
2017

Parviz Shahbazi

6/13/2017

گنج حضور633متن کامل برنامه  شماره 

2017

Parviz Shahbazi

6/13/2017

گنج حضور633متن کامل برنامه  شماره 

2017

Parviz Shahbazi

6/13/2017

گنج حضور633متن کامل برنامه  شماره 



Program # 663گنج حضور663برنامه شماره 

2: صفحه

3025ةشمارغزل،شمسدیوان،مولوي

ايهرودتهیزانکاي،هبوددگرجاي

ايهآلودگلهزانکاي،هخورددگرآب

ايهسادبسوکاحمقاي،هباددگرمست

ايهنیاسودکهرواي؟هدادبدوچهدل

لتگاینگنجسربر،دلتدرروانگنجِ

اي؟هنشنودآخراي،هدیدبیگیرم

خشمونفساثراز،چشمسپیديچیست

اي؟هسوددهیسرمهشمیزداروپیچون

گلتَجانتداردلزَیملَنظراز

ايهاندودلگبهتوراخورشیدپرتو

هرمکانِجگرتوین،هرمبهسردلتگنج

اي؟هرودهوسدرچندخوارشکمتواي

توعشقتبشاین،دینستشمساثراز

ايهپروردکهبختاینتبریزستوز
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.کنممیموالنا شروعاز دیوان شمس 3025با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 

3025شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

ايآلودهگلزانکهاي،خوردهدگرآب** ايرودهتهیزانکاي،بودهدگرجاي

و به این ترتیب امروز مسئله انسان را . کندمیبینید که موالنا همان اول غزل اشکال ما انسانها را مطرحمیپس

جاي دیگردانید آن میاي و شمابودهجاي دیگرکند که تو بجاي این که در فضاي یکتایی باشی در یک میمطرح

و با کی صحبت. بینیممیبینیم فکرهایمانمیاین جهان است و ما این جهان را بوسیلۀ ذهنمانجاي دگر. کجاست

ان از نظر جنس و ذات امتداد خداست، بارها هم صحبت کردیم که انس.کند؟ با خداییت با هوشیاري انسانیمی

پس صحبت با امتداد . یعنی خود بودن و خود خدا و خود هوشیاري است که در ما افتاده و ما امتداد او هستیم

خداست در حالی که جایش پیش خداست، 

همان ذهن جاي دیگراست و آن جاي دیگرپس از تجربه مختصري از جهان و هم هویت شدگی با جهان هنوز در 

کند، براي این میحس نقصبوده؟ براي این که گرسنه است، براي این که جاي دیگرفهمیم که میو از کجا. است

ازاش از چیزها واش رو به جهان است، همهاش نیازمند است، همههمه. که در فضاي یکتایی بود بی نیاز بود

خواهد، حس میخواهد، هویتمیخواهد سعادتمیخواهد، خوشبختیمیزندگی!خواهدمیاشخاص یک چیزي

. پیدا نمی شودجاي دیگرخواهد در حالی که این چیزها در فضاي یکتایی است و میامنیت

آید وقتی میآید غذاي عشق، غذاي خرد که از جهان پنهانمیگوید به جاي آب حیات، برکتی که از آنورمیو

ما آبِ یا . ایمدانید که ما چه آبی خوردهمیحاال شما. ایدیگر را خوردهشما موازي با زندگی هستید، یک آب د

کنیم و از آن یک حس هویت حس بزرگی میایم مثالً به میزان پولمان نگاهاین جهانی را خوردهچیزهاي ي شیره

گویند میکنند،یمدهند یا توجهمییعنی تایید!گویند آفرین چقدر عاقلیمیگیریم، مردم به مامیيحس تایید

.اینها آبهاي کثیف بیرونی است. بلی ما هم هستیم شما بزرگ هستید

اي یعنی هم هویت با چیزهاي این جهانی گل آلودهاي،فهمم؟ از آن که هنوز گل آلودهمیاز کجا. ایماینها را خورده

پس از این که آمد از آن جهان یا هوشیاري خالص که ما باشیم . براي این که هوشیاري دیده شدنی نیست. هستی

امتداد خدا چسبید به چیزها و یک هویت بدلی و مصنوعی ایجاد کرد و در فکرها گم شد و در اثر درد بیدار شد، 

یعنی دیگر گل آلوده نیست .برگشت دوباره به فضاي یکتایی و با خدا به حالت وحدت رسید هوشیاري خالص است
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چیزهاي فیزیکی این جهانی مثل پول، مثل تصویر ذهنی انسانهاي دیگر و دردها هم هویت با فکرها و باورها و

بینیم که گرسنه میکندمیکنیم هنوز در ذهنش زندگیمیوقتی به یک انسان معمولی نگاه.قاطی نیست دیگر

.اي داردرود گم شدهمیکند، یک چیزي کم است، هر جامیحس نقصاست، 

میل دارد در ،یا دنبال آبهاي کثیف است، آب از بیرون است. دید هیچی کم نیستچی کم است؟ امروز خواهیم

این بیت بیدار کننده است، چون وضعیت .دهدمیهمان که ذهن باشد باز هم بماند، گل آلودگی را ادامهجاي دیگر

پس من . نیستکند جور و هماهنگ با قانون زندگیمیکه هر کسی به خودش نگاهفعلی بشر و شاید شخص من

.را تغییر بدهدباید یک تغییراتی در خودم بدهم یا اجازه بدهم زندگی من

ذهن است و انسان اگر در جاي دیگرگوید میکهجاي دیگرامروز چند مطلب را توضیح خواهم داد راجع به همین 

کنیم به غلط ما این میمن ذهنی در واقع من نیست یک بافت ذهنی است که ما فکر. ذهن باشد من ذهنی دارد

کند وقتی میو چون ذهن دائماً تغییر. آیدمیهستیم، از چسبیدن هوشیاري به مفاهیم چیزها در ذهن بوجود

شود و ما به جاي خداییت و به جاي میچسبد به چیزها از تغییر اینها یک تصویر متحرکی ایجادمیهوشیاري

. کنیم آن هستیممیري و بودن است فکراصلمان و من اصلیمان که خداییت است هوشیا

تواند قائم میبودن روي خودش. بودن احتیاج به شدن ندارد. گوییم بودن، بودن قبل از شدن استمیوقتی که

براي همین است که این . بشود در انسان، ولی در من ذهنی وجود داشتن متکی به جهان است و این غلط است

حالت اصلی انسان پس از . قائم به ذات خودمان نیستیم. متکی به چیزها هستیمبراي این که . ترسیممیقدر

و این موضوع غیر ممکن مدتی اقامت در ذهن باید حالت یکی شدن با زندگی باشد و قائم شدن به ذات خود

کند به شرطی که این مینیست ساده است در جهت تکاملی و هوشیاري هم هست، زندگی به شما کمک

عالئم هنوز گل آلوده هستید و مخصوصاً،خوریدمیرا بدانید که در جاي غلطی هستید و آب بديموضوعات 

. نیازمندي به جهان را در خودتان ببینید

. استجاي دیگرحرص به همه چیز، حسادت را ببینید، رنجش را ببینید اینها عالیم بودن در . مثالً حرص را ببینید

صلی ماست غیر از زیبایی، غیر از عشق، غیر از عمق غیر از فضاداري و جا دهی و چون در فضاي یکتایی که جاي ا

اگر ما جور دیگري حس.انعطاف و مساعدت به دیگران حس یکی بودن با انسانهاي دیگر چیز دیگري نیست

.هستیم جاي غلط هستیمجاي دیگرکنیم پس می
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کند این تصویر ذهنی مییی و یک تصویر ذهنی ایجادچسبد در ذهن به چیزهامیآیدمیاما وقتی که هوشیاري

معموالً مردم افتد و قرار است موقتی باشد، دو جنبه داردمیبر اساس جدایی از زندگی و به ذهن افتادن اتفاق

ش ساختاریکی جنبه . دهممیکنند، و من امروز این دو جنبه را به شما دوباره توضیحمیرا باهم مخلوطها جنبه

. اي هستندو اینها مفاهیم بسیار بسیار ساده. یش استمحتوااست و دیگري جنبه 

است ولی چی بکارساختارخوب نقشه ساختمان و ساختن آن مربوط به ،خواهید یک ساختمان بسازیدمیشما

م همین طور ذهن هساختاردر . هستندمحتوا،بریم مثل آجر و آهن و چوب و هر چیز دیگر آنها مصالح هستندمی

، محتواهستند که شما باید آنها را بشناسید و یک سري ساختارسازیم ما یک سري میاست وقتی من ذهنی را

ولی این که ما چه جوري با اینها . ستمحتواست، درد محتواست، باور محتواست، فرزند محتواست مقام محتواپول 

. شودمیمربوطساختارچه چیزي به شویم با چه الگوهایی؟ مهم است بدانیم که میهم هویت

من ذهنی ساختارکردن مربوط به شکایتمثالً . امروز خواهیم دید و من اندکی هر کدام را توضیح خواهم داد

است، ساختاراست، رنجش مربوط به ساختارکنیم مربوط به مییک الگویی است که ما فعالشمالمتاست، 

. توانید این الگو را فعال نکنیدمیاست و اگر شناسایی کنیدساختارمربوط به خشم

را توضیح بدهم به شماچی هست؟ ساختاراجازه بدهید اول من، اول نگاه کنید 

ي ذهنمحتواو ساختارتوضیح 

Y = 5 x X

Y = A x X

Y = F(X)

Y،"واي"گوییم میدر اینجاما "ایگرگ"گفتیم میهست در ایرانY = 5 x Xفرمولهاي بسیار ساده که اولیش

هر چه بگذارید مثالً بگذارید سیب به پنج Xچون بجاي استساختارپنج ضربدر Xمساوي است به پنج ضربدر 

گوید می.اي استسادهساختاراست، ساختارکند، پس ضربدر پنج میکند، بگذارید پول به پنج ضربمیضرب

که باشد به پنج ضربXگذارم اینجا مستقل از میاین فرمول من وضعیت من یک جوري است که هر چیساختار

ضربدر Aمساوي است با Yیا "ایگرگ")Y = A x X(توانید بگویید که میاش کنیدحاال یک کمی پیچیده.کنممی

Xکه اگرX تغییر بکندAیک خرده پیچیده تري استساختارکند پنج نیست این میهم تغییر.A ضربدرX ،X

. ، پس یک ذره پیچیده تر از آن شد15شود می، اگر کتاب بشود10شود میسیب بشود،5شود میمثالً پول بشود
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دهیم در ریاضیات حاال با آن زیاد کار مینشانY = F(X)پیچیده تري هم وجود دارد که بصورت ساختاراما 

اي تغییراگر تغییر کند این بصورت پیچیدهXیعنی "اف ایکس"مساوي است با Yیا "گرگای"گوییم می.نداریم

.نداریمفعالً کند که با آن کاري می

را بلدیم؟ االن چند تایش را توضیح خواهم داد ساختارو محتوافقط خواستم ببینم که آیا ما فرق بین موضوع 

ساختارمربوط به شکایتشویم در فکرهایمان،میندانیم ما گمبراي شما که ببینید که چقدر ساده است و اگر

کردن؛ یک کسی که من ذهنی شکایت. شودمیشود بعدش هم کینهمیشود رنجشمیخشماست که منجر به 

کند، شکایتدارد یعنی هوشیاري رفته به ذهن هم هویت شده با چیزهاي گذرا و از بین رفتنی این آدم میل دارد 

.ذهن استساختارمربوط به شکایت

کند، صد میلیون میشکایتصد هزار دالر پول دارد باز هم ،کندمیشکایتمثالً یک کسی هزار دالر پول دارد 

حاال شما این . کردن این آدم ربطی به مقدار پولش نداردشکایتکند، پس میشکایتدالر پول دارد باز هم 

کند، و اگر شما الگوي میها استفادهساختارذهن یا من ذهنی از این . ي را در خودتان ببینیدساختارخاصیت 

است و هر جا شکایتهایش است، یکی از مهمترینشکایتاش من ذهنی را ببینید که یکیساختارمربوط به 

.کنید فوراً به خودتان بیایید، و به صورت ناظر به آن الگو نگاه کنیدمیشکایت

بینید که میل به میرفتید به رستوران. داریدشکایتمیلی به یک خواهدمیدلتانبینید که میرفتید مهمانی

حاال به . و ایراد گرفتن از چیزي داریدشکایتبینید میل به میکنیدمیبا همسرتان برخورد. داریدشکایت

شکایت، من هر چی باشدخودتان بیایید که اصالً این به مقدار موضوع کیفیت موضع خیلی بستگی ندارد

توانید می،است و میزان آن چیز نداردساختاردانید مربوط به میو اگر این را در خودتان پیدا کنید که. کنممی

.زادي استآشناسایی مساوي . بیندازید

از هایشان،شان، از همسرشان، از بچهکنند؟ از وضع مالیمیشکایتکنند، از چی میکه بیشتر انسانهاشکایت

هوا ابري است، ترافیک . کنندمیشکایتاز همه چیز ،شاناز وضع اقتصاديشانو از وضع سیاسیشان،رئیس

گین خشمکنید و شکایتکنی؟ نکته اینجاست که اگر شما میشکایتترافیک است براي چی است، ترافیک

یعنی.گیریدمیبعدتانکینه کنید، جلوي عبور خرد زندگی را به چهار بشوید و برنجید و این رنجشها را بکوبید
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شما را در ذهن و زمان نگهشکایت. در این لحظه نمی توانید از خرد زندگی در فکرتان و عملتان استفاده کنید

چرا نشناسید؟ . داردمی

اي که مربوط به سرزنش دیگران است براي اشتباهات و سرزنش خودم هیچ فایدهمالمت، استمالمتیکی دیگر 

ابزارهاي مهم من ذهنی است براي تجدید قوا و ساختن خودش و دوباره جلوي عبور خرد فقط یکی ازندارد

دانید که اگر بخواهید که سامان در این جهان نظم در این جهان میشما. گیردمیزندگی را و عشق را به این جهان

جلوي حس مسئولیت پذیري متمال. ایجاد کنید باید در این لحظه از آنور برکت بیاید از اینور ما چیزي نداریم

بستگی ندارد، یک تابعی است در واقع Xیعنی به . من ذهنی استساختارمربوط به مالمتگیرد، میشما را

. کنیممالمتتوانیم میهر وضعیتی برویم مامالمتالگوهایی است، الگوي 

مالمتخود یک شکنجه استمالمتکند، میخود انسان را گیجمالمتتوانید باید بیاندازید، میشما بشناسید

را به حرکت وامیدارد باالخرهآدمخود چیز خوبی است مالمتکنند میاي فکردیگران هم همینطور، یک عده

چرا شناسایی نکنی، چرا حس مسئولیت نکنی، چرا خرد ورزي نکنی، چرا !گوییم بروم یک کاري بکنم، نهمی

مالمتن این اشتباه را کردم تقصیر خودم بوده اشکالی هم ندارد، خودم را اعتراف به اشتباه نکنی بگویی که م

. یاد بگیرم بعد از این نمی خواهم تکرار بکنم، و در این کار صداقت هم دارماز آنخواهممینمی کنم االن

من وگراننمی شود که ما یک کاري را اشتباه انجام دهیم بیاندازیم گردن دی.گیردمیجلو صداقت رامالمت

کسی که زیر بار مسئولیت نرود به . زندمیالبته کهزند به صاحبش؟ میآیا لطمه. کندمیذهنی همیشه این کار را

و از دیگران کمک نخواهد چه جورياشتباهش اعتراف نکند و سعی نکند آن را درست بکند و از آن یاد نگیرد

تواند میدر هر وضعیتی. ذهن استساختارمربوط به مالمت. هم شناختیممالمتپس . تواند پیشرفت کندمی

.تکرار بشود

نمی حس نقصبه این علت در من ذهنی هست که آن هوشیاري که حس نقصاست، ساختاراز حس نقص

اگر به . شویدمیشوید بی نیازمیاي که شما به خدا زندهکند هوشیاري حضور است، خدا بی نیاز است به اندازه

شوید و به جداییمیکنید براي این که از برکت او قطعمینده نشوید در من ذهنی باشید حس نیازمنديخدا ز

کسی که جداست از زندگی . شودمیچون گفتیم من ذهنی براساس هم هویت شدگی و جدایی تشکیل. افتیدمی
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اش قطع یرد مجبور است از ریشهدر ذهنش زندانی است، چیزي از آنجا نمی گاید و از آنور هوشیارانه برکت نمی

. کندمیحس نقصکند و میبشود و به جهان نگاه کند، در جهان خودش را با دیگران مقایسه

را در خودتان که حس نقصشما ،آییم باز هم وجود داردمیحتی موقعی که ما از دیگران برتر برحس نقص

گردید که کم است، چی کم میرستوران نشستید و دنبال چیزيکه شما رفتید توي است ببینید ساختارمربوط به 

اي کامل جان آمده: گویدمیاست؟ این رستوران همین است که هست، در این لحظه االن خواهیم دید که موالنا

، کامل جانیم، در این لحظه به عنوان زندگی ما تام و تمام و کامل به لحاظ شاد بودن و آرامش دست به استاد نده

اشتن و حس امنیت کردن، حس هویت کردن، حس خوشبختی کردن، حس خردورزي کردن به هیچ چیز بیرونی د

.احتیاجی نداریم

را از حس نقصکنند که با بدست آوردن و جمع کردن میو انسانها فکرآدمها را راحت نمی گذاردحس نقص

بعد یک میلیون دالر نمی شود، صد ،شودکنم نمی میخوب گفتم دیگر صد هزار دالر جمع. بین خواهند برد

در جوانان به عنوان من ذهنی خودش را حس نقص. هنوز آنجاستحس نقصنهکنممیمیلیون دالر جمع

ساله ممکن است فکر کند که هی باید اینور و آنور برود دنبال 22دهد، مرتب اضطراب دارند، دختر مینشان

هیچی نمی ماند و اضطراب آن و نگرانی آن ناراحتی آن، عدم آرامش آن زنند و برندمیشوهر باشد، شوهرها را

. ولش نمی کند، دائماً تو فکرش است

یعنی . نیستXو مربوط به . تواند هر لحظه در حال تکرار و انجام باشدمیاستساختارمربوط به حس نقص

،رها نمی کند ما راحس نقص. بودساختارپنج ضربدر یادتان است گفتیم پنج ضربدر،،راXفایده ندارد که شما 

شما را رها حس نقصباشید که امروز موالنا گفت جاي دیگرمگر این که ما برگردیم به فضاي یکتایی، شما اگر در 

. بینیم چشم دلمان سیر شدمیآنجااگر برویم ، آنجااش این است که برگردیم برویم به تنها چاره. نخواهد کرد

شود که انسان بسیار میسببحس نقص40تا 30را نداریم به آنصورت، در سنین بین دیگر حسرت دنیا 

اگر فعال بشود بدون این که هم هویت است و اضطراب دارد براي اینکه . حریصانه و بسیار نیازمندانه فعال بشود

یلی خوب استرا با یک یک جوري از انباشتن از بین ببرد، خوب است، پولدار شدن خحس نقصمثل این که 

شوم میکی کاملبا نگرانی که من باالخرهحس نقصولی این با اضطراب و با ،توانید ده تا خانه بخریدمیشما

اي، نیاسودهکهرو:گوید کهمیگوید در غزلمیدر بیت دوم موالنابراي اینکه . همراه باشد، راحت نمی گذارد
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ي من ذهنی ساختارشما از خودتان بپرسید آیا من این خاصیت .  نمی گذارد ما آسایش داشته باشیمحس نقص

همسرشان را ،کنندمیرا عوضها آدمها بعضینشینم یک چیزي کم است، چی کم است؟میروممیدارم هر جا

ها دانم بعضی موقعکنند، نمی میعوضشان را، جاي زندگیکنندمیکنند دوستانشان را عوضمیعوض

است، خوب ساختارنیست مربوط به محتوابراي این که مربوط به . درست نمی شود،کنندمیباورهایشان را عوض

.توجه کنید

در خواستندیدن، محتواو میل شدید به خواستنشود میمن ذهنی مربوطساختارالگوهایی که به ازدوباره

خواهم و میخواهم من چیزهاي بیرون رامیخواهممیخواستنیعنی مرتب خواستنذهنی است، هاي تمام من

براي این که میل شدید داریم که چیزها را دهیم؟ میچرا ما هوشیاري جسمی را ادامه. محتوامیل شدید به 

درك که هنوز بیشترماناید کردیم که از دیدن چیزها و میل شدید به آنها زندگی در نمیمیاگر درك. ببینیم

.شودمیي من ذهنی مرتب تکرارساختارایم، این الگوي نکرده

بخشد تا مقدار خواسته، یک کسی صد میزنده هست، خودش را قوامخواستنمن ذهنی بیشتر به بارها گفتیم 

خواستم میچرا ناراحتی؟ فالن جزیره را. خواهید؟ خوب من ناراحتممیمیلیون دالر پول دارد، حاال دیگر شما چرا

خواهی بروي آنجا زندگی کنی؟ می.خواستم بخرممیخواهی چه کار؟میخوب جزیره را. بخرم فالنی رفته خریده

خواهی؟ براي این که هیچ کس میپس براي چی. اصالً دیدي آنجا را؟ نه. خواهی بروي آنجا را ببینی؟ نهمی.نه

شودمیخوب حاال چی. ش این است که من از دیگران بهترمااش چیه؟ فایدهحاال این فایده. ندارد فقط من دارم

.کنممیحس نقصام ام قطع شدهاز ریشه. کنم خوبمی؟ یک ذره حس هویتاین

جز اینکه ما برگردیم به فضاي یکتایی راهی .می شود آدم یک میلیارد دالر داشته باشد باز هم ناراحت باشد؟ بلی

من ذهنی بسیار بسیار ساختارهایمان بصورت الگوي خواستنریم ما، شناخت نداها براي خالصی از این ناراحتی

من ذهنی است و مهم ساختارمربوط به توقع. دارندتوقعانسانها ،توقع.استتوقعحالت خاص آن . مهم است

خواهی از هر کسی در اطرافت، اگر بخواهی این خاصیت من ذهنی را از مینیست که چقدر داري، تو یک چیزي

دارد، توقعدارد، از دوستانش توقعدارد، از فرزندش توقعرا صفر بکنی، آدم از همسرش عاتتوقکار بیندازي باید 

، ددارتوقع. شددارد که شلوغ نباتوقعآفتابی بشود، از ترافیک که دارد توقعدارد، از هوا توقعاز پدر و مادرش 

.استساختارمربوط به 
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ناخشنوديکند، ایجاد میمن ذهنی تویش من است و ایجاد ناراحتیساختارگوییم؟ هر میحاال چرا اینها را

و کندمیرا جمعهاناخشنوديXیعنی محتواها صرفنظر از ساختاراین . دهممیکند، االن پایین نوشتن نشانمی

یعنی زمینه آن چیزي که در زیر است، گفتارش . و عدم رضایت زمینه داردناخشنوديهر انسان من ذهنی یک 

زمینه یعنی زیر این فکر و . و نارضایتی و ناراحتی زمینه استناخشنودياست کردارش است، فکر کردنش است، 

وید با شما باشد، شما نمی توانید درست نارضایتی ناخوشبختی زمینه هر کجا بریدناخشنوداگر شما . عمل است

. فکر کنید و عمل کنید

شود، اتومبیلِ میفعالساختاراین مالِ منگویید میتوجه کنید هر جامالِ من. استمالِ منیک خاصیت دیگر 

آورد که میمن، خانه من، فرزند من، همسرِ من، مقامِ من، سواد من، مال با کسره من یک خاصیتی در شما بوجود

آورد و مخشوشمیکند، اضطراب بوجودمی، نگرانکندمیکند جذبمیتوجه شما را به عنوان منِ ذهنی جلب

.کندمی

گویند مالِ توست فرقمیهمین که! گویند یک اتومبیلی دزدیده شده، به ما چهمینشستیم توي یک مهمانی

خواستم میام راولی اگر خانه!من که خانه ندارم به من چهقیمت خانه آمده پایین، . کند دیگر، االن عوض شدمی

هر چی که باشد از اساسی ترین مالِ من. کندمینصف شده فرقها بفروشم در حال فروش هستم، قیمت خانه

کند و میدر واقع هوشیاري را با یک ارتباط نامرئی به چیزي وصلمالِ من. من ذهنی استي ساختارخاصیتهاي 

. و منبع نگرانی است، یراي این که هر چیز مال ماست در حال از بین رفتن است. کندمیخودش اضافهآن را به

.ممکن است به خطر بیفتد

را زیر ذره بین قرار بدهیم ممکن است بتوانیم شناسایی بکنیم و در مالِ مناگر بصورت حضور ناظر این الگوي 

درست است که چیزهاي زیاد متعلق به من است ولی آنطور که د کهیحالی که چیزهاي زیادي داریم به نظر بیا

مالِ منبگویید این شمااگر ناآگاهانه. من باشند و دل من قرار بگیرند نیستندهاي اینها جزء هم هویت شدگی

.و به همه اینها مربوط هستید شما، آنها دل شماستاستمالِ مناست، این 

مالِ یعنی چه؟ زمین مالِ منماند میمیرممیاست، خانه من است فردا منمالِ مناید، ولی اگر این الگو را شناخته

همسر . کجا بچه مال توست! استمالِ منبچه ! استمالِ منخواهم من ببرم؟ ساختمان میاست مگر زمین رامن

ان زندگینیست ما با همسرممالِ من. سبب کنترل و ترس است فقط یک الگو استمالِ من. استمالِ من
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کنیم اینها هم میدهیم با عشق زیر زمینه عشق و بچه هایمان را بزرگمییک سري وظایف را انجام. کنیممی

توجه کنید این الگوها مرتب فعال. زیر سلطه منمالِ من،انسان هستند وظیفه ما خدمت دادن و عشق دادن است

شوید بیرونمیشما وارد صندوقی. از اینهاستشوند یعنی بدون اینکه ما بفهمیم در هر صندوقی یکیمی

.آیید بروید صندوق دیگر مقداري درد ایجاد شده، اینها را ما متوجه نیستیممی

بینید که صبح حالتون خوب بود وسط روز مقدار زیادي ناراحتی زمینه به شما زیاد شده است از میشما یک دفعه

ایجاد کردي، خیلی درد زمینهبدون این که آگاه باشی مقداري کردي،کجا آمده؟ در هر وضعیتی یک الگو را فعال 

ولی ذره ذره ایجاد. ت در بیآیداجیغ، یک دفعهخودش را نشان نمی دهد آنطوري نیست که درد شدید باشد

. شودمیاشتهبشود روي هم انمی

به این علت است که ما از زندگی جداحق با من. استحق با مناست قضیه ساختاریک الگوي دیگر که مربوط به 

شویم در ذهن، و معیاري براي درست بودن خودمان و هماهنگ با قانون زندگی با اصل بودنمان نداریم و در می

نباشد و با آنها باشد ما حس کوچکیحق با مانتیجه در جدایی و در ذهن با مردم مراودة فکري داریم، و اگر 

غلط پس اینهاکنیممیگوییم این فکرهایی که ما داریم و با اینها زندگیمیکنیم،میکنیم، حس عدم امنیتمی

. ي من ذهنی استساختارالگوي . است این موضوع براي ما قابل قبول نیست

حق با هی وارد بحث و جدل بشویم با مردم که . استحق با مناین که بهتوانید بشناسید و پرهیز بکنید میشما

باورهاي سیاسی . گوییم که دین من دین حق است، آنها همه کافرندمیرویم که در ذهنمیبه آنجاما . استمن

و من ذهنی به این احتیاج دارد براي اینکه اگر این موضوع براي ما . من همه درست است مال آنها همه مفرغ است

. کنیممیامنیتما احساس عدم ،به این صورتی ثابت نشود و قبول نکنیم حتی براساس ستیزه

کند، میآید ما را هدایتمیهدایت زندگیآیدمیآید، برکتمیدو راه هست یا این لحظه از طرف زندگی خرد

حاال . ایمایم وابستهدهد، یا با من ذهنی و به ذهن و چیزهایی که یاد گرفتهمیاین خوب است، به ما حس امنیت

کنیم، یعنی اینها را که ما جمع میکنیم باورها را هم جمعمیجمعاینها که ما جمع کردیم همین طور که پول 

نها از ما مهمتر و آپس . یعنی باورهاي ما از دیگران کمتر است. کردیم هیچ است؟ نکند ما گم بشویم

خیلی از دعواها در .است خطرناك استحق با من. استحق با من؟ شود همچون چیزيمیدانشمندترند؟ مگر

ربطی ندارد، محتوااست به حق با من. ي استساختارالگوي ،جامعه بین کشورها سر این موضوع استخانواده در
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مالِ دانم نیایش باشد، میخواهد رفتار باشد، آداب زندگی باشد، آداب عبادت باشد، آداب چهمیخواه باور باشد

کند در واقع سوء میوع استفادهدرست است مال تو غلط است، من ذهنی از این موضمالِ من،بهتر استمن

فضاي ما ما را بزرگترتويآید میگویید من هم مثل شما، آنمیکند، اگر کسی بگوید شما راستمیاستفاده

کنم در اثر این ستیزه پوسته بیرونی من ذهنی میاگر کسی بگوید نه حق با تو نیست، من با او ستیزه. کندمی

زنند هیچ کدام را نمی شنویم بلکه میچقدر سفت است؟ هی مردم حرفشود، پوسته من ذهنی مامیسفت

. کنیممیستیزه

دهد، اگر من مطمئن بشوم که تو میشود وقتی که دیگران را راهمیکند من ذهنی، یا یک ذره بزرگترمیدو تا کار

زنیم بهم میگویم؟ پسمیطگویی من غلمیکنی؟ تومینه با من ستیزه. کنی خوب بیا تومیدرست مثل من فکر

ما بسیار نیرومند است در هر چقدر بلحاظ من ذهنی ما بزرگتر بشویم، ما بشویم. هر دو غلط است. تا سفت بشویم

. همۀ اینها سر یک الگوي ساده است. بعد ما را با ما به ستیزه وا دارد. من ذهنی، من ذهنی دوست دارد ما بشود

اصالً هر کسی روي کره زمین با خدا در . ما جدا هستیم از زندگیده؟ از آنجا کهاین از کجا آم. استحق با من

ها آمد پایین، احتیاجی به این بحث و جدلمیجوشیدمیاتصال بود و موازي با او بود و خرد زندگی از درون او

. پس شما شناختید. نبود که

یک محتوانه ي من ذهنی ساختارر اثر الگوهاي پس ما د. اجازه بدهید اینها را نوشتم براي شما نگاه کنید

. من ذهنی استساختار، حاصل عملکرد و دلخوري زمینهناخشنوديداریم که و دلخوري زمینهناخشنودي

کند در این حالت میایجادو دلخوري زمینهناخشنوديشود میمن ذهنی هی فعالساختار. کنیدمیتوجه

بیند، یعنی خدا را نمی تواند میراها ذهنی هوشیاري جسمی دارد، فقط جسمانسان داراي من ذهنی است، من 

.ببیند، این حالت مقاومت در مقابل اتفاقات دارد، قضاوتهاي من دار و هم هویت شدگی با چیزهاي گذرا است

،هوشیاري جسمی نه هوشیاري حضور، مقاومت در مقابل اتفاقات،پس در این حالت انسان داراي من ذهنی

هر چیزي که هوشیاري در این جهان . قضاوتهاي من دار و چسبیدن و هم هویت شدگی با چیزهاي آفل گذرا دارد

ترسیم، مضطربیم، براي این که چیزهاي از بین رفتنی از بین خواهند میبهش چسبیده گذراست به همین دلیل ما

ومافکرهايۀ زمین،مافکرهايزیرذهنیمندرو دلخوري زمینهناخوشنوديدوباره یادآوري کنم. رفت

شاديوخوشنوديیکاما.باشدسازندهتواندنمیکردنعملوکردنفکرجوراینوگیردمیقرارماعملکرد
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هشیاريوقتییعنی.استحضوراثروحاصل،زمینهاصیلشاديوخوشنودي.داردوجودهمزمینهاصیل

بهونهایتبیبهلحظههمیندرلحظهاینبهگرددبرمیآیدمیدردشچیزهابهچسبدمیجهانبهرودمی

بوجودزمینهیکلحظهایندرزندگیبهشدنقائماین،شودمیقائمخودشرويوشودمیزندهخداابدیت

منرويانسانحالتایندر.استعشق،استبختینیک،استزندگی،استشاديزمینهاینکهآوردمی

قابلیتحضورهوشیاريدارايبنابراینودادمتوضیحاآلنهمینکهاستقائمخودخدائیتیااصلی

مدتاینکهازپسماستطبیعیواصلیحالت،حالتاین.هستزیادعمقوفضاگشاییوفضاداري

گفتامروزکه ماندیمذهندرکوتاهی

ايآلودهگلزانکهاي،خوردهدگرآب*** ايرودهتهیزانکاي،بودهدگرجاي

بهماحالتدراین،داریمرااونیازيبی،هستیمیکیخداباماحالتایندر،نیستیمگرسنهماحالتایندر

حالتایندر،بکشیمشیرهچیزهاازکهکنیمنمینگاهجهانبه،کنیممینگاهخداگونهناظریکعنوانبهجهان

.نداریمهیچکسازتوقعیبنابراین.نداریماحتیاجیمردمقدرشناسیبه،مردمشناختومردمتوجهوئیدأتبه

.رودمیبینازاستکمچیزي،نقصالگوي.رودمیبینازخودبهخودخواستنالگوي. رسدمیصفربهتوقعات

.ریزندمیفرواصالًشوندمیفلجذهنیمنيساختارالگوهايتمام

این.بریدمیخودتانبارازمینهخوشبختیحسزمینهخشنوديیکوزمینهشاديیکشمارویدمیهرجا

اینکهمثلرویدمیهرجاشمایعنی.استبخشوحدتتگلة واژدرهستهمپائیندرکههمینطورفضا

هشیاريیککهحالتیکیآندر.شوندمیوصلبهمبینندمیراشما، کنیدوصلبهمراآدمهاخواهیدمی

مردمبهرویدمیهرجااینکهمثل،استجداییبراساساینوکنیدمیحملخودتانبارااینزمینهناخشنودي

بگوییدهمشمااستحق با منگویممیمن،استخوبستیزه،استخوبجدایی،باشیدجداهمازکهگوییدمی

.استبخشوحدتفضااین،نیستبخشوحدتفضاآن، کنیمستیزهبتوانیمکهاستحق با من

ازتان هوشیاري، همه چیز بگنجدبحرایندربحرایندر.کنیدمیپیداراخداخاصیتشماشودمیبازفضااین

هوشیاري.استزندهتوجهجنسازحضورهوشیاري.شودمیتبدیلحضورهوشیاريبهجسمیهوشیاري

،رودمیبینازترس.نداردآنهاباکاري،بیندمیفقطولی،بیندمیراجسمهاحضورهوشیارياین.نیستجسمی

درونتانۀ چشمازتان درونازراتان آرامشراتان شادياولدستشمااینکهبراي،رودمیبینازکنترل

خوبچقدر،کندقدرشناسی،بدهدشناساییبدهدتوجه،بدهدئیدأتشمابهیکیکهندارداحتیاجی،گیریدمی
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دوهر،استمشکورهماستشاکرهمواقعدرفضااین.استشکرگزارخاصیتشبنابهفضااین.کردیدکار

.نیستبشوسیر،استمتوقعفضایکیآن.شناسدمیراجبرانقانون،شناسدمیراشکر.استیکی

:گویدمیببینید. سریعبخوانمدوبارهخواندمبارهاکهبیتچندبدهیداجازهبله

2284مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 

اي، دست به استاد مدهکامل جان آمده*** اي ، نوبت دولت زدهايدهبعارفتوخواجه

مدتجهاناینبهآییمیکهوقتیوشدیدخدادوباره،ایدبودهعارفاید بودهخداجنسازاولازشمایعنی

موقعاآلن،اندزدهراشمابختینیکطبلاآلنشويمیقائمخودتپايرويآییمیهستیذهندرکوتاهی

شما،هستیمبزرگماکهبزرگاندرهايدرزدندمیطبلکهدانیدمیقدیمزدننوبت، شماستعظمتوشکوه

شوداضافهشمابهنیستالزمجهاناینازچیزيیعنیايآمدهجانکامل،جانیدکاملاینکهبرايهستیدبزرگ

تو؟بدهدیادچیزيشمابههستیداستاددنبالچرا.بکنیدبودنکاملاحساسبکنیدخوشبختیاحساسشماکه

.هستماستادمنپسکهبگویدوسطاینبپردنبایدذهنیمنالبته.مربوطیاستادبهخودت

داریمراباللداستانهستهفتهچند.توانیمنمیخودمان، یکتاییفضايبهبرگردیمذهنازبایدما،نه

بیروناستادبهدستگویدمی.خواهدمیهشیارانهدردچسبیدیمبهشانکهچیزهاییازکندندل.خوانیممی

راهماناینکهبرايوشدیمگمفکرهادراینکهبرايمااولشولی.نباشبپرسمرااینبپرسمرااینگدايهی،مده

زندگیکهاصلیاستادازشدیمدورما.بگیریمکمکموالنامثلبزرگیانسانهايازکهمجبوریم،کنیمپیدارا

.است

وجانیدکاملدانیدمیاآلنشماپس،بودیمکیکهرفتهیادماناصالً.دردهایماندرفکرهایماندرشدیمگمما

منپس، ندارمرااینبگوییدکنیدنگاهجهانبهبکنیدنیازمنديحسنیاییدحاال،شماستعظمتوشکوهزمان

با،زمینهبخششادياصیلهوشیارياین،هستیددنیاازاينقطههردروضعیتیهردر.باشمخوشحالتوانمنمی

اینکهوراشمابودنعارفوراشماجانیکاملتواندنمیکسی.شماستبابخشوحدتفضاياین،شماست

شماازرااینتواندنمیکسی،هستیمآنرويهمیشهما،شماستفکرهايزیرکهخداستاینجادراستاد،استاد

فکرهادرهمرااینماذهنیمندر؟گرفتشماازراشماجنسیتشودمی،هستیدآنجنسازشمااصالً،بگیرد

این،یکیآنداریدخدایکشمادارمخدایکخدامن،ندارمخدامننه،دارمخدامنگوییممی،کردیمگم
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خواندخواهیممثنويدر.زندمیحرفداردهمهدرونازهمآن،فقطهستخدایک.استذهنیمنتصور

اصالً. استخودش،حضوربهآییممیماکهوقتیشنوندهوگوینده،استخودششاگردواستادکهگویدمی

.چیزيهمچونشودمیجوريچهنکنیدپیدافکرباشماحاال.چیزيهردراستخودش

هین ده ویران تو را نیز به بغداد مده**** است ز هو نهانگنجتوۀ ویراندهدر

گنجیکگویدمی،داریمهمغزلدرامروزکهجاهمیندر،هستمشدههویتهماستخرابوضعمگویدمی

.دنبال بغداد بگرديدر بیرون با ذهنت برويتونکنرهاراویراندلهمین،خدایعنیهو،خداازاستپنهانی

گویم من ده ویران دارم دل موالنا بغداد است، یا میمن.زندمیدانید در قدیم شهر آبادي بوده، مثالمیبغداد

آید، االن ویران میفالن دانشمند چقدر خوشحال است یا فالن کس هیچ فرقی نمی کند، نه زندگی شما از دل شما

خراب است ) دل(نگو این . نور افکن قرار بده شش ماه کار بکن، خواهی دید شد بغداد، آباد شداست خودت را زیر

. خواهد درست کندمیخراب بماند درست نمی شود، زندگیبایداین دل !من بروم گدایی

، مثل قعتورا شناسایی بکن بیانداز، مثل ها ي من ذهنی را شناختید، همانساختارشما امروز برخی از الگوهاي 

کنید چیزي کم است، به خودت بگو چیزي کم میحس نقص، هر موقع حس نقص، مثل شکایت، مثل مالمت

خوب آمدیم رستوران رفتیم این .شود اضافه کردمیبلی همیشه یک چیزي به یک جایی. خودم که کاملم. نیست

خواهید بهانه بگیرید، نگاه کن میاست شمااي اند اینجا یک لکهحاال نکرده. بلی،شود بیشتر تمیز کردمیمیز را

ریزد و بهانه براي دعوابخواهد بزرگ کند، علَم کند این حال خوب ما را بهم میاین راکه این من ذهنی چه جوري 

. خواهدمی

ي ساختارآید؟ نه این که یکی از آن الگوهاي میسر چی پیششما نگاه کنید دعواهاي خانواده سر چی هست؟

کنی؟ غذا نداري؟ خانه نداري؟ همسر نداري؟ بچه میشکایتبراي چی شدهچه . کنممیشکایت، حاال است

ي است که مرتب ساختارکنید؟ نکند که این الگوي میشکایتنداري؟ سواد نداري؟ سالم نیستی؟ براي چی 

زیاد کردن مال دنیا ربطی . کردشما این خانه را بفروشید ده برابرش هم بخرید همان کار را خواهد . کندمیتکرار

از بین شکایتولی این ، خواهیمین اگرکُاي نیست بِتوانید مال دنیا را زیاد بکنید مسئلهمیبه این ندارد، شما

. نخواهد رفت
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مدهشمشادبهعاجمجو،روزومدهشب*** نکوروزصددوزبهتو،شبتیرهواهللا

شوي، با همین میگوید که همین تیره شب تو، همین که در ذهنت خوابیدي بیدارمیببینید که موالنا دارد به شما

با ذهنت .دهدمیکه عالمت کثرت است، روز نکوي دیگران، یا ذهن نشان،شوي، بهتر از دو صدمیصحبتها بیدار

نزدیک است خاموش، کم صبح ایم بارها که که گفته.دنبال روز نکو نگرد، این تیره شب را بگیر و آن را صبح کن

دهد در درون دیگران مینشان،شب تو باید روز بشود، در درون توست. ، کم خروش بگذار صبح بشودخروش

یعنی شبت را نگه دار بگذار شب مده و روز مجوجواب در ماست، . ما دنبال استادیم گداي جواب هستیم.نیست

کن به نعاج حضور شماست، عاج را رها قیمتی استگرانعاج چیز . گردنشبت صبح بشود و دنبال روز ذهنی 

شمشاد ذهن، بلی مشخص است اینها، 

همنفسیجهاندودرکسی،نیستخداغیر

مده ایجادبهکهجزراتواستوجودچههر

نمی شود شب دیگران روز بشود شما به روز برسید، و براي شما ،پس شما فهمیدید که شب شما باید روز بشود

در دو جهان یعنی این جهان، جهان مادي که ما . وجود نداردجهاندوهمنفسی در،غیر از خدا که امتدا او هستید

براي ما اگر هم کمک برسد در اینجا که. بینیم، یکی هم جهان حضور، فضاي یکتاییمیبطور غلط این جهان را

توانید میشما اگر توي ذهن باشید از کی. ، از آنور باید بیاید، در اینجا کمکی نیستجاي دیگرتوي ذهن هستیم 

کمک بگیرید؟ 

کنید و میکنید و عملمیگیرید و به خودتان اعمالمیگیرید، ولی ماالً کمک موالنا رامیبلی شما از موالنا کمک

تحول در درون . رسیدمیدتان و از درون خودتان بوسیلۀ زندگی به حضورکنید ولی خودتان از طریق خومیصبر

خودتان هستید و خداي خودتان، . گیرد نه در کس دیگر، کسی دیگر به داد شما نمی رسد خالصهمیشما صورت

تا آنجا . اشموازي بشو با او با تمام قدرت، فاصلۀ دو تا صندوق ب،بنابراین هر چه داري در این لحظه بده به آفرینش

کن، بصورت حضور ناظر نگاه ني را فعال ساختارتوانی آن الگوهاي میرو، تا آنجا کهنتوانی توي صندوق میکه

خوب البته بارها گفتیم . کنمشکایتقبل از این که ،کنممیشکایتکنم من، به خودت بیا، چرا میشکایتکن، 

می روید یک . نکنیدشکایتشما االن یاد گرفتید که . یزدهوشیاري به این الگوها هوشیارانه به زودي نمی ر

کردید، خیلی خوب دیگر کسی را شکایتافتد که میدقیقه یادتان5کنید بعد از میشکایتنشینید میجایی
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نمی کنید، مواظب باشید که این کار شما مثالً زیر پا گذاشتن یک قول و قرار با خودتان سبب نشود که مالمت

کنید بشکایتنکنید یک دفعه شکایتمثالً شما نمی توانید با خودتان قرار بگذارید . الگوهاي دیگر فعال بشوند

. گین بشویدخشمی چی؟ آن سبب بشود که یعن. کنید که اي داد و بیداد عجب فالن هستممالمتاشتباهاً، بعد 

دقیقه پیش االن یادم 5کردم شکایت،آرام. سبب بشود که یک کار دیگر بکنید، این طوري نمی شودخشم

شود یادتانمیتمامشکایتکنید وقتی میشکایتافتد، دفعه بعد که میدقیقه یادتان3افتاد، دفعه بعد بعد از 

ه بعدافتد، دفعمییادتانشکایتافتد، دفعه بعد یک لحظه قبل از مییادتانتشکایافتد، دفعه بعد وسط می

نمی شکایتدارید ولی یادتان است نکنید نمی کنید بگو شناختم، دفعه بعد اصالً شکایتبینید که میل به می

. افتدمیدیگر. کنید

پس هر چه انرژي دارید در این لحظه بدهید به تسلیم و موازي بودن با زندگی یا پذیرش اتفاق این لحظه که در 

بگذر ز . این لحظه بهترین راه را براي عبور خرد زندگی که بیافرینید شما بوسیلۀ انرژي او بدهید و رعایت کنید

بگذر ز آفریده بنگر در آفریدنهر لحظه موازي با او، . بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن.آفریده بنگر در آفریدن

، به این ترتیب خدا بصورت یک حقیقتبنگر در آفریدندهد آفریده است، میبراي این که هر چه ذهن نشان

براي هم نفس شدن با او از . شود چون شما خواستید با او هم نفس بشویدمیآید به زندگی شما، هم نفس شمامی

.با چیزهاي بیرونی بریدیدس شدنفهم ن

ايسادهبسوکاحمقاي،بادهدگرمست

اينیاسودهکهرواي؟دادهبدوچهدل

االن دیگر معنی این بیت مشخص شد، یعنی مست بادة دیگري هستی، ما االن باید مست شرابی باشیم که از آنور 

شود وارد میشود، وارد فکرهاي مامیوارد چهار بعد ماشود میدر حالی که با زندگی موازي هستیم وارد وجود ما

بود ترس خشمشود هیجانات ما لطیف شده از جنس عشق شده، قبالً میشود، وارد هیجانات مامیاین جسم ما

حرکت داریم زندگی داریم، در ذهن مست شراب بیرون بودیم، شراب . بود و جاندار شدیم یعنی پر از جان شدیم

کنند، میهمه تعریف! خورندمیرا خانه چه خانه بزرگی دارم مردم حسرت این من : ، شراب پز بودیمتأیید بودیم

اگر . خوریم خطرناك استمیماها نمی گویم اینها بد است ولی وقتی از این باده. چه جواهراتی! چه وسایل خوبی

دلمان را که محل استقرار خداست ندهیم چطور ما نفهمیدیم . مست بادة بیرون هستیم واقعاً احمق و ساده هستیم
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به چیزهاي بیرونی، اجسام نیایند بنشینند در دل ما، و ما دل مادي پیدا کنیم، در این مورد ما واقعاً ساده بودیم 

من ذهنی ساختارچطور ما زندگیمان را دادیم دست یک مشت باوري که با آنها هم هویت هستیم و دائماً ما را به 

هدایت در این . کنیم حواسمان نیست که اینها مفرغندمیست، و اینها را ما محافظتحق با ماکه کند میوادار

چطور ما دل به این چیزها دادیم؟ آخر چطور نفهمیدیم؟ چطور . آیدمیآید از جهان غیبمیلحظه از آنور

.ایمرامش نکردهآحس ایم، ایم؟ ما حس امنیت نکردهآسوده نبودهاصالً ایم که ما تا به حال نفهمیده

نگاه کن در این لحظه زندگی وجود :اش به ما گفتهحس نقصش با خواستنهایش با ساختاراین من ذهنی با آن 

گفته .و ما این کار را کردیم. برسیهابه آنتا، زندگی در چیزهایی است که تو باید این لحظه را پلکان بکنیندارد

نداري بدست آوردیم، همسر نداري بچه نداري، بچه هایت بزرگ نشدند هنوز این را نداریم بدست آوردیم، آن را 

همه شده پس کو آن آرامش؟ها بیرون نرفتند، دکتر نشدند، این

خوردیم؟ شما یک ذره تأمل کنید هوشیاري میچطور ما متوجه نمی شویم که مست بادة دیگري هستیم که نباید

ما نمی . شما از خودتان بپرسید. پرسدمیگوید از مامیدچار بشود موالناکه امتداد خداست به این بی عقلی باید 

کنم چقدر اوقات تلخی در محیط خانواده پیش آمده؟ این میمن از شما سئوال. ماگوییم که چقدر ساده بودیم

چی پیش آمده؟ سادگی نبوده؟سرسادگی نبوده، 

مالمتکردیم شکایتي من ذهنی را متوجه نشدیم، ساختارپس چی بوده؟ این سر این نبوده که ما الگوهاي 

با نگاهی که االن. در این که اینها را ندیدیم و نشناختیم ساده نبودیم؟ که البته که بودیم. داشتیمتوقعکردیم، 

توانستیم خوش بگذرانیم، و آنمیکهها که ما دادیم در اثر دعواها اوقات تلخیهایی کنیم چرا، آن هزینهمی

هایی که ما به هایی که به خودمان وارد کردیم، اینها روا بوده؟ این ظلمآسیبهایی که به بدنمان زدیم آن استرس

.خودمان و به دیگران کردیم روا بوده؟ نبوده که

اي؟نشنودهآخراي،دیدهبیگیرم***گلتاینگنجسربردلت،درروانگنجِ

گنج روانیم یا رنج روان، هر کسی من ذهنی دارد و این من ذهنی یا ما کهگذشته یادتان باشد گفتیم هاي در هفته

شود خودش هم مییعنی از او همیشه درد متصاعد. درد روان استرا گذاشته در مرکزش این رنج روان است

حالی، ضطراب، افسردگی، بینگرانی، اخشمخورد این دردها را، این دردها از جنس حسادت، میکندمیتجربه

اما در این لحظه که ما به بینهایت و ابدیت خدا . اندگی اینها رنج روانبی حوصله) امروز داشتیم ( حس نقص
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شود، موالنامیکنیم و از این عمق و ساکن بودن گنجی روانمیشویم و عمق پیدامیشویم و ساکنمیزنده

. گوید ساکن و باشنده شدممی

شدمباشندهوساکننکنمآري: گفتم**** مکننَقلمابرازکهنعشقرامگفت

ساکن شدم در این لحظه به بینهایت او زنده شدم، یا داشتیم 

منمکهروانساکنچنیناین**** ساکن؟منرواناینشودکی

گل ما است یعنی هم تواند روان بشود در دل ماست اما بر سرش این میما ساکن روان هستیم، پس گنجی که

چشم حضور ندارید، واقعاً باینید، خوب فرض کنیم که چشم ندارید نمی توانید بب. هاي ما استهویت شدگی

گوید؟ عطار میگوید؟ نظامی چهمیگوید؟ سعدي چهمیات هم نشنیدي؟ نشنیدي که حافظ چهگوش

. نشنیدي؟ چرا شنیدي توجه نکرديگوید؟ اینها را میگوید؟ دین چهمیگوید؟ موالنا چهمیچه

ل را این شود این گمیآیا. خواهیدمیتان بردارید؟ حتماًشما نمی خواهید این هم هویت شدگیها را از روي گنج

هم هویت شدگی با چیزهاي فیزیکی با دردها و باورها را روي این گنج نگه داشت و این گنج روان را تبدیل به رنج 

دانید ما آدم میشود ما را تایید کنید؟ آقا، خانم شمامی، به گدایی مردم، آقا، خانمه گداییروان کرد ولی رفت ب

هستیم، نمی شود که یک نامه بنویسید امضاء کنید و تایید کنید که ما آدم دانشمندي هستیم ما مهربانی

بزنیم به دیوار به مردم نشان بدهیم، خوب است این؟ ،خوشحال بشویم

گوید ما در این لحظه یک قسمت دیده مید یک غزل کوتاهی از حافظ بخوانم که ببینیم که حافظ هماجازه بدهی

توانیم این پدیده را در خودمان بوجود بیاوریم که با آن قسمت مینشدنی داریم یک قسمت دیده شدنی، آیا ما

اشیم؟ گنج روان بکند زنده باشیم؟میدیده نشدنی که با این قسمت دیده شدنی کار

161حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد***ر انگیزد خاطر که حزین باشدکی شعر تَ

در این لحظه ساکن نباشد، چشم ،انسانی که به حضور زنده نباشد به چشمه حقیقت و شادي درونش زنده نباشد

تواند شعر آبدار بگوید؟ شعري که توي آن خرد می،داشته باشد، غمگین باشدشکایتحسرتش به دنیا باشد، 

چه ما شعر ،این نکته ظریفی است. می تواند؟ نمی تواند. هست شادي هست، شادي انگیز است، تر و تازه است

از یک گوییممیآیا این شعري که ما. است ثابت استزمینه ناخوشنودياش یک زمینه،بگوییم چه حرف بزنیم
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آید یامیآید، شعر گفتن حرف زدن استعداد انسان است، باید ببینیم از یک زمینه دردمیباالزمینهنا خشنودي

شماکنیم،می، این نکته مهمی است، اگر از زمینه درد شعر بگوییم مردم را منحرفزمینه چشمه زندگیاز 

و راهنمایی تویش است شعري که خرد . گویندمیشعر آبدارزمینه چشمه زندگیبینید بندرت شاعران از می

شکایتشود شعر تویش می.کنندمیگویند ما را منحرفمیآنهایی که از درد شعرمثل موالنا، مثل حافظ، 

.که نیستشکایتبراي بیان شعر براي هدایت انسانهاستنارضایتی باشد؟ نه، . باشد؟ نه

سلیمانم در زیر نگین باشدلکصد م**** زنهاراز لعل تو گر یابم انگشتريِ

مشخص است دیگر، من اگر حرکت کنم بیایم به فضاي یکتایی و با تو یکی بشوم آن موقع من انگشتري امان را از 

شویم، آن موقع صد ملک سلیمان زیر میشویم، هوشیار به حضورمیکنم، ما آنموقع به لعل تبدیلمیتو دریافت

به قول موالنا زیر سلطه پول هستیم، زیر سلطه مقام هستیم، جاي دیگرالن ما در ذهن در ا.گیردمیسلطه ما قرار

انگشتري امان را ما از خدا وقتی وارد فضاي یکتاییبینید که میزیر سلطه باورها هستیم این خوب است؟ پس

، شعر تَر نمی توانیم دیگرجاي اگر نرسیم به آنجا توي ذهن بمانیم در . وگرنه نداریمکنیممیشویم دریافتمی

.بگوییم

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد*** حسود اي دلعنِغمناك نباید بود از طَ

خواهد به شما بزند، مییا من ذهنی ضرري،گوید بد استمیبلی در غزل هم داریم این را، شما از اتفاقی که ذهن

شما نباید غمناك بشوید، براي این که این چالشی است که اگر قبول کنی، با آن بسازي و موازي بشوي ،یا زده

بینید که مسیح روي صلیب میدر تمثیل صلیب در مسیحیت. کندمیخواهی دید که زندگی راه را براي تو باز

بند بدترین اتفاقی که ذهنیعنی ما تخته، در سراچه ترکیب تخته بند تنم:گویدمیمیخ شده، حافظ هم

. شود؟ بپذیرمیگوید بدترین هستی بر آن، چسبیدیم به آن چیمی

کنند میبینید که آویزانمی.شودمیاش را مقدسپذیرد وضعیتمیپس از این که مسیحلیب صدر مسیحیت این 

گوید بد میذهن،بد استگوید میآن چیزهایی است که منهمصلیب اولش نشان صلیب،) به عنوان گردنبند( 

در بیت . شودمیشوید صلیب مقدسمیپذیرید آزادمیاست، ولی وقتی شما
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اي؟رودههوسدرچندخوارشکمتواي**** مهرکانِجگرتوینمهر،بهسردلتگنج

بدترین چیزها را گنج دل ما سر به مهر است، چرا؟ براي این که جگري که معدن مهر است پذیرفته نمی شود، شما 

شما از این تخته بند تن آن براي این آمده که شما بپذیرید شود مقدس،میگوید بد است بپذیرید آنمیکه ذهن

. پس از تن حسود دلخور نباشید، بلکه در این لحظه موازي باشید. بودن آزاد بشوید

بینیم میبینیممیبا هوشیاري حضور؟ وقتی مبینیمییعنی درست ببینی، درست چه جوريشاید که چو وابینی

من ذهنی انتخابشما دنبال. دهد نه من ذهنیمیخیر ما در این است، خیر ما را زندگی در این لحظه تشخیص

کند، هر کسی صلیب خودش را میپذیریم، اولش مسیح صلیب خودش را حملمینباید باشید، لحظه به لحظه ما

شما نباید غمناك . شودمیپذیریم آن چیز آن صلیب مقدسمیولی وقتی.کند و رویش میخکوب شدهمیحمل

غمناك است براي بیداري شما آمده تمامی حوادثی که، ايکامل جان آمدهامروز هم داشتیم گفت . بشوید

. است

براي خوشبخت کردن . افتدمیکه اتفاقات زندگی براي بیداري شماکنیم میچندمین بار است که داریم ذکر

گوید اتفاقات و میي زندگی است که ذهنساختار، این هم یکی از الگوهاي یا بدبخت کردن شما نمی افتد

شوید می، هر چی بیدارترافتدمیشمايام، اتفاقات براي بیدارافتد، بدشانسمیچالشها براي بدبخت کردن من

شود، بیدار شدم میشوید اتفاقات بد قطعشود، اگر بطور کامل بیدار بمیاش کمترکیفیت اتفاقات و درد آوري

شما متوجه افتندمیيساختاراصالً شما موازي با زندگی بشوید یواش یواش این الگوهاي . دیگر، الزم نیست دیگر

.کندمیاین ذهن است که این جور قضاوت. استنمی شوید که اتفاق بد یا خوب

هر کو نکند فهمی زین کبه حرام ار خود صورتگر چین باشدنقشش ***خیال انگیزلک

من . من ذهنی نمی فهمد این موضوع را. کشد اگر در این لحظه موازي با او باشیدمیفرینش را خداآاین قلم 

کند، میکند، یعنی خودش را مرکز شمامیکند، یک دل مادي ایجادمیذهنی یک هوشیاري غمناك زمینه ایجاد

قلم اینکند میگیرد و زندگی شما را ترسیممیمی را که خیال خدا بدستگیرد، قلمیدستبه قلم را خودش 

کشد آنموقع هست که شما همیشه در حال پذیرش و تسلیم هستید هر لحظه، اگر کسی فهم این را میخوب

یعنیباشدحرامبهقششنا،باشیم در ذهن باشیم فهم این را نداریم مجاي دیگرنکند که من ذهنی نمی کند در 

مانقشچون،فکرشچهجسمشچههمخودشنقش،خوردنخواهددردبهکشدمینقشیهر،کنیمیکاريهر



Program # 663گنج حضور663برنامه شماره 

22: صفحه

چینینقاشان.باشدچینینقاشآدمایناینکهولو.شودمیخرابهمه،مامادينقش،ماستبعدچهارهمین

همراشعرهابهترین،باشدداشتههمراها تخصصبهترین،باشدداشتهماديدلکسیاگریعنی.بودندزبردست

اینکهبراي.استنشدهواردشزندگیبرکتاینکهبراي؟چرا.دورانداختباید.خوردنمیدردبههمبازبگوید

.استکشیدهذهنیمنقلم،کشیدهماقلم،راایناستنکشیدهخداقلم

جهاناینناظر،هستیداوباموازيهستیدیکتاییفضايدرشماوقتینویسدمیخداییک،داریمنوشتنجوردو

اگر.خوردنمیدردبهشماهاي نقش.شیدکمیشماهمیکی.شدکمیاوخواهیدنمیچیزيجهانایناز،هستید

تلفراوقت،کنیدباوربایداستسالتانبیستهستیدجوانشمااگر،دانیدمیکهباشیدمنسالوسنبهشما

راالگوهااینتوانمیراحتیبه،استسستاستضعیفهنوزذهنیمنجوانیسندرخوشبختانه.نکنید

راکارکنیمانباشتهشدگیهویتهمزیاديمقداروکنیمانباشتهرادردمااینکهازقبل.انداختوکردشناسایی

.کنیمترمشکل

اوضاع چنین باشددر دایره قسمت *و خون دل هر یک به کسی دادندمیجام

راها شدگیهویتهمراذهنیمنهمکسییک،خوردمیدادنددستشراایزديمیجامموالنامثلکسییک

ایزديشراببیایندتوانندمیخورندمیدلخونکهآنهاییآیا.خوردمیدلخوناستکردهمرکزشرادردها

کهاستهمینبرايهمماکارایناشلییکدروموالنامثلانسانهایی.توانندمیکهبله؟ لحظهایندربخورند

الگوهاي،باشدطلبکار،بکشددردبخورددلخونمرتبکه.نخوردراشیطانفریب،نخوردراغولفریبانسان

عملوخوانیدمیکنیدمیگوشموالنابهشمااگر.بکشددرد،کندخرابرازندگیش،کندفعالراذهنيساختار

،استبودهاینتان قسمتکنیدمی

،کشندمیغم،کشندمیاسترس،خورندمیدلخونکهآنهایی،کنیممیپخشراهشیاريماوقتیالبته

نمیمهمکتابتادوموالناکهنبوداینراهشاگراستاینراهش.پرسندمیوکنندمیتجربهبینندمیشنوندمی

هشیاريتکاملیقانونباموازي، جابهبزرگانوعارفانامید.کهسرودنمیراغزلاینحافظیا،کهنوشت

کسییکاینکهولویعنیاستسبکذهنخوابو.ذهنخوابازاستشدنبیدارقابلانسانکهخداست

تواندمیهماو،کندمیفکرآیندهبهشاههم،استزماندرواستنگرانودارداسترسوخوردمیدلخون

براي.بگیردقرارتواندمیاستزندگیبرکت،استنامرئیانرژيکهکنندهبیدارانرژيمعرضدرهماو،بشنود
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کهاندشدهناامیدبرخی.کنیمپخشجهاندرراهشیارياینوبدهیمهمدستبهدستبایدماکهاستهمین

خواببهکندمیزیادرادردهاچههروکندمیزیادرادردهاانسان، شودبیدارذهنخوابازتواندنمیانسان

.استمشکلانسانهاکردنبیداردردخوابازورودمیهمدرد

فعالیتو،کردخواهدبیدارراخودش.دادخواهدنجاتراخودشانسانکهکنندمیفکرعارفانولی

هاي سالحهمهاینکهاستدرست.استشدنیبیدارانسانکهاستمسیرایندرهمشماومامشترك

پولتاکشدمیراانسانها،اندازدمیراهجنگ،داندمیمهمراپول،داردحرصواستکردهجمعرامخوف

.استشدنبیدارقابلولی،بیاورددستبهبیشتري

کاین شاهد بازاري وان پرده نشین باشد**** ل حکم ازلی این بودالب و گُدر کار گُ

تن،شماستجسمگل.استنامرئی،شماستخدائیت،استحضورهشیاريگالب،بودبیتاینمنظورمبیشتر

اینکهبوداینخداحکم.استنامرئی،شماستة باشندساکنگالب.شماستگلشمابعدچهار،شمافکر،شما

ماحضورپس.استپنهانشقسمتاصلشولی،شودبدیده،باشدبیروناستلگُبیرونیصورتکهچیزيآن

استچشمدیدنباعثخودشولی،شودنمیشنیدهگوشباشودنمیدیدهچشمبا،استنشینپرده

همان،شودمیفکردركشودمیفکرایجادسببولیید آنمیدرفکربهخودش،استگوششنیدنباعث

وشودمیدیدهظاهردرکهچیزيآنبازاريرويزیبایعنیشاهد،بازاريشاهدبهبیشترمردم،نشینپرده

آب.کندکارتواندنمیگالببدونگل.کنندمیکارهمباگلوگالب.نیستخداآن،کنندمیتحسینشمردم

زبانازرا، گلتاینگنجسربردلت،درروانگنجِاینکهپس،شودنمیدیدهگلآب.استمهمکهاستگل

.شنیدیمهمحافظ

تنهاییبهگل.چسبندمیراگل،کنارگذارندمیراگالب،کنندمیکارهمباگلوگالباینکهدانندنمیها بعضی

نمی.کندنمیکار،هشیارانهنشودواردچیزيلحظهایندرورآنازتا،ماتناینماچهاربعداین،کندنمیکار

هویتهمآفلچیزهايبا،بکنیممقاومتباشیمداشتهزمینهناراحتی،بکنیمستیزهباشیمذهنخوابدرماشود

.دربیایددرستکارمانوکنیمدرستلگ،بشویم

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد**** آن نیست که حافظ را رندي بشد از خاطر

حافظرنديکهنیستاینطوري.استاصلش،استحضورش،استشاآزادگی،کسهمهرنديوحافظرندي

راخداآزادگیما.هستیمخدائیتما.هستیمکیاسترفتهیادمانماکهاستاینسرصحبت.باشدرفتهیادش
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جهانبهاسترفتهکهاستانسانیرند، شودنمیقاطیچیزيباکهخالصهشیاريیعنیرندي.داریم

تماشاراجهانواستشدهزندهخدانهایتبیبهلحظهایندر. استشدهخالصهوشیاري استبرگشته

نمیزندگیبرايچیزيهیچهمکسیهیچوچیزهیچاز،شودنمیهویتهمچیزهیچباولی،کندمی

.کنیمبفراموشنبایدماازهیچکدام.استنکردهفراموشحافظ،خواهد

شدهدلشکههایشساختارباذهنیمنایندکننمیفکر،بودندکیکهاسترفتهیادشانذهنخوابدرانسائها

اینپس.نیستبودنآزادآزاديتعریف.نیسترندي،رنديتعریف.استرنديهمیناین.استاین،است

خدائیتشماهمیشه.ماستباهمیشه،ماستباقیامتتا،انددادهمابهازلروزکهپیشینۀ سابق

.داندمیخودشراذهنیمناشتباهبهچندروزکهاستدرستشماخدائیت،هستید

.شناسیمیهمراخدابشناسیراخودت؟شناسینمیراخودتچرا،توايسادهچقدرگویدمیموالناوقتیولی

بودخواهیمهمیشههمان،هستیموایمبودهماکهچیزياینولی.ايسادهپس،شناسینمیراخداوخودتچرا

چسبیم به چیزها وقتی میشیاريوهبصورتآییممیروزچندخالصهخیلی،استاینماکاردرواقعو

کشد روي خودش میکشد یعنی خودش رامیشویم زندگی ما رامیشویم تسلیممیموازي با زندگی

خواهم بیان میصد هزاران جورمن هم خودم را از طریق تو. گوید جهان را تماشا کنیدمیکند بعدمیقائم

. باشید مشغول دنیا باشید من تو را براي این کار نیآفریدمجاي دیگرنمی شود شما . راه دیگري هم نداري. کنم

حس نقصاگر انتخاب کنی درد خواهی کشید همیشه نا امن خواهی بود، همیشه بی حال خواهی بود، همیشه 

ن نمی توانم چرا نمی فهمی تو؟توانستم توي ذهن باشم بصورت تو، بیشتر از ایمیمن چند وقتخواهی کرد، 

داند در میپس رندي حافظ نابی حافظ، هوشیاري حافظ که روي خودش قائم شده از یادش نرفته، این که حافظ

چیزي را به جاي خودش بگیرد شما این جهان با چیزي نمی تواند مخلوط بشود، هم هویت بشود به چیزي بچسبد، 

گویید براي اینکه من ناب بشوم خالص بشوم باید آن چیزهایی را میپس شما. وردیدآشما به خاطر . دانیدمیهم

همیشه همین طور بوده، در من خدا . بیاندازم و آن که من هستم با هیچ چیز مخلوط نمی شودکه به آنها چسبیدم

. شودمیدر جسم به خودش زنده

. خوشبخت نخواهم شد. اگر نیاورم درد خواهم کشیدمن باید این شرف را این بزرگی را قبول کنم و به جا بیاورم، 

این سابقه . سرنوشت من این است که در این لحظه به بینهایت و ابدیت او زنده بشوم. روز خوش نخواهم دید

.پیشین و پسین به یک اصطالحی ابدیت او هم هست
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.یشه زنده هستیدابدیت او این است که این لحظه ابدي است و شما و خدا از آن جنس هستید و هم

خشمونفساثرازچشم،سپیديچیست

اي؟سودهدهیسرمهیشمزداروپیچون

اي با اي یعنی نمی بینی چشم نداري، نشنیدهچون قبالً گفت که گیرم که بی دیدهمی گوید نابینایی چشم چیه؟ 

چرا بصورت هوشیاري ناظر . گویدمینه نابیناي این چشم، چشم حضور را؟شودمیات؟ چشم ما چرا نابیناگوش

را نماینده همه هیجانات خشم. ما استخشمنمی توانیم به جهان نگاه کنیم؟ به خاطر من ذهنی یعنی نفس و 

و در نفس هم دو تا چیز را گفتیم، نفس .شما شناختیداستي من ذهنیساختارگرفته که امروز گفتیم از الگوهاي 

شود و هم هویت شدگی که من ذهنی را بوجودمییا من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدگی تشکیل

هایش ساختارگفتیم . هایش توضیح دادیمساختارش بود ساختارو یکی هم بودمحتوایکی : آورد دو جنبه داردمی

. آوردمیبوجوددرد زمینه

آید وقتی شما میگوید سرمه که معادل برکت ایزدي است خرد ایزدي است، نیروي عشق است که از آنورمیحاال

شوید با زندگی در این لحظه، بجاي اینکه از آن سرمه استفاده کنید براي بینا کردن چشمتان، آمدید از میموازي

ست یکی نیآید بگوید که آقا سرمه که اینها تمثیل ا. خواهیدمییشم که نمایندة چیزهاي بیرونی است سرمه

کردند اگر سرمه را میها فکرچشم را بینا نمی کند که، اینها تمثیل است قدیم االن هم شاید اینطوري باشد بعضی

کند، نور چشم شما را که بتواند حقیقت را ببیند که ببیند خودش چیه؟ از میبه چشم بمالند نور چشم را زیاد

.جنس خداست

و این حقیقت را ببیند باید نور از آنور بیاید، هر چی جسمها در بیرون چی هستند تویشان زندگی ندارند و اینکه

شوید هر چه بیشتر شما از بیرون زندگی نمی خواهید، نور چشمتان بیشترمیبیشتر به خود اصلی شما زنده

یدي چشم یعنی نابینایی چشم، در این سپ. شما نیایید از بیرون سرمه بخواهید یا داروي چشم بخواهید. شودمی

خواهم براي این که چشم اصلی ببیند باید میخواهم چشم اصلیم رامیلحظه بگویید من داروي چشم حضورم را

تواند نگاه کند زنده بشوید، این کار با میبه من اصلی شما زنده بشوید به حضور ناظر در این لحظه که ذهن را

ي من ذهنی ساختارهاي یا الگوهاي ساختارگیرد، شناخت میانداختن آنها صورتوها شناخت هم هویت شدگی

را به صفر توقعاتتاننداشته باشید، شما اگر توقعنکنید، مالمتامروز شما یاد گرفتید که . گیردمیصورت
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به صفر برسد با کسی دعواتان نمی شود نمی توقعاتتان. این موضوع به شما خیلی کمک خواهد کردبرسانید 

نداشته باشید توقعشما اگر . شود مردم دردسر ایجاد نمی کنندمیشود، روابطتتان بهترمیرنجید و دردتان کمتر

.شود صحبت کردمییا. ندارندتوقعدیگران هم از شما 

گوید میخواهیممیگر از جهان بیرونخواهید یا از جهان غیب، امیپس سرمه را ببینید شما از جهان بیرون

خواهید شما را نابیناتر خواهد کرد، و میجهان بیرون مثل یشم است سرمه نیست، هر چه از بیرون شما سرمه

رود انباشته کند و با میکه برگردد به حضور برسد، داردید آیک جوان بیست ساله نمی. کنندمیمردم این کار را

. یت بشود و در این مسیر درد بوجود خواهد آورد و با دردها هم هویت خواهد شدوهایش هم هانباشتگی

. شودمیشود؟ ضعیف ترمیشود یا بیناترمیچشمهایش ضعیف تر

و یک بیتی از حافظ بخوانم که خواندم قبالً 

393حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 

ام به بد دیدننیالودهمنم که دیده**** منم که شُهره شَهرم به عشق ورزیدن 

منی که در . چرا چشم ما نابینا شده؟ براي این که سرمه را از بیرون گرفتیم.بد دیدن از نابینایی چشم است

در انسان خدا . بهتر از انسان کسی نیست.و پراکندن برکات عشق مشهورمدر تمام خلقت به عشق ورزي کاینات

و . اش همین موالنا یا حافظ استانسان دارد با خدا هوشیارانه، نمونهشود و بهترین وحدت را میبه خودش زنده

. بد دیدنشما هستید که نباید چشمتان را آلوده کنید به 

ترعدم زیادواندازیممیاندازیممیو کنیممیبینیم، بتدریج که دل ما شناساییمیوقتی دل ما مادي است بد

دید ما درستخواهیم، میکنیم از بیرون زندگیمیما به بیرون نگاهشود یعنی کمتر میشود مادیات کمترمی

.آدمی دید است باقی پوست و گوشت. شودمی

بیند؟ براي میبیند، چرا درستمیاست، موالنا درستدیدفرق بین موالنا و انسان هم هویت شده چیه؟ همین 

گیریم از یک جایی میرا تا یکجایی از ایشان یادبراي همین ما درست دیدن . این که با هیچ چیز هم هویت نیست

وقتی خرد از درونتان جریان پیدا کند به . آیدمیخداي درونمان کمک بخواهیم، و کمکازبه بعد باید از درونمان

این فکرتان و عملتان در این لحظه وقتی شما وصل باشید و این جریان رد بشود و شما تماشاگر این جریان باشید 

، آزاداندازیدمیشویدمیکند، این دل مادي شما را با شما یکی یکی با شناسایی آزادمیدارد شناساییجریان



Program # 663گنج حضور663برنامه شماره 

27: صفحه

اندازید چه اتفاقی داردمیراخشماندازید میاندازید، رنجش گذشته رامیاندازید، دردتان رامیشویدمی

کنید همه رامیو رنجش را دارید شناساییخشمشکایتو مالمتي را مثل ساختارافتد؟ الگوهاي می

شود، یکی یکی که خالیمیشود از خدامیافتد؟ دلتان از عدممیمدتی چه اتفاقییکپس از. اندازیدمی

به شرطی که کندمیهم خودش بیرونرا نشیند، دیو می، خدا به جایشچو دیو بیرون رود فرشته در آیدشودمی

چه جوري؟ . یعنی هوشیاري چسبیده به ذهناین تخته بند تن بودن. طی این که بپذیریدشما موازي باشید به شر

.شویم با پذیرشمیتخته ما کندهچه جوري از روي. امروز گفتیم دیگر

که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن*** پرستی از آن نقشِ خود زدم بر آبمیبه

بزنیم، نقش من ذهنی را، تا زمانی که این من ذهنی وجود دارد شود ما نقش خودمان را باید در آبمیپس معلوم

حقیقتاً من ذهنی این هم یاد آوري کنم که .و در دل ما است ما خود پرستیم، خود محوریم، خود داریم، من داریم

کند ما میمن نیست یک بافت جهل است، یک ندانم کاري است، بافت عدم شناخت است، و چون دارد حرکت

کنیم که این بافت ذهنی است و ما غیر از او هستیم میهمین که ما شناسایی. ب داده که من تو هستمرا فری

.ما او نیستیم آزاد شدیم

ولی بدان کی هستی یک عبارت ذهنی نیست، . بدان کی هستی؟ آزاد شديگویدمیداستان بالل هم همین را

قسمتی از نقش . این باور است این از جنس فکر استام،این طوري نیست که شما بگویید که من بلی خداییت

نشیند، آن به شما میهوشیاري حضورنشیندمیعدم؟نشیندمیبه جایش چی،خود و خودپرستی از بین برود

.کندمیآن کمک،آن درست است آن یقین است. گوید شما کی هستیدمیعیناً و یقیناً

کنید میمیشما ترك. آیدمیاي که از من ذهنینه میپرستید شما،میدآیمیاي که از آنورپرستی یعنی میمی

خود همهکنم، من فالنمیمن اینطوریم، من این کار را. آیدمیجهان، ترك هر گونه شرابی که از منمیترك

ویر ذهنی مند به این تصآید و عالقهمیها هر چه ما خود پرستیم و از خودمان خوشمانها، خودپرستیمحوري

کنند میمردم یک من ذهنی و تصویر ذهنی دروغین درست.هستیم و زیبا کردن آن در اذهان مردم، ما گرفتاریم

دهند، اگر کسی به آن حمله کند، حاال یک چیز دروغین است، هر میو تمام گلهاي قشنگ را به آن نسبت

.قسمتش دروغین است به یک جایش حمله کنند شب خوابش نمی برد

شما روي آب نقش زدید با چوب اینطوري کنید . گوید این نقش را باید بر آب بزنیمی:گویدمیببین حافظ چی

ما اگر آب و . این نقش من ذهنی هم عیناً همین است. رودمیکند، چوب را بردارید نقش از بینمینقش پیدا
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. شود زمینه کار شمامیه صاف و شاد و آرامو این زمین. روغن نکنیم این نقش روي دریاي زندگی بوجود نمی آید

، ..آن چیزي که االن زیر فکرهاي ما پنهان است ولی چون فکرهاي ما یکی پس از دیگري صندوق به صندوق،

شناسایی بشوند دو ها صندوق. هستیمها رود ما از آن بی اطالع هستیم در خواب صندوقمیصندوق به صندوق

صندوقهاازنارامی،این ناآرامی. شویم که ما روي دریاي آرامش هستیممیوجهدقیقه ما به صندوق نرویم مت

.بنددمیآید که فاصلۀ بین دو تا صندوق رامی

که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن**** عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس

براي این که آنهایی که من ذهنی دارند . سترویم به فضاي یکتایی، میکده آنجامیگردانیممیما سر اسبمان را بر

بی عمل کسی است که منافق است منافق هم کسی است که دلش از جنس ماده است زبانش از . بی عمل هستند

کدام پیروز . کشدمیگوید دلش بنابه قانون جذب او را به جنس خودشمیزبانش یک چیزي. جنس معنویت

. است؟ این مرکز

گویند یک عمل دیگرمیذهنی نمی توانیم زندگی کنیم، بی عملند، یک چیزيهاي ا این منما ب: گویدمیحافظ

ما وعظ اینها را نمی توانیم بشنویم نمی توانیم گوش بدهیم براي این که بی برکت است، براي این که از . کنندمی

امروز . آیدمیآید، از دردمیشدگیآید از هم هویتمیاز ستیزه. آیدمیبراي این که از من ذهنی. آن ور نمی آید

واجب است که وعظ بی عمالن را . نمی توانیم گوش بدهیم.آیدمینارضایتی زمینهو ناخشنوديگفتیم از یک 

.گوش ندهیم

گیرد، میولی وقتی یک کسی در این لحظه موازي با زندگی است فکر و عملش بوسیله زندگی صورت

عملش یک چیز است و آن با برکت زندگی آغشته است به آن گوشفکر و عملش یک چیز است، حرف و

. آن هم همین موالنا است حافظ و فردوسی و نظامی و عطار است و این بزرگان هستند. کنیممی

ايپرتو خورشید را تو به گل اندوده**** از نظر لَم یزَل، دارد جانت تَگَل

از این توجه زنده از این نظر خدایی جاودانه خداییت هر چی . نی خدایعنی زوال نا پذیر، جاودانه یعلَم یزَل

کند؟ اسمش را گذاشتهمیچه چیزي این جان ما را یکتا. جانت بهم پیوستگی دارد،بگوییم هوشیاري، بودن

مرده نگاه زنم شما به یک انسان میمثال. داردمیبه معنی وصله و پینه هر چیزي که جامه را بهم نگهتَگَل، تَگَل

هر کسی راه خودش . روندمیمیرد تمام اجزاء سلولها دیگر از هماهنگی یکتا بیرونمیپس از این که انسان. کنید
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چه چیزي اینها را به . کنندمیولی تا زمانی که هوشیاري در این تن است همه اجزاء باهم کار. رودمیگیردمیرا

اعضاي کنندمیدر انسان زنده همه اجزاء باهم هماهنگ کار. نظر لَم یزَل،تَگَلدهد اسمش را گذاشته میهم پیوند

یعنی این طوري نیست که االن یک فکري . بدنش، و اگر موازي با زندگی باشد تعارض و اختالف در فکرهایش هم نیست

. آید اگر موازي بودیم این چیزها پیش نمی آمدمیبکند پنج دقیقه دیگر ضد آن را فکر کند، اینها از من ذهنی

پس از نظر خدا جان ما خاصیت وحدت بخشی دارد، خاصیت وحدت دارد، خاصیت یکتایی دارد و براي همین

گفتم که کسی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده و به این لحظه زنده هست، این لحظه جاودانه می

. تاست زوال ناپذیر اسلَم یزَلکه

رسیم این به خود ما نمایندهمیروح ما زوال ناپذیر است یعنی ما نامیرا هستیم و موقعی که به حضور

رویم میایم و اگر راهپس از زوال ناپذیري ما خاصیت وحدت بخشی گرفته. شودمیشود، نشان دادهمی

. کنیممیرویم انسانها را به هم نزدیکمیگفتم هر جا

. مثل موالنا برود به مسافرت جاهاي مختلف حرف بزند و حرفهاي او انسانها را به هم نزدیکتر نکندنمی شود آدمی 

نمی شود حتماً ،نمی شود من ذهنی مسافرت بکند یک جایی و آنجا تفرقه راه نیاندازد، دشمنی راه نیاندازد

آنجا . پردازندمیید هم به جنگگیرند شامیشوند فاصلهمیها آدمها از هم جداگروه. آیدمیجدایی بوجود

.آید، آرامش و صلح بوجود نمی آیدمیآید، ناراحتی بوجودمیمسئله بوجود

ندانم ،روي سادگیزایم که گفت امی گوید ما پرتو خورشید ایزدي هستیم نور خورشید ایزدي هستیم، ما آمده

ها، و یعنی توجه زنده زندگی را خداگونگی را آغشته کردیم به هم هویت شدگی. کاري این را آغشته به گل کردیم

.این خاصیت وحدت بخشی را تبدیل کردیم به جدایی انگیزيدر نتیجه 

ت و خدا وجود انسان از جنس خداسکهاصالً هیچ دینی نیست که نگوید. اندتمام ادیان براي وحدت بخشی آمده

یکی هستند و ماالً ،و انسانها هم از جنس خدا هستند و انسانها هم یکتا هستند. دارد و ما باید با او یکی بشویم

پس به گل . و چطور ما باید از باورهاي دینی براي جدایی انگیزي و تفرقه استفاده کنیم. باید به آنجا برسند

شود آن باور به جاي خدامیچسبید به باور مرکز شمامیوقتی. ایمپس باهاشون هم هویت شده. ایماندوده

ما نمی توانیم یک باوري را در .چون دیو بیرون رود فرشته در آید: گویدمیآن باور همان است که.نشیندمی

از آن استفاده،شما با شعر موالنا هم هویت نمی شوید. ولو این که شعر موالنا باشد. مرکز خودمان قرار بدهیم

اره ها انگشت اشکنید براي رهایی، هر شعري هر باوري هر فکري انگشت اشاره است به ماه به قول بودیستمی
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زنند که به این ور فالن شهر میهاگوید در جادهمیعالئم راهنمایی رانندگی که. گرفته شده به ماه ماه نیست

، بنابراین باورها را نمی باورها به هیچ وجه شهر یکتایی نیستند. اینقدر مانده، آن شهر نیست عالمت راهنماست

. یم براي رسیدن به آن شهرباید استفاده کناز باورها. توانیم مرکز قرر بدهیم

کنم میام؟ یا حسکنم یا در تفرقهمیبلی شما یک سئوالی از خودتان بکنید که آیا اوالً خودم حس یکتایی

یا نه یکتا هستم و حقیقتاً . خواهد توجه مرا جذب کندمیام به چندین جا و هر دفعه یکی از این جاهاتقسیم شده

نه در . کنم، تفرقه نمی اندازم، جدایی انگیز نیستممین که چیزي بگویم دعوتانسانها را به یکتایی بدون ای

در ضمن .گردممیروم به جهان زودي برمیاگر هم.خودم، خودم میل به جمع شدن از جهان و یکتا شدن دارم

دفعه صلح روم یکمییک جا. شوندمیزنم آدمها هم یک جوري به هم نزدیکمیروم حرفمیمثل اینکه هر جا

. شما بپرسید از خودتان. شودمیرود جنگ ایجادمیجادیگر یکیکی . شودمیایجاد

مهرگنج دلت سر به مهر، وین جگرت کانِ

اي؟چند در هوسِ رودهاي تو شکم خوار

شود سر میکه وقتی ما از ذهن برویم به فضاي یکتایی شروعگنج دل ما این گنج حضور، گنج شادي، گنج آرامش

مىزندگىناخشنودىِ زمینهبادارند،غمدارند،استرسبه مهر مانده، یعنی دست نخورده، تمام انسانهایی که

ناخشنودىِ زمینهاینهاچى؟یعنىآقا؟هستچىزندگى؟شدهماینآخر: کنندمىشکایتاشهمهکنند،

اینجابیاحاال. استجورىچهراوضعیتببیناین؟آخرهستچىبابا. کنصحبتچیزىبهراجعبیا. دارند

وفاست،بىاصالًکهبچه،کنصحبتبچهبهراجعهست؟چىخانواده،کنصحبتخانوادهبهراجعکن،صحبت

! هیچى.کنولش

دردآورجگرهمیناما. استنشدهکشفگنجش. استگَنجشبودنِمهربهسرنشانگرِزمینهناخشنودىاین

معدن عشقآدمایندارد،زمینهغمِزیادىمقداردارد،استرسکند،مىشکایتکهکسىهر. استمهرکانِتو،

. استخوردنبهحواسشانهمه. استبودنخوارشکمفقطاشکالشان. هستندمعدن عشقها انسانهمه. است

اى؛رودههوسِدر! باشیم؟خوردنفکربهبایدماچقدرآخر. یدآمیبیرونازکهچیزهایىنه؛غذاخوردنِحاال

منبعیکاینکهازشویممىغافلماوقتى. کنىارضاءراخودتنیازمندىاینوبخورىخواهىمىشاههمیعنى

؛خواستنجهانازوجهاندرچیزهادیدنى،ساختارالگوىآنطبقکنیممىمیلودارد،وجودآرامشوشادى
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چونکهکنیممىفکرروزبهروز. شویممىترحریصبدهد،مابهتواندنمىچیزىجهانکهایمنفهمیدههنوزو

. شدیممحرومبخوریمکمتراگر. شودمىدارددیرنکردیمانباشته

مىفکرماکهچیزهایىآنونکردیمزندگىماشد،ردماپهلوىاززندگىکهحس نقصونیازمندىحساین

شرکتمان،مان،بچههمسرمان،: جملهاز.ندادندزندگىمابهآنهاوآوردیمبدشانسىاستزندگىتویشکردیم

.هبودمابدشانسى! ندادندزندگىمابهکهشدطورىچهدانیمنمىاینها. پولمان

بهمربوطکههمراالگواین. شمابیدارىبراىافتدمىاتفاقاتگفتیم. کندمىتعبیرخودشبدشانسىرااتفاقات

براىنهاتفاقاتکه،آیدمىالگواینذهنىمنساختارازکه،بسپاریدخاطربهکنیدلطفشمااست،ذهنساختار

مىبختخوشیاشوممىبدبختمنافتندمىکهاتفاقات.استزندگىاتفاقاتدربلکهافتندمىمنبیدارى

.کندمىبدبختنهکندمىبختخوشرامانهاتفاقاتکهبینیدمىمدتىازپس.شوم

اینجادرمسیحصلیبمطلبهمانحاال. افتندمىاتفاقشمابیدارىبراىاتفاقاتکهکردیمتکراردوبارهامروز

وضعیتاسمشواستبدخیلىلحظهایندرگویدمىذهنکهچیزىاینما،خونىجگراین. استصادقهم

اینفقطبیدارىبراىشمادیگر،عبارتبه. شودمىمقدسوضعیتاین،بشودپذیرفتهکهصورتىدراست؛

اتفاقشهمیکىاید،لحظهایندرهمیشه. برویدتوانیدنمىبیرونلحظهاینازکهداریدالزمرالحظه

پذیرید،مىکههمین. پذیریدمىراآنشماو! گویدمىذهن. استبداست،نامطلوبلحظهایندراتفاق. است

.کردآزادراشمااینکهبراىمقدس،شودمىاتفاقاین

. افتندمىالگوهاافتد،مىکنیدشنایىاگر. استىساختارالگوهاىازهمبازبودنرودههوسدرخوارى،شکم

جاهابعضىکهدیدید. رویدنمىتویشکنیدشناسایىراصندوق. کنیممىفعالاست،صندوقمثلما؛راالگوها

صندوق. رومنمىجاهااینجوردیگرمنآقاگویدمىاستسالششصتپنجاهکهکسىباالخره. اصالًرویمنمىما

اینوصندوقاینوصندوقاینوصندوقاین. برومخواهمنمىدیگرراصندوقاینآقا. استطورهمینهم

.استبسبرایمدیگرخواهمنمىراصندوق

صندوقفاصله،شودمىبرداشتهنتیجه،درتویشدیگررویدنمىشود،مىاستفادهبىدیگرصندوقنآخوب

چندتاتوىکنیدمىفکرشما. شودمىزیادها صندوقفاصلهشود،برداشتهها صندوقصندوق؛فاصله. ماندمى

. نیستبیشترصدتاشانمهمچیزهاىها انسان. گویممىدارمعمالًرااین. صدتااستممکن! روید؟مىصندوق

وندهیدانجاموکنیدشناسایىخودتاندرکردیم،صحبتامروزکهراىساختارالگوهاىآنشمااگریعنى
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الگوى،پذیرشعدمپذیرش؛عدمِخود.شودمىمعجزهشود،مىروآنبهرواینازتان زندگىاصالًبیاندازید

مىکمزورشبشودکممقاومتششود،مىکممقاومتشبپذیرداگر. پذیرمنمى: گویدمىذهن. استىساختار

.آوردمىفشارذهنکهدیدخواهیدنکنیدمقاومتاگر. سازدمىراخودشمقاومتبا. شود

نمىاحتراممناجدادىوآبادینبهتوگویدمى. زنَدشمىباللصاحبکهبینیممىمابالل،داستاندر

هاىصحبتتوچرا. استستیزهاست،مقاومتاست،خشممن؛اجدادىوآبادین! آوردىجدیددینگذارى،

ساعدصحبتتوکهگویدمى. خواندخواهیمرسیدیماگرداریم،امروزکهداستانىدرکنى؟مىدیگر

نداریم؟دینمامگر! چى؟یعنىکنى؛میرایکتایىفضاىبهبرگشت. خداساعدیعنىکنىمىراجهانشاه

. استخودپرستىاست،خودخواهىاست،منیتمادین

میکنم،صندوقواردراتومنگویدمىذهنىمن. هستیمضعیفچوناست،ذهنىمنفعالًمااصلىصاحب

راها صندوقشُدیدترقوىشماکهجایىیک. کنممىتعیینمنراها صندوق. کنممىصندوقکنم،مىصندوق

تریدقوىشما. شودمىبیچارهذهنىمن. دوراندازیدمىراها صندوقاصالًمدتىیکازپس. کنیدمىتعیینشما

خداخرداست،سرتانپشتخداقدرتهستید،لحظهاینقدرتهستید،لحظهاینشماشما،! شماذهنى؟منیا

.بله. استسرتانپشت

ت، این تبشِ عشقِ تواز اثر شمس دینس

ايوز تبریزست این بخت که پرورده

آیدمىغیبجهانازآیدمىطرفآنازیعنى. توعشقگرماىاینتابش،ایناستدینشمساثرازگویدمى

مىهوشیارىصورتبهماوقتىیعنى،ماستهوشیارىدینشمس. توزندگىگرماىتو،عشقگرماىوتوخرد

تبریزىشمس. استدینشمسخدانهایتبىآنشویممىزندهخدانهایتبىبهگردیمبرمىجهان،بهرویم

. استبودهجنسآنازموالنا. استبودهجنسآنازتبریزىشمس. است

توست،درزندگىشدنزندهاثراز. استزندگىاثرازآیدمىدینشمسازتوعشقگرماىوتابشاین

خوبى،نیکى،چیزهراىپروردهکهبختىاینو. راعشقگرماىکنى،مىگرماحسکههوشیارانه

تمامآید،مىآنجااز. استیکتایىفضاىتبریز. استتبریزازتو؛اىآوردهوجودبهجهاندرسعادتمندى

ایندرکردى،اىسازندهفکریکاگرکردى،خرَدورزىاگرافتاده،توبراىنیکىاتفاقاگر. آیدمىآنجاازامکانات
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خودمانتوجهماکهشودمىسببها صحبتاینهمهحاال. استنبودهوراینازبودهآنجاازکردى؛خالقیتجهان

. هوشیارىفضاىبگذرایمبرداریم،جهانازرا

چیزها،بهبرودگذاریدنمىراتانتوجهکههمینشما! داریدنگهکجاست؟هوشیارىفضاى: گوییدمىشماحاال

یزَللَمنظرِ. یزَللَمنظرِگفت؛امروزتوجه،واقعدرداریدشما. افتدمىیکتایىفضاىروىماند،مىخودتانروى

روىخودش،روىداریدمىنگهکند،جذبراچیزهاجهان،بهبرودکنیدرهااینکهجاىبهراجاودانهنظررا

شما،زندهتوجهتواندنمىجهاندرچیزهیچکهرسدمىجایىیک.خواهیدنمىزندگىآنهاازدیگرو! خودتان

.شودمىزندهداردیاشدهزندهدیگرخودشروىاینکهبراى. بکندخودشجذبرایزللمنظراین

. ایدشدهزندهعمقىیکبهنباشد،نهایتبىاستممکنحاال. ایدشدهیزَللَمنظرِبهبینندگانشماازخیلى

نزاعکسىباکهآنهایىاند،شدهمستقلجهانازکهآنهایىدارند،شادىکهآنهایىدارند،آرامشکهآنهایى

.اندشدهزندهآنهادارندآرامشتنهاخواهند،نمىچیزىکسىازندارند،

&&&&&&&

باللداستانِاستیادتانکهطورهمانودهیممىادامهبودمانده927بیتازکهراششمدفترممثنوىدنبالۀ

گذاشتهموالنارااسمشقصهایندرکه.استذهنىمناختیاردروماستخداییتسمبلباللکهگفتیمواست

هایىنقشازو! نشوداشتباهایناست،گرستیزهذهنىمنمعنىونیستیهودىمعنىبهجهودکهگفتیموجهود

لقبصدیقدانیدمىکههمانطور. مصطفىهمیکىاست،صدیقیکىاست،باللیکى: استقصهایندرکه

. استرسولحضرتلقبمصطفىواستابوبکر

موالناها،اسموها نقشاینازاستفادهبابلکه،. نیسترسولحضرتوابوبکروباللبهمربوطقصهاینولى

عاشقشده،مصطفىبهمندعالقهباللکه،بوداینجملهچنددراشخالصهو.گویدمىراماازکدامهرداستان

ازیاذهنازیاذهنى،منازانسانبرگشتیاستیکتایىفضاىقصهایندرمصطفىگفتیم. استشدهمصطفى

وبگیردتصمیمىوبدهدتشخیصىنوچهمبخواهدکسىیکاینکهمحضبهواست،یکتایىفضاىبهجهان

اینهمموردایندرواو،تهدیداو،بهدادندردیعنىاو،زدنِبهکندمىشروعاشذهنىمنبشود،کارواردعمالً

وهستمخداجنسازمنیعنىگفتن؛اَحداَحدبهکندمىشروعبالل،یعنىماخداییتکهوقتىوافتدمىاتفاق
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براىهستى،بدىبندهتو: گویدمىاوبهوزندشمىذهنىمن. بشوماوتماماًشوم،باوجنسازدوبارهخواهممى

.دهدنمىاوبهامانوبپذیرىخواهىمىراجدیددینوکردىفراموشرامااجدادىوآبادیناینکه

شودمىپیدایشماست،بودنراستیننشانکهصدیقمی کشیم؛هوشیارانهدردماکهوقتىبالفاصلهو

اینواستبودنراستینیاراستىطریقازخدا،باماخداییتارتباطپس. داردارتباطخدابامابودنراستینو

بانهذهن،درنهراستىبهکهشویممىمتوجهتدریجبهماهوشیارانهدردباکهاینستاشمعنىبودنراستین

پس. هستیمکىکهدانیممىراستىبهوشویممىتبدیلیقیناًوعیناً! هستیمخداییتماکهذهنىجملۀیک

واقعىدانستنذهنى،دانستنولى. شویممىآزادهستیم،کىبدانیماگراینکه،درشودمىخالصهقصه

.زدزیادىهاىحرفاینجاتاموالناوایمخواندهراقصهاولقسمت. نیست

صورتبهراخودشخداوخداستیعنىاوستاختیاردرجهاندرچیزىهرکه؛بوداینبیت،ایننزدیکولى

اختیاردرچیزهمهونیستدیگرىچیزاوازغیرواوستچیزهمهدروچیزهمهتوىِدردادهنفوذخألوعدم

خیلىانسان،مادىقسمتآنواستخالىانساندرصد99/99کهگفتیمبارهاهمانساندرخالصه،. اوست

مااعظمقسمتاینکند،مىایجادراذهنىمنوشودمىجمعکهماسطحىقسمتآنیعنىاست؛جزئى

. نیست

کهاقیانوسمثلدرست. استسطحىة پدیدیکذهنى،آشفتگىاینیاذهنىمنخودذهنى،منعقلبنابراین

امروزکهالگوهایشباذهنىمنکالًبنابراینواینها،واستخسوخاشاكواستکفواستموجسطحشدر

مىبیدارتدریجبهوستاعمقىونیستسطحىة پدیدیکانسانوستاسطحىة پدیدیککردیم؛صحبتهم

.استآرامهمیشهاقیانوسعمق،اقیانوسعمقبهته،رودمىوشود

پس. هستیمهمینطورهمماواستآشفتهدارد،موجستابیرونىتحوالتمعرضدراینکهعلتبهسطحدرولى

انسانوانسانىهردراستدادهنفوذعدمصورتبهراخودشزندگىواستخالىمادرصد99/99اگربنابراین

.کنیممىشروعبیتاینازوباشداوحکمدربایداست؛موجوداست،باشندهتاهزاراناینازجزوىیکهم

927مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 
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قرار؟بىحکمشپیشِنباشىچون****هزارصدزیندالجزوىیککهتو

قراربىنکنیم؟حرکتزندگىحکمپیشنبایدچراباشنده،تاهزاراناین ازدیگرانسانهستیم،جزویککهماو

باورمشتیکبا. هستمکههستمهمینمن: کهگویدمىذهنىمن. ذهنىمنمثلدرست. نباشیمتاایسیعنى

حفظشدرسعىواستدرستدانممىکهچیزهایىدارم،مادىمرکزماست،مرکزدرهماینوهستمهویتهم

مى.کندپیداقرارخواهدمىبنابراینونیستهمدیگرجورواستحق با منکردیم،صحبتهمامروز. دارم

بدهد؟حرکتراتواوبدهىاجازهونباشىموازىاوباچراتودهد،مىتغییرراچیزهمهاوکهحاالگوید

.بله،بدهدحرکتراتوبدهاجازه. نیستحرکتبىچیزىهیچ

گه در آخُر حبس، گاهی در مسیر**** باش در حکم امیرچون ستوري

حبسآخُردررااواسبصاحبسوارکار،امیر،ها موقعبعضى. استسوارکارحکمدرکهباشاسبیکمثالًمانند

دروکندمیآزادهمگاهى. استذهندرخودش،قولبهدنیاستآخُرِدرمابودنمعادلنظرمبهکهکندمى

چیزهمهکهاواو،باباشیمموازىباید. باشیمتوانیمنمىذهنحبسدرهمیشهبنابراین،پس. دهدمىقرارمسیر

کهشودنمىبیاورددرحرکتبهوبدهدقرارمسیردرراماخودشخردباخودشخردباآوردمىدرحرکتبهرا

.باشیمایستاما

باشبرجستهبرو،شاید،بگچونکه**** باشبستهببندد،میختبرچونکه

رالحظهایناتفاقپذیرشوباشیمتسلیممااگر. باشبستهاینصورتدرببندد،میخبراسبصورتبهراتواگر

گشاد،هم، وقتىداندمىصالحرا،مابستهاومیخهستیم،ذهنتوهستیمذهنتوکهزمانىتاباشیم،داشته

.ناىبانگوناىبانگوناىبانگ:داشتیمگذشتههاىهفتهدر. درآجوشوجنببهکند،مىبازخودش

بوجودراچیزهااینمرتبعدم،همان. مادرکندمىفرمرقصزندگى. استرقصندهیکمثلزندگى،بگذاریعنى

مافرمزندمىکهآهنگىباخدا. هستیمخداهستیم،زندگىفرمِرقصِواقعدرماپس. بردمىبینازوآوردمى

اونىصورتبهکهببینیدباید. بزنیدراذهنىمنآهنگنبایدشما. بیاورددرحرکتبهخواهدمىکهجورآنرا

.رقصاندمىراشماجورىچهوآیدمىدرشماازآهنگىچهزند،مىجورىچهراشما

دخالتماعقلکهموقعى. داردمناینکه،براى. گیردمىراکاراینجلوذهنىمن.رقصدمىشمادرزندگىیعنى

شریکگفت،خواهدهمبعداًکههمانطورخدا. کارایندرشویممىخداشریکماذهنى،منصورتبهکندمى
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هىبرجستهبایدحال،هربه! استقدغناینذهنى،منصورتبه. باشیمخداشریکماتوانیمنمى. خواهدنمى

همبازها،مثالهمهولىزندمىمثالاالنداردو. بجنبیدخودتانمیلباوقصداًشمانهبجنباند،اوبِجنبید،

:گویدمى. گرددبرمىمابهبشودتعبیر

دهدمىخُسوفشرویى،سیهدر***** جهدمىکَژفلک،اندرآفتاب

جاهابعضىموالناحاال. گیردمىآفتابوکندمىسیاهرارویش،استتمثیلبرود؛کَجاگرآفتاب: گویدمىبله

مىکهگژدیگر،آفتابیمهممابرود،کجاگرآفتابخالصه،. بردمىکاربههمجاىرااینهاوکُسوفوخُسوف

. استگرفتهراسرتگلکاهمنتهاروان،هستىگنجىگفت؛کهداشتیمهمامروز. گیریممىرویم

نتابد،همشماآفتاب. بینیمنمىرانورشماخوب نتابدآفتاباگروشمابراىاالناستروشنکامالًموضوع

ایندرذهنىمنباماقدرچههر. جنبیدیمذهنىمنبایعنىجنبیدیمکژ. جنبیدیمکژکهاستایناشمعنى

اوستآفتابکهراخودمانآفتابنورداریم،کنیممىدارمنقضاوتداریم،پذیرشعدمکنیم،مىستیزهلحظه

.بگویدرااینهاخواهدمى. کنیممىکمدرخشدمىماازو

واردیگروسیهتونگردىتا**** دارهوشهینکن،پرهیزذَنَبکز

بیاوریمماکهبدهیداجازهزند،مىمثالراآفتابکند،مىصحبتآفتاببهراجعحاالواستدممعنىبهذَنَب

همازیعنىپس. استگناهمعنىبههماستدممعنىبههمذَنب. کنپرهیزگناهازکهگویدمى. خودمانروى

. االنایمشدهروسیهپسما. شدخواهىروسیهگرنهو! کنجمعراحواستدار؛هوش! کنپرهیزشدگىهویت

آنهااگردرخشدمىآفتابشانوباشدرسیدهحضوربهاستممکنچندتایک،حاال. استشدهروسیهبشر

پس. ماندیممىذهنخوابتوىِماخوب نبودندموالنامثلهایىآدمکنیدفرض. شدیممىگممااصالًکهنبودند

. بیندازکنشناسایى. کنخالىرادلت. کنپرهیزدردهاوچیزهاباشدگىهویتهموگناهاز

چنیننهرو،کآنچنانزنندشمى***** آتشینۀ تازیانهمراابر

ابرکههمماوکردهتشبیهآتشینۀ تازیانبهراآنشودمىکهبرقورعداصطالحبههمرارعدآنبنابراین،پس

ایناشمعنى.زنندمىتازیانهآید،مىدردمانوقتىشویم،مىجداوقتىدیگربودابرصحبتامروزهستیم،

کهبرقیستورعدهمینآتشینۀ تازیانپسگویدمىراهمینپایینو.باریممىجایىبدرویم،مىبدکهاست

کنیممىگناهات. ماستدردهاىابرمان،درماتازیانهوماندمىابرۀ تازیانمثلآنگویدمىاستآسماندر
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آنوبدهیدآنبهدلشماکهنیستچیزىهیچنیست،شدگىهویتهمهیچ. آیدمىاشتازیانهآید،مىدردش

. دهیدنمىکسىبهرادلتاناینازبعدبگیرید،یادموالناازراموضوعاینشمااگر. نیاوردوجودبهدرد

اینبهراجعاشهمه. استدیگرۀ مقولیکاصالً شدنعاشقشوید،نمىکسىعاشقشماکهنیستایناشمعنى

مادلاینکهدیگر،انسانیکبهحتىاستمیسرموقعىشدنعاشق. بشویمعاشقماکهکنیممىصحبت

عاشقهمموقعآنبشویم،شخصآنعاشقحاالزندهزندگىِاینباوبشویمزندهزندگىبهماوبشودخالى

.شودنمىمهمدیگراوظاهرىهاىخصوصیتبنابراین. هستیماوزندهزندگىِ

اشمعنىصورت،هربه. نباشدعشقاستممکناینکهباشیمشخصىیکمورددرخصوصیتىیکعاشقاگرما

ابرماکههماالن. برویمراهبداگرآید،مىتازیانههستیمابرکهموقعىپسحاال. نشویمعاشقماکهنیستاین

همبعدوآیدمىدردنشویمموازىاگرآید،نمىتازیانهبشویمموازىاگرهستیم،ذهنىمنهمینحاالهستیم؛

: کهگویدمی

دارگوشکهدهدمىگوشمالش*****  مبارسواینببار،وادىفالنبر

رشدوایمکاشتهکهپوكهاىبادامبهمامعموالً. نباراینجاوبباراینجابروکه،گویدمىاوبهگوید،مىپس

حقیقتاًکهرا،زندگىآبدهیم؛مىجایىبهراآبوشویممىقالخبشویمموازىاگر. دهیممىآبکردنخواهد

انجاماوۀ بوسیلکهستاعملىنیکفکرنیک،عمل. استشدهانجامآنجانیکىعملونیکىفکرنیکى،تخمیک

گویدمىمابهوکندمىتنبیهبباریم،بدىجاىوابرمثلندهیمگوشمااگرخالصه.ریزدمىاوخردشود،مى

!کنگوش: که

قصهازورىطهمینبیتچندگویدمىراقصهموالنا. دهدمىتوضیحخودشازکهبینیدمىموالنارامطالباین

استممکنبدهیمگوشخوبخودشهاىصحبتبهاگروخودشهاىصحبتبهکندمىشروعبعدوگویدمى

مىادامهراقصهکندمىشروعدوبارهنشدیمزندهمانهبیندمىوگویدمىگوید،مىحاال. بشویمزندهحضوربه

بیایدخوشتاناینکهخاطربهمگرراباللقصهۀ بقیدیگربشوید،زندهحضوربهها صحبتهمینباشمااگر. دهد

هیچوابوبکرورسولحضرتوباللبهراجعکدامهیچاینها. زندمىراخودشهاىحرفدارداالنبدهید،گوش

! کنیمعملوبفهمیمبایدمااست؟درست. شودمىمربوطمابهوزندمىحرفداردخودش. نیستدیگرچیز

:کهگویدمىمابهحاال
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مایستآمد،نهىکهفکرىآناندر***** نیستبیشآفتابىازتوعقل

نهىکهفکرىازتوبنابراینپس.زندمىتازیانههمابروگیردمىودهدمىکُسوفکهاىدیدهراآفتابگویدمی

نهىمالمت. دادیمتوضیحرااینهاازبرخىامروز. مایستفکرهاایندر. نایستیعنىمایست! نکناستفادهشده

. آمدهنهىدنیا،آخُرگویدمىایشاندنیا؛حاالاینتوکندمیخکوبراشماکهفکرىهرشده،نهىشکایتشده،

دردآورکهفکرىهر. کندمىتقویترامنکهفکرىهرهستند؟فکرهاکدام. آنازکنیدپرهیزبایدشمایعنى

هر. کندمىبزرگمن،عنوانبهراشماکهفکرىهردارد،مىواواکنشبهرادیگرانوراشماکهفکرىهراست،

کهفکرىهر. استخواستنبهمربوطکهفکرىهرواستپزوخودنمایىوخودپرستىبهمربوطکهفکرى

!! استشدهنهىاست،توقعبهمربوط

پیشبهروخُسوفآننیایدتا**** خویشگامِهمتوعقلاىمنهگژ

نهیم،مىکژراپایمانذهنى،منبهبرویماگر. داریمراکُلعقلِداریم،رازندگىخرد. هستیمهوشیارىماپس

روانگنجِ. گیریممىیعنىآید،مىپیشماخسوفنتیجهدر. کندنمىفرقنهیممىکژراگامماناست؟درست

روىلحظهایندربرگردیم،جهانازکهصورتىدرهستیمآفتابمایعنىخُسوف. گیردمىرارویشگلهستیم

.آفتابشویممىشویمقائمخودمان

درتارودمىوکندمىولرالحظهایناالنکهکسىیکآیندهوگذشتهبهیعنىزمانبهبرویممرتباگرولى

پلّهطریقازکندمىسعىمنبااستمعتقدموضوعآنبهحقیقتاًبدهدزندگىاوبهآنکهبرسدچیزىبهآینده

نمىلحظهایندرراخدابیند،نمىرازیرشبیند،مىراوضعیتشفقطلحظهاینازوبرسدآنبهلحظهاینکردن

.شماستجلوىشماست،روىکهخُسوفى. آیدمىپیشخُسوفشبکند،راکاراینزیاداگر. بیند

نورتابنیمىوبینىمنْخَسف***** آفتابنیمبود،کمترگُنهچون

. گیردمىنصفشدرخشد،مىآفتابتنصفصورتایندربشوى؛هویتهمکمترکنى،گناهکمتراگر

جزاوداددرتقریربوداین*****راتوگیرممىجرمقدرِبهکه

نورتبیشترشوى،بهویتهمبیشترچقدرهر. گیرممىراتوجهاناینچیزهاىباشدگىهویتهمة اندازبهکه

تقدیراگر. استتقدیرها نسخهبعضى. کیفریعنىجزا. منکیفرِوعدلیعنىدادبیانِهستاینوشودمىکم

:کهشودمىاینطورىبخوانیم
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جزاوداددرتقدیربوداین**** راتوگیرممىجرمقدربه

کارهماینبا. شودمىکمترنورتشوى،مىهویتهمتوکهاىاندازهبهکهاستاینمنحکمِشما،تقدیریعنى

هم هویت بشویدکمترشما. کندمىروشندیگر،کندمىسادهرا

بصیروسمیعیماشیاءهمهبر***** ستیروفاشبد،خواهونیکخواه

نیکعملوبشوىتسلیمزندگى،بابشوىموازىتوچه. پوشیدهیعنىستیروبینایعنىبصیروشنوایعنىسمیع

آشکارباشدفاشاینخواه. کنىبدعملکنى؛عملذهنىمنباوبیایىمنبارودرروکنى،ستیزهخواه. کنى

دروندر. اوستشمادرصد99/99چرا؟. شنواستوبیناچیزهمهبهخدا،یعنىما. باشدپنهانخواهباشد،

اوکهگذاریدنمىچراحاالوکندمىاوکنیدمىکارىهربنابراینپس. شماذرههردراستکردهنفوذ. شماست

وهستیماوباموازىلحظهبهلحظهمااینکهماندمىپسنکند؟اوچرااست،بصیروسمیعاوکهحاال! بکند؟

. نداریمهماىچاره

شدپدفوزخوشق،الخازخلق***** شدنوروزپدر،اىکنگذرزین

موالناببینید. زندگىازخشنودىدهان،شیرینکام،شیرینیعنىپدفوزخوش. دهانولبیعنىپدفوز

ایناز! پدراى: گویدمىبنابراین. نیستالزمزدنحرفدیگرکرد،میگوشخوبکسىاگرزد،راهایشحرف

هوشیارىانسان،درکهکندمىیادآورىدارد. رسیدحضوربهیعنىنوروز. شدنوروزاینکهبراى. بگذرها حرف

ذهنىمنازشوید،زندهحضوربهیعنى. باشدشمانوروزتواندمىلحظههر. استچسبیدهشُلخیلىفرمبه

مىموازىزندگىباداریدشماکههماالنهمینکهچرا. شدکامشیرین،خالقخدا؛ازخلقبنابراین. بکَنید

مىتجربهشماوسیلهبهسبببىشادىشود،مىخوشدارداحوالتانشود،مىشیرینداردکامتانشماشوید،

.داریدآرامششمااالن. شود

آرامهموآیدنمىبیرونازشادىاینوداریدشادىهملحظه،ایندرهستیدخشنودهمیعنى؛پدفوزخوش

درکههمچالشىهرترسید،نمىمرگازهستید،زندهابدىلحظهاینبه. هستیدروانساکنِواقعدر. هستید

واستکردهاثرماروىکردکههایىصحبتاینکهاستاینموالنافرضحاال. پذیریدمىآیدمىلحظهاین

. نباشیدنگرانکرد،خواهدصحبتهمبازاست،نشدهنوروزشانبرخىاگرحاال. شدمانوروزدیگر،خوبدیگر

. گویدمىچهاالنببینیدحاال
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ماکوىدرماشاهآمدباز***** ماجوىدرجانآبِآمدباز

ناظرصورتبههمماشدن،جارىبهکردشروعزندگىآبشدیم،موازىمایعنى. ماکوىدرجانآبِآمددوباره

منمافهمیدیم؛مااینکهبراى. استآمدهماکوىدرخودشاالنشاهوکنیمنمىهمقضاوت. کنیممینگاهداریم

درابریماگرکهگرفتیمیادابروخورشیدازما. ایمگرفتهقراراوحکمدرستوراسب؛مثلما. نیستیمذهنى

پرهیزبودگناهاسمشکهچیزهاباشدگىهویتهمازما. باشیماواختیاردرهمبازخورشیدیم،. باشیماواختیار

. کردیممالقاتشاهبابنابراین. کردیم

جسمى،هوشیارىرفتنبینازیعنىذهنى،منشدنصفریعنىشدن،یکىاوبایعنىخدا،یاشاهبامالقات

. کندمىادارهرامازندگىداردخودششاه. حضورهوشیارىشدنِبرقرار

من: گوییدمىشماکهچیزىاین. استشاهشمادروندرصد99/99کهشویدمىمتوجهها صحبتاینازشماو

. نیستکاردرمنىحقیقتاًگیرم،مىراتصمیماینمن،من،میکنم،فکرمن: گوییدمىاینکه. نداردوجوداصالً

.گوییدمىراذهنىمنداریدشما

اینازرفتناساسبرنروید،صندوقآنبهصندوقاینازکهنداریداختیارىشمااگرمیکنم،سوالشماازمن

مىتصمیممن. گیرممىتصمیممنمن،من،: گوییدمىهىکهها صندوقکردنفعالوصندوقآنبهصندوق

کهشمازندمىحرفصندوق. کهنیستخداکه،صندوقخوب. آورممىدراجرابهراصندوقاینیعنىگیرم

.باشیدیکىاوباکهزنیدمىحرفموقعىشما. زنیدنمىحرف

. زنیدمىحرفشمانروید،ها صندوقبهباشید،ها صندوقفاصلهدراگر. هستیدصندوقتادوبینفاصلهدرشما

آنبهصندوقاینازباشدقراراگرماولى. دارماختیارمن. زنممىحرفمن، منآرى. من: گوییدمىموقعآن

منگیرم،مىتصمیمدارممن،من،من: گوییممىهممرتبوباشیمنداشتهاختیارىکارایندروبرویمصندوق

.کهنیستمااصلىمناینکه. کنممیالهمنگفتم،

زندمىشکستنتوبهنوبت****** کشدمىدامنوبختخرامدمى

چیزهاىاینکهیعنىبخت. کشدمىرادامنشوآیدمىخرامان. خرامدمىاقبال،شانسى،خوشبخت،بنابراین

خداذهن. کندمىادارهراشماداردکندمیادارهراکائناتکهخردىاالنکهچرا. بیفتداتفاقخواهدمىخوب

زدن؛نوبت. زندمىراایننوبتداردوخرامدمىبخت. کردمىادارهخودتانذهنقبالً. کندمىادارهراشمادارد
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االنکهگویدمى.زدننوبتاینآمدهبارچندیندیگر،گفتیمکهزدنطبلزدن،نقّارهکردن،اعالمهمینیعنى

توبهنرود،ذهنبهکهگرفتهتصمیمیعنىشکسته؛توبهباللاینکه،شکستن؛توبه. استشکستنتوبهوقت

راکاراینباللکمااینکه. گردمبرنمىذهنبهدیگرمنکهکنیماعالمبلندصداىبایعنىموردایندرشکستن

. کرد

بردخوابراپاسبانآمدفرصت**** بردسیالبدگربارراتوبه

و.بقیهوشکایت،مالمت: مثل. دادیمتوضیحرابرخىامروز. کشدمىذهنبهراماکهاستالگوهایىآنتوبه

اینولحظهبهلحظهوزندگىباشویدمىموازىشماکهموقعىاست؟چهعشقصید. بردراآنهاآمدعشقصید

برگشتالگوهاى. شویدمىروانساکنشود،مىجارىخداباشماوحدتازکهآبىآن. آیدمىغیبازآبجریان

معلومپس. استبردهخوابکهاستذهنىمنهمینپاسبان؛پاسبان،االنو. بردمىوشویدمىراذهنبه

. ببردخوابکهشودمىراپاسبانکهشودمى

کنید،مىتکرار. بخوانیدآوازبامثالًتوانیدمىهستیدخانهخوانید،مىبارچندینراغزلىیکشماوقتىاتفاقاً

طرفآنازآبکنید،مىتکرارکهدفعههراینکهبراى. شویدمىمست،کنیدمىتکرارهىکنیدمىتکرار

شکایتالگوىکهشمابنشینید،جایکوبرویدشماشودمى. شودمىاثربىذهنىمنشود،مىزیادتر

خواهید دید وقتی هوشیاري،بریدمیاگر شما این الگو را به کارشدخواهدموقعىیک! نکنیدشکایتداشتید؛

برید ومیرا، آرامش بخش را شادي بخش را با خودتانروید این فضاي وحدت بخش میکه شما هر جارود باال می

توانید میکنند ولی شما نمی کنید، اصالً یادتان رفته شمامیشکایتها شوید که بعضیمینشینید و متوجهمی

شوید، میخوش پدفوز،کندمی، لحظه به لحظه پذیرش دارید و این پذیرش اوقات شما را خوشکنیدشکایت

.شویدمیشیرین کام

آید معنی این جمله این نیست که ما زندگیمان را منظم نکنیم و باري به هر جهت و به شادي زندگی از آنور می

دهد که مینشانها به شما. خواهد، اتفاقاً آن فضا و آن برکت قانونمند استمیکارها نظم. همه چیز تن بدهیم، نه

اما این . چه جوري برنامه ریزي کنیدولوژي استفاده کنیدشود، حتی چه طوري از تکنمیکجاها وقتتان تلف

شما که در . گوید این پاسبان خوابید ما وارد فضاي یکتایی شدیممی.پاسبان من ذهنی بیدار باشد نمی گذارد

همین روم بسوي خدا، میگویید که من فهمیدم من االن دارممیذهن هستید اگر من ذهنی قوي داشته باشید
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یعنی چه نمی شود؟ پس راجع به چی . برید؟ نمی شودمیگوید کجا؟ کجا تشریفمینداشته من ذهنییک قدم بر

! روم بسوي خدا دیگر، آن هم گفته کجامیزند صاحبش؟ بالل گفته من دارممیبالل را سر چی. کنیممیصحبت

را نینداختی ها که هم هویت شدگیتا زمانی. گویی پاسبانم منمیالزم دارم من ترا، به همین سادگی نیست که تو

.کندمیو شراب زندگی این پاسبان را بی حس.نمی توانی مگر من بخوابم

نه باید هوشیارانه . کنید ساده استمیرا از من ذهنی بگیرید فکرمالمتو شکایتو شما اگر بخواهید الگوي 

اش را گین بشو، عرضهخشمگوید میشوید گفتم بعد من ذهنیمیکنید متوجهمیشکایتهی . زحمت بکشید

گوید بردار اینها را، میآوردمیدوبارهکند الگوهاي دیگرش را میمالمتهی ! نمی توانی دیدي نمی توانی؟! نداري

کردید شکایتمثالً شما برید، ولی هوشیار باشید یا آن خواب باشد، دیگر الگويمیشما بی خبر آنها را بکار

اش احوال خوش است بسادگی، شما حالتان را همیشه با پذیرش خوب چاره. نمی کنیدمالمتبالفاصله خودتان را 

.نگه دارید

رخت را امشب گرو خواهیم کرد***** هر خماري مست گشت و باده خَورد

پس هر خماري هر کسی که شراب کم خورده بوده و خمار بوده یعنی بی حوصله بوده به هر کسی که شراب زندگی 

و عصبانی بوده او باده خورده، ت این که من ذهنی قوي داشته و نگذاشته بیاید خمار بوده و بی حوصله بوده به عل

یعنی لحظه به لحظه شما فروش گرو خواهیم کردمیو امشب همین شب دنیا این رخت من ذهنی را به خدا به

شود این رخت من ذهنی مامیپس معلوم. گذاریدمیدهید به باده فروش، گرومیگیریدمیبینیدمیراتان رخت

.تواند مثل حافظ در گرو باده فروش باشد و اصالً گرفته نشودمی

وقتی . گذاریدمیشما بیاندازید گرو! روندمیروند؟ به ما چه کجامیاندازید اینها کجامیراستی این الگوها را شما

گفت خدا این من ذهنی ما را به . باده فروش خداست. ال نمی کنمگویید من این را دیگر فعمیکنیدمیشناسایی

. دهممیگفته این را به من بده که الزم نداري بدردت نمی خورد من به تو بهشت. قیمت بهشت خریده است

لعل، اندر لعل، اندر لعل ما***** فزازان شرابِ لعلِ جانِ جان

و این شراب لعل . و شراب جان و جان افزاینده استقرمز و گیرا استآید که میمی گوید از آن شرابی که از آنور

خوانندمیهابعضی. اندر لعل و اندر لعل است که مال ما است
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ما،لعل، اندر لعل، اندر لعل***** فزازان شرابِ لعلِ جانِ جان

توانیم مییکتایی، اینطوري همبه گوهر جان به گوهر فضاي . ایمیعنی ما به لعل اندر لعل اندر لعل تبدیل شده

لعل، از این شراب لعل لعل جان فزا وشود یعنیمیولی اگر بصورت اول بخوانیم بیت مربوط به بیت بعدي. بخوانیم

اندر لعل، اندر لعل ما

خیز، دفع چشم بد، اسپند سوز***** باز خرّم گشت مجلس، دلفروز

خورند که االن در این گروهی که گنج حضور را میاري است و همهپس مجلس شادي ما از این شرابی که االن ج

مجلس شادیشان رونق رسد میدهند از این شراب از آنور به ایشانمیدهند و این اشعار موالنا را گوشمیگوش

.شناسیدمیاسفند سوختن را شما. بنابراین پاشو براي دفع چشم بد اسپند یا اسفند بسوز. پیدا کرد و دلگشا شد

ذهنی شناساییهاي آید مرتب منمیگوید در اثر این رونق مجلس ما و این شرابی که از آنورمیگوید؟میچی

. ترکدمیهمین طور که اسفند.تَرَکَندمیشوند ومی

شود میشود تبدیل به فاصله دو تا صندوقمیآید، وقتی یک صندوق شناساییمیس چشم بد از یک صندوقپ

توانیم چشم بزنیم با صندوق بدي میرود، چشم بد لزومی ندارد از بیرون بیاید ما خودمانمیم بد از بینیک چش

هایی است که ما داریم، هم هویت پس بنابراین سوختن اسپند معادل رها کردن هوشیاري گره. که داریم

.است که ما داریمهایی شدگی

بایدمچنین میتا ابد جانا*****آیدمنعرة مستان، خوش می

خواهیم این طوري میجانا اي دوستان تا ابد. آیدمیآه و ناله و نعره و فغان انسانهاي مست به گوش من دلنواز

یعنی » آیدمخوش مینعرة مستانِ«اند نوشتهبعضی از مفسرین . تواند تا ابد اینطوري باشدمییعنی انسان. باشیم

. خواهیم این طوري زندگی کنیممیرسد و تا ابدیمنعره انسانهاي مست خوش به گوش من

زخم خار او را گُل و گُلنار شد**** نک هاللی با بِاللی یار شد

هالل همانطور که در آخر ماه . گوید در اثر درد هوشیارانه حاال با بالل که ما بودیم، یک هاللی یار شدهمیهان،

ماه پرهیز اگر درست باشد یک هاللی از هوشیاري را در دلشان بینند پس از یکمیرمضان روزه داران هالل را

گوید یک هالل هوشیاري با بالل یار شده و این از زخم خار و تحمل آن بصورت هوشیارانه می.کنندمیشناسایی

قشنگ است یعنی چی؟ یعنی گُلنارقشنگ است همگُل ه، هم گُل و گُلنار شدآمده، بنابراین زخم خار براي او 
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سبب باز شدن گُل حضورش شده این هالل در بالل یا هالل شما یا یک ذره متوجه شدن و هوشیار شدن به زندگی 

و این احوال خوب را که همین االن موالنا توضیح داد از و راستین بودن پیش آمد، از کجا پیش آمد؟و شناسایی

.همین هالل آمد

رسید، وقتی که میاه شب چهارده، پس اول شما به یک هاللشود، ممیکند به بدر تبدیلمیاین هالل رشد

شناسید یواش یواش به فاصلۀ بین دو تا صندوق میشوید وقتی صندوقها رامیمرتب به فاصله صندوقها زنده

حاال . این هالل راستین بودن شما هم هست. آیدمیشوید و این صندوقها برداشته بشود یک هاللی پیشمیزنده

شوید به راستی یا با راستیمیصه براي این است که هر چی شما در اثر درد هوشیارانه به هوشیاري زندهکل این ق

یک . هالل دیدن خدا هم هست. و این درست است این هالل، هالل راستی هم هست. شناسید که کی هستیدمی

. آوردمیدر زندگی ما بوجودگُل و گُلنارذره دیدن خدا در اثر زخم خار 

جان و جسمم گلشن اقبال شد*****گر ز زخم خار، تن غربال شد

غربال شد یعنی مرتب من این صندوقها را برداشتم تویش را خالی گوید اگر در اثر درد هوشیارانه تن منمی

هستیم هر صندوقی را بخواهیم رها کنیم درد دارد چون ها ما گیریم، ما هم هویت با صندوقها کردم، در صندوق

را به صفر برسانید توقعنداشته باشید توقعنکنید، اگر شما بخواهید مالمتاگر شما بخواهید . هاش هم هویتیمبا

گوید این حقّت میبراي این که من ذهنی. به این سادگی نیست، درد باید بکشید. از همسرتان باید زحمت بکشید

. گویید قانون جبران است من باید حقّم را بگیرممیشما هم. خورندمیاست بابا، حقّت را دارند

خواهم الگوهاي نقص یا کمبود یک چیز کم من مینداشته باشید نخواهید، اگر شما بگویید که منتوقعاگر شما 

. شویدمیشما بشناسید رها. گوید اینها ابزارهاي من استمی.کندمیذهنی را بشناسم، من ذهنی شما را تنبیه

دهیم میکند یک کار بدي انجاممیگینخشمآید شما را میکهها آن موقع.کنممیاتشوم من تنبیهمیمن صفر

خواهد بگوید؟ پیغامش می، من ذهنی چیخشمکنم آخر این میسال است من روي خودم کار20گوییم میبعد

آیا ! جوري هستی خراب کردياین است که تو نمی توانی، پیغامش این است که تو این هستی دیگر، نگاه کن چه

.کند، خودتان رامیاندازد شما را بلندمیشما باید سرخورده بشوید نا امید بشوید؟ نه؛ این من ذهنی شما را

می گوید اگر از این دردهاي هوشیارانه که من ذهنی به من داد هر دفعه خواستم الگویی را شناسایی کنم و 

درست است که . گلستان بخت شدشناسایی کردم انداختم تبدیل به گلستان شدبیاندازم درد داشت، ولی وقتی 
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.و االن من در گلستان بخت هستم. غربال شد من دردم آمد ولی هم جانم و هم جسمم هر دو خوشحال شدندتن

کنید توي آن میکنید هر عملیمیگلستان بخت یعنی بخت زندگی؛ خوشبختی، خوش شانسی این که هر فکري

تمام زندگی شما را فرا گرفته ولی تن من ذهنی غربال شده یعنی سوراخ سوراخ شده، از آن . کت خواهد بودبر

. سوراخها همین جاهاي صندوق است بهتر، ولی موقع انجام دادن درد دارد

ما نمی توانیم کوچک بشویم معذرت بخواهیم، ما نمی توانیم کوچک بشویم بگوییم تقصیر ما بوده، وقتی شما

گوییم حاال بابا میما. این کار خیلی استتان خواهید از بچهمیگویید اشتباه کردم و معذرتمیکنید ومیاشتباه

آید با پسرشمیکندمیولی وقتی شما، پدري مردانگیرود دیگر، میولش کن اصالً حرفش را نزن یادش

ست هشت سالت است ده سالت است دیروز من گوید بابا جان تو حاال هفت سالت امیکندمینشیند صحبتمی

سخت نیست؟. خواهم اشتباه کردم این کار درستی نبودمیگین شدم معذرتخشم

شود؟ و همین عمل میرود، حاال خودت را کوچک کن که چیمیگوید بابا این که نمی فهمد یادشمیمن ذهنی

کردم که درست نیست که پیش کارمندم پیش همسرم، دهد که من بگویم من اشتباه میرا در مقابل همه انجام

تا کوچک نشود درست که نمی شود، ولی حاال. شود آدممیرود کوچکمیام پیش مردم آبروي آدمپیش بچه

. شودمیشود، عوضش جان و جسمم گلشن بختمیشود غربالمیکوچک که

ودجان من مست و خراب آن ود***** تن به پیش زخم خار آن جهود

تن در پیش درد هوشیارانه آن من ذهنی ستیزه گر، ولی جان من هوشیاري من مست خدا، ودود در اینجا یعنی 

کنیم زندهمیکنیم و فاصلۀ بین دو تا صندوق را حسمیخدا، ببینید بتدریج که ما در اثر درد هوشیارنه شناسایی

کنیم که کی میبسیار راستین یعنی به راستی دركشویم این کار را گفت صدیق، یعنی بسار راست گومی

از تنبیه من ذهنی . پس بنابراین ار درد هوشیارانه فرار نکنید. از جنس خداکی هستیم؟ از جنس مصطفی. هستیم

. شودمینباید فرار بکنیم، چون بالفاصله پس از آن درد کوچولو جان من مست و خرابِ آن دوست

رسدبوي یار مهربانم می***** درسبوي جانی سوي جانم می

امروز گفت در دو . آیدمیو بوي یار مهربان منآیدمیبوي جان خدا،هوشیاري من،االن دیگر بسوي جان من

هم نفس شما فقط خداست، بوي بهترین یار من مهربانترین یار من که زندگی .جهان غیر خدا نیست هم نفس

هوشیارانه، هوشیاري، صدیق یعنی راستی و خدا اینها باهم دیگر کاربینید که درد می.رسدمیاست دارد
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بوي اید بوي جان نمی. کنندمیمن ذهنی، دروغین بودن، شیطان، در اختیار بیرون بودن اینها باهم کار.کنندمی

این صندوق خواهد،میبیند، از صندوق زندگیمیبیند، صندوق رامیاینوري از این لحظه وضعیت را.آیدمیدرد

بیند از فاصلۀ بین دو تا صندوق بوي میآنوري فاصلۀ بین دو تا صندوق را. کند براي یک صندوق بزرگترمیرا پله

نمی . کندمیاین راستین یا راستین بودن ما را آزاد. فهمید کی هستیدمیبه راستین. آیدمیآید، راستیمیخدا

. و آزاد بشویم همچون چیزي نمی شودشود ما دروغین باشیم عمداً دروغ بگوییم

در قسمت اول قصه. شودمیکند فوراً صدیق پیدامیبینید که بالل وقتی احد احدمیبراي همین است که

معنیش چی . شودمیکند صدیق پیدایشمیگذشت هر موقع این احد احدمیگفت که صدیق سریع از آنجامی

، هر موقع شما در اثر تسلیم پذیرش یک خُرده هم هویت شدگی آزادهست؟ راجع به ابوبکر صحبت نمی کند که

همین است دیگر به . فهمید کی هستیدمیشوید به راستیمیآگاهشود و به خودتان فاصلۀ بین دو تا صندوقمی

. راستی بفهم که کی هستی آزاد شدي

بر بِاللش حبّذا لی حبّذا**** از سوي معراج آمد مصطفی

یعنی خوشا بر تو خوشا بر تو، بلی ببینید اینجا موالنا صحبتش را برگرداند به ما، حاال ممکن است لی حبّذاحبّذا

مفسرین مثنوي خیلی توضیحات راجع به این داده باشند راجع به این معراج مصطفی، ولی حقیقتاً معراج ما همان 

کسی که خداییت است اگر خدا در اثر تسلیم ما یک ولی در هرکند به معراج مییعنی اشاره. معراج مصطفی است

دفعه ما را بِکشد و به عمق بینهایت زنده کند بعدش هم ول کند، یعنی بعد از آن ما احتیاجی نداریم برویم به 

. این کشیدن ما از جهان بطور کامل و زنده شدن به او این معراج است. جهان

شود یا قمر مصنوعی چیزيمیکنند آدم سوار هواپیمامیفکرها بعضیبراي معراج که نباید بروي باالي آسمان، 

نه، معراج یعنی جمع شدن از گذشته و آینده در این لحظه به ابدیت خدا آگاه شدن و همانجا ! رود تا کجامی

وانند آن تمیو آنهاسرمایه گذاري شدیم مهماز این که ما رفتیم جهان در چندین تا چیز. ماندن، این معراج است

و بارها گفتیم که ما وقتی . زنیممیرویم به آن قسمتها سرمیقسمت ما را در خودشان نگه دارند و ما مرتب

.دهیم به یک چیزي، آن چیز در ما هستمیواکنش نشان

واقعاً ما را جمع کند، یک جا و یک ها ها و هم هویت شدگیاگر یک نیرویی در این لحظه بتواند از همه آن تفرقه

ولی با توجه به قصه بالل وقتی از یک تفرقه . تیکه بکند و این را بتواند بینهایت بکند، ما دیگر درست شدیم
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خواهیم آن را افتخارمیخودمان را آزاد کنیم این همه درد دارد و ما از آن تفرقه از آن گیر افتادگی زندگی

است نمی حق با ماخواهیم بگوییم این صندوق واقعاً حقیقت است و میشویم ومیلنددانیم، بر اساس آن بمی

. شود این

تواند به معراج برود، در مورد بالل یا هر کس دیگر بالل هم معراج رفته، براي این که در میمی گوید که انسان

رده به حضور برسید که بفهمید حقیقتاً بالل هالل ایجاد شده، اگر در شما هالل خودش را نشان بدهد، یعنی یک خُ

این هالل شما هستید براستی به یقین درست شده کار شما، براي این که رها نمی کنید آن هالل را دیگر، آن هالل

ولی تا زمانی که آن هالل با بالل همراه نشده ممکن است که هنوز تو خواب باقی بمانیم و البته هم که شود بدر، می

.نتوانیم جمع بشویمها کند که ما از آن تفرقهمیاش راستیزه گر سعیاین من ذهنی 

بنابراین شما مصطفی را درست است که لقب حضرت رسول است فقط اختصاص به ایشان نگویید، هر کسی که به 

جنس مصطفی، جنس موسی، از جنس مصطفی است و قبالً اینها را موالنا توضیح داده کهشودمیحضور زنده

در انسان .اند؟ همه حضورند، حضور هم خدا یکی دانه هست یک حضور هم بیشتر نیستبودا اینها همه چیجنس

واال من ذهنی من ذهنی است، درد هم یک من ذهنی وجود دارد، من ذهنی فقط در ترکیب این چیزها فرق دارد 

ایی آمریکخشمبا ژاپنیخشمچینی با خشممگر . استخشمهم خشمدرد است، رنجش هم رنجش است، 

. ایرانی فرق دارد؟ نه فرق نداردخشمبا 

ولی حضور یک دانه است همه به او زنده. ن ذهنی هم همین است، انسان من ذهنی است اینها شبیه هم هستندم

حاال خواهیم دید او خودش . شودمیکشد عقب به خودش زندهمیشوند در همه امتداد او هست او خودش رامی

زنند گوینده و میشود در آن یکی هم همینطور، اینها باهم حرفمیکشد عقب به خودش زندهمیارا در شم

. شنونده هر دو خودش است

کی . کنندمیکند شاگردها گوشمییک استاد صحبت. گوییم استاد و شاگرد هر دو تا خودش استمیبراي همین

بلی شاگرد در . کند؟ اگر من ذهنی نباشد خودشمیگوشکی . کند؟ استاد، استاد کیه یک دانه همینمیصحبت

گوید خوشا به حال شما براي این میکند ولی گوش کننده هم خودش است، بنابراین االنمیجهان فرم پیشرفت

. توانیم به معراج برویم، براي اینکه بالل رفتمیکه همه ما
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وبۀ او دست شستاین شنید، از ت**** درستچونکه صدیق از بالل دم 

االن دوباره به قصه بازگشت اگر تا بحال هم کسی به حضور زنده نشد بازهم قصه ادامه دارد، و شاید هم چند بیت 

از بالل راست گو، ) در اینجا راستی است(گوید وقتی صدیق می.از قسمت بعدش براي شما بخوانم که جالب است

دم . گو و خوش نفس است ولی دم درست یعنی دمش خدایی استبینید که دم درست حقیقتاً راستمیدم درست

.کی درست است؟ موقعی که زندگی از شما حرف بزند

نصیحت هم . می گوید وقتی صدیق از بالل دم درست این موضوع را شنید دیگر فهمید که او توبه نخواهد کرد

جنس خدا هستید شما دیگر نمی توانید کنید کی هستید از مییعنی وقتی شما به راستی درك. بیخودي نکرد

آید میاجازه بدهید ببینیم خالصه در قصه صدیق، ابوبکر. برگردید به ذهن، هر کاري بکنند دیگر بر نمی گردید

:گوید کهمی.کندمیپیش حضرت رسول و راجع به بالل صحبت

953مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اهللاُ عنه واقعۀ بِالل را رضی اهللاُ عنه، و ظلم جهودان را بر وي، و اَحد باز گردانیدن صدیق رضی-28بخش 

اَحد گفتن او و افزون شدن کینۀ جهودان، و قصه کردن آن قضیه پیش مصطفی و مشورت در خریدن او از 

جهودان

گفت حالِ آن بِاللِ با وفا**** بعد از آن، صدیق پیش مصطفی

دیق در اینجا ابوبکر در قصه ما راستی، راستین بودن پیش مصطفی پیش خدا حال آن گوید صمیبعد از آن

و . خداییت با وفا را بیان کرد، خداییت با وفا خداییتی است که فهمیده روز الست گفته که من از جنس تو هستم

کسی که حتی االن توي پس هر. و االن وفا را داریمایم بلی،خدا از او پرسیده تو از جنس من هستی؟ و ما گفته

ذهن است یک مقداري فهمیده که از جنس زندگی است و طلب را دارد که بسوي او برود، االن بالل به آن حالت 

بینید که بالل هست و ابوبکر هست و حضرت رسول است، پس بنابراین ابوبکر حال بالل باوفا میو در قصه. رسیده

و راستین بودن ما از یک طرف با ما ارتباط دارد از . راجع به ما استگوید، ولی قصهمیرا دارد به حضرت رسول

.درست است. این راستی این وسط واسطه است. یک طرف با خدا

این زمان در عشق و اندر دامِ توست***** چستبالِپیمايِ میمونکان فلک

هست، یعنی وقتی هوشیاريچی گفت؟ گفت که این پرواز کننده آسمانها که بال مبارك دارد و چست هم 

شوید به این که از مییعنی شما االن هوشیار. فهمد کیه، در این لحظه در این زمان در عشق و در دام توستمی
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گوید که آن قسمتی از میجنس حقیقتاً هوشیاري هستید یک هاللی هم با شما همراه شده و االن راستی به خدا

گردد و این قدر چابک است االن هوشیارانه به عشق و در دام تو افتاده، میوکندمیتو که آسمان یکتایی را پرواز

.قشنگ نیست این مثل شما.اش به فکر توستیعنی همه

گنجمدفون شده است آن زفتدر حدث***** بازِ سلطان است زان جغدان به رنج

به ذهنی هاي ز این جغدان یعنی از این منیعنی ما، بالل، خداییت شما ا. می گوید این باز شاه است، باز خداست

پس بنابراین حدث این هم هویت شدگیها . رنج و در واقع این گنج بزرگ و عظیم در کثافت و مدفوع مدفون شده

ما هستیم که گنج ساکن روان هستیم و اگر کسی بین شما تصمیم بگیرد که گنجزفتبا دردهاست و با باورهاست،

. ذهنی و من ذهنی خودش اذیت خواهد کردهاي این لحظه بسوي سلطان برود من

زده، حاال قبالً هم گفتیم، گفتیم االن در این لحظه شما تصمیم بگیرید میاششود بالل را من ذهنیمیپس معلوم

کنند براي تقویت میاند و از شما استفاده یا سوء استفادهمن ذهنی به شما بطور نامرئی وصلنفر50در حالی که 

نمی کنم، من مثالً حرف شکایتگویید من غیبت نمی کنم، من میشان، شما جا خالی بدهید، شمامن ذهنی

.سیاسی نمی زنم

خوب خیلی خواهم از آنور خرد را بیاورم، میبینم از آنور انرژي بیاید انرژي سامان بخش، منمیبراي این که

مان را با گویند آقا ما دوستیمیکنند،میکنند شما را، شما را تهدید به تركمیکنند، خیلی کوچکمیتوهین

دانید میکنند به رنج دادن به شما ولی شمامیهاي ذهنی شروعزنیم یعنی چی؟ پس جغدان یعنی منمیشما بهم

ظیم ساکن روان منبع شادي منبع برکت، منبع سامان بخشی این چشمه، چشمه شادي زیر این که این گنج ع

.حدث مدفون شده

کَنَندگناهی میپرّ و بالش بی***** کنندجغدها بر باز استَم می

در آمد زند، از آن قصهمیگوید در داستان، ببینید موالنا دوباره دارد حرفهاي خودش رامیصدیق دارد به رسول

رود روي ساعد شاه یعنی میگوید این باز یک نفر یادش آمده که بازي است کهمی:گویدمیدیگر، دارد به شما

گوید جغدها بر باز ظلممیحاال آمده افتاده پیش جغدها، باید پرواز کند،کند، مینشیند و براي خدا شکارمیخدا

. دکَننمیکنند و این پر و بالش را بی گناهمی
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غیر خوبی جرم یوسف چیست پس؟***** جرم او اینست کو بازست و بس

می گوید جرم این شخصی که تصمیم گرفته به حضور برسد و از این من برود بیرون و با جهان هم هویت نشود و 

انداختند به چاه گوید جرم یوسف که برادرانش می.باز یعنی عقاب. به حضور زنده بشود این است که فقط باز است

آورد میشود و از آنور خرد رامییک کسی که به حضور زنده.غیر از زیبایی چی بود؟ هیچی، یوسف فقط زیبا بود

آورد جرمش به غیر از خوبی و زیبایی چی هست؟ میآورد و وحدت رامیبه این جهان مثل موالنا و عشق را

خواهند شما به باورها بچسبید میکسانی که. مل نمی کنندذهنی تحهاي هیچی ولی جغدان تحمل نمی کنند من

مادي داشته باشید را با باورها هم هویت بشوید، سطحی باشید، و باورها را بگذارید توي دلتان بجاي خدا، و مرکز 

. دتحمل نمی کن

جهودخشمهستشان بر باز، زان ******جغد را ویرانه باشد زاد و بود

اي، آب دگر بودهجاي دیگرشود و همیشه آنجا بوده، امروز موالنا گفت که میویرانه زادهمی گوید که جغد در 

گوید کسی که در ذهن زاده بشود، در ذهن هم بزرگ بشود، میاي، براي این که بسیار نیازمندي، هستی،خورده

دارد، چرا خشمبوده بر باز من ذهنی قوي درست کرده باشد، در اینصورت به این علت که در آنجا زاده شده آنجا 

ي من ذهنی ساختاردارد؟ براي این که با معیارهاي من ذهنی نمی خواند، و یک سري الگوهاي خاص خشمبر باز 

نمی کنید، قهر نمی حس نقصنمی کنید؛ مالمتنمی کنید شکایتپس از مدتی شما . را امروز توضیح دادیم

.کنید ایراد نمی گیرید

شناسد که انتقاد نکنیم میاست انتقاد است، انتقاد را من ذهنی بسیار مهمساختاره مربوط به یکی از آن الگوها ک

ذهنی به او هاي درست نمی شود، ولی االن یک نفر وصل به خدا هم باشد و خدا از زبان او حرف بزند بازهم من

چیه؟ در این جهان عین سفره سیزده انتقاد معنیش این است که من حرف تو را نمی فهمم، انتقاد . کنندمیانتقاد

خورد و اگر استاد یک نفر باشد ما باید میگذارد وسط، هر کسی هر چی خواستمیماند هر کسی چیزي رامیبدر

.به هر صورت جغدان انتقاد گر هم هستند. همدیگر را تشویق کنیم که استاد حرف بزند

د آن شهریار؟یا ز قصر و ساع****یاد آري زان دیار؟میکه چرا

دهی؟ چرا آن قصر را و ساعد میآورید از آن دیار فضاي یکتایی را تو چرا توضیحمیگویند چرا یادمانمیجغدها

. خواهیم حفظ کنیممیگویند ما من ذهنی رامی.گویندمیجغدها این راآوري؟میخدا را به یاد ما
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افکنی؟تشویش در میفتنه و ***** کنی؟در ده جغدان فضولی می

آوري؟ چرا جغدها را تحریکمیکنی؟ و آشوب و تشویش و نگرانی بوجودمیذهنی فضولیهاي در ده من

نفري که بهش وصلند براحتی به آن اجازه 50کنی؟ پس یک نفر در این میان بگوید که من تصمیم گرفتم آن می

کرد توي قفس بود یک دفعه میت طوطی شیرین زبانیاي گفت آن طوطی بازرگان گفدر یک قصه. نمی دهند برود

رد دیگر به درد بازرگان ردخودش را زد به مردن، وقتی که دیدند ماز قفس انداختند بیرون، پرید رفت، وقتی م ،

دارند به میدست از سر ما بر. نمی خورد، به هر حال اگر ما به من ذهنی بمیریم دیگر به درد دیگران نمی خوریم

.گویند فضولی در کار ما نکن میال جغدانهر ح

حقیر؟نامِوخوانىخرابهتو*******اَثیررشکشد،کهرامامسکنِ

واقع،درکهاست،کثافتازپراست،شدگىهویتهمازپراست،دردازپرکنیم،مىزندگىماکهذهنىاین

حسادتورشکمورداین،. خرابهیعنىگویند،مىجغدانکنیم؛مىزندگىماکهجایىیعنى. استفَلکۀ غبط

! کنى؟کوچکمیخواهىو؟!گذارىمىخرابهرااسمشتو! نیستطورىاینهمبهشت. استبهشت

.کنندمىفکرطورىاینجغدهایااست،بهشتۀ غبطموردواقعاًاست،جهنمکهذهنفضاى

پیشواوشاهسازندراتومر****** ماجغدانِتاکهآوردىشید

هستندچىها حرفاینکنند؟رهبریاکنند؟شاهراتوما،جغدهاىخواهىمى! فهمیدیمهان،! کردىحیلهآهان،

میزنى؟که

کنى؟مىویرانفردوس،ایننامِ****** تنىمىایشاندرسودایىووهم

همه،شماهاىحرفاین. گوییممىماراحقیقت! آورى؟مىوجودبهوهمتو،ذهنى؛هاىمندرجغدهادرچرا

ایندرموالناهاىصحبتاینآیاگوید؛مىموالنارااینها؟!گذارىمىویرانهرابهشتایننام. استسوداووهم

شماکهذهنىاینکهکنیدمىفکرواقعاًکردید،زندگىذهندرچى؟خودتانشماگذارد؟مىاثرشماروىقصه

ماکاشاىگوید،مىداردبهشت؟!استبهشترشکواقعاًایندرد،وبدروابطودعواوقهرباکنید،مىزندگى

؟!بودیمذهنفضاىمثلهم

بشود؟پیشواوشاهخواهدمىواقعاًکند،پخشجهاندرراهوشیارىاینبخواهداگرموالنا،مثلکسىیکآیا

یکموالنا؛کهبگویدخواهدمىدارد؟اَذهانتشویشِبهمیلاصالًدارد؟نظرجهانى،اینپیشوایىوشاهىبهاصالً
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بهزیادىتعدادکهمدتىیکازپساستممکن. دورانایندراستسختچقدربرسد،حضوربهبخواهداگرنفر

یواش. بودشدهپوشیدههرزعلفاززمین،کرهروىاولدانید،مىکهطورهمان. باشدگلانفجاررسیدند،حضور

. رفتبینازدیگر،گلیکگل،یکسال،هزارانشایدازپسبعد،!سالها میلیونازپس. شدپیداگلیکیواش

.استطورهمینهمهوشیارى. گرفتصورتزمینروىدرگلانفجارکهآمدوجودبهگلقدراین

جایىبنابراین،وهستندذهنخوابدرهنوزمردمبیشترِهماالن. استنبودهزیادخیلىموالنا،زماندریااالن،

واقعاًکهکنندمىفکرولىدارنداطالعهممقدارىیکاست،دردازپرکهاستدرستکنند،مىزندگىکهرا

. آیدمىبدشانکنى،مىزندگىویرانهدرکه،بگویدکهکسىهر! استبهشت

تُرَّهاتوشیدتَركبگویىکه*****صفاتبداىزنیمچندانسرَتبر

بابایدکهکلماتجوراین. استشدهشیدفارسىدرولىاستعربى. بخوانیمشَیدبایدواقعدرراشیدۀ کلماین

مىشیدفارسىدرولىاستشَیداستدرست. استزیادخیلىشده،فارسىشده،کسرهولىشودخواندهفتحه

دارد؛بدصفاتکهکسىیکبهزنیم،مىسرتبههایماننوكباقدراینکه،گویدمى.حیلهفریب،یعنى. خوانیم

. بکنىرافریباینویاوهسخناناینتركتوکه! بدذهنى،مننظرازداردبدصفاتدارد،حضورصفاتکهکسى

.بدهىفریبراجغدهاخواهىمىتو

مىکهنفرىصدبهتقریباًکه،اینبراى. افتیدمىچرابرسید،حضوربهبگیریدتصمیمشمااگرکه،بینیدمىپس

ایننفرصدکنىفکرنباید. کنىپیروىجمعازنباید. باشندداشتهذهنىمناستممکننفرشانصدهررسید،

بکنیدارزیابىیکشماحقیقتاً. بدهىگوشبزرگانحرفبهباید. رسمنمىحضوربهپسمنکنندمىفکرطورى

کههایىحرفاینآیا. استبهشترشکنه،یااست؟دردازپراست؟خرابهکنید،مىزندگىکهآنجایىببینید،

. استیاوهسخنانیعنىاست؟تُرَّهاتآنها،ازشدنرهاومادردهاىتوضیحاتاینوزند،مىموالنا

پردلازوشودمىبیانمادىدلازوشود،مىبیانزمینهدرددرد؛ۀ زمینبایاروىِازکهذهنىمنهاىحرفو

آنهاکند،مىصحبتنهایتبىدلازکهکسىآنو! است؟حقیقتاینها! نیست؟تُرّهاتاینهاشود،مىبیاندرد

کهبزرگانىمخصوصاًبزرگانسخنانکه،استهمینبراى. کندمىتصورطورىاینذهنىمن؟!استیاوهسخنان

.کندنمىاشتباهآدماتّکاست،قابلِرهگشاست،موالنا؛مثلهستند،بزرگواقعاً
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زنندمىخارششاخِبرهنهتن***** کنندمىچارمیخشمشرقپیشِ

مىوذهنبهچسبانندمىدارندبرمىدوبارهیعنىکنند؛مىچارمیخشآفتاب،پیشیعنىمشرق،پیشبنابراین

. دهندمىاوبهدردیعنى. زنندشمىدارخارچوبباوکنندمىبرهنهراتنشو. اینجابمانبچسب،گویند؛

نهدمىسروگویدمىاَحداو***** جهدمىبرخونجاى،صدتنش،از

هریعنى. کندمىاَحدبیانِاوو! جهدمىحضورشایدجهد،مىخون. جهدمىخونتنش،جاىصدازبنابراین

مىیکتایىحسیعنى. گویدمىاحدوشودمىزندهصندوقتادوفضاىبهکشد،مىهوشیارانهدردکهلحظه

همراستىیعنىاینجاست،همصدیقاالنیعنىنیست،گفتناحدواقعاًحقیقتاًاینجادرگفتناحد. کند

با. داردفرقگفتنزبانبابا،اوبهشدنزندهیقیناًوعیناًراستى،به! استکىکهفهمدمىراستىبه. اینجاست

. باشدمعنىدوبهتواندمىنهد،مىسر.استدرستاینکردن،تجربهعمالًولىاستذهنهنوزگفتن،زبان

.پذیردمىکند،مىتحملنهد؛مىسریا. اندازدمىنهد،مىراسرآنکهگذارد،مىراسرشیعنى

لعینجهودانِازبپوشانسر***** دیندارپنهانکهدادمپندها

گرانستیزهیاگرانستیزهاینازراسرتکهایشان؛بهدوبارهبرگشت. باللاینبهدادمخیلىپندمن،گویدمى

.بپوشانشدهلعنت

ستشدهبستهبروتوبهدرِتا***** ستآمدهقیامترااواست،عاشق

توبهخواهدمىلحظهاینیعنى. آمدهاورستخیزاست،کردهپیشرفتقدراینکهکسىهریاباللاینگویدمى

شخصاین. بشودزندهتوابدیتونهایتبىبهولحظهاینبهبیایدبایدکهاستفهمیدهشخصاین. بشودزنده

ازبلکه. نیستوضعیتنیست،فرمجنسازلحظهاینکهفهمیدهشخصاین. باشدنبایدزمانتوىکهفهمیده

نمىبرراهاینازوتوستجنسازکهفهمیدهشخصاین. توستعاشقواستروپوشوضعیتاین. توستجنس

به. توبهبشودزندهخواهدمىیعنىآمده؛رستخیزرااو.استعاشقپستوست،جنسازکهکردهیقین. گردد

! شودنمىذهنبهبرگرددکرد،متقاعدرااینشودنمىدیگرکهطورى

باداردشمابودنراستینیعنى. کندمىصحبترسولحضرتباداردصدیقکند؟مىصحبتکىباداردکى

مىصورتها تبدیلتغییر،اینخداوراستىوشمابیناینها،! هانیستصحبتوکندمىصحبتزندگىاصل

. کندمىمبدلراشماراستى. شویدمىمبدلداریدشما. گیرد
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.استلحظهایندرشماقیامتودهدمىتغییرراشمادارد،داییکشمااینکهشناختوراستىبه! بودنراستین

سطبربسجاناىباشدمحالىاین***** صبرامکانیاتوبهوعاشقى

کهبگوییمدیگرآمده،برهاللشکهاینبراىکرده،یکتایىحسهمشماباوتوستجنسازکهبداندکسىاگر

نشانپس!شودنمىاصالً. استسختىبسیارمحالِاین. استمحالاینکن،صبریاذهنبهبروبرگردوکنتوبه

خداست،وخودشذاتعاشقواستزندگىجنسازکهباشدشناختهراستىودرستىبهکهکسىکه،دهدمى

توىسالدهبروحاالبگوییمیابکند،توبهیاکندتلفوقتکند،صبرتواندمىنهدیگراست،جنسآنازخودش

.استمحالاینگویدمى. بیندازتأخیربهاینکهیعنىصبر،اینجا. کنتلفوقتیا! رودنمىباش،ذهن

خداوصفآن،وخلقوصفتوبه،***** اژدهاهمچونعشقوکرمتوبه،

توستبایکتایىحسوتوباشدنزندهکهعشقواستکرممثلذهنیاذهن،بهبرگشتنیعنىتوبه؛گویدمى

. خداستوصفعشقولىاست،ذهنىمنانسانوصفتوبه. اژدهاستمثل

مجازباشداوغیربرعاشقى***** نیازبىخداىاوصافعشق

بهاوبایعنىشویمزندهعشقبههمماپس. استنیازبىخداىاوصافازخدا،باشدنیکىعشق،: گویدمى

حتماًبشویم،دیگرچیزبرعاشقاگرچرا؟. استجازماوغیربرعاشقىاما. شویممىنیازبىهممابرسیم،وحدت

آنعاشقماکند،مىدرستدیگرچیزیادیگرانسانازذهنىتصویریکذهنىمنوکنیممىدرستذهنىمن

. استذهنىعشقاین! ذهنبهرفتى. استجازمایناست،توهماین. شویممى

براى. استسازمشکلقدراینکهاستهمینبراى. استجازمهمهحضور،بهرسیدنازقبلهاىعاشقىالبته

شویممىدیگرذهنىمنیکعاشقذهنى،منبامااوقاتخیلىشود،مىذهنىمنعاشقذهنىمناینکه

ارتعاشدردازفرکانسىباشخص،آنکهاینبراى. شویممىدردشعاشقحتّىبلکهنیست،عشقاینحقیقتاً

مىاوعاشقمااست،شبیهماباهایششدگىهویتهمکهکسىهر. داریمرافرکانسآنهمماکهکندمى

اختالفآید،مىوجودبهترسوکنترلفوراًهمینبراىکند،نمىکارهمینبراى. مجازیستعشقاینوشویم

کف،کهدریامثلپایین،بیایندبایدنفردوگفتیمبارها.آیدمىپیشجدلآید،مىپیشدعواآید،مىپیش

آرامآنجادریا،تهبهبروند. نباشندهویتهمتغییراتاینباونباشندآنجااست؛اغتشاشازپراست،طوفانى

. استواقعىعشقِآن. بشوندعاشقهمبهها خاصیتآنباانرژى،آنبا. باشند
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.باشدعاشقدیگرانسانزندگىِبهباشد،زندهزندگىبهبایدانسانىهریعنى

آمدستدوداندروننور،ظاهرش***** آمدستزراَندودحسنِآنزانکه

مجازىعشق. استسیاهىاست،دودقلبشدراماداردنورظاهردر. استزراَندودسنِحگویدمىاواینکهبراى

. هستیمعاشقمااشسطحىچیزهاىبه. استقشنگظاهرشامااستشدگىهویتهمدلش،. استطورىاین

زمانآنمجازىعشقبِفْسرَد***** دخانپیداشودونوررودچون

شود،مىپژمردهشود،مىافسردهمجازىعشقدود؛یعنىدخانشود،پیدادودوبرودنوراگرگویدمى

لحظهایناگرگذشتیم،ماداشت،قیامتکهبیتىازکهبینیدمىپس. شوندمىمجازىهاىعشقکمااینکه

آن. بشوىقائماتحقیقىذاتواتاصلىمناصلى،پاىِروىشوىبلندکنى،قیامیعنىقیامتشده؛ماقیامت

. استمجازىعشقتاناید،ایستادهدنیاپاىروىکهزمانىتا. شماستقیامت

بدورسواوگندهماندهجسم***** ودخَاصلسوىحسن،آنرودوا

میرد،مىوقتىانسانکهطورهمان. ماندمىبدورسواوگندهجسم،وخودشاصلروىبهرودمىحسنآن

هیچکهبشودجداآنقدراگر،هممردنازقبلوپاشیدنهمازوشدنتجزیهبهکندمىشروعدیگرجسمش

وخردراه. کندزندگىتواندنمىشود،مىخراباحوالششود،مىخرابجسمشنیاید،طرفآنازنَشتى

استفادهاگرو. کانبهگرددبرمىهوشیارىاینکه،استمعتقدموالنا. بنددمىستیزهاثردررابرکتوآرامش

.خودشکانبهگرددبرمىنکنیم

سیاهدیوارزعکسشرودوا****** ماهسوىهمشودراجعمهنور

مىرامطلبهمینوشودمىسیاهدیواربرگردد،اگرولى. استقشنگافتد،مىدیواربهماهکهوقتىگویدمى

وماهبهرودمىگرددبرمىماهنور. شمابعدچهاربهشما،جسمبهکنید؛ستیزهبتابد،ماهنورنگذاریداگر. گوید

. ماندمىتاریکدیوارآن

دیووارمه،بىدیوار،آنگردد****** نگارآنبىگلوآببماندپس

دیومثلماه،روشنایىبدونوماندمىحضورنورخدایى،نورآنیعنى؛نگارآنبدونگلوآببنابراین،پس

.شودمىزشتشود،مىترسناكشود،مىخوفناك
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نشستخودکانبهزرآنبازگشت****** بِجستاوروىززرکهراقلب

کانبهرودمىزرآنرود،مىطالرود،مىزرتقلّبى،طالىروىازوقتىکهگویدمى. تقلّبىطالىیعنىقلب

بهخودش،کانبهرودمىگرددمىبراوبیاید،هوشیارىآبندهیداجازهشمااگرکهاستاینمنظورش. خودش

.اندماندهها انسانبیشتراینکهکمابیکار،ومعطل. مانیدمىشماو! تابدنمىیکتایى،فضاى

عاشقشبماندروترسیهزو****** وشدودبماندرسوامسِپس

ستیزهنکنیم،بازراراهنشویم،موازىندانیم،راچیزهااینمااگر. ماستذهنىمنهمینرسوامسِبنابراین،پس

عاشقکههوشیارىآنکهکسىهروماندمىوشدودذهنى،منمس؛. زدیمامروزکههایىحرفهمانکنیم،

نگهراذهنىمنتوانیممىهوشیارى،عنوانبهمالحظهایندرپس. شدخواهدترروسیهاوازباشد،سیاهىاین

.برگرددآبدوبارهتاکنیمکارخودمانروىیواشیواششویم،موازىتوانیممىداریم،

بیشترباشدروزهرالجرم***** زرکانبربودبینایانعشقِ

شودمىبیشترروزبهروزبنابراین. ستیکتایىفضاىزرمعدن. استزرمعدنبهعشقشبیناست،کهکسى

آنروىگذاریدمىوکَنیدمىدنیاازعشقتان را شماکهروزهر. نیستدنیابادیگرعشقشکهچرا. اشبینایى

حیاتآباینروز،هر. شودمىبیشترعشقتانوشودمىبیشترتان بینایىوشویدمىترعمیقروزهرطرفى،

.شودمىردبیشترشمااز

رىدرراکانزانْکالزر،کاناىمرحبا***** شریکنبودزفیکشک

وخواهدنمىشریکیکتایىفضاى. خواهدنمىشریکخدا. خواهدنمىشریکزرکاناینکه،براىکهگویدمى

بهشکىیعنىنیست؛وجودتدرشکىیانداردوجودشکّىتودرکهیکتایى،فضاىاىزر،کانِاىتوبرآفرین

؟!کنیدمىتوجه. یقینىعینى،تونیست،تودرشکىهیچ . نداریمآن

مدتى،ازپسکهبگویدخواهدمى. باشدخداشریکتواندنمىذهنىمنکهآنجابهرسیدیمآمدیمهمبازپس

نمىورآنازآبىوشودمىقطعراهش،آنبهبدهدادامهذهنىمناگراینکهبراى. بشودصفربایدذهنىمناین

شمابایدبناپس. استخودشفقطخواهد،نمىشریکىهیچزرکاناینبهخداچونبرگردید،شمااگرولى. آید

بایدزنند،مىسرشبههمجغدانحاالذهن،دراقامتمختصرازپسکسى،هرخالصه.شویدتبدیلخودشبه

.یکتایىفضاىبهبرگرددکند،حملت



Program # 663گنج حضور663برنامه شماره 

57: صفحه

مکانالمکانِتازر،رودوا***** کانانبازِکُندراقلبىکههر

هر. شودنمىاینصورتایندربکند،معدنشریکراتقلبىسکّهیکرا،تقلبىجنسیککسىهرگوید؛مى

هممنبگویدجغد. استجغدکهحالىدرهستم،زرهممنهستم،کاناینشریکمن: بگویدوشودبلندکسى

یعنىیکتایىفضاىیعنىالمکان،کانبهرودمىگرددبرمىزرصورتایندرنشود،تبدیلولىهستمباز

بایدشما. ندارددسترسىمابههوشیارىکهحالىدرذهنى،مناینبامانیممىماخالصه،.گرددمىبرهوشیارى

.بلى. هاشدگىهویتهمانداختنبابودن،موازىباداریدنگهبازراکانالایندائماً

آبمانده ماهی، رفته زان گرداب******* عاشق و معشوق مرده ز اضطراب

شوهروزنیعنىمعشوق،وعاشق. هاخانوادهبعضىشاید،حالتاند،مردهاضطرابازمعشوقوعاشق: گویدمى

کسىهرچون. هیچنباشدآبکنیدفرض. استرفتهآبگرداباینازولىمانده،ماهىایناند،مردهاضطراباز

آورندمىراآبطرفدوهرهمخانوادهدر. آوردمىجهاناینبهخودشکند،مىشناکهراآبىماهى،صورتبه

رفته،آبکههستندگردابىدرباشند،داشتهقوىذهنىمندوهراگر. کنندشناآنجابتوانندکهجهان،اینبه

. میردمى! کند؟شناچهدرماهى! ماندهماهى

هیچیعنى. برودآبخانواده،درکنیمقوىوکنیمقوىرامانذهنىمنماکهاستخطرناكچقدربنابراین،پس

. کنیمتوجهآنهابهخوباگراستقیمتىگرانابیاتابیات،این. خشکدمى،رابطهاینبهنیاوریمآبماازکدام

امر، نورِ اوست، خلقان چون ظالل****** عشقِ ربانیست خورشید کمال

مىبدررویدمىکرد،ایجادهاللاولکهباللمثلهوشیارى،صورتبهشماوقتىیعنىخدایى،عشق: گویدمى

. اوستامرما،هوشیارىموقعآنواستخدایىخورشیداست،کمالخورشیداینشوید؛مىیکىاوباوشوید

ایننورزیرهمیشه،مابعدچهارصورتهربه. هستندها سایهمثلذهنىهاىمنولى. هستیماوفرمانمایعنى

.بدانیمامرراشدگىهویتهمهماینوشویمبهویتهمبعدمانچهارباتوانیمنمىما. باشدبایدربانىعشق

تابشاینوشدیماوشدیم،تبدیلاوبهکامالًماوشده،صفرذهنىمنکهحالىدراوستفرمانفرمانى،هرپس

است،قرآنۀ آییکبهمربوطهماین. بلى.گیردمىصورتدارد
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85، آیه )17(قرآن کریم، سوره اسراء

…قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربِّی…

…بگو که روح از امر پروردگارم است …

ذهنىمناگر. بمانیدهمینزندگى،بهبشویدهوشیاربایدشمایعنى. اوستامرحضور،بهشدههوشیارروحِپس

.گیردنمىصورتکاراینکنید،درست

بگفتهمرااوگشت،افزونرغبت***** برشکُفتخوش،چونقصهزینمصطفى

خوشحالخداگفت،خدابهرااشقصهراستىوقتى. بردمىجلوهمبازالبته. دیگرقصه،بهبرگشتاینجادر

. شدشادمانشکُفت،برشد،خوشحالخیلىرسول،حضرتگفت؛رسولحضرتبهراقصهوقتىقصه،در. شد

.کردنصحبتبهکردشروعاووشدبیشتراشعالقهخدامورددروشدبیشتراشعالقهبنابراین

جداشدزبانىمویش،سرهر****** مصطفىچونیافتم،چونمستمع

مىدهد،مىگوشرسولحضرتکند،مىصحبتابوبکرقصه،مورددرباشد؛مصطفىشنونده،وقتىگویدمى

مىمویشسرهرقصه؛درباشدداشتهرسولحضرتیاباشدداشتهآدممصطفى،مثلاىشنوندهاگرکهگوید

خدازند؛مىحرفبودن،راستراستى،وقتىخودمانمورددرولى. کندمىصحبتگویابسیاریعنى. زبانشود

. شنودمىزندگىشنود،مى

شما،هوشیارانهدردشما،طلب. استجورىچهزندگىکارمکانیسمِ. کندمىکارجورىچهشودمىمعلومپس

مىهوشیارانهدردشمااینکهمحضبه. شودمىمندعالقهخداموقعآنهستید،کىکهشماراستینشناخت

مىپیداراستىشود،مىپیداصدیقفوراًاست،عینىوحقیقىکهخدا،بهکنیدمىپیداشناختمقدارىکشید،

بهکندمىشروعراستىخالصه،. آیدمىداردهماوکمکوخداشدنآگاه،وهمانراستىشدنپیدا. شود

.کردنصحبت

مشتریسترااومربندهاینگفت***** چیستچارهاکنونکهگفتشمصطفى

کارچهراستى؛بهاالنکهبگویدخدااینکهمثلدرستچیست؟راهچیست؟چارهاالن: کهگفتاوبهمصطفى

که؛گویدمىصدیققصه،در. هستمباللمشترىیعنىهستم،اومشترىمنبودن،راستینوراستىبکنیم؟باید

.خرممىروممىمنهستم،مشترىمن
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ننگرمظاهرحیفوزیاندر***** خرممىرااوگویدکهبهاهر

گویید؛مىهمشما. خرممىراباللمنباشد،داشتهبهایىهرکهگویدمى. استهم،قیمتگرانبیتاینببینید

مهماصالً. ننگرمظاهرحیفوزیاندرو. خرممىذهنىمندستازباشد،داشتهمنخداییتاینبهایى،هر

چهضررى؟چهشدگى؟هویتهمچهیعنى. کنمنمىنگاهدهم،مىدستازچیزىچهدهم،مىچىکهنیست

دهدمىنجاتراماکهاستراستىکهببینیدپس.شدمشدن،راستینبهمندعالقهمن،اصالًمقامى؟چهپولى؟

.دهممىباشد،داشتهکهبهایىهرومانممىراستینمنگوید؛مىکهاستراستىو

شدستاهللاعدوخشمسخره****** آمدستالْاَرضفىاهللاسیرُکو

زمینروىدرخدااسیرخداست،جنسازاینکهبهشدههوشیاراالنکهما،خداییتاینیاباللایناینکهبراى

قدرچههربگیریدتصمیمبایدشما! گویدمىداردشمابهپس. استشدهخدادشمنخشممشمولِو. است

!نکنیدتوجه؛ظاهر،حیفبه. بخریدتان ذهنىمندستازراتان خداییتاینجبران،قانونطبقباشدهزینه
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گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText

Program # 663گنج حضور663برنامه شماره 

60: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText

Program # 663گنج حضور663برنامه شماره 

60: صفحه

گنج حضور در تلگرامهاي هلینک متن کامل برنام

https://t.me/ganjehozourProgramsText


