شد بگوییم که ما نباید که یک ذره . داریم درد خودمان را بیاندازیم کاري به مردم نداشته باشیم

نه به محض اینکه تو بیدار بشوي و زنده بشوي از مردگی من ذهنی به زندگی ! پا شوم بروم مردم را بیدار کنم

یکانسان عارف در دلش عدم است و از این عدم. کندمیاین انرژي کمک. شودمیاصیل این انرژي متصاعد

کما اینکه در پایین.کندمیضور دعوتحآنها را به گذاردمیسازندهرود که به دیگران اثر میانرژي بیرون

آدمی که . کشی، یعنی فضاي یکتاییمیشوي یعنی مردم را به روممیشوي و روم آريمیگوید که تو رومیمی

هر کسی درد دارد. خودش هم دور است. کندمیدلش پر از درد است آدمها را از فضاي یکتایی و خدا دور

، خشم، ترس، اضطراب، استرس اینها درد هستند که در درد چیه؟ رنجش، کینه. تواند به خدا نزدیک بشودینم

شوید که میابروي پر گره خالصه شده، آیا این بیت و دیگر ابیات استفاده عملی دارند؟ بلی، کامالً شما االن متوجه

دهید، خودتان با جدي گرفتن فکرهایی میفریبخوانید، خودتان خودتان را میخودتان به گوش خودتان افسون

سال پیش همسرتان چی کار 10آید مییادتان. شویدمیناراحتهاگذرد یعنی همین وسوسهمیکه در ذهنتان

! خواند؟ اینجا که کسی نیستمیکی افسون. شویدمیپرید باال ناراحتمیکنیدمیکرده یک دفعه طغیان

وقتی خوب از عهدة خودش بر . آیدمیب انسان خیلی مرد باشد از عهدة خودش برخو. خودتان هستید، خودتان

ولی کسی که . تواند به دیگران کمک کندمیآمد انصافاً و از صمیم قلب خودش با خودش دید که نه دردي ندارد

وي خودمان پر از درد است چه عشقی چه کمکی به دیگران بدهد؟ پس ما اول روي خودمان متمرکزیم نور افکن ر
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و در ابتداي کار . توانیم کمک کنیممیاست، بعداً اگر زنده شدیم به دیگران از طریق فرستادن انرژي یا گفتگو

شما . کنیممیخواهند به ما بدهند حفظمیهاي ذهنی دیگر که درد راخودمان را از من ذهنی خودمان و از من

دي اصیل زندگی زنده است؟ یا خوشی دارد؟ آیا این آیا کسی به شا.تشخیص بدهید کی از طلب عاري است

.کند، من داردمیرود درد حملمیرود؟ اگر باال و پایینمیکند هی باال و پایینمینوسان

توگوشبهفروخواندافسونیپرزهریکی

بیماريپیغامدهدپرغمسینهصحنز

فقط افسون نیست که ما را به خواب فرو ببرد، . دخواند زهر دارمیافسونی که من ذهنی ما به گوش هوشیاري ما

وسوسه بیرون که . تواند بکند، ما هم همینطور شدیمنمیماند و کاريمیحرکتبیافسون کردن یعنی یک نفر

حرکت کرده، ما را العالج کرده، بیآید ما رامیدر تلویزیونهاهاي دیگر مثل منبوسیلۀ من ذهنی خودمان و من

دهم میگوید من به تو دوامیپایین. نه، ما چاره داریم. نداریم جز این که اینطوري باشیماي کنیم چارهمیما فکر

پس این افسونهایی که من ذهنی ما . ، یعنی از بیرون غذا نگیريخوب بشوي به شرط اینکه دیگر گل خواري نکنی

، نه، زهر نیستاي ن خواب رفتم هیچ مسئلهم: خواند فقط افسون خالی نیست که بگوییممیبه گوش هوشیاري ما

کندمیکسی که کینه و رنجش حمل. کندمیفکر ما را مسموم. کندمیدارد، درد دارد این بدن ما را مسموم

پس افسونی که این شخص از بیرون به . کندمینریزد، آلودهآن تواند فکري بکند که این کینه و رنجش توينمی

. کندمیمومدهد شما را مسمیشما

گوش در آن گوید فرو خواند به گوش تو، اینطوري نیست که به گوش تو بخورد از این گوش در بیاید ازمیخالصه

پیغاماز فضاي سینۀ پر دردشپرغمسینهصحنز.گیریدمیکند و شما این پیغام رامیبرود، نه، روي شما اثر

و این پیغام موالنا ما !شودنمیامگیرم هیچینمینگویید که من. یریدگمیدهد، شما پیغام رامیرا به شمابیماري

باید . دهیممییمانهاما چقدر افسون پر زهري در خانواده به بچهکند به اینکهمیکند بیدارمیرا هوشیار

لخیاگر من مادري هستم درد دارم، پدري هستم درد دارم و این مادر و پدر باهم اوقات ت. مواظب باشیم

این افسون زهرآگین در این فضا هست و . کنندنمیصحبتهاکنند و گره در ابرو دارند و حاال پیش بچهمی

، افسون پر زهرشود یا میزند ولی از صورتش زهر متصاعدنمیاین که یک نفر حرف. کندمیهمه را مسموم

چرا موقوف گفتاري؟گوید میند بگیرند، پایینتوانمیآنتن مخفی دارند، آدمها هم آنتن مخفی دارند، همههابچه
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توانست قیافه را بخواند و بفهمد که یک نفر پر از غم است میآنتن اصلی ما کهآن زنیممیبراي اینکه تا ما حرف

در ذهن مشغول نقش بازي . شویممیرویم توي ذهن، مشغول ذهنمیشود و مامییا پر از شادي است ضعیف

دانید که اگر شما مسئولیت دارید در یک جایی مثل خانواده مواظب افسونهاي پر میس االنپ. شویممیکردن

اینها در این سینه اید و این دردها را هنوز نیانداختهاید اگر شما در بچگی در نوجوانی درد کشیده. زهرتان باشید

باشد تان رتان باشد بچههست، چه بسا که اینها را بدهید به یک شخص دیگر، شخص دیگر ممکن است همس

این دردها . دوستتان باشد، هر کسی در جامعه باشد، باید مواظب باشید تا این دردها را هوشیارانه بیاندازید

گوید من ترا میزندگی،چرا؟ براي اینکه قانون تکاملی زندگی است. نخواهند گذاشت شما زندگی بکنید

تاکید نکنی، بعد من ذهنی یواش یواش آن رست کنی رويفرستادم آنجا، قرار بود موقتاً یک من ذهنی د

بصورت یک ،شما بفهمید این من ذهنی جاي زندگی نیست، بگذاري متالشی بشود،شودمیدردش زیاد

گوید بصورت خداییت، از آنجا من ترامیبپري به صورت هوشیاري، بصورت من، زندگیآن شاهپرك از توي

فرستم پیغامهاي دردمیی آنجا جا خوش کردي من هی به تو پیغامشما رفت. دهممیپرانم، پروازمی

تو . گویدمیزندگی! شوينمیمن حتی بدن ترا مریض کردم بازهم متوجهشوي؟نمیفرستم، چرا متوجهمی

نالند چرا میدهی همهمیدهی، به بیرونات  میدهی، به بچهمیدهی، به همسرتمیافسون پر زهر را به خودت

شوي؟ نمیجهمتو

خوانید پس نگذارید دیگران به گوش نمیاگر شما بیدار شدید افسون پر زهر توي گوش خودتان و کسان دیگر

!کنممینه دلسوزي: بگوییم. این عشق نیست که بگذاریم مردم توي گوش ما افسون پر زهر بخوانند. شما بخوانند

کند، باید همه مرضهاي آنها را میدهد معاینهمیکند دوامیتا مریض را که مریضند معالجه100یک دکتر روزي 

دهم ترا دوست میکنم به تو دوامیهمانجا بشین من خودم را محافظت: گویدمیبگیرد؟ این عشق است؟ دکتر

.خواهم بگیرمنمیدارم ولی مرض تو را

نگاه کن بیماري ) گویندمییشانگویم انمیمن(گوید، سینۀ پر غم بیماري استمیشما توجه کنید موالنا چه

. انگیزد، قضاوتهاي پر زهر، انتقادهاي نیش دار، گفتن و دیدن عیبهاي گزنده پیغام بیماري استمیجدایی را بر

کی گفته ما اینهمه قضاوت کنیم؟ زندگی فضاداري و فضاگشایی است زندگی همۀ انسانها را در آغوش مهرش 

دشمن نباید داشته باشیم، ما دوست و . از جنس او باشیم باید اینطوري باشیمما همگرفته حاال ما چرا نگیریم؟ 

این چیزها آفلند به هر چیز آفلی و از بین . گوید بچسب به چیزهامیي پر زهر من ذهنیهاوسوسه! دشمن داریم
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ته باشد؟ بسیار نادر شما تا حاال کسی را دیدي که ترس نداش. ترسیمیروند و تومیبچسبی اینها از بیناي رونده

گفت ذهن ما براي دیدن و . عالئم بیماري هفته گذشته داشتیم. ترسند چون چسبیدند به چیزهامیاست، همه

تا تکه نکند و . کندمیتواند ببیند، هی تکه تکهمیکند بعدمیي مرده تجزیههادرك کردن حقیقت را به تکه

این اسباب مرده است گفت به اسباب توجه نکنید . دهدمیقرارولی همان تکه مرده را وسیله. بیندنمیشدنکُ

حواست باشد همین اسباب . توانی به زندگی یا به خدا برسینمیدهد با این اسباب مردهمیکه ذهن نشان

عاشق یک افسون مرده،یک هوشیاري زنده. مرده موضوع وسوسه هم هست، موضوع افسون هم هست

ما باید بیدار بشویم ما باید بصورت حضور ناظر بکشیم عقب ذهنمان را . ز زهر استتازه افسونش پر ا.شودنمی

کند؟ اول شما باید میکند؟ چقدر فکر دردمندمی، چقدر فکر منفیکندمینگاه کنیم، ببینیم ذهن ما چه کار

آیند فکرهاي میاین دردهاآیند باال، میانکار نکنید، بعد هر موقع این دردها،اعتراف کنید درد دارید، اگر دارید

بگویید این فکر این درد را . بعد به صورت حضور ناظر رابطه میان فکر و درد را قطع کنید. گیرندمیشما را به کار

ولی اول اعتراف . درد را ایجاد کند، فکر را قطع کن، ناظر فکرت باشآن فکرآن کند قیچی کن، نگذارمیایجاد

هاشود میل داري که به یکی درد بدهی میل به اوقات تلخی داري، و بعضی موقعمیبکن که درد داري، حالت خرا

مان کنیم به دل بچهمیکنیم که ما پیغام بیماري را از دلمان منتقلمیما باید اعتراف بکنیم اگر. کنیمیاین کار را

:گویدمین رااتفاقاً بیت بعدي همی. دهیممیآنکه معصوم است هنوز چیزي یاد نگرفته، ما

راابروکردهلمخَلَّرا،روتُرُشآن دیديچو

گفتاري؟موقوفچرا،بشناسشوبگریزاواز

روي خودت را ببین، به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه کن، ببین یک رو را دیدي اول ترشترشآن وقتی شما

و این را بدان که اگر . این پر از درد استتصویر ذهنی چرخان آنجا هست به عنوان من ذهنی، این اخمو است 

کار نکردي و شناخت و ضعیف شدنش آن همچون چیزي وجود دارد که وجود ممکن است داشته باشد اگر روي

. کند و شما باید ناظرش باشیدمیبرد، در اینصورت بدان که این مسئله ایجاد خواهد کرد و مسئله ایجادمیزمان

کند، خواهی میو درد زاکنی این ذهنت را خواهی دید که فکرهاي درد آلود میتماشاوقتی به صورت حضور ناظر 

کنید میهست که شما شروعهاکند و آنموقعمییک مود سیاه و یک دردي به شما حملههادید که بعضی موقع

همان . نیستشود حواسش میدیگرآدم بیهوشبه فکرهاي منفی کردن و شدیداً منفی کردن و آنموقع هست که
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موقع است که ممکن است حرفهایی بزند که بعداً پشیمان بشود، یک کارهایی بکند پشیمان بشود براي ایجاد درد 

کند و میهمان موقع هست که باید تیز باشد و کاري نکند، اگر دیدید خشم غلیان. براي خودش و دیگران

یکی چیزي را حملتان بدانید که در سینه. دکند مواظب خودتان باشیمیکند ترس غلیانمیحسادت غلیان

بینیم حاال او میو بر حسب او و هر چیزي که در مرکز ماست برحسب او و با عینک او حاال جهان را. کنیدمی

.شودمیحسادت باشد ببینید که چی. شودمیخشم باشد ببینید که چی

شیطان ما . طرز بزرگ شدن ماستمخَلَّل، واقعاً این واباندنیعنی چیزي که در سرکه خمخَلَّل،راابروکردهمخَلَّل

را به تله انداخته دور باطل ایجاد کرده، آمده درد ایجاد کرده درد را گذاشته توي دل ما، خوب من مادر این بچه را 

دهم میهست خوب من اگر درد داشته باشم درد راام کنم بعد هم سه چهار سال بغلمیماه توي شکمم بزرگ9

یعنی سرکه در اینجا . دادمآن طریق که پیغام بیماریم را بهآن خواهد مرد باشد یا زن باشد، ازآن میبه او، حاال

خوابانید خوب چی درمیکه االن زاییده شده توي سرکه درداي منفی است، سرکه یعنی درد، شما یک بچه

ولی خوب ما از خودمان که. اول بشناس فرار کن از آن، بگریز و بشناسشکرده ابرو را، از اومخَلَّلآید؟ می

توانیم فرار بکنیم، ما خودمان هم توي سرکه خوابیدیم یعنی ما را خواباندند، به ما یاد دادند که باید تو توقع نمی

شکر را باید از دیگران طلبکار باشی، به ما یاد ندادند که شما قانون جبران را رعایت کن و شکر کن،داشته باشی، 

کنند ما بلد نیستیم از آنها میکار خوبی براي ما. ما حتی سپاسگزاري خالی هم از مردم نداریم. به ما یاد ندادند

را هم بده، این کار درست نیست اش گوییم بقیهمیخواهیم،میدهد دوبرابرمیهر کسی چیزي به ما. تشکر کنیم

فکر! گوید بیشتر بخواهمیواستن، پیغام بیماري چیه؟ بیمارياینها کار من ذهنی است، هی خواستن خواستن خ

خواهد؟ همان چیزهایی که با آنها هم هویت است، و با انباشتن آنها میکند با بیشتر خواستن، حاال چی رامی

. شودمیمسایل بیشتر! شودمیمسایلش حل

. سلطه گفتاري یعنی زیر سلطه ذهنیچرا موقوف گفتاري؟ موقوف یعنی وابسته، چرا در گرو گفتاري؟ زیر 

کند، میبندي نگاه کنی ببینی که اوالً که من ذهنی تو چه کارنمیتو چرا بصورت حضور ناظر این دهنت را

چک کردیم؟ در کنترل حضور شماست؟ و دارید تماشا. یک، اول باید این من ذهنی خودمان را چک بکنیم

اگر تکان بخورد شما. تواند بکندنمیاظر ذهن هستید کار زیاديکنید و نمیکنید تا زمانی که تماشامی

هر فکري بکند که به ضرر . بینیدمیي بیرونی داشته باشد شماهابخواهد خشمگین بشود بخواهد انگیزه. بینیدمی

با و. آیدمیمخصوصاً اگر تسلیم باشید موازي با زندگی باشید خرد زندگی به کمک شما. بینیدمیشماست شما
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خواهد بگوید که امروزه متاسفانه درد موفق شده که ما را با خودش هم هویت بکندو میموالنا به مامخَلَّلواژه 

و اگر آدمهاي زیادي در سینه شان درد .خواهد بیشتر بکندمیرود و درد رامیطبق قانون جذب درد بسوي درد

اگر قرار باشد آدم از خانه ! باشند، جامعه هم سرکه استدر سرکه خوابانده شدههاداشته باشند یعنی این آدم

بیرون برود با بیست نفر برخورد بکند هر بیست نفر یک جوري ناراحتند یعنی از طرب عاري هستند، خوب در 

آیا زندگی لحظه به . پس باید خیلی مواظب باشیماند کنیم که دائماً ما را توي سرکه خواباندهمییک فضایی زندگی

.خواهد به ما کمک کند؟ بلی، تنها امید ما همان استمیخواهد به ما کمک کند؟ خدا لحظه به لحظهمیهلحظ

خواهد میبینید که قرار باشد که سرکه باشد، سرکه در صورت مردم، ترش رویی در صورت مردم، و هر کسیمی

اگر هم کسی خواست . ید، مواظب باشیدیک پیغام درد به شما بدهد، شما باید پرهیز کنید روي خودتان تمرکز کن

دائماً با پذیرش اتفاق این لحظه و موازي بودن با زندگی و عمل تسلیم، . شما را تحریک کند، تحریک نشوید

تا زمانیکه شما با زندگی موازي هستید و با اتفاق این لحظه . خرد کل را، خدا را عمالً به زندگیتان بیاورید

. کندمیجریان خرد و عشق و لطافت از شما عبورآن خواهیدنمین لحظه زندگیآشتی هستید و از اتفاق ای

فت اشوید چون خرد زندگی براي شناسایی و لطنمیاگر دیگران بخواهند شما را تحریک کنند شما

رویدنمیشما از کوره درهابه این آسانی.شودمیوارد چهار بعد شمازندگی براي حس خوب همان طرب 

شوید، ما که عمق بینهایت که نداریم، در این لحظه که ریشه بینهایت نداریم، ما روي نمییم تحریکگونمی

آن ولی وقتی رفتیم به ذهن،. ولی اوایل آسیب پذیر هستیمشویممیکنیم یواش یواش عمیقترمیخودمان کار

رود این آدم میعه یادتانوقتی شما شروع کردید با یکی به حرف زدن یکدف. شودمیتشخیص حضور ما کور

گویید من االن میکه شما مثالً: شوندمیشروعهامخلل بوده و ترش رو بوده و این آدم پر از درد است و نقشه

آن .فروشنده هستم باید این کار را بکنم، یا پدر هستم باید این کار را بکنم، یا استاد هستم باید این کار را بکنم

رود به نقش ومیکنند و آدم حواسشمیشروعهاو نقش. استاد استآن د هستم یاگوید مثالً من شاگرمی

گفتار بازهم . زندمیچرا موقوف گفتاري؟ چرا گفتار شما را گول: گویدمیبراي همین است که. رود توي ذهنمی

ده از افسون انسانهاي کند که شما خودتان را هر جوري شمیبینید که موالنا تاکیدمی.افسون استآن قسمتی از

ت رااو البته از من ذهنی دردمند خودت هم حفظ کن، کی را؟ من اصلی را، من فطري را، خداییدردمند حفظ کن

.هست که اصل توستآن هست که مقدس است،آن 



Program # 629گنج حضور629برنامه شماره 

14: صفحه

دیدي؟اورنگچونچشش،رادریاآبحاجتچه

منقارينوشچهاگرآبش،کندپرزهرتکه

ما حالمان اکثراً . خوب استاول زندگییت است واقعاً هم حالت حاالکهین دهن، یعنی گرچهنوش منقار یعنی شیر

خندیم شوخیمی.در بیست سالگی خوبه هنوز جوان هستیم و شادي زندگی با ما هست و نوش منقار هستیم

ا بچشی، بخوري رگوید چه نیازي هست که آب دریاي شورمی.هنوز آنطوري حال ما را من ذهنی نگرفته،کنیممی

خواهی میدهد که پر از زهر است براي چیمیبینی رنگش نشانمیبینی وقتیمیامتحان کنی، وقتی رنگ آب را

همۀ دردهاي انسانها در این عالم در زیر به هم خواهد بگوید که می.شويمیبخوري؟ اگر بخوري پر از زهر

هفته گذشته داشتیم که با استفاده از آیه قران گفت . لندوصلند و همۀ هوشیاریهاي حضور هم در زیر بهم وص

یعنی در این جهان آب هم هویت شدگی و درد که در انسانها زندگی. کندمیکه آب شور را از آب شیرین جدا

دانید که شما از جنس خداییت و میشما االن. شوندنمیکند و هوشیاري حضور، آب شیرین به هم قاطیمی

اصلتان طرب است و یک آب شور یا آب پر از زهري هم و دریایی پر از زهر هم در این جهان هوشیاري هستید

چه نیاز هست که تو . کنندمیخواهند این را به شما بدهند بخوري، بعضی آدمها این را حملمیهست که آدمها

موقوف گفتار نباشی، اگر بینی رنگ هوشیاري از قیافه آدمها پیداست اگر میاین را بچشی؟ همین که رنگش را

البته ما دائماً مشغول گفتار هستیم اگر ذهن ما وسوسه کند و ما دائماً این فکرها را .مشغول گفتار نباشی

تواند آب شور را تشخیص بدهد و تشخیص بدهد که میآنتنی کهآن جدي بگیریم مشغول فکرمان باشیم

شما چرا درد خود را. توانیم ببینیمنمیخودمان همشود حتیمیخواهد به ما درد بدهد، کورمیچه کسی

شما موازي بشو از اتفاق این لحظه . آیدمیخوري؟ االن که از زندگی آبمیچشی؟ آب شور خودت را چرامی

چیزي که ذهن در این لحظه نشانآن شما بدان. بینی آب از آنطرف جاري شدمیزندگی نخواه، آب نخواه

تواند وسیله باشد براي زندگی این مرده است شما را میکند که بیا یامیکه شما را وسوسهکنیمیدهد و فکرمی

! پس به عنوان هوشیاري دست از سرش بردار، چه کار داري که چیه. رساندنمیبه جایی

و آگاه خواهم وصل به خدا باشم و از ذهن امیمن. خواهم خبر از ذهن خدا داشته باشممیگفت منمیانیشتین

ذهن آن تا زمانی که من به. افتد دیگر جزییات استمییعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی. اتفاقات جزئئات است. باشم
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انبار به فضاي یکتایی اتفاقات جزئیاتند، آن عقل کل، بهآن به) اصطالحاً ذهن، خدا که ذهن ندارد(وصل هستم 

.اتفاقات مرده اند

رنگ دریا مشخص است زرد است و مسموم کننده است براي چی برداریم بینیدمیپس رنگ دریا را که شما

من . ؟ ولی انسانها اول من ذهنی دارند مغرورندشوم یا نهمیبخوریم امتحان کنیم که ببینیم که حاال من مسموم

را اي هتوانم به تلویزیون نگاه کنم هر برناممیسالگی من35سالگی 30سالگی 25سالکی 20ذهنی مغرور است، 

تو فکر کردي ! عجب. شودنمیهیچ چیزیمنگاه کنم، برنامه بد را نگاه کنم خوب را نگاه کنم اخبار بد را نگاه کنم

شود؟ مخصوصاً نمیگویی هیچ چیزتمیآید چیمیشود، لحظه به لحظه پیغام بیماري به دل شمانمیهیچ چیزت

شود، چرا؟ چون فکرنمیرا نگاه کنید هیچ چیزتانهاامهکنید که بعضی برنمیشما فکر. از طریق تلویزیون

منقار یک مرغی خیلی شیرین است لب شیرین است براي اینکه جوان است براي اینکه . کنید نوش منقاریدمی

گیرند این میاین قدر جدي. شوندمیبینیم که جوانها هم زودي افسردهمیهنوز افسرده نشده، که امروزه

این قدر پیغام بیماري توي دلشان از اینور از . تواند کمک کندنمیرا حتی جوانی همهااین وسوسهفکرهایشان را 

گیرند از فکرهایشان هویتمیشوند، فکرهایشان را جديمیشوند افسردهمیشود زودي بیمارمیآنور تلقین

ولی چون این سیستم . شودمیبآید حالشان خرامیشود فکرمیآید حالشان یک کمی بهترمیفکر. گیرندمی

طرح سیستم . کند آدم باید به طرح این سیستم توجه کندمیکند دل آدم را پر از دردمیباالخره آدم را مریض

هم این است که درد ما اینقدر زیاد بشود که ما از خودمان بپرسیم اش من ذهنی براي ازدیاد درد است فایده

درست مثل آهن سرخ . براي چیه؟ از این لحاظ در خدمت زندگی استاین درد براي چیه؟ و پیدا کنیم 

گوید منمیمن ذهنی. سوزانممیمن! نهاگوید به من نچسبیمیگوید به ما؟میگداخته است چی

شود و زندگیمیولی همان حرفش به من نچسب مفید است ما اگر گوش بدهیم دور. سوزانم به من نچسبمی

اگر توجهمان را از . نچسبیم، حرفهایش را جدي نگیریمآن من ذهنی دور بشویم بیندازیم بهخواهد ما از این می

وقتی شما .ما چرا از خدا آگاه نیستیم؟ براي اینکه از بتها آگاهیم. رودمیروي این برداریم توجهمان روي زندگی

ندگی در این لحظه آگاه باشیداز یک چیزي آگاه هستید از یک چیز دیگر آگاه نیستید حاال شما بیایید از ز

پیغام آهن سرخ گداخته مفید . سوزانممیگوید نیا سوي من منمیبت. بتها دیگر آگاه نیستیدآن بینید که ازمی

من که به شما گفته بودم که نیا، مرا :گویدمیگله نکنید،وقتی شما چسبیدي شما را سوزاند. است اگر گوش کنیم

گوید که نیا میسوزاند ولی از اولمیمن ذهنی هم همین طور است، آدم را. ه من نچسبیکه تو باند این طور کرده
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گوید براي چی از من غذامیچشیم؟ هر من ذهنی به صاحبشمیگوید براي چهمینگاه کن به من، اینهم همین را

هیچ فایده . تو را بیدار کنمگوید درد من براي این است کهمیاز این لحاظ مفید است. خوري؟ تو که غذا داريمی

کنی؟ یک خرده درد برایت کافی بوده، این میخودي این درد را نکش، چرا خودت را خراببیدیگري ندارد تو

سالگی30ساله مثل فوالد را در 20من یک جوان . نشوات  و جوانیات  و مغرور به شیرین دهنی. قدر دیگر نکش

در ضمن این . (کنممی، دیپرسشکنممیکنم ضعیفمیرا مریضاش یم تنهابا همین وسوسه! توانم آب کنممی

ایراد گرفته بود که شما باید بگویید دپرس در فارسی دپرساي دیپرس است یک بینندهاش کلمه تلفظ انگلیسی

)به دیپرسایم گویند ولی ما عادت کردهمی

عالمدربودستندکهظریفانیولطیفان

کهساريکبکهمچونبودندانبدگمورمیده

گوید قبل از ما انسانهاي لطیفی بودند که زنده به عشق بودند زنده به زندگی بودند و عمق بینهایت داشتند و می

کهدیدند مثل خود موالنا، میلطیفان بودند ظریفان بودند نکته سنج بودند همه چیز را. به خدا زنده شده بودند

، یعنی از رمیده و بدگمان بودندآنها چه جوري بودند؟ . ین عالم قبل از ما بودندکه در اعالمدربودستند

چسبیدند که نمیرمیدند و بدگمان بودند یعنی به هر کسیمیي ذهنیهارمیدند، از منمیانسانهاي دیگر

، کوهساررمیده و بدگمان بودند مثل کبککردند مییعنی این لطیفان و ظریفان احتیاط. شودنمیام هیچی

برخورد آن خواهی با لطف بامیروي ومیکند، هر چی یواشمیبیند فرارمیکند در کوه هم آدم رامیکبک فرار

دیدند میاین لطیفان و ظریفان هم همین طور بودند براي اینکه بمباران پیغامهاي بیماري را. کندمیکنی فرار

پس بنابراین شما نباید به خودتان مغرور باشید بگویید که . دگذارمیدانستند که روي آنها هم اثرمییعنی

خوانم هر میهر کتابی را. شودنمیهمام کنم هیچیمیکنم و روي همه کارمیروم همه را عوضمیمن

نه . شومنمیدهد من بیمارمیکسی پیغام بیماريکنم ولو میکنم با همه صحبتمیرا تماشااي برنامه

کنند دو تا میبینیم باهم ازدواجمی، دو آدم جوان راکنیممیاش یواش ما همدیگر را مریضیواش یواش یو

سال بعد بیا ببین اینها پیغام 10سالگی، 25من ذهنی، خانم خیلی جوان خوشگل، آقا بسیار قوي خوشگل، در سن 

10د همدیگر را کنترل کردند، بیماري را به گوش هم خواندند زندگی را تلخ کردند اوقات تلخی کردند، ترسیدن
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چرا؟ پرهیز. شوندمیقدرت بدنی از بین رفت، یواش یواش دارند مریضآن جوانی از بین رفتآن سال است

.کنندنمیکنند، تاملنمی

. خواندمیبه گوششآن اول انسان زیر نفوذ ترس و کنترل من ذهنی خودش است به عنوان هوشیاري، افسون را

خوانند پیغام میکسان دیگري هم هستند افسونخوانندمیخواند، دو نفر افسونمیافسونیک کس دیگر هم

کنید که چه اتفاقی براي ما افتاده؟ چرا آدمها میشود، پس شما فکرنمیشما نگویید آدم بیمار. دهندمیبیماري

؟ بدن خوب کار کند درست کار کندگیرند؟ مگر قرار نیست که این میراهاسالگی انواع مرض50سالگی و 40در 

مگر این بدن را خدا خلق نکرده براي چی باید برخی امراض را بگیرد آنهم در سنین جوانی؟ پس یک اشکالی 

اینها از . این درس بزرگی استرمیده و بدگمان بودندعالمدربودستندکهظریفانیولطیفان! وجود دارد

موالنا . گویدمیگویم موالنانمیاریشان، از تلقینات شان، این را منترسیدند از پیغام بیممیي ذهنیهامن

آن .یش استهاکند خودش هم جزو لطیفان و ظریفان است از بزرگترینمیخودش را هم قاطی. وصل است

.شودنمیام و هیچی! دانممیما باید گوش بدهیم با من ذهنیمان نگوییم که من. کندمیدارد این نصیحت را

شود ولو اینکه جوان هستی و بدنت هم از فوالد است مثل فوالد است، قوي، یواش یواش یواش یواش زهرش رامی

گفت بشناسش یادتان است؟ . شما باید بشناسید. کنداش میکند روز به روز مسموممیریزد به بدن تو خرابشمی

.یاد بگیریم و در زندگیمان عمل کنیماینها پندهایی هستند که باید از بزرگان . از او بگریز و بشناسش

گندیدهطُزغويآن ازخواهیمیاستفراغگر

خواريوحلدیگرمکنلیکنبِدهمت،حمفرَّ

یعنی گل خواري، گل خواري خواريوحلیعنی گل، وحلیعنی دواي دل درد، مفرَّحیعنی خوراك غذا، طُزغو

که شما اي وردن، ترس خوردن، اضطراب خوردن، هر تجربهیعنی از بیرون غذا خوردن توجه خوردن، تایید خ

است یعنی گل وحلخوریدمیهر چیزي که از بیرون. استوحلخورید میراآن کنیدمیاالن با هیجانات منفی

گرفتند، میخوردند بعد دل دردمیداشتندمیقدیمها مردم گل خوار بودند گل را بر. است، خاك است ضرر دارد

باال بیاوري این غذاي گندیده را، ) استفراغ(خواهی میگوییدمی.خوریممیخواهیممیزند ما از بیرونمیتمثیل

. شودنمیاین غذاي گندیده که ما خوردیم مخلوط درد و هم هویت شدگی است و رفته گیر کرده در مرکز ما هضم

رده هوشیاري درست کرده، مغز ما را او درست درست کتن ما را زندگی . تواند این را هضم بکندنمیاین سیستم
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چیزي که بنام هیجان معروف است و . کرده، ذهن ما را او درست کرده، و تمامی ابعاد وجودي ما را او درست کرده

عشقشود لطافت میشود تبدیل به احساس عشقمیشود در مورد زندگی وقتی من زایلمیدر ذهن مثل خشم

ي هارود و بجایش انگیزهمیو ترس و خواستن براي فکر کردن و عمل کردن از بیني خشم هاانگیزهشودمی

ما باید این غذاي . شود، طرب گفت امروز طربمیشود مهممیگیرد، شادي اصلمیشادي و عشق جایش را

ن و گندیدة درد و هم هویت شدگی را که االن در دل ماست و با این بدن یکی نخواهد شد این بدن و این ذه

دهم میگوید من دوامی.تواند جذب کند و هضم کند باید بیاوریم بیندازیم بیروننمیاین سیستم این را

، شما امروز تصمیم بگیرید که هیچ توقعی از هیچکس و هیچ دهم اما پس از این نباید گل خواري بکنیمیمفرح

.وحل خوار دیگر نباشید.چیز و هیچ وضعیتی در جهان بیرون به عنوان غذا نداشته باشید

این . آیدنمیاین دوا از بیرونمفرح واضح است . که چی هست. دهدمیحاال با ابیات عربی این مفرح را توضیح

کردیم که زندگی از بیرون به درون است و هیمیواضح است چون از بیرون غذا گرفتیم خوردیم و تا حاال فکر

وقتی از . شوید از درون به بیرون استمیالمان خوب بشود، امروز متوجهگفتیم از بیرون بیاد به درون ما حمی

بینید که درون شما و مرکز شما دل شما باشد پر از درد است، میخواهید بروید یک دفعهمیدرون به بیرون

اندازیم دور، پس این را باید بکنیم بی. رود درد است و باید چاره این کار را بکنیممیچیزي که از درون به بیرون

و هر چه زودتر این موضوع را . خواهمنمیبشناسید و بگویید که این دل تقلبی است من این رااوالً این مرکز را

بینید که پدر یا مادرتان میسالتان است20سال یا 15حتی شما اگر جوان هم هستید . متوجه بشوید بهتر است

رد و از طرفی دلش پر از درد است و این درد را به بیرون پخشخواهد غذا بخومیهنوز حرص دارد و از بیرون

گویید میتوانید متوجه باشید، از آنها تقلید نکنم، شما نزدیک زندگی هستیدمیکند و متوجهش نیست شمامی

شود از میاستفراغ کرد این را دلت از عدمگوید استفراغ، اگرمیاینجاحاال . خواهم دلم را پر از درد بکنمنمیمن

کنید، این سینه را بسته همین طور که میشود سینه را بازمیشود، فضاي خالیمیشود پر از نورمیخدا

ما ممکن است . رودمیمحدودیت است تنگ است و خساست است این خساست و تنگی و تنگ نظري بیرون

خواهیم، نمیز خوبی براي هیچکسقیافه خندان مصنوعی داشته باشیم ولی وقتی دلمان پر از درد است هیچ چی

شویم از یک همچون چیزي، پس شما باید میبیداربراي دیگران بخواهیم مخواهیمیخواهیمنمیبراي خودمان

یتان را بیندازید، هاباید درهایتان را بیندازید، باید رنجشهایتان را بیندازید، باید کینه. این را از خودتان بیندازید

ترساند بگویید توي میترسید چه چیزهایی شما رامیواظب ترستان باشید که از چه چیزهاییباید هوشیارانه م
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من از جنس زندگیم و از جنس ترسم،میاین یک چیز مرده است که من ازش. این زندگی نیست این ماده است

که ذهنم این هستم اي خدا هستم و خدا پشت من است، عقل او پشت من است من چرا موقوف این چیز مرده

. انداختن این همین استفراغش است. اندازممیمن این را. دهدمیلحظه به من نشان

ِاَال یا صاحب اَلْدارِ، اَدر کَأساً منَ الْنّار

فَدفّینی و صفّینی و صفْو عینک الْجارِي

اشک پالوده آن ب کن وخرااي صاحب خانه، جامی از آتش به گردش درآور، مرا کامالً مست و

.خود را هم جاري کن

نه االن رو کرد به صاحب خانه، صاحب خانه خداست، حاال خانه را شما بگیر جهان اظهار شده و اظهار نشده یا 

صاحبش . یکی هم فضاي یکتایی است و این دو باهم است،یک خانه من این تن است،گیريمیبراي خودت

پس معلوم شد ما با ذهنمان رو به . هان خانه ماست، صاحبش زندگی استجآن خالصه این جهان و. خداست

. صاحب خانه که در ذهن نیست من ذهنی صاحب خانه نیست. خواهیمنمیاالن دیگر از ذهنمان. کنیمنمیبیرون

یک چند روز حضور ناظر باش، ببین از من! بابا ول کن من بروم:گویدمیمن ذهنی. من ذهنی مستاجر هم نیست

9مادر بودم خورم، من مثل رحمنمیبگذار بروم من دیگر به درد تو!گرفتی مرا نگه داشتی. آیدنمیبه تو زندگی

کنیم به صاحب خانهمیو ما رو!سال هم توي رحم من بودي برو دیگر بابا7،8ماه آنجا ماندي دیگر آمدي بیرون 

پس به گردش . از آتش را به گردش در آور، و این آتش عشق استیعنی یک شرابیاَدر کَأساً منَ الْنّار:گویدمی

ولی،اول به من بدههابه کسی نده:گفتمیمن ذهنی بود. خدا این آتش را به ما بده و به همه بدهاي در آور

ما باید همه را تشویق کنیم که شراب را بگیرند شراب آتشین را . گوید این شراب هوشیاري را به همه بدهمی

آید باید با زندگی موازي باشی و در میشراب آتشین اوالً از آنوردهد، میاین شراب آتشین ما را شفا.گیرندب

به صفر برسد تا این شراب عبور کند ما باید همه انسانها را تشویق کنیم به صبر و ات  این لحظه مقاومت

.بگیرند شراب آتشین را بگیرندرو آوردن به صاحب خانه و گرفتن این شراب و تسلیم تا همه شراب

شویم ما، اگر شما در این لحظه موازي با زندگی میگوید که مرا کامالً مست و خراب کن، چنان مست کن ومی

باشید و خدا به صورت یک حقیقت جاري در این لحظه براي شما در بیاید، نه چیزي در ذهنتان، این شراب عبور 

رود من ذهنی به میشود، عقلتان به خوابمیید یا نه؟ این بدنتان سالمشومیکند لحظه به لحظه شما مست
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آید این میشرابآن شود تا زمانی کهمیساکت. اندازدمیرود، من ذهنی را فقط شراب زندگی به خوابمیخواب

که تاریکی است اي چراغ قوهکند که ببینید مییک مولفه بینش دارد خرد دارد که به شما کمک. شودمیساکت

کنید؟ انگیزه این کاري که میکنید که شما با چی هم هویت شدید؟ چه دردي دارید؟ چرا این کار رامیرا روشن

آید؟ وقتی از کینهمیآید یا حقیقتاً از زندگیتان میآید از کینهمیآید از حسادتتانمیکنید از خشمتانمیاالن

کنید و این اشک پالوده، پالوده یعنی صاف مین خوبه، نکنید صبرکند چون حالتامیآید این شراب کمکمی

است یعنی اشک صاف شده را از چشمان خودت که چشمان منو صفْو عینک الْجارِي. شده، را از ما جاري کن

.جاري کن، یعنی همین شراب را جاري کن و مرا لطیف کن

. پذیرممیخواهم و مننمین از اتفاق این لحظه چیزيکنید که ممیلحظه به لحظه شما به خودتان تلقین

خواهم میچیزي که منآن کنم براي زندگی،نمیدهد وسیلهمیچیزي که ذهنم نشانآن این هم مرده است

برسم یک وضعیت است وضعیت مرده است زندگی ندارد زندگی من هستم که در این لحظه زنده آن به

یت توانید ناظر عبور واقعمیشما. شودمیم و شدم، چون این انرژي از من ردخواهم بشومیبشوم به زندگی و

بینید که جانتان لحظه به لحظه می.به فکرتان و به هیجاناتتان و به جانتان باشیدن خدا و جاري شدن او به بدنتا

بینید مینید رنجشتان رابیمیدردتان را. بینیدمیرود من ذهنیتان رامیشود من ذهنیتان به خوابمیزنده تر

من باید این خشم را بیندازم . توانید بیندازیدنمیتوانید بیندازید به زورنمیبا خشم. اندازیدمیبا حال خوب

گویند با من ذهنی کشتی گرفتم ها میتوانید کشتی بگیرید، بعضیتان نمیشما با من ذهنی. شودمیخشم بدتر

خواهد که شما دشمنش میدشمن من ذهنی خودم هستم، من ذهنی از خدا.شودنمیزدم زمین همچون چیزي

بشوید، و راهش این نیست راهش همین است که صاحب خانه شرابی از آتش را دائماٌ به گردش در بیاورد االن شما 

گیرید و اشک صاف او که همین انرژي خالص هوشیاريمیگیرید و لحظه به لحظهمیهوشیارانه این شراب را

. شودمیاست مدد زندگی است وارد چهار بعد شما

فَطَفّینا و عزِّینا، فَانْ عدنا فَجازِینا

بِأضْرارِي'فَأنّا مسّنا ضُرٌّ، فَال تَرْضی

با زیان مواجه شدیم، به ضرر حال ما را نیکو کن، گرامیمان دار، چون خواستیم بازگردیم، مجازاتمان کن، ما

.ما راضی مباش
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و این خرد زندگی و گوید حال ما را خوب کن، حال ما خوب شد براي اینکه مقاومت ما براي مدتی صفر شدمیپس

چهار بعد ما هم بعد . برکت زندگی و عشق زندگی که از وحدت ما با او جاري شد، به چهار بعد ما جاري شد

داري، گرامیمیمگر خودت نگفتی ما را گرامیو فکرمان و هیجانات و جانمان است و ما را گرامی بدارمان جسم

وقتی ما را با خودت یکی کردي اگر برگشتیم . کنممیداري یعنی چی؟ یعنی من شما را با خودم یکیمی

تو ما را گرامی داشتی بیدار کردي، بردي یعنی اگرفَانْ عدنا فَجازِینا: گویدمیدارد قانون را. مجازاتمان کن

. افتدمیشود که چه اتفاقیمیپس معلوم.شویممیما دوباره برگشتیم به ذهن خوب مجازاتفضاي یکتایی،

کنیم که میییهادهد ما تجربهمیشود ما را به فضاي یکتایی بکشَد خودش را به ما نشانمیخدا موفق

دانید که می.بر نگردیدگیرید که میحاال شما یاد. گردیممیاما برکنیممیبه موجب آنها وحدت را تجربه

محروم کردن خودتان تنبیه شما هم قصداً و خواسته . شویدمیبرگردید به ذهن و شروع کنید وحل خواري نتبیه

وقتی ما درك کردیم فهمیدیم که غم و غصه و درد که زاییده من ذهنی است . است براي چی باید این کار را بکنید

موازي شدیم با زندگی و لطافت او را دیدیم، فضاگشایی او را دیدیم، پذیرش خورد و شیطانی است و نمیبه درد ما

خواهیم و هم خیر همه مردم را، خوبی همه مردم رامیاو را دیدیم، دیدیم که ما آنموقع هم خیر خودمان را

ی حس فراوانی وقت. خواهیممیکنیم براي مردم خوبیمیجریان را تجربهآن بینیم عمالً ما وقتیمیخواهیم،می

در ذهن ما تنگ نظر. شودنمیتوانند داشته باشند کممیکنیم که همهمیکنیم یک دفعه این تجربه رامیخدا را

رسد، اگر ما هم نداریم آنها هم نداشته میگوییم نه نداشته باشند، مثل اینکه نداشته باشند به مامیشویممی

طرز فکر غلط بوده و به ما لطمه زده، ما خوبی مردم را نخواستیم و شویم که این میما االن متوجه. باشند

چقدر زجر کشیدیم که دیگران پیشرفت کردند و ما نکردیم؟ چرا ما روا نداشتیم که . این به ما لطمه زده

مردم پیشرفت بکنند و حالشان خوب باشد؟ چرا در زندگیشان گرفتاري ایجاد کردیم؟ چرا پیغام 

دلشان دمیدیم وسوسه کردیم اینقدر کوشش کردیم که زندگیشان را خراب کردیم؟ بیماریشان را به 

براي اینکه . شویممیفهمیم که اشتباه بوده و براي این کار ما مجازاتمیاالنبراي چی این کار را کردیم؟ 

.توي ذهن بودیم

تواند تامل کند که چه میسنی رسیده کههر کسی به . ما ضرر کردیم، ما زیان را لمس کردیمفَأنّا مسّنا ضُرٌّ،

کنیدمیسالتان است دو ساله به این برنامه نگاه60شما . شود که ضرر کردهمیاتفاقی افتاده کامالً متوجه

سال ضرر کردید، یعنی ضرر کردیم ما ضرر را با گوشت و 60پس . گوییدمیاست خودتانام گویید من دو سالمی
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همین اولیش . ما با من ذهنی ضرر کردیم ما زندگی نکردیم. کنیم که ما ضرر کردیممیپوست با دل و جان حس

یمان را توي سرکه خواباندیم، ما به همسرمان درد دادیم، ما به مردم درد هابود ما دعوا کردیم، ما بچهمان خانواده

. ما به همدیگر ضرر زدیم. بودیمتوانستیم راه بیندازیم راه نینداختیم براي اینکه حسودمیدادیم، کارشان را

ما . یعنی به ضرر ما دیگر راضی نباشبِأضْرارِي'فَال تَرْضیدیگر به ضرر ما راضی نباش، . خواهیم بزنیمنمیدیگر

همۀ این ابیات . خدا نخواسته بود ما ضرر کنیم ما انتخاب کردیم. خواهیم ضرر کنیمنمیگوییم دیگرمیبه خدا

زندگی خدا لحظه به لحظه منتظر است که ما . ما بیدار بشویم که به خودمان ضرر نزنیمبراي این است که 

ما با ستیزه و مقاومت جلو . با قانون خودش روي ما کار بکندآن به هوش بیاییم بیدار بشویم و اجازه بدهیم

هنی را قوام رسانیم، ستیزه و مقاومت بوده که من ذمیزندگی وایستادیم ستیزه و مقاومت را به صفر

شما امروز تصمیم بگیرید که من از این لحظه به بعد به خودم و به .بخشید محکم کرد به ما ضرر رساند

، نباید خواست اگر این تصمیم را گرفتید انگیزة عملتان و فکرتان نباید حرص باشد. خواهم ضرر بزنمنمیدیگران

خواهم طرب زندگی را شادي زندگی را بیاورم به میید منباید طرب زندگی باشد، بگوتان من ذهنی باشد، انگیزه

خواهم دردهایم را بیندازم، میرا باز کنم اولام خواهم سینهمیاین جهان، هم خودم تجربه کنم هم دیگران، اول

م با خواهمیمن. خواهم به عنوان ناظر به ذهنم نگاه کنم ببینم چه خبره آنجا، با کس دیگري هم کار ندارممیاول

توانم با ذهنم نمیبشوم کهآن چیزي که من نیستم یعنی همین دردها و هم هویت شدگیها،آن شناختن

هر . اندازممیخواهم بیندازم، هر چه را که شناختممیولی اینها را. یعنی زندگی به او زنده بشوم. بشناسم

پس . فهمم که زندگی نداردمیگوید بیا بسوي من، من زندگی دارم منمیکندمیچیزي که وسوسه

. فهمیم که اگر زندگی آمد شما را برد لحظاتی با خودش یکی کرد بر نگردیدمیاالن. هاي من عوض شدانگیزه

گرداند به اینجا، پیغام بیماري از یک کسی، از تلویزیون میاگر برگشتید تیز هوشیار باشید که چه چیزي شما را بر

گویدمی.کندمیاي بیرون چه وسوسه. گوید بیا بیرونمیکندمیرون وسوسهاز یک برنامه، همینطور که بی

و موفق، توجهت را هر لحظه بده به منداخرا بدهی به خودت و زنده بشوي به زندگی به ات  مبادا توجه

شود؟ براي اینکه شما حاضر و ناظر در این لحظه نیستید، صاحب توجهتان میبراي چی موفق. شودمی

گذارم چیزي نمیخواهم صاحب توجهم باشم، من توجهم رامین لحظه تصمیم بگیر که منیاشما . تیدنیس

کنید و میاگر دیدي که یک چیزي هست که هی عالقه اطرافش ایجاد. کسی بدزدددر این جهان بدزدد 

خواهیم، خانه نمیامال دنیاین معنیش این نیست که ماافتید فوراً بیاندازید دور، میفالن و هی به فکرش

خواهیم، اتومبیل خوب را باید دیگران سوار بشوند، نه ما هم زندگی خوبنمیخواهیم، پول زیادنمیبزرگ
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گذاریم چیزهایی که در این زندگی هست، اجسام، ماده ما را نمیشویم، ولینمیخواهیم ولی هم هویتمی

توانیم داشته میچیزي نباید ما را وسوسه کند، ولی. ستیمما وراي وضعیتها و چیزهاي این جهان ه. وسوسه کنند

زي قشنگی است دو یبینم چمیروممییی مغازههامن موقعتوانید یک چیزي را حتی مغازه میشما. باشیم

حتماً . روممیکشممیخواهم بخرم، خیلی قشنگ است راهم رانمیخواهم بخرم؟ نهمیکنممیدقیقه نگاه

براي . خواهم من داشته باشمنمی.باید داشته باشم؟ کی گفته که من باید داشته باشمچیز قشنگ را من

گویی عجب میولی اگر هم هویت باهاش باشیخورد ولی قشنگ است،نمیچی باید داشته باشم؟ بدرد من

شما دیگر از .زندگی خواستن از یک چیز استآن .چیزي است باید بگیرم به مردم نشان بدهم که من این را دارم

پز زندگی ندارد، داشتن زندگی ندارد، مقایسه زندگی ندارد، این را . موالنا یاد گرفتید که چیزها زندگی ندارند

که چی بشود؟،بهتر استآن بگیرم یکی از اینها دارد بگویم این از

جحدناه'اَدر کَأساً عهِدنَاه، فَانّا ما

 و ،آثار نْهي منْدثارِيفَع رِكدّی منا

موجود است، آن يهامن هنوز نشانهکنیم، نزدنمیرا انکارآن شناسیم به گردش در آور، مامیجامی را که

.)گیرممیمن انتقامم را(.من کوتاهی خود را جبران خواهم کرد

حضور هستیم ما امتداد خدا شناسیم بگردش در آور، ما هوشیاري میجامی را یا شرابی را کهآن گویدمیحاال

سازد چیزهاي بیرونی نمیشناسیم که به مانمیاول بگوییم که چه شرابی را. شناسیممیچه شرابی راماهستیم، 

با ما یک اصلی داریم که امتداد خداست و نظیرش در این جهان نیستسازد، نمیسازد، به اصل مانمیبه ما

ساختیم به نام من ذهنی اول که آمدیم، این من ذهنی عالقمند به شود، یک چیز مصنوعینمیچیزي قاطی

آید از بیرونمیتازه نه خود من ذهنی نه چیزهاي بیرونی با ما سازگاري ندارد، شرابی که از ذهن. بیرون است

هی به خودمان شناسیمنمیآید با اصل ما که نظیرش در این جهان نیست سازگاري ندارد، ما اینها رامی

خوریم از مواد مخدر، شراب انگوري هر چیزي که پول، تایید، میهر چیزي که ما از این جهان. کنیممیحمیلت

شناسیم همان شرابی که روز ازل ما میشناسیم، اینها از جنس ما نیست، ولی یک شرابی رانمیتوجه ما اینها را

گوید یادت میدادي به ما،میهمان شرابی که اولشراب راآن .کنیمنمیچشیدیم همان عهد ازلی است و ما انکار

همان را به . خواهیممیدادي به ما همان رامیموقع چه شرابیآن که ما با تو یکی بودیم ما جدا شدیم از تو،

شراب را بدهد آن حاال در این لحظه اگر. شناسیمنمیشناسیم این شرابهاي غریبه رامیراآن ما. گردش در بیاور
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شراب آشنا آن کنیم نه، خوب توجه کنید خواهید دید که شما بانمیگوید ما انکارمیکنید؟نمیانکارشما

، گفت اینها طزغوي گندیده بوده غذاي گندیده بوده، مسموم این شرابهاي دیگر با ما سازگاري نداشت. هستید

. بوده و این را که ما خوردیم باید استفراغ کنیم

اش یکی. راحت بشویم و قرار شد که دیگر گل خواري نکنیمآن که ما از شردهد میرابهادارد از این شموالناحاال 

وقتی . حاال که شما تسلیم را تجربه کردید. خواهید انکار کنید من ذهنی را انکار کنیدمی.هم انکار نکردن است

کند و تان میشما را از جنس اولیهدیدید تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از قضاوت

بلی نزد من هنوز . مست شدم! کند که شما خوشتان آمد عجب شرابی است اینمیشراب جاريآن یک خرده از

هوشیاري هنوز از بین نرفته، درست است که آن شرابآن آثارفَعنْدي منْه آثار،. موجود استآن ازاي نشانه

ي درد و هم هویت شدگی ولی از بین نرفته هاس خداست پوشیده شده با الیهاصل ما از جنس اوست از جن

را آن گویید که این من ذهنی اصل من استنمیشما. دانید هستمیاالن شما. هنوز آثارش در ما هست

شراب اتفاق این لحظه در مقابلرا به جاي خودتان بگیرید با ستیزه و مقاومت باآن بجاي این که. کنیدمیانکار

گوید منمیمن ذهنی. خدا را انکار کنید خود من ذهنی یعنی انکار خدازندگی بایستید در مقابل خدا بایستید 

.شوممیدانم من االن بلندمی

دهید؟ اگر اینها را میشما براي چی براي خدا شریک قرار. هفته گذشته هم داشتیم گفت این شریک خداست

ترسید چون همه اینها من ذهنی را نمیرنجید، شمانمیشوید شمانمیشما خشمگیندانیدمیبدانید شما که حاال

انسان خشمگین نه من ذهنی . شویدمیآورد شما به عنوان یک انسان خشمگین بلندمیخشم باال. آوردمیباال

است آثاري که االن در شماآن .شودنمیهوشیاري که خشمگین. شودنمیانسان که خشمگین. خشمگین

شود؟ نه، نه ذاتش فضاداري است، براي میهوشیاري شما درست است که توي این ذهن است ولی خشمگین هم

یت در این جاي کوچک چطوري گنجیده، هر کسی را عجبی و عجب من ااین بینهگوید میهمین است که موالنا

گنجد آنچه در نمیر میانکند من هم تعجبم این است که آنچه دمیاین است هر کسی از یک چیزي تعجب

گنجد یعنی بینهایت یعنی خدا چه جوري در این جاي کوچک گنجیده؟ بلی با نمیگنجد در مکاننمیجا

ما کوتاهی خودمان را جبران . آید بکنیممیگیریم که ما هر کاري که از دستمان برمیو ما تصمیم. فشار با درد

کم آن کنممیمن جبران. کنممیرم یعنی من خودم را بینهایتگیمیهست من انتقامم رااش ترجمه. بکنیم

یش در هامن شراب ازلی را دیدم اما انکار کردم در حالیکه نشانه. کاریهایم را بدکاریهایم را و کژکاریهایی که کردم
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جبرانش . مکنمیحاال که بیدار شدم جبران. ولی حاال دیگر بیدار شدم. توانستم بشناسممیمن بود در حالی که

این است که لحظه به لحظه با اتفاق این لحظه آشتی باشی، لحظه به لحظه آگاه به حضور ناظر باشی، 

کند، لحظه به لحظه شما بشناسی که چی میببینی که چه کار،تماشا کنیذهنت رالحظه به لحظه 

بشوي که این ذهن لحظه به لحظه متوجه،ال کنیبجاي اینکه بهش بچسبینیستی، از جنس چی نیستی، 

کسی یک چیزي،یک چیزي،کنی در مقابل کاريمییک جاي درد است نباید بروي، هر موقع دیدي مقاومت

در این کار کوتاهی . فضاي پذیرش را باز کن. فضا را باز کن. کنی نکن، نکنمیکند مقاومتمیگوید یک کاريمی

، و این شخصی که بلندپاشاندخواهمتشکیالت من ذهنی رانکن، یعنی من شناسایی خواهم کرد این ذهن را و 

صفرش خواهم کرد، . یعنی خودم را من ذهنیم را پایین خواهم کشید،کندمیگوید من و فرعونیتمیشود ومی

این من ذهنی را کوچک . اگر کسی چیزي گفت جواب نخواهم داد از او تشکر خواهم کرد. کوچکش خواهم کرد

و با شناسایی این و خرد ورزي من و ناظر همیشگی بودن به این ذهن صلیم بزرگ بشودمن اآن تا. خواهم کرد

گیریم کوتاهی خودمان را جبراننمیانتقام که. گیرممیگوید انتقامم رامیتوانم اصطالحاًمیاست که من

. کنیممی

اَدر کَأساً بِأَجفانی فَدا روحی و ریحانی

رُ الْثّانی فَاَحیینا بِمدرارِو اَنْت الْمحشَ

رستاخیز ثانی هستی، پس با ابر کرم جام را بر پلک چشمانم به گردش در آور، جانم و تن من فدا باد، تو

.کنمان خویش زنده

نااَ،یعنی ابر پر باراندرارمییگوید چشمان من را باز کن، چشمان ما بسته است مییعنی زنده کن ما را، پسح

دانیم میشمان ما بصورت حضور ناظر در حالیکه یک چراغ قوه حضور دستمان است و ذهن ما را روشن کرده وچ

یعنی انرژي که وقتی شما با زندگی موازي . کندمیو این چشمها را شراب زندگی بازشودمیکند بازمیکه چه کار

داند میهوشیاري به صورت حضور ناظر کامالًچشمهاي. شودمیشود این چشمان ما بازمیهستید وارد وجودتان

شوم که تن و جانم یعنی همین تن و جان من ذهنی، منیت من فداي تو میمن متوجه. گذردمیکه در ذهن چی

تو قیامت من هستی تو رستاخیز . میرم نسبت به این من ذهنی، براي اینکه تو محشر ثانی من هستیمیو من. باد

.من به تو زنده بشوم این رستاخیز دوم من استمن هستی، یعنی وقتی
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و . وقتی مردیم این قیامت ماست. شود ما باید از این سیستم من ذهنی نسبت به من ذهنی بمیریممیپس معلوم

. گوید تو یعنی خدا قیامت دوم من است یعنی زنده شدن دوم من استمی.شویممیدر این قیامت ما به او زنده

از تو جدا شدم زنده کرديدر فرم مرایک بار . موقعی که از تو جدا شدمآن ردم و زنده شدم ازالبته بارها م ،

آمدم جامد شدم، نبات شدم، حیوان شدم، از حیوان جستم انسان شدم، در انسان توان این را دارم که به تو

من با اشتباه در اثر مقاومت و ستیزه توي مرا به خودت زنده کردي ز وقتیکه انسان شدم تو ا. زنده بشوم

ذهن زندانی شدم این آخرین زنده شدن من به توست، و زنده شدن ثانویه من است یک بار دیگر هم باید مرا 

. دگی است، این قیامت نیستکنیم این مرمیهنذزندگی که ما در آن دهد کهمیپس نشان. زنده بکنی

ایستیم و خودش پا دارد، تا بحال ما با پاي دنیا ایستاده میرستاخیز موقعی است که ما روي پاي زندگی

این دنیا کشیده بشود وقتی ما متکی به دنیا هستیم اگر از زیر پاي ما .ترسیممیبودیم براي همین این قدر

. رودمیس از بینتر. ترسیممیشویم، براي همینمیبدبخت

دهد که خدا یک ابر پر بارانی است به میپس نشان. و با این ابر پر باران خودت مرا زنده بکنفَاَحیینا بِمدرار

کشد که از وقتی که من شروعمیپرسید که چقدر طولمیحاال شما. باردمیمحض اینکه پذیرا باشی به تو

بارد حاال شما چتر میابر به شما ببارد؟ ابرآن خواهیدمیدارد که چقدرکنم کار روي خودم؟ بستگی به این می

کنید؟ چقدر میشوید؟ چقدر پرهیزمیچقدر تسلیم. شودمیآید وارد وجود شمامیباالي سرت گرفتی یا انرژي

ي این هاو از وسوسهکنی؟میاز قضاوت و از مقاومت و از ستیزه و از بلند شدن براساس خشم و ترس پرهیز

، پس شما عشق نداريگویدمیکنی از آدمهاي پر از درد؟ البته من ذهنیمیجهانی که امروز گفت چقدر پرهیز

تا کسی خودش تصمیم نگیرد با ارادة خودش با انتخاب خودش از درد آدمهاي پر از درد چی کار کنند؟ 

خواهد ما را از درد خالص نمیا مگرخد. تواندنمیخدا هم. را خالص کندآن تواندنمیخالص بشود کسی

شود که ما بصورت خداییت آمدیم وارد ذهن شدیم و هم هویت شدیم واقعاً عقل کل، خدا ما را نخواهد از میکند؟

گیریم، ما نمیکنیم، ما انرژیها رامیکند ما مقاومتمیلحظه به لحظه دارد کوششاینجا بیرون بیاورد؟ 

حاال ببینیم پس از این همه صحبتها آیا شما . دهیممیما توجهمان را به بیرون. مداریمیدل سنگمان را نگه

متعهدید که واقعاً این راه را در پیش بگیرید و هر روز روي خودتان کار کنید و یادداشت بردارید و معانی این ابیات 

به حرفهاي موالنا گوش بدهید و را خوب بفهمید و در طول روز تمرین کنید و چنان یاد بگیرید که یادتان نرود و

عوضش . کنید آشکار کنید و پرهیز کنید و قبول نکنیداش آید کشفمیي ذهنهاهر موقع دیدید که وسوسه
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افسون عشق یعنی به .کند منتها این افسون عشق استمیموالنا هم ما را افسون.ي عشق را بپذیریدهاوسوسه

این نیست که ما از جهاناش معنی. تواند بکشدنمیشویم که جهانمیکشد و چنان جذبمیعشق و وحدت ما را

آییم بیرون، گفت اگر بیایید بیرون نمیولی دیگر از آنجا. را هم داریممان شویم و مسئولیتهاي بیرونیمیخبربی

، ما قصداً و عمداً کندنمیخدا که ما را مجازات. شویممیدانید که چرا ما مجازاتمیحاال شما. شویدمیمجازات

. کنیممیکنیم خودمان را محروممیکارهایی که

فَأَوقد لی مصابِیحی و ناوِلْنی مفاتیحی

و غَیِّرْنی و سیِّرْنی بِجود کَفّک الْسارِي

.به سیرم ببرات  کن، با دست بخشندهچراغهاي مرا برافروز، کلیدها را به من ده، دیگرگونم

وقتی ستیزه و . چراغهاي مرا بر افروز، چراغهاي همه انسانها را برافروز، چراغ انسان چراغ حضورش استمی گوید

یش نکشد و من ذهنی بلند هامقاومت شما به صفر برسد و در این لحظه شما بتوانید ساکن باشید و ذهن با وسوسه

. کند کلید شما هم هستمیجارينشود چراغ حضور شما روشن شده و این عدم مقاومت که خرد زندگی را 

اینوضعیتوچالششما،فضاداريبصورتکهآیدمیموقعیکلیدها.خوردمیچیزهمهبهکلیدشاهاین

مسائلکلید.آیدمیکلیديفضادارآن ازوگیریدمیآغوشدرکردهارائهشمابهراخودشکهرالحظه

مسئلههمهاینکهامروزهبشر.آیدنمیبیرونازبشرمسائلکلید.یدآنمیبیرونازشمامسائلدکلی.آیدمیشما

ازکهکلیدهاییوغیبیچراغهايبدونتوانستنخواهد،دردبا وحرصبا،زرنگیبا،صداقتعدمبا،کردهدرست

با.کنندروشنراحضورشانقوهچراغانسانهابیشترکنیمکوششبایدما.کندحلرامسائلشآیدمیيفضادار

بیشترهرچهگویدمیعقل،تواندنمیعقلآید،میمدد از آنور.آیدمیغیبیمددهايمرتب،حضورقوهچراغ

،دردهااینو.کندمیایجاددردبیشتربچسبد،بیشترهرچهوبچسبممنبدهیدمنبهبهتربیشترهرچه،بهتر

عالئمانرژیهاي بد و شمامرکزاز،نظريتنگوترسوغصهوغمجنسازدردهااین.گیردمیقرارشمامرکز

بایدشما.نیستندچراغاینهانیستندکلیداینها.کندمیمسمومهمرادیگراشخاص.شودمیساطعبیماري

عمیقيهاانگیزهآیاکنم؟میراکاراینمن چرا؟آیدمیکجاازمنيهاانگیزهبگویید.باشیدمسئولشخصاً

واستمننفعفقطیارسد؟میهمگانبهاش نفعکنممیکهکارياینکند؟میایجابزندگیخرد؟رمدادرونی

.شودمیفلججایییکرودنمیجلواین.رسدمیدیگرانبهضررشواستمنشخص
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حضوريهوشیاربهمرا.دارمجسمیهوشیارياآلن.کنتبدیلراامهوشیاريیعنی.کنمبدلمیعنیو غَیِّرْنی

بهکردشروعوشدمتولدشاپركیککرماز.شدمیمتولدکرمازکهشاپركآن مثل،بدهپروازوکنمبدل

کهمیشودمعلومپسبِجود کَفّک الْسارِي.نهایتتبیبخشندهدستکفبا؟چیبامرابدهسیروپریدن

روشنرااش چراغخدا.افتدمیاتفاق،کندطلبوبیاوردروکهکسیهرمورددر.استنهایتبیخدابخشندگی

عدماینازکهدیدخواهید،نیستیدمتوجههماآلناگرروزي،یکشما.دستشدهدمیراکلید.کندمی

ستیزهاینکهجايبهوکندمیبازراچیزهمه،کلیدشاهاینکهشودمیدرستکلیديشاهیک،مقاومت

خشمگینقبالً،کردیدمیاعتراضقبالً.کنیدمیبازراپذیرشفضاي،رافضا،یدرسمیچالشیهربه،دبکنی

بازرافضابعدلحظهکنید،میبازرافضالحظهایندر.کنیدمیبازرافضااآلن،دادیدمینشانواکنش،شدیدمی

خردکهبدهداجازهاگرشودیممتوجهروزيیککسیهر.آیدمیفضاایناز،آیدنمیبیرونازحلراه.کنیدمی

آیا؟آیدمیکجاازخواستناینانگیزه؟خوردمیدردشچهبه؟خواهدمیچراخواهد؟میچیکندکمکاوبهکل

،لحظهبهلحظهکهاستراستینوسیلهیکگیرممیکاربهمنکهاي وسیلهاینآیا؟نهیاهستشاديایندر

اگر؟هستیدقطعاگر.بپرسیدخودتانازرااینها؟قطعمیاموصلمنآیا؟کندمیجاريمنجاندرراطرب

،استبیرونیتان انگیزه،استسطحیتان انگیزه؟هستدلتاندرترسوخشمایناگر؟هستیدخشمگین

.استدیگرانوخودبهزدنضررتان انگیزه

مرا البهچو نامت پارسی گویم، کند تازي

برآرد پارسی زاريچو تازي وصف تو گویم،

،بیرونیقالبهر،هرزبانیشودمیمعلومپس.کندمیالبهعربی،بگویمارسیفرانامتخواهممیچونمیگوید

آن بگورازندگینام،بگوراخدانام.بگورااوناماینکهبهکندمیالبهدارد،گفتارقالبچهباشدعملقالبچه

یشهاقالببازبانهر،بزنیحرفزبانیهربهخواهیمی.بیاورراانگیزهآن .بیاورراخالقانرژي.بیاورراانرژي

کارخوببراي،دهدمیتوضیحهمپائین،مازبانپس.گویدمیراهمیندارد.بگیرکاربهمراکهکندمیالتماس

بهبرايکندمیاستفادهزباناز.کندمیاستفادهکلماتازماذهن. استمهمیابزارماذهن،ابزاريهربهکردن

.شوندمیخوشحالجمالتاینوکلماتاین.آیدمیطرفآن ازپیغامولی.زندگیي هاپیغامدرآوردنفرمول



Program # 629گنج حضور629برنامه شماره 

29: صفحه

کندمیزاريفارسیزبان،راتووصفگویممیعربییاکند،مینالهعربی،گویممیشعرفارسیبه:گویدمی

.کناستفادهمنازگویدمی

گه امروز زنجیري دگر در گردنم کرديب

سلسله داريآن زهی طوق و زهی منصب، که هست

؟بودچیزنجیرآن ،ديرکگردنمدردیگرزنجیریکامروزموقعبهگویدمی،داشتنسلسلهیعنیداريسلسله

سالگیدهدر،زندگییلاوادرزودترچههروموقع،بهماهمهبرايهللاانشاوشدمیکیتوبامن، بودعشقزنجیر

منازشدنرهاوزندگیباوحدتیحسچنینیکوبیندازدماگردنبهراعشقزنجیرزندگی،سالگیدوازده

قانون،ایزديفرمانکهشویممیمتوجهماامروزو.استبزرگیموهبتیک،ذهنیمنخوابازبیداريیاذهنی

زهیگویدمیوندکُه بگردنشبهرازیباطوقاینزودترچههرانسانیهرکهکندمیایجابزندگیتکاملی

درتوعشقزنجیریعنیهستزنجیردارياینباالییمقامچهباالییمنصبچهوزیباییگردنبندچه.منصب

موضوعاینبهشویممیبیدارامروزماو.شودببستهخواهدمیانسانهاهمهگردندرتوعشقزنجیر.باشدگردنم

وسوسههوشیاريوانسانبعنوانراماذهنیمنزدهضررمابهذهنیمنکهشویممیمتوجه،حقیقتاینبه

تصمیمشمابعدبهلحظهاینازوشویممیبیدارداریمذهنیمنوسوسهافسونازماکردهافسون،استکرده

توجهگیرندهتصمیممدیرشما.نرویدشما،ابیبیابیاکهکندمیدعوتراشمابیروندرچیزيهرکهگیریدمی

،خودمدارمالزمراتوجهممننهبگو،کنمجذبراتوجهتمنبگذارگفتکهچیزيهر.هستیدخودتانزنده

زندگیتوازمنولی.بشواضافهوبیادرستيهاراهاز،شوياضافهمنبهخواهیمیوهستیدنیامالاگرشما

بزرگیموهبتیک،خداعشقداريسلسلهپس.هستمتوباالترازمن.کنیجذبتوانینمیامرتوجه.خواهمنمی

.جوريچهگفتهغزلطولدر. کنیدمیکاررویششماواستمقدورشمابرايلحظههمینواست

چو زنجیري نهی بر سگ، شود شاه همه شیران

چو زنگی را دهی رنگی، شود رومی و روم آري

یکولی،داشتیممنبودیمذهنتويماکهچهگر،بنهیزنجیريذهنیمنهمینیعنی،سگبهتواگردگویمی

،شیرانهمهشاهشدیمما.نیستیمسگدیگرماپس،شدیمراحتبیرونافسونازماکرديافسونراماتولحظه
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ما،مقامشانبهپولشانبهورندمغرکههاآدمخیلیمثلهاشاهمثل، بیرونمصنوعیشیرانیعنیشیرانهمهشاه

اگرو؟ندکنکارچیبپرسندماازبیایندبایدآنها. اندتقلبیذهنیمصنوعیوماديشیرانهمه.شدیمآنهاشاه

،استذهنیمنخوابسیاهرنگهمینسیاهازمنظور،سیاهیعنیزنگباراهلیعنیزنگی،بدهیزنگیبهرنگی

سیاهیاینواستدانستناینبهمغرورودانممیگویدمیوشودمیبلندهنیذمناینکهخواب،جهلخواب

درراموضوعاینداشتیمهمگذشتههفته.شویممیسفیدماذهنیمنعنوانبهمابهبدهدرنگاگر.است

گرنبلکهنیستبدنرنگ.نیسترنگاینمنظور،پوستسفیدیعنیرومی،میشویمرومی.خواندیممثنوي

جنسازکهکنیدحسوبشویدآزادذهناززیاديمقدارشماوقتیشویممیرنگبیماوقتی.ماستهوشیاري

کردیدراتحملاینشماموقعهر. شودمیرنگهادیدنسببرنگیبیاینکهشدخواهیدمتوجه،هستیدرنگیبی

کهدانیدمیحاالتاشما.رویدنمیدیگرآنهاطرفهکموقعی؟میدانیدکی.دانممیکامالًراچیزهافناپذیريمنکه

زندهرنگبینوربهکهحاال.مبمیریمترسیمیواقعدرومترسیمیمشویمیهویتهمبا چیزهاي فنا پذیر چون

میرند؟میچیزهاکهفهمممیکجاازمنگوییدمیخودتانبهشما.هستهمنامیراییمعادلرنگبینور،شدید

بهرودمیفکر،شودمیفکربهتبدیلوجهاناینبهآیدمیهوشیاريوقتیاینکهیعنیرنگهامیرند؟میارنگه

هستتوشمنکهفکريهروهستتوشمنیعنیرنگواسترنگفکريسويهر.استرنگآن وسویییک

.آیدمیبوجودهیجانیعنیبو،مابدناینبهبشوداعمالوهسترنگو

هوشیاريوانرژيکهشویدمیمتوجهوشناسیدمیرابوورنگجهانشماواستبوورنگجهانهانجپس

منکهگوییدمیاآلنولی.آیدمیوجودبههمهیجانیبعدوهستتوشمنکهفکري،رودمیفکرهابهوآیدمی

رافرشآبیوقرمزآدمکهشودمیباعثخورشیدنوریارنگبینورگوییدمیاینکهمثلشناسممیرارنگهااین

یادهیمتشخیصرافناپذیررنگهايماکهشودمیسببزندگیرنگبینورهمهمینطور.رامختلفرنگهايببیند

تکانراآن تاچرا؟.دارمشدگیهویتهممناینجابینیدمیشما.راذهنیرنگهايدهیمتشخیصرارنگها

عصبانیشماوداردکاريبهشکسی،لرزدمی،خوردمیتکانکهچیزيهر،ومشمیخشمگینمن،دهندمی

من.رنگمبینورازمنبگوییدوعقببکشیدولی.استرنگآنجاداریدهویتآنجا.ایدافتادهگیرآنجا،شویدمی

،بدهیمنبهرنگیبیرنگاگرگویدمیاینبنابربله.رنگمبینورازاینکهبراي؟هسترنگآنجافهمممیکجااز

.بودمفناناپذیراولاز.هستیناپذیرفناکهتوبهشوممیزندهمن.شوممیپذیرنافنامن،شوممیرنگبیمن
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توانیدمیاآلنشما،باشیدهمذهنیمنتويحتی؟چیستآثارش.هستمندرهنوزاولیهشرابآن آثارگفت

تشخیصرارنگچون.دهیدمیتشخیصرامیراییچونتیدهسنامیراییجنسازکهبدهیدتشخیص

راآبیرنگتواندنمیقرمزرنگ.بدهدتشخیصرارنگتواندنمیرنگ.نیستیدرنگجنسازپس.دهیدمی

،شویدزندهرنگیبیبهشماکههمینپس.شودمیآبیوقرمزرنگتشخیصسببرنگبینورولیدهدتشخیص

.استیکتاییفضايروم.رومبهبکشیدتوانیدمیرامردمیعنیشویدمیآررومموقعآن وشویدمیرومی

اَال یا صاحب الْکَاسِ و یا منْ قَلْبه قَاسی

اَتُبلینی بِأفْالسی و تُعلینی بِأکْثَاري؟

ي زیاد هابخششکشید و یا با کسی که دل سخت داري، آیا مرا به تنگدستی خواهیاي اي صاحب جام،

شهره عالمم خواهی کرد؟

آبیاداریماحتیاجماکهراشرابیاوفقط.استزندگیخداستهمبازجامصاحب،جامصاحباي میگوید

دردهایمانماکهتدریجبه.ماستقلبسختیازاوقلبسختی.استسختتوقلبکه،دهدمیمابهاستحیات

ازکنیممیخالیرامرکزمانماکهتدریجبه.هستیممااش همهیعنی.شودمینازكهماوقلب،اندازیممیرا

توانیدمیشما؟شدهترنرمشماقلبآیا.میشودترنرممرکزاین.استیکیزندگیومامرکزواقعدر،هاجسم

مدرانیدیبانگرمترسیدمترسید****بگنجدچیزهمهبحرایندربحرایندر؟کنیدبازتوانیدمی؟بپذیرید

خواهیکوچکمرامنیعنی؟کشیدخواهیافالسبهکشیدخواهیتنگدستیبه،مراذهنیمناینآیاگویدمی

.میشودعدمدارددلمانبنابراین،باشمنداشتهمنهیچ،شوممفلس،شومفقیرمنبهنسبتمنکهشودمی.کرد

این دل ،اندازید مخصوصاً دردها رامیهر چیزي را که شمادل اینرادردهامخصوصاً،اندازیدمیشماکهچیزيهر

شود و توانایی فضاگشایی و پذیرش و میاندازید مقدار زیادي فضا در درون شما بازمیشود، یک رنجش رامیباز

چک گوید که آیا منِ من را به تنگدستی و افالس خواهی کشید؟ منِ من را کومی.آیدمیحال خوب در شما بوجود

ي هابه کثرت خودت بزرگی خودت، و با بخششبِأکْثَاريخواهی کرد؟ و مرا به بینهایت خودت زنده خواهی کرد؟

که شهره عالم است عشق است، یا کسی که زنده به عشق است، این موالنا چرا اي زیاد، شهره عالم تنها باشنده

شود همه از میخوانیم عشق در ما زندهمیراشناسند؟ براي اینکه هر موقع ما اینمیشهره عالم است همه

منظورش . خوردنمیاین شهره عالم شدن به خاطر پول به خاطر مقام دنیوي به درد. شوندمیعشقش برخوردار
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دهید که روز به روز میآیا شما اجازه: و حاال شما از خودتان سئوال کنید. مشخص استکامالًعشق است 

دهد و شما قبول دارید مید؟ یا کرده؟ آیا روز به روز این استنباط به شما دستزندگی من شما را کوچک کن

تواند از طریق شما حرف نمیزنید خدامیدانید که شما وقتی حرفمیدانید؟ آیانمیکه به عنوان من ذهنی

ا عمداً با دانید که هر چقدر به عنوان من ذهنی بلند بلند شوید این قدر کوچک هستید؟ آیا شممیبزند؟

شود سبب میدانید مثل جواب ندادن وقتی به شما به منِ شما توهینمیاستفاده از روشهایی که خودتان

دانم؟ آیا در این نمیتوانید بگویید که منمیآیا شما در عام پیش مردمشوید؟ میکوچک شدن من ذهنیتان

انید من ذهنی را کوچک بکنید هر چقدر من ذهنی اگر شما بتو. دانیمنمیندانستن صداقت دارید؟ و واقعاً ما

ولی این هم بگوییم تا .شودمیشود، فضاي درونتان بیشترمیشود از آنطرف من اصلیتان بزرگترمیکوچک

شما . و از ابزار مالمت استفاده خواهد کرد. زمانی که در شما درد وجود دارد من به کار خودش ادامه خواهد داد

بسیار بسیار منصف باشید و با وجدان خودتان خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید بگویید که من باید در این کار 

دهند ولی این میتوانیم به مردم بگوییم که ما درد نداریم مردم به ما دردمیهنوز درد دارم به خاطر خودتان، ما

کنند، ما اگر به میما کمک کنند،توانیم بگوییم که درد داریم و مردم به میماکار به نفع ما نیست، 

ولی بسیار سخت است کسی به . کنندمیمان مالحظه. کنندمیعیبهایمان اعتراف بکنیم مردم به ما کمک

دردهایش اعتراف بکند، انداختنش بسیار سخت است، دیدنش بسیار سخت است، هر موقع شما واکنش نشان

ما باید همه روي خودمان کار . باید ببینید. ا درد داریدشوید به خاطر یک چیزي شممیدهید و خشمگینمی

مدیرمان، مان بکنیم، روي دردهایمان انکار نکنیم که نداریم، انکار نکنیم با مالمت کردن همسرمان بچه

اند تمام شده، امروزه شما هستید و اند که کردهاگر حتی دیگران اینها را ایجاد کرده. دوستهایمان، پدر و مادرمان

. جارو کنید مسئولش شما هستید. ردها، و مسئولیت شماست که این خانه خدا را که دلتان هست تمیز نگه داریدد

هیچ کس به شما کمک. اگر منتظر باشید که کس دیگر بیاید این کار را بکند نخواهد آمد. هیچ کس دیگري نیست

ن کمک بکنید موالنا و بقیه بزرگان هم به کمک مگر خودتان، البته شما بخواهید خودتان به خودتاکند تواند بنمی

گوید تسلیم شو من وارد شوم، بگذار من وارد بشوم لحظه به میاز همه باالتر زندگی آنجا وایستاده. آیندمیشما

. لحظه، از اول هم گفته ولی ما با ستیزه و مقاومت اجازه ندادیم
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لْمزكلسانُ الْعرْبِ و الْتُّرك هما فی کَاسک ا

تُغْنی عنْ اعساري و ایسارِيفَناوِلْ قَهوةً

.نیاز کندبیبنوشان که از تنگی و آسانیزبان عربی و ترکی، هر دو در پیاله پاك کننده توست، شرابی

گوید زبانهاي مختلف عرب و ترك و فارسی همه در کاسه پاکی توست، بوسیله میکندمیاینجا دویی را مطرح

یعنی ما تا به زندگی زنده نباشیم ما تا تسلیم نباشیم، تا انرژي از آنور . کندمیو در نواي تو درست کارآهنگ ت

شود تله، ولی به محض اینکه ما در این لحظه سکون داریم و حضور داریم و ذهنمان را هممینیاید، این زبان ما

افتیم به دوئی، به مییمان هم هویت بشویمهاگفتهتوانیم درست استفاده کنیم، و گرنه بامیبینیم از زبانمی

این شراب زندگی است که در این . یک شرابی به ما بخوران که ما را غنی کنیفَناوِلْ قَهوةًید وگمیخاطر همین

کند و ما از دویی اعسار و ایسار یعنی از تنگی و آسانی، سود و ضرر، خوبی و بدي و قضاوت میلحظه ما را غنی

نشیند و بدي و خوبی و دویی میدر سایه شراب او و زنده شدن به اوست که قضاوت فرو. کشیممین دستذه

شود که شما کمتر قضاوت کنید وقتی میچه چیزي که سبب. اصالً همین قضاوت یعنی ذهن. کشدنمیذهن ما را

و که شراب او شادي او هم هست، خواهید؟ وقتی که غنی بشوید از شراب انمیخواهید، کینمیچیزي از بیرون

دویی و بد و خوب کردن و هی بد و رفتن بهلطافت او هم هست، خرد او هم هست، که این شما را از قضاوت و

گوید این بدمیگوییم این دوستم است این دشمنم است، این خوبمیخوب کردن، شما نگاه کنید هی ما

شوم و این لطافت وارد وجود میر شراب توست که من از جهان غنیکه فقط در اث. گوید و این فضاي ذهن استمی

آن کند و دویی است و انعکاس من ذهنی براي خودم و براساسمیشود و از تنگی و فراوانی که ذهن ایجادمیمن

.دارممییک من ذهنی هم براي دیگران دیگر دست بر

مگر شاه عرب را من بدیدم دوش خواب اندر

بینم جمالش را به بیداريمیچه جاي خواب؟

گوید مگر من دیشب خدا را به خواب دیدم که اینطوري شدم و این حرفها رامی.شاه عرب خداست زندگی است

چه جاي خواب؟ خواب چیه؟ . گوید این حرفها چیه؟ خواب چیه؟ من همین لحظه با او یکی هستممی.زنممی

پس امکان دارد به زندگی در این لحظه یا به این لحظه به بینهایت این . بینممیجمالش را به بیداري در این لحظه

بینیم؟ وقتی در این میکی جمالش را به بیداري. لحظه به او در این لحظه که بینهایت و ابدیت است زنده بشویم
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یشه این و همام ابدیت یعنی چی؟ یعنی حس اینکه من همیشه زنده. لحظه به بینهایت و ابدیت او زنده بشویم

یعنی .شودمیزندهآن و انسان در بیداري به. لحظه است، آگاهی ابدي به این لحظه و زنده شدن به او ابدیت است

تواند به بینهایت، بینهایت یعنی چی؟ بینهایت یعنی بینهایت فضاداري همه چیز در شما جامیهوشیارانه انسان

دهیم فرم میاجازه. آسانی، سود و ضرر روي شما اثر ندارددیگر تنگی و آن شود یا بینهایت عمق، پس ازمی

. شودمیافتد در شما جامیهر اتفاقی. روند، چرا؟ براي اینکه بینهایت فضا هستیممیآیند ومیبرقصد، وضعیتها

م شما با این کار به خرد زندگی ه. شودمیجور رنگی در شما جاهر . شودمیگویند در شما جامیهر چی مردم

توانیم به او آگاه بشویم میدر بیداري هوشیارانه ما. خواب نیست. دست پیدا کردید به عقل کل دست پیدا کردید

و شما کمابیش عمق پیدا کرده اید، باید خدا را شکر کنیم که موالنا به ما کمک کرده حاال بینهایت . و زنده بشویم

ترسید ونمین رفت، وقتی به ابدیت او زنده بشویدترس از بی. نیست بسیار عمیق شدیم ما یعنی شماشدید

ترسید شما، وقتی ترس از بین برود بقیه خویشاوندان این ترس هم مثل رنجش، کینه، شکایت، حسادت و نمی

. رودمیحس جدایی و حس تنهایی اینها از بین

*********

در قسمتهاي گذشته که . شودمیآغاز3220نم که از دفتر سوم بیتاجازه بدهید چند بیت از مثنوي برایتان بخوا

برایتان خواندم موالنا گفت که یک کاروانی بودند که بسیار تشنه بودند در یک بیابان 627و 628ي هاطی برنامه

و بعالوه از فرط تشنگی زبان شترانشان آویزان اند دانستند که تشنهمیسوزان بطوریکه تشنگی را هوشیارانه

گفتیم این کاروان گروهی از افراد این ده هست و . خودشان روي ریگهاي سوزان افتاده بودندشده بود همانطور

دانند میمنظور از این کاروان گروه افرادي است که حقیقتاً در این لحظه.منظور از ده دوباره هوشیاري ذهنی است

اي ذهن و مسموم بودن این آب شور هستند و واقعاً گرماي این فضآن و تشنه به. که محتاج شراب آنوري هستند

گفت . خواهد که آب از آنور بیایدمیبنابراین دلشان. کنندمیتابد حسمیي ذهنیهاو از منآید میرا که از ذهن

مصطفی سمبل نور برگزیده است، البته لقب حضرت رسول هم . یک چنین نیازي الزمه پیدا شدن مصطفی است

کلی یعنی زنده شدن به هوشیاري حضور و بداد انسانها رسیدن این هوشیاري هست و قصه براساس مصطفی بطور 

و این نیازمندي در گفتار ما در رفتار ما اینکه ما از جهان . کنیم بهش نیازمندیممیحضور وقتی که ما حقیقتاً حس

م به دنیا دارد کسی که هنوز با حرص و ولع چش. خواهیم ولی آب آنوري جاري نشده پیداستنمیبیرون دیگر آب
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بنابراین . و هر لحظه به فکر دنیاست اما در ذهنش تشنه آب حیات هم هست به آب حیات زنده نخواهد شد

ي هامصطفی که در این مورد حضرت رسول هست قصه حول و حوش ایشان بنا شده، چند نفر را فرستاد آنور تپه

برد، بردارید اش میدارد و به دهکده براي خواجهشود و مشک آبیمیریگ گفت اگر سیاهی را دیدید که دارد رد

گفتیم حکم مر به این است که ذهن دوست . با حکم مر، حکم مر یعنی حکم تلخ، نخواهد پذیرفت، بیاورید اینجا

ندارد که خیلی کارها را مثالً خیلی پرهیزها را ما انجام دهیم، یا خیلی کارها را در جهت هوشیاري انجام بدهیم 

این حکم مر است حکم مر همیشه حکم تلخی است ولی . علیرغم دوست نداشتن ذهن ما، ما باید انجام دهیمولی 

حکم مر یعنی انجام دادن تعداد زیادي چیز، از جمله بخشیدن . توانیم به آنجا برسیمنمیبدون حکم مر ما

کم مر است واکنش نشان ندادن، دیگران، تواضع نشان دادن، صفر کردن، کوچک کردن من ذهنی اینها همه ح

ي ترس و خشم عمل نکردن در حالی که ما عادت کردیم به خیلی از چیزهاي این جهان معتادیم هاانگیزهبراساس 

سیاه آن اما به هر حال. از این است که ذهن دوست ندارداش و نرفتن به سوي آنها همه اینها حکم تلخ است تلخی

یتان را پر کنید همه پر کردند هااز این مشک بخورید و مشکتان فرمدند که همهرا آوردند مشکی داشت و رسول 

غالم هم پر ماند و براي اینکه به غیب وصل بود و منظور از آب هم آب خوردنی نبود بلکه آن و آخر سر هم مشک

که االن تو برو به ده غالم سیاه گفت آن بعد به. همین آب حیات بود که بوسیله یک نفر آمد و بقیه را سیراب کرد

او را نشناخت و دید که به جاي غالم سیاه یک ماه اش و ماجرا را بگو، و رفت به ده و ماجرا را گفت، اول خواجه

یی داد هاگفت نه من غالم تو هستم باالخره پس از اینکه شناسایی! آید و گفت تو غالم من نیستیمیشب چهارده

داند میا چه جوري خریدي و چه جوري پیش تو بودم همه قصه را دید کهخواهی از اول بگویم که مرمیگفت

.فهمید که غالم خودش است منتها تبدیل شده

سري ما عقل حضور ما با فرشته آن موالنا اشاره کرد به اینکه این من ذهنی با شیطان یکی است و عقل ما عقل

کنند خدا، فرشته عقل میو خدا اینها از یک طرف کارشناسند و عقل و فرشتهمییکی است و هر دو اینها خدا را

یک جورش هم این است که ما من ذهنی . ما، و هوشیاري آگاهانه ما و بیان عشق در این جهان یک جور است

من ذهنی دل ما باشد و ما سم و درد در جهان پخش کنیم و گفت که آن بشویم در اختیار شیطان قرار بگیریم و

ولی . شناسدنمیخواهد شما به حضور برسید البته حضور را براي اینکهنمییطان حسود است واین من ذهنی و ش

این پیغام براي این است . کشیمیآیی دردمیدهد من دردم بسوي من نیا، هر موقعمیمن ذهنی همین که پیغام
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خورد حاال خودت را از نمیبدرددرد کشیدن تو در من ناآگاهانه . که تو دیگر به من نچسب و درد هوشیارانه بکش

آن بلی اینها را ما صحبت کردیم حاال. خوردمیبه دردتآن درد را بکشآن د هوشیارانه داردمن بکن، کندن در

اینهم تمثیلی . هر کسی توي ذهن است توي ده است. غالم آمد ده، ده کجاست؟ ده فضاي ذهن این جهانی است

زند براي فضاي ذهن چون میزند براي فضاي یکتایی، ده را تمثیلمیثیلشهر را تم. زندمیاست که موالنا

.کوچک است

یک زن کافري که زن کافر نماینده من ذهنی است با طفل شیر خواره اش، طفل شیر خواره سمبل بازه مسیج 

، یادمان گذاریدمییک مصطفی، مسیح حاال اسمش را هر چی. یعنی در ما االن یک من ذهنی وجود دارد. ماست

رسد یعنی تنها نجات میباشد که قبالً موالنا اینها را توضیح داده گفته این هوشیاري حضور در همه به داد همه

از ته دل باید . آیدنمیخواهیم بگوییم که تا شما نیازمند نباشید به اینمیو. دهنده شما هوشیاري حضور است

به هر حال هر انسانی که من ذهنی دارد به مسیح به . آیدنمیداریدتا زمانی که چشم به دنیا . بخواهید تا بیاید

همه اي از نظر کلمهمصطفی به موسی به زرتشت اینها اسامی مختلفی است براي هوشیاري حضور یا بودا، اصالً 

یا خورشید یا مهر یا Cristموسی یعنی از آب گرفته شده، مسیح یا به انگلیسی .اینها به معنی حضور هست

و زرتشت یعنی نور ازلی هوشیاري ایزدي اینها همه یک چیزند، و بودا یعنی بیدار شده، بیدار شده از خواب ذهن

خواهد پیدا بشود و هر میپس بنابراین همه این کلمات در ظاهر باهم فرق دارند در باطن مصطفی یا حضور در همه

و چون مصطفی لقب حضرت رسول هم . استحاال در مورد داستان اسمش مصطفی . شخصی به او زنده بشود

:گویدمیپس. هست داستان حول و حوش حضرت ایشان بنا شده

3220مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیه السالم و ناطق شدن آن آمدن-152بخش 

وار به معجزات رسول صلی اهللا علیه و سلمعیسی

شود که از یک مشک نمیهمچون چیزيگویی تو میگوید دروغمیبه غالمخواهد بکند میمی که انکاریعنی خان

. رود پیش حضرت مصطفی که بگوید که من قبول ندارممیشودمیاین همه آدم آب بخورند من قبول ندارم و پا

تواند حرف بزند در ما میتازهیعنی چی؟ یعنی اینکه یک هر کسی حامله است یا اینکه هوشیاریش دو ماهه است

خوب ما . تواند حرف بزند اگر ما بگذاریممیکنیم مسیح یا مصطفی یا هوشیاري حضورمیاینهمه روي خودمان کار
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او جدید و . شود او امروز گفت آثاري هنوز در من هستنمیکنیم همچون چیزيمیبه عنوان من ذهنی انکار

گوییم حرف نزن، پس بنابراین میزند مامیخواهد حرف بزند، وقتی او حرفمیدوماهه هست یا اصالً متولد نشده

کنیم این انکار بصورت همین مقاومت و ستیزه در ما دیدهمیدر اصل چون من ذهنی قوي است ما همیشه انکار

به جهان نخواهید شنویم آیا شما فردامیبا وجود اینکه ما این چیزها را. شودمیشود در رفتن به جهان دیدهمی

رفت؟ شما فردا مقاومت نخواهید کرد؟ واکنش نشان نخواهید داد؟ شما فردا خشمگین نخواهید شد؟ چرا، پس 

یعنی این طفل اینقدر اینها باید تکرار بشود ما یواش یواش به مصطفی زنده بشویم . کنیممیبنابراین بازهم انکار

ضعیف است من ما قوي آن فعالً چون. و را قبول داشته باشیمعیسی وار شروع بکند به صحبت و ما حرفهاي ا

و همین طور . گوییم تو حرف نزنآن میگوید بهمییواشکی چیزهاییگوییم من، آنهممیشویممیاست ما بلند

:گویدمیکه این قصه دارد

سوي پیغمبر دوان شد ز امتحان*****ده، یک زنی از کافرانآن هم از

ولی انسانی است که هوشیاري را پوشانده، کافر یعنی پوشاننده خدا در خود، گوید زن میهراًیک زن از کافران ظا

گوییم نزنمیخواهد حرف بزندمیچون مسیح را پوشاندیم. یعنی همه ما به اعتباري کافر هستیم

کودکی دو ماه زن را بر کنار****پیش پیغامبر در آمد با خمار

بود،زنکنارماههدوکودكولی. استذهنپوششمعنیبهاینجادروسريرآمد،روسريباپیغمبرپیشپس

باشدهزندهمصطفیکه بهانسانییکرویم،میمصطفیپیشکهحالیدر. ماازکدامهرما،یعنیسمبلیک

اجازهاگرماازکدامهرکهاستایناش معنی. استکنارماندرمسیحیعنیماههدوکودكولیمن،حجاب

.افتدمیاتفاقیچهببینیدحاال.زندمیحرفمادرکودكزند،میحرفمادرمسیحبدهیم

یا رسولَ اهللا قَد جِئْنا الَیک*****سلَّم اهللاُ علَیک:گفت کودك

رسول خدا ما نزد تو آمده ایماي .باددرود خدا بر تو:کودك دو ماهه گفت

خدادرودگفت. رارسولشناخت. استمااصلیمن،ماستحضورقسمتماههدوکودكگفت،ماههدوکودك

را،انرژيآن را،رسیدهحضوربهانسانیکحضور،هوشیاريپسایم،آمدهتونزدماخدا،رسولاي بادتوبر

نزدیکاموشما،بردرودوهستمتوجنسازکهکنممیاقراریعنیشناسم،میراتومنکهگفت.شناسدمی

راخداهمولیبزندحرفگذاریمنمیکهاستدرستما،حضورماکودكکهشودمیمعلومپس. همباشدیم
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منعنوانبهکندمیبلندراماکههاابزارآن بهماکههمین. شناسدمیرارسیدهحضوربهانسانهموشناسدمی

شما.بزندحرفماستحضورکهمادرونکودكبدهیمجازهانکنیم،استفادهنکنیم،درازدستاصطالحبهذهنی،

آید،میطرفآن ازکهشاديپیغاماوقات،بعضیبزند،حرفبدهیداجازهماههدوشیرخوارهکودكبهتوانیدمی

مننزنحرفبگوییدبخواهیداگرولی. زندمیحرفاوشوي،میتسلیم. کندمیزدنحرفبهشروعکودك،این

بعضیباالآیدمیفکرهازیرازکهپیغامییکخرد،حسیکآرامش،حسیکاست،ظریفاورفحهستم،

همین. نزنحرفگویدمیاست،قويخیلیمامناینچونولی. شماستاصلزند،میحرفکودكهماناوقات،

. گویدمیداردحاال

؟افکند این شهادت را به گوشات  کی****هی خموش:مادرش از خشم گفتش

گوشتبهرادادنشهادتاینکسیچه. باشخاموشگفتاش ماههدوبچهاش،بچهبه. استذهنیمنمادرش،

اي :گفتچون. شناختیگونهچهزنی،میراهاحرفاینچراخداست،رسولاینفهمیديکجاازیعنیافکنده،

. آمدیمشماخدمتماخدارسول

زبانت گشت در طفلی جریر؟که ****طفل صغیراي آموختات  این کی

کسیچه،آموختهتوبهرادرازيزبانیازبانیتنداینکسیچههستی،صغیررسد،نمیعقلتکهطفلیاي گفت،

بامادروصغیرطفلقصه.بگویدخواهدمیچهموالنا. هستیمطوريهمینهمما. بزنیراهاحرفاینتوگفت

طورياین. بزندحرفشمامسیحکهدهدنمیاجازهشمامنبگوید،شماهبخواهدمی.گویدنمیکهراروسري

. گویدمی

در بیان با جبرئیلم من رسیل*****حق آموخت، آنگه جبرئیل:گفت

یعنیجبرییل،بامن. آوردیادمجبرییلبعدشمدانستم،میاولاز. آموختهخداگفت. راههمآواز،همرسیل

.مندرشناسدمیاو. گویممیهممنگویدمیاو.هستمآوازهمخدا،آورپیغامخدا،فرشته

نبینی؟ کن به باال منظَرتمی****باالي سرت:کو؟ گفتا که:گفت

يطوراینگویدمیآید،میماوجوداعماقازآرامشباتوامظریفآوازیک؟کوگویدمیمامن؟کوگفتمادرش

اینجادرباال. کننگاهباالبه؟بینینمیسرتبااليگویدمیاو. بدهنشانمنبهگویدمیکه؟کوگوییممیما. است

کههمتوکردي،مینگاهدنیابهحاالتا. کننگاهطرفآن به. دنیابهنهیعنیغیب،طرفبهبلکهنیست،باالواقعا
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همین. داريجسمیهوشیاريگردي،میفرمدنبال؟ببینیچشمتبارا،جبرییلرا،خداکهخواهیمیمنی،مادر

ذهنمان،بایمان،هاقضاوتباحسمان،تاپنجباماداریم،جسمیهوشیاريماداریم،رااشکالاینما. دیگراست

بدهنشانمنبهکجاست،گوییممی.استمردهچیزاینبینیم،میچیزيیکذهنمانوسیلهبهلحظههمین

که. آیدمیداردطرفآن از. کننگاهباالبهنکننگاهپایینبهنکن،نگاهذهنبهببینم،ذهنمباخواهممی

حاملهماهستیم،مسیحبهحاملهماچی،یعنیما. ماستشکمدرهنوزکهطفلیآن یاماههدوطفلآن گوید،می

بایدذهناز. االناستذهنتويذهن،شکمتويرفته،کجابهآمدههوشیاريشده،چهگفتیمهستیم،حضوربه

. شوممیزندهتوبهشومزادهذهنتويازباریکاگر،هستیمنثانیمحشرتوگفتهمآنجاشود،زادهدوباره

کنیممیفکر. شناسیمنمیراباالماالبتهکن،نگاهباالبهگویدمیاینجاحاال. استمنقیامتتوبهشدنزنده

نخواه. نبینچشمتبا. کننگاهخدابهباالقسمتبهگویدمی.موالنادزنمیتمثیلکن،نگاهسرتباالبهگویدمی

. گویدمیراچیزهااین. ببینیفرمکه

مر مرا گشته به صد گونه دلیل*****ایستاده بر سر تو جبرئیل

طفلاینکهبدهیداجازهشمااگریعنیچی،یعنی. کندمیراهنماییمراگونهصدوایستادهجبرییلتوسرباالي

عملراموالنايهاآموزشوکردید،پرهیزکشیدید،زحمتهمهاینگیرد،میپاتازهتازهشماحضورماهه،دو

وشود،میقويشماحضورشود،میبزرگحاال. استخوارهشیراستماهشدوشده،زاییدهتازهاالنوکردید

خاموشمادراینشود،میبزرگطفلآن قدرهچهر. زندنمیحرفشمامندیگرزند،میحرفآن یواشیواش

. شودمیترقويوشودمیعاقلشده،متولدمادرازتازهجوانآن شود،میکوچکمامناینچقدرهر. شودمی

قويطرفآن يهاپیغامدهیم،نمیاهمیتذهنیمنيهاپیغاماینبهچقدرهر. گیریممیپیغاممابیشتریعنی

بیشترشوید،میتسلیمبیشترشماچقدرهرشود،میمازندگیواردعشقشود،میمازندگیدوارخرد. شودمی

مقاومتوستیزهبهتاکیددیگر. ذهنیمنحرفتاکنیدمیگوشطفلاینحرفبهحتماکنید،میبازراراه

راهنماییراشمانهگوصدجبرییلپسرویم،نمیدنبالشکند،میوسوسهبیروندرچیزيوقتی،کنیدنمی

راهنماییراشماداردجبرییلکند،میعبورشماازانرژياینوهستیدناظروحاضرشماکهزمانیتاکند،می

با. آمدذهنیعنی. شودمیقطعام رسیدهحضوربهچقدرمننهادیبگویکههمینکنید،ستیزهکههمین. کندمی

منحضوردرجه؟شودمیردخرد منازاندازهچه؟رسیدمحضوربهدرچقبگیرياندازهخواهیمیذهنکشخط
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اینکهاین. بمانیمتسلیمطورهمینباید. بگیریماندازهتوانیمنمیذهنبا.نیستطورياینقضیه؟استچقدر

. کنیمبازراراهبایدفقطمانیست،مادستهماین, سرعتیچهبهوشودمیبزرگچطوربچه

کاملیبر سرت تابان چو بدري****بینی تو؟ گفتا که بلیمی:گفت

معلومپس. چهاردهشبماهیکمثلتابانتوسربربله،گفت. بینیمیراجبرییلبینی،میتوگفت،مادرش

کمستیزهکهییهاآنپذیرند،نمیکنندمیستیزهکهییهاآن. دهدپیغامخواهدمیجبرییلهمهبهشودمی

جریاندانیدمیحداقلکنید،کارچهبایددانیدمیاالنشما. گیردمیشیرخوارهدارند،شیرخوارهطفلکنند،می

. نزنیحرفاستبهترکرديزبانیتندگفت کهنزن،حرفبگویدبچهبهبخواهداگرمادراینکهدانیدمیچیست،

توپیش. هستماوجنسازچون. دهممیتشخیصرامصطفیمندهم،میتشخیصراخدارسولمننهگفت

مصطفیبشوند،زندهمصطفیبههاانسانوکردیمشناساییراهمدیگر. شدیمیکیاالنشمابایعنیآمدیم

هاانساندر. بله؟مجسمهجايبهببینیدتان بچهدررازندگیهمینتوانیدمیشما. شناسدمیهمهدرراخودش

. بیندمیذهنیتصویریکبیند،میمجسمهذهنیمندارید،ذهنیمناگر؟همجسمیازندگی؟بینیدمیچهشما

باشدچیزهرجنسازمادلیعنیباشیمچیزهرجنسازما.بینیدمیرازندگیهستید،زندگیجنسازاگر

. استمشخص. بینیممیعینکآن بارادیگران

سفولرهاند زین میزان علُوّم*****بیاموزد مرا وصف رسولمی

جوريچهاست،جوريچهمصطفیگویدمی.آموزدمیمنبهرامصطفیرسول،وصفجبرییل،اینگوید،می

آن ازعلو،باالیی،آن ازوبینممیبکندتواندمیکهکارهاییومصطفیعظمتدارممنوشد،مصطفیشودمی

بهدنیا،بهدیگرمنیعنی،؟چییعنی. رهاندیمرامنحقارت،وپستییعنی،فولساینازاندیشیبلندبلندي،

طرفآن ازآید،میپیغامطرفآن ازآید،میشاديطرفآن ازکهاینبراي؟چرا. کنمنمیتوجهتوجه،وتایید

شناسیم،میراسفولپایین،بهنکنیمنگاهماراباالاینبلنديحاال, استبلندياست،علوطرفآن .آیدمیخرد

ذهنبااگربشناسیمتوانیمنمیذهنبا؟کجاستعلوولی. ذهنودنیاستهمینپستی. شناسیممیراپستی

بشناسیم،توانیمنمیراخداما. شدبایدخودششد،زندهبایدبلندي،بهعلو،به. شناسینمیموقعهیچبشناسی،

ابزاروسیلهبهرااي مردهچیزیکما. انداختهوزراینبهراماخداشناختاتفاقا. بشویمزندهتوانیممیاوبهولی
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عاملنبایدذهندرچیزيهیچ. رسیمآن میبهاالنکهاستبتاینودانیممیخداذهنیتصویریکیاذهنی

.باشدشمااصلیاباشد،زندگییاباشد،خداشناسایی

چیست نامت؟ باز گو و، شو مطیع**** طفل رضیعاي :پس رسولش گفت

باش،تسلیمیعنیباشمطیع. باشمطیعوبگودوباره. چیستاسمتشیرخواره،طفلاي گفتبهشانرسولپس

.استایناش معنی. باشجبرییلپیغامهمینتسلیمباش،نیروآن تسلیمیعنی

پیش این یک مشت حیزعبد عزّي***نامم پیش حق، عبدالعزیز:گفت

عزیزخداوندبندهیعنی. استخدايهانامازیکیعزیز. استعزیزدهبنخداپیشمننامگفت. نامردیعنیحیز

درختصورتبهکهاستیبتناميزعاست،يزعبندهنامردمشتیکپیشاما. بزرگخداوندمن،اسماست

همزیرآن .بودهترمهمهاآنازيزعولیاست،مناتوالتويزعاسالم،ازقبلاعرابيهابتازدانیدمیبوده،

ازوشوممیزندهدارمآن بهمنکهخداپیشمناسمگوید،میماحضورگوید،میپس. شدهنوشتهاش معنی

هااینکه،دهاهلبینید،میشماکهذهنیيهامناینپیشاما. عزیزخدايبندهخداست،بندههستماوجنس

آن واقعدر؟چرا. اندکردهوبکنند،پرستبتمراهندخواها میاینیعنی. استبتبندهاستيزّعبندهنامردند

درختیکصورتبهکهيزّعآن حاال. کنیممیپرستبترایمانهابچهما.هستیممابچهومادر. هستیممامادر

طبقاست،يزّعهمینپرستیدمیذهندرشمااالنکهچیزيهر. ذهنصورتبهاالنروییدهدرختآن بوده،

چیست،تواسمکهپرسدمیایشانازرسول؟هستیدخدابندهیاهستیدتان ذهنیمنبندهشما. ناموالصحبت

درحیزاند،حیزواند،مننامردند،کهعدهایناماهستم،کیشناسممیمنعزیز،خدايبندهخداپیشگوید،می

اینشما. کنندپرستبتمراخواهندیماست،يزّعخدا،پوشانندهونامردمعنیبهنیست،چرانچشمجااین

ایندر،داریمانتخابحقماداریم،آزادارادهماباشدیادمانشود،زاییدهخواهیدمیاستشکمتاندرکهرابچه

. استزندگیجنسازولیاستجواناستماهشدوبزند،حرفشیرخوارهبچهاینکهدهیدمیاجازهشمالحظه

مناسمکهگویدمیشمااصلیمن. شماستذهنیمنزندمیحرفکهمادراین. شماستاصلیمنماههدوبچه

جنسازهمخودشانبینند،میجسمرامنکهمردمبقیهپیشمناسمولیاستعزیزخدايبندهخدا،پیش

اینسوالحاال. استمشخص. هستمزّيععبدهستم،اوخودعبدمنذهنی،منهمینجملهازهستند،جسم

پرستبتخواهیدمییا؟بزندحرفماههدوطفلاینبگذاریدوباشیدخدابندهخواهیدمیاالنشماکهاست
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استدرست. اندکردهپرستبترامانامردمشتیکایشاناصطالحبهکهدانیممیماو؟باشیدبتعبدوباشید

ذهنیيهادرختما. رفتهاانسانذهنبهجاآن ازدرختآن ولیانداختنددوروکندندرفتند رادرختآن که

خالصه؟پرستیدمیرابتکدامذهنتاندرببینیدشما. پرستیممیرا

که دادت این پیغمبريآن حق****من ز عزّي پاك و بیزار و بري

ماکهبتیهمین. روییدزندگیرويدرختیعنیپرستیدرختآن ازپرستی،بتآن ازمنیعنی،عزّيازمن

مافکر.استداخلشماجسماینازمقداريدارد،بعدچهارکهاستدرختییک،عزّيپرستیم،میداریماالن

شدگیهویتهم،باورهاباشدگیهویتهم،ذهنيبوسیلههاجسمباشدگیهویتهمیعنی.هستجزوشهم

بري، وبیزاروپاكعزّيزمن:خالصهمپرستیمیمارادرختاینکهاستآوردهبوجوددرختییکدردها،با

.استمشخص.استدادهپیغمبريتوبهاوکهکسیآن آنکهحقبهماههدوطفلهمینیعنی

درس بالغ گفته چون اصحاب صدر****کودك دو ماهه همچون ماه بدر

شبماهمانند،بزندحرفتواندنمیودهیدنمیاهمیتاوبهشماکهشماحضوریعنیماههدوکودكاینپس

.خردمندبزرگانمانندنشینند،میصدردرکهاصحابیماننددهدمیراهابالغدرسدهدمیپختهدرسچهارده

ورآن کهورآن حرفبهیادهیممیگوشمنحرفبهلحظهایندرمایعنی.استزندگیجنسازاینکهبراي

زندمیحرفضعیفاینکهولوبزندحرفماههدوکودكدهیدمیاجازهشما.ماههدوکودكاینبهاستوصل

یکبعالوهندادیماجازهما.ندادیماجازهما.استنکردهباززبانخوبهنوزگیردمیزبانشزندمیحرفیواش

پرستبتراماکهکسیهروداردذهنیمنکهکسیهرگویدمیموالنااینجادر؟کیستنامرد.نامردمشت

شانتوجهکهکسانی،دارندمنکهکسانی،جامعهافرادبیشتر،مادرهاوپدربیشتر؟هستندکیکسره.کندمی

.کنندمیگوشهامنافسونبهگفتغزلشدرامروزکهکسانی.دزددمیبیرونیچیزهايرا

تا دماغ طفل و، مادر بو کشید****دم ز جنت در رسیدآن پس حنوط

در،مادهآن بامیدارندنگهشحاالیا،پوسدمیدیرکهشستشوازپسمردهبهدزننمیکهاستاي مادهحنوط

مردیممابپوسیمماگذاردنمیدیگر.آیدمیورآن ازکهاستانرژيونسیماینجادر.استبهشتینسیماینجا

.دوهرکشیدندبومادروطفلتارسیددربهشتازدمآن حنوطپس.ذهندردیگر
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جان سپردن به، بر این بوي حنوط****گفتند کز خوف سقوطمیهر دو 

براي.بهشتیبوياینزیرهستیدحنوطاینزیرلحظههمیندرشماهمهشدشروعبهشتبويوقتیسقوطپس

،کنیدگوشتوانستیدنمیوگرنهکنیدمیگوشبرنامهاینبهکههستیدزندگیباموازيشماکافیاندازهبهاینکه

حساسبسیار،لحظهایندربودنیعنی.استنازكخیلیصراطپلاینکهشنیدید،کنیدسقوطتوانیدمیولی

اینهاستومثنوييهاداستانيهاتمثیلاینوجهنمتويبهپلرويازکنیمیسقوطنباشدحواستاست

،هستیدناظروهستیدحاضرلحظهاین،نازكپلاینرويباشیمواظببایدکنیصبرباید.ماادبیاتدر،دیگر

یکیااستوضعیتییکاستذهندرمردهچیزیکچیزآن ودزددمیراماتوجهوآیدمیچیزيیکیکدفعه

گفتندمیاینهادويهر.شودمیقطعبهشتینسیمشودمیقطعحنوط.کنیممیسقوطما،استشدگیشرطی

اینوبهشتینسیماینکهبگذاریمیعنی.حنوطبوياینبهبسپاریمجانکهاستبهترنکنیمسقوطاینکهبراي

مالحظهایندرپس.بوایندستبدهیمرااختیارمانیابکشدراماذهنیجانآیدمیکهانرژياینوخرد

گفت،نذهجهنمتويدوبارهنکنیمسقوطاینکهبرايکنیمانتخابرااینداریمآزادارادهچون،گیریممیتصمیم

،باشدرسیدهحضوربهانسانیکتواندمیمصطفی،مصطفیخدمتدرحاال.دمیشویمجازاتآنجادبرویاگر

بهشتینسیمکهدیدیداگر،استزندهحضوربهکهکسیآن حالهربهتواندمی،باشدرسولحضرتتوانستمی

حاال.شودمیقطعنکنیدقضاوتوبیایدبدهیداجازهکهکنیدانتخاب،آیدمی

زندصد صدّقجامد و نامیش***حق بودکسی را کش معرِّفآن 

راآن خدا.کندتوصیفاو،راشماخدائیتآن دهیدباجازهشمایعنی،کندتوصیفبخواهدخدارااوکهکسیهر

بیایدحنوطآن گراپس.کندنمیتوصیفکهرانداردوجودکهراذهنیمن،راشماتوهمکه خدا.کندمیتوصیف

داردتان خدائیتواقعدرکهآیدمیپیشییهاوضعیتیک،شودمیبیانچیزهایییکشمااز،بیایدنسیمآن 

شماکنندهمعرفیوشمامعرفپس،شودمیخاموشداردذهنیمنوشودمیزندهداردطفلاین،شودمیزنده

مقاومتنکنیدستیزهنکنیدقضاوت،بیایدنسیمایندهیداجازهکهصورتیدر.خداستشماکنندهتوصیفیا

چیزهااینوسنگکههمجامد،نباتاتودرختوگیاهدانیدمینامی،نامیشوجامدموقعآن بیاید،نکنید

خردایندهیداجازه،بشویدتسلیمشمااگریعنی.کنندمیتصدیقرااوجورصدنامیوجامدگویدمی.جامدات

شماباهاوضعیتتمام،هستجهاندرکهچیزيهرونباتاتوجامداتتمام،بشودشماوجودواردبرکتاینو
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کهحاال.استدرسترفتاراین،استدرستخرداین،استدرستراهاینکهکنندمیتصدیق.کنندمیهمکاري

ماحاال،خشمنهحرصنهبیشترستنخوانه،آیدمیورآن ازواستآرامشواستشاديرفتارهااینانگیزه

.کندمیهمکاريشماباوضعیتیهرضمندرنامیشوجامدراانرژياینکنیممیشناسایینباتاتماوجامدات

مرغ و ماهی مر ورا حارس شود****آن کسی را کش خدا حافظ بود

واردبگذاریدباید؟کندمیحفظخداراشماکی،کندحفظشبخواهدخداکهرایکسهر.همایناستمهمخیلی

یعنی،هواستهممرغودریاستدرماهی،ماهیومرغ.لحظهبهلحظهباشیدتسلیمباید،بشودشمابعدچهار

.کندمیحفاظتاوازچیزهمه،چیزهمه

***********

آن وبریممیپایانبهرابرنامهوخوانیممیکوتاهقصهیکاآلن

3238مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 

مصطفی علیه السالم و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه، مار سیاه فرو ةربودن عقاب، موز-153بخش 

افتادن

یکتوشاز،کندمیواژگونوقتیوهوابردمیوزندمیچنگعقابرامصطفیحضرتکفش،کفشیعنیموزه

برکتاینلحظهبهلحظهاینکه،کهاستاینآن وگویدمیاینجادررادقیقیبسیارمطلبموالناحاال.افتدمیمار

چیزهمهوکندمیهمکاريشماباچیزهمهگفت.شماستکنندهتوصیفخداترتیباینبهوبکندعبورشمااز

یکاگر،کنیدمیاستفادهآن ازذهندرشماکهقالبیاینکهبگویدخواهدمیوکندحفاظتشماازکندمیسعی

به.آیدمیدیگرخالقانرژيیکبعدلحظهاینکهبراي.کنیداستفادهتوانیدنمیدیگردوباره،کردیداستفادهبار

مادردبه،هستندقدیمیاگر،ماداریمدرذهنکهییهاقالب.خورندنمیدردبهکهنهباورهايدیگرعبارت

درشودمیدرستقالبیکوآیدمیانرژيیکلحظهاینگویدمیکهاسترسیدهاي درجهبهایشان. خورندنمی

قالباینوشوددرستبایددیگرقالبیکآیدمیدیگرانرژيیکبعدلحظه.داردفرققبلیقالبهايباکه،ذهن

.سمبلیکدهدمینشانشکفبصورترا
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مصطفی بشنید از سوي عال*****اندرین بودند کآواز صال

،دعوتحتییا،صال،نمازآوازیکدفعه.بودندکاراینمشغولایندرگویدمیمصطفیحضرتوبچهومادریعنی

انرژي.آوریممیارانرژيورآن ازرویممیمااینکهبراي.منسويبهبیائیدشدیدمشغولخیلیکه؟چیدعوت

همبازبلندي.رسیدگوشبهبلنديازنمازیعنیصالهیا.باشیممشغولتوانیمنمیزیاداینجاما.آیدمیورآن از

بیائیدبایدکهآمدآسمانسويازندایییکیکدفعه،بودنداینکارمشغولویدگمی؟ویدگمیچی.آسمانیعنی

وآوردنانرژيورآن ازوبودنمتصلیعنینماز؟چییعنینمازشودمیعلوممپس.استنمازموقع،منسويبه

سويازپس.نکردناستفادهقدیمیيهاقالباز،کردنخلقجدیديهاقالب،ساختنجدیدقالبانرژياینبراي

.يماندآنجاحدازبیش. ببراینجاازبیا؟صداییچه.شنیدصدایی.استغیبجهانبلندي،بلندي

دست و رو را شست او زان آب سرد****خواست آبی و، وضو را تازه کرد

یعنیوضوکهشودمیمعلوم.کردتازهراوضووخواستآبییککهگویدمی،گویدمیواضحکامالًموالناببینید

همهباید،شویدوصلشمااینکهازقبلپس.یدبشویرامنشماآیدمیورآن ازکهآبیبااستاینوضوپس؟چی

سمبلیک.آمدورآن ازآب،خواستآبییک.باشیدشستهرادردهاهمه،راهاکینههمه.باشیدشستهراهامن

راصورتشودست.شستراصورتشودست.استاش آن معنیخوبولیگرفتوضووگرفتآبگویدمیالبته

آمد میطرفآن ازکهسردگوارايآبآن باشستراهاشدگیهویتهمودردهاورنجهاتمامیعنیشست

ربايموزه را بربود یک موزه*****کرد رايهر دو پا شست و، به موزه

خلقبهکردشروعیعنیچییعنی.هاکفشسويرفتوشستراپایشدوهرمیگوید.اآلنمیگویدربايموزه

گفت،دزدیدخداراقبلیقالباصلهبالف.قبلیقالبسويرفت،استقالبسمبلموزهاین،یکدفعهکردن

قالبییککرديخالقیتییکلحظهاینیعنیاستمهمبسیاراش نکته؟چییعنی.کنیاستفادهآن ازشودنمی

قالبآن .بکنیاستفادهتوانینمیقبلیقالباز،آمديشديوصلدوبارهبعدلحظهکردياستفادهذهندررا

توش،کنیداستفادهباردوفکريقالبیکازاگرشما؟چییعنیمار،هستمارتوش،گفتخواهداآلنراقبلی

قدیمیباورهايازماکه.استافتادهجامن،کنیداستفادهبارهزار،استشدهدرستمنپس.استرفتهمن

ماطریقازهدخوامیلحظههرخدا،نهنه.هستندبخشنجاتواقعاًباورهااینکنیممیفکر،کنیممیاستفاده

،استگفتهشعربیتهزارتاچند،ببینیدراموالناشما.سازدمیقالبلحظههروبیندازدکاربهراخالقشنیروي
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قبلیقالبازمااینکهشرطبه،بسازدتواندمیزندگیراقالبکهشودمیمعلومپسهستندمتفاوتاینها

مثالراعقاب،شماببینیداآلنالبتهودزدیدربايقالبیکربايکفشیکیعنیربايموزهیک.نکنیماستفاده

.خالصهباالبردزدقابوباالبرددزدیدعقابمیزند

موزه را بِربود از دستش عقاب****خطابخوشآن دست، سوي موزه برد

دست.یدکنخلقچیزيیکخواهیدمیوشویدمیوصلشما. مابراياستتمثیلیاین،برداردراکفشرفت

اینکهبراينکناستفادهاینازگویدمیوزندمیقابدستشازربايقالبیکراقالب.قبلیقالبسويبریدمی

بهچسبیدهچیزشهمه،خزدمی.استزمینبهچسبیدهتماماًاینکهبراياستمنسمبلمار.هستمارتوش

راکفشاین آمدکرد؟کارچهعقاب.استآسماناش همهاینکهبراي.استسیرواستحضورسمبلعقاب.زمین

درستمنکهوقتیذهندر؟آیدمیکجاازاي گزندهچیزهریامار.هستمارتوشکننگاهگفت،برداشت

قالبیک.بچسبیبهشبگیريراقالبیککهاستاینیشهاراهازیکی؟شودمیدرستجوريچهمن،شودمی

این.نداردهمدیگريراهکنندمیاینطوريفقطراکاراین،راالگویک،راذهنیساختاریک،راباوریک،راذهنی

متوجهتوومیزندترامار،توآن برویدوقتهر.هستتوشماراینهستتوشمناین.استشدگیهویتهم

عقابخالصه.استشدهکهنه.یدنکناستفادهشماقالباینازدیگراینکهبراي؟میزندراتوچیبرايمار.نیستی

.باالبردراکفش،ربودراموزه

ماري فتادآن پس نگون کرد و، از***** موزه را اندر هوا برد او چو باد

شما.استمنسمبلمار.افتادسیاهیماریکتوشازیکدفعه،کردنگونطوريهمین،باالبردراکفشگویدمی

ماریکتوشاز،کنندسرنگون،هواببرنداینطوريراماقالبهاي،راماايکفشهاینازکدامهراگرکهدانیدمی

دریواکنشقالبیک؟استآمدهکجاازکنیدمیفکرمادردهاي.استگزیدهرامامارهااین.افتدمیکوچولو

مارهاتادوراندازیدنمیکنیدنمیسرنگونراقالبهاهمهچراشما.شودمیشماشدنگزیدهسببشما

.دیگرماستتفرقههمین.مايهامندراستافتادهگیرزندگی،مارهااینتويباشدیادمان.بیفتند

عنایت شد عقابش نیکخواهآن ز*****در فتاد از موزه یک مار سیاه

ددارپس.شداونیکخواهعقاب،راهاینازوعنایتوتوجهآن ازوافتادسیاهماریککفشاز،موزهازمیگوید

.دهدمینشانمن را شمابهداردنشویدناراحتشما،دزددمیشماازراچیزيزندگیاگرکهگویدمییواشیواش
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،شدثابتشمابراياینبودنثمربیواستمفرغدیدیدیکدفعه،داریداعتقادبهشخیلیشماکهباوريیکاگر

.دزدیدشماازرادیگريچیزهریا.نشویدناراحتشما

هین بستان و، رو سوي نماز:گفت*****موزه را آورد بازآن پس عقاب،

برووبگیررااینگفت.استدیگريقالبدیگراآلن،افتادمارتوشازوقتیآوردراموزهآن دوبارهعقابپس

.کردعوضراقالبچوننمازسويبرویدتوانیدمیدیگراآلن.نمازسوي

ايشاخیمن ز ادب دارم شکسته****از ضرورت، کردم این گستاخی اي

.دهدمینشانمابهراماخدائیداردموالناببینپسبکنمیگستاخچنینیکمنکهکردایجابضرورتمیگوید

هستیدخدائیتشما.دزددمیشمااززندگیراچیزهایییک،نشویددلتانمتوجه،نشویدشمامتوجهاگرگویدمی

.کنداحترامیبیشمابهتواندنمیهیچکس.شویدزندهاوبهخواهیدمیشماوودشزندهشمابهخواهدمیخدا

کهبدهمنشانتوبهوبدزدمتوازرااینکهکردایجابضرورتمنگویدمیعقاب.هستیدمصطفیجنسازشما

کنم؟ کی میمتواضعم من کی همچون کاري،تو مودب و شکسته شاخ هستمپیش منگرنهوهستمارتواین

کند؟ گفت که مرغ و ماهی از شما حفاظتمیآید بوسیلۀ یک حرکتی یک چیز بیرونی گستاخیمیزندگی

و این انرژي را دوست دارد و حاال که این همه با ما عدم همکاري. کندمیکند، جامد و گیاه با شما همکاريمی

میم چی هست؟ فهنمیشود تقصیر کی است؟ تقصیر ماست که مقام خودمان رامی

بی ضرورت، کش هوا فتوي دهد*****نهدواي کو گستاخ پایی می

دهد؟ دستورش را من ذهنی، هوامیگذارد ولی دستورش را کیمیواي به حال کسی که گستاخانه پایش را

دهیم هیچ میخواند و ما گوشمیافسونهایی را که به گوش ماآن من ذهنی تمام. دهد و این ضرورت نداردمی

ي نفس ما آنها ضرورت هاگوید از روي هوا از روي خواستهمیمن ذهنی هر چی به ما.ام از اینها ضرورت نداردکد

. کنیممیکار را ما خودمانآن ندارد و گستاخانه

این جفا دیدیم و، بد خود این وفا****ما:پس رسولش شکر کرد و گفت

ت را جفا دیدیم، یعنی رفتن کفش را، قالب را هر چه پس رسول شکر کرد و گفت که اولش این موضوع را این حرک

بهش چسبیده بودیم و عالقه داشتیم دوباره همین را بپوشیم، اولش فکر کردیم این جفاست همین طور براي ما 
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دارد شما را بیدار. گیرد عین وفاستمیپس هر چه زندگی از شما. آید در حالتی که این وفاستمیجفا به نظر

برد باال مار را بیاندازد تا به شما بگوید از این میدزددمیدارد کفش را. نباید ناله و شکایت بکنیدکند شما می

.کفش دیگر استفاده نکن تویش من هست

تو غمم بردي و، من در غم شدم*****موزه بربودي و، من درهم شدم

این اتفاقات . اشتباهاً در غم شدمبردي ولی منمیمی گوید کفش را تو ربودي من آشفته شدم، تو داشتی غم مرا

برد، ما رامیشویم، در حالیکه او دارد غم ما رامیدزدد و ما آشفتهمی، زندگی قالبهاي ما راافتدمیبراي ما

.شویممیخواهد بیدار کند ولی ما با من ذهنی فضوالنه در غممی

دلحظه به خود مشغول بوآن دل در*****گرچه هر غیبی خدا ما را نمود

گوید میتواند از زبان رسول باشد و یا عقاب باشد و یا موالنا به مامیاین. گر چه خدا هر غیبی را به ما نشان داد

دهد ولی اگر به خود مشغول باشیم آنموقع به میکه اگر ما از جنس مصطفی باشیم هر غیبی را خدا به ما نشان

. کنیممیشکایتگیرد ما فضوالنهمیوقتی قالب را. چسبیممیقالب

غیب را، هم عکس توستآن دیدنم***دور از تو که غفلت در تو رست:گفت

خواهد بگوید هر کسی که به مصطفی زنده شده باشد در او میگفت دور ار تو باد که در تو غفلت باشد، یعنی

ییت هستیم و هوشیاري زند براي اینکه ما بفهمیم که گرچه که ما خدامیولی موالنا این مثال را. غفلت نیست

مشغولهابه وسوسهمان ولی هر موقع به خود فرعی. توانیم ببینیممیغیبی داریم و این چراغ قوه دست ماست

دیدن من هم انعکاس آن گوید کهمیگوید،میولی عقاب االن یک چیز جالبی. بیندنمیشویم این چراغ دیگرمی

و ماهه اصل شما، پس اصل شما یک انعکاس دارد، در بیرون یک یادتان هست گفت کودك د. هوشیاري تو بود

گوید که در اثر میمثالش عقاب است،شمع را روشن کنید این کودك حرف بزندآن روشنایی دارد، شما اگر

.عکس یعنی انعکاس. روشنایی تو بود که من مار را توي کفش دیدم، مثالش رسول است
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مصطفیاي من، عکس توستنیست از****مار در موزه ببینم بر هوا

بینم، در هوا یعنی ما همه در فضاي یکتایی هستیم میبینم در قالبمییعنی مار را من را، حس منیت را در کفش

گوید این از من نیست بلکه عکس توست، میو در این فضا اگر یک عاملی منیت ما را در قالبها به ما نشان بدهد،

. مصطفیاي عکس یعنی انعکاس نور توست،

بودعکس ظلمانی، همه گُلخَن****نورانی، همه روشن بودعکس

ي نیک و هاعکس یعنی بیان دل ما، اگر دل کسی نورانی باشد از جنس خدا باشد در اینصورت انعکاسش پدیده

اتفاقات نیک است که بدن سالم و فکرهاي خالق و احساسات لطیف است که اینها عکس نورانی هستند، یعنی 

عکس ظلمانی عکس من . عکس انسانهاي نورانی در بیرون روشن است. ین دل در بیرون، عکس، انعکاسبیان ا

سیاه است و پر از کثافت، اگر بیرون کسی تنش مریض است، . ذهنی انعکاس ظلمانی در بیرون تون حمام است

و عکس و . ی داردفکرهایش خراب است توي فکرهایش گم شده پر از درد است نشانگر این است که دل ظلمان

چطور مان وضع جسمیچطور است؟مان وضع مالی: ما به خودمان نگاه کنیم. انعکاس دل ما همیشه در بیرون است

است؟ وضع فکرهایمان چطور است؟ وضع هوشیاریمان چطور هست؟ احساساتمان خشم و درد است یا احساسات 

.عشقی است کدام یکی است؟ عکس دل خودتان را

عکس بیگانه همه کوري بود*****همه نوري بودعکس عبداهللا

زند هنوز بچه میزد حضور شما حرفمیعکس بنده خدا همه روشنایی است پس یادتان هست که بچه حرف

ي شما دیدههادهید حرف بزند و اگر شما موازي باشید مرتب منمیدوماهه است ضعیف هست، شما اجازه

و انعکاس این مصطفی در شما همه . چسبیدنمید، به قالبهاي قدیمیکنیمیاز قالبهاي جدید استفاده. شودمی

نور است و عکس کسی که با خدا بیگانه اش گوید عکس بنده خدا همهمیاالن هم. رساندمیچیز را به توجه شما

. است یعنی من ذهنی همه کوري است

نشینپهلوي جنسی که خواهی، می***جان ببیناي عکس هر کس را بدان

و . ببیناش در زندگیاش جان انعکاس بیرونی هر کسی را در صورتش در وضعیت جسمیاي دوست مناي پس

اگر دیدي عکس یکی در صورتش عکس . خواهی بنشینیمیموقع ببین که پهلوي چه جنسیآن خوب بشناس،
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. با او منشینمن ذهنی است تون حمام است کثافت و درد است رنجش و کینه و انتظارات، شکایت و خشم است

خواهی بشینی؟ واضح است پهلوي میپهلوي چه جنسی. خواهی بشینمیموقع پهلوي جنسی کهآن بدان ببین

.بنده خدا
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