
Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

1: صفحه

گنج حضور653برنامه شماره 

www. parvizshahbazi. com

Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

1: صفحه

گنج حضور653برنامه شماره 

www. parvizshahbazi. com

Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

1: صفحه

گنج حضور653برنامه شماره 

www. parvizshahbazi. com



Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

2: صفحه

1730ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانیدي،مولو

میگردمیحلقهحلقهجانمجلسانِیم****میردنوبِرسموجسمنیکاباشدروزچه

میخوردمینخستساغرولبیبهچنانک****سلطانحضرتبهجانمیمیخوریهم

میبرآوردهادستماکهدستبرآر********مییگویهمجانیساقبهمستوخراب

میزردخروزارکهرحماَبادهاریب************سونیامیاکردهقلنَماکهقلنُاریب

میسردمِدافسردهکهگرمپرس************مییتويِالابتتسلیمکهسالمبکن

میجوامردمهچوینورفشانبهماکه*******دیخورنوشکهمیساقآندهدجوابمان

میازردینرامورعطامنعِبهماکه*********وارمانیسلبگویلبهوندکُکَلکمتو

میدردهريدواما،مابردريدرآ************میدیدیبسغمودردمافرقتوهجرز

میردوماکه؟راردماويآرتحفهچه*********بستانگلوجفاخاربهخستهآردل

میفردمالطفسنحوکرمدرکهایب********يماندجداخودجفتانومونسزاگر

میکردماهزارصدتوچوکارکهایب**********ریخازیفلسموينکردکارتواگر

میگردنیادرتامینینبماهيروکه***********بنشانراگردومشتاقچواشکاریب

میردنَنیااوستادماکهگذارمابه***********طاساندرمهرهندازیمگزاف،خمش
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.کنممیموالنا شروعاز دیوان شمس 1730با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

1730ةشمارغزل،اتیغزل،شمسوانیدي،مولو

میگردمیحلقهحلقهجانمجلسانِیم****میردنوبِرسموجسمنیکاباشدروزچه

اي است که ما این جسم، منظورش من ذهنی گوید که آن روز چه روزي است یا آن لحظه چه لحظهمیپس موالنا

و وقتی آن لحظه آمد و ما این کار . بازبینی کنیم و تا آخرش طی کنیم و کنارش بگذاریمي آن را هارسمماست، و 

ي مردم بهم پیوسته یعنی مردم حلقه هارا کردیم در میان مجلس جان یعنی مجلس خدا با دستهایی که از حلقه

مجلس جان . یاییمحلقه شدند، دسته دسته شدند بدون توجه به نژادشان، مذهبشان، باورهایشان به رقص در ب

.گرچه در این جهان هستیم هوشیارانه آگاه از او هستیمیعنی پیش خدا،

موضوع مسئله انسان را دوباره اولش خواندمبرایتان بینید که موالنا دوباره مثل خیلی از غزلهایی که میپس

گرچه که . نوردیده بشودي آن هست که باید هارسمي آن را که جسم و هارسمکند، که آن جسم و میتعریف

تکرار است ولی بد نیست دوباره بگوییم که جسم ما نه این جسم بدن ما، بلکه آن جسمی که ما من ذهنی

شوندمیي آن چیه؟ با توضیح این مطالب آدمها به خودشان آگاههارسمشود؟ و مینامیم، چه جوري تشکیلمی

هوشیاري هستیم، هوشیاري امتداد خداست، خدا فرم ندارد هر گفتیم که ما. شوندمیي من ذهنی آگاههارسمبه 

. توانیم حسش کنیم و با ذهنمان تصورش کنیم فرم داردمیچیزي که ما با پنج حسمان

پس یک فرم داریم یک بی فرمی، زندگی از جنس بی فرمی است و ما هم از جنس زندگی هستیم، اصل ما بی فرم 

چسبد به مفاهیم چیزهاي این جهانی و چون مرتب میشود ومید وارد ذهنشومیاست، وقتی وارد این جهان

کنیم که این تصویر ذهنی هستیم، این تصویر میآید و ما اول فکرمیکند یک تصویر ذهنی بوجودمیذهن تغییر

ذهنی متحرك همین من ذهنی است که در اثر هم هویت شدن یعنی دادن هویت هوشیاري به چیزها و بر اثر

کند، میخودش را معینچسبد به چیزهامیبا این کاري کههوشیاري بی فرم آید، یعنی مرتب میجدایی بوجود

کند آن هست، اما هوشیاري از جنس خداست در میرسد که هوشیاري فکرمیباالخره آدم به یک تصویر ذهنی

آید که برگرد سوي من و دوباره هوشیارانه میاین جهان نظیر ندارد، و مرتب هم از طرف زندگی و خدا به آن پیغام

خواهد و میکند و از جهان زندگیمیاز جنس من شو، وقتی هوشیاري که االن بصورت من ذهنی به جهان نگاه

شویم و این میوقتی ما وارد ذهن. خواهد برگرددمیخواهد برگردد با ابزارهاي من ذهنیمیزندگی یادش رفته
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کنیم، میکنیم، هوشیاري جسمی پیدامیرا بر اساس هم هویت شدگی و جدایی درستتصویر ذهنی متحرك 

ش بکند صورهوشیاري جسمی یعنی توانایی آگاهی از جسمها فقط، هر چیزي را که چشم ما ببیند مثال ذهن ما ت

ما اصلمان بی فرمی توانیم بشناسیم در حالی که نمیتوانیم ببینیم و بشناسیم و چیزهایی را که فرم ندارندمیما

آید موقع برگشت هوشیاري که اصل ما آن هست به طرف خدا چون با ابزارهاي فکري میپس اشکال بوجود. است

.خواهد برگرددمیو ذهنی

ي عارفان هم هارفع یک چنین اشکالی در واقع موضوع برنامه گنج حضور است و همین طور منظور از نوشته

ان هم همین است، براي اینکه قرار بر این بوده است که هوشیاري یا امتداد خدا برود منظور از ادی.همین طور است

به جهان، بچسبد به چیزها، حس جدایی بکند، تا بتواند جسمش را در این جهان نگه دارد، بعد در مورد انسان به 

ابزارهاي ذهنی و از انجام دگردد گفتیم نبایمیرها کند و برگردد وقتی براین ترتیب است که آن تصویر ذهنی را 

.دادن و فکر کردن استفاده کند

و همین طور ادیان که شما موقع برگشتن باید اجازه بدهید که خدا شما را براي همین است که عارفان به ما گفتند

انرژي آن بشوید با پذیرش اتفاق این لحظه، تا آگاه بشوي به آنتسلیمبر گرداند، براي این کار باید لحظه به لحظه 

استفاده کنی برگردي، از این موضوع بیشتر مردم بی خبرند، اوو برکت آن وارد وجودت بشود و از ابزار شناسایی

کنند که اگر من ذهنی را نگه دارند و با ابزارهاي شناخته شده آن که دو تا چیز است فکر کردن و انجام میو فکر

این طرز تلقی غلط است، و جز نا امیدي و شکست چیزي بدنبال شود آخر سر به خدا رسید میباالخرهدادن، 

دهد آن کسی که شما را چسبانده به دنیا دوباره از دنیا میشناسد و اجازهمیراتسلیمو فقط انسانی که ندارد

براي همین است که . شودنمیشود و اگر کسی این موضوع را نداند موفقمید برگرداند بسوي خودش موفقنَبکَ

کند، امروز هم در خالل غزل و میصحبتتسلیمموالنا راجع به و وسطهاي غزل دوبارهخوانیم میین غزل راا

.ها این موضوع بیشتر توضیح خواهیم دادمثنوي

یش را هم شماهارسماما . شود، جسم همان من ذهنی استمیپس جسم را فهمیدیم چه جوري درست

گیرد، مثل حس جدایی از میمتداول که بوسیلۀ مردم مورد استفاده قراريهارسمیش همینهارسمشناسید،می

و یک حالت سیر نشدنی دارم و شعار من هر چه بیشتر ه من ناقصم خدا و حس جدایی از مردم، حس ناقص بودن ک

ز بیرون کند، امیجسم باشد به بیرون نگاهي من ذهنی که همینهارسمبهتر است، و این حساب و کتاب ندارد، از 
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هویت بدهند، حس خواهد، انتظارات دارد، توقعات دارد از مردم و از چیزها، تا به او خوشبختی بدهند میزندگی

امنیت بدهند، امید بدهند، زندگی بدهند و در حس جدایی مثالً در خانواده یا ارتباط با مردم انرژي که بیرون 

مسموم کننده است معموالً یک حالت جدایی و ی، انرژي کند، انرژي بی برکتمیکند خودش تجربهمیمتصاعد

ي من ذهنی است براي من ذهنی مقاومت و ستیزه کار هارسمگی داریم ما که از حس اوقات تلخی، بی حوصله

خواهد ثابت کند میگیریم،میعادي است، دعوا کردن و اینکه ما بگوییم حق با من است معموالً به بحث و جدل

ست، بیشتر از اینکه حق با آن هست دیگران ناحقند و میل به ایجاد قطب دارد، براي اینکه همان که حق با آن ه

.شودمیقطعدهدمیاش را از دستشود ریشهمیشود با چیزها از زندگی جدامیموقع که هم هویت

ر این مقایسه اگر کم بیاورد پردازد، دمیبنابراین براي اینکه بفهمد چه اندازه بزرگ است و ارزش دارد به مقایسه

دهد، بعداً بازگشت میکشد و هم به دیگران دردمیکند هم خودش دردمیشود و وقتی حسادتمیحسود

زند آنها میبراي اینکه در مقایسه بهتر دیده بشود معموالً پشت سر مردم حرف. آوردمیحسادت دردهاي بیشتر

کنند و ضرر زدن به او و به خود از میزنند پشت سر او غیبتمیضررکند، دوباره مردم هم به او میرا کوچک

. ي من ذهنی استهارسم

آیدمیکند وقتی یک اشکالی پیشمیپردازد، همه را مالمتمیو من ذهنی مسئولیت پذیر نیست به مالمت

دش کرده خودش را مالمتخوگردد که گردنش بیاندازد اگر پیدا نکند بفهمدمیگوید من کردم و دنبال کسینمی

از اول با توقعات شروع کرده، اش یادش استکند و دردهاي گذشتهمیقویتر، مالمت من ذهنی را کندمی

کند و نمیرا رهااشکند بعد کینهمیکینه درستکوبدمیتوقعاتش سبب رنجش شده، خشم شده، بعد رنجشها را

کنیم میبزرگهایمان را با انرژي مسموم ما بچهاده انرژي بد باشدیش این است که در خانوهارسممعموالً یکی از 

قابل رسمافتد بین زن و شوهرها و این میکنیم، اوقات تلخی چند بار در هفته یا در ماه اتفاقمیبا اخم بزرگ

جنگ شود، مثالً میاش غلط است، و در من ذهنی جمعی هم همین خاصیتها دیدهقبولی است در حالی که همه

. بین دو گروه و دو مملکت کار عادي است

همین االن با وجودي که ما خیلی چیزها از جنگها یاد گرفتیم باز هم در برخی از نقاط دنیا جنگ است، ما در قرن 

من ذهنی را طی رسمولی هنوز میلیون نفر از همنوعان خودمان را در اثر جنگهاي بزرگ نابود کردیم200گذشته 

بررسی نکردیم میل دهد هنوز ما این رسومات را و خاصیتهاي من ذهنی را بطور فردي و جمعی مینکردیم، نشان
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گوید چه روز باشد و از طرف دیگر هم من ذهنی فردي و هم میهم نداریم بزودي طی کنیم، براي همین موالنا

شود بهتر میگر چیزهاي مادي را انباشته کند زندگیش بیشترکند امیجمعی حرص دارد چون رو به دنیا دارد فکر

را که به ما داده بودند خراب کردیم، مثل هاشود و در جهت حرص ورزي ما خیلی از برکات الهی نعمتمیدیده

آلوده کردن آب اقیانوسها یا آبها بطور کلی، آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن جنگلها و بی رحمی نسبت به 

توانیم این الیه ازن میعادي هست براي پول در آوردن مارسمکنیم و میایم ویوانات همه این کارها را ما کردهح

.خواهیم در بیاوریممیخراب کنیم، حاال معلوم نیست اصالً پولرا 

ال کرده، خواهد این بهشت را خراب بکند، و تا حامیولی من ذهنی جمعی با حرصشمثل بهشت استاین زمین ما

، یعنی ببینیم میردنوبِرسموجسمنیکاباشدروزچه: گویدمیکندمیو بزرگی مثل موالنا به این موضوع نگاه

به نفع انسان نیست به نفع فرد . یی که بوجود آورده بطور کلی غلط استهارسمبصورت حضور ناظر من ذهنی و 

و حکمهاي من ذهنی ساخته شده یک دنیایی است که هارسمنیست، به نفع جمع هم نیست و دنیایی که با 

براي قسمتهاي دفاعیشان، تانگ و توپ و بمب اتم که همه اینها بی کنندمیکشورها مقدار زیادي پول را تلف

به قول حافظ. مصرف هستند

عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی**********آید بدستنمیآدمی در عالم خاکی

سازد که میفرمایند که وقتی جسم داریم از خاك عالم درست کردیم من ذهنی عالمیمیمین راپس ایشان هم ه

حاال این آدم آدم هوشیار به . شود پس بنابراین ما باید عالمی دیگر بسازیم و از نو آدمینمیدر آنجا آدم پیدا

یک پایداري یک عمقی دارد و حضور است یعنی به بینهایت خدا و به ابدیت خدا زنده شده بصورت حضور ناظر

شود من ذهنیش صفر است، مقاومت ندارد و چنین انسانهایی میآید توي ذهنش نوشتهمیفکرهایش از آنور

دسته دسته بدون توجه به تفاوتهاي ظاهري از نظر باور و دین یا اینکه اهل کجا هستند در پیشگاه خدا، چرا در 

پیشگاه خدا؟ 

در حال رقص هستند و شادي و آرامش بی سبب که مربوط به بیرون نیست در هستندبراي این که زنده به او

خواهند، و در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، تفاوتهاي ظاهري نمیدرونشان برقرار است و از بیرون چیزي

گذارد، به انسان میمشود و انسان به دین دیگر احترامیکند بلکه تفاوتهاي ظاهري زیبا دیدهنمیآنها را اذیت

کند که جا براي چیزي ما نداشته باشیم به غیر از میمن ذهنی ایجابرسمگذارد در حالیکه میدیگر احترام
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خودمان، من ذهنی به غیر از خودش کسی دیگر را قبول ندارد، ولی خودش هم قبول ندارد، با خودش خوب 

و بنا به صحبت موالنا این جسم . زندمیدائماً به خودش ضرربراي همین است که خودش را دوست ندارد و . نیست

توجه به ترکیب بیت که اگر شما بخواهید این جسم و کند میحاال موالنا تلویحاً اشاره. باید نوردیده بشودرسمو 

ی که صبر کنید، کافاهمین لحظه نوردیده شده یعنی این امکان براي شما وجود دارد، و لزومی ندارد که شمرسم

.همین چیزهایی که االن گفتیم خوب شما درك کنید و در زندگیتان عمل کنید

میخوردمینخستساغرولبیبهچنانک****سلطانحضرتبهجانمیمیخوریهم

یعنی در تمام ذرات وجود شما . شراب شادي بی سبب استجان نزدیک ترینمیخوریم،میجانمیپس در این

این هم خدمتتان عرض کنم بنا به تعریف هر . در بیاید بدون این که از بیرون تاثیر بپذیریدشادي به ارتعاش 

شود یا چیز جدیدي گیرمانمیگذارد مثل اینکه پول ما زیادمیاي که از بیرون روي ما تاثیرموضوع شاد کننده

آید اسمش شادي میونولی اسم آن خوشحالی که از در. شویم اسم این خوشی استمیآید ما خوشحالمی

.است

آید و در میجوشدمی، شادي آن چیزي است که از درون شماآیدمیپس خوشی آن چیزي است که از بیرون

از جنس او بودیم آمدیم خوریم چون دیگر با او یکی شدیم، میجانمیپیشگاه خدا یعنی حضرت سلطان ما

هوشیارانه با او شدیم برگشتیمتسلیمرف من گوش نکردیم، رفتیم جهان از ابزارهاي ذهن استفاده نکردیم به ح

خوردیم یعنی میخوریم در پیشگاه او همانطور که بدون لب و بدون پیاله شراب اولمیجانمییکی شدیم حاال

چون قبل از اینکه به این جهان بیاییم پیش او بودیم با ابزارهاي . خوردیممیقبل از اینکه به این جهان بیاییم

براي اینکه خدا از جنس آرامش است . خوردیم، بلکه عین او بودن، پیش او بودن شاد بودن استنمیمادي شادي

.آیدمیوقتی به حرکت در بیاید، شادي بوجود

ي من ذهنی است که البته بطور هارسمحاال شما ممکن است بپرسید که اینهمه غم و غصه مال کیه؟ غم و غصه از 

ولی از نظر زندگی اگر شما درست دقت کنید خیلی از . ایمجمعی این آداب و رسوم من ذهنی را قبول کرده

ي من ذهنی زائد و عبس و اضافی است، لزومی ندارد ما خشمگین بشویم، برنجیم، بترسیم، لزومی ندارد هارسم

زندگی از ما نخواسته، لزومی ندارد ما آرزوي ضرر براي کسی بکنیم، ولو کینه یکی را ما به دل بگیریم، اینها را

شوید که دیگر احتیاج به میاي شادپس وقتی شما بی سبب شاد بشوید به اندازه. بینیممیپنهانی خودمان ضرر
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بیرونیاالن در ذهن وقتی ما من ذهنی داریم چیزهاي . تواند شما را بکشدنمیبیرون. خوشی بیرون ندارید

. کنیم توي آنها زندگی هستمیتوانند ما را جذب خودشان بکنند براي اینکه براي ما جذاب هستند و ما فکرمی

در حالیکه زندگی در این لحظه تام و تمام براي شما با شادیش و . شودمیاگر آنها را بدست بیاوریم زندگی شروع

.آرامشش آماده است

میبرآوردهادستماکهدستبرآر********مییگویهمجانیساقبهمستوخراب

شناسیم من ذهنی صفر شده، خراب شده، انسانی که نمیدر حالیکه از شدت آرامش و شادي دیگر خودمان را

دانم نمیگویدمی؟پرسی اسمت چیهمیزیاد شراب انگوري خورده و مست است و خراب است، خراب یعنی وقتی

تان و وقتی شما به اسم. براي اینکه خراب است مست است. دانمنمیکجاست؟تان خوب خانه. اسم من چیه

. شودمیشود، خراب و مستنمیشوند، دیگر من ذهنی بلندمیخصوصیاتی که به آن اسم چسبیده دیگر بی اثر

دیم، تو هم دستت را گوییم که ما هوشیارانه دستها را باال آورمی، یعنی به خدا به زندگیمییگویهمجانیساقبه

. خواهیم یکی بشویممیخواهیم برقصیم،میباال بیاور، یعنی

بارها . روممیسوي اوتسلیمافتد من دارم با مییعنی من هوشیارانه تصمیم گرفتم صرفنظر از این که چه اتفاقی

ش ایش است سنتهارسمیکی از ابزارهاي من ذهنی که جزو . صحبت کردیم این کار فردي است، جمعی نیست

آیم، نمیرسند؟ اگر زیاد نیستند منمیگوید که خوب چند نفر دارند به حضورمیمقایسه. مقایسه استاست 

این مقایسه است نگاه کردن به مردم، این . رومنمیآیید من همنمیآیید بیایید برویم به حضور برسیم،میشما

براي این که تا زمانی که شما من . مهمترین کار زندگی شماستکار فردي است، شما باید تشخیص بدهید این کار 

شوید،نمییش را دارید و دردهایش را دارید و نینداختید و در نوردیدید به خدا زندههارسمذهنی دارید و 

تان تهایتان را بیاندازید، حسادتوانید برسید، مخصوصاً دردهایش را، شما باید رنجشهایتان را بیاندازید، کینهنمی

انجام دادن و کار دادن و کتاب . گذارند شما وارد درگاه خدا بشویدنمیاینها. را بیندازید، ترستان را بیندازید

. داریدمیخواندن حتی عبادت کردن و اینها فایده ندارد تا زمانی که دردها را نگه

درتمند هستند، هر چیزي که برکت او شده قتسلیمشده انجام دهید، اعمال تسلیمولی اگر هوشیارانه شما اعمال 

پس شما . است و گرنه من ذهنی قدرت نداردشدهتسلیمقدرت فقط در انسان . کندمیشود قدرت پیدامیوارد

گویید ما حاال اگر چند نفر باهم میکنید با کسی کاري ندارید، ومینورافکن روي خودتان است، روي خودتان کار
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خواهم با تو میدستت را بده من یعنی من. کنمنمین خودم را بازهم با آنها مقایسهباشند اشکالی ندارد ولی م

ي من ذهنی این است از بس شکست خورده، چرا هارسمیکی از . یکی بشوم، با او یعنی با خدا، این امکان دارد

ما واقعاً انتظار داري که االن به یک آدم معمولی بگویی که ش. اش رفته نا امید شدهشکست خورده؟ با ابزارهاي من

بابا اینهمه در کتابهاي دینی نوشته موالنا نوشته که شما در حالی که . گوید نهمیبا خدا در این جسم یکی بشوي؟

توانید با او یکی بشوید، به گنج حضور زنده بشوید، به بینهایت خدا زنده میاید هوشیارانهتوي این تن زنده

کند این هم پیروزي شیطان است، نمیباور! کند کهنمیباور. و پست را بینداز دوربشوید، این من ذهنی محدود 

.پیروزي من ذهنی است

آفرین بر شما براي شوید، میتوانید از دردهایتان راحت بشوید، آزاد بشوید کهمیکنید کهمیاین که شما باور

کنید چون از مردم بطور کلی نمیبه مردم هم نگاهشوید ونمیکند شما را نا امید کند، ومیاینکه من ذهنی سعی

.چون تجربه کردند دیدند که نشده. شودنمیگویندمیبپرسند

میزردخروزارکهرحماَبادهاریب*********سونیامیاکردهقلنَماکهقلنُاریب

کدام سو؟ به . ایم به این سوگوییم هوشیارانه که ما دیگر نَقل کردهمیما به خدا. شیرینی را بیاور، شادي را بیاور

شراب قرمز عشق است برکات شراب قرمز را بیاور،رحماَبادهاریب. فضاي یکتایی از جهان نقل کردیم به پیش شما

، مریضیم، یعنی ما رنجوریممیزردخروزارماکه. دهد انرژي زنده کنندة اوستمیزندگی است هر چی که او

:گوییممیگوید؟ دوباره به اومیشنود ببینیم معشوق چهمی.بیچاره شدیم، نگاه کن صورت ما را زرد است

میسردمِدافسردهکهگرمبپرس******مییتويِالابتتسلیمکهسالمبکن

ما چه جوري سالم. سالم کنگویید، شما هم به من میگویید به خدامیشما به زندگی. کنیممیما به شما سالم

یعنی مییتويِالابتتسلیمابتال یعنی امتحان، . مییتويِالابتتسلیم: دهدمیکنیم؟ همین طور که موالنا توضیحمی

دانم میپذیرم بدون قید و شرط و قبل از رفتن به ذهن، منمیآوري منمیاین لحظه هر اتفاقی را که تو پیش

دا یا به زندگی، من رفتم به جهان از جنس تو بودم، رفتم چسبیدم به چیزها، من باید هر گویید به خمییعنی شما

خواهد میام دلمدانم ابزارهاي خودم آن چیزي که خود من با من ذهنیمیکنی با تو موازي بشوم،میکاري که تو

ز من اي خدا اي زندگی تو االن مرک. چرا؟ براي اینکه هر چیزي را که چسبیدم شده مرکز من. آن درست نیست

ولی من کامالً قبول دارم که شما این لحظه اتفاقی را . پس فکرهاي من باطل است، فکرهاي من ذهنی است! نیستی
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پذیرم انرژي تو میبپذیرم، وقتی) همه اینها مربوط به این لحظه هست( جلو من بگذاري من اتفاق را در این لحظه

شوم که از اول بودم، یعنی از جنس تومیدوباره از جنس همین هوشیاريذیرم پمیشود وقتیمیوارد وجود من

. شوممی

خواهیم آن را زیاد میکَند ما چسبیدیم به آنمیکَند، خوب وقتیمیچسباند به چیزي بعدمیدر واقع خدا ما را

و . درد درد هوشیارانه استاین . کشیدمیپذیرید دردمیآیدنمیآید، وقتی شما خوشتاننمیکنیم، خوشمان

زیبایی و برکت او وارد شود که خرد او، انرژي او، عشق او،میسببتسلیمکنید درد هوشیارانه و صبر و میصبر

کند، این کار شما میکند شما را هم آزادمینه تنها وضعیت را درستکند،میوضعیت بشود، وضعیت را درست

از مرکز آید؟میعقلش از کجا. گوید که اوالً عقل داردمیکند، چرا؟میمن ذهنی مقاومت. بی مقاومتی است

اش گفتیم از چسبیدن به چیزها درست شده، و تمام عقلش این است که آن چیزها را زیاد مرکز مادياش،مادي

بدهید، خواهید انجاممیبکند، ولی زیاد کردن آن چیزها کاري به تبدیل به خدا شدن ندارد، شما کار دیگري

وگذشتهتوجه کنید من ذهنی در زمان است، زمان گذشته و آینده است،. مربوط به این لحظه هستتسلیم

. استزماناسمشندهیآ

ذهنشدرکندانبارراهاتیوضعرییتغیعنی، رايمادراتییتغخواهدمیذهن؟ شودمیدایپکجااززماننیاحاال

پنجاتفاقمثالً. کندمیرهیذخرانیاوافتدمییزمانکیدریاتفاقهر، افتاداتفاقنیامثالً. کنديریگاندازهو

يریگاندازه. بزندسرآنهابهدوبارهبرودتواندمیوشیپقهیدقسهاتفاق، شیپقهیدقچهاراتفاق، شیپقهیدق

لحظهنیاشهیهمزمان. نداردوجودزمانخدانظراز. استیذهنزیچکیزمانپس. کندمیجادیازمانراتییتغ

زندهحضوربهاگرشما. کنندمیرییتغزهایچ، یزندگعنوانبهدیهستلحظهنیادرشهیهمشمایعنی. است

. استذهندرزمان،ستینزمانلحظهنیا. دیهستلحظهنیادرشهیهم، دیبشوزندهخداتینهایببه، دیبشو

خداتیابد، خداتیابدوتینهایببهشما. استيعمودجنسازلحظهنیا. ردیگمیاندازهرایافقراتییتغزمان

. دیشومیزندههماوتیابدبه، دیبشوزندهخداتینهایببهشماپس. زندهشهیهمیعنی

بدن. کندمیرییتغهمشمابدننیا. تینهایبعمقبهدیهستساکنودیهستزندهلحظهنیادرشهیهمشما

نیاستهيجورچهدیکنمیتوجه.دیمانمیشمایول، ردیممیوافتدمیباالخرهکندمیرییتغ،...،کندمیرییتغ

. دیکنمییزندگآندرفعالًیولستینشماجزوبدن
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رایاتفاقهر؟ هیجورچهمنسالم. کنممیدارمسالممنچونکنسالممنبهکه:دییگومییزندگبهشماحاال

بههمابتالنیا. یکنمیامتحانمرايدارتوکهدانممیو. استمنسالمنیارمیپذمیمنيگذارمیمنيجلوکه

خواهدمیشماراخداکنفرضاآلن. استدرستدوهربوخ. استکردندرددچارهماستکردهامتحانیمعن

اگر؟ درستهندبکَنیاازراشماکهآوردمیشیپیاتفاقکیبوخ. يزیچکیبهدیدیچسبهمشما،کندامتحان

اوجنسازماندیبب، کندمیامتحانرامالحظههریزندگ. نهایدیاشدهاوجنسازندیببکندمیامتحاندارداوال

هانیانمکَمیمندیگومی.آنبهمیدیچسبنیابهمیدیچسب؟ میستینچرابوخ.میستینندیبمی؟هنایمیهست

. يبشوندهکَآنهاازتوکهآورممیبوجودیاتفاقپس. نمبکَاستقرارراتومن. را

.بکنیخواهمیيکارهریزندگدییگومیشماحاال،شدماندیآخوشحاال،شدحاال. ستینماندیآخوشاتفاق

آن. میگونمیيزیچرفتدستمازيزیچکیدمیدیوقت. موشمیمنبوخ، یکنجدانیاازرامنیخواهمی

،راشماپرسدمیگرمموقعآنحاال. هستمتوبا، منکینمتیشکا، امدین، اورمیبدستبهخواستممیکهرايزیچ

، مامرکزشدهکهاشيانرژازش،یحرفهاازمابله. میشدافسردهیذهنمنسردازدممانکهیايبرا. گرمبپرس

تا. مرابکنزنده، بدهراتیانرژیعنی، بپرسگرم. استخیمثلمایارتعاشفرکانس. میندارحالمیاشدهافسرده

. دیایبتويانرژبگذار، کنمکاریچبفرماتوحاال، کردمگوشيمادمرکزنیايحرفهابهحالبه

دیقیعنی. شرطودیقبدون، ذهنبهرفتنازقبلیعنیقضاوتازقبلاستلحظهنیااتفاقرشیپذ، تسلیمپس

قبولگفتهخداکهدییبگودیتواننمییحتدییبگودیتواننمی،دیاوریبدیتواننمیشمايمادویکیزیفشرطو

. لحظهنیااتفاقرشیپذيبرادیبکندیتواننمیشمایاستداللچیه. استاستداللنیا. کنممیقبولهممندیکن

مننکیعياریشوهعنوانبهدیتوانمیلحظهنیاشمایعنی، داردنکیعیذهنمنباشدادمانیاما. لحظهنیا

دیشومیمتوجهدیباشناظرحضوراگر. دیبزنراناظرحضورنکیعدیتوانمی،دیبزنرازماننکیع، دیبزنرایذهن

یزندگبرکتبادارنداتفاقاتکهدینیبمیهمذهناً، شمااتفاقاتبهزدیرمییزندگبرکت، یزندة زندگيانرژکه

.شوندمیعوض

کهدیگومییعنیدهدمیمیتعم، باشدچشمشیذهنمننکیعوبدهدگوشیذهنمنبایکسکیکهاآلنیول

. دیگرباشديطورنیاعمرمآخرتاکهاستنیامنظورتان، رمیبپذراموضوعنیامندییگومیشما، خوبیلیخ

صحبتما. نه، زمیعزنه؟ باشمداشتهدالرصدآخرتادارمدالرصدرمیبپذ،دارمدالرصداالن منمثالًاآلنبوخ
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یزندگبادیشومیيمواز. استآمدهدزدکهدیریپذمیاول، خانۀ شمابهاستآمدهيدزد. میکنمیرالحظهنیا

قهیبهدستاوباپاشوحتی ای. بزنزنگسیپلبهکهدیایباستممکندروناز. دآییمیچدرونازکهدینیبب

در، دیآمیآنجاازيفکرهر، دیآمیآنجاازيرفتارهر.ببردکندجمعاستیچهربگذارساکتنیبش، نهای، بشو

پس. دهدمیرییتغراتیوضعآن. استدرستآن، دیترسنمی،دیدهنمینشانواکنش، دیهستآرامشماکهیحال

، نهکنممیراکارنیامنآمددزدموقعهر، دمیفهممن، خوبیلیخکهدیینگوشما. استلحظهنیابهمربوط

. استذهنمالشدهیشرطرفتار. استذهنمالساختهشیپرفتار. يدادمیتعمنکهیايبرا. يدینفهمپس

نیاتسلیم. ستینیعملیبتسلیم. دیکنمیتوجه. دیآمیلحظهنیهم، دیآمییزندگازلحظهنیا، حضوررفتار

دیگومی،بدهمییگومیاآلن، میدادقرضپولدالرهزاردهمایکسکیبهبوخ، دیگومیزوریکیکهستین

، دهمنمیدیگومیشانیالحظهنیاکهریبپذشمانه.گریدندهدبگذاردهدنمیبوخدیگومیتسلیم، دهمنمی

رگیدیکیدیبگذارراپولتاندینباشما. رمیبگراپولممنکههستیراهچه، کنمتیشکا. دیآمییچدینیبب

نیاتسلیم. دیبگوزورنداردیاشکال.دیبگوزوردیبگذارکهستیننیاتسلیم، شمابهدیگومیزوریکیای. بخورد

عملنیا. کشدمیطولکارنیا. دیآمییچدرونازدینیببندیگومیزورشانیاکهدیریبپذلحظهنیاکهاست

ازدینشوتسلیمشمااگر. دیآمیورآنازبراي این کهاستشدهتسلیمفکرفکرنیا، استشدهتسلیمعمل

دم. دهدمیمابهراسردشدمجهینتدروکندمیشدهیشرطرفتارشذهن. استاثریبذهن. دیآمیذهنتان

. اوستيدردهاوسرديانرژاوسرد

میجوامردمهچوینورفشانبهماکه******دیخورنوشکهمیساقآندهدجوابمان

ارانهیهشکهحاالشما. باشدجانتاننوشکهدهدمیجوابمانخدایساقآن دیگومی،میجوانمردیعنیمیجوامرد

رایذهنمن، برگردانمراشمامنکهدیدهمیاجازهودیرفتیپذآورممیبوجودمنکهیاتفاق، دیشدتسلیم

نوريجورچهدیخورشوماه. هستمجوانمرد، ماهمانندینورفشاندرمنکه. جانتاننوش، دیدهنمیدخالت

تفاوتمن، کجاستاهلیکیآنداردرانیدفالننیا، استاهیسنیااستدیسفنیاکهندیگونمی؟اندازندمی

چهظاهرتان، دیهستکجااز، بودهیچناتگذشتهشماستینمهماصالًمنيبرادیگومیهمیزندگ. نه، گذارممی

رانورم. جوانمردممن، یباشیکهر، کنمکارتويرومنیدهمیاجازهارانهیشوهکهحاالیول. استيجور

یخواهمییکهر، کنممیوجودتواردمن، يشدتسلیمتونکهیامحضبهرابرکاتهمۀ آنیعنی. اندازممی
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فکرمانکهیا. استیذهنمنرسمهمماتعصبنیا. گذاردنمیتفاوتآدمهانیبخداکهدینیبمیپس. باش

از. ستینيزیچنوهمچ. کردخواهدنابودراهمهراهیبق، داردتوجهیخاصگروهکیبهخدافقطمثالًکه میکرد

حضوربهای، دارندیذهنمنایهمۀ انسانهاانسانها. اآلندیدانمیشماواقعدر. هستندیکیهمۀ انسانهااونظر

ایدینیببیذهنمنایراانسان. دینکننگاهظاهرشکلوافهیقبهشمایعنی. تادونیامخلوطای، انددهیرس

اهلوهیچباورشوهیچرنگشوهیچاسمشدیگر. نهایابیترک، یذهنمن% 70حضور% 30مثالًای، حضور

نورهمهبهباالازماهکههمانطور. ماهمثل، جوانمردممنکهدیگومیهمیزندگو. استنامربوط، کجاست

.اندازدمی

میازردینرامورعطامنعِبهماکه******وارمانیسلبگویلبهوندکُکَلکمتو

خودتوجودپادشاهراتوکهبخواهمنازمانیسلمثلکهدیگومیشمابهخدا. بخواهیپادشاهیعنی، ندکُکَلکم

دیگومیشمابهیزندگ. استطانیندة شینمایذهنمن. یذهنمن؟ استبودهیکماوجودپادشاهبحالتا. بکنم

يروسلطهیرونیبيزهایچ، يشومیپادشاهتویوقت. خودتوجودپادشاه، کنمبپادشاهراتوبخواهمنازتوکه

مقامنیباالترکشورکیدرپادشاهکه. ندارندسلطهتويرویرونیبيآدمها. يدارسلطهآنهايروتوندارندتو

بهاستگفتهمانیسل. کنعطامرایعنی، دهممینشانمناآلن، استۀ قرآنیآکیبهمربوطکهیلبه. است

چون، کنپادشاهرامنو. خواهممیرانیامن، راخودتبااتحاد، راحضورخواندمیخواهاآلنکهکنعطامن

. میستیناآلن، شوممیخودموجودپادشاه، بشومیکیتوبایوقت

رونیبدرزهایچیوقت، کندیعصبانراشماتواندمیمردمحرفیوقت، کندآشفتهراماتواندمیيزیچهریوقت

بهای، اوتینهایببهموقعهر. دیستینخودتانوجودپادشاهپس، دیدهمینشانواکنششما، کنندمیرییتغ

، رامورچهیعنی. مینکردآزردههمراموریحتماکه. يبشوخودتوجودپادشاه، دیشدزندهاوازیقیعمعمق

، بخواهديزیچمنازیکسهر. نداردتیاهمنکهیابابا، ستامورچهمینگفت، اوبهمیدادخواستهيزیچهممورچه

.دهممیمنباشدخودشيروافکننور، بخواهدارانهیشوهوبشودتسلیمنکهیاشرطبه

35، آیه )38(سوره ص قران کریم،

ابهالْو أَنت ي إِنَّکدعنْ بم دأَحی لغنبلْکًا لَّا یی مل بهی ورْ لاغْف بقَالَ ر

منازپسکهفرماعطایسلطنتوملکمراودرگذرمنيخطاازکرمتولطفبهیالهبارکردعرض

. یعوضیبخشندة بتنهاتوکهنسزدراياحد



Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

14: صفحه

نکهیایکی. میریگمیادیمازیچتادونجایاازحاال. بگذرمنگذشته يخطاهاازایخدا،استگفتهمانیسلیعنی

شمانکهیاشرطبه، گذردمیشمايخطاهااز خداکهدیگومیدارد. ستینمهماصالًگذشتهدردیکرديکارهر

يبدچقدر، يدارنهیک، يدیرنج، يشدنیخشمگیعنی. کندکارشمايرواودیبگذارودیبشوتسلیماین لحظه 

کیبعدبهلحظهنیاازنکهیاشرطبهگذردمینهایهمۀ ااز، يکردظلم، گرانیدبهيکردظلمبه خودتيکرد

استحضوردرفقطنکهیايبرا. بدهمنبهراحضور، بدهمنبهراخودممملکتیپادشاهو. یکنعملدیگرجور

کهدیگومیحاال. مینداریفرقگریهمدباماکه

م یدردهريدواما،مابردريدرآ*********میدیدیبسغمودردمافرقتوهجرز

تو، منازبخواهملکتو. شودمیگفتهمعشوقزبانازنهایاکهدینیبمی.استبخشوحدتتیب، تیبنیا

نیاعملدریولمیخواهمیزبانبهما. بگذاروبخواه،کنممییکیخودمباراتومنبخواهتو. بخواهیپادشاه

کارکیمانيمادمرکزباموقعآن. کنیکیخودتباراماایخدامییگومیزبانبهما،میدارمینگهرايمادمرکز

اثردریعنی، تقفروهجرز:دیگومیحاالمیشونمیتسلیم، کندفکراوکندعملاومیگذارنمی،میکنمیدیگر

.میخورديادیزغمودردما. ییجداويدور، فرقتهماستيدوریمعنبههجرهم، یذهنمنییجدا

. دیبگویزندگبهانسانکهکندنمیهمفرق. دیگومیانسانبهیزندگ. کنطلوعکهدینیبمیپس، مابردريآدر

، شدهآگاهخودازهوشیارينیایعنیکهاستیتیبنهایا، کندمییکییزندگباراانسانکهییهاتیبآنتمام

. دیشومیجمعواشیواشیشما؟ کندمیطلوعيجورچه. کندمیطلوعدارد. رودمیخودشاصليسوبهدارد

میتواننمیما، کندجمعراماتواندمیاوفقط، نرودادمانیموقعچیهنکتهنیا. او؟ راشماکندمیجمعیک

، کنطلوعدیگومینکهیامثل، مابردريآدر. استبودهنیهمبشربزرگاشتباه. میکنجمعجهانازراخودمان

توومنتواندمیما. میدردهريدواماکه، منبصورت، منبا، منيپهلودیگومییزندگیعنیمابردر،ایبباال

.رونیبازدینگرددوادنبال. دیهستخودتانيدردهايدواشماپس. استدردهريدوا، خدابامااتحاد

یزندگاالصولیعل. دیدردهريدواهمشما، دیهستیکیاوباهمشماچون، استدردهريدواخدادییبگواگر

خودش را و ندکَمی،دیبشوتسلیمودیبدهاجازهاگرشمابعد، جهانبهچسباندمیآوردمیانسانبصورتراما

شوید بعد از آن انرژي خودش را بوسیلۀ شما میشود یا شما به او زندهمییعنی به شما زندهکندمیدر شما برقرار

کند دواي هر درد است، دواي میکند به جهان، این انرژي که بوسیلۀ شما از طریق او تشعشع پیدامیتشعشع
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ي من هارسموي هم یکی از همانطور که خواهیم دید امروز در مثن. آیدنمیدواي شما از بیرون. شما هم هست

دهد مخصوصاً در میدهد یک دوامیرویم دکتر یک قرصمیکندمیذهنی این است که ما هر جایمان که درد

من ذهنی است یعنی رسمنویسد، این هم میکند آن داردمیکنی که اینجایم دردمیهمین آمریکا، تا دهان را باز

توانم بکنم، نمیدي را که دوري از زندگی بوجود آورده درمان کنم،توانم بوسیلۀ یک جسم خارجی درمیمن

خواهم معالجه میتواند تسکین بدهد شفا بدهد با وارد کردن یک جسم خارجی به بدنممیدردي را که انرژي او

این احتیاج به دواي دکتر نداریم، داریم نه براي گویمنمیغلط است حاال من. من ذهنی استرسمکنم این هم 

. کار

میردوماکه؟راردماويآرتحفهچه*******بستانگلوجفاخاربهخستهآردل

در واقع او شما را فرستاده به جهان چسبانده به چیزي، االن . می گوید دلت را بگذار زخمی بشود به خار جفاي من

شود و به نظرمیما که مادي است زخمیخواهد بکَند که شما جدایی را یاد گرفتید دیگر، بِبرَد، این دل میکه

گفت پس اگر من ذهنی. گوید نچسب، تو مال منی از جنس منیمیکندنمیکند، ظلممیآید که خدا دارد ظلممی

این ظلم و جفاست اشکالی ندارد زخمی بشو، بپذیر درد هوشیارانه بکش، بگذار من تو را بکَنَم، یعنی خدا شما را 

که چسبیدید، صبر کن درد هوشیارانه بکش و گل را بگیر، گل حضور است اتحاد با اوست و بکَنَد از آن چیزي 

.کنممیتوانیم جور دیگر هم معنی کنیم ولی من حاال این جوري معنیمیماورد یعنی گالب،

که این را آوردم بریم هر لحظه میآورید به ما؟ یعنی ما چیزهایی را به خدا کادومیگوید کی شما گالب را تحفهمی

گوید خدامییعنی زندگی. که ما وردیم، که ما خودمان گل هستیم. در حالی که این هوشیاري جسمی است

کنی تقدیم مامیعبادت بوسیلۀ من ذهنی. کشیمیات را هر لحظه به رخ ماایم شما آب ذهنیگوید ما گلمی

پس هوشیاري جسمیت را براي ما کادو نیاور، دل زخمی .یعنی گالباوردل، مماء یعنی آب ورد یعنی گ! کنیمی

کَنَم و هیچ موقع شکایت مکن، خشمگین نشو میات را بیاور، هوشیارانه درد بکش، من دارم هوشیارانه تو راشده

.تجربه کنی با من یکی بشوي) گویدمییعنی خدا(تا من این گل را شو، درد هوشیارانه بکش،تسلیمصبر کن، 

میفردمالطفسنحوکرمدرکهایب******يماندجداخودجفتانومونسزاگر

. چسبیدیم، آنها مونس ما بودندهاکنم و به هر چیزي که چسبیده بودي، ما به چیمیمن تو را از من ذهنیت جدا

شود، خوشمانمیشویم او ضعیفمیدر اصل ما هوشیاري هستیم تا حاال این من ذهنی مونس ما بوده، ما جدا که
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شما خوشتان بیاید، حاال من ذهنی را پخش کنی شما به عنوان هوشیاري جفتهایی داشتی که فکر کردي . آیدنمی

من ات به عنوان من ذهنی، همسرت دوستت، هر چیز دیگري مقامت آنها مونس تو هستند مثل پولت، مثل بچه

کنی میتوانم انرژي بگیرم، تو مرا جدانمین دیگر از اینهاکنم، شما ناراحت نشوکه ممیدارم تو را از آنها جدا

ناراحت نباش براي این که در بخشش و زیبایی لطف آنها که اصالً لطفشان زیبایی نداشت، برکت نداشت، شما 

این زیبایی لطف دارد؟ این خوشی ) به به چقدر پول دارم به به این انرژي است دیگر(گیريمیانرژي که از پولت

هر چیزي را او از . گوید که پولت را بینداز دور، پولت را از دلت در بیاور آن جزو دلت نباشدنمی.گیرید، نهمیکه

گوید که ما یکتا هستیم در حسن لطف میولی. شویدمیشوید ناراحتمیدل شما در بیاورد شما دارید از او جدا

. تواند لطف کندنمیمثل ما کسی

دهد، به محض این میدر عوض لطف خودش راکند که چسبیدید به آنها میاز جفتهایتان جداپس زندگی شما را 

آید، لطفی که مال خداست خیلی خیلی بیشتر از آن و بهتر از آن لطفی میشوید لطف از آنورمیکه از چیزي جدا

ست که شما دنبالش هستید براي و این لطفی ا. اینها اصالً قابل مقایسه نیستند. گیریدمیاست که شما از اجسام

. کنیدمیهمیشه حس نقصشویدنمیهمین است که از لطفهاي اجسام سیر

میکردماهزارصدتوچوکارکهایب******ریخازیفلسموينکردکارتواگر

شده انجام ندادي بنابر این هیچ ذخیره حضور تسلیماش من ذهنی داشتی، هیچ موقع کار می گوید اگر همه

البته این را هم بگویم کار خیر، شما بگویید که من به فقرا کمک. نداري، مفلسی از خیر یعنی کار خیري نکردي

دانم این کار خیر و آن کار خیر اینها خوب است به شرطی که با حضور انجام بشود، من ذهنی شما نمیکنممی

اش من ذهنیش را بزرگ کرده به مردم نشان داده گفته من کنیم یکی اصالً هیچ کاري نکرده، همهنکند، حاال فرض 

صد هزار عالمت ،براي این که کار آدمهایی مثل تو راتو بیاسالش، این نباید نا امید بشود،50من من االن شده 

فقط بیا . کنیممیا کار تو را درستاي که داري میعنی در هر سنی با هر گذشته. ، ما راه انداختیمکثرت است

فقط اجازه بده من روي تو کار کنم، فقط با ابزارهاي من ذهنیت بسوي من نیا، بسوي من گالبت را . شوتسلیم

. نیاور

کردند گفتند که ما یک کادو ببریم پیش مییادتان هست آن قصه اعرابی و زنش، این عرب بدوي تو بیابان زندگی

فکر کردند چی ببرند بلی دیدند که بهتر از آب باران که جمع . به ما بکند کار ما درست بشودخلیفه تا یک بخشش



Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

17: صفحه

شده بود توي حفره گل آلود نیست، پس آن آب گل آلود و کثیف را ریختند توي کوزه درش را بستند و قرار شد 

و آب کوزه هم آب . رمز خداستدر اینجا خلیفه. شوهر این خانم بردارد ببرد پیش خلیفه که خلیفه در بغداد بود

هوشیاري ذهنی ماست و برد آنجا که کادو بدهد به خلیفه، البته آن دربانان و نگهبانان منتظر بودند، عرب را 

ولی از آن . و کادو هم به مرد عرب داد و بخشید. تحویل گرفتند بردند پیش خلیفه و خلیفه این کادو را قبول کرد

یعنی انرژي بینهایت خدا زندگی در هر لحظه جاري است این رود دجله یعنی چی؟رفتند دید میدر که بیرون

.گذرد، و خجالت کشید که با این همه آب، برداشته از بیابان آب گل آلود آوردهمیجلو قصر دارد

ام، این گلگوید باباجان من خودم میکه. کنیممیما هم هر لحظه این آب کثیف پر از درد من ذهنی را تقدیم خدا

گذرد، که این رودخانه رامیجلوي قصر من یک رودخانه بزرگشوي نمیچیه آخر براي من آوردي؟ تو چرا متوجه

حاال اگر آن عرب . اش را بیاورم به وجود تو، این آب را بینداز دور، تا حاال به روي تو نیاوردمتوانم یک شعبهمی

یادش . فهمدنمیشود یعنیمیلود کادو بیاورد این دیگر باعث شرمندگیآدجله را دیده برود بیابان دوباره آب گل

.رفته که رودخانه را دیده آنجا

میگردنیادرتامینینبماهيروکه*****بنشانراگردومشتاقچواشکاریب

شدن ما دوباره، وقتی تسلیمگوید مثل مشتاقان اشک بریز، اشک ریختن ما یعنی لطیف شدن ما میحاال به ما

شود به میو از دل ما انرژي پخششود، میشود، در آن لحظه دل ما از جنس خدامیشویم دل ما عدممیتسلیم

معتقد بودند که اشک هاکنیم از لطافت، و قدیمیمیهمه وجود ما، درست مثل اینکه یا شبیه این که ما گریه

.کردند خون دل است که آمده آنجامیشد فکرمیاثر گریه قرمزآید و وقتی که چشم در میچشم از دل ما

تواند گرد میشود و یک همچو چیزيمیوجود شما پخشپس بطور سمبلیک یعنی این که انرژي زنده زندگی در

کند، خشم گرد است، رنجش گرد است، ترس گرد میواکنشهاي من ذهنی را بنشاند، همیشه گرد بلندو خاك 

تمرین معنوي ماست، شما در این منتها مثل مشتاقان، مشتاق حالت سوم ،ارد ما زندگی را ببینیمگذنمیاست،

پذیرید پس از یک مدتی در اثر عبور این انرژي و میتوانید از پذیرش شروع کنید، وقتی اتفاقات رامیلحظه

شود و از شما به میجان شما شادآید یعنیمیریختنش به کار شما و بدن شما و به همه چیز شما شادجانی بوجود

.باید صبر کنید. کندمیبیرون فوران
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فکر کنید نه است به این لحظه تسلیمرا یا پذیرش اتفاق این لحظه را همیشه وقتی صحبت تسلیماز امروز شما

ضعیت را خواهید ومیاتفاقاً شما. عینک ذهن که همیشه باید این طوري باشد، نه همیشه نباید اینطوري باشد

کند، این شادي بی سبب است پس از یک مدتی میپذیرید شادي از شما عبورمیعوض کنید، پس بنابراین

شخص اینقدر به حضور . خواهیدمیدانید چیمیاشتیاق چیه؟ اشتیاق حالتی است که شما. آیدمیاشتیاق بوجود

و انرژي جاري خواهد، میند در بیرون چیدامیرسیده اینقدر آگاه شده، که بر اساس خواست حضور و زندگی

کند به طرف آن هدف، آن خواسته تیري است که رها شده به یک هدفی در بیرون، میشده از درونش را هدایت

. در مورد به حضور رسیدن هم همین است

ز دنبال این کنید هر رونمیاگر شما به حالت اشتیاق رسیده باشید که به حضور زنده بشوید تعهد دارید، رها

در این مرود هم . اشتیاق دارد به آن در بیرون. خواهد مثالً امتحانی بدهد شب و روز دنبالش استمیکارید، یکی

هر روز دنبال این کار است، کندنمیمثل مشتاقان بیاور، کسی که مشتاق حالتی است رهاتو گویدمیهمین است

ین انرژي بیشتر بیاید تا این گرد، گرد خشم، گرد رنجش، گرد خواهد امیاست، هر روزتسلیمهر روز دنبال 

هستیم، ما روي ماه رادردها، گرد ترس بنشیند تا چشمهاي من باز بشود، تا زمانی که توي این گرد و خاك

ترسیدمیشود شمامییعنی تا زمانی که این هیجانات بد در ما هی بلند. گذاردنمیتوانیم ببینیم گرد و خاكنمی

ید اینهاهستگوید شما دنبال عوض کردنمیآن یک چیز. دهیدمیشوید واکنش منفی نشانمیخشمگین

.گذارند که شما زندگی را ببینید، به آن زنده بشویدنمی

آید به چشمهایمان، از مرکز شما انرژي لطیف که از میکنیم از دل ما اشکمیپس یک مدتی همانطور که ما گریه

اینقدر گرد و هاخیلی. جاري بشود به فکرهایتان به عملتان به همه چیزهایتان تا این گرد را بنشانندآید میآنور

شود داد و بیداد، چه میبینند گم شدند توي آن، یک چیز کوچولویینمیخاك بلند کردند که اصالً هیچ جا را

شود شما یک گل نمیکند؟میجوري بازکند، زندگی یک گل را چه میزندگی یواش یواش کارخبره؟ آرام، تأمل 

.صبر کنبگویید گل کو؟ را بکارید نیم ساعت بعد بیایید

میردنَنیااوستادماکهگذارمابه*******طاساندرمهرهندازیمگزاف،خمش

یعنی گوید خاموش باش، ذهن را خاموش کن از طریق من ذهنی عمل نکن، گزاف میگوید، خدامیاز زبان زندگی

خواهید مهره بیندازید، ولی این میشتی است و شماتکهبیهوده، بی اثر، مهره بر طاس انداختن، فرض کنید
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کنیم، عملمیزنیم فکرمی، دیدید که ما با ذهنمان حرفاندازید فایده نداردمیها بی اثر است هر چقدرمهره

با دوستانمان بدشود،میشود، با همسرمان بدمیدهایمان برسیم، روابط ما با بچهنمیکنیم به هیچ جامی

ریزند این میشود، هی شما مهره بینداز، دیدید در شطرنجمیبدنمان مریضشود،میبا همکارمان بدشود،می

گوید میشو بگذار ما عمل کنیم زندگیتسلیمگوید میبازي من ذهنی است،یک بازي است، بازي زندگی است، 

به شما، ما استاد این بازي هستیم، این بازي بازي ما بوده که بردیم شما را چسباندیم به ذهن، بازیهاي ذهن هم 

کنید با حرف زدن زیاد با فکر میآنجا چه جوري در بیاوریم، نه شما، شما فکربازي ماست، ما بلدیم شما را از 

توانیم آزاد کنیم، از زبان زندگی، مینی به ما برسی، ما شما راتوامیکردن زیاد، واکنش نشان دادن، با جنگ کردن

کند به بازي، استادش کی هست؟ استادش میشوید شروعمیهر روز که بیدار. پس نرد بازي زندگی است

شود و پس از این شما میدهید او از طریق شما بازي کند، گفتیم این کار با رضایت شما انجاممیاجازه. خداست

. خواهید کردعمل

******

اگر گفتن است یعنی انْ شاء اهللاهمه مربوط به هااین مثنوي. چند بیت مثنوي بخوانماجازه بدهید در این قسمت

هر دو یکی یا خدا بخواهدانْ شاء اهللاشما بگویید و این که تسلیمخواهد به ما بگوید که می، موالناخدا بخواهد

و از آن اگر خدا بخواهدخواهید به یک چیزي برسید باید بگویید میگیریدمیتصمیمیاست، و اگر شما یک 

خواهد بشود و شما میلحظه به بعد موازي بشوید با زندگی و با من ذهنیتان عمل نکنید، و عمالً بگذارید هر چی او

یا به زبان اگر خدا بخواهدتوانید به زبان بگویید نمیخواهد بگوید که شمامیو. را جلو ببرد شما به نتیجه برسید

هستم، ولی این مرکز مادي را شما نگه دارید، هوشیاري جسمی را نگه دارید با من ذهنی فکر تسلیمبگویید من 

شاءانْ:کنید، خودتان تصمیم بگیرید، خودتان فکر کنید با من ذهنی خودتان هم عمل کنید و هی به زبان بگویید

.کنیدمیو اگر این کار را بکنید ضرر. شودنمیو نگذارید خدا کارها را انجام دهد ایناهللا

یکی این که خوانیم این موضوع روشن بشود، اگر روشن بشود چند تا چیز روشن خواهد شد،میچند تا مطلب

ز مصنوعی بنام کند، ولی یک چیمیشما از جنس زندگی هستید زندگی ندارید، زندگی روي شما در خودش کار

و یکی از یش،هایش با فکرهایش با عملهارسمآید که این همیشه مزاحم است با میمن ذهنی در ما ابتدا بوجود

تواند به مییش این است که با عمل کردن با فکر کردن مخصوصاً تند تند فکر کردن، تند تند عمل کردنهارسم
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کت زندگی و عشق زندگی و خرد زندگی وارد این کار شما و فکر نتیجه برسد، این کار غلط است براي این که بر

کنم، به نتیجهمیکنم، عملمیاگر شما آدمی هستید که تا به حال فکر کردید من خودم فکر. شودنمیشما

سالتان است 20تان به چهل پنجاه رسیده یا خودتان ثابت کردید دیدید نشده، اگر جوان هستید ، اگر سنرسممی

براي این که با من ذهنی و همه هم من ذهنی دارند هیچ کس نیست که به این جهان بیاید و از اول ان نکنید،امتح

یا آدمی مثل موالنا، اینها از من ذهنی درست نکند، و کسانی که از من ذهنی خارج شدند بزودي مثل پیغامبران

توانستند برگردند، یعنی کاري کردند که خدا بتواند اینها را برگرداند، او فقط بلد است ما را بچسباند تسلیمطریق 

.به جهان، ما را هم از جهان بکند ببرد با خودش متحد کند، فقط او و کسی دیگر بلد نیست

کند مدتها به بحث میاجشود، آدم ازدومیاگر جوان هستید به حرف موالنا گوش کنید ضرر نکنید، عمر آدم تلف

آید، هی آشتی میشود جدایی پیشمیکند، محیط مسموممیبا همسرش ناراحتی ایجاد. افتدمیو جدل و دعوا

شود نمیزندگی ما خوب. شوندمیي ما مسمومهاانرژي مسموم است و بچههاجدایی، آشتی جدایی و این انرژي

خوانم من میود، این حرفها را شما باید از موالنا بشنوید براي همینشمیشویم، بدنمان مریضنمیخودمان موفق

دهد که میسالم است تجربه شخصی ام نشان71در اینجا، و این حرفها درستند، در زندگی ما هم باالخره که من 

یک قسمت از این مثنوي مربوط است به .این حرفها درست است

ونفشانمدرختونکنمبازدرختازیکوهوةیمهکبودکردهنذرهکیکوهزاهدآنقصۀۀیبق

.درختازباشدافکندهبادهکخورمآنفشانیبهکتیکناوحیصرمینگورایکس

تان نباید از جهان دانیم که این قانون زندگی که شما با منمیبودکردهنذرآن زاهد کوهی ما هستیم، در واقع

کند شما میبیندازد، باد بیندازد یعنی انرژي زنده زندگی بیاید و هر چه او درستمیوه بچینید، بلکه بگذارید باد 

کما اینکه این شخص با خودش قرار گذاشته بود و کوه هم کوه این دنیاست یا کوه . تان نچینیدآن را بخورید، با من

و دائماً موازي با شما با من ذهنی نچینید،دهد میوه خوبی است میذهن است پس هر چی که ذهنتان نشان

باشید از طریق انرژي آن هر چی بدست آمد هر میوه ممکن است هر اتفاقی که این لحظهتسلیمزندگی باشید یا 

یعنی تکانمنمیافتد شما آن را بخورید و مبادا درخت را بتکانید یا یکی را بگویید که حاال تو بتکان، من گفتممی

یوه بیفتد من بخورم، آن هم درست نبوده براي این شخص، من آن میوه راحقه بازي کنید، تو بیا تکان بده م

.بدست آمده باشدتسلیمخورم که باد افکنده  یعنی زندگی برایم درست کرده باشد، هر چیزي که از طریق می
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1634، بیت سومدفتري،معنويمثنوي،مولو

شماریب،آنجایکوهرودمبس*********مارثوشجاراَبودهکُآناندر

ي خوب در آنجا هایعنی امرود یعنی گالبی، یعنی میوهرودمي زیادي بود وهامی گوید در آن کوه درختان و میوه

کنید که میمشخص است کجاست، این دنیاست و کوه ذهن و شما دارید نذر. زیاد بود یعنی در دنیا، بی شمار بود

آورد آن رامیشوم هر چی باد و انرژي آن بوجودمیبلکه موازياممن با ذهنم نخواهم خورد با من ذهنی

.شودمیخورم، حاال ببینیم چیمی

نمزدرنمینچنیزکردمعهد**********منتوباربای:شیدروآنگفت

آن درویش یعنی همه انسانها گفت که یارب من عهد کردم در زمان در ذهن میوه نچینم، یعنی میوة زمان را 

کنید در حالی که میپس شما در این لحظه نذر. گوید زمان زِمن هر دو یک کلمه هستندمینچینم، اشکارا موالنا

ام در زمان یعنی گذشته و آینده چیزي آگاه هستید که من بوسیلۀ من ذهنیکنید میهمه این صحبتها را درك

دست خواهد آمد که من آن را بگیرم بخورم که کنم که دیگر فردا چیزي بنمینخواهم چید، یعنی از حاال فکر

این همان است که بارها گفتیم در بیرون زندگی نیست، و این شخص هم فهمیده و شما هم . زندگی توش است

شده خواهم کرد تا از تسلیمدهید که من پس از این فکر و عمل میاالن فهمیدید شاید شما هم تعهدي به زندگی

براي اینکه آن باد . دهدمیاي به منور انرژي بیاید، از آن ور برکت بیاید ببینم آن چه میوهآن ور باد بیاید، از آن

افتد نه، نمیخورم اگرمیدارممیافتد برمیافتد اگرمیقرار است درخت دنیا را بتکاند، و ببینم که میوه

شعنتَمدرختازنمینچمن********انداختشبادکهوهیمآنازجز

نتَماي نخواهم خورد مگر آن من میوه. تواند درخت زندگی باشدمییعنی سالم، سر حال، پایدار و در اینجاشع

مگر اینکه انرژي تو و . یعنی از درخت زندگی من میوه نخواهم چید. میوه را که باد بیاندازد و خودم نخواهم چید

اگر من ذهنی من یک چیزي بوجود بیاورد من آن را.صالحدید تو و فکر تو و عمل تو این را بوجود بیاورد

.اندازم دور، با این خیلی شرط مشکلی استمی

قضاامتحاناتآمددرتا****************وفابودشخودنذربریمدت

خورد، میآمد و میوة آن رامیآمد انرژيمیشد و باد از آنورمیتسلیمیک مدتی به عهد خودش وفا کرد، هی 

چرا . من داشت نتوانست قضا یا قانون خدا شروع کرد به امتحان کردنشده داشت، تاتسلیمپس فکر و عمل 
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شویم بوسیلۀ جهان، میآورد، ما کشیدهمیکند؟ براي این که ما هنوز من ذهنی داریم، من ذهنی فشارمیامتحان

گویید حاال بابا این میوه چیز خوبی است میبعدشده، تسلیمکنید عمل میشما یک روز دو روز سه روز پرهیز

کند؟ شما میچه جوري امتحان. آیدمیاین درویش هم همین طور بود و امتحان خدا پیش! حاال یک دفعه بچینم

اینجا درد است، کینه است، رنجش است ولی هنوز ،شدم از جنس تو هستمتسلیمکنید که من دیگر میادعا

اینها باال خواهد آمد، وقتی باال خواهد آمد شما باید صبر کنید این را . پیش خواهد آمدنینداختی، خوب اینها 

.شودمیحال ببینیم چی. بیندازید یا رفوزه بشوید

دیزنبرمانیپبهخواهدخداگر********دیکناستثنا:فرمودسببنیز

عهد کردم این گفت من. نگفته بودانْ شاء اهللابگویید و این درویش انْ شاء اهللا: به همین دلیل است که خدا گفته

دهم تو مییعنی اگر خدا خواهد یعنی این که لحظه به لحظه من اجازهانْ شاء اهللا. نگفتانْ شاء اهللاکار را بکنم و 

د هستی و این اقرار من و فکر کنی از طریق من، و اقرار به این موضوع است که من بلد نیستم تو بلعمل کنی، 

تواند نمیتواند بلند شود و حتی درد شما ترس شمانمیمن ذهنی شما. داردمیذهنی شما را خیلی کوچک نگه

شود که نمیبراي اینکه شما گفتید اگر خدا خواهد، اگر خدا خواهد بگویید باید بگذارید خدا بخواهد،. بلند شود

گوییم که شما متوجه این موضوع باشید اگر میگر خدا خواهد داریم همین راشما دلتان مادي باشد و بگویید که ا

حتماً بگویید :براي همین خدا گفته است.شود یا یک چیز لفظی ظاهري استمیخدا خواهد شما واقعاً عمالً انجام

. پیمان را نگه دارید. بگویید بلکه به پیمانتان برسیدانْ شاء اهللاو اگر من بخواهم

نهمیداغدگردلبرهرنفس********دهمیلیمدگررادلزمانهر

چسبد به او، بعدمیرودمیدهممیمن دل تو را از بیرون میلی) گوید میاز زبان زندگی( چرا؟ براي این که 

چسباندمیراهش این است. کند؟ براي این که این را هوشیار شدن استمیچرا این کار را. زنممیکَنَم و داغمی

کافی است به دو سه تا چیز . شویدمیشویم، ولی شما این چیزها را بدانید زود بیدارمیکَنَد در اثر درد ما بیدارمی

کَنَد دیگر با چند دفعه چسباندن و کندن بیدار شوید و نچسبید، و جدایی میچسباندمیبچسبید، وقتی او شما را

گیریم، جدایی یعنی ما غذا را به دهان خودمان میسالگی جدایی را یادرا هم یاد گرفتید ما تا هفت هشت 

که بگذاریم و براي خودمان پول در بیاوریم روي پاي خودمان بایستیم، نچسبیم به دیگران، فردیت را یاد بگیریم

در عین حال کندمیچسباندمیو فرقمان را با دیگران بگذاریم، یاد بگیریم ولی همیناي خودمان کار بکنیم بر
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این طور نیست که ما هی بچسباند به چیزها بکند دردمان بیاید، این . شود که تو از جنس من هستیمییادآور

گوید باز هممیاز زبان زندگی. کنیمنمینه این دفعه دیگر. شکایت کنیم. دردها را روي آن دردها انباشته کنیم

کُلُّ شَیء عنْ مرادي ال یحید************کُلُّ اَصباحٍ لَنا شَأْنٌ جدید

.شودنمیدر هر بامداد کاري تازه داریم، و هیچ کاري از حیطه مشیت من خارج

هر صبح یعنی هر لحظه من در یک کار جدید هستم یعنی چی؟ یعنی هر لحظه من یک چیز گوید، میاز زبان خدا

و یکی از تغییرات من همین . و در حال تغییر استجدیدي براي شما بوجود بیاورم، در حالیکه ذهن ثابت است

حاال ،خواهی بداري، هر لحظه یک کار جدید دارممیپاشاندن ذهن توست، که چسبیدي به چیزها و آنها را نگه

توانیم نمیکنیم او متوجه است و فراتر از حد و حدود تعیین شده او بیرونمیهمین را بفهمیم یعنی ما هر کاري

خواهد روي شما انجام بدهد، عینک من ذهنی تغییر را قبول ندارد، میر لحظه یک کار تازه زندگیبرویم و ه

قران هست حاال این موضوع مربوط به چند تا آیه. خواهد انجام بدهدمیزندگی هر لحظه یک تغییري روي شما

را که معنی انْ شاء اهللایا هداگر خدا بخواخیلی مهم است براي اینکه معنی دهم سریع میکه من به شما نشان

یکی همین که در مصرع اول بود. کندمیدهد مشخصمیتسلیم

29، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

َماَواِت َواْألَْرِض ۚ ُكلَّ َیْوٍم ُھَو فِي َشأْنٍ  َیْسأَلُُھ َمْن فِي السَّ

.او هر روز در کاري استکند،می]حاجت[و زمین است از او درخواست هاهر که در آسمان

خواهد انجام مییعنی هر لحظه در کاري است او یعنی خدا، حاال در مورد شخص شما هر لحظه یک چیز جدیدي

چه جوري اجازه بدهید با موازي شدن با پذیرش اتفاق این لحظه، . بدهد و تغییر جدیدي، شما باید اجازه بدهید

و حاال همین آیه مربوط با . تواند انجام دهدنمیید انرژي او رد بشود، کار رااگر اتفاق این لحظه را نپذیرید و نگذار

شودمیایات دیگر

15، آیه )50(قرآن کریم، سوره سوره ق

ِل ۚ َبلْ ُھْم فِي لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِدیدٍ  أََفَعیِیَنا بِاْلَخْلِق اْألَوَّ

بلکه ] دوباره آفریدن عاجز و درمانده شویم؟ چنین نیستتا از [آیا ما از آفرینش نخستین عاجز و درمانده شدیم 

) تجلی تازه اي(خدا هر لحظه در کاري .باز در آفرینش جدید در تردیدند] با این همه دالیل روشن و استوار[آنان 

.است
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این گذاریم؟ براي اینکه شک داریم به آفرینش جدید خدا، شما شک دارید؟ اولی نمیمی خواهد بگوید که چرا ما

کنیم، اگر شما میخواهد یک چیز جدیدي بیافریند، ما مقاومتمیبود که خدا هر لحظه یا زندگی در هر لحظه

کنید، چقدر میببینید که چقدر مخالفتتان را بسنجید، قبول ندارید میزان مقاومتتان را بسنجید، عدم پذیرش

. پرسد اولش عاجز بودیم؟ نه نبودیممیاز شما. دیمگوید ما از اول همه چیز را آفریمیکنید، خالصهمیستیزه

دهی ما از طریق تو کار کنیم؟ براي نمیکنی ما عاجزیم؟ چرا اجازهمیپس تو چرا فکر. االن عاجزیم؟ نه نیستیم

. ي من ذهنی استهارسماین که در تردید هستی، براي این که شک داري، این شک از کجا آمده؟ شک از 

کند، تو به خلقت جدید و اینکه خدا در هر میمادي داري، این دل مادي هوشیاري جسمی ایجادبراي اینکه دل 

خواهد بنویسد، یک کار جدیدمیخواهد بکند، فکر جدیدي در فکرتمیلحظه یک کار جدیدي براي تو

. را نداشتیدهد به تو، اگر دل تو از عدم بود این شک میعادت کردي و شک داري، این شکخواهی بکنی می

خواهد یک فکر جدید یک وضعیت جدید بیافریند، شمامیخالصه خدا در هر لحظه یا زندگی در هر لحظه

و شاید هم تا به حال عینک من ذهنی داشتید که . گذاریدمیگذارید براي این که شک دارید، حاال بعد از ایننمی

شما تغییر را در خودتان . همه چیز در حال تغییر است. تغییر را قبول ندارد در حالی که نظام جهان تغییر است

. توانید اجازه ندهید که تا حاال ندادیدمیدهید، شما اراده آزاد داریدمیاجازه

دانید که این لحظه در حال ایجاد نمیشود براي اینکه در آفرینش خدا شک دارید ونمیچرا وضعیت شما درست

.شود؟ شخص شمامیتواند بکند، به ضرر کی تمامنمیکنیدمیمتیک چیز جدید است او ولی چون مقاو

اي است یعنی تازهخدا هر لحظه در کاري یا تجلی. بلی این هم مربوط به شعر قبلی بود فقط این پیغام یادتان نرود

شک بدانید این را و. خواهد براي شما انجام دهدمیخدا هر لحظه یک بدن جدید یک فکر جدید یک کار جدید

گوید که مربوط به آن هست مربوط به آیه بلندي است کهمیحاال یک چیز دیگر. نکنید بگذارید انجام بشود

:گویدمیآید این اشارات و شیطان هم بی کار نیست و شیطان چیمیگوید اینها از موالنامی

من چون مرکز مادي دارید گوید زندگی این لحظه در کار جدیدي است و شما نباید شک کنید، ولیمیشیطان

زنم، و شما این لحظه که قیامت میزنید منمیحرفهایی که در ذهنتان. ذهنی دارید، من ذهنی نماینده من است

توانستید به حرف من گوش میخورید، ولی بدانیدمیکنید، در نتیجه شکستمیشماست به حرفهاي من گوش

من . هوشیاري و از جنس خدا بودن از من و از من ذهنی قویتر هستیدگوید شما به عنوان مییعنی شیطان. ندهید
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گویم در خدا تردید کنید، به حرفهاي او گوش ندهید، و خدا در هر لحظه دنبال کار جدیدي میزنم،میشما را گول

ی را این ثابت و ساکن ذهن عینک ثابت بودن را به چشم بزنید به حرف من گوش کنید همان حرفهاي قدیم. نیست

در صد 99، تکرار کنید ...تکرار کنید با فکرها و باورها هم هویت بشوید همه اینها را تکرار کنید هی تکرار کنید،

خواهد هر لحظه فکر جدیدي از شما میاین که خدا. گویدمیگویم شیطانمیفکرهاي شما تکراري باشد من

گوید براي چی به حرف من گوش کردي؟میزندمیگولولی بعد از این که ما را. بوجود بیاورد شما گوش ندهید

.که مربوط به همآن بیت بود22بلی آیه .توانستی گوش نکنی براي این که من روي تو سلطه نداشتممی

22، آیه )14(قرآن کریم، سوره ابراهیم

َ َوَعَدُكْم َوْعَد الْ  ا قُِضَي اْألَْمُر إِنَّ هللاَّ ْیَطاُن لَمَّ َحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفأَْخَلْفُتُكْم ۖ َوَما َكاَن لَِي َعلَْیُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن إِالَّ َوَقالَ الشَّ
ا لِي ۖ َفَال َتلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسُكْم ۖ َما أََنا بُِمْصِرِخُكْم َوَما أَْنُتْم بُِمْصِرِخيَّ ۖ إِنِّي َكَفْرُت بِمَ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتمْ أَنْ 

الِِمیَن لَُھْم َعَذاٌب أَلِیمٌ ْكُتُمونِ أَْشرَ  ِمْن َقْبلُ ۗ إِنَّ الظَّ

یعنی ما در این لحظه شکست خوردیم و پایان یافته] محاسبه بندگان[هنگامی که کار ] در قیامت[و شیطان 

بندگان، نسبت به برپایی قیامت، حساب [یقیناً خدا : گویدمیي ذهنیهابه منیعنی] به پیروانش[شیطان برده

که آنچه [، و من به شما وعده دادم یعنی هر چه خدا گفته بود درست بودبه شما وعده حق داد] پاداش و عذاب

،در وعده ام نسبت به شما وفا نکردم] من[و ] بینید که وعده خدا تحقّق یافتمیخدا وعده داده، دروغ است، ولی

شویم رنجیدهمیآید، ما خشمگیننمیهنی جور دربراي اینکه هیچکدام از حرفهاي من ذگویدمیشیطان

رود دوباره یک لحظه بعدمیکنیم و در واقع این لحظه از دست مامیشویم و مالمتمیشویم و سرخوردهمی

گوید شیطان میرودمیتوانیم بلند شویم به عنوان زندگی آن هم از دست مامیشود این لحظه، این لحظه مامی

گوید به میگوید من ذهنیمیشیطانمرا بر شما هیچ غلبه و تسلّطی نبود،،گوید کهمیبه شماکندمیاین را

اي ندارد، شما گوید براي چی به حرف من گوش کردید، یعنی گذشته و آینده نسبت به این لحظه سلطهمیشما،

بیشتر است یا گذشته که در گذشته رنجیدید، کینه دارید رنجیدید، قدرت این لحظه که زندگی است خداست 

گوید نه این لحظه بیشتر بود، خدا بیشترهست تو هم که از جنس او هستی از من میشیطان است؟ شیطان

و ] به دعوتی دروغ و بی پایه[فقط شما را دعوت کردم ،قویتري، تقصیر خودت است که به حرف من گوش کردي

سرزنشم نکنید، بلکه خود را سرزنش کنید، نه من پذیرفتید، پس] بدون اندیشه و دقت دعوتم را[شما هم 
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من داشتید ورزي شما که در دنیا درباره فریادرس شمایم، و نه شما فریادرس من، بی تردید من نسبت به شرك

بیزار و منکرم؛] که اطاعت از من را هم چون اطاعت خدا قرار دادید[

ا هستم به حرف من گوش کردید به حرف زندگی گوش که شما فکر کردید که من معادل خدگویدمیشیطانیعنی 

کردمف شما قویتر از من بودید براي میچرا؟ من در دل شما بودم من مقاومت ایجاد. نشدیدتسلیمنکردید، شما 

با من شما مشارکت کردید من روي شما سلطه نداشتم. چی به حرف من گوش کردید، تقصیر خودتان است

من از شما . گوش نکنید، شما گوش کردن به حرف من را مثل اطاعت از خدا قرار دادیدتوانستید به حرف من می

من ذهنی نماینده شیطان است گذرد که مال من ذهنی است، میکنم شما به حرفهایی که در ذهنتانمیسئوال

شیطان است، کنید مالمیتان بیشتر گوشتان، رنجشتان، کینهتان، حسادتکنید به حرف خشممیبیشتر گوش

. دهید حرف خدا بیایدمیشوید اجازهمیتسلیمیا این لحظه 

به حرف شیطان، هاکدام یکی؟ خیلی. و اجازه بدهید که خدا بخواهداگر خدا بخواهدیا انْ شاء اهللاگویید مییا

کتاب و تکراري گذرد و معتاد گونه و بی حساب ومیبه حرف همین حرفهاي من ذهنی که االن از سرشهاخیلی

تازه . کنید؟ تقصیر خودتان استمیگوید براي چی گوشمیپیطان. کنندمیگذرد به آن گوشمیکه از سرشان

.یقیناً براي ستمکاران عذابی دردناك استبه حرف من گوش کردید من از شما بیزارم، من اصالً از شما بیزارم،

. که به خودمان ستم کردیمستمکاران همین خود ما هستیم 

به هر حال بعد از این هم در همین قصه مرد کوهی که ما هستیم یاد آوري کنم مرد کوهی نذر کرد که من از این 

یعنی هر چیزي را که خدا برایمان درست کرده . اي را که باد انداخته باشدي دنیا نخواهم چید مگر میوههامیوه

یادش تسلیمنگفت و انْ شاء اهللاي را که او درست کرده باشد، ولی و هر میوهباشد هر فکري را و هر کاري را 

کرد، و البته که وسط قصه هستیم اینهم یاد آوري کنم این مرد کوهی چند روز میاش عملرفت، و با من ذهنی

د با میوه، آمده خیلی آورمیانداخت و شاخه را نزدیک اونمیانداخت، بادنمیوزید ومیاش شد و هی بادگرسنه

اش این است که زیر عهدش زد و همان موقع تنبیه الهی رسید و البته قصه است، نتبیه!دم دست و میوه را چید

کردند و کسی به داروغه خبر میو مال مسروقه را تقسیمدرست همان موقع در همان کوه دزدها جمع شده بودند

. اروغه رسیدند و دزدها را دستگیر کردند و این هم جزو دزدان گرفتندداده بود که دردها آنجا هستند و افراد د

آمد یک اسب سواري میوقتی تنبیه شدیدتر. گفتند تو هم با اینها هستی، خالصه در تنبیه این هم شرکت دادند
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خودم و عارف گفت تقصیر شد گفت که چرا آن را گرفتید؟ این که عارف است، چرا تنبیه کردید؟ میاز آنجا رد

.بود که با دستم یعنی با ذهنم از درخت دنیا میوه چیدم

: گویدمیخوانم برویم جاهاي دیگر مثنويمیبقیه قصه را نخواهم خواند چند بیت

در بیابانی اسیر صرصري ست*****در حدیث آمد که دل همچون پري ست

یعنی باد سرد و شدید و یک حدیث است از فرمایشات رسول که دل ما مثل پري است، اول هم گفت که صرصر

گوید رسول گفته که دل ما مثل می.فرستم که بچسبانم به چیزها و بکنممیفرستم آنورمیمن دل شما را اینور

. یک پر است در یک باد شدید

حدیث

ِمَن اْلـاَرِض َیقیُمھا الّریُح َظھراً لَِبطنٍ ِانَّ ھذا اْلَقْلَب َكریشٍة بَِفالةٍ 
.مون که باد، آن را زیر و زبر کندهااین قلب پري را ماند به

.رودمیهامون یعنی صحرا، پس دل ما مثل یک پري است که اینور و آنور

گه چپ و، گه راست با صد اختالف*******باد، پر را هر طرف رانَد گزاف

هااین که این چپ و راستبا صد گونه دگرگونی و یابرد، بیهوده میبرد به آن ورمیرا به این ورباد این پر دل ما

رود آن ورمیماند، هی این ورمیخواهد بگوید که دل انسان اولش مثل پرمیباهم خیلی فرق دارند، یعنی چی؟

گوید در میبعدش هم. چسبدمیآیدمینشیند و وقتی خوششمینشیند روي آنمیرود توجه ما روي اینمی

آورد در این میدیگ جوشان یعنی نیروي زندگی درد بوجود. گفته که مثل دیگ جوشان است. یک حدیث است

آید که دل تو نباید مثل پر اینور میآید یا یک هوشیاريمیدیگ جوشان در اثر درد هوشیارانه اطالعاتی از آن ور

شویم میگذاریم و با آن هم هویتمیلمان را بصورت توجه زنده روي این چیز آن چیزپس ما هی د. و آنور برود

شود دل ما مثل آب جوش بجوشد، و از این جوشش درد ایجاد شود و اگر این درد میبعد همین کار سبب

هم هویت شدگی و با این کار دل اصلی که شما هستید از . هوشیارانه باشد ما بفهمیم که نباید این کار را بکنیم

.شودمیجدا

کابِ جوشان ز آتش اندر قازغان***********در حدیث دیگر این دل دان چنان

گوید یک حدیث دیگر است که دل را مثل دیگ آب جوش فرض کن، می.یعنی دیگ، لفظ ترکی استقازغان

حدیث
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لََقْلُب اْلمؤِمِن اََشدُّ َتَقلُّباً ِمَن اْلقُدوِر فی َغلَیانِھا
یش همانند دیگ در حال جوش استهامثَل قلب مؤمن در دگرگونی

گوید می، موالنا وقتیگذارم که داشته باشید براي شما خوب استمیاین اطالعات را من براي مراجعه اینجا

داردي قرآن هابینید که اگر کسی هم اعتقاد به آیهمیگیرید ومیحدیث یا آیه ما باید توضیح بدهیم و شما یاد

. کندنمیکند بداند کهنمییا اگر عمل. کندنمییا ببینید که کجاها عمل. باید به آن گوش بدهد

آن نه از وي، لیک از جایی بود************هر زمان دل را دگر رایی بود

که این این کند، میکند، راه دیگري پیدامیجوشد هر لحظه دل یک اندیشه دیگر پیدامیگوید وقتیمیحاال

پس اول مثل پر . این جا همین جاي زندگی است. دفعه از دل نیست، از دل مادي بلکه از یک جاي دیگري است

رسد که میجوشد اگر هوشیار باشید پیغام اومیجوشد وقتیمیرود، در یک صحرا باد شدید، بعدمیاینور آنور

آوردمیزندگی ما راچسباند، پس اولشمیز ولی اولشکشی که براي اینکه چسبیدي به فالن چیمیاین درد را

.جوشاند در این جوشش درد هستمیرود، بعدمیرود آن ورمیچسباند به چیزها، مثل پر هی این ورمی

کشم براي اینکه دل من مثل پر بود،میگویید دردمیگیریدمیکنید و ازش پیغاممیشما این درد را تجربه

م که امروز اگر پر باشد این دل مال من است روي هر چه بخواهد بشیند من باید مواظب باشگذارم مثل نمی

. گفتن استانْ شاء اهللاگوید این تأمل این حذر یعنی دوري و این نگاه کردن جان میرسیدیم خواهیم خواند که

د و در این تأمل زندگی از طریق او دهد زندگی از طریق او تامل کنمیگوید اجازهمیانْ شاء اهللایعنی کسی که 

. شویدنمییعنی مثل پر این ور آن ور رانده. آیدمیو در این تأمل دوري پیشتأمل کند،

عهد بندي تا شوي آخر خجل؟***************پس چرا ایمن شوي بر رايِ دل

انْ شاء دل مادي، و عهد ببندیم مثل مرد کوهی آخر سر چون بامشوینمیشوي،میایمنبر رايِ دلپس چرا تو

. نگفت، نگذاشت که زندگی از طریق آن کار کند باالخره خجل شداهللا

بینی و، نتوانی حذَرچاه می***********این هم از تاثیر حکم است و قَدر

توانی بکنی، اولش نمیبینی حذرمیمی گوید این هم از تاثیر همین اجراي حکم خداست براي این که چاه را

االن براي خیلی از ما تامل الزم است حذر الزم است، ولی بازهم در این . شویدمیاینطوري است بعداً شما مواظب

گیرید نچسبید به چیزي و تا زمانی که عینک هوشیاري را میشما تصمیمفرآیند ما ممکن است نتوانیم حذر کنیم 

چینید خوب البته تو میآید، فوراً میوه رامیبید یک دفعه عینک من ذهنی به چشمتانچسنمیبه چشم دارید
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دهید ولی یکبار دو بار سه بار، باید بیدار کننده باشد این که چرا این اتفاق میافتید بعد ضررش رامیدامش

بشود چون اگر این من اینجا باشد افتاد؟ تا زمانی که من هست اینجا اینقدر باید این کار را بکنیم که این من تمام

بعد در اثر درد دوباره. چسبیممیزند ما با عینک او ببینیم فوراًمیکند، عینکش را به چشم مامیما را غافلگیر

دهید خدا از طریق شما کار میگوییم که این چه کاري بود و عینک زندگی و تأمل و حذر و خدا بخواهد و اجازهمی

او خودش را در توانید از آن چیز دوري کنید و یواش یواش به این ترتیب مینرژي اش را وارد کردکند، همین که ا

افتیم میبینیم ومیکند به اصطالح در اثر حذر یعنی تا زمانی که من ذهنی است چاه رامینصب. کندمیما برقرار

.توي آن

دام و افتد در عطَبکه نبیند ***********نیست خود از مرغ پرّان این عجب

حاال شما. بیند عجب نیست که این مرغ بیفتد به دام و هالك بشودنمیپرد و دام رامیمی گوید مرغی که

دانید که دام چیه، چسبیدن به هر چیزي دام است، و طرح زندگی اولش این بوده که شما را بچسباند و بعد می

گوید که اگر میاق افتاده، دام را دیدید نباید واردش بشوید، دارد این رابکَنَد، بچسباند و بکَنَد، چند دفعه این اتف

افتد، میتوشیکی نبیند 

فتدگر بخواهد، ور نخواهد، می**********این عجب که دام بیند هم وتَد

. افتد در داممیبیند و بخواهد نخواهدمیبیند و هم دام رامیو این عجب است که که هم میخ دام را

پرد با پرِّ خویشسوي دامی می*********چشم باز و گوش باز و دام پیش

.پردمیمی گوید چشم باز و گوش باز است و دام پیش است ولی با پر خودش سوي دام

بگویید، انْ شاء اهللاکنید مثالً به حضور برسید زنده بشوید باید میپس از نتایج این قصه این بود که اگر شما عهد

اهللا در طول این قصه . شوید اجازه بدهید زندگی از طریق شما کار کندتسلیمبگویید از آن لحظه به بعد نْ شاء

گذاریم بدلیل اینکه بوسیلۀ من ذهنی شکنمیکوتاه موالنا گفت که خدا هر لحظه در یک کار جدیدي است و ما

کار جدیدي است و بلد است و زندگی گفته و کنید که زندگی در هر لحظه در یکنمیحاال شما شک. کنیممی

. خدا گفته مگر من در آفرینش اولیه ناموفق بودم که االن آفرینش یادم رفته باشد من همیشه آفریننده هستم

زنم شما به حرفهاي بی میگوید من هی در سر شما حرفمیکنید؟ بعد هم گفت که شیطانمیشما چرا شک

اي روي شما ندارم، و شما قویتر از من هستید شما از جنس ی که من هیچ سلطهکنید در حالمیاساس من گوش
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شوید و میکنید ناموفقمیشما بدون بازبینی و بررسی و تأمل به حرفهاي من گوش. خدا هستید، من توهم هستم

تیجه و از این بحث شما ن. من نجات دهنده شما نیستم. خواستید گوش ندهیدمیحاال تقصیر خودتان است

اگر دردها را باید بیندازید و . گرفتید که به حرفهاي من ذهنی یعنی دل مادي و حرف دردها نباید گوش بدهید

بشوید او چون هر لحظه در خلقتی است و شما شک نکردید به حرف شیطان هم تسلیمبگویید و خدا بخواهد

اندازد و از دام میکند بعضی اوقات به دامیمیداند چه کارمیولی او. کندمیگوش نکردید او اجوال شما را عوض

اندازد؟ براي اینکه شما بیشتر یاد بگیرید اگر الزم باشد یاد بگیرید، اگر الزم نباشدمیدام چرا. آوردمیدر

. اندازدنمی

گفت، گفت که دو تا حدیث هم . فقط کلید کار این است که دائماً موازي او باشید یا با اتفاق این لحظه آشتی باشید

وزد و دل آدم در عین حال مثل دیگ میدل آدم مثل پر است در بیابان و باد شدید: این بوده که گفتهیکی

آید اگر هوشیار باشید اگر شکایت نکنید، و میجوشد یک پیغامی به گوش شمامیجوشان است و وقتی که دیگ

جنس من هستی، این جوشیدن براي این است که مثل پر آید پیغام این است که تو ازمیآن پیغام از طرف زندگی

پس بنابراین توجه . وزیدمیبادي که اینور آنور،شودمیاین ور آن ور نروي، و اگر میل نداشته باشی بروي باد قطع

گفتی و انْ شاء اهللاکند براي این که میتواند بدزدد و یواش یواش او شما را آزادنمیزنده شما را چیزي در بیرون

. را اجرا کردیدانْ شاء اهللا

*****

یعنیاگر خدا بخواهدوتسلیمبهمربوطدوبارهکهمیکنیبررسرايمثنوازيگریدقسمتکیدیبدهاجازهبله

رایمیتصمیوقتنکهیایکی،دادحیتوضمايبراموالنارامطلبچندتایقبلقسمتدر.هستگفتنانْ شاء اهللا

بايموازبعدبهلحظهآنازودیبشوتسلیمگفتناگر خدا بخواهدبادیدهبانجامدیخواهمیرايکار،دیریگمی

بودندادهاجازهنکهیايبرا،نشدموفقیکوهمردآنو.دیبرسیزندگخردقیطرازهدفآنبهاتدیبشویزندگ

بهتوجهکهدادحیتوضموالناو.بکندعملوفکراوقیطرازیزندگلحظهنیاایوبشودعدمجنسازمرکزشکه

چونماوهستيدیجدکارکیانجامصدددرخردشبایزندگلحظهنیادرنکهیاآنواستدیمفنکتهسه

يمادمرکزایشکنیهمکهکرداضافهبعدش،داردشکيمادمرکزنیا،مینشوتسلیماگرمیداريمادمرکز

کهفکرهانیاکهگفتو.شودمیظاهرماسريفکرهابصورتیجسمهوشیاريوکندمیجادیایجسمهوشیاري
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مرکزدرچونطانیشگفتخواندمتانبرايکهياهیآبهتوجهباوهستطانیشيصدادیآمییجسممرکزاز

فقطمن؟دیکردگوشیچيبرادیگومیشمابههمبعدشودیدهمیگوشاويحرفهابهشماردیگمیقرارشما

ازدیبارانیا.یندهگوشمنحرفبهیتوانستمی،نداشتمشمايرویتصرفایياسلطه،کردمدعوتراشما

پس.دیگومیهوشیاريبصورتشمابهطانیشة ندینماعنوانبهواقعدرشمایذهنمنیعنی.ینیببخودت

یادیکنلحظه آشتینیااتفاقبایا دیبشویزندگبايمواز،دیبشوتسلیمدیتوانمیياریهشبعنوانشمانیبنابرا

دردهدمینشانراخودشيمادمرکز،دینشوتسلیم،دیکنزهیستدیتوانمی،نهایکندعملیزندگدیبدهاجازه

،رودمیدرتیمسئولبارریزبعد هم از. زندمیگولراماطانیشوکندمیعملوفکرشماقیطرازوشمامرکز

،کردمیخالخشکدعوتکیفقطراشمامندیگومی؟يکردگوشمنحرفبهیچيبراکهدیگومی

.دیبفرمائیبررسدوبارهشمااگرکه،استدیمفصحبتهاآنوکنمالمتراخودت،یندهگوشیتوانستمی

هستشودمیشروعاولدفتر35تیبازکهقسمتنیاتریت

رنجور و تدبیر کردن در صحت اوعاشق شدن پادشاه بر کنیزك 

سلطانتواندمیکههوشیاريبصورتانسانکههستهیقضنیابهمربوط،هستيمثنوۀ قصنیاولدکهیدانمیو

یول.يمادهمبشودمندبهرهحضورويمعنومواهبازتواندمیهم.دیآمیجهاننیابه،باشدخودشکشور

عاشق،استشاهکههوشیارينیاوشودمیدیتولیذهنمنکی،جهانبهشدنجذبازوشودمیجهانجذب

وشودمیضیمرزكیکنبشودبرخوردارخواهدمییوقتیول.استزكیکناسمشنجایادر.شودمیزكیکناین

خوبرازكیکننیامااًحتمندیگومیآنهاودارندادعاینیزمبانیطب.خواهدمیکمکینیزمبانیطبازپادشاه

بهمربوطدوباره،رسدنمیییجابهوکندمیعملعکسهایشاندواجهینتدرودنیگونمیانْ شاء اهللاومینکمی

.استتسلیم

35مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

خود، حقیقت نقد حال ماست آن*************بشنوید اي دوستان این داستان

انسانحالیبررسیعنی.انسانهاستماخودۀ قصواقعدر.دیبشنوراداستاننیادیگومی،زیعزدوستانيا

.دادمحیتوضکهنیهم.است

ملک دنیا بودش و هم ملک دین***************بود شاهی در زمانی پیش ازین
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،باشدداشتهرانیدیپادشاهتوانستمیهموهوشیاريبعنواندیهستشمانیهمشاهوبودیشاهدیگویم

بشودزندهخداتیابدبهوتینهایببهلحظهنیادرباشددارنیدتوانستمیهمیعنی،باشدداشتهرانیدملک

رايویدنمواهبوکندکارهمایدنيروتوانستمیگاهیجاآنازونشیدملکشدمینیا،شودبیکیخداباو

.دیدارراایدنهمدیداررانیدهم.دیداررادوهرکهاستکینیزندگکیاًواقعهمبادونیاوباشدداشتههم

.ستینخوبیزندگنیا،نباشدیکیآنوباشدیکیاگرکهدیبگوخواهدمیاآلن

با خَواصِ خویش از بهر شکار**********اتّفاقا، شاه روزي شد سوار

شماکهدیکنترجمهدیتوانمیالبته.شکاررفتخودشخواصوخودشخدمتکارانباوشداسبسوارشاهاًاتفاق

،امکاناتشتماموهوشیاري.شکاربه؟کجابهدیرفتخودتانيمعنوویجسمانيقواتمامباهوشیاريعنوانبه

.کنددیتولیذهنمنوزهایچبهبچسبدرودمیدارد.ایدنيسوبه؟کجا

کنیزك، جانِ شاهشد غالم آن **********راهیک کنیزك دید شَه، بر شاه

نیا.میشومیردهوشیاريبعنوانماکهیراهیعنیراهشاه،راهشاهبرباالخره،شکاريسورفتکهنیهمپس

بصورتیموقعکی.اًواقعمیرومیکجابهمییآمیکجاازماکهستینمعلومیعنی.خداستراهشاه،راهشاه

معلومدوبارهانساناز.انسانبعد،میبودوانیحبعد،میبودنباتبعد،میبودجماداول.میآمداوشیپازهوشیاري

ياباشندهکیعاشق،یانسانۀ مرحلدرهوشیارينیاحاال.استگذرمحلکینجایاحاال.میرومیکجاستین

.شدزكیکنآنغالمپس.استزكیکننجایااسمشوبودشدهساختهفکرازبودشدهساختهذهنازکهشد

.میهستمانیذهنمنغالمیعنی.میاشدهزكیکنغالمماکهنطوریهم

بهمربوطۀ یآآن.استگرفتهقرارشمامرکز،زكیکناًاتفاقنیاکهگفتقرآنۀ یآازاستفادهباموالناهماآلن

طانیشراشماکهندیبگوماازکدامهربهچون، هستمشمامرکزدرمنکهدیگومی.استمهمیلیخطانیش

بااییذهنمنکهیحالتدر.دهمنمیگوشطانیشحرفبهمن،دیدهمیگوشطانیشحرفبهایکندمیتیهدا

از.مامرکزشودمیمیبچسبزیچهربهمیگفتبارها.ماستمرکزایماستدلآن،میاشدهتیهوهممایچهر

دیبشوتسلیماگر،ماستيفکرهاة کننددیتول،مامرکز.میبکنيفکرچهومیکنچکارمادیگومیاوبعدبهآن

طانیشة ندینما،استفرعونة ندینمایذهنمن.شودمییذهنمندینشواگر.شمامرکزشودمیخدالحظهکی

.ماستمرکزدریعنی؟یچیعنهستیم ما یعاشقش.استزكیکننیاغالمماجان یعنی،شاهجانپس.است



Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

33: صفحه

.میکندفاعزكیکننیاازکهاستنیاماذکروفکرتمام

داد مال و آن کنیزك را خرید**********طپیدمرغ جانش در قفس چون می

همما.دیخررازكیکننیاودادداشتیچهروقفسيتوافتاد،قفسدرزدنبالبالبهکردشروعجانشمرغ

دفاعآنازکهاستنیاماذکروفکرتمام،کردتصرفرامااصطالحبهیذهنمننیهممیشدجهاننیاوارد

چرا؟یگفترانیاچرا.هستآن ازدفاعحالدراًدائموداردیذهنمنکییکسهر.مامرکزشدضمندرومیکن

ریتعمراخودشودهدمیواکنشو این،استشدهکوچکمیذهنمنیعنی.شدمکوچکمن؟مرايکردکوچک

.شودمیکوچکفکروحرفبا،شودمیبزرگفکروحرفبا.مردميحرفهابهاستحساس.کندمی

جنگشانوصلحشانیالیخبا************ننگشانونامشانیالیخبا

کنندمیجنگکنندمییالیخکی،کنندمیافتخارکنندمییالیخکی،کشندمیخجالتکنندمییالیخکی

.ستینخردمندانهشیکارها.کنندمیصلحکنندمییالیخکی

آن کنیزك، از قضا بیمار شد**************چون خرید او را و برخوردار شد

،شودمیسالمانستیبپانزدهحاالمیکنمیرشدیذهنمنبصورتیوقتدیگرما.میشومینطوریهمهمما

.شودنمیدینیبمی،دیکناستفادهجهانازدیخواهمیو.استمنمالایدن،شدمخوبعجببهبهبهمییگومی

خواهممیمنکهدیگومی،داردزیچهمهداردشغل،داردخانهداردهمسرحاالکهسالهیسزنکیایمردکی

ضیمرنیاکهاستنیایالهفرمانوقضا؟چرا.شودنمیبرخورداراًقتیحقیولباشدداشتهتیفیکمیزندگکه

مننیا؟چرايشونمیخوشبخت،یباشداشتهیذهنمناگرپس.یکناستفادهیذهنمنازینتوانشما.شودب

.کندمینگاهرونیببهیذهن

عاشقزكیکننیاشودمیمتوجه،زندمیحرفزكیکنباخالصهدیآمییالهبیطبکهدیگومیقصهۀ ادامدر

همپادشاهچارهیب.ستینپادشاهعاشقستینشماعاشق.استکردناضافهذکرشوفکرۀ همیعنی.استزرگر

بهمانیذهنمن.میهستمانیذهنمننیاة مرد،پادشاهعنوانبهما.پادشاهعنوانبهمایعنی،ردیممیشیبرا

تامیکناستفادهازشمینتوانماکهاستنیاقضایول.نداردتوجهمابهاصالً،کندجمعیچکندمینگاهرونیب

:دیگومیداردحاال.استشدهماریببله.میستیناوماکهمیبفهم
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یافت پاالن، گرگ خر را در ربود***********آن یکی خر داشت و پاالنش نبود

یذهنمناگرنکهیایعنی؟یچیعنی.خوردوربودگرگراخر،کرددایپپاالنرفت،نداشتپاالنداشتخریکی

،یباشنداشتهحضوریولیباشداشتهیچهمهیباشداشتهایدنمالیعنی،یباشنداشتهحضوریولیباشداشته

باشدحضورهم،باشدپاالنشهموباشدخرهمیعنیباشدحضوردیبا،یبکنخوبیزندگنکهیايبرا.شودنمی

درجور،نباشدیکیاگریول.دیاوریبدستبهدیتوانمیراایدنمالباشدحضورالبتهکه.باشدایدنمالهم

.دیآنمی

آب را چون یافت، خود کوزه شکست***********نامد به دستکوزه بودش، آب می

شودمیمعلومپس.شکستکوزه،افتیراآبچون.نبودآب،بودکوزهدیگومی،دیگومییچکهدیکنمیتوجه

حضورهوشیاريآبنیهمآبش،استکوزهنهایا،مابعدچهاریعنیتننیا.دینکنفکرایدنمالبهشماحاال

جسم.کندکارشمابعدچهارنیاهم،دیبشوزندهحضوربههمدیبایسالگیسمییبگوحاالموقعبهشما.است

اگر.دیباشداشتهجان.باشدفتادهینکارازیعنیباشدسالمشماجاناتیهوباشدسالمشمافکر،باشدسالمشما

دیگرنیا،دیبرسحضوربهبعد،شودخرابفکر،شودضیمربدننیا،یسالگهشتادیسالگهفتادتادیکنصبر

حضوریولمیدارراجسمکههماولشو.خوردنمیدردبهقدرنیاشماحضورواسترفتهنیبازوشکستهکوزه

.ماستجسمهمپاالنوماستحضورخر.هستیمعننیهمبههمپاالنوخر.ستینآبیعنی،مینداررا

بهاستنشدهفرسودهادیزواستسالمشمابعدچهارنیاکهیحالدر،دیشوبکاردستموقعبهدیباشماخالصه

مننفرکییسالگیسکهدینیبمیشما.شودنمیباشدیکیآننباشدیکیاگر،دیگومیرانیا.دیبرسحضور

دعوا،نداردتیفیکشیزندگودرنداوجوديحضوریولاستسالماندامهاشهنوزبوخ،داردبزرگیذهن

.هستاًحتمشیزندگدرشمردمبرنامهاولکهییهارسمنیهم.هستمحروم،هستزهیست،هست

جانِ هر دو در دست شماست: گفت********شه، طبیبان جمع کرد از چپ و راست

کهمیکننمیفکرکندنمیکارمانیزندگیوقتهمما.کردجمعراینیزميهابیطب،ورآنورنیاازپس

دنبالمیرومیما.زدیرنمیمایزندگبهبودنيموازقیطرازیزندگبرکتلحظهنیاکهاستنیااشکالش

هستنددیمفهمآنهاشیجادرالبته.دارندمختلفيهاتخصصکهیانبیطبمثلروانشناسمثل.ینیزميدکترها

بعد،جهانبهچسبدمییزندگۀ لیبوسدیآمیهوشیاري،استنیابرقرار.استيجورچهکهدیکنتوجهیول
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میشومیمابعد.میشومیزندهاوبهمایعنیکندمیقائمخودشيروندکَمییزندگ،راماندکَمیهوشیاري

کیمیشومییعنی.اوازآگاهمیشومیوتهمیرومیجسمبایشدگتیهوهمنیهم،جسمازمایعنینهیزم

درشدهزندهحضوربهکهیکسیعنی.شودمیبنانیايرومابعدچهارنیا.میآگاهنهیزمبهکهیحالدرنهیزم

جاناتشیه.کندمیکارخوببدنشیولستینتیهوهمجسمشبا.کندمیکارخوبفکرشیولستینذهنش

.ستندینهانآدیگر،بوداضطراب،بودینگران،بودحسادت،بودخشمقبالً،استعشقاستلطافتجنساز

مرتعش،آکاهانهلحظههرذراتشتمامدریزندگة زنديانرژنکهیايبرا،استجاندار،استفیلط،استلطافت

براي این که خودش آن زیر است خودش باال نیست، ولی اگر بیایی باال با همه این ابعاد هم هویت بشوي آن .است

خالصه این .کنیمیکند نه جان پیدامیکند نه هیجانات کارمیکند درست و نه فکر کارمیبدن کارموقع نه 

.پس شاه به طبیبان گفت که جان من و هم این کنیزك دست شماست. دانند که اشکال چیهنمیطبیبان

ام، درمانم اوستدردمند و خسته******جانِ من سهل است، جانِ جانم اوست

گوییم که جان من را ولش کنید من همه فکر و ذکرم همین من ذهنی است، ما فکرمیعنوان هوشیاريما به 

کنیم جان جان ما این است در حالتی که جان جان ما زندگی است، من ذهنی ما نیستیم، همین اشتباه ما است، می

غلط. گوییم؟ نهمییم درستگویمیما. من زخمی هستم من رنجورم، درمانم همین کنیزك است، درستش کنید

کنیم، ما هوشیاري جسمی داریم، میگذارد ما بر گردیم، ما به بیرون نگاهنمیگوییم، غلط همین ابزارهاست،می

.بینیم، طبیبانی که طبیبان جسمندمیطبیبان جسمی

مراو مرجانبرد گنج و در*******هر که درمان کرد مر، جانِ مرا

درمان کرد جان مرا، همین کنیزك را که جان من است، در این صورت گنج و جواهر و پول را هر می گوید هر که

یعنی هر چه مروارید خوب و روشن، جوریعنی مروارید و مرجان هم یک درمشخص است. دهممیچه دارم به او

. دهدنمیذهنی هم به ما زندگیدهد ابتدا ما همه حواسمان براي معالجه من ذهنی است، منمیموالنا نشان. دارم

فهم گرد آریم و اَنبازي کنیم*******جمله گفتندش که جان بازي کنیم

آوریم به میگذاریم و فهم مان را گردمیکنیم ما هر چه توان داریممیهمه پزشکها گفتند که ما خالصه همراهی

خوب . را خوب کنیم من ذهنی را خوب کنیمکنیم، تا کنیزك میکنیم هم فکريمیکنیم همکاريمیهم کمک

.خواهند کرد؟ نه
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هر اَلَم را در کف ما مرهمی است*******هر یکی از ما مسیح عالَمی است

توانستیم بخوانیم مسیح میگوید هر یکی از ما براي یک عالم مسیح است، البتهمیببینید اینها چقدر ادعا دارند،

یعنی درد، هر دردي در کف ما مرهمی دارد یعنی اَلَمک مسیح دانشمندي است، عالمی است هر دو درست است، ی

.ما دواي هر درد را داریم

پس خدا بنمودشان عجز بشر********گر خدا خواهد نگفتند از بطَر

نگفتند بنابراین برکت زندگی وارد کار آنها نشد، و خدا عاجز بودن انْ شاء اهللابطَراز خودخواهی و خودبینی یعنی 

تسلیمیعنی چی؟ یعنی این که اگر شما در این لحظه انتخابتان این باشد که . بشر را به معرض نمایش گذاشت

انید تونمیبشوید اتفاق این لحظه را بپذیرید بگذارید برکت زندگی رد بشود از شما به فکرتان و عملتان، شما

و شما در این عشق که توهمی است . توانید بفهمید که این کنیزك، من ذهنی اصل شما نیستنمیشما. برگردید

به تله افتادید، عاشق توهم هستید عاشق تصویر ذهنی خودتان هستید، ولی اگر اجازه بدهید آن خردش را وارد 

میرد و از بینمیکند و این کنیزك باالخرهمیادی با هر پذیرشی یک تکه شما را آزتسلیموجود شما بکند با هر 

تواند بکند، هر لحظه برکت زندگی رد بشود، شما دیگر بشر میشوید و این را طبیب الهیمیرود و شما زندهمی

. شویدنمیعاجز

24-23، آیه )18(قرآن کریم، سوره کهف

لَِك َغًدا َوَال َتقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعلٌ َذٰ
إِالَّ أَْن َیَشاَء هللاَّ 

و هرگز مگو که من این کار را به فردا خواهم کردن

...انْ شاء اهللا: جز آنکه بگویی

گفتن است، هیچ موقع نگو من فردا این کار را خواهم کرد، یا در آینده این کار را انجام انْ شاء اهللاین همان 

اگر من ذهنی . شدن دل تو باشد نه من ذهنیتسلیمخواهم داد، مگر این که در دلت اجازه بدهی که او هر لحظه با 

ا بکنم ولی این دل مادي را نگه خواهم این کار رمیتوانی تو بگویینمی.باشد مطمئن باش که موفق نخواهی شد

داري و اجازه بدهی سم و بی برکتی من ذهنی بریزد به این عملش، و انتظار داشته باشی به آن چیز خواهی رسید 

.درد نخواهد داشت، این محال است. و آن چیز برکت خواهد داشت
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تنه همین گفتن که عارِض حالتی اس******ترك استثنا مرادم قَسوتی است

را با اگر خدا بخواهد، و این اگر خدا بخواهدگفتن، یعنی بگویید انْ شاء اهللایعنی استثنادهد میهمین را توضیح

گوید اینها ترك میگوید،میبه عمل در بیاورید بطوري که او عمل کند و فکر کند یعنی خدا، همین را داردتسلیم

دانستند،می، براي اینکه خودشان را مسیح عالماگر خدا بخواهدکردند هیچ کدام از این دکترها نگفتند استثنا

یعنی قساوت، سخت دلی، یعنی قَسوتیگویم که مرکز یک نفر جامد باشد میراانْ شاء اهللاگوید من ترك آن می

انْ ، این انْ شاء اهللاا باشد ولی به زبان بگوییم ما دل سنگ داشته باشیم هم هویت شدگی با دردها و چیزها دل م

. نیستشاء اهللا

که این یک . نه همین گفتن نه به زبان بگوییم و دل ما جامد باشدتمام صحبت سر این است که بفهیم این را، 

.عارضی و بی دوام و بدون مرکز استحالت سطحی

شوید و دل شما دیگر میذیرید در آن لحظه از جنس اوپمیپس معنیش این است یا شما اتفاق این لحظه را

ماند در میگویید و این سنگ اینجامیانْ شاء اهللارود به این فکر یا کار، یا اگر به زبان میسنگ نیست و انرژي او

نباید هم همین کار را کردند، شما دیگر این دکترها،گذردنمیریزد و خرد خدامیاینصورت انرژي بد من ذهنی

کنید اجازه بدهید او از طریق شما فکر کند و عمل کند و لحظه به لحظه دلتان از میاین کار را بکنید، هر کاري

کند یعنی اگر میکند خالیمیاي دل شما را عدمی هر پذیرش اتفاق این لحظهتسلیمهر . عدم باشد نه سنگ

به این سادگی، در درس این را توضیح شود شیطان، مینشوید دلتانتسلیمشود خدا، اگر میبشوید دلتانتسلیم

داد موالنا،

18، آیه )68(قرآن کریم، سوره قلم

َوَال َیْسَتْثُنونَ 
.نگفتند یا چیزي براي مستندان کنار نگذاشتندانْ شاء اهللاو 

.گوییمنمیانْ شاء اهللایعنی ما 

جان استثناست جفتجان او با *******اي بسا ناورده استثنا بگفت

ند و دلشان از جنس خداست تسلیمولی دلشان چون از جنس عدم است انْ شاء اهللاگویند نمیهامی گوید بعضی

. جفت استانْ شاء اهللابراي این که مرکزشان با جان .آورندنمیاست در حالی که به زبانانْ شاء اهللاین خودش 

. مشخص است
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گشت رنج افزون و حاجت، ناروا**********و از دواهرچه کردند از عالج 

ي زمینی هر چه دوا دادند و هر چه عالج کردند رنج کنیزك افزون شد و درست نشد و حاجت هاپس این طبیب

برآورده نشد، معنیش چی هست؟ معنیش این است که اگر شما ناخوشبخت هستید رنجور هستید درد دارید، 

ي آنها درست هادوا و درمان و صحبتهاي من ذهنی و دکترهایی که من دارند و توصیهبدانید که با قرص دکتر و 

و چه بسا صحبت راجع به دردهاي شما، دردهاي شما را هم افزون بکند، همانطور که در این مورد . نخواهید شد

.صادق است

چشم شه از اشک خون، چون جوي شد*******آن کنیزك از مرض، چون موي شد

. شویدمیشود و شما روز به روز به عنوان هوشیاري گریان ترمیذهنی شما روز به روز مریض ترپس من

فزودمیروغن بادام، خُشکی*******از قضا سرکَنگبین، صفرا نمود

هم تسلیمنگفتند و اگر خدا بخواهدگذاشتند انرژي او رد بشود و نمیگوید چرا؟ براي این کهمیپس بنابراین

نبودید و نگذاشتید انرژي او رد بشود، دیدید که دواها اثر عکس گذاشته، پس تسلیمشما هم اگر تا حاال . نبودند

شود میسکنجبین به جاي اینکه صفرا را کم بکند صفرا را زیاد کرد و روغن بادم هم خشکیت را برد باال، حاال

آید و با منمیظاهرش قشنگ است ولی چون از منیعنی بعضی صحبتها و دواها گرچه . اینها سمبلیک باشد

شود و نمیشنوید به جاي این که خشم ما کمتر بشود رنجش ما کمتر بشود، بجاي اینکه فضوالت دفع بشود،می

بیت بعد هم همین است. شودمیاندازید بلکه خشمتان زیادترنمییعنی شما نه تنها خشمتان را. کندمیبدتر گیر

:گویدمی

آب، آتش را مدد شد همچو نفت**********هلیله قَبض شد، اطالق رفتاز

. و روانی مزاج از بین رفت. اي است که باید مزاج آدم را روانتر بکند، همین توضیح قبل استهلیله هم یک میوه

. شود بدتر شدیمان کمتر هایعنی ما بجاي این که دردهایمان روز به روز بیفتد و کمتر بشود و هم هویت شدگی

و صحبتهاي این دکترها عوض این که خشم ما را پایین بیاورد و آتش . شدنمیدردهایمان زیادتر شد و هیچ دفع

. سوختن دردهاي ما را پایین بیاورد مثل نفت آتش ما را بیشتر کرد

****
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ان خداحافظی کردند و این هم یادتان باشد آن سه پسر از پدرش. خوانم که مانده بودمیبقیه دفتر ششم را برایتان

گفت که وارد قلعه هوش ربا نشوید، هاسمبل انسان است که بروند امالك پدر را بگردند و برگردند و شاه به این

انْ شاء کنیم ولی میو پسرها گفتند چشم شنیدیم، اطاعت. دزددمیقلعه هوش ربا همان ذهن است که هوش را

، و در نتیجه موفق نشدند رفتند وارد ذهن شدند و آنجا ماندند، و قصه فعالً بخواهداگر خدا نگفتند، نگفتند اهللا

توانیم در بیاییم و تا اینجا خوانده بودیم، و موالنا بقیه آن قصه را نمییعنی ما انسانها وارد ذهن شدیم فعالً از ذهن

دارد در همین .فهمیممینیم که چیخوانم نکات جالبی دارد ببیمیدفتر ششم مانده برایتان3672که از بیت 

.اي که همین االن خواندمکند به قصهمیبیت اشاره

3672مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

وز طبیبان و قُصورِ فهم نیز**********گفته بودیم از سقامِ آن کنیز

طبیبان و از کوتاهی فهم آنان در دفتر اول از مریضی آن کنیز گفته بودیم، سقام یعنی مریضی و بیماري، و از که 

.کند موالنامییاد آوري. که االن برایتان خواندمهمینطور،

بهره بودند از سوارغافل و بی*********عذارکان طبیبان همچو اسبِ بی

مثل اسب بی افسار از سوار طبیبانخودش است، آن طبیبکه ما هم االن جزوشان هستیم، هر کسی طبیبانآن 

خواهد بگوید که هر کدام از ما انسانها مثل اسبی هستیم که خدا می.بردندنمیهم غافل بودند و هم بهره از او

افسار در و ما انسانها حواسمان نیست که . سوار این اسب است و افسارش هم این ذهن است)حاال تمثیل است(

خواهد کاري بکند و افسار دست میدانیم این لحطه اونمیم غافل هستیمه. کنیممیصورتمان است و سرکشی

بریم که موازي با او باشیم، و آگاه از او باشیم حاال ببینیم چیمیبریم، بهره موقعینمیاي از اوو بهره. اوست

. گویدمی

سمّشان مجروح از تحویلِ گام************کامشان پر زخم از قَرعِ لگام

کنیم مقاومتمیکشد محکم و ما سرکشیمیزخم است از کوبش لگام، از بس خدا این افسار رایعنی دهانشان

یعنی کوبش دهنه بر دهان اسب و در واقع تمام دردهاي ما، و اسب هم قَرعِ لگام، کنیم دهانمان زخم شدهمی

دهند که خرد او وارد نمیچرا؟ براي اینکه اجازهخورد به موانع، میمجروح است از راه رفتن از بس سمّشسمّش

. دانستند که سواري بر رویشان استنمی.نگفته بودند این طبیبانانْ شاء اهللابراي اینکه . فکر و عملشان بشود
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کند براي اینکه مرتب به میشود اگر شما از سوار آگاه نباشید راه رفتن یا دویدن پایمان را مجروحمیپس معلوم

. کنیم تا دردمان بیآید تا بفهمیم سوار این افسار را بدست داردمیوانع برخوردم

نُمارایِضِ چستی است، استادي **********ناشده واقف که نَک بر پشت ما

گوید ما واقف نشدیم که اینک بر پشت ما بصورت اسب یک سوار میگوید، خوب ما را هممیحاال آن طبیبان را

خواهیم بشویم که این میحاال واقف. اش را به معرض نمایش بگذاردخواهد استاديمیکه. ماهري استکار بسیار 

کنیم همه درد کشیدن افسار است و این ذهن افسار در دست اوست و این دهنه میدردهاي ما که االن تجربه

کنیم بیشتر میبیشتر مقاومتیعنی هر چه. کندمیکنیم بیشتر دهان ما را زخممیاسب هر چه بیشتر مقاومت

. شویممیزخمی

جز ز تَصریف سوارِ دوستکام************نیست سرگردانیِ ما زین لگام

گردانیم از این افسار نیست بلکه یکی است که این میگردانیم یا آنورمیدانیم که اینکه سرمان را اینورنمیما

هستند مثالً ادمهاي بیرونی هستند، اتفاقات هستند، بد شانسی هاکنیم که سببمیما فکر. کشدمیافسار را

شود سرمان اینور میکشد آن کشنده است که سببمیگوید یکی دارد این افسار رامی.است و اینجور چیزها، نه

. نیستدارد. ما را تصرف کرده سلطه بر ما دارد. بسیار ما را دوست داردسوارِ دوستکامبگردد یا آنور، و این

توانیم برویم، توي ذهن هستیم و او نمیاین افسار ذهن در سر هوشیاري ماست، ما از یک حد و حدودي بیشتر

اش به این ما همه. نه این افسارکشیدهمیفهمیم که او بوده تا حاال افسار رامیتواند آزاد کند ما را، االنمیفقط

ع و اتفاقات مال اوست پس تقصیر اتفاقات نیست و اتفاقات را هم او افسار ذهن ماست و موان. افسار ناسزا گفتیم

هیچ . کندمیاست ما را دوست دارد از روي مهر این کارها رادوستکامآورد و او سلطه دارد ولی ِمیبوجود

ي است و در کند و استاد سوارکارمیکند که ما آگاه بشویم که او دارد سواريمیاین کارها را. دشمنی با ما ندارد

.خواهد به ثبوت برساندمیمورد ما استادیش را

گُل نموده آن و، آن خاري بده***********ها شدهما پی گُل سوي بستان

یعنی به بیرون رفتیم، او به ما گل نشان داده ولی گل نبوده خار بوده، هامی گوید ما دنبال گل رفتیم به بستان

گفت که دل آدم مثل پر است که در صحرا دچار بادهاي . کنیممیهمین طور بوده داریم همین صحبتها را تکرار

دهدمیگوید زندگی یک چیزي را در بیرون به صورت گل به شما نشانمیشدید شده، در اینجا هم همین است
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. شوید خار است گل نبودهمیروید بچینید یک دفعه متوجهمیشما

کوبد لگد؟بر گلوي ما، که می**********شان این نی که گویند از خردهیچ

توانستیم درك کنیم که بر گردن ما میحاال هم آن طبیبان و هم ما این درك را نداریم از خرد زندگی اگر داشتیم

.کوبدمیزندگی دارد لگد. یک سوار کاري است بلی زندگی است.کوبدمیچه کسی لگد

اند از مکرِ یزدان محتَجبگشته**********سببةآن طبیبان آنچنان بند

یوقت.دهدمینشانذهنکهاستيزیچآنسبب،بودندسببة بندچنان،مانطوریهم،بانیطبآندیگویم

.ستینينطوریا،داندمییکسیک ،داندمیيزیچکیرونیبدررابداتفاقسببشماذهن،افتدمیبداتفاق

دایپبهمندعالقهچنانما،مانطوریهم.هستندپردهدر،زدانیریتدبازکهبانیطبنیاهستندسببة بندچنان

شیپرااتفاقاتنیا،خدااییزندگاستممکنکهمینکنمیفکراصالًکهمیهستیجهاناینيهاسببکردن

زخماودنیکشۀ لیبوس،نشدهزخملگامنیاۀ لیبوسنتدها.اوستدستافسار.آوردمیشیپاودیگومیآوردمی

.چرخاندمیورآنوورنیابهاوراسرت.استشده

باز یابی در مقام گاو، خر********گر ببندي در صطَبلی گاوِ نر

؟یچیعنی.گذاشتندخرکی،گاويجاینیببییایبيبرگردبعديببندراينرگاویاصطبلکیدراگردیگویم

پسو،ایدنۀ لیطو)موالناستلیتمثحاال(نیابهبستندراما.میبودياریشوه،جهاننیابهمیآمدمایوقتیعنی

مننهخر،استياریهشسمبلنرگاو.استخوبنرگاوواستبدخر.شدخربهلیتبدنرگاویمدتکیاز

زندمیشخم،کشاورزيبرااستمهمنرگاو.نرگاوجهاننیابهيآمدياریهشبصورتتودیگومی،استیذهن

منبهلیتبدنیاکهینیبمیییآمیبعدو.نهدرجهآنبهامااستمهمهمخر. استمهمگندممیکارمیگندم

بهلیتبدراخردوبارهتواندمیکردهکههمان؟استکردهیکرانیادیبپرسدیخواهنمیشما.استشدهیذهن

.دیبگورانیاخواهدمی.کندگاو

که نجویی تا کی است آن خُفیه کار؟**********واراز خري باشد تَغافُل خفته

خرکیستینگاوکهینیببییایبیمدتکیازپس،میببنديالهیطوکیدرراينرگاوکیاگرکهدیگومیپس

کارپنهاننیاکهینکنجستجوویبفهمینخواهوآگاهانهناویبزنغفلتبهراخودتنکهیا.شیجابههست

رازهایچنیاشمانکهیايبرااستیمهمۀ کلمتغافل.زدنغفلتبهراخودیعنیتغافل.استتییخرازنیا؟هیک
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کیدینینشمینهای.کارتاندنبالدیرومیدیداننمینکهیامثل،دیزنمیغفلتبهراخودتانای.دیدانمیاآلن

ودیبزنغفلتبهراخودتانودیبمانذهنخوابدردوبارهناآگاهانهاگرنهکهدیگومیموالنا.دیکنمیيکار

نه،رگیدکسنه،مننهتواندمیکسهمانو.استکردهخدا؟کردهیک،کردخرراگاواین یکسچهکهدیینجو

جداذهنازراماواشیواشیدوباره،دیبشوتسلیمشمااگریعنی؟یچیعنی.کندگاودوبارهراخر.پزشکانآن

ذهنمانباکندمیکاریپنهانیعنیاستکارهیخفهمخودشوکندمیمتحدخودشباآوردمی،کندمی

.ینیببمیتواننمی

نیست پیدا او مگر اَفالکی است*******خود نگفته کین مبدّل تا کی است؟

یعنیتا؟هیککنندهلیتبدنیابفهممتابگردمنقدریادیبامن؟هیککنندهلیتبدنیامینگفتماازچکدامیه

یزندگیعنی.استیآسمان، هستکه؟استیآسماننکند،شودنمیدهید،ستیندایپ.بفهممکنمکارنقدریا

رابساطنیایذهنمن.یذهنمنمیشدمیرفت.میبوداو جنساز،ياریهشبصورتمیمدآمایعنی.استخودش

؟یبفهمیخواهنمی؟کردهیک؟رانیااستکردهیکخب.استجنگودردهمش.شیهارسمبااستکردهپابر

.او؟برگرداندتواندمییک.استکردهیزندگ

ينگذاراگر،ينشوتسلیماگر،استانْ شاء اهللانیهم،دیگرنجاستیاسرصحبت.یینگوانْ شاء اهللاگرحاالیول

نیايخررسميهاجنبهازیکی.دیگراستيخرهمنیا،يبگذاریخواهنمیتو،فقطتواندمیاو،کندکاراو

یعنی،لحظهنیادرمقاومتومخالفت.برگرداندمراکهگذارمنمیواستکردهیککهبفهممخواهمنمیکهاست

،کندلیتبدرامابخواهدخدایعنییکساگرو؟استبودهیکمنة کنندلیتبد؟هیکمبدلبدانمخواهمنمیمن

رامادیباخودش،باشدموثرتواندنمیسببنکهیابهزندمیلیتمثدارددوباره.کهستیندرستنیاو.گذارمنمی

.ذهنازاوردیدرب

ايسويِ چپ رفته ست تیرت، دیده*******ايتیر، سوي راست پرّانیده

درستاوضاعیبکنيکارکییخواهمیشما.يادهیدبارها،چپيسورودمی،راستيسوبهياندازمیراریت

درستنشديآنطورتنهانه.رفت،استبودهذهنباچونتوخوبيفکرهاۀ هم.يکردخوبيفکرها.بشود

کیبهلیتبدشمایآبادانکدفعهی،ياوریببوجودیآبادانکییخواستمیشما.شدعکسشوشدهمبدتر،نشد
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ینگذاشتنکهیايبرا.مینگفتانْ شاء اهللاچون؟چرا.میکردراکارنیاچرا،مامیکرديکارعجبکهشدیخراب

.دیایباويانرژ

خویش را تو صید خوکی ساختی******سوي آهویی به صیدي تاختی

حاال،يزیچهر،يزیچکی.ییآهوعجببهبه،یکندشیصکه،دادنشانذهنتکهییآهوکیدنبالیرفت

؟استنشدهایشده.يافتادیوحشخوكکیریگ.خوردوگرفتراتویوحشخوكکی،چیهکهينکرددشیص

؟بشومرهايجورچهمنحاالکهيافتاديریگکیبلکهامدینرتیگتنهانه،یرفتیخوشبختوسوديبوبهشما

نارسیده سود، افتاده به حبس**********در پی سودي دویده بهر کَبس

یچهرکهطالوپولآوردندستبهيبرا،نفرکیاستدهیدويسوددنبال.طالوپولانباشتنیعنیکبس،بله

با،زدیرنمیاويانرژیوقتکهمییبگومیخواهمی،استافتادههمحبسبهچیهکهدهینرسسودبه،بهترشتریب

مینخواهحرکتاوبااتحادوحضوربه،یذهنمنازاًمخصوص.میرسنمیآنجابهماهايسازسببوینیزميفکرها

همش،گفتنانْ شاء اهللاوتسلیموکندمتحدخودشبارامادوباره،جهانازرابکشدماتواندمیاوفقط،کرد

.دهدمیحیتوضداردرانهایااآلن.استنیاشیمعن

خویش را دیده فتاده اندر آن******کَنده براي دیگرانهاچاه

آنپس.افتادخودش،فتندیبگرانیدنکهیايجابه.استچاهتهخودشدهید،گرانیديبرااستکندهچاهرفته

.استنکردهکار،بودکردهجورذهنشدرکهییهاسبب

پس چرا بدظَن نگردي در سبب؟**********کرد ربمرادت در سبب چون بی

کار کردي که این کار هاگشتی و با سببهاو در من ذهنی دنبال سببيکردقطعرایزندگيانرژکههمهنیاپس

آییم در این لحظه به جاي این لحظه اتفاق این لحظه میشود، و اصالً اینکه مامیشود بعد این طوريمیسبب این

کند دیگر، ما هوشیاري جسمی داریم به جاي این که این لحظه از میبینیم، شیطان در ما اینطوري عملمیرا

کنیم براي میاتفاق زندگی ندارد این را پله. بینیممیجنس خداست او را ببینیم با هوشیاري جسمی اتفاق را

و بارها ما این . ینده که به ما زندگی بدهدرسیدن به یک اتفاق دیگر، یعنی این سبب یک اتفاقی خواهد شد در آ

کار را کردیم و زندگی نداده، و بارها این را توضیح دادیم اگر شما این روش را در پیش بگیرید پس از یک مدتی 

یعنی . شوندمیبینید بصورت مانع دیدهمیاین لحظه یا اتفاق این لحظه یا آدمهاي این لحظه هر چه در این لحظه
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گویید میکه. بینیدمیبینید که ببینید بسوي اتفاقات دیگر بروید بلکه آنها را مانعنمیتفاقات را سببشما دیگر ا

این غلط است، اگر کردممیاگر این نبود من زندگیگذارد، نمیاینگذارد من زندگی کنم نمیآقا این همسر من

هر سه اینها را باهمهابینیم، و خیلیمیندوباره پیش برویم، گفتیم ما اتفاقات این لحظه را بصورت دشم

گویند میبینندمیاي اتفاقات را دوباره سبببینند براي آینده  یک عدهمیاي اتفاقات را سببیک عده. بینندمی

گویند اینها دشمنان من میبینند ومیاي دیگر دوباره اتفاقات را سبباینها مانع زندگی ما هستند، یک عده

کردیم، اینها هستند که توطئه کردندمیخواهند زندگی ما را خراب کنند، اینها نبودند ما خوب زندگیمیهستند

. اینها همه اوهام من ذهنی است. گذارندنمی

، ...ولی زندگی این است که شما اتفاق این لحظه را بپذیرید، بپذیري،. اگر یادتان باشد گفتیم اینها شیطانی است

بینید که از شما شاديمی.آیدمیرا و لحظات را اینطوري بروي جلو پس از مدتی شادي بوجودبپذیري این لحظه 

کنید یک دفعه میپس از یک مدتی که این فضا وسیعتر شد و شادي را شما هی پراکنده. ریزد به همه چیزمی

. روي سوي آنمیانجام بدهمبینید که من در این جهان ماموریتم این است که این کار رامیشودمیچشمتان باز

خواهم مهندس ساختمان بشوم بروم ساختمانهاي بزرگ بسازم، میرود در یک جهتی، منمیپس انرژي زندگی

شود در نویسندگی، میرود در موسیقی، مال آن یکیمیبه آن ساختمان سازي، مال آن یکیرود میبرکت زندگی

گوید بدون حضور او و تکیه بر سبب بارها تو را میبیزینس، حاال به شمارود در معماري، یکی در میمال آن یکی

کنی؟ نمیشوي؟ شکنمیبی مراد کرده، چرا به سببها بدظن

وقتی دل ما مادي باشد ما در آفرینش . ها، این هم کار شیطان استامروز گفت ما به خدا شک داریم نه به سبب

دهیم میاصالً به شیطان شک نداریم به حرفهایش گوش. را تحول بدهدتواند زندگی مامیکه. خدا شک داریم

آید میانها از یک مرکز ماديزند هر لحظه میاین حرفهایی که من ذهنی در سر ما. براي اینکه در مرکز ماست

ت حرف خدا موقعی است که آن ساک. شوي؟ آن که حرف خدا نیستنمیآنها خطرناك هستند، چرا به آنها بدظن

امروز هم در . زندنمیزنی خدا حرفمیتا زمانی که تو به عنوان من ذهنی حرف. بشود صفر بشود ان حرف بزند

.اس نیاندازمهره توي طغزل داشتیم خدا گفت خاموش این قدر بی بهره 

دیگري زآن مکْسبه عریان شده**********بس کسی از مکْسبی خاقان شده

.بی مرادي سبب، خیلی از آدمها از یک بیزینس از یک شغل رفتند ثروتمند شدندزند از میدوباره مثال
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. تواند فقط سبب باشدنمییعنی به جایی رسیدند یکی دیگر از همان شغل مفلس شده، پس آن شغلخاقان شدن

یک علت دیگر داشته موفقیت او

هبس کس از عقد زنان مدیون شد*******بس کس از عقد زنان قارون شده

هم زن گرفتند بیچاره شدند، پس صرفاً زن گرفتن سبب قارونیهازن گرفتند ثروتمند شدند و خیلیهاخیلی

بشو بگذار انرژي او تسلیمبگو انْ شاء اهللاخواهد بگوید که به سبب نگاه نکن، می.شودنمیشود سبب مفلسینمی

بگذرد 

بر وي کم کنی، بهتر بودتکیه *******پس سبب، گَردان چو دمِّ خر بود

. دانید که کجاست و گردشش هم چون از روي خرد نیستمیگردد، دم خرمیگوید که سبب مثل دم خرمیپس

بنابر این گردش سببهاي من ذهنی هم از روي خرد زندگی نیست تو بهتر است که اعتماد نکنی به این سببها،  

گوید اگر هم میکم کنی یعنی نکنی، دارد. ن اعتماد نکنی بهتر استیعنی اصالً به آتکیه بر وي کم کنی، بهتر بود

.بکنی باید مواظب باشی

که بس آفتهاست پنهانش به زیر***********ور سبب گیري، نگیري هم دلیر

براي این هاي بیرونی توجه کردي خیلی محکم نباش خیلی تاکید نکن، و اگر شما آمدید و سبب گرفتید به سبب

زندگی داناست خدا داناست ما به . خواهدنمییعنی زندگی است زندگی آنطور. ي زیادي زیر این هستکه آفتها

. خواهیم آنها را زیاد کنیم، انگیزه فکرهاي ما دردهاي ماستمیعنوان من ذهنی نادان، ما عقل چیزها را داریم

ي ماست، هاماست، کینهي ماست، رنجشهايهاحسادتهاي ماست، ترسهاي ماست، خشمهاي ماست، مقایسه

بینیم اشتباهمیخواهم از او بهتر بشوم، اینها مثل دم خر است و با این دید که مامیمقایسه ماست که من

دقیق نباش در . ها را ببینی زیاد محکم نگیر این راها را ببینی سببخواهی علتمیپس بنابراین اگر. بینیم می

. خواهدمییک چیز دیگراین قضیه براي اینکه دانایی خدا 

زآنکه خر را بز نماید این قَدر*******سرِّ استثْناست این حزْم و حذَر

یعنی تأمل و حزْم. چیه؟ این تأمل و دوري استاستثْناو رازسرِّ استثْنادانید میگویدمیزندمیاالن حرفش را

کنی از چی؟ این میتأمل. حزْم و حذَر. ا نگاه کنی و دوري کنینگاه کردن به صورت مشاهده گر و ناظر ذهنت ر

آید، در اینجا بز خوب است خر بدمیخواهم بروم دنبالش، این چیزي که بز به نظرمیچسبممیچیزي که من



Program # 653گنج حضور653برنامه شماره 

46: صفحه

بنا بر .دهدمیدهد، خار را گل نشانمیحکم الهی خر را بز نشانقَدر،  زآنکه خر را بز نماید این قَدراست بازهم، 

، معنیش این است که شما در این لحظه شما اجازهانْ شاء اهللا،اگر خدا بخواهدگویید خدا بخواهد، میاین وقتی

کنی و تأملمیدهید او در شما حاضر بشود شما بصورت حضور ناظر در حالی که دور هستی از ذهنت، نگاهمی

.کنیدنمیعمل و فکراز شما رد بشود و از یک مرکز مادي دهی آن خرد و آن انرژيمیکنی و اجازهمی

:مهمی است این و این هم معنی آن بیتبیت 

.دهدمیگفتن است، زیرا که مثالً گاه تقدیر الهی، خر را بز جلوه» انْ شاء اهللا«تأمل و دوري کردن راز 

سوره کهف23آیه بلی دوباره این آیه اینجا آمده 

24-23، آیه )18(سوره کهفقرآن کریم، 

لَِك َغًدا إِالَّ أَْن َیَشاَء هللاَّ َوَال َتقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي َفاِعلٌ َذٰ
...انْ شاء اهللا: جز آنکه بگویی.و هرگز مگو که من این کار را به فردا خواهم کردن

بز استز اَحولی اندر دو چشمش خر، ****آنکه چشمش بست، گرچه گُربز است

می گوید که خدا اگر چشمان یک کسی را ببندد یعنی او را دچار من ذهنی کند که در واقع بیشتر انسانها االن 

امروز که جسم و . ي و زرنگی از خصوصیتهاي من ذهنی استگُربزچشمشان بسته است گر چه زرنگ است این 

من فالن موقع . کنندمیا به زرنگیشان افتخارآدمه. ي استگُربزي من ذهنی هارسمشمردیم یکی از میرارسم

. آنکه چشمش بست، گرچه گُربز است. فالن کار را کردم، زرنگ بودم، زرنگی افتخار است؟ نه نیست، نیست

بزراخربیند  بنابراین میبیند، چشم من ذهنیمیعنی دوبین است یعنی با چشم ماديیاست اَحولمن ذهنی 

چسبد بهش، ولی وقتی میرود طرفشمیکند بز استمیبیند فکرمیاست خر بد است، خر رابیند، بز خوب می

.کندمیبچسبد عقل خر را پیدا

که بگرداند دل و افکار را********چون مقَلّب حق بود اَبصار را

زندگی ما : استبراي اینکه تبدیل کننده دل و چشم خداست، این بیت مهم است و معنیش درست است که تکرار

ها  یک چسباند به چیزها ما از چرخش این آویزشمیچسباند به چیزها، وقتیمیآوردمیرا بصورت هوشیاري

سازیم که اسمش من ذهنی است، من ذهنی عقل دارد عقلش عقل چیزهاست، و من ذهنی چون میتصویر ذهنی

شود، میم به هر  چیزي که ما بچسبیم مرکز ماشود و ما گفتیمیاز چسبیدن و هم هویت شدن از چیزها حاصل

خواهیم میکنیم و با ابزار اومیکنیم عملمیشود ما با ابزار او فکرمیشود، و وقتی مرکز مامیمن ذهنی مرکز ما
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بنابراین تنها راه موازي شدن با زندگی است، و . خوردنمیبرگردیم بسوي خدا، ابزار او بدرد برگشتن بسوي خدا

جور دیگر. که دلمان مادي است نجات بدهدکه او دوباره ما را از این حالت من ذهنی . شدن استتسلیم

یعنی تقلیب کننده، دگرگون کننده، برگرداننده، تبدیل کننده مقَلّبگوید چون میشود، اینجا هم همین رانمی

تواند دل را تبدیل کند چون دل ما من میمتواند باز کند، همیو چشم ما را او فقطمن ذهنی به حضور خداست

ذهنی است تبدیل کند به خودش و این اضافات را بریزد، لحظه به لحظه باید او بریزد و او با دانایی خودش درست 

شود، این دفعه بجایی این که از یک میتوانیم، پس بنابراین دل ما که عوض بشود افکار ما هم عوضنمیکند ما

در این حالت من ذهنی . کنیممیفکرکنیم از یک مرکز عدمی که او شده، خدا شده دل ما، میمرکز مادي فکر

بلی این دعا هم که شما تحویل . و این کار درست استصفر شده و تمام ذهن ما فکرهاي ما از منیت پاك شده، 

. خوانیدمیسال 

لْ َحا....َیا ُمَقلَِّب اْلقُلُوِب َو اْألَْبَصاِر  لََنا إِلَی أَْحَسِن اْلَحالِ َحوِّ
بگردان حال ما را به نیکوترین حال...هااي تغییر دهنده دلها و دیده

توانی میفهمیم یعنی چه، یعنی ما را در حالی که من ذهنی مرکز ما است بیا و این دل را فقط تومیاالن معنیش را

. هاي من را باز کنی، پس حال مرا برگردان به نیکوترین حال، که حال حضور استتبدیل کنی و چشم

اي بینی ظریفدام را تو دانه***********اي بینی لطیفچاه را تو خانه

اي ظریفدانهتو هم دام را ، بینیمیلطیفاي چاه را تو خانهکند، میدوباره حالتی است که من داریم تاکید

اُفتی تویش،میبینیمی

کجاستهانماید که حقیقتمی******این تَسفْسط نیست، تَقْلیبِ خداست

گوییم یک مرکز مادي را بکَنَد خدا و میگوید این کهمی.یا برگرداندن سفسطه نیستتَقْلیبگوید این میحاال

.خیالبافی نیست، بحث و جدل فلسفی نیست، این یک تغییر عمده استسفسطه نیستعدم را قرار بدهد این 

شود، من االن به حضور میشود شما مرکز مادي را نگه دارید هی بحث و جدل کنید که حضور اینجورينمی

. و خیالبافی استسفسطه استاینها همه ! دانم حضور چیهمیدانم من دیگرمیرسیدم، براي اینکه این چیزها را

و به . بحث و جدل ذهنی نیست بلکه تبدیل خداستسفسطه نیستگوید این میشما باید حقیقتاً تبدیل بشوید،

ها توي ذهن نیست مرکز مادي نیست، موقعی است که شما ها کجاست، حقیقتدهد که حقیقتمیشما نشان

.  هایتان هم باز شدهتبدیل شدید و دلتان عوض شده و چشم
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تندجملگی او بر خیالی می*******کندق میآنکه انکار حقای

و اینها را همه انْ شاء اهللاگوید من میزندمیو زیر تبدیلکند میماند مرکز مادي را حفظمیهر کسی توي ذهن

. کندمیدارم، در اینصورت این شخص انکار خدا رامیهم هستم ولی مرکز را نگهتسلیمگویم به نظر خودم میرا

کند، توي ذهنش است با مییعنی همگی بر خیال بازيتندجملگی او بر خیالی میکند و میانکار حقایق را

. که ما آنطوري نباشیمانْ شاء اهللاو . کندمیفکرهایش بازي

هم خیالی باشدت، چشمی به مال*******گوید که حسبانِ خیالاو نمی

خیزد، این فکر هم خیال است، بنابراین چشمت را بمال، درست میاز یک مرکز فکري، فکر برگوید کهاو نمی

ببین، چشمت را بمال یعنی این مرکز را بکن، چشمت باز بشود، ببینی که دل عدم گنج حضور زنده شدن به 

کر و تصورات خودت بینهایت خدا و ابدیت خدا فرق دارد با اینکه یک دل محدود را نگه داري فقط با حرف و ف

هر چه فکر کنی تجسم کنی اینها . خیزد خودش خیال استمیو خیالی هم که از یک مرکز خیالی بر. بازي کنی

بگوید و از آن لحظه انْ شاء اهللاخواهد به حضور برسد باید میپس مشخص شد که هر کسی که. همه خیال است

اگر او کار نکند، این مرکز خیالی را . است او کار کندلیمتسبه بعد اجازه بدهد لحظه به لحظه در حالی که 

شود شیطان را از اینجا کند یا نمییعنی. شود بوسیلۀ من ذهنی و ابزارهایش به یک مرکز عدمی تبدیل کردنمی

وان من فقط خود زندگی بلد است که این کار را بکند، نه ما بعن. من ذهنی را از اینجا کند خدا را در آنجا قرار داد

.ذهنی
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