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 برنامۀ شماره ۳۴۳  گنج حضور

 اجرا: پرویز شهبازی

 

 

 
 

 

 
 

 ، مولوی۲۸۷۹غزل شمارٔه 

 ننگ هر قافله در شش دره ابلیسی

 تو به هر نیت خود مسخره ابلیسی

 از برای علف دیو تو قربان تنی

 بز دیوی تو مگر یا بره ابلیسی

 ای گردن نهدا چه پشیمان شدهسره مر

 که در این خوردن سیلی سره ابلیسی

 شلغم پخته تو امید ببر زان تره زار

 ز آنک در خدمت نان چون تره ابلیسی

 نان ببینی تو و حیزانه درافتی در رو

 عاشق نطفه دیو و نره ابلیسی

 نیت روزه کنی توبره گوید کای خر

 سر فروکن خر باتوبره ابلیسی

 حقیقت خبرت نیست که چون خواهد بوداز 

 تو بدان علم و هنر قوصره ابلیسی

 در غم فربهی گوشت تو الغر گشتی

 ناله برداشته چون حنجره ابلیسی

 کنخور چو سگان قی میکفر و ایمان چه می

 ز آنک تو مؤمنه و کافره ابلیسی

 تا دم مرگ و دم غرغره چون سرکه بد
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 ترش و گنده تو چون غرغره ابلیسی

 گرد آن دایره گرده و خوان پر چو مگس

 تا قیامت تو که از دایره ابلیسی

 

 ۱۱۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر 

 

 عقل سر تیزست لیکن پای سست

 ت و تن درستزانک دل ویران شدس

 عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ

 فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ

 چو شرقصدرشان در وقت دعوی هم

 چو برقصبرشان در وقت تقوی هم

 عالمی اندر هنرها خودنما

 وفا وقت وفاچو عالم بیهم

 وقت خودبینی نگنجد در جهان

 در گلو و معده گم گشته چو نان

 شوداین همه اوصافشان نیکو 

 بد نماند چونک نیکوجو شود

 چون منیگر منی گنده بود هم

 چون به جان پیوست یابد روشنی

 هر جمادی که کند رو در نبات

 از درخت بخت او روید حیات

 هر نباتی کان به جان رو آورد

 خضروار از چشمٔه حیوان خورد

 باز جان چون رو سوی جانان نهد

 پایان نهدرخت را در عمر بی
 

 

 

 

یس برنامبا  وع یم کنم.  2879گنج حضور امروز را با غزل شماره   ۀسالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

 تو به هر نیت خود مسخره ابلیسی****  نگ هر قافله در شش دره ابلیسین
 

 

ی دیگری نیسترفته توی ذهنش و من ایجاد کرده و فکر یم کند که این من خودش امروز موالنا خطاب به انسانی که  سپ یم  است و غپر از آن چپر

« .تو ننگ هر قافله هست   »: گوید   
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یمگروه هانی که شما ها یم شناسید.   همه ؟هانی در جهان هست  با هم سفر یم کنند  وهقافله گرویه باشنده که با هم سفر یم کنند. چه گر   مثل  کیل بگپر

مثل نباتات و حیوانات.  ،جمادات  

سیم به ما ان جنس نی فریم است و از جنس  از که خداییت خودش که هوشیاری حضور است و آگایه از این هسانها. انسان یا در این لحظه باما وقت  مپر

توی ذهنش یک  ، رفتهفراموش کردهآن را نی زمان و نی مکان است یا به آن زنده است و یا فراموش کرده آن را. اگر  عنص از جنس یک  . هوشیاری است

ست کرده بنام من ذهتی که از فکر ساخته شده. باشنده ای در   

ف مخلوقات »: حاال اگر به آن هوشیاری حضور زنده باشد به او یم گویند  دارد  ،این من زنده باشد  بهسبب افتخار همه مخلوقات و خودش. اگر  «اشر

له است. فیم گوید ننگ هر قا  

 را من ذهتی داریم اگر همراه حیوانات بشویم و بما انسانها اگر  
ی

با هم گوییم که ما یم آییم با شما همراه بشویم و دوست بشویم و با هم این سفر زندگ

  ،برویم.. چون همه دارند سفر یم کنند دیگر و همه دارند رو به تکامل یم روند 
ی

بان تکامیل زندگ ی را این است  بسوی خدایت خودشان و ضی که همه چپر

برای اینکه تو من داری بنابراین یم گویند نه با ما نیا!  آنها  فر یم کنند اگر ما همراه قافله حیوانات بشویمهوشیار به خدایتشان بکند . خب همه دارند س

 هم و در زیر  ،با ما و همنوعان خودت متصل نیست  ییک نیست  در زیر درد ایجاد یم کتی و 
ی

نیم وصل نیست  و مرتب درد ارتعاش یم کتی و به زندگ

ما خودمان یم خواهیم بودن تو برویم. نه را یم زنند کنار . یم گویند که خواهند ما را. یعتی ما   

 را تشعشع یم کنیم عشق را تشعشع یم کنیم که این انرژی یم تواند بقیه قاف 
ی

له ها را در حالیکه اگر ما هوشیار به حضور باشیم هوشیاری زنده زندگ

 زیبایش را به ما ارائه یم کند سبب بشود اگر گل و خدایتشان زنده کند. هم به 
ً
خودش هم از زیبانی خودش آگاه بشود. مثال  

کرده؟  جلعت زنده ما را یهستیم که در ذهن ما ساخته شده و در واقع هو باشنده ای  ،ار میاد به اینکه آیا ما دنبال کیس هستیم کهپس کلید ک  

 که من پرویز شهبازی هستم و من هم ببینم که او ادیک کیس  . کند   عفرض کنید که یک کیس هویت شما را جل 
ً
عا یم کند که توی خیابان بگوید مثال

؟ اگر من دنبال او راه بیفتم و بگویم بله  تو  خب من نباید بگویم که من خودم هستم تو چرا ادعا یم کتی که. من هست تو من هست  و هر چه من هست 

 .  نیستم. فقط تو هست 
ً
آیا این درست است؟ هم تو بگونی من انجام میدهم . برای اینکه تو من هست  و من اصال  

ی در ذهنمان درست شده به غلط که ما درست حاال یک  ، و به هوشیاری این لحظه هستیم و این هوشیاری از جنس فرم نیست زندهاینکه ما  ی چپر

که از   ؟دنبال فکرهای او و کارهای او برویم ؟آیا ما باید دنبال او برویمت تو هستم و ما هم او را یم بینیم . یآن یم گوید که من جلع کننده هو و کردیم 

ی به خودش اضافه کند و فقط با انباشته  ،نی یم نامیمزکه تمام عقل او که عقل ج  (داریمدر غزل هم که امروز )حرص است  جمله ی این است که چپر

 یم کند. آیا کردن فرمها 
ی

ما نباید توی ما باید اینکار را بکنیم و یا باید خودمان را از آن جدا کنیم؟ آیا به خودش و با هم هویت شدن با آنها احساس بزرگ

. من خودم هستم. بگوییم نه  «من تو هستم »: خیابان به کیس که یم گوید  تو من نیست   
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یخب االن باید این کار را بکنیم و موالنا یم گوید که    ،چون درد ارتعاش یم کتی  ،تو اگر  راه جاهل هویت خودتر ا پیش بگپر
ی

چون وصل نیست  به زندگ

نیک برای تو نخواهد داشت. بنابراین هیچ قافله ای نیم خواهد با تو برود. هر کاری بکتی نتیجه   

و آن حالت  است که یک بازی کن به وضعیت  بیفتد که نتواند مهره هایش را شش دره اصطالح تخته نرد است    ننگ هر قافله در شش درۀ ابلییس

رد. و نکه جفت شش بیامگر ایحرکت بدهد   

یم گوید که در ذهن وقت  هویت ذهتی داری و وقت  متصل به  به هر نیت خود مسخرۀ ابلییس  تو االن به ما یم گوید که جفت شش چر هست. 

 
ی

 نیست  و وقت  زندگ
ی

ن انرژی وارد آ. وقت  نیم کند از طریق تو حرف نیم زند و فکر  )یعتی تو هوشیار بایسر به این موضوع (این لحظه هوشیارانه زندگ

تو هر نیت  داشته بایسر مهم نیست درد ایجاد خوایه کرد.  ،عملت نیم شود   

ین کاری که در  خوب باشد. آیا فقط اگر نیت درست باشد  تعالم هویت ذهتی انجام یم دهیم نیت است. آقا شما باید نیتحاال آن جفت شش ما مهپ 

 نباشی
ی

 اجازه یم شود؟ یم شود وصل به زندگ
ی

 خودش را از ما بیان کند ویل ما نیت خوب داشته م و این لحظه زندگ
ی

پیدا نکند و ما نگذاریم که زندگ

. نمیشود  نهباشیم و سامان بیافرینیم؟   

 نیست  اگر این لحظه هوشیارانه  ،هر کاری بکتی اگر زنده بحضور نیست   ،گوید هر نیت  داشته باشید   یم 
ی

و مسخرۀ ابلییس. در اینصورت ت وصل به زندگ

ت  انداخته که حت  اگر هم جفت شش بیاوری نیم توانی مهره هایت را حرکت یرا هم به وضعتو همیشه داری با ابلیس تخته نرد بازی یم کتی و تو 

 بدیه. 

 این است که ما نیت مان خوب باشد 
ی

ین بازی ما در زندگ  برویم بیمارستان بسازیم و یا راه بسازیم و یا خدمت کنیم به  یعتی جفت شش ما یا بهپ 
ً
مثال

د و یل ما بگوییم چون ما نیت خونی داریم ما با نیت این خییل مهم است ما نیم توانیم ادعا کنیم که  ،دیگران  اختیار ما ر ا بعهده بگپر
ی

منیت ما در زندگ

ا همرسمان صحبت یم کنیم با دوستمان صحبت یم کنیم با همکارمان صحبت یم کنیم با نیت ب یم کنیم و ویل با منیت مان بچه مان را بزرگ  ... خوب

و هدف ما را  مطرح یم کند و بنابراین راه کار و عمل ما را وقت  یم رسیم به عمل به راه رسیدن به هدفمان بالفاصله منیت خودش را خوب ویل 

ی نیت ما را فاسد یم کند.   همچنیر

ی قدم  یم شود شما یک هدفی  ی قدم درد ایجاد کنید؟ سومیر ی قدم درد ایجاد کنید؟ دومیر درد ایجاد کنید؟ مگر ما با نیت خوب نیم بگذارید ویل در اولیر

 تشکیل بدهیم؟ دو نفر 
ی

 زن و شوهر اییم که زندگ
ی

وع یم کنند به زندگ یک قدم ویل هر دو من دارند. به محض اینکه دارند . هر دو نیت خوب با هم شر

 نیست و رفتاری که یم کنند جلو یم
ی

 نیست این من مرد هم وصل به زندگ
ی

  روند این من زن وصل به زندگ
ی

 و عشق زندگ
ی

بطور انرژی زنده کننده زندگ

بزرگ کنند که این بچه برقرار کنند. امکان ندارد. نیم توانند بچه ای رابطه نیم ریزد و هر کاری که بکنند نیم توانند رابطه درست این تک به تک به 

توانند سامان نی آفرینند. برای اینکه تک به تک به گنج حضور  یمفکر سالیم داشته باشد . ننیک اندیش باشد. این بچه حاال امیدواریم که سالم باشد 

هم که خرد داجازه میاگر این لحظه بگویند که من تسلیم هستم و یم پذیریم بنابراین  ،به گنج حضور زنده بشوند تسلیم بشوند و ستند. اگر زنده نی
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 از من بیان بشود همکاری بکنند و نخواهند که همدیگر را عوض کنند 
ی

 و مالمت کنند، بالفاصله خرد از هر دوی آنها با این رابطه یم ریزد زندگ
ی

و زندگ

 نیک یم کند و سامان و  نظم یم دهد. خارجیشان را ف های آنها را یعتی وضعیتچی خار 
ً
ورا  

ی را متوجه شدیم که اگر ما برویم به ذهن من درست کنیم ی ! اینکار را یم  کنیم امروز موالنا یم گوید چطوری که  پس یک چپر  

وسیع بینهایت فرض کنید که یک فضای وسیع هوشیاری هستیم. شما بینهایت نطفۀ شیطان میفتد در ما. در واقع ما یک فضای یم گوید که  

نیم شوید. ود و شما بعنوان فکرتان بلند پر این فضا و همینطور م در از شما هوشیاری هستید و فکرها در این فضا بلند یم شود   

 فرض کنید که 
ً
ون با ییک بلند ا بعنوان فکر شماگر یک فکری در این فضای شما بلند بشود و شما به آن حس هویت بدهید مثال بشوید و در محیط بپر

وع کنید به واکنش متقابل و از این   روز کنش متقابل یک رنجیسر ایجاد بشود و در این فضا بیفتد و شما بچسبید به آن و نگذارید که این برود. امشر

انه در افنی در نان ***  دیو و نره ابلییسعاشق نطفه  موالنا یم گوید که این نطفه شیطان است.  ی ی است که آن نطفه  نان     رو ببینی و حی  ی آن چپر

ون تجسم کنیم و به آن را که دارد بزرگ یم شود دیو را   ی را در جهان بپر ی یعتی حس  . هویت بدهیمن حس آباید اضافه کند. ما توانانی داریم یک چپر

ن. که به این یم گویند هم هویت شد. وجود بدهیم و به خودمان اضافه کنیم   

ی خط اول  از  یم که گر چه که ما همیر  وصل  . اگر به ذهنمان برویم و در آنجا من ایجاد کنیم ننگ هر قافله هستیمنتیجه یم گپر
ی

برای اینکه به زندگ

ون نظم و سامان نی آفرینیم ویل امکان هم هستیمنیستیم و طبق این صحبت هرکاری که بکنیم  و . امکان هستیم درد خواهیم آفرید و  نیم توانیم در بپر

رها بکنیم. که خودمان را بتوانیم از این وضعیت توانایش هم داریم    

 بخش دوم : 

و دوباره برگردیم به غزلمان اجازه بدهید چند خط از مثنوی شی    ع بخوانم   

 یم گوید

ست لیکن پای سست **** زان ی ک دل ویران شدست و تن درستعقل رس تی   

 قطع کرد 
ی

 عقل است حاال اگر ما رفیتم تو ذهنمان و یک من درست کردیم و این ما را از زندگ
ً
یا شعور این و توانانی تشخیص این من ذهتی اصطالحا

شعارش این است یا هم و غمش این است که به من اضافه بشود و از من کم نشود. و تمام عقل جزئیست   

ی است و جوابها را ص عقل تشخی  ون خییل تپر برای اینکه خپی ندارد که یک هوشیاری خدانی وجود دارد. ویل پایش سست است.  یم داند در جهان بپر

  از وقت  ما قطع هستیم 
ی

گ داریم یعتی در این فرض کن یک نفر چنان با ذهنش و با فکرهایش و فرمها زندگ ی .. فرمها چند نوع هستند؟ فرمهای فپر

ون مثل اتومبیلتان و یا خانه تان  یمبا فکرتان ر وسیع که شما هستید فضای بسیا ی که یم بینید در جهان بپر ی ییک یعتی با هر چپر ی و یا توانید با فرم های فپر
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و خودتان را تجسم کنید و به اینها حس وجود ببخشید و به خودتان اینها را وصل کنید شکل و قیافه ظاهریتان و بدنتان یا اشخاص دیگر .. اینها را 

به این یم گویند هم هویت شدن. ما این توانانی را داریم و بزرگ کنید که گفتم   

 که شما انجام یم دهید در آینده در شما ایجاد درد خواهد کردهر هم هویت شد 
ی

ییک بودند. . گ ی این ها فرمهای فپر  

این لحظه در اثر کنش متقابل با جهان  . مثل رنجش یا  شود مثل خشم یمیعتی هر هیجانی که در شما ایجاد فرمهای هیجانی داریم . فرمهای هیجانی 

ون در شما یک واکنش  نباید به آن بچسبیم. بوجود میاد این رنجش را نباید نگه دارید. اگر نگه دارید گفتیم که مثل نطفه دیو است. بپر  

ید بعنوان فرم هیجانی شم  بهش حس وجود بدهید و جزو خودتان بکنید. اگر جزو خودتان بکنید این را نگه خواهید ا یم توانید این رنجش را بگپر

در آینده.  نخواهید گذاشت که برود رها نخواهید کرد و ن مواظبت خواهید کرد و آداشت و از   

ندانسته و این دردهانی است که ما ناخواسته و  هستند د کرد که خییل این مخرب است. اینها درد پس از یک مدن  اتوماتیک شما از این مواظبت خواهی

  هستند.  فرمهای هیجانی  که  به آنها چسبیدیم

هر جور که به  ،جور الگوی واکنشهر  ،هر جور الگوی عمل ،. هر فکری که شما یم کنید هر باورییک جور فرم دیگر هم هست . فرمهای فکری

 . . شما یم توانید تجسم کنیم بعنوان باور یا فکر و به آن حس وجود بدهید و بچسبانید به خودتانذهنتان یم تواند بیاد فرم دارد. اصل شما فرم ندارد 

ل شما یم شود. این تبدیل به عق... و هر فکر علیمهر فکر اجتمایع  ،هر فکر دیتی  ،مثل هر فکر سیایس ،یا سیایسمثل باورهای دیتی   

ی در ذهنتان بوجود آمده اگر شما به این سه عنوع فرم بچسبید واینقدر بچسبید و زیاد کنید که دیگر  ی  یم گوییم یک چپر
ً
همش همینها باشد اصطالحا

ی است. که تظاهر یم کند شما هستید  ی استو در واقع دیو هم همیر هست؟ شیطان  چر این باشنده نماینده شیطان است. شیطان  . شیطان هم همیر

 از فرمها ۀ توهیمیک باشند
ً
ی سه تا فرم ساخته شده. مخصوصا  با فکر.  ایست که از همیر

ی
هیجانی یعتی درد و هم هویت شدگ  

ی که شما هم هویت بشوید این درد یم آفریند. شما تمام دردها و منیها را  ی ی جمع کنید با هر چپر  ها را در روی زمیر
ی

یک انرژی و ، این و هم هویت شدگ

 یک فضانی یم شود که شما یم توانید به آن بگویید ابلیس. 

. طبق قانون جذب. بسوی جنس درد باشد جذب یم شود  از است که هر کیس که این کارش چر هست؟ این واضح  به درد بزرگپ   

این فرمها درد هستند. شما یم  از بشوند. برچی  ند زیاد فرمهانی که با آنها هم هویت هستبا این باشنده توی ذهن چر هست؟ یم خواهد حاال عقل 

خواهید.  یمیم دانم که شما ن ! د همن ذهتی یم خواخواهید ندانسته دردتان زیاد بشه. این   

 و یک لحظه این باشندۀ 
ی

اصل و نی فرم که شما هستید چاره کار این است که این لحظه وضعیت این لحظه را بپذیرید و موازی بشوید با زندگ

ون این بابا را ببیند این د ، تهسشما م دو بگوید که این من نیستم. من تو نیستم من در ا را ببیند این من را در شما ببیند و در خودتان ببینید غبیاد بپر

 تو نیستم. 
ی

 نیستم من این زرنیک
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ه کرده ویل شعور ندارد. . عقل رستی  استعقل زرنگ است.  ی جواب دارد برای اینکه آنها را ذخپر ی برای هر چپر  

 در این لحظه یا میاد ویا شما درش را بستید. 
ی

یط شده گذشته  من ذهتی بر شعور از کجا یم یاد؟ شعور از زندگ های شر عمل یم کند. اساس یادگپر  

ی است پاش سس هست یا نه؟ بله     بودن است پای  پای سستلیکن عقل رس تی 
ی

در این یعتی  . ما چر هست؟ پای عقیل و خرد ما وصل به زندگ

 باید بیدار باشد. 
ی

 یک باشنده ای نی فرم که اصل شماست و اتحاد شما هست با زندگ
ً
هوشیارانه اگر بیدار هستید به لحظه شما اگر فکر یم کنید حتما

همان گنج فضا این که و حافظ و کم کننده به شما بسته شده   کنید و این فضای ناظر هم یم کنید این درست است. ویل اگر فقط فکر یم  ا آن و فکر ر 

. حضور است  

سارت بدهید. اگر شما عمل خو او حرف نیم زند شما باید یعتی خییل واضح است شما حرف نیم زنید یم گذارید که او حرف بزند. اگر شما حرف بزنید 

 باید خسارت بدهید که خسارتش هم درد است. یم کنید 
ً
بدون اتصال به آن حتما  

این لحظه درد و لحظه بعد هم  ؟ باعث بشود که هدفتان را فاسد کند پنج سال ده سال زحمت بکشید ویل راه رسیدن به هدفتتان آیا شما یم خواهید  

رسیدیم به آنجا . دوباره درد و  نی سامانی ! سامانی و درد و.. ده سال بعد  درد و لحظه بعدی  هم درد وبعد نی   

بعنوان زن و شوهر خوشبخت  است و کمک و مساعدت به راه هدف را آلوده یم کند. راه رسیدن هدف و خواسته را آلوده یم کند. هدف و خواسته ما 

و ذهنش و جسمش را تقویت کند   د. بچه ما خالق بشود ودرسش را خوب بخوان ایناست که  اینشویم . خواسته ما  یمویل موفق نهمدیگر است 

. هم خوب است یتمانن ب! هر کاری هم یم کنیم نیم شود در حالیکهسالم باشد و موفق بشود ویل نیم شود   

ی یم شویم با نیت خوب مان با بچهما  ی بگوید در جواب یم  ! بچه را یم زنیم با نیت خوب ! خشمگیر ی دعوا یم کنیم با نیت خوب. اگر هم بچه یک چپر

. ابلیس چر  . ویل به ما گفت که این جفت شش تو فایده ندارد بشویو موفق گوییم اینها برای این است که تو خوشبخت  و تو مسخره ابلیس هست 

؟ از جنس او نشو.  ده نشوییبسوی او کشهست؟ ابلیس این فضای انرژی درد آلوده است. یم خوایه   

ون کنید. یابلیس دیو نماینده   بگو ت ماست و در ش ماست. من ماست که در ش ماست. آیا یم خوایه بسوی او نروی ؟ نماینده اش را از شتان بپر

ون من تو را نیم خواهم و  به خدا نگاه کنید به جای ابلیس. آن موقع برو بپر  

و ذهن ما است ره این جهان وببره نگاه کند. تو بره که به ش خر آویزان است باعث یم شود که فقط خر به تو ت . دارد بره و خر چطوری ت : امروز یم گوید 

ها را توی آن گذاشتیم و فقط اینها را یم بینیم.  ی  نگاه کنیم. که این چپر
ی

خب تا زمانیکه به آنها نگاه یم کنیم نیم توانیم به زندگ  

که قطع   ستویران کردیم. حاال دل چیه؟ دل همان اتحاد ما است با زندگی ا ما دل ر     ویران شدست و تن درست زان که دل : گوید   یمهمانطور که 

ی را که شما در این من ذهتی فکر یم کنید   ما ویران شدیم و  آنشده و فراموش شده.  ی ی تن من ذهتی است. هر چپر که این تن را درست کردیم. تن همیر

 آن هستید، آن تن شماست. 
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و دانشمند هستم که من اله و بله هستم من ایرانی هستم و پرس فالنی هستم و دکپ    که شما از خودتان دارید. تجسم ذهتی شما از خودتانهر تجسیم  

تیم که در هفته قبل داشخورد.  یممقام دارم و این همه زیر نفوذ من هست .. اینها همان تن شماست و بدرد نهستم و اینقدر پول دارم و این همه 

تصوری که در ذهن ساختیم دارد یم گفت مثل آدم لخت  است که دامن دارد. آدم لخت ما هستیم بعنوان گنج حضور و هوشیاری حضور و دامن 

 گوید این دامن درست شده ویل دل خراب شده. 

یچهل دنیا پیچ پیچ *** فکرشان در ترک شهوت هیچ عقلشان در نق  

ی مهکه خب ما االن داریم بیدار یم شویم   ی  طراری تر از بیدار شدن از این من ذهتی نیست. ضو امپ  هیچ چپر
ی

 شخیص و چه در زندگ
ی

چه در زندگ

 اجتمایع 
ی

 و چه در زندگ
ی

. خانوادگ و چه برای کل برسر  

حقیقت تو جیب من است و هر کیس به سیاست خودش که بر مبنای کل برسر اگر بخواهد اینطوری برود و هر کیس به دینش بچسبد و بگوید 

یم شود. در اینصورت ما دنیا را به پرتگاه نیست  یم بریم. اینطوری نسوار بشود و منافع من و من و من ... حرصش هست   

 فردی هم همینطور است.  
ی

 خانوادگیتان را نجات بدهید مگر اینکه  در زندگ
ی

 مجدانه کوشش کنند در شما نیم توانید زندگ
ً
زن و شوهر هر دو واقعا

رشد یم کند و به حرف ن موقع بچه سالم آنها عشق و لطافت و زیبانی بریزد به رابطه و بریزد به بچه شان. آو از هر دوی اینکه به گنج حضور برسند 

ی و فکر ما قاالت و اداره کردن دنیاست. چون بسیار پیچیده فکر هستیم. تویل همه حواس ما به آن نقل و ان .  خواند درس یمآنها گوش یم کند  ی بیر تپر

 آیعتی اینکه اگر من به  (شهوت یعتی حرص )در ترک این شهوت فکر ما پیچیده است اما 
ً
 دیگر تمام شده و حتما

ی
باید برسم و من را دارد ن نرسم زندگ

ون یم بیند و یم گوید اگر من به آن نرسم  خودتان که من ذهتی  بهجذب یم کند ... چون من از جنس آن هستم . شما نگاه کنید  ی در بپر ی   چپر
ی

زندگ

 
ی

 تمام شده و زندگ
ً
 درست و  موصل به آن است و اگر به آن برس  تماما

ی
 زنده کامل یم شود و در ترک این حرص    زندگ

ی
این لحظه  در که جایگزین زندگ

 شده فکرشان هیچ هیچ ... 

شان در وقت تقو  ق **** صیر هم چو برق یصدرشان در وقت دعوی هم چو رسر  

  ؟ما اینطوری هستیم آیا  ببینید خب چقدر قشنگ گفته.   

یم.   خب داریم یادمیگپر

ادعاشون بزرگ است و بسیار هم از نظر خودشان  . سینه را سپر یم کنند  . موقع ادعا کردن مثل خورشید است) صدر یعتی سینه شان( سینه شان 

 با فرمهای فکریمان و دانشمان به دیگران نشان یم من شان ( ما چطور منیت مان را با سوادمان  و  منطق  است.) دعوی یعتی ادعاشون
ً
مخصوصا

 دهیم. 

ی کنند ک  شان اینکه پرهپر خر  با توبرۀ ابلییس نیت روزه کنی توبره گوید گ خر *** رس  فرو کن امروز هم در غزل داریم که یم گوید ه اما صپی  
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 و سمبولیک. روزه 
ً
ی و اصطالحا ند و حالل ماه را یم بینند. سروزه یعتی پرهپر مبولیک عبارت از این است که مسلمانان یس روز روزه یم گپر  

ی یم کنیم . نیعتی ما  ی  نکنیم . یعتی قبل ش یمپرهپر یم  بعد حالل ماه را و نکنیم. یک کارهانی را بکنیم اول یک شی کارها را باید  اینکه از ود که پرهپر

 بییند. 

ی خودش را نشان د خودش را  حالل ماه سمبولیک یعتی گنج حضور شما یک ریزه ده. حاال این حالل ماه که حالل حضور ابعد از این همه پرهپر

این حالل ماه بدر یم ن حالت بگویید که من این حالل ماه هستم و ادعانی نداشته باشید آاگر شما در  یعتی  کم بزند و به زور دیده یم شود اگر  شماست 

 شود. ماه شب چهارده یم شود یعتی شما بحضور یم رسید بطور کامل. 

ی از من ذهتی ار شدن پس ماه شب چهارده ما هوشی ی کردن بطور کامل بحضور و گسسی  وع یم کنیم به پرهپر ی یم کنیم و شر ی است. اما پرهپر ابتدایش پرهپر

هانی را که حرص یم ورزیم و با آنها هم هویت شدیم توبره چر هست؟ ....  و این توبره هم به ما یم گوید 
ی  به آنها ذهن ماست که ما آن چپر

ً
و اصطالحا

ما زا ما آویزان است یا نه؟ ما توی توبره است و از ما آویزان هستند. ذهن اینها   Attachmentsشدیم و بقول انگلییس ها یم گوییم  یم گوییم متصل

 موالنا یم گوید 
ً
 اینکه تو خر با توبرۀ ابلییس . ای خر شت را فرو کن. برای  : به ذهن مان داریم نگاه یم کنیم ؟ خب ذهن ما یم گوید اصطالحا

 آیا ما خر  با توبرۀ ابلیس هستیم؟ این توبره 
ً
ی را حقیقتا هانی که ما با آنها هم هو  تویذهن ماست که این همه چپر

ی  یخودش دارد. چپر
ً
ت شدیم. اصال

وع یم شود.  دور؟ یعتی کل ذهن هم هویت شده را بندازد دور؟ اولشاست که این توبره را بکند و نی اندازد  ور چط ی شر  با پرهپر

ی است ییک صیر است و ییک هم شکر. ییک این سه تا عامل این سه تا ابزار که االن یم گویم   اینها سه تا عامیل هستند که دست به دست هم یم  پرهی 

 نیم شود که شما ییک از اینها را نداشته باشید. دهند در رسیدن به گنج حضور. 

شان در وقت تقوی اینجا که یم گوید  یمپی کنید دار شما باید شکر کنید شما باید ص برق یعتی رعد و برف  که در آسمان است که   همچو برقصیر

ی  کنیم یمصپی ما مثل آن است. نیکدفعه برق یم زند و یم رود. یعتی  ی ما را یم کشد به خودش . توانیم صپی کنیم. نیم توانیم پرهپر ی نیم توانیم یک چپر

خب یه وسوسه یم شویم .    گ خر *** رس فرو کننیت روزه کنی توبره گوید  بگوییم نیم خواهم. چرا؟ برای اینکه به آن نگاه یم کنیم وطبق غزل. 

ین     خر با توبرۀ ابلییس  هستیم و چه توببهپ 
ی

ی کار این است که ما بگوییم خر باتوبرۀ ابلیس نیستیم. ما از جنس خدا و زندگ ره باشد و چه نباشد عیر

 خیالمان نیست. 

، آن باورهانی که توی کیسه یا حاال توی توبره چر هست؟ ممکن است که هم هویت شدیم با همرسمان. بچه مان . انتظارتامان از آنها،  مقام دنیانی

  که در این لحظهآن موقع درست است  توبره گذاشتیم. این باورها کهنه است این باورها مال ما نیست. باور و فکر 
ی

از ما بیان بشود و ما  بوسیلۀ زندگ

نه باورهای دیگران را گرفتیم و  . قشنگ است و توش خرد دارد  کر آن باور و فکر درست است. آن فهم من نداشته باشیم که با من ما آلوده بشود. 

 گذشاتیم توی جیبمان و یم گوییم اینها مال ماست. 
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یا شما قبول دارید که از جنس خدا هستید برای اینکه هر دیتی که گ اینها مال شماست؟ چه ارزیسر دارند اینها؟ باورهای قدییم چه ارزیسر دارند؟ 

 «. وحدت»: آمده گفته 

 اتحاد شما با خدا. یعتی چه؟ یعتی  وحدت

 در کجا؟ در فضای حضور. 

وع یم کند به کار کردن در شما چر میشود آن موقع   و یکتانی و خرد است . ؟ آن فضا شر
ون وآن فضا را ببندی پر آن فضا بیانی ب . از آن فضا فضای عشق 

کینه های جهان و.. چقدر مثل   ،مثل رنجش های جهان ،ای جهانمثل خشم هآن یم شود فضای ابلیس. در فضای ابلیس تمام دردهای عاطقی را 

ی ست. اگر انسان در روی ز  اابلیس یک وجود نستی هست؟ اینها را با هم جمع کن . ابلیس بوجود میاد.   نماند ابلیس هم نیست در جهان.  میر
 
این باف

 یم کند؟ فضا  
ی

 یم کند. کجا زندگ
ی

 نیم کند. در ذهن ما و جسم ما زندگ
ی

 تو درخت و سنگ که زندگ

 بخش سوم: 

 باورها هم هویت شده اید در اینصورت ذهن شما زنبیل شیطان است. ل شیطان است . اگر شما با یخب امروز موالنا یم گوید که ذهن تو زنب

ی آیا وضه یعتی زنبیل. حاال واقق  ورصۀ ابلییسقتو بدان علم و هیی   شما موقع پرهپر
ً
 عا

ً
ی کنید؟ اصال تان مثل برق نیست یم توانید پرهپر مثل ) یعتی ؟صپی

 عد و برق(. ر 

ها خودنما   *** هم چو عالم بر وفا وقت وفاعالیم اندر هیی

یم کنیم و خودنمانی یم کنیم عالیم هستیم  من ذهتی بعنوان ما  نمانی سینه مان را سپر
 به فکر که موقع هپی

ً
ی معاال ی براساس دانش و باورهایمان. هر چپر

ی  ین چپر
ی تبدیل یم شود. مهمپ  که شما هم هویت   هوشیاری ایجاد یم کند هم هویت نشوید این فرمهای فکری هستند که اگر شما با فرمهای فکری همیر

 با دردهایتان 
ی

 هم ببینید.  را شدگ

فظ یم کنیم و جزو خودمان و دارانی باارزش رد خودمان حکدورت و رنجش را حفظ کند. علت اینکه اینها را هیچ انسان خردمندی نمیاد   ،اگر ببینید  

 هم هویت شدن با فرمهای فکری این بال را ش ما یم آورد. خودمان  یم دانیم این است که ناآگاه هستیم. 
ً
 معاال

ها و فضیلت ها ) هپی در اینجا به معنای فضیلت است(  خودنما هستیم . ویل موقع عمل کردن اما موقیع که یم یم گوید ما عالیم هستیم که در هپی

 هستیم که ما از جنس زن  که بارها گفتیم تعهد الست هست( یادش بیاد، یادش نمیاد. خدایت ما یادمان نمیاد. این  )خواهیم ذاتمان با آن تعهد ازیل
ی

دگ

 ذاتش شادی است و آرامش است 
ی

 نیم تواند شاد نباشد و زندگ
ی

 داریم و زندگ
ی

اگر نگذاریم این جعل کننده هویت ما را جلع کند و ما نه اینکه زندگ

ت و بینهایت وسیع خدانی و گنج حضور اس یخدایت و هوشیار ذات اصلیمان در اینصورت ما ذات اصلیمان یادمان یم آید. خودمان را از آن جدا کنیم 

های دنیا که وفا نیم کنند.    وقت وفابر وفا  : است. یم گوید  ی ی یم روند. چپر های دنیا یم خواهیم با ما وفا کنند به ما ویل از بیر ی  مثل این چپر
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تعهد خییل هم  آننی وفاست. یعتی به آن تهعد .. چون  یم یم گوییم وفا کن و یادت بیاید که من گ هستم. ویل او یادش نمیاد « من »موقیع که به این 

 تعهد طال این است که همیشه طال باشد 
ً
  . ساده است مثال

از جنس ابلیس شدیم در و آرامش هستیم ویل رفتیم درد شدیم  خب ما هم طال هستم  از جنس شادی ؟مس باشد و طال نباشد  یم شود که طال 

 که وفا نیم کند. آن  ذهنمان .آیا این یم شود؟ نه نیم شود. 

 جپی عبارت از این است که شما ب
ً
عنوان گنج حضور، گنج حضور باشید. نمیشود جور دیگری ما باید به طال بودنمان وفا کنیم. این جپی است. اصال

 که نباشید. باشید. اگر جور دیگری باشید باید درد بکشید. آنقدر باید درد بکشید  

ون از ذهنت تشخیص است. یک لحظه بیا که یک راه آسانپ  است انتخاب است.  با موازی شدن با این لحظه پذیرش رویداد این لحظه موازی )بپر

  باش با ز 
ی

یه آن یم گوید نه من تو هستم ویل تو بگو نه من تو بگو ای بابا تو چه بالهانی ش من آوردی من تو نیستم. ( و تو به این جاعل نگاه کن ندگ

 دردهای ابلیست ما را شفا یم .. حاال آین کیس که نگاه یم کند حضور ناظر است و از جنس زندگیست. نیستم. یواش یواش نگاه که به آن یم کتی 
ً
اوال

. دهد یعتی شما دردهایتان را شفا یم دهید. شما این هوشیاری را پیدا یم کنید   ی  این  دردهایتان را ببینید و نی اندازید زمیر
ً
با خودتان حمل نیم که فورا

 کنید و وفا یم کنید به ذاتتان. 

 ته چو ناندر جهان **** در گلو و معده گم گشوقت خودبینی نگنجد 

گپر کردیم. در معده دیو. دیده اید که چطور نان در معده قایم یم شود؟ ما موقع خودبیتی ما در جهان نیم گنجیم ویل مثل نان در معده این من ذهتی  

. هم   نهان گشتیم در معدۀ من ذهتی

 
ی

ذهن هستیم و امکان رهانی از آن. و این امکان هم آینقدر با حاال صحبت ش اینجاست که ما دردیم بعالوه امکان رهانی از درد. ما هم هویت شدگ

اینقدر واکنش نشان نده اینقدر به موالنا هزار دفعه گفته که تو روغتی هست  که از آب جدا شدی و اینقدر آب و روغن نکن. عمیل است که حد ندارد. 

 م نکن که دوباره بچستی به آن. را برای خودت مهجهان نگاه نکن و اینقدر دنیانی را که با آن هم هویت شدی 

 یم گوید 

 نیکو شود **** بد نماند چونک نیکوجو شوداین همه اوصافشان 

ی یم کنید از هم نیکو یم شود و بد هم نیم ، همه اوصاف بد  یناین همه گفتیم این همه گرفتاریم ا ماند اگر ما نیکو جو بشویم. گفت در باال که شما پرهپر

 ها 
ی

ی یم کنید. هویت شدگ ی  که جهان شما را به خودش جذب یم کند از آن پرهپر ی ها را نخواهید؟ نه بخواهید ویل آنآیا داریم یم گوییم که . هر چپر

ید که اگر آن نباشد   نید حریصانه نخواهید. و فکر نک  . شما یم مپر
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ی خوب سوار بشویم  نیا این معنیش این است که ما نباید از دآیا   برخوردار بشویم؟ نه باید برخوردار  بشویم . ما هم باید ماشیر
ی

در خانه خوب زندگ

جود ندارد. اینها کم اینها حس وجود ، و از در هیچ کدام کنیم پولمان هم زیاد باشد دانشمان هم زیاد باشد ویل هیچ کدام از اینها به ما هویت نیم دهد. 

 بشوند و یا زیاد بشوند 
ً
 نش ما هست یا نیست و دیگران چر یم گویند شما اهمیت نیم دهید. دااصال

ید. خب ممکن است که شما آدم مدیری باشید و پولتان ر ا خوب اداره کنید وزیاد کنید ویل از  ید و انتظار پولتان هویت نگپر از همرستان هویت نگپر

 از یکتانی میاد. از فضای یکتانی نداشته باشید که او شما را خوشبخت کند. 
 میاد شما با االن دیگر  شما یم دانید که خوشبخت 

ی
نمیاد.  آناز  و زندگ

سد. هر انتظاری بدنبالش درد هست.   انتظارات شما از دیگران به صفر مپر

 این همه 
ی

ی تسلیم و موازی شدن با زندگ یط که شما یک خرده گنج حضور ایجاد کنید با همیر و نیکوجو بشوید. من ذهتی اوصاف بد نیکو میشود برسر

 نیم تواند نیکوجو بشود. 

. پس چاره ما چر هست؟ . شش تره ابلییس : که گفتیاد گرفتیم در سطر اول    هرنیت  که بکتی شما درد ایجاد یم کتی

یم تواند به بازی ادامه بدهد؟ چرا یم تواند راه هست امکان هست ویل امکانش باید با دقت و دیگر ره شده دو شش تخته نرد بازی یم کند آیا کیس که 

و چرا جذب دردها یم  ؟نورافکن قرار بدهید و ببینید که ابلیس با شما چطوری بازی یم کند و چطوری جذب دردها یم شوید تمرکز و خودتان ر ا زیر 

 ببا چر هم هویت هستید؟ چقدر انتظار دارید و چرا انتظار دارید؟ اگر انتظار نداشته باشید چر یم شود؟  ؟شوید 

د چون آن نیکوجوست. شما هوشیاری حضور بیند که آن یک خرده گنج حضور که بوجود میاد در   جوست. آن را بگپر
ی

اگر با من بخواهید آن زندگ

  . نیم شود ولو نیتت هم خوب باشد 

 موالنا این قسمت را توضیح میدهد 

 منی **** چون به جان پیوست یابد روشنی چو  گر منی گنده بود هم

ی یعتی من اویل متی )اگر درد زیاد داری شما نگران نباش.  م مرد(   متی دوم به معتی )اگر گندیده هست و بو میدهد مثل متی  (داشی  چون به تخم و اسپر

وع میکند در شکم مادر به جان داوقت     جان پیوست ی و وقت  جان ایزدی به این نطفه شر و دیگر گنده  ن یم پیوندد در آن صورت دیگر پاک شد آشی 

 نیست. 

وع شد به بدر شما هم   نورانی شدن دیگر آن من ذهتی نیم ماند. دیگر دردها نیم ماند. زرگ شدن و  اگر جان ایزدی شر

با یرد. ذاین است که این لحظه را بپ ی مهمشرهانی وجود دارد. امکان رهانی ییک از راههاپس تنها چاره ما این است که بدانیم شش دره شدیم ویل امکان 

 
ی

 از شما عبور یم کند و با خرد زندگ
ی

 و خرد زندگ
ی

 )  پذیرش این لحظه موازی یم شوید با زندگ
ی

( شما  که همان هوشیاری حضور است در با عشق زندگ
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ن لحظه را ه شما آگاه به اصلتان یم شوید. مزه کردید . دوباره ایظیک لحیک لحظه شما هوشیاری حضور را تجربه یم کنید ویم بینید که چر هست. 

 یم پذیرید. 

... گردن که یم گذارید که در غزل هم داریم که یم گوید  ی  . مثال یم زند که   رسمردا چه پشیمان شده ای گردن نهیه این گردن گذاشی 

 حیاتاز درخت بخت او روید  ****هر جمادی که کند رو در نبات 

 حیوان خورداز چشمه خضی وار * هر نبابی کان به جان رو آورد ***

 بادایم که یم کاری  
ً
وع یم کند به گیاه شدن این زنده یم دارد مثال یم زند که هر جمادی اگر روی کند به حیوان شدن یعتی اگر مثال که جماد است و شر

 بات حشود. از رخت بخت او روید 

  
ی
  هر گیایه را که حیوان بخورد آن نبات جزوی از حیوان یم شود    کان به جان روی آوردهر نباب

 که یم گوید : (یم گوید که ) اصل کار اینجاست حاال 

 رو سوی جانان نهد ***  رخت را در عمر بر پایان نهد چونباز جان 

ی که به ما مربوط یم شود  ی ی استهمآن چپر  . یر

ی اگر ما در این وضعیت که ما تن داریم این تن خورده بشود . گ یم خورد؟ ه  هوشیاری حضور را که شما ایجاد یم کنید این من را ذوب یم کند. اگر  میر

زنده  به گنج حضور نیست که یک نفر پیدا بشود و یکدفعه این ورد بخواند و این من ذهتی آب بشود و شما  طوریخورده بشود و این هم ایناین 

خودش را زیر نور افکن قرار بشوید . نه طول یم کشد. کلید کار این که شما روی خودتان کار کنید و کلید کار این است که هر کیس روی خودش کار کند. 

د.  فقط هم روی خودش کار کند نه روی دیگران و نخواهد دیگران را عوض بکند  . بده ی هپر  از این کارها بپر
ً
 و شدیدا

های ی سوی باز اگر جان به دیگران نگوییم که چکار کنند. وقت  یم گوید که ما داریم این است که ما دست از تغیپر دیگران برداریم.   عمده ییک از پرهپر

در اینصورت این امکان وجود دارد که ما به اصلمان به یم اگر بجای اینکه به جهان نگاه کنیم به خدا نگاه کنیم در این وضعت  که ما هست   جانان بره

 زنده بشویم و به عمر نی پایان برسیم. خدایتمان 

 برگشتیم به غزلمان 

 یا بره ابلییستو قربان تنی **** بز دیوی تو مگر از برای علف دیو 
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. تو خودت را قربان تن یم ما برای اینکه دیو به ما علف بدهد .. حاال علف دیو چر هست؟ همان  هانی که ما الزم داریم بعنوان من ذهتی
ی تایید همان چپر

 بجای اینکه روی خودمان قائم بشویم و از شادی و آرامش ذان  
ی

. یعتی ما بعنوان هوشیاری زندۀ زندگ ر لحظه خودمان خودمان استفاده کنیم ما هکتی

؟ یا بره ابلییس؟ را قربانی یم کنیم که دیو یک خرده به ما علف دهد. آخر ما   علف دیو را یم خواهیم چکار کنیم؟ یم گوید مگر آخر تو بز دیو هست 

هانی که شیطان دستش گرفته ما نیم بینیم که در اینهاین بره 
ی ی دنبالت راه یم افتد. آن چپر ا درد وجود دارد. ظاهرش هم ساده است یک علف بگپر

ی بخواهید علف است مثل تایید. تایید مردم اگر شما  ی تایید مردم که دست زدن و باریکال گفی  ید گرفتارید. همیر مرتب علف دیو است. تایید مردم را بگپر

 ما گدای تایید هستیم. 

 ما بره ابلیس نیستیم. نه ما نیستم.  ز دیوی تو مگر یا بره ابلییس؟بدارد یم گوید که 

د ما را بخورد! ما جزو  ی که بنظر میاد به قشون ابلیس که نیستیم. خب اینها همه علف  آخر ما خودمان را چاق یم کنیم که ابلیس بگپر ی است. هر چپر

 علف دیو است و 
ً
ی اضافه یم کند این اصطالحا ی  ق اینها نباشیم. ما عاشقش هستیم. و حاال داریم بیدار یم شویم که عاشمن ذهتی چپر

 که در این خوردن سییل رسه ابلییسشده ای گردن نه ****  مردا چه پشیمان  هرس 

 انسان نی 
 ش. هر دو معتی را یم تواند بدهد. غل و ح شه یعتی خالص و ناب. شه مرد یعتی

 هستید  هاگر به گنج حضور زنده هستید یم شوید ش 
ی

 و انسان نی حل و غش هستید. مردا و از جنس زندگ

 تابع ابلیس. که این چکار  یم کند؟ یه سییل یم خورد. شه ابلیس  . دارد ویل در سطر دوم یم گوید که کیس که شه ابلیس هست
ً
 و مخلصا

ً
یعتی خالصا

 باید بدانیم که ما در واقع و اگر ما سییل 
ی

تمام عیار ابلیس هستیم. هر کیس که درد دارد تابع ابلیس تابع مخلصانه و مشت و لگد یم خوریم از زندگ

 است. 

ه نی انصافی است! نه نی انصافی نیست. خودش باعث شده. برای اینکه از ابلیس علف یم خواهد و خودش را بعنوان کخب شما یم گویید آقا این  

 شادی و آرامش است قربان تنش یم کند 
ً
ی تصویر ذههوشیاری حضور که ذاتا   است که ما از خودمان در ذهنمان درست کردیم. تی . تن چیه؟ تن همیر

 باشیم و منقی است یعتی ای مرد ساده. مرد ساده هم یم تواند منقی باشد و هم یم تواند مثبت باشد. مثبت باشد اگر ما شه  مردا هرس یم گویید 
ی

زندگ

چرا پشیمان شده ای ؟ ما یم گوید ای مرد ساده لو اگر ما شه ابلیس باشیم . ویل در اینجا به من ذهتی گفته یم شود به انسانی که هویت من ذهتی دارد. 

 تعهد فطری است که ما گفتیم ما از پشیمانی ما از آن تعهد اولیه و آن از  چر پشیمان شده ای؟ در اصل 
ی

 هستیم و ما خود زندگ
ی

جنس خدا وزندگ

 هستیم و ما یم دانیم این را. 

دم ی خر نیمو این پشیمانی و در حقیقت هر پشیمانی حت  پشیمانیهای عادی مثل اینکه ای کاش این خانه را ن تعهد پشیمان شده ای ؟ آچرا از  : یم گوید 

یعتی . در حالیکه آن تمام شده. ست دیگر! پشیمانی یعتی گذشته هنوز برای شما زنده است.. خب اینها همه پشیمانی ایم خریدم یا ای کاش این خانه را 
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االن زنده است اگر ما توی این که این را درک نکنیم که فقط این لحظه وجود دارد و تاسف ما نسبت به گذشته و پشیمانی ما نسبت به گذشته  اگر ما 

به ثمر انسان پشیمانی هستیم و انسان و تمام نشده و ما هم پشیمان هستیم در اینصورت ما و معتقد باشیم که گذشته زنده است باورها باشیم 

ی ذهنیست  نیست نزمانرسیده ای هستیم که فرم دارد و برسعت دارد یم رود به آینده تا به ثمر برسد در صورن  که  شما اینطور نباشید . و یک چپر

 به ثمر نیم رسید. در این لحظه به ثمر یم رسید. انسان در این لحظه هست که خوشبخت یم شود.  شما در آینده
ی

 در انسان اگر موازی است با زندگ

 این لحظه پس دارد موفق یم شود. 

ی در آینده به خودمان  ی  به آن کااضافه کنیم. موفقیت این است که در این لحظه موفقیت این نیست که یک چپر
ی

ری که یم کتی بریزد. یعتی برکت زندگ

 . . و تاسف نداشته بایسر  نایست 
ی

 بایسر و جلوی زندگ
ی

 گردن نه یعتی تسلیم بشو.     یمان شده ای گردن نهپشمردا چه ه رس موازی با زندگ

. و ابلیس یه دارد شت را سییل یم زند.  استابلیس ممکن  شۀ   رسۀ ابلییسکه در این خوردن سییل   این معتی را بدهد که ش کوچک ابلیس هست 

مثل رنجش و کدورت.. اینها درد هستند . تمام هیجانان   که منقی درد اگر شما گهگاه سییل ابلیس را یم خورید یعتی درد یم کشید درد یعتی خشم 

س   ۀ تابع مخلصانه ابلیس بودن است. یا خوردن سییل نشان ... ما بدان که در این خوردن سییلهستید این سییل ابلیس است. شهستند. اگر شما اسپ 

ی هم هویت شدن با درد است. برای اینکه ما ولش نیم کنیم که برود و با ان پس ما در یک جانی با درد هم هویت شدیم. بدترین  جزوی از ما شده. چپر

بندازیم. وگرنه میاد باال. شما این همینکه شناختیم اگر شدیم یا با دردهای گذشته هم هویت شدیم یا نه. باز کنیم و ببینیم که آما باید چشمانمان را 

بندازید . این مال یس سال پیش یا مال پنجاه سال پیش بوده. یادتان میاد که پدرتان به شما بد کرده. لحظه وقتیکه یادتان آمد که مادرتان چکار کرده 

توانید بندازید پس با آن هم هویت  یمان به شما بد کرده بندازید. هر  کیس تا بحال به شما بد کرده شما بندازید. اگر دیدید که نبرادرتآن را بندازید. 

باید خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید و این لحظه تسلیم بشوید و بپذیرید که االن شما دردی دارید که یم خواهید شدید و جزو خودتان کردید. 

 این است و بعد   بندازید ویل نیم توانید بندازید. این را هم بپذیرد. این پذیرش ثانویه به شما کمک یم کند 
ً
دو روز یم بینید که از که وضعیت من فعال

 اینکار را بکنید.  به اینکه این درد را بندازید. آگاه شدید 

 بخش چهارم : 

های این جهانی به وسیله ذهنش هم هو نجا موالنا به انسانی که ایپس تا  ی  ت شده و یک من بوجود آورده که با تصویر ذهنیبا دنیا یعتی با چپر
ی

یش زندگ

 بریده شده گفتد یم کند و به این ترتیب از زن
ی

باز درد هر کاری که بکتی  ! و تو در شش دره ابلیس هست  و اینکه نیتت پاک است بدرد نیم خورد   : گ

 شخیص خودت. میآفریتی و نیم توانی نظم و سامان 
ی

 در جهان نی آفریتی و از جمله در زندگ

و گفتیم  . امکان رهانی و نجات از این وضعیت وجود دارد  یلو . شش دره بودن خودمان را ببینیممعنیش این است که اول ما این وضعیت را ببینیم. 

دت را نه یعتی تسلیم بشو در این لحظه و ذات خو گردن  گردن نهچه پشیمان شده ای   ردا رسه مشود که موالنا گفت که  یم وعرهانی از آنجا شر امکان 

ی . و هوشیار شو به آن.  بیاب  و ببیر
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 خوایه اینکار ار بکتی یم گوید  یماالن یم گوید که اگر ن

 یستره زار **** ز آنک در خدمت نان چون تره ابلیبیر از شلغم پخته تو امید 

 و درست کردن و ما گرفتیم و مال خودمان کردیم. . دیگران پختند این فکرها را شلغه پخته یعتی انسانی که بر اساس فکرها کهنه پخته شده

 پخته.  لغم؟ که اسمش را گذاشت ششما ببیند که چه فکرهای پخته ای دارید بنابراین ما پخته هستیم برای اینکه این فکرها پخته اند. 

  تازه به تازه از ما بیان نبرای اینکه اگر در شلغم پخته به اعتباری یعتی انسان مرده.  
ی

 شود و ما خرد و عشق را و زیبانی را  یماین لحظه اگر زندگ
ی

و زندگ

 را درک نیم کنیم و 
ی

 نیم کنیم و حسش نیم کنیم، پس زندۀ زندگ
ی

 گرچه نفس یم کشیم که اسمش را گذاشت شلغه پخته. !  م مرده هستیزندگ

ی یم روید ؟ گفت تو امید بپی از آن تره زار . کدام تره زار  امید این لحظه. فضای همه امکانات این لحظه.  و پذیرش فضای یکتانی  . از آنجانی که همه چپر

 بمانی . 
 
 امید بپی اگر یم خوایه شش دره باف

ً
! امید بپی واقعا  بپی

ی خوب چر هست و من دارم این را یم آفار کتی ض نیم توانی ا   وصل به دانشت که من دانش دارم و من یم دانم که چپر
ی

نیستم. اگر یم رینم ویل به زندگ

ون. نظم نظم زندگیستنظ از و ن آفریتی خوایه این کار را بکتی امید بپی از آن تره زار . و امید بپی از ساما  با  . م آفریتی در بپر
ی

یعتی هوشیاری زندگ

ی چقدر  ی  که از هر چپر
ی

ون ایجاد یم کند و ) که آن هوشیاری مقدار آن را یم داند( هماهنیک  دارد . و در بپر
ی

 شما باالنس دارد و هماهنیک
ی

 در زندگ

های دیگر خراب است.  ی های شما باال  . باالنس دارد اینطوری نیست که من اینقدر پول دارم ویل چپر ی های باالنس دارد و چپر ی حرفهای شما  . نس دارد چپر

ی با هم هماهنگ هستند.  ی ش جای خودش است. یهباالنس دارد و همه چپر ی فراموش شده نیست و همه چپر  چ چپر

ی است  برا ی . ویل امکانات وجود دارد پس امید بپی از این تره زار . « من »اگر یم خوایه اضار کتی در این  ی اینکه در خدمت نان که گفتیم نان آن چپر

ی  که تو بخودت  ی ی  متآن نان است. در خد من بزرگپ  یم شوم که ذهن شما بشما یم گوید که اگر به من اضافه بشود اضافه یم کتی . هر چپر همچیر

ی خوردنی است که حتما شما یم شناسید که نان و پنپر و تره نانی   ی . تره یک جور سپی  شما را نپر یم خوردند. یعتی ابلیس. . نان و پمانند تره ابلیس هست 

پخته هم نباشیم که  مخب یم توانیم نرویم. یم توانیم شلغنوان تره یم خورد. یم خوایه که اینطوری بشود. ما داوطلبانه یم رویم به خدمت ابلیس. بع

 . گردن نه.   هستکلیدش را گفت چر 

 . و پشیمان نشو و تاسف نخورد. گذشته را تمام کن گردن نه   

انه در افنی در رو **** عاشق نطفه دیو و نره ابلییسنان ببینی تو  ی  و حی 

ی است که هر کیس فکر یم کند که اگر به خودش اضافه کند نره یعتی آلت تناسل.  ی این وجودش بزرگپ  یم شود . نان یم بیتی نان گفتیم که آن چپر

ی را تجسم یم کنیم و از خودمان با ذهنمان بطور نامرنی . گپ  بشود منش بزرگپ  یم شود و تصویرش از خودش بزرگپ  یم شود وجودش که بزر  ی یک چپر

 بخودمان اضافه یم کنیم. هم یک تجسیم داریم حاال آن را بخودمان اضافه یم کنیم. آن نان است که 
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انهحیم گوید آن رایم بیتی  ی  ! پر

ی    ی انسانی است که هم مرد است و هم زن. در واقع  ثصحبت کردیم . مخن ثدر هفته قبل و هفته ای قبل راجع به مخن ثمخن یعتی همان حپر همیر

که ذهنش مرتب به او اینجور آدم باز بخاطر ذهنش   . بسیار حریص استاوقات سینه زنانه دارد ویل آلت مردانه . ویل توانانی جنیس ندارد و  شپ  بی

تواند  یمبرای اینکه نتواند مرد باشد پس انتخاب یم کند که زن باشد و چون زن هم نیست  یمباشد و چون ن تو باید از یک جنیسفشار یم آورد که 

 به رویسر که یم شناسد. و سکس  احرص بهبچه بیاورد میل یم کند ب

 میفنی در رویم گوید  
ی
اب ی ی که ما یم خواهیم به آن بچسبیم که اگر بچسبیم به ما اضافه یم  ،.. حاال این نانی که ما یعتی روی نان میفت   تو حی  ی این چپر

ییکشود  ی  و فرم فپر
یم و به آن حس وجود یم دهیم . فرم فکری است که ما و  ما بزرگپ  یم شویم این نطفه دیو است. نطفه دیو فرم هیجانی آن را یم گپر

. که ما باید این  و یم گوییم تو مال من هست  
ً
م و یک اصطالح دیگرش  گفتیم هم هویت شدن است. البته ذهنا ما عاشق نطفه دیو نیستیم. را یاد بگپر

ی هم هویت  ی نماینده ابلیس است. دیو همیر  نطفه دیو در ما دیو را بزرگ یم کند و دیو همیر
ی

های بپر  شدگ ی  ت. ون اسبا چپر

یم شود یک دیوی بیاد و ما را گول بزند و سفید؟ برای اینکه دیده نیم شود. به درد یم چسبیم گایه اوقان  م گوییم دیو سفید. چرا یم گوییم دیو وقت   

 آن دردهای ما است. فریب بدهد و ما آن را نبینیم ؟ 

  حسادت وقتیکه اینها اوت یم کند و میاد باال  ، مثلعاطقی ما مثل رنجشهای کهنه مثل کینه های کهنهوقت  که دردهای ما و دردهای هیجانی و 
ً
ما اصال

 ودمان را گم یم کنیم و ما نیم توانیم دیو را ببینیم. چطوری ببینیم ؟ ما گیج شدیم. خ

 حسادت یم کنیم ،وقت  درد میاد و ما با درد هم هویتم و ییک شدیم
ً
 ، در نتیجه نیم توانیم ببینیم . درد ما را از جا یم کند. وقت  که ما شدیدا

 هم هویت شد حاال 
ی

؟ . حاال به یک نفر بگوییم شما با این باور هم هویت شدی آیا این را یم توانی ببیچون این دیو سیاه است  با فکر باز بهپ  است گ تی

ی بار یم گوید نه... ویل بعد از ده بار که گفتیم  ی بار یم گوید نه سومیر  ممکن است که متوجه بشود. باالخره اول یم گوید نه دومیر

 و بگونی که این من هستم شما نیا این باو 
 و خودنمانی کتی

و با آن بلند بیسر وقت  دفاع یم کتی .. . ن آو یه دفاع کتی از چه حت  باور علیم باشد ر را بگپر

 ما از چر دفاع یم کنیم ؟ از یک من. 

 کیس ک
ً
سیایس است. آنهانی که بحثهای سیایس یم کنند از چر دیتی یا علیم و یا  یک باور ظاهرش  ؟ه دفاع یم کند از چر هست که دفاع یم کند اصال

دفاع یم خودشان  از منآیا از باور دفاع یم کنند؟ نه از خودشان دفاع یم کنند. دفاع یم کنند که رگ گردنشان کلفت یم شود؟ از چر دفاع یم کنند؟ 

 من است. کنند. یک من هست که دارد از خودش دفاع یم کند. بله همیشه 

 ما دفاع یم کنیم از من دفاع یم کنیم. هر موقع 
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یم ان ل بشود همه جا آبادمکه ما از دین و سیاست دفاع یم کنیم یا از یک باوری که اگر این در جهان عآیا خدا دفاع یم خواهد؟ نه. آنها بهانه است.  

ی نیست!  ی ی چپر  شود. نه چنیر

فقط و راه دیگری ان این است که این انرژی زنده کننده خدای از شما این لحظه بیان بشود و بریزد به جهان. جه نی آباداما امروز یم فهمیم که تنها راه 

 ندارد. راه دیگر ندارد. 

 فردی یم بینیم که بله راست یم گویند اینها. یواش یواش بزرگان یم گویند و ما هم توجه یم کنیم و 
ی

این را یم بینیم. شما اینها را عمل کنید هم در زندگ

 
ً
 شخص خودتان اوال

ی
یک رابطه ای هستید همرس دارید و بچه دارید یم بینید که این  در خانوادتان که در بعد  . تر و آرامپ  یم شوید داشیم بینید که زندگ

یهایتان هم بهپ  شد. ه تان با کارتان هم  دارد درست یم شود. رابطدارد درست یم شود و یک دفعه یم بینید    دوستانتان هم بهپ  شد و رابطه تان با مشپ 

د به خردتان و اعمالتان و آنها را دارد بارور یم کند و در یز خرد ایزدی دارد یم ر مهر  و عشق و برکت ایزدی  خب پس  دارد درست یم شود دیگر! دارد 

 در جهان مادی. نتیجه شما سود یم برید از اینکار 

 یک من 
ً
یک باور  در جهان مادی همه جا بزرگ کند. هر که جوک یم گوید من باید بهپ  از آن بگویم. هر کیس را داشتید که یم خواست خودش قبال

انم من باید بگویم که مذهب من از تو بهپ  است. هر کیس که باور سیایس دارد من باید با او مخالفت کنم تا ثابت کنم که من بهپ  از او یم دمذهتی دارد 

 اگر هم اینطور نشود من یم رنجم! خب این که اینطوری نیم شود. 

 کند دیگر.   یمیم بینید که کار ن

 اگر رنجیدیم همان جا ما عاشق 
ً
و همان موقع نطفه دیو را بردار و بندازد نطفه دیو نیستیم. پیدا کنید نطفه دیو را. اگر جانی نطفه دیو در ما افتاد مثال

 فردا یک دیو کوچولو ایجاد بشود. واضح است دیگر. دور و با آن ترکیب نشو. و فضا ایجاد نکن که نطفه بماند آنجا و 

 وبره گوید کای خر **** رس فرو کن خر با توبره ابلییست نیت روزه کنی 

ی یم کنیم.   ما نیت روزه یم کنیم. نیت روزه یم کنیم یعتی چر ؟ یعتی نیت پرهپر

 اگر به گنج حضور یم خواهیم برسیم نباید دروغ بگوییم. 
ً
ی بشویم ما مثال ی  . نباید واکنش نشان بدهیم . نباید رنجش داشته باشیم. نباید خشمگیر  از پرهپر

 پاسخ بدهیم. نیاز این لحظه را باید اینقدر خواهیم به نیاز این لحظه  ما یم  . استواکنش 
ی

 کهبه لحاظ زندگ
ی

نیاز این لحظه را  ،هوشیار باشیم به زندگ

 که مربوط یم شود به دیگران و یا مربوط یم شود به خودمان آن را ببینیم. 

 
ً
 این لحظه را نیم بینیم. اگر دائما

ً
فقط یم بینیم که این نان چطوری به ما ما حواسمان به مطرح کردن من مان است ما نیاز این لحظه را و این اصال

ی که ما یم خواستیم به ما اضافه بشود حاال یم شود یا نیم شود.  ما فقط حواسمان به ! اضافه یم شود  ی ی یم کنیم ویل این است که آن چپر ما نیت پرهپر

هانی که با آنها هم هویت شدیم و به ما هویت یم دهند و یم خواهیم به ما اضافه
ی . بشوند  توبره از ش خر آویزان است . در ضمن توبره چر هست؟ چپر
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که بیا   )توبره یم گوید(  گویند   یم، پس یه به ما حس وجود، وجود دارد و یم خواهند خودشان را زیاد کنند هویت و آنها  طبق قانون جذب چون در 

هانی است که یم خواهیم زیادشان زیاد بشوند. توبره جهان است . توبره ذهن ما هست که جهان را نشان یم دهد. کمک کن تا اینها 
ی توبره ما شامل چپر

 نیم شود.  کنیم و اگر زی
ی

 ناد نتوانیم بکنیم زندگیمان زندگ
ی

 ما هیچ موقع زندگ
ی

 شود مگر اینکه توبره را بندازیم.  یمکه به آن ترتیب زندگ

 و بعد توبره به ما یم گوید: ای خر شت را فرو کن. برای اینکه تو خر با توبره ابلییس . 

تو از و یم گوید  گردنت انداخته که آن ذهنت استیک توبره کوچک جلوی تو انداخته از  است که جهان آن فضای درد جهان و هم هویت  کل ابلیس 

 آنها بخور. 

 نویل تو 
ی

 نگاه یم کنیم. بر یم گردیم و توبره را باز یم کنیم و االن این  ما  اه کن. خبگبرگرد به زندگ
ی

 االن دیگر یم بینیم.  و  یم فهمیمن دیگر االبه زندگ

 

 پنجم: بخش 

 حاال یم گوید 

ت نیست که چون خواهد بود **** تو بدان علم و هیی قورصۀ ابلییس  ز حقیقت خیر

 نیم دانیم. چرا نیندخپی نداری که در آقوضه یعتی زنبیل. یم گوید تو از حقیقت 
ً
دانیم؟ گفته  یمه چطور خواهد شد و نتیجه چه خواهد شد. واقعا

 که همش نیت خوب داریم و نیت خوب با من راه را بسوی جهنم آسفالت یم کند اول.  

 که در انگلییس هم یم گویند

 The road to hell paved with good intentions   

وع یم کنیم به   وی برکت دهنده در و کار  کردن و حیعتی راه جهنم با نیت های خوب ساخته یم شود. ما از حقیقت خپی نداریم. شر اسمان نیست که نپر

یم نیم ریزد به اعمالمان. این لحظه  ی  یم ستپر
ی

ی که شما یم خواهید بدست نخواهد چون با زندگ ی وی تخریب کننده من ذهتی دارد یم ریزد. آن چپر اما نپر

ی یم گوید که  ت نیست که چون خواهد بود آمد. برای همیر ما ذهنمان را در واقع زنبیل ابلیس .  تو با این علم و هپی زنبیل ابلییس از حقیقت خیر

های گذاشتیم در اختیار شیطان و یم گوییم آقا بیا ت ی  ها با درد هستند را بگذار این تو! و چپر
ی

ما هم برای شما حملش یم بنجولت را که هم هویت شدگ

 وضه را برای شما حمل یم کنیم. کنیم. ق

و  ر د کناما نیم توانیم بگوییم که ما نیت خوب داریم ویل با من مان عمل کنیم. چون نیت خوب داریم همه برونگفتم که اینقدر مهم است که ما بدانیم 

!!! نه موفق و خوشبخت کارها درست بشود و بچه من خوشبخت و موفق بشود   مآنقدر دلم صاف و ساده است که یم خواه  نمچون حرف نزنند 
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تا یک جانی که بفهمیم که اینها درست ما باید به حرف بزرگان گوش کنیم و  ما باید خودمان را خم کنیم با گوش دادن به صحبت این بزرگان نیم شود. 

های  قالبهای تنگ خودمان گفتهیم گویند. من یم خواهد گفته این بزرگان را در قالبهای خودش جا بدهد. که اینطوری نیم شود. این نیم شود که ما در 

ی آگاه بزرگان را به زور جا بدهیم و  تفسپر کنیم. ما باید خودمان را عوض کنیم. ما باید هوشیاریمان را تبدیل کنیم  ی هوشیاری که ما هر لحظه از چپر

 این خپی خوبیست که آن کهستیم این که ما فکر یم کنیم که آنکه در ذهن ما حرف یم زند ما آن هستیم 
ً
یس که در ذهن ما .. ما آن نیستیم. اصال

هویت ماست. این من ذهتی است. اصل وجود شما ساکت است و احتیاج به حرف زدن ندارد. حرف یم زند آن ما نیستیم. برای اینکه آن جعل کننده 

کردن به خویش   به ساپورت و حمایت و کمک دارد. میل به محبت لپذیرش دارد . میمیل به حرف زندن ندارد و میل به سکوت و عشق دارد و میل به 

جدانی ما شناسد. اما علم و هپی ما از  یماصلش نگاه یم کند که همه ییک هستند. دوست و دشمن ن همیل به این دارد و در واقع بو بیگانه دارد. 

د. جدانی کامل!  ا از دیگران است و یا جدا ویل علم ما من از تو جدا هستم و با تو ییک نیستم. هر کیس فکر یم کند و حس یم کند که جدشچشمه یم گپر

واظب باشیم. این دوران دوران بیداری است یا ما باید به موقع بیدار بشویم .. به موقع.. میا دین خایص است شش دره ابلیس است. باید  از یک فرقه

 فردی ما باید ب
ی

 است در زندگ
ی

ی پانزده تا بیست سالگ ی بیر  . به موقع! ه موقع بیدار بشویم موقعش بیر
ی

 نه پنجاه سالگ

 باید بیدار بشویم. موقعش بالفاصله بعد زا ازدواج است. 
ی

 خانوادگ
ی

نه چهل سال بعد از ازدواج که دیگر بچه ها بزرگ شدند و ما آنها را با درد در زندگ

 بزرگ کردیم.نه! 

بتوانیم سالم اندازه کافی عشقان ر ا و خردمان را در جهان بیان کنیم. البته هیچ موقع دیر نیست. ویل بموقع که یم گوییم برای این است که بتوانم به 

 از ما بیان نیم شود.  
ی

 کنیم. بتوانیم راست باسیم. ما تا راست نباشیم مهر زندگ
ی

ها را یم خواهد به خودش اضافه زندگ ی کجی مال من ذهتی است که چپر

ها را به خودش  ی ها بباید اضافه کند.  ما کند به هر صورن  و به هر رایه یم خواهد چپر ی رای ما فایده ندارد همینطور که در درک کنیم که اضافه کردن چپر

انه در افنی در رو : غزل هم گفت  ی انه در نیم افتیم در رو     نان ببینی تو و حی  ی  . ویل ما دیگر حپر

 در غم فربیه گوشت تو الغر گشنی **** ناله چون برداشته چون حنجره ابلییس

خشن صحبت یم کند. بله! وقت  این همه یم گوید و یم  نویسد و یم بیند که مردم توجه نیم کنند. اگر مردم بنظرتان بیاد که موالنا کیم ممکن است که 

ی را بخواهند به خودشان اضافه کنند جهان توجه نکنند به صحبتهای  ی  بزرگان و یا به خرد درنی خودشان و با حرص رانده بشوند حریص که چپر
ً
اصال

که چرا اضافه نشد. خب به کجا ند و درد ایجاد کنند  رنجباضافه کنند . و فقط ند که خب اگر این اضافه بشود چر یم شود و فکر نکنند و نهم فکر  نک

 ر ا نابود یم کنند.  یم روند؟ اینها جهان

 برنامه هانی هست. کنیم و   توجهمهم و اضطراری است که به صحبت بزرگان  پس 
ی شاید به این  دلیل است که آدیم شاید به این دلیل است که چنیر

 جاری کرده. ظلم فرو رفته بود او آمده و این همه برکت و خرد در جهان در بیداد و مثل موالنا آمده در یک وضعیت  که جهان خییل 
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ها را به خودم اضافه کنم. ویل ما از بس یم گوید از بس که غصه  ی  یعتی چپر
 
 عالمت سالمت  بود. چاف

 
خوردی که تو چاق بشوی . چون در قدیم چاف

 غصه خوردیم الغر شدیم. 

سبب یم شود که زیاد بخورند فعه این غصه امروزه البته عکس قدیم است مردم یم خواهند الغر بشوند و غصه یم خورند که چرا الغر نشدند و یک د

 و چاق یم شوند. 

ها به تو اضافه نیم شود و اینکه  . یم گوید در غم چاق شدن تو الغر شدی ی . و ما یم دانیم که و اینکه چپر انتظارات تو برآورده نیم شود تو ناله برداشت 

 راجع به اینها گفتیم. هر ناله 
ً
ی یعتی چه. ناله کردن و شکایت کردن را دیگر یم دانیم وقبال موقع که شما شکایت یم کنید من ذهتی یک خرده یم برداشی 

اض به هوا بک ی که بکنید حت  اعپ  ی . ناله بکتی که االن رود باال. شکایت از هر چپر هوا ابری است و باران میاد من ذهتی خودش را یم تی و شکایت بکتی

ی هم نگو. همینطوری من ذهتی نگاه یم کند و خودش را یم برد باال. که این چیه؟ ایبرد باال.  ن تلویزیون نگاه کن و قضاوت کن و ناله کن. حت  هیچ چپر

 له است و آدم احمق است این آدم اله است و آن آدم ب
ً
این حرفها و این قضاوتها را یم کند که رد هر پله ای این وضعیت چرا اینطور است ..و دائما

ی  د. و بعد یک کم یمیاد پاییر  باز یم برد باال . .... شما باید این وضعیت ها را ببینید. خودش را باال بپی

د باال. با شکایت کردن. شما د د؟ ناله یم کنیکه چرا ید  ببین د هر موقع ناله یم کنید نگاه کنی ر حقیقت من ذهتی است که دارد ناله یم کند تا خودش را بپی

 یک شعبه ای از حنجره ابلیس هستیم  ،هر موقع ما شکایت یم کنیم حنجره ابلیس هستیم. یک تاریغزل یم گوید که در دیگر شمایت نکنید . 
ً
. اصال

. یعتی ابلیست را در معرض نالیدن و شکایت  ی  نمایش گذاشی 

 خودم خپی ندارم. من نالیدن یعتی چه؟ نالیدن یعتی اینکه من از ذات خودم   
با خدا ییک نیستم. من این که خدانی هست خپی ندارم. من از آرامش ذان 

ه یم کنم. برای اینکه من یک متی دارم که این من اگر وجود داشته  ی باشد یعتی شما متصل به خدا نیستید. متصل به خدا آگاهانه لحظه با خدا دارم ستپر

ناآگاهانه میایید ل کار این است که شما بگویید که خب اگر  من متصل نیستم پس چطوری زنده ام؟ اصو هوشیارانه. نه ناآگاهانه. شما ممکن است که 

روی خودتان قائم یم شوید. خییل ساده است. وقت  که قائم یم شوید روی به این جهان به جهان هوشیاری بیدار یم شوید و هوشیارانه بر یم گردید 

 . و االن هوشیخودتان 
ی

 را هوشیاری در واقع از هوشیاری آگاه یم شود و شما زنده یم شوید به زندگ
ی

پخش یم کنید. این خییل ساده ارانه خرد زندگ

ذات شما خودش را بیان یم کند پر از شادی و پر از است و  کیس که ناله یم کند یعتی از این موضوع خپی  ندارد. و وقت  که قائم به ذات یم شود و 

س بشود . ذات  س بشود. من ذهتی یم  یمشما نعشق است . و نیم تواند دیپر س بشود. به خودتان نگاه کنید تواند دیپر هر لحظه شما این تواند دیپر

 از شما عبور کند . خییل ساده لحظه را بپذیرید و ویضعیت این لحظه را یم  پذیرید 
ی

ه یم کنید نیم گذارید زندگ ی  موازی یم شوید . هر موقع ستپر
ی

با زندگ

 است. 

ها به ما اضافه نیم شو  ی  یند ما غصه نیم خوریم. که اصلمان را الغر کنیم. پس ما ناله دیگر نیم کنیم. و اگر چپر

 یم کن **** ز آنک تو مومنه و کافرۀ ابلییس
ی
 کفر و ایمان چه یم خور چو سگان ق
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 به چند صورت این را یم شود خواند 

 چه، یم خور چو سگان یم شود خواند که کفر ایمان 
 
  یم کن. ف

ی یم خوردند(  ذاتت که چطوری بخور هر چه که یم خوایه. تو که نیم دانی  یم گوید کفر ایمان چیه؟ تو مثل سگان ) سگان ولگرد در قدیم همه چپر

 هست؟ و ایمان چر چطوری پوشیده یم شود 

 از جنس او سهتیم. و کفر این است که االن ما ذاتمان پوشیده شده و ایمان این است که ما االن به خدا نگاه یم کنیم. 

ی موالنا یم گوید برای   همیر

 ایمان من  ن تو دید من *** ای روی تو یدای د 

 هستم و به روی او نگاه یم کنم . اگر یک کیس بگوی
ی

؟ خب پس در این ایمان من ایمان باوری در ذهن نیست و من االن زنده به زندگ د این یعتی چر

های تکراری را بگو برگردان و اینها را بگو.  سگان ف  کن. ف  یعتی یهصورت هر چر که یم خوایه بخور و مثل  ی یم ابلییس.  هچون تو مومنه و کافر  . یه چپر

 زن کافر. و بخاطر کوچک کردن این کار را یم ند. توانیم بگوییم مومنه یعتی زن مومن و کافره یعتی 

 کافره کوچک ابلییس. ویل حت  یم توانیم بگوییم مومنه یعتی مومن کوچک و کافره یعتی  

 یم گوید این مفهوم کفر است و این شناسد.  حت  یم توانیم معتی کنیم که کیس که در ذهنش شش دره شده و آنجا کفر است  و ایمان ذهتی یم
ً
ذهنا

 این همان شش دره است. هم مفهوم ایمان است و هر دو را بصورت مفهوم یم شناسد که 

 معتی کنیم یم توانیم بگوییم اگر اینطوری 

 . کفر ایمان چه یم خور .. یعتی یم خور کفر ایمان کوچولو 

 مثل سگان و بعد هم این را ف  کن. 

 زنده در این لحظه . و فی المجلس اجازه درست کرده و ایمان و ایمان ذهتی خودش خدای ذهتی کیس که در ذهن 
ی

 یعتی زنده شدن به زندگ
ی

بدیه زندگ

ون ) همانطور که موالنا یم گوید( باال بیاوری. خودش را از شما بیان کند. نه در ذهن بروی و فقط مفهوم آن را در ذهن بازی کتی  ی را در بپر  و همیر

 نگاه کنید. آیا مومنه و کافره ابلیس هستیم. شما به خودتان 

 تا دم مرگ و  دم غرغره چون رسکه بد **** ترش و گنده تو چون غرغره ابلییس
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ر 
َ
رغ
َ
 غ

ً
واهیم . اولیش یعتی دم مرگ یعتی جان کندن و از درد مردن درست مثل انسانهای هویت ذهنیست. ما نیم خره یم گویند غ  ر غ  ه که فارسها معموال

 با دردها و 
ی

حت  با نیت خوب تا دم مرگ درد بکشیم. نیم فرمهای فکری اینقدر در ما زیاد بشود و اینقدر در شش دره ما ادامه بدهیم هم هویت شدگ

 خواهیم این کار را بکنیم. 

 دم 
َ
 غرغره که تلظ درستش غ

َ
مانند شکه بد که یه یم جوشد و بوی بد را متصاعد یم کند . ممکن است بعیصی از  تا دم مرگ و دم مردن . ه هستر رغ

ما نیم بینیم ما نیم خواهیم رها بشویم. این هم یک زبان است. ما بگوییم که چرا موالنا اینقدر خشن صحبت یم کند!؟ برای اینکه ما توجه نیم کنیم. 

  ابلیس تو دهنش یم گردانه و ما را تف یم کند. غرغزه ابلیس هست  یعتی ترش و گندیده با بوی بد مثل 

 آیا ما یم خواهیم که اینطوری باشیم؟ نه نیم خواهیم. 

ی االن یم خواهیم که دردمان تمام  بشود. شما یم توانید. ما یک مدن  باید به این برنامه گوش بدهیم ها   ما تا دم مرگ نیم خواهیم درد بکشیم و ما همیر

 یم خواهد از این شکهاینطوری نیم شود که ب
ً
ببینید شکه بودن ما  ... رها بشود بد و جوشان  بودن عیصی موقع ها فقط گوش بدهیم. اگر  کیس واقعا

.  ما است.  هایهمان واکنش نشان دادن . واکنش  ونقی ی  در واقع ما واکنش نشان یم دهیم به همه چپر

 بوی بد من ذهتی ما را در هوا متصاعد یم کند. و ما نیم خواهیم این را. هر واکنش 

عالجش هم گوش کردن به اینجور  برنامه هاست. بخصوص این برنامه . ما یس دی برای شما اگر یم بینید که اینطوری هستید یک عالچی بکنید که 

ی درست یم کنیم.   همیر
ً
 سه ماه گوش یم کنند. ذهنا

ً
ند و فکر یم کنند که یاد گرفتند!! یک عده ای مثال شما باید تبدیل نه هوشیاری اینها را یاد یم گپر

 سه سال بخودتان فرصت بدهید. یا دو  ید شود . شما با یمبشود و شما باید از جنس حضور بشوید. این ریزه ریزه آزاد 

 در عرض دو ماه بندازد. این نیم شود. خواهید این را  یمیک کیس پنجاه سال من درست کرده و 

ی ذهتی و مفاهیم  ها گنج حضور نیست.  یاد گرفی 

َرک هستند یک زمانی این طول یم کشد. و چاره اش این است که شما باید روی خودتان   َرک ت  د و اینها ت  کار کنید. چاره اش این است که یس دی را بگپر

 بیست دقیقه . هر  ده دقیقه ده بکنید و باز برگردید گوش بدهید مرتب ده دقیقه گوش بدهید بروید کارتان ر ا 
ً
یم روید خرید گوش بدهید در روز مثال

تان مثل برق و جرق نباشد. یم خواهید دقیقه گوش بدهید.  رنجشتان را بندازید و کدورت نداشته باشد عکسش عمل تمرین کنید. تمرین کنید. صپی

 خودتان. بروید معذرت بخواهید اگر از ککنید. 
ی

 یس رنجیدید بروید بگویید من را ببخش .بخاطر خودتان . بخاطر بزرگ

 متولد نیم شود اگر یه  من من بگویید و ییک را  و یم بینید که اینطوری 
ی

 در شما متولد یم شود. بزرگ
ی

کوچک کنید. نه اینکه بگویید باید مردم بزرگ

 اینطوری متولد نیم شود  و کوتاه بیایند و باید بیایند از من معذرت بخواهند 
ی

 باید روی خودتان کنید. در شما.  من باالتر از همه هستم. نه بزرگ
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نه اینطوری نیم شود باید بطور مرتب بعیصی ها یم گویند ما هر موقع وقت کردیم به این برنامه گوش یم  کنیم و اگر هم وقت نکردیم گوش نیم کنیم. 

 
ی

ی را با هم یم اندازند و مقدار زیادی دارد به آبمدت یک سال یا دو سال بستیک دمش. مردم وقت  اینها را یم شنوند و یم بینند در خودشان چند تا چپر

 هوشیاری حضور در آنها آزاد یم شود. 

 و خوان پر چو مگس **** تا قیامت تو که از دایرۀ ابلییسگرده ن دایرۀ  آگرد 

ی دوباره ذهن ماگرده یعتی نان.  ی دنیاست. یم. خوان یعتی سفره. همیر  سفره و نان بپر  تا قیامت.  گوید تو مثل مگس تو دور آن دایرۀ ست همیر

! یعتی تا گ ؟ قیامت شما یم تواند این لحظه باشد.  تا قیامت ی و روی خودت قائم بشوی بعنوان گنج حضور. یم توانی ی  االن برخپر
 یم توانی

ی ی اینها را دارد یم گوید که تو نپر ! تو که از دایرۀ ابلییس. ویل ما نیم خواهیم از دایرۀ ابلیس باشیم. اگر از دایرۀ درد  همیر و آگاه بشوی. و یا عیل االبد بپر

 آنها نباشیم خب  گرد آنها نیم پریم دیگر. 
ی

 و هم هویت شدگ

 خب این خودش بیداری است. 

 هستم. گرد نانی گشت  و پریدی مانند مگس خب بگو من عنقا هستم مشما اگر  
ی

من بلند پروازم . من مثل مگس نیستم. من به این ن باز یا عقاب زندگ

ی کوچولو قانع نیستم. من  م. چپر  زنده را یم خواهم. من خدایت خودم را یم خواهم. من مگس نیستم. اینطوری یم گوید تا ما یاد بگپر
ی

و همه و شما زندگ

م و تمرین یم کنیم.   ما داریم یاد یم گپر

***** 

 

 

 

 


