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2868شمارة غزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

خندي؟میشکَرچوکهعجبچیستدلتدر

خندي؟میسحرچوکهبديکیباشبدوش

استخندانتودمازجهانکهبهارياي

خنديمیشجرچوشکفتی،زارسمندر

زديبتخانهوبتدرخودرخِازآتشی

خنديمیزرچووبنشستیآتشوندر

آییمیخداخراباتزخندانومست

خنديمیشررهمچوجهانخیرِوشربر

خدابریده است خندهبرتونافگلهمچو

خنديمیدگرنوعِ،مهاامروزلیک

شدندخشکخزانزدرختانجملهباباغ

؟خنديمیترگلِهمچونکهتوباغیچهز

کشدتیرگرتوسويِعدووماهیچوتو

خنديمیسپروتیرآنبر،چرخازمهچو

تازيمیهوانگخبرکهتوشکیمبوي

خنديمیرقمقرصبرکهتوآفتابی

بخندتقلیدوظنبر،عیانویقینیتو

خنديمیخبروقلنَبروجملهنظري
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توییمشهودوشاهدابديحضورِدر

خنديمیسفروکوچبرورورهورهبر

سربرآورديمحووعدممیاناز

خنديمیکمروتاجبروافسروسربر

بگشادستدهانخلقهرگرسنهسگچون

خنديمیبقرجوعبرکهشیرآنتویی

ستشدهشکمجگرخونِدمتزراآهوان

خنديمیجگرخونبرتوآنکرحمتست

گیريگردونبهصیدگهبهراآهوان

خنديمیگرشعبدهدمِودامبرکهاي

مستانهبگو،بماندستکهبیتیسهدو

خنديمیزبروزیربیدلِبرتوکهاي
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2868احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل با سالم و 

2868شمارة غزلغزلیات،شمس،دیوانمولوي،

خندي؟میشکَرچوکهعجبچیستدلتدر

خندي؟میسحرچوکهبديکیباشبدوش

یعنی چیز ! ؟ عجبدر دل تو در مرکز تو چه چیزي استکهپرسدمیدهد و از اومیموالنا انسان را مخاطب قرار

به خنديمیهمین طور که متوجه هستید تقریباً بیشتر جاها. خنديمیکه مثل شکر،شگفت انگیزي هست

خندي؟ میو دیشب با که بودي که االن مثل سحر. معنی شاد بودن است

مانی که به او آگاه نبودیم که االن هوشیارانه در و ز.در دل انسان چی هست؟ هوشیاري، عدم، خداییت، خود خدا

فهمیم که با او بودیم؟ براي این که ما خود او هستیم، میاز کجا. گنج حضور به او آگاهیم، با کی بودیم؟ با او بودیم

.خداییت هستیم، هوشیاري هستیمهستیم، خود او یعنی خود خدا هستیم، امتداد او 

آید، اول به میانسان بصورت هوشیاري به این جهان. کندمیائمی خودش را تکرارحرف دپس بازهم موالنا همین 

مثل متعلقات یعنی چسبد، که بارها گفتیم این مفاهیم بصورت فکر هستند میمفاهیم چیزهاي این جهانی

اساییپس از یک مدتی شن. چیزهاي فیزیکی، انسانهاي دیگر و باورها یعنی فکرها و دردها مثل ترس مثل خشم

شود، از جنس هوشیاريمیاندازد و دوباره از جنس خداییتمیکند که من از جنس این ها نیستم و این ها رامی

.شودمی

شویم، و وقتی به چیزهاي نمییعنی دیدهآییم بی فرم و بی صورت و بی شکل هستیممیما اول که به این جهان

. کنیم آن هستیممیآوریم بنام من ذهنی که فکرمیوجودچسبیم یک فرمی یک تصویر ذهنی بمیاین جهانی

شود، اگر متوجه این میشویم و آن مرکز مامیکنیم و دوباره از جنس هوشیاري و بی فرمی اولیهمیبعد آن را رها

ها بعضی.ماندمیباید آن چیزهایی را که به آنها چسبیدیم رها کنیم آن من ذهنی مرکز ما باقیکهموضوع نشویم

.استیعنی دل شان رنجش هایشان و کینه هایشان و حسادت هایشان مرکزشان هنوز ترس شان و

این است که شما تبدیل شدید و دل شما از اش خندي در دل تو چیست؟ معنیمیپرسد اگر مثل شکرمیاز شما

توانیم نمیکراگر تبدیل نشویم مثل ش. جنس بی فرمی است، همان هوشیاري است و این چیز عجبی است
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بگوید که خندیدن و شاد بودن خواهد میدر این غزلموالنا . شکر شیرین است و ما هم شیرین هستیم. بخندیم

. براي ما کامالً طبیعی است

ترسم؟ چرا این قدر درد دارم؟ میکنم؟ چرا این قدر غصه دارم؟ چرامیممکن است یکی بپرسد که چرا من گریه

، حالت مصنوعی بگیريیک خواهی به زور میخواهد حالت طبیعی خود را داشته باشی،نمیبراي این که دلت

یعنی در بیرون به یک چیزهایی چسبیدي و یک تصویر ذهنی درست کردي و آن مرکز شما شده، بجاي این که 

و شما اجازه این عدم، عقل کل تصمیم بگیر در این لحظه چه کار بکنید و چه جوري باشید که اگر او تصمیم بگیر 

کند بدنتان میکند وارد بدنتانمیو عقل کل را وارد فکرتانآورد میبدهید شادي را در وجود شما به ارتعاش در

اگر یک کسی بیاید به این . خیلی ساده است. پس ما متوجه شدیم. کندمیکند فکرهایتان را خالقمیرا سالم

دلش باید جهان بچسبد به یک چیزهایی، آن را بگذارد دلش، مرکزش، غصه خواهد داشت، اگر تشخیص بدهد که 

عدم باشد از جنس خدا باشد، از جنس خدا باشد یعنی از جنس خودش باشد، یعنی خودش خودش باشد چیز 

. د در این صورت شادي خواهد داشتمصنوعی نباش

االن من ذهنی دارید غصه دارید من ذهنی ما از مردم و از جهان تقاضا دارد و این تقاضاها همدانید اگرمیو شما

بعد . خوریممیچیزهایی هست که ما به آنها نیاز نداریم ولی برایشان غصهبصورت نیازهاي مصنوعی و تحمیلی 

ه من خودم را در چشم مردم باید دانشمند نشان بدهم زیبا نشان دهم خردمند نشان یک حیثیت بدلی ساخته ک

همیشه درد دارد، ولی در این حال هم بوسیلۀ خدا بوسیلۀ زندگی ما محاصره ،بدهم، آن هم دست و پایش را بسته

د و از این خواب ذهن خواهد ما را آزاد کنمیشدیم همیشه با او هستیم، هر لحظه او یعنی آن نیروي خالق زندگی

براي ،کنیممیو از این خواب ماده ما را بیدار کند و در دل ما آن نه چیز شگفت انگیز را بگذارد ولی ما مقاومت

کنند حالت غصه، رنجش، کدورت، کینه ورزي و میخیلی از مردم فکر. دانیم ما باید چه طوري باشیمنمیاین که

. باید باشد، یک کار غیر طبیعی استوت اوقات تلخی یک کار طبیعی استآسیب زدن به خود و مردم طبیعی اس

. ، و این تمثیل استدچیزي از بیرون قرض کندخندیدن شکر و شیرین بودن شکر در ذاتش است و احتیاج ندار

ونی با چیزهایی بیریعنی ما ذاتاً شیرین هستیم، ذاتاً خنده رو هستیم، ذاتاً شاد هستیم پس اگر ذاتمان را

شویم و اگر االن شما در حال غصه هستید و پوشاندید هنوز خدا با میشویم غیر طبیعیمیبپوشانیم ناشاد

دردها به ما چیره ،بکند و البته به علت مقاومت ما درد درست کردیمبیدارکند شما را میدارد کوشش،شماست
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شوید این که این حیثیت بدلی، این که من خودم را جلو مردم چه میکنند و االن شما دارید بیدارمیحملهاست 

. غلط استها همه طوري نشان بدهم، مردم فکر کنند من چه جوري هستم حتماً باید این طوري فکر کنند این 

غصه خوردن شیطانی . اصل آبرو این است که دل تو شاد باشد و دل شاد بودن طبیعی است و خدا گونه هست

کند و فهمیدن میکند فکرهایمان را خرابمیرا خرابمان بدن. هیچ اثر سازنده روي ما ندارد،و استاست کار دی

پس همین االن هم که براي شما شب است یعنی شما در خواب فکر هستید، خدا . این هم خیلی مشکل نیست

:که بارها گفتیم. کندمیدارد سعی

شم پی تو، تو مکوشمن همی کو***صبح نزدیک است خامش کم خروش

.نکوش، چون این کوشیدن ستیزه استیعنی تو با من ذهنی و با عقل من ذهنی 

، سحر خندیدن هم خیلی با معنی است براي این که مثل سحر خندیدن، سحر کهخنديمیکه چو سحر

کنیم،میامنیتما حس البته قدیم این طور بوده تمثیل قدیمی است،،کند در این صورتمیشود آفتاب طلوعمی

پس شما از . گذاریم و این سحر یعنی بیدار شدن از خواب فکرنمیبینیم پایمان را روي خار یا حشرات موذيمی

این طوري نیست همانطور که . خواهدنمیخندید، دائماً شادید و این شادي سببمیخواب فکر بیدار بشوید دائماً

شر و خیر این جهان را یعنی ، شما بصورت آتش خنديمیشررهمچوجهانخیرِوشربرگویدمیدر بیت پایین

کنید گریهمیخندید و ضررمیکنیدمیسوزانید، اینطوري نیست که اگر سودمیسود و زیان این جهان را

اگر شما به خاطر سود بخندید . کندمیدانید که سود و ضرر جهان یک دویی است که ذهن ایجادمیکنید ومی

نتیجه این کار کالً گریه ،د به قطب مخالفش که ضرر است وصل است و در ضررش هم گریه خواهی کرداین سو

رود شما از خواب ذهن بیدارمیپس سیستم ذهنی سیستم گریه است وقتی ذهن کنار. است حال گرفتگی است

. شودمیشوید خنده شروعمی

استخندانتودمازجهانکهبهارياي

خنديمیشجرچوشکفتی،زارسمندر

چرا بهار است؟ براي . کنندمیشود درختها شکوفهمیبهار فصلی است که گلها باز،پس هر انسانی بهار است

، نسیم زیبایی و خیلی نسیم عشق،نسیم خرد،شویم از ما بصورت بهارمیاینکه وقتی ما از خواب ذهن بیدار
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و کند به اصطالح امروزي مثل آنتن میزندگی به ما دسترسی پیدا. وزدمیوزد از زندگینمیاز ما. وزدمیبرکات

کنیم که تمام اجزاي این جهان مثل نباتات مثل حیوانات مثل انسانهاي دیگر مثل میچیزهایی در جهان پخش

ز دم ا، جهان یعنی هر چی که در جهان است جهانکهبهارياي.جمادات به این نسیم به این برکات احتیاج دارند

، دم هم صحبت است هم بیان زندگی بصورت ارتعاش، خندان است یعنی وقتی شما به عنوان گنج حضورمی تو

زیر غصه است زیر ترس است، اي هشود؟ بعد یک هم چون باشندمیباورتان.آیدمیخندید جهان هم به خنده در

یعنی در یاسمن زار این جهان، پس سمن زاردر . ترسم پولم را از دست بدهم یا پولم را به دست نیاورممیچرا؟

، شما خنديمیمثل درختچو شجریعنی باز شدي، شکفتی. این جهان اوالً یاسمن زار است گلستان است

فرض کنید همه جا یاسمن باشد و یک درخت بزرگ شکوفه کند، یعنی انسان بین بقیه باشندگان این جهان مثل 

. ي است خدا ما را این طوري خلق کرده استنباتات حیوانات یک باشنده چشم گیر

شما این . گویدمیشما به این منظور و به این مقام رسیدید؟ اصالً قبول دارید؟ این مطالب را بزرگی مثل موالنا

بینید؟ میچرا این طوري. بینیدمی، زیر کینه هستید جهنمزیر غصه،بینید؟ اگر زیر ترسمیجهان را چه جوري

براي اینکه ما چسبیدیم به یک سري باورها و . جلو چشمان شما عینک هم هویت شدگی ها هستبراي اینکه 

کنیم و بر حسب میمتعلقات این جهانی مثل پول مثل آدمهاي دیگر مثل مقام و از دریچه عینک آنها جهان رانگاه

شوند مامیوقتی آنها کم. یمخواهیم زیاد کنمیدهیم و از جنس آنها شدیم و آنها رامیآنها جهان را سازمان

شویم ولی این ترس و خوشحالی و نا خوشحالی همه مصنوعی است، میشوند خوشحالمیترسیم، آنها زیادمی

اینها همه در یک سیستمی است بنام ذهن، در حالی که خارج از ذهن ما یک باشنده عیان و یقین و قائم به ذات 

پس فهمیدیم شما بهار . کنیممیهنوز توي این بدن داریم زندگیی کهتوانیم باشیم، در حالمیخود هستیم و

و حقتان هست که مثل شکر . دو االن هم هستیدهمیشه با خدا بودیدبا خدا بودیدهستید، دیشب که خواب بودی

ود بازشمییعنی فضاي درون شما باز. دلتان باید به خدا زنده بشود خدا از جنس بینهایت و ابدیت است. بخندید

:شود به اندازهمی

مترسید مترسید گریبان مدرانید*در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد
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زديبتخانهوبتدرخودرخِازآتشی

خنديمیزرچووبنشستیآتشوندر

جهانی، وقتی هوشیاري رفته و در ذهن چسبیده یا هم هویت شده با چیزهاي این . رخ اصلی ما رخ هوشیاري است

کند که از جنس هوشیاري است و از جنس ماده نیست و یکی یکی هویتش را از آنهامیبتدریج که شناسایی

صورت واقعی ما که صورت یعنی اندازد، رخ ما، میاز جمله دردها را و رنجش ها را،کندمیکند و اینها را المی

. شویم از جنس ماده نیستیم از جنس فکر نیستیممیما متوجه. دهدمیآگاهی و بی فرمی است خودش را نشان

توانیم توي فکر نمی.ولی باید به او زنده بشویم بفهمیم. ما تصویر ذهنی نیستیم. گوییم ماده، فکر استمیوقتی

شویم یعنی هوشیاري میشویم یعنی به اصلمان زندهمیوقتی به او زنده. این یک چیز فهمیدنی نیست. بفهمیم

کشد و روي خودش میشود، خدا و امتدادش از ماده عقبمیشود هوشیاري از خودش آگاهمییاريدوباره هوش

. زنیممیشویم ما و رخ ما و اصل ما آن موقع آتش در بت و بتخانهمیشود ومیقائم

، پول بت است. توانید مجسم کنید و شما را بتواند به خودش بکشدمیبت هر چیزي است که شما در ذهنتان

اگر شما یک کسی در جهان وجود دارد . من ذهنی او را دوست دارید بت است،کسی که به عنوان من ذهنی، شما

. مقام جهانی بت است. میرید یعنی با او هم هویت هستید آن بت استمیکنید اگر او نباشد شمامیکه فکر

سال پیش رنجیدم و به همه توضیح 30گویید من از همسرم میاگر شما. پرستید بت استمیدردهاي شما اگر

. توانم او را ببخشم، بت استنمیدادم و این بدبختیم را بر آن اساس بنا کردم و من

باشید حسادت تان باشید، وقتی شما متوجه شدید از جنس خدا هستید و احتیاجی ندارید متکی رنجش تان

فرق دارد شما پول را بپرستید با آن . اندازیدمیرامحدودیت خودتان باشید مقایسه باشید در این صورت بت ها 

وقتی قدیمها مردم . کندنمیزیاد و کم شدنش به حال شما فرق. هم هویت باشید یا فقط پول را داشته باشید

رفتند این بتهاي چوبی و آهنی را شکستند به خیالشان که بت پرستی تمام شده ولی بت ها از حالت سنگی و 

مهم این است که شخص شما بشینید و تامل کنید که . د از جنس فکري، بت و بتخانه تمام نشدهچوبی پریدند شدن

توانم میمن بتهاي من در این جهان کدامها هستند؟ اگر من از جنس آتش عشق هستم من از جنس خدا هستم و
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نگران نشوم که . خواهممینروي خودم یا روي خدا قائم بشوم و احتیاجی به اتکاء به این جهان ندارم، پس من بت

. شوممیبت پرستی نکنم بدبخت

چرا . توصیف شما از خودتان رخ شما نیست، آن زشت است شما زیبا هستید.رخ من صورت من ذهنی من نیست

پس از . ما هم از جنس او هستیم. زیبا هستید؟ براي اینکه از جنس خدا هستید و خدا از جنس زیبایی هم هست

بت هر چیز . شناسدمیشود که بت رامییک شعوري ساطعاي هشما یک خردي یک شناسندرخ شما از اصل 

سئوال این است که در این لحظه از چه چیزي آگاه . شما ممکن است بگویید من بت پرست نیستم. ذهنی هست

است آن فکر مربوط به چی هست؟ مربوط به پولم است مربوط به همسرم. گویید از یک فکرمیهستید؟ شما

اگر یک چیزي توانسته . خوب اینها بت هستند. است مربوط به کارم استام ههست مربوط به خانام همربوط به بچ

در ذهنتان توجه کامل شما را به خودش جذب کند و شما توجهی غیر از فرم ندارید، توجه بر اساس فرم و توجه بر 

از دفتر دوم االن با استفاده از چند بیت مثنوي. بگذاریداساس بی فرمی، این دو تا توجه را شما از همدیگر فرق 

که توجه فرم دار چیه؟ و توجه بی فرم چیه؟ . که چندین بار تکرار کردم دوباره این موضوع را توضیح خواهم داد

ه ما هم ب،توجه بر اساس حضور و زندگی به ما نشده،خواهید دید که اشکال ما از اینجا آمده که ما توجه بی فرم

.دهیمنمیکسی هم چون توجهی

دانید تن تان هست و فکرتان و هیجانات تان و مییکی بخش فرم تان که: شما به عنوان انسان دو بخش دارید

بارها گفتیم این چهار بعد به هم بافته شدند و تا حاال ما فرم را شناختیم و وقتی توجه. جان جسمی تان است

کنید، اگر به بودن و قسمت بی فرمتان هنوز میپدر یا مادر به بچه تان توجهکنیم شما دقت بکنید به عنوانمی

% 40زنده بودید % 60اگر شما به بودن به حضور . زنده نشده اید فقط توجه فرم دار دارید، توجه بر اساس فرم دارید

کردید بنابراین میکردید هم توجه به فرمی بچه تانمیبراي اینکه وقتی توجه. هم من داشتید قضیه حل بود

.کردیدمیپس زندگی را در او تشویق. چرا؟ خودتان از جنس زندگی شدید. دیدیدمیزندگی را در بچه تان

این قسمت فرم دار یعنی توجه فرم دار شما که همراه با ارزیابی، قضاوت و دوست داشتن مشروط است، این هم 

ت را خواندي؟ برو بخواب،لباسهایت را کثیف نکن، لباس تمیز گفتید مسواك زدي؟ درسهایمیکه به بچه تان. بود

که این بچه چه کار باید بکند یا ما باید چه کار بکنیم، اینها توجه فرم دار هستند اینها همین طور چیدي. بپوش

. هم جاي خودش را دارد
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خنده است شما فقط توجه سالتان که در حال 5آن چیزي که در ما وجود ندارد توجه بی فرم است حاال به بچه 

چرا. کنیدنمیخواهد شما زندگی را بی فرمی را و عشق را در او شناسایی کنید که شمامیفرم دار بدهید، بچه

همه فکر و ذکرتان این است که غذا خورده باید دستشویی برود باید بخوابد، باید . براي اینکه نداریدکنید؟نمی

رنجد، ناآگاهانهمیبچه شما. اینها همه فرم است. نشگاه برود، دکتر بشودمدرسه برود نمراتش خوب بشود، دا

اصالً این . خواهیم در ما زندگی را دیگران شناسایی کنندمیآییممیرنجد، یعنی از اول که ما به این جهانمی

را آن جوهر را در گذرد ما به عنوان بچه منتظریم که آن زر را آن هستهمیلحظه به لحظه که. تکامل زندگی است

حاال اگر در شما شناسایی » خنديمیوندر آتش بنشستی و چو زر« گویدمیکما اینکه در اینجا. ما تشویق کنند

خوانیم میدر مثنوي که یکی دو هفته است که از دفتر دوم.نکرده باشند شما نباید ناراحت بشوید نباید برنجید

. همین است. دموالنا راجع به مصور و نامصور صحبت کر

68مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 

باطل آمد بی ز صورت رستنت****نا مصور یا مصور گفتنت 

یعنی در اصل شما یک قسمت نامصور دارید فرم ندارد و یک قسمت مصور که فرم دارد، این که شما توجه فرم دار

من تو را دوست دارم و عاشق تو هستم، در صورتی که از : گوییدمیمثالً به بچه. دهیدمیدهید یا توجه بی فرممی

صورت نرسته باشید یعنی از ذهن زاییده نشده باشید، یعنی به گنج حضور و بودن که خداییت است و خود خدا 

شما اگر فقط . خورد بی اثر استنمییعنی هیچ بدرد. زنده نشده باشید و از جهان برنگشته باشید باطل است

دانید که بچه تان میصور داشته باشید یعنی من ذهنی داشته باشید، دائماً به فکر بچه تان باشید، شماقسمت م

گوید چرا میگوید؟میدانید بچه چهمی.شودمیو این رنجشها انباشتهرنجدمیداند از شمانمیناآگاهانه و هیچ

روم، مدرسه که فقط نباید بروم، فقط نمییی کهخورم، فقط دستشونمیکنید، من که فقط غذانمیمرا شناسایی

.که پوشاك ندارم، من به عشق احتیاج دارم

توانید بگویید که ترا دوست دارم ولی میشما حداکثر. توانید بورزیدنمیولی شما اگر فقط مصور باشید عشق

در حالتی که شما . اگر این کار را بکنی دوست دارم، اگر نکنی دوستت ندارم. دوست داشتنت مشروط است

نامصور باشید، یعنی هم مصور و هم نا مصور باشید، قسمت نامصورتان بدون قید و شرط و با پذیرش زیاد بچه را 

.هستیکهطورایندارمقبولراتومنکهدهیدمینشانرفتارقبول دارد یعنی شما بصورت ارتعاش صورت و
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؟شرطیچه،نداریمشرط،مندارمقبولولی.بخوابیيوبرباید،بخوريبایدهمغذا،بخوانیبایدهمدرسبوخ

.استدارفرمتوجهاین؟هستیاینطوريچرا؟نکرديراکاراینچرا.کنیدنمیقضاوتوارزیابیفقطشما

اینازبهترردیگاصالً،کردیدتانبچهبرايصورتبهترینبهراکارهابهترینبینید کهمی،مانهمهمایاوشمااگر

اینکهمثلورنجیدهوطلبکاربچه.خوبمعلم،خوبۀ مدرس،فالن،اتومبیل،عالیغذاي،خریدیدخانه،شودنمی

،مصوریمخودمانچونما.استنگرفتهاستبودهعشقارتعاشکهرااصلیچیزآن؟چرادانیدمی.ماستدشمن

،خوبغذاهاي،کردمتهیههمزیادهمپول،خریدمخانه،ردیگپدرم،منکارردیگهستیمفکراینبهاش همه

؟استاینطوري؟بچهخواهدمیچیدیگر،گذارندمیاحترامهمه،رویممیمهمانی،خوبۀ مدرس،خوبمعلم

.استغایبنامصورقسمت

ۀ آینیک،گرددمیآینهیکدنبالموالناکهبینیدمیدومدفتردریعنی.کنممیخواهشابیاتاینبهکنیدتوجه

درصدپنجوچهلوبودیدنامصوردرصدپنجوپنجاهاگرشما.بدهدنشانرانامصورهمومصورهمکه،کلی

هاشدگیهویتهم،یدننکمقاومت،نکنیداعتراضشما،بدهیدخدادستبهاگر.نداشتیماي همسئلما،مصور

هوشیاريدرصدپنجاه،حضورهوشیاريدرصدپنجاه.خوندیمرااعرابیقصهپنجاهپنجاه،نگیردراشماجلوي

،گفتخواهمدوبارههماآلنهمینکهباشدیادمان.کنیممیادارهپنجاهپنجاهباراخودمانماو.ذهنیدارمن

چنداآلن.حضورهوشیاريوجسمیهوشیاريترازوي؟چیترازوي.هستیدترازویکشما:گویدمیمابهموالنا

ممکنشما.شودمیبازدوباره،خواندنباردهبارپنجبارچهاربارسهباابیاتاینببینید.خوانممیدوبارهبیت

اینکهبراي؟خندمنمیمنپسچرا،استخندهماذاتوبخنددبایدآدمکهگویدنمیموالنامگربگوییداست

درتولحظهبهلحظهکهببین،بدهقرارافکننورزیرراخودتلحظهبهلحظه؟کنینمیباور.مصوریدفقطشما

ندارينامصورقسمت.ندارينامصورقسمتپس.هستیدیدخواهی؟نهیاهستیبیروندرچیزيیکفکر

،کنیانباشته،ببريسودکنیمیفکر.کنیمیجستجوبیرونازتوراآرامش.نداريخداییآرامش.نداريآرامش

.خواندیمکهاستجالبخیلیهمبعدیشبیت.نیستیمجنسآنازما.ایناستغلط؟کنیمیپیداآرامش

مغزست و بیرون شد ز پوستکو همه****نا مصور یا مصور پیش اوست

واستمغزاوکهاستکسیپیش،جسمیهوشیاريدرصدچهلمصورو،حضورهوشیاريدرصدشصت،مصورنا

شماکهخوانممیرااینها.بخندیدتوانیدنمی،باشیدمصورفقطشمااگر.استشدهبیرونذهنیعنیپوستاز
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برايکنیمیگوشبرنامهاینبه،خنديمیاآلن،بخندیمماهمهکهگفتموالنا،نشویدخیالخوش.نکنیداشتباه

،کنیدرهاراخودتانکهداریدفرصتشماکندمینرموقتی.راشماکندمینرم،موالناهايصحبتاینکه

درنامصور،بیندازیدرامصورها.اندازیدمیکردیدشناساییکههمین،آزاديمساويشناسایی،کنیدشناسایی

با،استمصورهمواستنامصورهمکهمادريحاال.گیردمیصورتهوشیارانهکاراینوشودمیانباشتهشما

،بخوابیباید،بپوشارلباست؟کرديارورکتهوم.استمصوریکی.کندمیبرخوردتوجهجوردوبااش بچه

عشقعشقعشق.هستهمراهشنامصور. استمصوراینها،بدو،شددیريوبربایدمدرسه،خورديیت راغذا

جاياینجاودارمقبولراتوشرطوقیدبدون.ورزممیعشق.دارمدوستراتو،دارمقبولارتومن،عشق

ولی.باشندداشتهدوسترا ماخواهیممیما.دارنددوستماراکنیممیحسماکهاستاینجاي،استامنیت

کسیوقتی.ماستاسانسدادنقلقلک،ورزیدنعشقوداشتندوستحقیقتاً.باشندداشتهدوستحقیقتاً

وقتیولی.دارددوستواقعاًراشمااو،موالنامثل،بیاورددرارتعاشبهشماراهوشیاري،راشماجوهرآنتواندمی

نبایداشتباههاین؟کرديراکارفالنچرااستاینطوريلباستچرا؟نشستیراصورتتچرا،بهراجعکسی

وارزیابیهمهاینها؟هستندچیهانای.بپوشیطوريایننباید.برويراهطوريایننباید.بنشینیاینطوري

بچه،ديرکراکارهاایناینکهبراي؟چرا.ندارمقبول،باشیاینطوريودارمقبولباشیطورياینو،قضاوت

همسالمانهفتادما،نشدیمبزرگهنوزما. استایندنبالهمبزرگآدم.رنجدمیهمبزرگآدمحاال.رنجدمی

درارتعاشبهراماجوهرکسییکخواهیممیهمیشه.هستیمعشقدنبالما.هستیمهمینهمباز،بشودکه

.کنندمیراکاراینعارفان:گویدمیموالناکه،بیاورد

بهنامصورتوجهاینکهبراي.خندیمنمیماچراکهشویدمیمتوجهاآلنشماپس.خواندخواهیممثنوي درامروز

هرشمالحظهاینکهاستاینقانون.نه؟بشویدعصبانیبرگردیدبایدشماآیا.ایمرنجیدهما.استنشدهدادهما

.استزندگیخداستلحظهاین.کنیدقبولبایدزدندهمکتکراشماولو،کنیدقبولبایدراآن،هستیدجور

،خداستلحظهاین.نداردلحظهاینبهقدرتی،استافتادهگذشتهدراتفاقیهرواستطورياینمنوضعیت

ایناستزمانآیندهوگذشته.استگذشتهازقویتر،استموهومگذشتهازقویتر،استکلخرد،استزندگی

شما.استنامصوربندهمصور،استمصورجنسازگذشته،استنامصورجنسازلحظهایناستزندگیلحظه

.کنیدمیخلقمصور،باشیدنامصور
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بایدماپس.باشددلتانتواندمی؟باشدتواندمیکجاعدم.عدماز؟آیدمیکجااز.شما؟کندمیخلقکیرافکرها

همودهیدمینشانرافرمشهمکههستیدشما،شمابچهکلیآینه.بشویمکلیآینه،بشویمبیرونپوستاز

جانداربچه.رسیدمیجانشبههم،رسیدمیتنشبههم.دهیدمینشانرااش هوشیاري،راعدمش،رادلش

منظور؟چیهمنظورش.رساندمیثمربهراآن،هستمنظورشکهچیزيآنوشودمیبزرگعشقبا،شودمی

ما.رودنمیدورخیلیماازبعضیمثل،گرددمیبرخداسويبهآسانتربچهآن.استزندگیبهشدنزنده،ماهمه

،کردندارزیابیمرتب.چیزهابهماراچسباندند،استبودهمصورجامعه،مامادرپدر،بودیممصوراینکهبهتوجهبا

سالمانچهل،رفتیمخیلیمامسیرایندروهستیمخشمگینماورنجیدیمماوکردندانتقادوکردندقضاوت

ارتعاشمرتبجانشکهاي هبچآن.برگردیمخواهیممیاآلنبوخ.رنجیممیداریماستسالچهل،هست

،جسمششدنبزرگتربا،شودمیبزرگترولیهستآنجاجانشآناو،شمانامصورقسمتوسیلهبهکندمی

،گذاشتیم،راهوشیاري،راروح،راجانما.رسیدمیداریدهمجانشبهشما .شودمیتروسیعداردهمجانش

.نیستکافی،کنبیشتر،کنکار،بگیر،بدو،فکرهاوسطحدراش همه

مصورموالناوقتیپس.اینهاهستندمهمبسیاربسیار.بخوانمدومدفترمثنويازهمبیتچندبدهیداجازه

،باشدزیادجسمیهوشیاري.حضورهوشیاري،جسمیهوشیاري.کندمیتعریفراترازویک،گویدمینامصور

ما،کمترجسمیهوشیاري،باشدزیادحضورهوشیاري. توي غم هستیمدردسریمتويما،کمحضورهوشیاري

اگریعنی.استنوساندریکتاییفضايوجهانبین،سالمانسانیکعملدر.هستیمبهشتتوما،راحتیم

جهانتويرفتیمما.بماندجهانتويبرودکهنیستطورياین.یکتاییفضايبهگرددبرمی،بیرونآیدمی

گیر،سبکخیلیحضورشقسمتواستشدهسنگینخیلیاش منقسمتترازو.کندنمیکارترازواین.ماندیم

خیلیکه،شدمیبرعکسدوباره،آمدمیپائینحضورتانوشدمیزیادتانمنشمااگر.نداردتعادل،استکرده

جهاندرکردهگیرکهکسآن.ایدزنده،کنیدمیزندگیشما.یدرداپویاتعادلیکشماشودمیمعلوم.بودخوب

دربدهمتوضیح،ندارددینامیسموپویایی،نداردحرکتیعنی.استشدهسست،شدهحالبیوهاغصهدرو

ماهازپسببیندراماهخواستمیکهشخصیآنباهستعمرداستانکههستابیاتاینکهداستانیهمین

ابروشموي.بودچشمشروي،ابروشمويکسییک،بببنندراماهکوهبااليرفتندمردمبودروزهماهگفت.روزه

.هستمتوازبهترآسماندیدندرمن.نیستماهاین،نهکهگفتبهشعمر.بینممیراماهمنگفت،دیدمیرا
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دوبارهدید،کنارزدرامو.کننگاهدوبارهبعد،کناربزنرامویعنی.بمالابروتبرکنخیسرادستتبیاتوگفت

.استزندگیسمبلگفتیمماه.بیندنمیراماه.بیندنمی

مادهجنساز،هستیدزندگیجنسازکهکنیدمیحسهوشیارانهشما،دمدمیشمادرحضوروقتییعنی

موالناراموضوعاینوبگیریدماههاللجايبهراابرویتانتوانیدنمیشماواستماههاللدیدناین.نیستید

زندهحضوربهیعنی،دیدیدراماهشماوقتی.شودمیدرستترازوپس.کندمیبحثحسابیتوشودهدمیکش

ضررتوبهقدراینبگیردراچشمتجلويمویکاگرحاالکهگفت.کردنکاربهکندمیشروعترازوتازه،شدید

یکبهچسبیديچیزيیکبه،شدگیهویتهمیکیعنی؟چییعنیبگیردراچشمتجلويمویک.میزند

عشقاین.استکنترلایننیستدوستیاین،دلتتويگذاشتیرااینومیرممیمننباشداینگویدمی،آدمی

همدیگرچیزآنبههستیچیزجنسازتواینکهبراي،چیزيیکبهيچسبید،استذهنیمنایننیست

درآنو.دهیمیسازمانآنمحورحولرازندگیتوگرديمیآنحوشحولو،تودلشدهآنوچسبیدي

همسرهابعضیبراي،دنیاستمقامهابعضیبراي،استپولهابعضیبراي.هستهمشمادیدعینکضمن

امروز.استپوشاندهراشمامرکزکهباشدباوریکتواندمیمواینپس.باورهاستسريیکهابعضیبراي،است

؟ خنديمیشکرچوکهعجبچیستدلتدر: گفته

حاال.نیستخالی،نیستعدممرکزت، باشدابرویتموي،باشدمویک،باشدشدگیهویتهمیکدلتدراگر

توکهبدان،بیاتو.افتادیمگیرماکهاستجاهاییآنمااجزاي.کنراستراستانازرااجزاتتوبیاکه:گفت

سرماولی،مکشسر،نرسیديآنجابهکامالتاوکنجمعراهاینآیکییکی.جهاندرشويپخشنباید

مابهموالنارااشکال.داریماشکال،خندیمنمیاگر،خندیمنمیچرامابدانیدخوانممیرااینهامن.کشیممی

چیزينوهمچ.بخندموبشوممادهجنسازدارمنگهدلمتويراذهنیمنتوانممیمنکهنگوییدفقط.گویدمی

و،موالنامثلانسانیبهبیاوریدفرودتسلیمسربایدمدتها،کنیدکارباید،نباشیدخیالخوش.نیستمیسر

اش همهشماترازوياگر،ببینیدراترازو،افتادیدگیرکجاکهکنیدشناساییوکنیدتاملتاکنیدکاروبخوانید

.خودتانخاطربهکنیداعترافاست،سبکخیلیحضورشقسمتواستماده

،ذهنیمن% 20وهستمحضور% 80منکهبگوییدمردمبهبدلیحیثیتیکباوکنیدتظاهربرویدشمااینکه

.بله؟کجاستپسذاتتارتعاشآن؟ايحوصلهبیچرا،استبدحالتچرا؟خندينمیچراپس
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استطالییبیتبیتاین

کردکاستترازوراوزتراهم****کردراستترازوراترازوهم

قبولاوالاینکهبراي؟چرا.استکمهمباز،کنیدنگاهخودتانبهوبخوانیدهممرتبهصدروزيشمارابیتاین

داردجوريچه.وراینحضورهوشیاري،وراینذهنیمنیعنیترازو؟چهیعنیترازو.هستیدترازوشمادارید

بدانیدولی،دانیدمیخودتان.کندمیراستراشماترازوي،خوبترازويیکگویدمی.ترازواینکندمیحرکت

آدمیکبا. خوردمیبهمکنیمینگاهتلویزیون.خوردمیبهمکسیهرباکردنصحبتباشماترازويکه

مهبهترازو،نشینیدمیپیشش،کنیدمیصحبتعارفانسانیکبا.خوردمیمهبهکنیمیصحبتخشمگین

معرضدرهمیشهاگرولی.شودمیزیادداردحضورتانیاشودمیزیادداردتانمنیاهمیشهیعنی.خوردمی

یعنیباشدمادهدلتانکه، مادهسويبهبرندمیراشماترازوي،هستندترازوهمآنهاکههستیدآدمهایی

هم.شمابرايداردضرر،باشیدشدگیهویتهمودردفکربههمیشهیعنیبشودبیشترتانجسمیهوشیاري

، کردکاستترازوراترازو

ترازویکمنها.فالنوتناینکهکنیدرهاراخودتانشماهستیدترازوشما،کنیدتوجهخوبگویدمیموالنا

شود، بستگی دارد با کی رفیقی، با کی میشود کممیهی این زیادحضورهوشیاريجسمیهوشیاري.هستم

گوید، میرا انتخاب کنید، من ذهنی چیاش کنید برنامهمینگاهتلویزیونمن بارها گفتم که شما به . زنیمیحرف

توانم آن را عوض کنم، میتوانم مصاحبت کنم حتیمیگوید من قوي هستم عاقل هستم با هر کسیمیمن ذهنی

خواهم یمتوانم تاثیر بگذارم، به راه راست هدایت کنم با عقل خودم آن را راهنمایی کنم، هر جورمیروي آن

توانی شما تغییر بدهی که خودت هم تغییرنمینه، ترازو هستی، آن آدم بد را. شکل بدهم مثل موم دستم است

.شويمیکنی، خودت هم بدترمی

.گوید شما دیگران را تغییر ندهید؟ دنبال تغییر دیگران نباشید، همین چند روز پیش خواندیممیبراي چی موالنا

گفت استخوانها را دید گفت این استخوانها گفت تو بیا الگوهاي مرا زنده کن،میپیش عیسیگفت ابلهی رفته بود

؟ این چرا حواسش را به دیگران داده؟ این بدبخت چرا هستاش که این چیپرسدمیرا زنده کن، و مسیح از خدا

واهد رفو، خالصه مردة خود را به فکر زنده کردن خودش نیست؟ مردة خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را خ

؟ بریدمیخواهد مردة دیگري را درست کند، آن هم با مردة خودش، شما ببینید که ترازو را پیش کیمیرها کرده
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گذارد، میگذارد اخبار منفی اثرمیگذارد، برنامه اخبار اثرمیاثراي هگذارد، هر برناممیتلویزیون روي ترازو اثر

محکم تر بشودیشتر دارید ترازو را پیش تلویزیون نبرید، هر چی قسمت مادي شما قوي بشود سال ب70اگر شما 

آید براي میکشد، اختالل در آن بوجودمیدگم تر بشود شما بیشتر خواهید ترسید، بیشتر این تن شما عذاب

که خرد زندگی، آرامش دل شما مادي بشود مقاومت در مقابل زندگی سبب خواهد شد . کنیدمیاینکه شما ستیزه

. پس فهمیدیم ما ترازو هستیم. زندگی، عشق زندگی آن خندة زندگی به سیستم شما نیآید

در کمی افتاد و، عقلش دنگ شد****هر که با ناراستان هم سنگ شد

خیلی سنگین است و قسمت حضورش خیلی اش هر کسی که با ترازویی رفیق بشود که این ترازو قسمت مادي

عقلش دنگ . است یا قسمت حضورش صفر است مطمئن باشید این آدم پس از مدتی شبیه او خواهد شدسبک 

اگر فقط . آیدمیآید، شعور از آن ورمیبراي آن که عقل از آن ور. هوشیاري جسمی پیدا کرداش شد یعنی همه

نگیزه هاي درد مثل خشم و اگر بر اساس ا. هم هویت شدگی ها و دردها در مرکز من باشد من دیگر عقل ندارم

. عقلش دنگ شد یعنی احمق شد. کنم من دیگر عقل ندارممیکنم و عملمیترس و کدورت و کینه من فکر

شما تا حال پرسیدید که .بردمیکند و همیشه هممیگوید شیطان با شما شطرنج بازيمیدر همین قصه موالنا

کند که این صفحه شطرنج است و شیطان آن طرف نشسته و مینشطرنج شیطان یعنی چی؟ بلی، شطرنج که بازي

اینها همه چی هست؟ شما .آید، گفت مصور و نا مصور، آینۀ کلی و ترازومیمن این طرف، ببینید که چه جوري

خواهد مثالً می.خواهد هوشیاري جسمی ما سنگین تر بشودمیکندمیشیطان وقتی با ما شطرنج بازي. هستید

فرمایید من به انسان سجده میدانید که شیطان به خدا گفته که شمامیکار کند؟ دنبال چی هست؟شیطان چه 

چرا بکنم؟ . کنم

روم یک کمی با فرم میخواهم به خودم زنده بشوم، من در انسانمیکه در انسان، من:گوید خدا فرمودهمیخوب

او یک صورت . در انسان من هستم.شوممیقایمکشم عقب و بر روي خودم در انسان میشوم بعدمیقاطی

شیطان گفته نه خیر، من این طوري. دیگري از من است شما بفرمایید مثل بقیه فرشتگان به انسان تعظیم کنید

بینم و سعی خواهم کرد که او را همیشه فرم بکنم میمن انسان را فرمبینید؟میخوب شما چه طوري. بینمنمی

.نم که این انسان عرضه این را ندارد که به تو زنده بشود یا تو در او به خودت زنده بشويتا به تو ثابت ک
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کند که ما میو تمامی فکر و ذکرش اینجاست که شطرنج را چنان بازي. کندمیدر نتیجه آمده با ما شطرنج بازي

. بردمیشویم و لحظه به لحظهمیبرد ما از جنس مادهمیرا ببرد و وقتی

کنید شیطان اگر در این لحظه ببرد شما به بچه تان در این میشما به بچه تان نگاه. مثالش را توضیح دادمیک

کنید و روحش را و میدهید یعنی فقط جسمش را شناساییمیدهید و توجه مصورمیلحظه فقط هوشیاري مصور

جنس مشاهده شونده را تعیینه کننده گویند مشاهدمیشیطان برده چرا؟. کنیدنمیرا شناساییاش هوشیاري

بینید او را به زندگی زندهمینگاه کنید بچه تان را زندگیبچه تان به یعنی اگر شما زندگی باشید . کندمی

کنید من بودن و جسم بودن را در او میاگر فقط جسم باشید دل شما مادي باشد بچه تان را که نگاه. کنیدمی

. خواهد به زندگی زنده بشودمیرنجد براي آنکه اومیو بچه. کنیدمیتحریک

گوید که شما نیم خواب هستید، چرا نیم خواب هستید؟ میکند ومیحاال این لحظه شیطان با شما شطرنج بازي

یعنی شما را هم هویت کرده یعنی ،قبالً یکی از ابرویتان را دو سه مو از ابرویتان را آورده جلو چشمتان گذاشته

انگار یک کمی به ما . در حالی که نیمه خواب هستید یا خواب هستید در خواب او هست. م خواب هستیدنی

کنیم ما عقل کل هستیم، ما از صد میمشروب داده مست شدیم، تازه توي این خواب یک جوري کرده که ما فکر

کنید این لحظه و میه بچه تان نگاههر موقع شما ب. بردمیدر نتیجه هر لحظه از ما. بریممیتا شیطان شرنج را

همیشه از ما برده و . بردمیفقط هوشیاري مصور دارید و توجه مصور یعنی توجه بر اساس فرم دارید شیطان دارد

:گویدمیموالنا..بردمیهر لحظه هم

تا به دم بِفریبدت دیو لعین****جان بابا گویدت ابلیس هین

گوید همین ها را ابروها را جلو چشم ما گذاشته، در میچه جوري. ، من پدر تو هستممی گوید جان بابا، پدر جان

اگر شما بجاي اینکه به حضور زنده بشوید فکر حضور دیدمیان شخص ابرویش را ماه: همان قصه هست که گفت

لوي دید عدمی یک پنج شش تا موي ابرو را بگذار ج. را ببینید فکر حضور را بجاي حضور بگیرید شیطان برده

شما دید حضور شما، شما را به خواب چند تا چیز فرو ببرد، یعنی شما در خواب چند تا چیز باشید و حول و حوش 

.یعنی شما خواب آلود هستید. کندمیآنها بگردید و همیشه به فکر آنها باشید با چشم نیمه خواب با شما بازي

به . کنم که این انسان از جنس فرم استمیبراي اینکه گفته من ثابت. بردمیبرد؟ معلوم است کهنمیبرد یامی

.گویید نیست اجازه بده ما ثابت بکنیم و ثابت هم کردهمیخدا گفته، گفته آنطور که شما
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رخ، مات کردآدمی را این سیه***این چنین تَلبیس با بابات کرد

آورد شما را با پول میگذارد،میابرو را جلوي چشم تانسازد؟ میو این نیرنگ سازي، شیطان چه جوري نیرنگ

کند، با باباي ما حضرت آدم کرده و آدم را که میکند هم هویتمیکند، با چیزهایی که جامعه تعریفمیهم هویت

وجه نامصور ندارید تاین سیه رو مات کرد، ما را مات کرده، در این لحظه شما اگر هوشیاري. ما فرزندان او هستیم

نیستیم وقتی نیستیم مان توانید بدهید، یعنی ما قادر به توجه عشقی دادن به کسی یا به بچهنمینامصور به کسی

کند هر لحظه که ما از جنس جسم هستیم، در حالتی که ما از میبرد؟ دارد ثابتمیچه جوري. بردمییعنی آن

خواهم به شما میخندي؟ حاال فقط منمیشکرکه مثلعجب در دلت چیست: موالنا گفت. جنس جسم نیستیم

حاال. بردمیکند و لحظه به لحظهمیشیطان دارد با شما شطرنج بازيخندیدنمیعرض کنم اگر شما مثل شکر

دزدد یامیشود نبرد، باید شما این لحظه تیز هوشیار باشید که توجه زندة شما را یک بت يمیشود نبرد؟ بلیمی

ماند اینقدر میکنم مثل یک دانشگاهمیبعضی جوانها در این پانزده شانزده ساله که من برنامه اجرا. دزددنمی

گیرید، تمام فکر و ذکرشان مخصوصاً خانم ها که جوان میزنند باالخره شما یادمیزنند تلفنمیمردم ایمیل

، یک کسی که با آن مفهوم شوهرساله، شوهر است، خیلی مهم است هم هویت شدن با 30تا 20هستند بین 

این هم هویت شدگی است، هم هویت شدگی مانع دید است و چند تا چیز ازدواج کند، البته آقایان هم همانطور، 

کند میاین است خوب شیطان دارد کیفاش گردند، وقتی بی کارند همهمیدیگر که دائماً حول و حوش این چیزها

شیطان دارد به خدا. گردید از جنس ماده هستیدمیول یک چیزي ماديکند، وقتی شما حمیهر لحظه مات

گوید تو فقط به من اسمش را میخواهی مات کنم؟ شیطان االن به خدا نشستهمیگوید نگفتم، بیا بفرما، کی رامی

.همه را مات کرده. بگو، من بروم او را مات کنم بیایم

ین بازي به چشم نیم خوابتو مب***بر سر شطرنج چست است این غُراب

این زاغ سیاه این کالغ در سر این شطرنج یعنی شطرنج این است اگر شیطان ببرد از جنس هوشیاري جسمی

گوید این خیلی زرنگ است تو بازي را با چشم می.بردمیشوي، هر لحظهمیشوي اگر تو ببري از جنس حضورمی

ما مقدار زیادي هم هویت شدگی داریم، هر هم هویت شدگی یک چرا نیم خواب؟ براي اینکه . نیم خواب مبین

نخواهیم ولی این طوري که ما بر اساس این خواب شوهر، خواب پول، خواب خانه، نه این که ما اینها را. خواب است
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ل؟ کجاست کجاست پو. بینیممیها من درست کردیم و اینها جلو دید ما را گرفته جهان را بر حسب این ها

خوب اگر همیشه این چیزها را. بینمنمیکجاست فالن چیز؟ کجاست مقام؟ غیر از این ها من چیز دیگرهمسر؟

خواهد، البته طرف صحبتش ما نیستیم طرف صحبتش مییعنی شیطان در این شطرنج. بت اندبینی این هامی

بشویم، البته موفق نخواهد شد، توانیم به حضور زنده بشویم به خدا زندهنمیخواهد ثابت کند که مامیخداست

گوید من کارمند تو هستم میبعضی جا ها شیطان. باالخره قانون تکاملی زندگی انسان را به خدا زنده خواهد کرد

تواند در مقابل من میکنم ببینم مرد و نامرد کیه؟ چه کسی این لحظهمیکنم، من فقط این کارها رامیمن خدمت

؟ا از من ببردمقاومت بکند و شطرنج ر

کسی که االن به تو مجهز است از تو مدد. توانم ببرمنمیآن کسی که تیز به این لحظه زنده است من از او

به ابدیت خدا زنده بشوید که از جنس او هستی در این لحظه اگر شما بیایید به بینهایت خدا زنده بشوید. گیردمی

شیطان خیلی ضعیف . تواند ببردنمیجهان چیزي نخواهی شیطانو بکشی از بت ها عقب و به جهان ننگري و از

فرمایند که نیم میولی چون ما هم هویت با جهان هستیم چشمهاي ما بسته است االن ایشان. تر از شماست

توي خواب هستیم، اگر کسی که در اثر هم هویت شدگی با جهان مادي مثل پول مثل % 90یا % 80خواب ولی ما 

حاال من ،مسر مثل الگوهاي اجتماعی که در این سن باید ازدواج کنی اگر ازدواج نکنی بدبخت شديمقام، مثل ه

.اینها همه چی هستند؟ الگوهاي اجتماعی اند که ما هم هویت هستیم،سرم بریزمرکسی را ندارم چه خاکی ب

ویت شدگی است اصالً کامالً توي درد و هم ه%90خوب اگر کسی در اثر هم هویت شدن با اینها و تمرین اینها 

توي خواب است % 100کسی که . تواند شطرنج را ببردمیخواب است، شیطان الزم نیست به او نگاه کند هر لحظه

اگر کسی زیر درد و زیر هم هویت شدگی است شیطان . بردمیتواند بازي کند براي همین است کهنمیدیگر اصالً

. بردمیاز او دارد

آییمیخداخراباتزخندانومست

خنديمیشررهمچوجهانخیرِوشربر

پس شما بالقوه این قدرت را دارید اگر در این لحظه شما هوشیار بشوید به بازي شطرنج، در این لحظه باشید و 

ر نگذارید بت هاي ذهنی شما را بکشند، و نه چیزي در جهان توجه زنده شما را بدزدد، در این صورت این ابیات د
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خندید میمستید به آب حیات و پر از شادي هستید،،شما مست و خندان، هم مستید. مورد شما صادق است

شناسید مست بودن به چیزهاي این جهانی را که منفی است نمیاگر آن مستی را شما. مست به حضور هستید

. رویممیید به این سمت برویم وولی اصل ما یا بالقوه ما با. بشناسید، انسانهایی که در دردها بی هوش اند

، خرابات خدا یعنی فضاي یکتایی، خرابات خدا پر از شادي است، این فضا آییمیخداخراباتزخندانومست

. شودمیبصورت شادي تجربهدر ما انسانهاوقتی این آرامش شروع بکند به حرکت و ارتعاشفضاي آرامش است

. آییم؟ از پیش او از پیش آرامش وشادي، پس جنس ما آرامش و شادي استمیپس ما بصورت هوشیاري از کجا

اگر شما . خواهیم کاري بکنیم مست به شراب او هستیم و خندان هم هستیممیآییممیوقتی به حرکت در

حقی است که وقتی شما از . خندید سرتان کاله رفته، حق تان هست که بخندید حق طبیعی شماستنمیهمیشه

اگر ما را با جهان هم هویت کردند و ما فریب خوردیم و بنابر این زندگی . شودمیشوید به شما دادهمیئیدهمادر زا

توانیم از این اشتباه بیدار شویم؟ بلی هر میحاال. اشتباه کردیمخواهیم که با آنها هم هویت هستیممیرا از بت ها

. براي این که قانون تکاملی آن هست؟چرا. یخواهد کمک کند بیدار بشویم؟ بلمیزندگی هم. لحظه

و این دردها یک . شویمنمیآید ما را بیدار کند ما بیدارمیهر لحظه. زندگی از اول خواسته که ما بیدار بشویم

10اولش این دردها کم بودند یعنی انسانی که . دهد که شما بیدار بشویدمیدیگري است از مهر ایزدي، دردهوسیل

ت بخواهد بیدار نشود و برود به سمت جهان و بچسبد و درد درست کند و من درست کند، این دردها سالش اس

آییم به این جهان اگر بچه از نظر تن سالم باشد اشکال ژنتیکی نداشته میشما نگاه کنید از اول که. هنوز کم است

نگاه کنید، در اینترنت فراوان است، بچه شما به بچه هاي حیوانات . کندمیبازياش خندد همهمیاشهمهباشد

بینید که چقدر میشیر بچه یوز پلنگ، بچۀ میمون، بچۀ انسان که با بچۀ انسان آشنا هستیم که اگر سالم است

سالگی 10آید، هنوز ما خرابش نکردیم، در میچرا؟ براي اینکه از پیش خدا. خواهد بازي کندمیبازیگوش است

رنجانیم میرنجانیممیدهیم و بودن ما غایب است ایشان رامیادرها فقط توجه بر اساس فرمسالگی ما پدر و م12

خواسته نشاط داشته باشد و به ما میخواسته ساده باشد از اولمیخواست بازي کند از اولمیو ایشان از اول

! رسد بچه استنمیوییم عقلشگمیکند و شاد استمیسالش است بازي6سالش است 5که اي هارائه کرده، بچ

نه بابا االن عاقل است االن ! هنوز بزرگ نشده است، هر موقع جدي شد با هر فکري از کوره در رفت خردمند شده

مخفف خُورآباد خردمند است همین االن از پیش خدا آمده، از خرابات خدا، خرابات اصطالحاً حاال ممکن است 
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بعضی ها خراب آباد گفتند یک جایی که کند یامیکند یا عشق آبادمیآبادیعنی جایی که خورشید یا مهر باشد

براي اینکه ذهنمان را خراب کردیم آباد . یعنی ما هم در حالت حضور خرابات هستیم. از خرابی باید آباد بشود

، میخانه یا به هر صورت خرابات قدیم در شهرها جاي عیش و عشرت بوده. شودمیجایی که از خرابی آباد. شدیم

شود، ولی از این می، در غرب به نام منطقه قرمز نامیدهرفتند آنجامیهر چی مردم براي عیش و عشرت

حاال . خرابات در اینجا فضاي یکتایی است فضاي شادي است. اصطالحات در جاي درست و مثبت استفاده کردند

. شویم دیگر روي ما اثر نداردمیا ضرر غمگینشویم بمیخوشحالآن شر و خیر جهان یعنی دویی که ما با سود

این خیر و شر این سود و زیان این بد و خوب در ذهن است که همراه با قضاوت است شما وقتی از ذهن زاده

کنی چون نمیهوشیاري جسمی داري توجهی به خیر و شر جهان% 20شوي و میاز جنس حضور% 80شوي و می

. شود، دیگر احتیاجی نیست که شما از پولتان هویت بگیریدمیاز آن ور تامینشادي و آرامش و غذاي روح شما

به حضور زنده باشید و همان حضور را و همان % 70،80توانستید قسمت نامصور قوي داشته باشید میاگر شما

ش را به شما گشت همان ارتعامیجوهر را و همان ارتعاش را در کسی بیدار بکنید در همسرتان، همسرتان هم بر

دهیم، توجه بر اساس مصور وابسته میولی ما نداریم، ما به عنوان من ذهنی توجه بر اساس مصور ها. گرداندمیبر

آن شخص به قضاوت است همیشه قضاوت، چرا این کار را کردي؟ آنجا آنطوري است این بد است آن خوب است، 

حاال در خانواده زندگی را وقتی . گیریممیانرژي بدي همفرستیممییعنی ما یک انرژي بد. گرداندمیهمین را بر

شود و این هم چون هوشیاري میکنیم خیلی از نیازهاي جسمی مثل سکس و اینها سبب به هم پیوستنمیشروع

کنند جداي جدا میسال باهم زندگی10بعضی زن و شوهرها . آیدمینامصور نیست یواش یواش این جدایی پیش

هیچ گونه توجه نامصور بینشان رد و بدل. کنندمیحاال دو تا مجسمه باهم زندگی. روحاً از هم جدا هستنداصالً

شوند در حالتی که از آن ور خندانمیبچه ها در این فضاي مسموم بزرگ. کندمیاین زندگی را خراب. شودنمی

این درست است؟ چرا ما نباید روي نی ما بشود؟ آید باید وارد جهنم ذهمیآخر کسی که از خرابات خدا. آیندمی

آید و قوة این را دارد که میاین ابیات بسیار بسیار گویا و ساده و روشن است که انسان از کجا. خودمان کار کنیم

آتشیعنی. بخنددآتشمثلهاقضاوتبهوذهنی.بر خیر و شر جهان به دویی ذهنی و قضاوتها مثل آتش بخندد

ةانگیزبااو. داشتواحرکتبهرااوشودنمیزیانوسودبااستزندهحضوربهدرصد80کهکسی. سوزاندمی

. کنیدمیتوجه،سودازخوشحالییا،ضررازخشماساسبرنه. کندمیحرکتعشقباوخردباوایزدي



Program # 636گنج حضور636برنامه شماره 

22

خدابریدستخندهبرتونافگلهمچو

خنديمیدگرنوعِ،مهاامروزلیک

.استاصطالح. بریدهخندهبهخداراماناف،خنددمیهمیشهشودمیبازوقتیگلکهطورهمینگویدمیپس

خدا،کنندرهارامایعنی. اوسويبهرودمیکندمیحرکتشخصاینبریدنچیزيبهروکسینافگویندمی

ماکهشدهسببچیزيچهپس. بخنددبایدپسخنددمیدایماماجوهر،گذاشتهمافطرتدرراخندهچون

ذهنیهايمنعارفانازغیر. هستیمجهاناینمردمجزوهمماالبته،جهاناینمردمدستکاري. نخندیم

راههیچ. استشاديبهمحکوم،استخندهبهمحکومواقعدرانسانکهراخاصیتاینوراقوهاینخواهندمی

شودمیساطعانسانازکهانرژيیعنی. کندشادهمراباشندگانهمهبلکهباشدشادبایدتنهانه،ندارددیگري

هايمنبهکندمیکمکماشاديوکندمیشادرادیگرهايانسانوکندمیشادراگیاه،کندمیشادراحیوان

غیرکنیدمیپخششماکهانرژياینوشماشاديولیاندشاديدشمنذهنیهايمنگرچه. دیگرذهنی

. ارتعاشاترويازگذارداثرمیهااینروي،آگاهدناخووآگاهانهناوناخواستهومستقیم

جهانشودکهمیخطایشمتوجه، یک دفعهگرفتهجديراباورهایش،گرفتهجديخیلیراخودشکهذهنیمن

،کنممیدودام هکشیدراامدستیترمزکهاینمثلوام هگرفتسفتوام هچسبیدمنکهطورياین،نیستجدي

پس. امشدههویتهمآنبامنکهباورهاییبرسدچه. مردخواهددارمدوستشاینقدرکهمنمجسماینحتی

چه. بردمیبینازطرفآنازوکندمیخلقطرفاینازخدااینکهبراي،نداردوجودجهانایندرجديچیز

جديپول،شدهفراموشکه،شماستحضورهمینجديچیز. استبازياش همه. هیچی،ایستجديچیزي

باشندداشتهقبولبگذارنداحتراممنبهبایدمردم،استجديهستممهممنکهاین،استجديمقام،است

دلهااینهمه،استجديایناستمفرغدیگرانباورهاي،استحقیقت،استاصلمنباورهاي،استجدياین

فطرتدرکهگویدمی.بریزیددورراهمهباشدعدنبایدشمادلنه،استجديمندل،استجديایناستمن

.استمصنوعیغمگینیاین،بشویمشادتوانیممیفقطما،گذاشتهراخندهفقطخداما

. خندیممیسبببیوهوشیارانه،شدیمزندهخدابهشدیمیدهئزاذهنازماکهامروز،مهاامروزلیک
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بایدماصفرثانیهاز،جهاناینبهآییممیبچهعنوانبهماآیدمیکهبچه. گویدمیچهموالناکنیدمیتوجه

نوعبعدبهآناز،برسیمعشقو بهبرسیمحضورسالگی9الی8در. بخندیمبایدکهنیستاینازغیر. بخندیم

شما. خندیممیهوشیارانه،داریمروشنایی. هستیمزیبا،یمهستماهماپس،ماهاي،مهايیعنی. بخندیمدیگري

یکیابدهیقلقلکشبایدسالهچهار،سالهسهبچهخب؟بخندیدهوشیارانهبشویدزندهخدابهخواهیدنمی

ذهنازواستسالتان30،استسالتان20کهشماولی.استذاتشدرخندهکهگرچه،بخنددبیاوريدرشکلکی

. جهانشروخیربهتوجهبدون،هستیدشادسبببیوهوشیارانه،رساندیدعملبهراقوهاینو،شدیدزاییده

.گریهباگویدمیذهنیمن؟گریهبایابگذاریمسازندهتاثیردیگرانرويتوانیممیخندهباماآیا

. رسیدمیرستگاريبهباالخرهبزنسرتتوي،کنگریهآنجابروهمشمازنندمیسرشانتويمردمدیدياگر

درکهاستاینشویممیغافلازشما،راشطرنجماازبردمیشیطانوقتیکهچیزيیک. چیزيهمچیننیست

بچهبابرخورددرما. شدخواهدرستگاردادنانجاماثردرکندمیفکرذهنیمن،فرماساسبریعنیمصورتوجه

خواهیمنتیجهبهباالخرهدادنانجامصورتبهترینودادنانجامبهتریا،دادنانجامباکهکنیممیفکرهایمان

انجامبهعالقهذهنیمندرما. استتوهماین. رسیدنخواهیم،استغایبنامصورمانقسمتکهحالیدر. رسید

مابهشیطانو،استغایبآیدمیآنجاازبرکتکهنامصورقسمتآنیعنی،بودنهاموقعخیلی،داریمدادن

براساس،دلتتويبگذاررامادیتهمین،نشوزندهخدابهیعنی. باشنداشتهکاريبودنباشماکهگویدمی

عمل،آیدنمیطرفآنازبرکتیهیچزندگیازهستیجداینیعمنفصلیکهحالیدروماديوفکريهايانگیزه

خوبیبارهاشما،نرسیدکهدیدیدشماکه،رسیمینتیجهبهدادنانجاموعملباکنعملزیاد،کنعمل،کن

فطرتدرذاتاهاانسان. استغایببودنقسمت؟چرا.شدیدگزیدهسرآخرکردیدخوبی،کردیدخوبی،کردید

فطريمنعنوانبهما. شناسدمیراسپاسهوشیارياینکهبراي،نیستندناسپاس،نیستندنشناسنمک

توانیمنمیذهنیمنعنوانبهما. کاریمطلب. شناسیمنمینهذهنیمنعنوانبه،شناسیممیراسپاسگزاري

اینگوییممی.ذهنیمنعنوانبه،هستیمخداازکارطلبهمیشهما. نیستیمبلدهمشکر،مکنیسپاسگزاري

سرشیطاناینکهبراي،بودهغایببودناینکهبراي. ندادهچراگویدمیداردخب؟ندادهنتیجهچراکردمکارهمه

بت،هوشیاريعنوانبهعقببکشیدوباشیدتیزلحظهایندراگرشما. بردمیهملحظههروبردهشماازشطرنج

. بریدمیشمادفعهاین. بریدمیشمابکشدخودشبهراشمانتواندجهانازچیزيیاکسیاگر،کنیدتماشاراها
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صحبترامطلباینامروزداریممثنويدراتفاقا،کنیدالتوانیدنمیولی،بریدمیشماکنیدالبتوانیدوقتی

. کردخواهیم

شدندخشکخزانزدرختانجملهباباغ

؟خنديمیترگلهمچوکهتوباغیچهز

هر.رودمیجوانیآن،شویممیپیرما،بشودمافکر،بشودشماتنباغتواندمی،باشدمعمولیباغتواندمیباغ

آنوحرکتآنوشادابیآنردیگمختلفشهايقسمتکهکندمیحسو،رسدمیتنشپائیزبهروزیککسی

زندهابديۀ لحظاینبهشمااینکه.نه؟شودمیپیرهمشماهوشیاريولی.شودمیخشکخزاناز.نداردراقدرت

وقتیشمافطريمنیعنی،مااصل؟ توباغیچهز. نه؟شودمیپیراین،ایدشدهزندهخداوندابدیتبههستید

دبینیمیپس.خنديمیتازهگلمثلهمیشهکهخداستجنساز،خداستباغاز؟باغیهچهاز،بهششدیدزنده

نیستاینطوري.خنددمیشمادل،آیدمیزمستانیواشیواش،شوندمیدارندخشکدرختها،آمدهپائیزاگرکه

بهاریاخزانبهشماشادي.نه.بیایدبهارکنیمصبربگوئیدنباشیدشاد،نخندیدشما،بیایدزمستانبیایدپائیزکه

حاالشماهمادایناینکه.نداردبستگیشمافکريدیدبه.نداردبستگیبیروندرچیزيهیچبه.نداردبستگی

از.استیکتاییباغبهمربوطشمافطريمن،شمااصلشدیدمتوجهشماپس.نداردبستگی،هستجوريچه

مالراحالتینوهمچکنیدتجربهداریدحقشما.استتازههمهمیشه،استشادهمیشه،خداستجنس

قدراین.استبیداريبراياآلنکشیممیماکهزحمتیآن.نکشیدیدهمزحمتبرایش،استدادهخدا،شماست

ازبیشماکهاستعلتاینبههماین.داردکارکههاستاینشناختن،هاستایندرد،چیزهابهچسبیدیمما

رادردهاشمااگردانیدمیشماحاالبوخ.رفتیمپیششدگیهویتهمدر.رفتیمپیشذهنفضايدرحد

هیچبه.استشدگیهویتهم،دردمادرکهبدانید.نشویدهویتهم.نکنیدایجادجدیددردردیگ،انداختید

نچسبیدولی،باشیدداشتهباشیدداشته،نخواهیدچیزيجهاناز.نخواهیدچیزهیچکسهیچاز.نچسبیدچیز

.نکنیدذهندروجودحسآنبراساس.نشویدهویتهمباهاش،بهش

.کنیدتامل،چیهدانیدنمیاگر؟چیهبفهمیدکنممیخواهشراشدگیهویتهمکلمهاینمعنیکنیدسعیشما

و.کندمیایجادرافکرهوشیاري،کنیمایجادفکريیککهداریمراتواناییاین،هوشیاريصورتبهماعبارتیبه
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مثل.هستارزشجامعهآندرکهکنیممیتجسمراچیزهاییفکرهممعموال،پولفکرمثالچیزيیکفکربه

جایییکهااین،سیاسیباورهايوخانوادگیباورهاي،اجتماعیباورهاي،مذهبیباورهاي.باورهاسريیکباور،

استفکرکهاینهامفاهیمبهکه داردرااستعداد،داردراقوهاین،داردراتواناینهوشیاريواستارزش

یک،چسبیدنچسبیدنچسبیدنازو،دلشبگذاردراجسمآن،کنددرستفکریک،چسبیدوقتی،بچسبد

اصل.کنندمیدرستهمه،ایناستهوشیاريۀ خان.هوشیاري،توآنرودمیهستخانهمثل،کنددرستپوسته

مناینما،جهانایندربقابراي.نیستیدشمااین،کردیددرستکهچیزياینکهبشناسیدشماکهاستاین

؟چرا.کنیممیحفظ،رافکرازشدهساختهجسماین،راذهنی

اینکهشویممیمتوجهمااآلنولی.ماندمیهماین،کنیمحفظراآناگر.استآنجزوهمماتنایناینکهبراي

نشانمابهداناراخودشکهراناداناین،رافرعونآنمانداردلزومی.استفکردرآنجزواین.داردفرقآنبا

اینمافهمیدیموقتیکهداریمدیگريخودیکما.خودمانعنوانبهکنیمقبول،کردیمقبولماودهدمی

اینبهآمدیمکهمااولیههوشیاريآنبااین.استفکريخوداینوکندمیبروز،شدمحوکهاینتازهنیستیم

درشیطانباپوستهاینگفتمابهموالناواستشیطانجنسازیکیآن.استخدائیتاین.استیکی،جهان

طریقاز،بشوددرستایناگر.خداستجفتفطريمناین.استتباطرادرخدابافطريمناین.استتباطرا

دردهاگیردمیشیطاناز،استشیطاننمایندهیکیاین.فرستدمیجهاناینبهوگیردمیراانرژي،خدا،زندگی

.فرستدمیرا

،آمدهسالگیهشتاد،آمدهسالگیهفتادتااآلن،شدهمیبایدسالگیهشتهفتتابودهموقتپوستهاینو

.استبودهناباهاشخدااولازکهشوندمیمتوجهمردنموقعولی.نیستندمتوجه.میرندمیباهاشهمهابعضی

دیگراناز،خواستنفکرهاازخواستنجهانازراخودشانکههستاین.استبودهناباهاشفطريمنآن

متوجهلحظهیک،شودمیمتالشیشانذهنکهموقعی.استشدهدیرخیلیردیگولی.استبودهغلط،خواستن

ذهناینتويهمیشهواستبودهناباهاشهمیشه،خدایاخدائیت.اندبودهخودشان،خودشانکهشوندمی

.خواستندجهانازرابرکاتاینوکردندنگاهجهانبهذهنطریقازواندمانده
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کشدتیرگرتوسويعدووماهیچوتو

خنديمیسپروتیرآنبر،چرخازمهچو

قابلغیر.شویممیماهمثل،بشویمزاییدهذهنازمااگرپس،آسماندرچهاردهشبماه،ماهیمثلتوگویدمی

.کنیدمیپیدادشمنبرسیدحضوربهاگرکه،اآلندانیدمیشما.استذهنیمنعدو. ذهنیهايمنازدسترس

.دهیدنمینشانواکنشردیگشما؟چرا.رسدنمیشمابهتیرشانولی.ذهنیهايمن؟هستندکیهادشمن

نوهمچ،گوییدمیدروغشماگویندمیشمابه،بپردازیداصیلشاديبهشمااگر.گویندمیبدشماسرپشتمردم

معلوم.دارمسبببیشاديمنگوییدمیشما،داریمدردقدراینداریمغصهقدراینماچرا.شودنمیچیزي

ماکهچیزهاییآن.رافکرهاگیردنمیجدي،استشدهدیوانهآدمگویندمی؟داردکی.گوییدمیدروغکهاست

تیر.استذهنیمنعدو.زنندمیحرفهاایناز.استغیرتیبیآدماین،کندنمیرااین،کندمیخشمگینرا

صورتبهآیدمیتفآن،ماهبهکنیتفاگرگویدمیموالناکههمانطورولی.کندبدگویی،کندانتقادیعنیکشد

صورتبه،جهاناینبهاندازدمیروشنیوشدهماهکهانسانیبه،ذهنیهايمنزدنضرروبدگوییوانتقاد،تو

هايمنزدنضررهايراهیاوبدگوییوانتقادبر،ذهنازشدهآزادانسانعنوانبهشماوگرددبرمیخودش

شویدمیمتوجهو.دهیدنمینشانواکنش،داریدراخودتانپاسخانتخابشما.ببینراتیرش،خندیدمی،ذهنی

.استفکرجنسازهمسپرهاشان،استفکرجنسازتیرهایشان.استشلچقدر،تیرهایشانکه

شانجنگوشانصلحخیالیبا*****شانننگوشاننامخیالیبا

کنند یعنی یک فکرمیدهد، یک خیالمیاحساس افتخار بهشان دستکنند میانسانهاي من ذهنی یک خیالی

کنند آدم را بغلمیکنند به دعوا،  یک خیالمیکنند شروعمیشود، یک خیالمیکنند با آن خیال ننگ شانمی

:گویدمیبلی اتفاقاً این بیت هم همین را. ر بر خیال هستندکنند، سوامیکنند صلحمی

تازيمیهواخنگبرکهتومشکیبوي

خنديمیقمرقرصبرکهتوآفتابی

انسانی که از من ذهنی بیرون آمده و به حضور . شودمیرود سوار هوامیبوي عطر، مشک وقتی زده شود با هوا

گویید هوا یعنی چی؟ خنگ یعنی اسب، میفکر نیست، حاال بگوییم هوا شمازنده است به خدا زنده است سوار 
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به اسب هوا سواري، اسب هوا یعنی روي عدم سواري، انسانی که در این لحظه بی نهایت شده و : گویدمیموالنا

ظه مستقر آمده به این لحظه و لحظه ابدي یعنی به ابدیت خدا زنده شده به بینهایت خدا زنده شده، در این لح

گوید مثل ماهی در این فضا در این میو گاهی اوقات موالنا.  شده چه جوري است؟ از نظر وسعت بینهایت است

آید ناراحتمیکنی، عکس این قابل فهم است که االن گفتم کسی که سوار بر موج فکر است یک فکرمیدریا شنا

گوید یک موج فکري میگوید و این چیزي که اومییک کسی چیزي. شودمیآید خوشحالمیشود یک فکرمی

گوید مییک کسی یک چیزي. کند که این فکرها دردناك است، شما درد بکشیدمییک چندتا فکر در شما ایجاد

شوید، پس سوار بر فکرها هستید یعنی با میکند و شما خوشحالمییک سري فکرهاي خوشایند در شما ایجاد

کنید دوستیم، میکنید صلحمیشوید، جنگمیشوید کوچکمیبزرگ. کنیدمیحرکت فکر شما هویت پیدا

.یعنی از فکر هویت نگیرید. شما باید مثل بوي عطر روي هوا سوار بشوید. دشمنیم، غلط است این

بگیرید که اندازد به ما، حاال این را در نظرمیاندازد روي ما، ماه نورش رامیآفتابی تو، آفتاب آن باالست نورش را

کند ذهن روشن که بی میافتد به ذهنمان، ذهن را روشنمیوقتی در این لحظه ما بینهایت و ابدیت هستیم نور ما

دهد ولی شما به عنوان آفتابمیدهد، جریان کارها و فکرها را نشانمیفرم است گذشته و آینده را نشان

شما که نباید بنده ماه تان . گیردمیاز شما قدرتگیردمییدانید که این ماه که ذهنتان است از شما روشنایمی

کنیم و در میکشیم عقب و به ذهنمان نگاهمیکنیم به عنوان حضور ناظر ومیوقتی شناسایی. بشوید و ما شدیم

ین من اگر در ذهن ما ایجاد من بشود و ا. خندیممیشویم  به قرص قمرمیاین لحظه به بینهایت و ابدیت خدا زنده

. گذارید توجه تان برودنمیخندیدمیبخواهد توجه ما را جذب کند و در خودش نگه دارد شما

شدم االن دیگرمیشدم یعنی جذب تومیکردي من خشمگینمیگویید سالها پیش این فکرها را تولیدمیشما

داند که ماه را او روشن کرده حاال میگوید آن آفتاب آن باالمیدارد . آیم االن فهمیدم با نور من تو روشنینمی

حاال . داند ماه یک روشنایی فرعی دارد که انعکاس نور آفتاب استمیآفتاب. شود؟ نهمیآید بنده ماهمیآفتاب

شود نمیشود؟میآیدمیآفتاب. ببین چقدر قشنگم! کند تو را خدا آفتاب بیا نوکر من بشومیآید التماسمیماه

.گیريمیاگر من نورم را قطع کنم تو مردي، چه نوري تو داري از منگویدمیکه،
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گویم ایجاد کنی نه این که فکر را میگیري، تو باید فکرهایی که منمیشما هم به ذهنتان بگویید تو از من نور

آفتاب در این لحظه تو. من مهمتر از تو هستم من روشنایی اولیه هستم،   ي فکرایجاد کنی من را بکشی تو

. کندمیهستی، نور این لحظه که شما هستید، ماه را، ذهنتان را روشن

کند یعنی چی؟ یعنی گذشته را از میماه را از هم جدا. و این که گفتند شق القمر دو نیم کردن ماه هم همین است

ن اتفاقات گذشته را دهد، ذهمیدهد، ذهن ترتیب کارها را نشانمیکنی، این ماه زمان را نشانمیآینده جدا

دانید که نور میدهد و شمامیدهد که پشت سرهم چیده و آینده را هم چیده، ذهن توجه مصور را نشانمینشان

.آفتابی تو. شماست که ذهن را روشن کرده

گویید من فکرهایم را میشما. خوانیم؟  که شما بیدار شوید اگر در خواب ذهن هستیدمیاین ها را براي چی

کنند؟ آخر چرا من فکرهایی ایجاد میکشند تویشان و مرا ناراحتمیکنم، آخر چطوري این فکرها مرامیایجاد

زند و در ذهن من میاختیار با من است اصل من هستم، کسی هم اگر حرف. نکنم که حداقل مرا ناراحت نکند

خوب اصل من . دهممینشانبندد چون حس وجود تویش هست من واکنشمیبندد همین که نقشمینقش

.شويمیبیدار. دانممیدهم این را دیگرنمیهستم واکنش نشان

بخندتقلیدوظنبرعیان،ویقینیتو

خنديمیخبرونَقلبروجملهنظري

یعنی تو به عنوان هوشیاري حضور عیان هستی، حاال ما عیان را اگر تجربه نکردیم عیان یعنی زندگی زنده بر 

خودش نه بر اساس فکر، یعنی شما وقتی زنده بشوید به زندگی دیگر به ذهنتان نیاز ندارید بدانید که زنده اساس

گوییم به من بگو ببینم من خوشبخت هستم به نظر شما من میمثال ما به یکی. هستید، یا زندگی را تعریف کنید

بختی و موفقیت این است که در این فهمیدي، خوشمیآدم خوشبختی ام؟ خوب اگر تو خوشبخت بودي خودت

و این عیان یعنی بصورت عینی به خدا و به . لحظه به زندگی زنده باشی و فکر شما و عمل شما از آن ور بیاید

یقین یعنی شما شک ندارید که این . کر یعنی فقط توصیف زندگی را کردنزندگی زنده شدن، در حالی که ظن، ف

یقین و عیان عبارت از این است که شما به عنوان هوشیاري . ه بهش زنده ایدخداست این زندگی است براي اینک

بینید که یک جویباري از طرف زندگی که خرد و برکت زندگی است وارد میناظر که روي پاي زندگی ایستادید
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گوید چه میدهد، کس دیگري به شمامیشود انگار یک کس دیگر کارها را انجاممیشود وارد عملمیفکرهایتان

در آنجا خشم، ترس انگیزه نیستند، تحریک آدمهاي . گوید این غلط استمیکار کن، یک کس دیگري به شما

ظن یعنی . در حالتی که ظن و تقلید ذهن است. بیرون انگیزه نیستند، انگیزة عمل و فکر شما یقین و عیان است

ر بروید ببینید که همۀ مردم یک جور دیگري عملخوانید فردا اگمیفکر، و تقلید یعنی مثالً شما این ها را

یک کسی وارد خانه. اینها، این تقلید استلگوید من هم مثمیگویید بابا بگذار کنار موالنا چهمیکنندمی

اگر . کند این تقلید استمیخشمگین از صورتش مشخص است همین دیدن قیافه او شما را خشمگینشود  می

خوردي، براي اینکه به بینهایت و ابدیت خدا زنده شدي، زنده هستی زندگی زنده نمیتکانیقین و عیان بودي 

شادي بی سبب از اعماق . کندمیکنی، ارتعاشمیهستی، و این زندگی زنده را در تمام ذرات وجودت حس

.  آن دویی رفت دیگر. آیدنمیآید باال و از بیرونمیجوشدمیوجودتان

مابچهکهبودناساسبرزندهتوجه. گفتیمامروز،استنامصورزندهتوجهنظر،نظريهمشنییع،وجملهنظري

زندهتوجه،استزندگیزندهتوجهنظر. استنظراینهستندآنعاشقدیگرهايانسانواستآنعاشق

کسیچهبگویمبدهیداجازه. خبرونقل،استفکر،استذهنخبرونقل. نظريتوهمشیعنی. استخداییت

هااین،گوییممیراهااینیعنی. استخبرونقلهااین،گفتهرااینکسبهمان،گفتهرااینکسفالن. گفتهچه

شما. کنیمعملآنمطابقگفتهچهکسفالنببینیم،کنارگذاشتیمراخداییت،روعیانویقینونظرما،اندالگو

خودتانفکرکنندهتولیدبایدشما،کنیدتولیدخودتانزندگیازلحظهاینراخودتانعمل،راخودتانفکرباید

بیرونتقلیدفشارازانسانبرايکهاستسختبسیارو. استتقلیداینونگیریمقرضکسیازرافکروباشید

ذهنیمندروقتی. کندمیتامینمابرايامنناحیهیکجمع ازتقلیدباذهنیمنکهاینبراي؟چرا،بیاید

مردم. هااینمثلمنم،امدیوانهمنمگر،کنممیراکارهمانهممنکنندمیکاريهرمردمگوییممی،هستیم

حسکهاینبراي؟چرا. ندارمقبولرادیگرچیزدیگر،دارمقبولراهمانمنخبرونقلازدارندباورراچههر

هر،استذهنیمنمالکهدروغینکاذبدانشحس،دهدمیهمکاذبدانشحسو. دهدمیمنبهکاذبامنیت

اینونقلاینوباوراینمردمهمهاینگویممی.گیرممیجمعازمنکه. استدروغیناستذهنیمنبرايچه

. کندمیاشتباهجمع،کنندمیاشتباهمردم. گویندنمیغلطکههااین. دیگراستدرستپس. دارندقبولراخبر

.کنندمیاشتباههمه،کندمینگاهاینبهاوکندمینگاهاوهباینجمع،کردهاشتباهجمعچقدر
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هاییآدمهمهمعادلتواندمینفریکبلکه. شودمینفرهزارمعادلنفریک:گویدمیکهداریممثنويدرامروز

وصلمردمبه،باشدداشتهذهنیمنببردخداازاگر،باشدوصلخدابهاگر. آیدمیبوجودقرنصددرکهبشود

بینازببینیمحاال. گفتهطوريآنیکیآن،گفتهطوريآنآن،گفتهطوريایناین،کندمینقلراخبرهاباشد

حقیقتاین. بگذاریمدلمانرويهمراآنوبشویمهویتهمآنباوماباوربشودکهکنیمانتخابرایکیهااین

نه. کردیمانتخابراهایشبهترین،چیدیم،کردیمانتخابنقلوخبرتاچندینبینازمارااینکهاینبراي. است

،خالقفکر،ایزديبرکت،خرد. استخداییتمالهااینسههراین. هستینظروهستیعینوهستییقینتو

کهچالشیونکنیدمقاومت،نکنیدستیزهشماکهصورتیدرآیدمیورآنازاالنهمین،شمازندگیحلراه

. استطورياینهماالنبودهوريطاینهمیشه. بشویدیکیاوباوبگیریدآغوشدرراآنشماسترويپیش

به،کنیدقبولرامردمفکر،بگذاریدکنارآیدمیزندگیازکهراوريآنفکراگر،کنیدتبعیتجمعازشمااگر

کاراینیدکردپشتخدابهیعنی؟کردیدکارچهیعنیبگذاریدکنارراتاندخوخالقیتو،کنیدتوجهخبرونقل

. استروشنبیتاینکامال. استکفر

توییمشهودوشاهدابديحضوردر

خنديمیسفروکوچبرورورهورهبر

بیخداکه،خداستنهایتبیهملحظهاینیعنی،استابديحضورلحظهاین،خداحضوریعنیابديحضور

ایندرشماهمیشهکنیدتوجهاگرشما. هستیملحظهایندرهمیشهماکهابديلحظهاینهمواستنهایت

. کندمیتعیینهمراماجنسخداابدیتونهایتبیو. استاوضاعکندمیتغییرکهچیزيآن،ایدبودهلحظه

نگاهتو،توییمنظوروناظریعنی. توییمشهودوشاهدحالتایندر. خداابدیتونهایتبی؟چیستازماجنس

وشودمیآگاههوشیاريازهوشیاري. شناسدمیراهوشیاري هوشیاريیعنی. بینیمیراخودتفقطکنیمی

هموشاهدهم،استآگاهخودشبهکهاي هباشندخداابدیتونهایتبیحضوردر. شودمیخودشذاتبهقایم

ذهنیمنجاآندرذهننامبهکندمیدرستچیزيیک،ذهنبهرودمیهوشیاريپس. هستیتواستمشهود

ازهوشیاريوقتیولی.آگاهمتوازذهنیمنعنوانبهمنیعنی. آگاهمتوازمنگویممیکندمیایجاددویی

آگاهچیزيازماذهندرحالبهتا. استجسمهوشیارينهاستجسمهوشیارينهدیگر،شودمیآگاههوشیاري
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ذاتبهقایمشماشودمیآگاهخودشازهوشیاري. شودمیآگاهخودشازهوشیاريکشیدیمعقبوقتیبودیم

ابديحضوروابديحضوردرباشیدمتکیجهاندرچیزيبهنیستالزمدیگر؟چرا،بریدمیجهاناز. شویدمی

هستیدجسمایندرکهحالیدر،هستیدنامیراییهستیدابدیتجنسازهمشماکهفهمیدمی.شناسیدمیرا

ازراشماکاراینپس. ابديلحظهاینبهشدنهوشیاریعنیابديحضور. بشویدزندهابديحضوربهتوانیدمی

ناظرهوشیاريصورتبهموقعآندرو. شویدمیجداجسمتانازشماکهنیستایناش معنی. کندمیجداجهان

،نیستیدفکرتانجنسازاصالشما. هستیدمنفصلکامالذهنتانازکهبینیدمیکنیدمینگاهذهنتانبهکه

جايخودشاندرراشمادیگرتوانندنمیکهاینبراي. بکشندراشماتوانندنمیفکرها. اندشدهجداشماازفکرها

رهرووداریمراهماذهنیمندرکهاینبراي،خندیدمیذهنیمنکارهايبهحاال. خندیدمیذهنبهشما. دهند

شما. نیستدرستکامال،هستندبییتقرهااینذهناساسبرزنیممیماکههاییحرفهمه. داریمکوچوداریم

،نداریمماکوچیپس. ابديلحظهاینازشویدمیآگاهفقطبرسیدهمحضوربه،ایدبودهلحظهایندرهمیشه

. نداریمرهرووراهما ونداریمسفري

استدرستماراه،رسانیممیحضوربهراشماجلسهدهدربیاییدگویندمیکهکسانیاینشویدمیمتوجهو

باتوانیدنمیشما. کندمیزندهخودشبهشماحضوربهکردنکاروخودشبوسیلهراشماخدا. نداردوجودراهی

مااستحرفهمشهااین. برسیدیکتاییفضايبهکنیدسفروکنیدکوچباشیدروراه،کنیدپیداراهفکرتان

بهکنیممیسفرذهنازگوییممیوقتی.استدرستتقریباهااین. ذهنکدامویکتاییفضايکدام. زنیممی

بعدبکندراکاراینبعد،بخواندراکتاباینبایداولبگویید،کنیددرستراهذهنتانبانیاییدشما،یکتاییفضاي

برفمقداریکمثلدرستلحظهایندرشما. مانداریمقدمبهقدم. کنیددرستقدمبهقدمبعد. بکندراکاراین

،آییممیجهاناینبهمایعنی. آنجنسازشدیم. رفتشدتمام،شوندمیبخارشوندمیآبهابرف،است

آناین،هستیمجهانبه فکرچسبیممیبسازگذاریمنمیکه،بدهیماجازهاگریکدفعه،چیزهاییبهچسبیممی

چهجنسازاصالکهدهندمینشانمابهیکدفعهباشیمآراماگروگرنهندارددسترسیمابهخداکهگذاردنمیآن

نوهمچ،یمهستموالناراهروراه،هستیمحضورروراه،حقیمراهروراهماآیا؟رهروییچهچه راهی .هستیم

اینجاهمیشهکهشویدمیمتوجه،شویدمیزندهحضوربهیعنیشویدمیمتوجهشماکهاینازبعد. نیستچیزي

ثابتخواستمیانتقادباکسییک،بودهجاهمینکهنرفتهآسمانبهرفتهمعراجبهکههمکسیآن. شمابودید
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کجاپس. بودهخوابیدهاینجاکهگفتهخانمشمعراجرفتهکهشبیآنگفت. نرفتهمعراجرسولحضرتکهکند

راآیندهوگذشتهماذهن،ماهستیملحظهایندرهمیشه؟استجسمیحرکتمگر. شمابرویدنبایدجایی،رفته

خدابهراجعکهچیزيهرذهنتانباشما. رسیدخواهیمجایییکبهآیندهدرمایمنکمیفکر. دادهیادمابه

وتجسماتهااین،نیستچیزينوهمچاصال. استغلطاش همهدانیدمیحضوربهراجعکهچیزيهر،دانیدمی

خودش. فکريهايبافتسريیکبهافتادهاًموقت. خداستهمآنهستابديحضوریک. استذهنتوهمات

. نشویدمزاحمشمااگرکندآزادتواندمیراخودش

مکوشتوتوپیکوشمهمیمن***خروشکمخامشاستنزدیکصبح

دراینجاهمین؟کنیممیکوچکجا،کنیممیکوچ،هستیمروراه،کنیممیسفر،ذهنباکوشیممیماچههر

ازخداکهکنیدمیفکرشما،کندمیایجادتوهمکهاستذهنچیزهايهااین،بودهتوباهمیشهاوگفت. لحظه

. شماستباهمیشه،نه؟کردیدبدراکارفالنآمدهبدش،زمینبکوبدخواهدمییاگرفتهراشما؟کردهقهرشما

اوبااگر،نباشیماوباشودمیمگرمابودیماوباهمیشهشب. خنددمیسحرمثلاالن؟توبوديکهباشبگفت

مااو،نباشدمابااواگر. نباشدمابااوکهاستمقدورچطوراین،هستیماوهمما،ماستاوکهحالیدرنباشیم

مااستخودشهمیشهاو. استممکنغیرپس. شویممیاي هباشندجورچه. شویممین يمجورچهما،نباشد

بلدکسیچه. کندمیبیدارهمزودو. نشویدمزاحمشما،کندمیبیدارداردراخودشخودشپس،هستیماوهم

اصلیخودیکشما. شماخودیعنیاستخودشهمخدا. خدایاذهنیمن،کندبیدارذهنخوابازراشمااست

بهذهنیمن. آیدمیطرفآنازهمهایشراهنماییوکندمیبیدارراخودشخودشاو،استتانفطرتدارید

،شناسدمیرازمانچون. خردمیزمانهمیشه،کندمیاشتباههمیشه. کندمینگاهفکربه،کندمینگاهجهان

کنممیتصورکهچیزيآن،دانمنمیبگوییدهمیشه،نکنیداقدامذهنیمنبا،نرسیدحضوربهذهنیمنباشما

،بشویدتسلیم،کنیدکمرامقاومتوستیزه؟بکنیدبایدکارچی،کندکارشمارويزندگیبگذارید،استغلط

مورددر،کنیداستفادهذهنتانازتوانیدمیاستماديچیزهاییجایی کهآندرفقط،دانمنمیبگوییدبیشتر

بهدارندبزرگان. دیگرشدیمطوراینکهکردیم،نکنیدذهنیدخالتحضورهوشیاريبهشدنتبدیلومعنویت

.کنندمیراهنماییما
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سرآورديبرمحووعدممیاناز

خنديمیکمروتاجبروافسروسربر

. شدپیدایمانیکدفعه،آنبهنسبتمردیممایا،ماذهنیمنشدمحوکهاینمحضبه؟درآوردیمسرکجاازما

مختلفهايقسمتدربودشدهگذاريسرمایهکهمااصلآن،شدیمنابودذهنیمنبهنسبتمحووعدمازپس

درخواندخواهیمچیزيمثنويدرهمامروز،ذهندر؟هستیمکجااو بهنیستیمزندهاگراالنما،شدآزاد،ذهن

ذهنبهشماوقتی. شویممیبلند،هیچازمحووعدممیاناز،شویممیزندهآوریممیباالکهسرماپس. مورداین

ذهندرراوجوديحسهر،کردیدالراهمهکهاستایناش معنیکنیدنمیهویتیحسهیچکنیدمینگاه

انباشتگی،شدیدزندهآنبهکشیدیدبیرونوقتی،کشیدیدبیرونآنازراخودتانوکردیدشناساییدیدید

پنجاهازشودبیشترجسمیهوشیاريیاذهنیمنبامقایسهدرشماحضورهوشیاريکهشدسببحضور

مختلفهايقسمترويکهگذاريسرمایهاز؟درصد70و60اینآمدهکجااز.بگذرددرصد70،درصد60،درصد

،آیدمیبیرونشماهايرنجشازهوشیارياززیاديمقدار.نیستمهااینمنهوشیارانهگفتم. کردمال،بودذهنم

.شویدمیزندهخدابهببخشیدراهایتانرنجشاگر

سالدهاالنتو. استقدرتاین،رودمیآبرویتراکارایننکنگویدمی،بردمیشماازراشیطانوقتیذهنیمن

تبرئهراخودتواومالمتبراساساي هگذاشتراهایتشکستتماموگوییمیبدهمسرتبهراجعدارياست

، بروبارزیر،استبدلیآبروياینولیرودمیآبرویتکردمخودمنهکهبگوییبرويبارزیربیاییکهاگر،کردي

از،خشمایناز،کینهآناز،رنجشآنازات فطريمن،اتاصلیوجود،وجودتهايقسمتتاکردماشتباهبگو

خوبیچیزشوهر،استخوبیچیزهمسر.الگوایناز،انتظارایناز،توقعایناز. بیرونبیایدبشودآزادترساین

خداسبببیشادي،استمندرخداابدیت،استمندرخدانهایتبی. امزندهلحظهایندراالنمنولیاست

جهان. کنمبهارخواهممیراجهانکههستمبهاريمنکهگویدمیموالنا. استمندرخداآرامش،استمندر

بهاینبنابروآوریممیدرسرعدمومحوازماپس؟ استدرستاینرآخ. همسرازمن،گیردمیانرژيمناز

،مقامیجورهربه. هستندمقام،اندپادشاهیابزارهايهااینکهکمروتاج،کاذبعقلمثلکاذبوجودهايتمام

. استعدمبراساسوجودایناینکهبراي. خندیدمیشمایعنی. خندممیمنمادیتبراساسبزرگیجورهربه
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،هستموزیرمن،هستمشاهمثالمن. دهدمینشانراخودشآمدهیکیحاال. کهنیستبیروندرچیزيبراساس

زندگیسبببیشادي،آیدمیبیروناواززندگیخردواستزندهعدمبهکهکسییکبوخ،هستمبزرگمن

مصوربراساسفقطکهاینبهبخنددآیدنمیاوکندمیپخشبرکتجهاندرکهآنتنییکوآیدمیبیروناواز

.کنندمیآبادانعارفانکنندنمیآبادانشاهانراجهان. کندآبادانراجهانخواهدمیودهدمیپزدارد

کهاینبراي،شیطاناینبرگفتآفرینواقعاباید. شدموفقجایکشیطاناین.آیدمیورآنازجهانآبادانی

آیدمیذهنیمنازکهاستبدواستمسمومانرژيکهانرژيآنازجهانآبادانیکهکردهمتقاعدراهاانسان

قبول کردیم بنابراین ما هم و . کنندمیآید آنها جهان را آبادانمی، آن انرژي که از من هااز من ها.پذیردمیانجام

از آنجا مرتبط به ما گفتید شما من، خودش هم با این من ما در ارتباط است. را تعطیل کردیممان قسمت نامصور

اندازد، یک دفعه یک دین را به چند قسمت  بنام مذهب یمدهد، جنگ راهمیانرژي هاي مخرب به این جهان

اندازد، ملت ها را با جنگ با حرص و ولع و این که هر چه بیشتر بهتر، به جان هممیبه جان همکند میتقسیم

گ اندازد، دو بار جنگ جهانی، اول و دوم، را راه انداخته، چقدر آدم مرده، االن هم در خیلی از جاهاي جهان جنمی

هست، کشتار هست، نا بسامانی هست و هنوز ما را متقاعد کرده که انرژي من ذهنی جهان را آبادان کند، صلح 

آید، بنابراین ما میآبادانی از آن ور. آیدمیایجاد کند آرامش ایجاد کند، در حالی که آرامش و صلح از آن ور

. قسمت بودنمان را تعطیل کردیم

و بودن ما را و ما را برد و قسمت نامصورمیاست اگر در خانواده هر لحظه شطرنج رادر خانواده هم همین طور 

باالخره ما هم به شود میکند موفقمیکشاند و دل ما را ماديمیکند و ما را به من ذهنیمیتعطیلحضور ما را 

بسیار بسیار نادر است مگر به کنند نمیشناسید که باهم ستیزهمیپردازیم کدام زن و شوهر را شمامیستیزه

دعوا نکنیم یعنی همدیگر را دوست . اصالً این کار عادي است آقا اگر دعوا نکنیم غلط است. حضور زنده بشوند

کشد ما آشتی بکنیم و میکنیم و مدتی طولمیما دعوا. نداریم، در خانواده باید همیشه اوقات تلخی بشود؟ نه

توانیم نمیما. این محیط محل نشو و نماي انسانی نیست که بخندد. کنیممیدعوااین آشتی  خیلی لرزان دوباره 

خواهد بازي کند بخندد، بدهیم و این انرژي را کور و سرد میوانسانی که تازه از آن ور رسیده بهانرژي مسموم

حالی که به خودمان بگذار دلت درهی بهش بگوییم جدي بشو جدي بشو، این باورها را بگیر  بچسب بهش، . کنیم

شویم که ما قسمت نامصور داریم بودن داریم بودن زنده شدن به خداست و میکنیم ولی امروز ما متوجهنمینگاه
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برکت بیاورند یک زمینی آید، و اگر تعداد زیادي از انسانها به بودن زنده بشوند  و از آن ور میتمام برکات از آن ور

.است عالم جدید است این عالم بر اساس عشق بنا خواهد شدخواهیم داشت که زمین جدید 

بگشادستدهانخلقهرگرسنهسگچون

خنديمیبقرجوعبرکهشیرآنتویی

که شاد بودن را که در خودش بصورت فطري در اي هخندد و آن استعداد و قومیشود آن کسی کهمیپس معلوم

گذارد انسانی است که از من ذهنی زاییده شده ولی اگر نشده باشد مثل میبوده به معرض نمایشاش خداییت

ما بصورت هوشیاري که وارد ذهن سگ گرسنه نه تنها یک نفر بلکه خلقی، ملتی دهانشان را باز کرده اند یعنی 

شدیم و هم هویت شدیم با اقالم ذهنی و من ذهنی بوجود آمد و ما متقاعد شدیم که این من ذهنی هستیم و 

یک دفعه متوجه شدیم که ما داریم زندگی را از اقالم دنیاییشروع کردیم از محافظت و نگهداري از آن 

شویم که هر چه بیشتر این اقالم را انباشته کنیم چیزهاي بیشتري خواهیم داشت میمتقاعدخواهیم و عمیقاً می

آمد و براي تسکین این درد من ذهنی به ایم که اگر با چیزي هم هویت بشویم درد بوجود خواهدو متوجه نشده

.شوید، که خون به خون شستن محال است محالمیقول موالنا خون را به خون

آید عالجش هم هویت شدن با چیزهاي میشوم و درد بوجودمیگوید که اگر من با چیزي هم هویتمییعنی

اگر ما به این اندیشه ادامه بدهیم . بوجود خواهد آمددانیم اگر این کار را بکنیم درد بیشتري میبیشتر است که ما

ت شدگی ها بدانیم که از یک طرف دردها را زیاد کنیم از یک طرف هم تسکین دردها را در زیاد کردن هم هوی

ماوشدهبستهماگوشوچشمیعنی،کندمیکارشدیدامادرکهرسیممیبهتربیشترچههرشعار آخر سر به

بهمربوطکهراخواستنایناسموآیدمیبوجودشدگیهویتهمازهمیشهدرد. کشیممیدردچرا. دانیمنمی

آنازهایمانخواستنوخواستنبیشترچههروخواستنوخواستن،خواستن،استذهنیمنساختار

شودمیشدیدخیلی،بهشانبچسبیمکنیممیپیداماکهیهایچیزآن. ذهناقالمیعنی،استذهنمحتواهاي

مرضییکیعنی. استگاويگرسنگی،اوقاتبعضیاستحرصاسمشکهشدیدخواستناینوهاخواستناین

. شودنمیسیروخوردمیگاوکهطورهمین،شودنمیسیروگیردمیانسانکهاست
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وخوردمیراآنواستقانعکندمیکهشکاريآنبهشیروبشویمشیرکهداریمرااستعداداینماگویدمیولی

حاالنیستبشوسیرخوردمیدایماکهگاوبرعکس،نداردع البقرجووداردآرامشنیستاش گرسنهکهزمانیتا

یعنیعجو. دارندبقرع جوکهببینیدراهاییآدم،لحظهایندربشویدآگاهتوانیدمیهوشیارياینبهشماآیا

شماتوانیدمی.شودمیناپذیرسیريانسانکهاستمریضیهمان اسمیعنیبقرجوع. گاویعنیبقر،گرسنگی

درراخاصیتآن،برگردیدنشویدناراحتنکنیدانتقادهیچوهستندطورياینکهبیروندرببینیدراهاییآدم

. مقامدر،هستمناپذیرسیرياي هزمینهچدر. هستمناپذیرسیريهممنآیاکه. ببینیدخودتان

بایدحقیقتا،سالشه75سالشه70کهانسانییک. نداریممقامیدرراوظایفانجامقدرتهاانسانماازخیلی

همبعدجلسه،جلسه،جلسهمیتینگ. میتینگبهبرودخوابازشودبیدارششساعتکهاین. کنداستراحت

ذهنیمنکهدارندقبولرامنمردمکهبقرجوعومقامخاطربهولی،کشدنمیبدناین،طوالنیهايمسافرت

توانچون.استمقامخاطربهفقطو. دهندمیقراردردورنجایندرراشانتنوراخودشانکندمیایجاب

. مشغلهپرکارهاياینخواهدمیجوانیانسانیکبوخ،بدهندانجامسازندهکارکهندارندراآنعقلیوجسمی

برايشودبیشترچههر،پرستیممیماکهبتیهربه،کشدمیپولبه،کشدمیمقامبهراهاانسانبقرجوعولی

چههرکهگذاشتهکاراینسرراماشیطان،استتعطیلمانامصورقسمتاینکهزمانیو. استبهترذهنیمن

دیدیددیگريدراگرراخاصیتآنشماحاال. طورایننیستشودمیحلات مسایلزودتربخوریدبیشتر

،کنزیادمنوبیا:گویندمیکشندمیخودبهراشمابیروندرچیزهاییاگر. بخندیدوببینیدخودتاندرتوانیدمی

مگر؟بشودچهکهکنمزیادراتومنحاالخب،استسالتان65استسالتان70کهبینیدمیشماوکنزیادمنو

مااگرراسواالتاین؟بشودچیبشويزیادتوکه؟کنممیکارچهرا هاآنحاال. کهدارم؟ندارمتوجنساز

،راشدیدخواستناینذهنیمنساختمان،ذهنیمنساختارعنوانبه.بخندیمبقرجوعبرکهاستممکنبکنیم

نگاه،عقببکشیمداریماگر. ببینیمخودماندربقرجوعکهاستمهمبسیاربله. کندمیایجابراگونهبیمار

خوب،بخواهرااینگویدمیمنبه. شودمیکمبشناسیم،شودمیکمبشناسیمکههمین،بشناسیموکنیم

. شودنمیهیچیکهکنیمشناساییتوانیممیرااین؟بشودچهکهبخواهم
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شدستشکمجگرخونِدمتز راآهوان

خنديمیجگرخونبرتوآنکهرحمتست

،شودمیشکمبهتبدیلطبیعتوزندگیدمازوکاملانساندمازخدادمازآهوانجگرخونکهطورهمین

مادلدرمشکایجادسببهویتکندنوکردنالونرفتنوبقرجوعمقابلدرماهوشیارانهدردطورهمین

من؟استناراحتکسیچه،ذهنیمن؟کشدمیدردکسیچه،کشیدمیهوشیارانهدردشماوقتیوشودمی

راجع. کنیدمیصبردارید،شویدمیزندهداریدحضورصورتبهشما،نیستیدناراحتحضورعنوانبهشما،ذهنی

وکنیدمیاعتیادیکازراخودتانکهآگاهید،لحظهاینبهآمدیدکهخواندخواهیمچیزياالنهمینصبربه

. کشیدمیدردمقداریک

کسانیآهوان. شدخواهدشمادرزیباعشقوخوبشکم،خوبدلایجادسببدرداینبهشماخندیدن

استتمثیل. بشوندگرگخواهندنمی.بشوندآهوخواهندمی.دارندخندیدناستعداداندفهمیدهکههستند

همودردهاازتواندمیشدهآگاهکهکسی. مافطريمنرمزآهو. استخوبیحیواندوهرگرگوآهو،دیگر

ازچیزيخواهیممیامروزونهدهدمیادامهونشدههارکهکسیآنولیبشودرهاذهنهايشدگیهویت

شما،شدشمامزاحمآمدکسیاگر،کنیدمیپروازیواشیواشوشدیدآهوانجنسازشمااگرکهبخوانیممثنوي

گویدمی.گویدمیداردراهمیناالن. شامزاحمتبه،بخندیدبهش

گیريگردونبهصیدگهبهراآهوان

خنديمیگرشعبدهدمِودامبرکهاي

شودمیدیدهچیزيیکصورتدرداردنماکهاستبازيیکتوهمیاشعبدهیعنی. بازشعبدهیعنیگرشعبده

. استتوهماصلش. ندارداصلولیشودمیدیدهیک چیزي داردنماذهنیمن. ذهنیمنمثل. ندارداصلولی

رایکیارهباآیدمیکسیمثال،بینیدمیراهاشعبدهازخیلیوکندمیتردستیکهکسی،تردستییعنیشعبده

چیزيداخلشکهدهندمینشانراوقیدصنیکداخلازیا؟شدنیمدوجوريچهگوییدمیشماکندمینیمدو

آدمیکآنازیکدفعهنیستچیزيتوشذهنماین. استشعبده. آیدمیدرآدمیکداخلشازیکدفعه،نیست

کهچیزيآنامادارداشکالجایییکبینیدمیکندنگاهدرستباشدآنجایکی. ندارداصلولیداردنما،آیدمی



Program # 636گنج حضور636برنامه شماره 

38

یک کسانی در بیرون شعبده دم و دام دارد، گرشعبدهاما. شماستفطريمن؟کجاستداردهماصلوداردنما

شعبده گر کسی است که نامصورش تعطیل است فقط قسمت اي نیستند گر هستند اینها آدمهاي خیلی غریبه

مصور دارد، ما خودمان شعبده گر هستیم براي این که قسمت نامصور ما بودن ما و حضور ما تعطیل است و قسمت 

این ارزشها هم هویت بشو، با این دردها هم هویت بشو و بنابراین دعوت ما که بیا به این باورها هم هویت بشو، به

گفتم برخورد ما با بچه هایمان . بساز، یک چیزي بسار که نمایی دارد ولی اصلی ندارد کار ماستاي هیک شعبد

یا توجه فرم دار فقط شعبده است، توجه فرم دار بعالوه توجه براساس بودن در ارتباط با بچه ها . چطوري است

.   بزرگترها درست است

صفر شده و تماماً به بینهایت و ابدیت خدا اش یادمان باشد انسان کامل یعنی انسانی که به حضور رسیده و من

زنده شده این آدم در واقع خداییت زنده است، حاال چه بگوییم خدا آهوان را یعنی شما را که قصد پرواز دارید 

گیري میدهد، موقع صید در آسمانمیبوي مشک خواهد داد یا تا حدوديآهو هستید، براي این که دل تان 

یعنی شما باید از اینجا از زمین بکنید و وقتی سبک شدي او شما را شکار کند، او یعنی خدا و انسان کامل، و یک 

. خندیدمیتوانید یکی از آنها باشید اگر به حضور زنده بشوید، بر دام و دم شعبده گرمیچنین آدمی که شما

و فکرش و زبانش اش یعنی به بودن زنده نیست فقط ذهن. زند اصل نداردمیشعبده گر کسی است که فقط حرف

آید، نقل و خبر است، آنجا این را نوشته این جا این را نوشته، شما وقتی به نمیحرفهایش از آن ور. کندمیکار

آید و من مطمئنم که شما به دام، میجوشدمیو خردشوید از درونتان شادي میشوید وصلمیحضور زنده

. شما سعی کنید آن طوري نباشید. اندازدمیزند مردم را به داممیشعبده گر دام دارد و دم هم دارد، هی حرف

تان کنید ببینید که قسمت بودنمیکنید یا با خودتان دارید صحبتمیچه جوري؟ هر لحظه شما با کسی برخورد

صورتان زنده است یا نه؟  اگر زنده است شعبده گر نیستید، اگر زنده نیست اعتراف کنید که شعبده گر قسمت نام

. هستید

مستانهبگوبماندست،کهبیتیسهدو
خنديمیزبروزیربیدلِبرتوکهاي

انتظار این است که این . می گوید چند تا بیت مانده، خیلی حرفها زد همه حرفهاي بیدار کننده و شادي بخش بود

گوید خودتان میگوید؟ خدا در درون به شمامیچند تا بیت مانده آن را کی به شما. غزل شما را بیدار کرده باشد
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چه جوري؟ مستانه، چرا؟ براي اینکه مست شدیم براي این که از ذهن . گویید، تو به خودت بگومیبه خودتان

پس . کنیممیر کرد  جفت او شدیم، االن بصورت آنتن انرژي او را پخشآمدیدیم به بیرون  و خدا ما را شکا

.زنیممیمستانه داریم حرف

یعنی دلی که براي خواندن زیر و زبر ندارد . اي که تو، تو حاال بهتر است دل بی زیر و زبر را دل عدم ترجمه کنی

خندي میکه تو وقتی.ست، دل کلمات استدلی که زیر و زبر دارد یعنی اعراب دارد، دل مادي است، دل باوري ا

کنیم که خدا به دلمان میپس ما دلمان را از جنس عدم. خندي؟ به دلی که از جنس عدم استمیکدام دل

.و تا دل ما هم بخندد و این انرژي را در جهان پخش کنیم. بخندد
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.و تا دل ما هم بخندد و این انرژي را در جهان پخش کنیم. بخندد
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چه جوري؟ مستانه، چرا؟ براي اینکه مست شدیم براي این که از ذهن . گویید، تو به خودت بگومیبه خودتان

پس . کنیممیر کرد  جفت او شدیم، االن بصورت آنتن انرژي او را پخشآمدیدیم به بیرون  و خدا ما را شکا

.زنیممیمستانه داریم حرف

یعنی دلی که براي خواندن زیر و زبر ندارد . اي که تو، تو حاال بهتر است دل بی زیر و زبر را دل عدم ترجمه کنی

خندي میکه تو وقتی.ست، دل کلمات استدلی که زیر و زبر دارد یعنی اعراب دارد، دل مادي است، دل باوري ا

کنیم که خدا به دلمان میپس ما دلمان را از جنس عدم. خندي؟ به دلی که از جنس عدم استمیکدام دل

.و تا دل ما هم بخندد و این انرژي را در جهان پخش کنیم. بخندد
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از حضور زنده بشوید و اي هکه اگر شما به درجبیت هایی از مثنوي برایتان بخوانم در ارتباط با این غزل  و بدانید

توانند تحمل کنند و موالنا نمیبخندید و بی سبب بخندید شادي خدایی در شما زنده بشود برخی من هاي ذهنی

خیلی ها این روزها آماده . رسد که رازدان هستند یا آمادة پذیرش هستندمیگوید راز به کسانیمیبه شما

. شنود که آماده استمیپیغام موالنا را کسی. شنودمیپیغامی دارد که اگر کسی آماده باشدهستند، این برنامه

شود و انتقادنمیکسی که من ذهنی قوي دارد پر از درد است و این من ذهنی دردمند را دلش کرده متوجه

.کند، و چه بسا شما را سرد بکندمی

چرا که ممکن است ما سرد . رازدان نیستند و اگر آماده نیستندسعی نکنیم دیگران را با راز آشنا بکنیم، اگر

نفرشان 20کنید هر مینفر صحبت20شوید با میشما مقداري به حضور زنده. بشویم، ممکن است ما تقلید بکنیم

خوانم حقیقت نیست، حقیقت میرسی که نکند اینهایی که منمیکنند و چون هنوز من داري به این باورمیرد

.همان درد است همین جدي بودن و هم هویت شدن و انباشتن است و از آنها زندگی خواستن

نیسترازمنکرگوشاندرراز****نیستانبازرازدانباجزراز

گوش منکر گوش من ذهنی که با زندگی . ماندمیشود یعنی فقط پیش اومیراز یعنی سر خدا فقط شریک راز دان

پس شما که آماده .شنودنمیکندمیرد. جدایی در این لحظه در حال ستیز است، راز نیستو با همه بر اساس 

.  شنوید با کسی که آماده نیست نگوییدمیهستید

کار؟چهرااوناقبولوقبولبا****کردگارازاستوارددعوتلیک

آن موقع شما . برگشت شما وجود نداردحضور گذشتید احتمال % 70و % 60رسیدید که از اي هولی اگر به مرحل

کند و این دست شما میکنید زندگی خودش را از طریق شما بیاننمیکنید به بیان خودتان، شمامیشروع

دارد این کار را که یک میبنابراین از طرف خدا دعوت و پخش هوشیاري و عشق وارد است یعنی خدا الزم. نیست

کنند، مثل همین برنامه، برنامه را نمیکنند یامیصی کاري ندارد که مردم قبولنفر بکند، بنابراین یک چنین شخ

ما با هاش کاري . کندمیکند عملمینشیند گوشمیدهد یامیکنیم کاري ندارد یک کسی دشناممیما پخش

.نداریم

فزودمیقومشانکاردمبهدم*****نمودمیدعوتسالنهصدنوح
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تمثیل. شدمیکرد، لحظه به لحظه ستیزه و مقاومت قومش افزودهمینهصد سال مردم را دعوتمی گوید نوح 

.زندمی

خزید؟خاموشیغارِاندرهیچ*****کشید؟واپسعنانگفتنازهیچ

اي هداند پخش هوشیاري کار سازندمیرسیدهاي هکسی که به درج. یعنی اسب گفتنش را بیانش را متوقف کرد؟ نه

که شما هستید کسانی که به این برنامه کمکمان ءکه در این مورد ما به این نتیجه رسیدیم با همین شرکااست

کنیم، مگر این که یک نمیدانیم پخش هوشیاري موالنایی در جهان سازنده است بنابراین متوقفمیکنند مامی

ند یا نکند در ما تاثیر دارد؟ نه ندارد، براي اینکه روزي نتوانیم از نظر مادي ادامه بدهیم، ولی این که یکی قبول بک

همۀ . دانیم و اثرش را روي خودمان امتحان کردیم، ولی ما آماده بودیم، ما درد را شناخته بودیممیما ارزشش را

دانستند که خودشان اشکال دارند و االن میکنند در جستجوي راه حل بودند ومیآنهایی که به این برنامه توجه

.کنندمیاشکال را پیدا کردند، و با درد هوشیارانه و با کار شدید اشکاالت را بر طرف

کاروان؟راهیزواگرددهیچ****سگانعالاليِوبانگاز: گفت

نوح این را گفت، سگان یعنی من هاي ذهنی، گفت از شور و غوغا و همهمۀ پارس سگان یک کاروانی که از کنار ده

شود سگهاي ده هم سر و صدا شنیدند دارند میفرض کنید که از کنار ده کاروانی رد. گرددمیبرگذرد از راه می

ایستد؟ حاال شما کاروان تکامل خدایی را در نطر بگیرید، انسانها یواش میگردد؟ وامیکنند کاروان برمیعوعو

گردند بسوي هوشیاري، شما مییعنی برروند میشوند از خواب ذهن به سوي خدامیشوند، بیدارمییواش متوجه

آیا این کاروانی که بسوي تکامل. هم هر لحظه ممکن است این بانگ را برگردید بسوي من، از درون بشنوید

این کاروان خدایی . ایستدنمیایستد؟ وامیرود از بانگ من هاي ذهنی و انتقاد آنها و فحش و دشنام آنها وامی

.رودمیکند که بسوي تکاملمییتاست، این را نیرویی هدا

گفتیم اولین منظور ما رسیدن به حضور است، پس کسانی که بصورت شعبده گر جلوي این کار را گرفتند، موقت 

تمام کسانی که مردم را بسوي هم هویت شدگی با باورها و ارزشهاي . اند کارشان ارزش ندارد، کارشان بی اثر است

رد اهند شد و اگر یک دل جامدي دارند و یا جمع هاي جامدي دارند یزودي خُکشند بزودي خسته خومیمادي
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هر سیستم فکري . کما اینکه تاریخ نشان داده است. خواهند شد هر چه جامدتر و سفت تر زودتر خُرد خواهد شد

.هم هویت شده که سفت تر از همه بوده آن زودتر شکاف برداشته و از بین رفته است

تَگ؟سیردررابدرگرددسست****سگغوغايازمهتابشبیا

گوید من میکند، ماه از آسمانمیبیند و غوغامییا وقتی که شب مهتاب که ماه خرمن نورش را انداخته، و سگ

امروز در غزل داشتیم گفت تو در آسمان در تیر و سپر عدو. کندمینورم را نیندازم براي اینکه سگ پارس

کند از میتوانید در حالی که خویشاوندان شما دوستان شما، دشمنان شما یا هرکسی انتقادمیاآیا شمخندي،  می

دهید دارد همین میدهید؟ حتماً ادامهمیکنید باز هم ادامهمیرسید و روي خودتان کارمیاینکه شما به حضور

: گفت. گوییم  ما استعداد خندیدن در فطرتمان را داریممیگوییم، ما داریممیببینید ما داریم چی. گویدمیرا

یعنی خدا این خنده و شادي را که بی سبب باشد یعنی دائماً بخندیم و شاد خدا بند ناف ما را به خنده بریده، 

باشیم این در فطرت ماست، خوب من ذهنی تحمل این را ندارد، یک نیرویی هست شیطانی که از هم هویت 

شکیل شده و روي این جهان را گرفته و یک نماینده دارد بنام من ذهنی در ذهن انسانها،شدگی و درد ت

و اینجا چالشی هست که هر شخصی از درون خودش را از این نیروي . خواهد انسانها را در آن حالت نگه داردمی

هاي ذهنی او باشند به ولی به محض اینکه بخواهد برهاند نماینده هاي شیطان که همین من. شعبده باز برهاند

نه اینکه مسخره . خندند، حاال شما این استعداد و این قدرت را دارید که به آنها بخندید  و اهمیت ندهیدمیآدم

. گویدمیدارد این را. کنید واکنش نشان ندهید

تَگ؟سیردررابدرگرددسست****سگغوغايازمهتابشبیا

اندازد اگر سگهاي یک دهی میکند و نورمیماه که مرتب حرکت. یعنی تاختنبدر یعنی ماه شب چهارده، تَگ

پس نور انداختن . کنندمیگوید نروم، نروم نورم را قطع کنم چون سگها دارند پارسمیایستدمیپارس کنند وا

. انسانی مثل موالنا را به آن ماه تشبیه کرده و انتقادهاي من ذهنی را به غوغاي سگان

تندمیخودخلقتبرکسیهر*****کندعوعوسگونورفشاندمه

شما خودتان را از یک شبکه رابطه . کند همیشه همین طور استمیتاباند و سگ هم پارسمیپس ماه نورش را

خواهد شما را بکشد و اگر نروید میکنید به شادي طبیعی ولی آن شبکه روابطمیو شروعکشید میبیرون
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یعنی هر کسی در دلش هر چی . تندمیگوید هر کسی بر طینت و خلقت خودشمیولی. کنند به انتقادمیروعش

خندید شاد هستید میشما دلتان عدم است.کندمیکند رفتارمیدارد از جنس هر چی هست بر اساس آن فکر

هم سم را در جهان پخشکنید، آن هم که دلش درد است هم هویت شدگی است آنمیهمین را در جهان پخش

. کندمیهر کسی مطابق خلقت خودش و جنس خودش عمل. کندمی

ابتالدرگوهرشآن،خورِدر**** قضادادهخدمتیراکسیهر

کنند میشویم با جهان، همه من ذهنی درستمیآییم هم هویتمیپس اول ما،  یا حتی دردابتال یعنی امتحان

قضا در اینجا خدا یا قضاي الهی یا قانون زندگی، یک ماموریتی داده و مطابق آن یا ولی براي هر کسی خدا، 

خواهد هر یک از ما را از مییعنی هر لحظه زندگی. کندمیرا دارد امتحاناش شایسته آن گوهرش را هوشیاري

یم، هیچ موقع نباید ذهن در بیاورد و یک چالشهایی جلو ما گذاشته، ما هیچ موقع نباید خودمان را مقایسه کن

زندگی مرا براي یک کاري آفریده، شما را هم . نه! کنی من هم باید آن کار را بکنممیتقلید بکنیم، تو آن کار را

و ما در حال چالش . بینید آن چی هستمیبراي یک کاري، و به محض اینکه قسمت نامصورتان فعال بشود شما

ما باید از تن جدا بشویم، باید به . کندمییا من ذهنی خودمان ایجاددر مقابل موانعی هستیم که من هاي ذهنی 

از طریق تسلیم و پذیرش و کمک گرفتن از خرد زندگی که چه بیاندیشیم و چه کار . غلبه کنیممان من ذهنی

حاال در این میان من هستم و زندگی، دیگران اگر . بکنیم به چالشها غلبه کنیم تا در خور آن خدمت بشویم

.اولین منظور زنده شدن به زندگی است. کنند نباید شما اجازه بدهیدمیدخالت کنند کار بی ربطی

هلَم؟چونراخودسیرانِمهم،من*****سقَمنعرةآنسگنگذاردچونکه

کنند مییعنی من هاي ذهنی هی انتقاد. کندنمیرا قطعاش کند و نعرة بیمار گونهمیدر جایی که سگ پارس

گویی و اینها الطالعات میگویند دروغمی.کنندنمیگیرند، این نعرة بیمار گونه را قطعمیدهند و ایرادمیدشنام

آن نعره بیمارگونه که از من ذهنی. گویید من که ماه هستم این حرکت خودم را چگونه متوقف کنممیشما. است

شما که از جنس زندگی هستید ماه هستید، یقین دارید . قف بکندآید موقت است آن باید متوجه بشود و متومی

االن دارد همین را. افشاندمیتوانی متوقف بکنی، زندگی دارد این نور رانمیعین هستید شما چرا متوقف اید؟

.گویدمی
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ه عسل و شکر به براي اینکه شما آورند. می گوید اگر من هاي ذهنی قهر را زیاد کنند شما باید شکر را زیاد کنید

پس در این جهان . گویدمیاالن دارد چارة درد ما را.  این جهان هستید آنها آورندة درد به این جهان هستند

هم نه، من اي هیک عد. کنندمیخندند و به قانون فطري شان عملمیکسانی هستند که به آنجا رسیده اند که

حاال شما . شودنمیکنند ولی حرکت شان متوقفمیر جهان پخشمصنوعی را مرکزشان قرار دادند و از آنجا سم د

.کنید آنها درد رامیشیرینی را پخش

بودافزونیواجبراشکرپس****کندافزونسرکگیسرکهچونکه

می گوید اگر سرکه سرکگی را زیاد کند، یعنی من هاي ذهنی درد را در این جهان زیاد کنند، پس شما که از 

بنابراین تحریک آنها دشنام آنها ایرادگیري آنها باید سبب . آورید باید شکر را عسل را زیاد کنیدمیآنطرف شکر

.بشود که شما بیشتر کار کنید

اسکَنجبینهررکنباشددوکین****انگبینچونهملطفسرکه،قهر

کند که از محرومیت اتحاد با میگوید قهر یعنی دردي که من ذهنی ایجادمی.اسکَنجبین همان سکنجبین است

خدا . ریزدمیریزد به این جهان، شیطان بوسیلۀ من هاي ذهنی درد را به این جهانمیآن. آیدمیخدا بوجود

گوید درد آنها مثل سرکه است، می.ریزدمیبوسیلۀ انسانهاي به حضور رسیده شادي و عسل را به این جهان

پس این جهان کامالً سرکه . ن یعنی عسل است هر دو اینها رکن سکنجبین استآورید مثل انگبیمیلطفی که شما

.شدمینیست بوسیلۀ عارفان است و اال همه چیز ترش

خَلَلاندراسکنجبینآنآید****خَلزآردکمپايگرانگبین

کند میاخالل پیدامی گوید اگر عسل یواش تر کار کند از سرکه، خل یعنی سرکه، در اینصورت این سکنجبین 

ریزد شما باید میدر منزل هم همین طور است شما دیدید همسرتان سرکه.شودمیکند، خرابمین پیداانقص

البته خیلی خوب . شودنمیحضور تیزتان را نگه دارید انگبین بیاورید، اگر شما هم سرکه بریزید دیگر اسکنجبین

ریزد آن طرف نباید میبیاورند، ولی اگر یک طرف دارد سرکهاست که هر دو انسانها هم زن و هم شوهر عسل

اگر. امروز گفت تقلید نکن. کنیم، کی به ما تقلید را یاد داده؟ شیطانمیتقلید کند ولی ما بیشتر اوقات تقلید

. برسی تقلید مکنات خواهی به خندة فطريمی
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خنديمیخبرونَقلبروجملهنظري****بخند  تقلیدوظنبرعیان،ویقینیتو

.بر فکر و تقلید بخند، تقلید مکن

قندریختمیفزوندریارانوح****ریختندمیهاسرکهويبرقوم،

یعنی هیچ . ریختمیریخت قندمیریختند اما نوح از دریاي یکتایی مرتب عسلمیمی گوید قوم نوح هی سرکه

کنند لیاقت نمیگوید مردم گوشمیسرخورده بشوید؟ هر کسی کهخواهید میحاال شما. موقع نا امید نشد

آورد و کاري ندارد که میندارند، نوح همچون حرفی زد، هر کسی که به حضور زنده بشود مرتب قند به این جهان

نیست، دنبال تغییر آدمها . ریزندنمیریزند یامیکنند، سرکهنمیکنند یامیکنند، قبولنمیکنندمیمردم گوش

رانوح. شودنمیدنبال کنترل نیست، دنبال بیان خودش هست، بیان عشقی بوسیلۀ انسان به حضور رسیده تمام

.ریختمیدریاي یکتایی از طریق نوح قند،قندریختمیفزوندریا

فزودمیعالماهلسرکۀزپس****جودبحرازمددبدرااوقند

آزادذهنازکهانسانیپس.نداردعوضکهاستبخششیجود،بودیکتاییبخششبحرازمدداوقندگویدمی

بیشترعالماهلۀ سرکازمیزانشهمیشهو،الهیبخششدریاياز؟آوردمیکجاازراقند،خنددمیواستشده

انتقادبودندمخالفیا؟بودندسپاسگزار؟کردندمیقدرشناسیهمهمردم،گفترااشعاراینموالناوقتیآیا.بود

وآوردهقندجودبحرازاوولی،ریختندمیسرکهبله؟گفتندمیبدکردندمیمخالفت،فهمیدندنمی،کردندمی

.استریخته

دلیآناستقرنصدبلک****ولیآنبود؟کهکَالْـاَلْف واحالْعدبع

رسیدهحضوربهانسانآن؟کیست،استنفرهزارمعادلکهنفريآن؟کیستنفرهزاربابرابرنفریکگویدمی

کثرت،استعددالبتههزار،استنفرهزارمعادلنفریکتنهانه.استیکتاییدریايبهوصلکهکسیآن،است

کهکسییعنی،بزرگخداية بنددانهیکگویدمی،کندمیدرستخودشپاییناآلن،میلیونیکهزار،است

حالدرهمیشه،رودنمیبینازبودنشموازياین،بیرونیچیزهايخاطربهولحظهایندرزندگیبااستموازي

،آمدندبوجودقرنصددرکهمردمیاینکهبراي؟چرا،استبهترهمقرنصدمردماز،نفریکاین.استتسلیم

وگذاریشاثرآن،جهاناینبهاستآوردهخردوداردراهدریاآنبهکهنفریک،داشتندذهنیمنهمهاینها
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کهدهدمینشاناین.آمدندبوجودقرنصدمدتطولدرکهاستنفرهزارهزارانازبیشتراش بخشیسامان

اگر.گویندمیدرستاینهاپس،کنندمیفکراینطوريمردمهمهاینکهبگوییدنبایدشما،کنیدتقلیدنبایدشما

دیدتانشعاعدرولی،شویدمیآزادذهنیمنازروزبهروزوخوانیدمیموالناو،کنیدمیکارخودتانرويشما

بهاش ذهنیمناگرنفریکبلکه،استنفرهزارازبهترنفریک،شویدناامیدنبایدشما،بینیدنمیهمنفریک

.استقرنصدمردمازگذارتراثروترمهم،برسدصفر

زندزانوهاجیحوناوپیش****شودراهیاودردریاازکهخُم،

یاشماشدنزندهحضوربهوشماشدنتسلیماثردرزندگیاگریعنی،دریابهشودوصلاگر،نفریکیعنیخم

ایندررااش ییزیباوراعشقشوراخردششماازوکندپیداشمابهدسترسیبتواند،شماشدنذاتبهقائم

تکرارفقطفکريهايرودخانهایناینکهبراي.زنندمیزانوشماپیشفکريهايرودخانهتمام،کندپخشجهان

.دریایارودیعنیجیحون،کنندمیمکررات

دمدمهومثالاینشنیدندچون****همهدریاهاکهدریااینخاصه

،شدهزندهزندگیبهکهکسیهربهیا،موالناخودشبهیاکندمیاشارهنوحبهاینجادر،دریاایناًمخصوص

دریاهاوقتی،دریاایناًمخصوص.خداستولینفریکآن،نفرهزارمعادلنفریکگفت،ولیگذاشترااسمش

گفتند،استشدهزندهکهشنیدندرانوحیعنی،رامثالاینشنیدند

اَقَلّبااعظمنامشدقرینکه****خَجلوشرمازینتلخدهانشانشد

،اعظماسمبهشدنزنده،حضوربهشدنزندهیعنیاعظمنام.استنوحمنظورشیعنی،کمترینوکمتریعنیاقل

کهاستکردهتوجهکسییکبهخداکهدیدنداینکهازشدندخجلوشرمگیناینکهبراي.شدتلخدهانشانو

ودینیمقاموسوادبهزندگیبهشدنزندهکهگیریممینتیجه.گیریممیاي هنتیجچهحاال.نبودمهماصالًاو

وخواندنددرسخیلیکهآدمهایی.گویدمیداردراهمین.نداردبستگیاینهاودکتريۀ درجبهواجتماعیمقام

،برسندحضوربهآنهابایداولکنندمیفکرودارندفکريهايرودخانهوکنند میحملخودشانبادانش

اسمبهاو،استبودهسطحترینپائیندرآنهانظردرکهآدمییککهببینندشودمیتلخآنهادهان.رسندنمی

.استشدهزندهخداوخدانامبهاو،استشدهزندهاعظم
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جهانگرددمیشرمازجهاناین****جهانآنباجهاناینقرانِدر

ماذهنکهجهانیاینبگویدخواهدمی،جهانآنباجهاناینۀ مقایسدریعنی،جهندهیعنیدومیجهاناین

باوباورهاباهاشدگیهویتهمجهانیعنیجهاناین،یکتاییجهانبا،واقعیجهانآنبادهدمینشان

.نشیندمیعقبیعنی.جهدمینتیجهدروشودمیشرمگینکهاستکوچکچنان،استفکرازپرکه،فکرها

،باشدشمادرشناساییاین،باشدشمادرتاملاین،بشویدزندهحضوربهشمااگرکمییکشودمیمعلومپس

باوبکشدجهانبهراماخواهدمیوکندمیبازيشطرنجماباکهقدرتیآنباشیطان.کشدمیعقبجهاناین

بازي،کشدمیعقبشویممیزندهخدابهداریمماببینداینکهمحضبه،کندهویتهمیجهاناینبت هاي 

.شویدمیزندهدوهرنامصورومصوربهشمالحظهایندرپس.دیگرکندنمی

شادکهماستحقو،داریمخندیدناستعدادمااًفطرتاگرکهببینیموبخوانمبرایتانمثنويازردیگبیتچنداما

بههمهامثنوياینولیکردیمبررسیغزلدرراعلتش؟چیستعلتش،رسیمنمیرسیمنمیشاديبهوباشیم

.بیاوریددرراپیغام،بخوانیداگرکهکنندمیکمکشما

3132بیتدوم،دفترمثنوي،مولوي،

آبرترخود،دلگورازآخر****راتومردل،چنینازخوشترگور،

شویممیمتوجهاآلنماپس.داريتوکهاستدلیچنین،استمرکزيچنینازبهتر،استتنگکهقبرگویدمی

چرامنکهبگوییدنیاییدفرداشما.خنددنمینشدهعدمکهدلی.خنددمی،استشدهعدمکهدلیفقطکه

منۀ بوسیل،داریدذهنیمنشمااگر.خنديمیسفروکوچوروراهوراهبهتوکهگفتموالناامروز؟خندمنمی

هدایتشیطانراذهنیمن،دهدمینشانذهنیمنراراه،هستیدروراهخودتاننظربه.کنیدمیسفرذهنی

رعایترازندگیقوانین،داریدراخودتانداناییوکنیدمیکوچذهنتاندرجاییبهجایییکازوکندمی

آنبخواهیداگر.خوانیدمیهمراموالناضمندر،هستیددانا،دانیدمیراچیزهمهوزرنگیدمثالً،کنیدنمی

بهراچیزيیکذهن.نکنیدسفرخودتانذهنبا.خندیدنخواهید.رسیدنمیجاییبه،کنیدحفظراسیستم

آنازموقعآندرو،خردمیزمانفقط،دیگرۀ نقطیکبهرودمیذهنۀ نقطیکاز.گیردمینظردرهدف عنوان

ذهناینکه.بیرونبپریدذهنکلازبایدشما.همشاستذهنتويحرکتاینها.دیگرجايیکبهرودمیجا
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دستوراو.استشیطانزیراینگیريمیدستورازشتوکهمرکزيچنینیکگویدمی.استتنگقبریک

.بیاباالترخوددلگوراینازواستتنگ،اینبهدهدمی

تنگ؟گورزینراتوگیردنمیدم****شَنگوشوخايزادزندهو،ايزنده

،هستیگفتارزیباهموهستیزیباهموهستیزندگیة زادهمواي هزندهم.هستیزیباولطیفتوگویدمیپس

تو.باشدآرامش،باشدشادي،باشدعشقتواندمیتوبیان.کنیپخشراعشقتوانیمیتو؟چرا،هستیبیانزیبا

جنسازکهخداهماستزندههمانسانیهر.کنیآرامرااواستاضطرابدرکهیکی،خودتبیانباتوانیمی

عدممادلوقتی.بله؟گیردنمیدلتتو،تنگگورایندرحاال.استگفتارزیباوزیباو،استزادهرااو،زندگیه

دردازپرمادلوقتی.استسادهچقدرآهگوییممی،استمتحنه ملسه.شویممیشنگوشوخ،شودمی

تا.کنیممیپخشدرد،دردپروتنگدلآناز.رودمیبینازهمه،مانرنجش،مانکینهبهچسبیممی،شودمی

.کنیممیپخششادي،شودمیعدم

هیچکسازمن،خواهمنمیبگوید؟دهدمیدردشمابهچیزيچهببین،آمددردموقعهر،باشیدتیزشمابوخ

برايبینیمیدفعهیک،گیردمیدلتوقتی؟توانیدمی،خواهمنمیچیزهیچ،چیزهیچاز،خواهمنمیچیزهیچ

.نترس،نکنکنترلهمراخودت،نکنکنترل.استگرفتهدلتکنیکنترلتوانینمیکهکسیبراي.گیردمیپول

زندگیبایداي هزندتواینکهبراي،کندمیراکارهااینذهنیمناینکه براي.کنکنترلنهبترسنه،نترسچرا

خالقیتازپر،استخردازپرنظر.استنظر،ردیگداشتیمامروز.استعین،استیقین،استزندهزنده.کنی

.دلمانگذاشتیمراتنگگورماولی،استزندگیاست

نمارووآبرزندانوچهزین****سماخورشیدووقتییوسف

توپس.استذهنهمینزندانوچاهپس.استزنداندریاوباالبیایدبایدوچاههتویوسف.هستیزمانیوسف

یعنی،هستخورشیديیکتاییآسماندر.یکتاییآسمان؟آسمانکدام.بیاییباالبایدکههستیيخورشیدیک

وهستیخورشیديیکیکتاییفضايدر،باالبیاییوکنیرهاچیزهابهچسبیدنوشدگیهویتهمایناز

؟مردیازن.استیوسفیککسیهر،یوسفآنکهنه.شماییدزمانیوسف.استزیباییمظهرکههمیوسف

وچاهاینتويولی.هستندزادزندههمه.هستندزندههمه.هستندشنگوشوخهمه.ماستزیباییرمزیوسف
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الرااینها،خورندنمیدردبهدیدیماینجاکهچیزهاییاینبگوییدشماکهخوانیممیرااینها،دیدندچیزندان

.بدهنشانراخودتوبیاباالیعنی.نمارووبرآ.کنیممی

بدتسبیح،ازنیسترامخْلَصش ****شدپختهماهیبطن درات یونس

یعنیتویونس.استآزاديرمزیونسکهدانیدمی،تویونسیعنی.خالصیمحلیعنیمخلص،چارهیعنیبد

تانهمهکهکندمیاشارهیونسداستانبه.شدپختهماهیشکمیعنیبطن،ماهیشکمدر،توهوشیاري

.بیندازیمبایدرابارهاگفتندوگرفتطوفانراکشتی،شه اخالصشدندکشتیسوار.گفتیمبارچندین،دانیدمی

شمانهکهگفتند.بیندازیدمراکهشدداوطلبیونسوبیندازندهمرادیگرنفریکشدقراروانداختندرابارها

.افتادهرکسنامبهبکشیمقرعه.دیخورمیمادردبه.داریمنگهبایدراشما.دانیدمیوهستیددانشمندمابین

به،انداختندرااو.افتاداونامبهکشیدندقرعهزیادخیلییعنی،مرتبههفتادگویدمیحکایت،دفعاتبهحاال

آنجاو.بودماهیشکمروزچهلوبلعیدرااوماهییک.ماهییک شکمرفت،دریابهانداختنداینکهمحض

هالكرفتبینازیاو.شدسوختهیعنی،شدپخته،اندگفتههابعضیالبته.شدمیپختهودیدمیرایاتفاقات

.استرسیدهبلوغبهیعنیشدآمادهکنیممعنیتوانیممیراشدپختهولی.شد

. استرسیدهبلوغبه،کندمیشنافکرهادریايایندرکهماذهنماهیشکمدریعنیبطندرماهوشیاريیعنی

تسبیحبایدآزاديبرايولی.بپردبیرونماهیشکماز،ماستآزاديرمزکهیونسکههستیمآمادهماۀ همیعنی

زندهبهشباید،آیدمیخدااسمکههمینمعنیبهاینجادرکنیدتوجهخداذکراما.خداذکریعنیتسبیح.بگوید

.بشود

کهکندمیمعنیاآلنوبگویدتسبیحبایدشدنشخالصبراياینکهبراي، یعنی بدتسبیحازنیسترامخلصش

راخودتانکهدانیدمیلحظهاینکهاستاینصبر.استصبرهمانتسبیحگویدمیپاییندرکه،چیستتسبیح

رادردوهستیدحاضروتیزکامالًشمالحظهایندرودارددرداینوکنیدرهابایدجهاندرچیزيیکاز

اینوتسلیماینوصبراینوکارایناینکهبراي؟چرا.استتسببحاینگوییدمی،کنیدمیصبروکشیدمی

.راهمهگویدمیاآلنهمین.بودیداولازکهچیزيهمان.کندمیازلیهوشیاريجنسازراشما،پذیرش
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یبعثُونتابديزندانشوحبس****نُونبطنمسبِّح،اونبوديگر

.ماهییعنینونوشکمیعنیبطن،گویندهذکروکنندهعبادت،کنندهتسبیحیعنیمسبح،قیامتیعنییبعثُون

.ماندمیماهیشکمدرقیامتتاابدتا،ماهیشکمدرگفتنمیحتسبی،شدنمیمسبحاواگرگویدمیپس

ذهن در دریاي فکرها بصورت ماهی شنا.هستیمذهنشکماآلنماکهاستایناش معنی؟هستچیاش معنی

دانید که دردتان از چی میما خیلی چیزها دیدیم، االن شماکند ما توي شکمش هستیم، ولی آنجا پخته شدیم می

دانید من فطري وجود دارد من ذهنی وجود دارد، و شما توي من ذهنی نباید زیاد میهست، خودتان را شناختید

گفت شما یوسف هستید  در چاه هستید، چاه همین تاریکی من ذهنی است، . بمانید و این حبس و زندان است

ولی باید تسبیح بگویید تسبیح شما باید از چه جنسی باشد؟ همان کارهایی . مین من ذهنی استزندان هم ه

.کند؟ نهمیاست که من ذهنی

اَلَستروزآیتتسبیح؟چیست****بِجستماهیتنازتسبیحبهاو

روزنشان. الستروزنشان،چیستتسبیح. بجستماهیشکمازتسبیحبااستآزاديرمزکهیونسآنیعنی

لحظهبهلحظهشمابنابراینپس،بلهایمگفتهما؟منیجنسازتوگفتهمابهخداالستروزدریعنیالست

جنسازموقعآن. بودیدالستروزکهکندمیهمانجنسازراشماگفتنبلهایننتیجهدرو. بلهگوییدمی

یکازماعبادتماتسبیحهستیمتنایندرکهاالناینبنابرپس. بودیدنیامدهدرمهتنبه. بودیدهوشیاري

. استلحظهبهلحظهگفتنبلههماناینوبودیماولازکهکندمیهوشیاريهمانجنسازراماکهاستنوعی

،استالستروزآیتشماگفتنبله. گوییدمیبلهشما شرطوقیدبدونلحظهایندراتفاقیهربهبنابراینپس

این.دهیدمیخدادستراکارشمالحظهایناتفاقبهگفتنبلهبایعنی. نداریمبیشتربلهیکما. استبلههمان

اگراینبنابرپس. هستمتوجنسازمن،هستمتوجنسازمن. دانمنمیمندانیمیتویعنی.استبلههمانبله

وگفتنبلهنوعبهترینگویدمی.بکنداوجنسازلحظهایندرراشمابایدذکرخدااینکنیدمیهمخداذکرشما

بشناسیدبایداولشماواستجهاندرچیزيیکازخودکردنارهو. استصبرواستتسلیمهمین،تسبیحیا

وبتبهشماکهداشتیمامروزکشدمیراشماچیزيچه. چسبیدهشمابهچیزيچهیاوایدچسبیدهچهبهکه

جداراشمابتواندبایدتسبیح. بشویدجداخواهیدمیشماچیزيچهازبت شما چی هست؟ . خندیدمیبتخانه
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قبلکهکندمیهوشیاريهمانجنسازراشمالحظهایندرشماگفتنبله. استالستروزنشانتسبیحوبکند

بلههوشیارانهداریدشماکهاستاینفرقش. داردفرقولی. بودیدالستروزیعنی،بودیدجهاناینبهآمدناز

بهشویدمیزندهوکنیدمیالرابتآنگفتنبلهاینباگویید ومیبله،گوییدمیبله،گوییدمیبلههی. گوییدمی

بودرفتهیادممنوهستمتوجنسازمنیعنیبله. استپیمانوفاداريهمینبلهاینو. الستروزهوشیاريآن

تو،بودرفتهیادمبله. کردممیستیزهتوبااینکهبراي؟بودرفتهیادمفهمیدمجوريچه.کنممیاعترافاالنو

صبرمنتسبیحپس. افتادمروزاینبهکردمستیزههمهبا. گفتمنهاش همهبهمنآورديبوجودرااتفاقاتآمدي

نیستتسبیحاینکنیدکهتوجه. داشتیمگذشتههفتههمرااینبله.گویدمیاالنهمین. است

اوایمانبیفکرازگندها****اوجاندروحقنامزبانبر

نامذکر،بگویدذکرزبانفقط. باشدشدگیهویتهموباشددردجانشدرولیباشدحقنامزبانشبرکهکسی

،گویدمیصورتایندر،باشددردازپرجانولی،بگویدزبانفقط،گوییدمیشماجورهرراحقنام،بگویدراحق

. گویدمیراهاهمیناالنو. ببینیمرااوبایدیعنیایمان،باشدایمانبرسواربایدفکر. اوایمانبیفکرازگندها

ماهیانهايتسبیحاینبشنو****جانتسبیحآنشدفراموشتگر

هوشیاريشماجانلحظهایناتفاقپذیرشبایعنی،رفتهیادت،گفتیدمیبلهشماکهجانتسبیحاواگرگویدمی

مثلماهیانیمثلماهیانتسبیح. بشنوراماهیانتسبیحبیاتوحاال. شماذهنیمننه،گویدمیتسبیحشما

. گویندمیتسبیحچگونهببینبیا. موالنا

استماهیآنرا،بحرآندیدکههر****استاللّهیرا،اهللادیدکههر

بروحقنامزبانبرکهایننهاستاللهیاو،بشودزندهاوبهیعنیببیندرااهللاوبگویدبلهلحظهایندرکسیهر

اگر. نامصورومصوربهبرگشتیمدوبارهکنیدتوجههستیدزندهاوبهشمااگر. اوایمانبیفکرازهاگنداوجان

چه. استاللهیشخصیچنینیکواستاهللابهشدنزندهنامصورهمین،هستیدزندهاهللابهداریدنامصور

وقتی. گفتنبله. شویمزندهاوبهیعنیببینیمرااهللاهستیمتنایندرکهلحظهایندرماشودمیباعثتسبیحی

ولی. استآنماهیببیندرایکتاییبحرآنکسیهر.مپذیریمیشرطوقیدبیرالحظهایناتفاقمگوییمیبله

. البتهداردفرقماهیآنباماهیاین
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صبوحنورازمحجوبیونس****روحوماهیتن،ودریاستجهاناین

ماهوشیاريیعنیماروحواستماهیماذهنیمنمنظورماذهنیعنیماتنودریاستهماینجاگویدمی

. استپردهدر،صبحیعنیصبوح،صبوحیاصبحگاهینورازکهیونس. استاینگفتمیکهیونس. استیونس

. بینیمنمیراروزهستیمذهنداخلدرچونماولی. استروزاالناستصبحاالنگفتهموالناکهکنیدمیتوجه

بالداردکوریشجستنعین****چراغجویداو کههرروشنروز

ذهندنبالروزایندرکسیهر،استزندهحضوربهیعنیموالنابراياستروزکهاالن،ایمخواندهرااینقبال

بهنسبتاینکهدهدمینشانذهنبهرفتنلحظههروذهنجستنهمین،ذهنچراغببیندذهنبوسیلهبگردد

هوشیاريیاماروحواستماهیتنودریاستجهاناین. گویدمیراهمینهماینجا. استکورهوشیاريچشم

. روزنورازاستپردهدریونسمنتها. استیونسهمما

ناپدیدوگشتهضمويدرورنه**** رهیدماهی،ازباشدمسبِّحگر

شماکههستچههر،استکاري،استذکريتسبیح. رهیدیمیونسعنوانبهماهیازبگوییمتسبیحمااگرپس

هوشیارانهصبر. استصبرتسبیحاینگویدمیاالنکه. لحظهبهلحظه،لحظهایندرکندمیزندهخدابهرا

بهچسبیدنکهچیزهاییآن. هابتازشدنجداازدرد؟چهازدرد. کشیدمیهوشیارانهدردکهحالیدرهست

خندهمافطرتدریعنیبریدهخندهبهرامانافخداکه. گرفتهرامافطريخنده،گرفتهراماخندهجلويهاآن

.هستیمماهیشکمدرفعالهستیممحرومآنازولیهستیمآرامشوشاديبهمحکومماکهگذاشتهرا 

از ماهی رهیدیم و گرنه در اگر ما مسبح باشیم . ناپدیدوگشتهضمويدررهید، ورنهماهی،ازباشدمسبِّحگر

شویم و در حالی که جذب ماده هستیم در این جهانمییعنی ما جذب ماده. شکم او هضم شدیم ناپدید شدیم

. رسیمنمیرویم و به حضورمیمیریممی

پرند؟میگردتبهبینینمیتو****پرنددریاایندرجان،ماهیان

. پرندمیبینی در حالی که گردتنمیپر هستند، تودریاایندرجان،ماهیانگوید میگوید،میاالن دارد به ما

. چرا؟ ما چشم دیدنش را نداریم. بینیمنمیشود ماهی جان در این جهان زیاد است ولی مامیمعلومپس 



Program # 636گنج حضور636برنامه شماره 

53

عیانشانببینیتابگشا،چشم**** ماهیانآنزنندمیراخودتوبر

رسد و بهمیهر انسانی که به شما. زنند؟ نهمیبصورت جسمی. زنندمیگوید آن ماهیان خودشان را به شمامی

آورد آن ماهی است که خودش را به شمامیدهد و به ارتعاش درمیبودن زنده هست و جوهر شما را قلقلک

زند یامیاالن موالنا جانش را از طریق ارتعاش به جان شما. زندمیجانش را به جان شما از طریق ارتعاش. زندمی

، چشم بگشا، یعنی چشم ماهیانآنزنندمیراخودتوبر.  زندمیزند، اگر شما درست گوش کنیدمیزند؟نمی

و ارتعاش در عیان، وقتی چشم هوشیاري را گشودي و این جوهر شما به قلقلک شانببینیتاهوشیاري را بگشا، 

شوي که چه کسی نامصور است و با چشم نامصور به شما نگاهمیشود و متوجهمیآمد یک دفعه چشمت باز

. دهدمیدهد و چه کسی توجه نامصورمیدهید که چه کسی توجه مصور به شمامیصشما االن تشخی. کندمی

گویید لباست را میدهید یعنیمیکنید در حالی که توجه مصورمیپس از این مطمئنم وقتی شما به بچه تان نگاه

رویم،  میشو داریمرا بخوان، دیر شد بدو سوار ماشینات تمیز کن، دهنت را تمیز کن، این طوري بنشین، درس

این توجه نامصور توجه عشقی است و عیان . گوییم همۀ اینها سوار بر توجه نامصور هم هستمیهمه این ها را که

بیند یکی با چشم توجه مصور و یکی هم آن قسمت میبیند یعنی بچه شما با دو چشم شما رامیو او عیان. است

. زنندمیپس ماهیان جانشان را به جان ما از طریق ارتعاش. کندیمشود ارتعاشمینامصورش که دارد زنده

شنیدآخرتسبیحشانتوگوش****پدیدبینینمیگرراماهیان

توانید ببینید، گوش جانتان نمیماهیان جان را، انسانهاي به حضور رسیده را  اگر شما آشکار با این چشم

می .کنندمیآورند، گوش جان شما را بازمیهوشیاري شما را به ارتعاش درتسبیحشان را شنیده، براي اینکه آنها 

شنوید پس گوش میشود و االن شده، شما پیغام موالنا رامیبینید که ما با خواندن اشعار موالنا گوش جانمان باز

.شنودنمیگوش من ذهنی تان. شنودمیجانتان

درستتسبیحاستکانکن،صبر****توستتسبیحاتجانکردن،صبر

گوید صبر کردن می.بخوانیم یا عبادتهاي دیگر بکنیمکنیم پا شویم نمازمیشود ما فکرمیوقتی صحبت تسبیح

خواهم بکنم و مییعنی در این لحظه حاضرم ناظرم و شناسایی کردم که به یک چیزي در جهان چسبیدم و ال

آید مرا پایین نمیکنم و یک دفعه دردمیکشم و صبرمیانهخودم را بکنم و این درد دارد و من درد هوشیار
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افتم به مییعنی دوباره به جهان بکشد، اگر خشمگین بشوم اگر واکنش نشان دهم، اگر بترسم دوباره. بیاندازد

درستتسبیحاستکانکن،صبر**** توست تسبیحاتجانکردن،صبرذهن،

الْفَرَجمفتاحاَلْصّبرُکن،صبر****درجآننداردتسبیحیهیچ

، هیچ ذکري این مقام را ندارد یعنی مقام صبر را ندارد، تو صبر کن که صبر کلید گشایش می گوید هیچ عبادتی

. است

زشتالاليیکخوب،هرباهست****بهشتسو،آنصراطپولچونصبر

و . دانیم که کلید گشایش ما عالوه بر صبر تکرار هم هستمییاد آوري کنم که این اشعار را قبالً خواندم ولی ما

.مفید بود که شما پس از این غزل این ابیات را شنیدید و امیدوارم که بارها تکرار کنید

کنید و درد هوشیارانهمیمی گوید صبر مثل پل صراط است، این لحظه وقتی خودتان را از چیزهاي این جهان 

کنید، و میکنید، لحظه بعد هم صبرمیکنید، لحظه بعد هم صبرمیحظه بعد هم صبرکنید لمیکشید ولی صبرمی

چقدر است؟ به اش دهید به جهان کشیده بشوید پس روي این پل صراط، این پل صراط اندازهنمیواکنش نشان

حواسمان پرت بشودیعنی هویتمان را از بت ها بکنیم و هر لحظه هم . اندازه این هست که ما همه چیز را ال کنیم

شما در این لحظه از ذهن کشیدید عقب و خودتان . جهنم است جهنم همین ذهن استاش پایین. افتیم پایینمی

خواهند میبینید در ذهنتان یک سري بت ها هستند مرتبمیکنیدمیرا از ذهن جدا کردید و به ذهنتان نگاه

خواهد شما را بکشد شمامییزي که شما را بارها کشیده االنروید یک چنمیوقتی. رویدنمیشما را بکشند شما

شما در دو چشم . روید و این درد بیش از سه چهار ساعت نیستنمیکنیدمیدرد را تحمل. روید، درد داردنمی

.میريمیگوید که بیا من نباشم تومیآن بت از آن فضاي ذهن. ترسمنمیگویید من از تومیکنیدمیترس نگاه

شود، هر چیزي که شما از میخواهم بمیرم ببینم مردن بدون تو چه جوريمیخواهم بمیرم،میشما بگویید من

و این پل به اندازه هم . شويمیخواهم بمیرم بدون تو باشم بمیرم، خواهی دید که زندهمیآن محروم شدید بگو

ولی خیلی باریک . رسیدمیشما به بهشتروزي که هم هویت شدگی ها تمام بشود. هویت شدگی ها دراز است

. چرا باریک است؟ یک لحظه شما ممکن است بلی نگویید، گفت تسبیح چیه؟ تسبیح آیت روز الست است. است

مرتب،آیید روي پلمیالبته دوباره. افتیدمییک لحظه شما بلی نگویید یعنی صبر نکنید، نه بگویید از روي پل
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ولی باید حواستان به خودتان باشد روي پل و حضورتان در . شویدمیتا باالخره موفقل، آیید روي پمیافتید ومی

. این لحظه و حواستان باید پیش هیچ چیز و هیچ کس نباشد و فقط روي خودتان

،زشتالاليیکخوب،هربابهشت، هستسو،آنصراطپولچونصبر

کردند، با هر مییک لَله را همراهرفت میر خوشگل که بیرونو با هر دخت. و با هر زیبا روي یک لَله زشت است

شود با لَله دعوا کرد شما همنمیحاال همانطور که. انسان زیبا یعنی با اصل شما این من ذهنی را همراه کردند

بعضی ها. دهدنمیافتید توي جهنم، لَله اجازهمیدعوا بکنید. توانید با لَله یعنی من ذهنی دعوا بکنیدنمی

خواهند من ذهنی شان را بکوبند، زمین بزنند، نه، شما باید با آرامش با خوشرویی با لَله درست مثل یک جوانی می

. رودمیآید با یک خانم پیر و نسبتاً بد اخالقیمیبینید در خیابان یک دختر خوشگل که خیلی خوششمیکه

باید با . کرده اند که هر کس مزاحم شد یک چیزي بهش بگویداین خانم پیر و بداخالق را همراه این دختر 

در مورد شما هم حضور شما همین خانم خوشگل و زیباست  و لَله شما همین من . خوشرویی با لَله برخورد کنید

ال  زشت، این الالاليیکخوب،هرباهست. توانید با این لَله بد اخالقی کنیدنمیذهنی که چسبیده به شما، شما

در ضمن موالنا هنرمندانه الال را یعنی دو تا ال را به هم چسبانده، یعنی ال کردن شما این لحظه، ال کردن شما لحظه 

همیشه با یوسف شما اصل شما الال همراه است باهاش دعوا. براي ذهن نیستاینها چیز خوشایندي بعد و  

اتفاق این لحظه با زیاد کردن زیبایی خود، قسمتی از وجود باید با خوش اخالقی با بله گفتن به. توانید بکنیدنمی

.شما در درون همین الالست آزاد کنید

گیرم و میزنم و کشتیمیتوانیم بستیزیم و له کنیم، ما آن تو هستیم،نمیمان با من ذهنیمان یعنی ما با نفس

ت تسبیح، شما فقط از طریق تسبیح است همان بله است، گف. کندمیکنم همۀ این کارها نفس را قويمیستیزه

بهترین نشان روز الست که . گفت تسبیح چیست؟ نشان روز الست. توانی بیرون بیاییمیکه از داخل این ماهی

دهید دست خدا، این همان معادل میکنید و اختیار رامیکه شما این لحظه توکل. یادمان هست همین بله است

کوشی ما دیگر براي چهمیحاال که ما فهمیدیم که تو همی. تو، تو مکوشاین است که من همی کوشم پی 

. کنیممیلَله آشتیهوشیارانه با . کنیممیولی هوشیارانه ال. کوشیممی
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نیستفَصلشاهد،زراالالزانک****نیستوصلگریزي،میالالزتا

به عنوان هوشیاري به خودت زنده بشوي، تنها آشتی و صلح توانی نمیگریزيمیتا زمانی که تو از الال یعنی لَله

کند براي اینکه تو با الال ستیزه کنی در این صورت الال از شاهد دست برمیبا این لَله هست که ما را موفق

من یعنی من ذهنی ما به ما چسبیده، شما اگر با . نیستفَصلشاهد،زراالالزانک. شاهد یعنی زیبا رو. داردمین

فقط از راه بله از . توانیم به او زنده بشویم چون لَله چسبیده به اونمیذهنی دعوا کنی چون چسبیده به اصل ما، ما

. آیدمیراه تسبیج از راه پذیرش و آشتی با من ذهنی قسمتهایی از وجود ما از زیر سلطه لَله بیرون

.   شاید معنی در شما روشن بشودبارها خواهش کردم این ابیات را بخوانید تامل کنید که
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