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گنج حضور   342برنامه شماره   

 اجرا : پرویز شهبازی
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 میندیش میندیش که اندیشه گری ها
 هاچو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری

ت  خرف باش خرف باش ز مستی و ز حیر
 هاکه تا جمله نیستان نماید شکری

 جنونست شجاعت میندیش و درانداز
ان و چو مردان    هاگذر کن ز غریچو شیر

 که اندیشه چو دامست بر ایثار حرامست
 هاچرا باید حیلت پی لقمه بری

 ره لقمه چو بستی ز هر حیله برستی 
یم کری  هاوگر حرص بنالد بگیر

 

 مولوی، مثنوی، دفیی سوم، سطر ۲۶۲۸

 
 کر امل را دان که مرگ ما شنید

 مرگ خود نشنید و نقل خود ندید
 حرص نابیناست بیند مو بمو
 عیب خلقان و بگوید کو بکو

 عیب خود یک ذره چشم کور او
 جونبیند گرچه هست او عیبیم

 ترسد که دامانش برندعور یم
 دامن مرد برهنه چون درند

 س است و ترسناکمرد دنیا مفل
 هیچ او را نیست از دزدانش باک

 او برهنه آمد و عریان رود
 شودوز غم دزدش جگر خون یم

 وقت مرگش که بود صد نوحه بیش
 خنده آید جانش را زین ترس خویش
 آن زمان داند غتی کش نیست زر

 هیی هم ذیک داند که او بد پ  
 چون کنار کودیک پر از سفال

 چون رب مالکو بر آن لرزان بود 
 ای گریان شودگر ستاپی پاره

 پاره گر بازش دیه خندان شود
 چون نباشد طفل را دانش دثار

 ش ندارد اعتبارگریه و خنده
 محتشم چون عاریت را ملک دید

ی یم  طپیدپس بر آن مال دروغیر
 بیند که او را هست مالخواب یم

 ترسد از دزدی که برباید جوال
 کشچون ز خوابش بر جهاند گوش

 پس ز ترس خویش تسخر آیدش
 همچنان لرزاپی این عالمان

 که بودشان عقل و علم این جهان
 از پی این عاقالن ذو فنون

 گفت ایزد در نت  ال یعلمون
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 هر ییک ترسان ز دزدی کیس
ی را علم پندارد بیس  خویشیی

 برندگوید او که روزگارم یم
 خود ندارد روزگار سودمند

 خلقگوید از کارم بر آوردند 
 کاریست جانش تابه حلقغرق پ  

 عور ترسان که منم دامن کشان
 چون رهانم دامن از چنگالشان
 صد هزاران فضل داند از علوم

 نداند آن ظلومجان خود را یم
 داند او خاصیت هر جوهری

 در بیان جوهر خود چون خری
 دانم یجوز و الیجوزکه هیم

 خود نداپی تو یجوزی یا عجوز
 ناروا داپی ولیکاین روا و آن 

ی تو نیک  تو روا یا نارواپی بیر
 داپی که چیستقیمت هر کاله یم

 قیمت خود را نداپی احمقیست
 ایسعدها و نحسها دانسته

 ایننگری سعدی تو یا ناشسته
 جان جمله علمها اینست این
 که بداپی من کیم در یوم دین
 آن اصول دین بدانستی ولیک
 نیکبنگر اندر اصل خود گر هست 
 از اصولینت اصول خویش به
 که بداپی اصل خود ای مرد مه
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره سبا  یم کنم.  وعاز دیوان شمس موالنا ش   93الم و احوالیی  

 

ند بسوزند ز هر بیخ تری هافطچو نمیندیش که اندیشه گری ها **** میندیش   

 انهم طو آتش است. منظور از نف نفطبار این را یم گوید. بنا با تاکید. که این عادت اندیشه گری مثل  دو  ! اندیشه مکن ! اندیشه مکن : پس یم گوید 

منظور از آن گرما و شعله ای است که حاصل یم شود . و نفتی که ما یم شناسیم.  یا  تنفت سیاه اس  

ید که آدن و آب و یم گوید اینها تری را که منظور شاداپ  و خیس بو   ید و آن انرژی بگیر  به آب است. حاال اگر شما آب را هوشیاری حضور بگیر
ی

غشتیک

 در این لحظه میاد 
ی

 شما به زندیک
ی

یم گوید این کار که اندیشه گری باشد از هر بیخ ) بیخ یعتی ریشه ( تری را یم خشکاند. یم توانستیم  . از پیوستیک

ی ها .. بخوانیم  ی ها نفطندبسوزند چو بیختر است.  باز هم همان. حاصل معتی ز هر بیختر  

 وصل است
ی

به خدا وصل است و در  ،بیخ تری یعتی انساپی که بیخش و ریشه است آب دارد و به آب وصل است . به آب وصل است یعتی به زندیک

 فضای یکتاپی این لحظه است. 

وع کنیم به کارهایمان بدون اینکه پ   آیا منظورش ؟میندیش میندیش  : حاال چرا موالنا یم گوید 
 اندیشه را تعطیل کنیم و ش 

ً
 این است که ما اصال

 اندیشیم؟ 

 مگر یم شود ما اندیشه را تعطیل کنیم؟ اندیشه تنها راهنمای ما در عالم مادی هست! پس چه یم گوید؟ 

ا چی هست و ما چطوری یم توانیم از این نصیحت موالنا دو جور یم شود اندیشید. برای اینکه تشخیص بدهیم که منظور موالن در حالت حدی

 استفاده کنیم. 

ی حال یک حالت حالتی است که شما  هوشیار هستید .  ،دو تا هوشیاری یا به تا دو بعد در عیر  

 .  ییک هوشیاری حضور است و ییک هوشیاری ذهتی

هستید. وقتی که که حاضی هستید این یک بعد  به آن.. این بعد حضورییک بودن شما با  هستید  شما است که هوشیار ییک اینکه این لحظه حاضی

ت. سزندگی  

وپی و اتفاقات و  « زیه حاضر زیه ناظر »: هفته گذشته داشتیم که یم گفت های بیر ی چقدر این حالت زنده است. شما یم دانید که بدون توجه به چیر

ید وحضور خودتان را یم توانید حس کنید هر  ی که به شما یم تواند تعلق داشته باشد شما  حاضی ی و این ناظر هم هست.  چیر  

ی که از  ی ذهن یم گذرد و هم آگاه به ذهنتان هستید.  ناظر چی هست؟ هم آگاه به خودش  هست و هم آگاه به اتفاقات و چیر  
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را با هم دارید. وقتی که دو تا هوشیاری را با هم دارید این هوشیاری حضور زنده هست. پر از خرد و شادی است . شما نیم توانید ی پس دو تا هوشیار 

 است که شما نیم توانید  اینقدر  خودتان را به غیر از این هوشیاری حضور بدانید. برای اینکه اینقدر زنده است و 
ی

پر از روشتی و باالنس و هماهنیک

 طوری دیگر باشید که بگویید من این هستم و این هوشیاری زنده حضور هستم. 

یک  حاال اگر اینطوری باشد یعتی شما این هوشیاری حضور باشید شما دیگر در ذهنتان من درست نیم کنید براساس فکرهایتان و متعلقاتتان. یعتی 

 هستید . و این ذهتی دیگر از خودتان نیم سازید. برای اینکه  تصویر 
ی

 هستید و از جنس زندیک
ی

بطور دست اول در این لحظه یم دانید که زنده به زندیک

زندگیست بوسیله ذهن  لحظه خرد و عشق از شما بیان یم شود و ذهن شما ساده است و هرچه که این هوشیاری که در واقع وحدت شما با خدا و 

بیان یم شود. شما   

 از طریق شما یم اندیشد. البته شما هم یم توانید بگویید که یم اندیشید. ویل شما آن ر نیو و در این حالت شما دیگر نیم اندیشید. انگار ی
ی

س و زندیک

 نیم دانید و احساس نقص نیم کنید . این حالت « من »: موقع نیم گویید 
ی

ت که ما یم خواهیم به آن سای ا حالت اندیشه ،و خودتان را جدا از زندیک

 برسیم . 

ید که این بعد حضور بسته باشد و پوشیده باشد و بر ما عیان نباشد. یعتی ما این لحظه فقط به ذهنمان  آگاه باشیم. اگر حاال شما حالتی را در نظر بگیر

 ذهنمان هستیم .  ما مجبور هستیم برای اینکه بدانیم چه کیس هستیم  و جدا از ذهنمان نیستیم اینطوری باشد دیگر ناظری وجود ندارد و ما 
ً
ما تماما

درست کنیم و بگوییم که این خودمان هستیم.  ناز خودمان در ذهنما یک تصویر ذهتی   

ون تجسم کند و به خودش اضافه کند  ها را در بیر ی  بکند باید چیر
ی

 بکند و حس بزریک
ی

. در اینصورت چون این تصویر ذهتی برای اینکه حس زندیک

.«ناض یعتی کمک کننده »و  «حافظ یعتی حفظ کننده:»اظر و حاضی و هفته گذشته داشتیم که گفت نهوشیاری   

 بدهد و یا به شما بگوید ک 
ی

وپی ندارید که به شما زندیک زنده هستید یا به شما بگوید  هدر حالت قبیل شما هیچ احتیاج به اتفاقات و اوضاع و احوال بیر

 هستید. شما احتیاج ندارید که شما را ییک تایید کند و باورهای شمکه یک
ی

ا را  هستید. شما یم دانید بطور دست اول که یک هستید شما از جنس زندیک

 کنیم. باهیم احساس وجود و تایید کند. ویل تجسم کنید که این حالت نباشد و بعد حضور بسته باشد . ما یک تصویر ذهتی در ذهنمان باشیم و بخ

 
ی

و قطعیم از خدا .  برای اینکه بخواهیم احساس وجود بکنیم و چون این بعد نیست ما قطع هستیم از زندیک  

ون تجسم کنیم و بعد مفهوم آنها را به مفهوم خودمان اضافه کنیم. یک خود مفهویمر بناب ها را در بیر ی  بشویم چیر
است  این مجبوریم برای اینکه بزرگیی

سیم. که ذهن درست کرده. و اگر ح ند بیی س کردیم که یم خواهند اینها را از ما بگیر  

ی رفتتی هستند و یا دارند  هاپی که یم خواهیم به خودمان اضافه کنیم تا بزرگیی بشویم همه از بیر
ی ی یم روند ویا رفته از ویل چون چیر ما یم ترسیم. ،اند  بیر

ی بروند و  هاپی که به خودمان اضافه کردیم از بیر
ی ند.  ما یم ترسیم آن چیر یا از ما بگیر  
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ی را ما بصورت مفهوم در یم آوریم از جمله انسانهای دیگر. مثل همرس و بچه مان  بسته باشد همه چیر
ی

آنها را بخودمان اضافه یم  . و اگر این بعد زندیک

ود مفهویم است به این علت مهم شده کنیم. مثل اتومبیل و خا نه مان و  سوادمان و مقام مان و دینمان و  خدایمان... آن تصویر ذهتی که در واقع خ

یم آکه این بعد حضور بسته است. اگر ما  در آنجا عادت یم کنیم به اینکه یه با  ،متاسفانه پ  خی  بمانیم از این بعد حضور و ن حالت را در پیش بگیر

. مفاهیم بازی کنیم.   

یک یم دانند از شییم یم دانند ا  ی ز ریاضیات و بیشیی موقعها افرادی پیدا یم شوند که مقدار زیادی معلومات و سواد به خودشان انباشته یم کنند از فیر

ی یم دانند از موالنا یم دانند و شعرها  برای اینکه شما این ! را حفظ هستند ویل آن تو زنداپی هستند. این فایده ندارد  دین و سیاست یم دانند همه چیر

 که مربوط به این لحظه است باید در این لحظه از شما بیان بشود. قبول نیست که شما  لحظه باید دو تا بعد داشته باشد . بعد برکت و 
ی

خرد زندیک

های قبیل را که حفظ کردید و االن یم گویید که خب اینجا باید چکار کرد ؟ خب باید این کار را کرد . آنجا با ی ید چکار کرد؟ خب آن کار را کرد. چیر  

های حفظیمان. اینها را از کجا یم آورید؟ از   ی چیر  

شود.  یمنه این ن ار یک یاد گرفتیم؟ از کتاب.   

ی که یم خواهد بگوید  ،هر کیسیم خواهم پ  اندیشم و حاال چی یم شود؟ اگر شما این بعد حضور را ببندید و بگوید من این بعد را یم بندیم و  ی هر چیر

  و ...  ومردم شنایس چه یم گویند چی یم گوید که روانشنایس .  من یم خواهم اندیشه گر باشم و یم خواهم عادت کنم به اندیشیدن مفهویم

عد این علوم استفاده کنید این ب از نه اینکه اینها بد باشند. اینها خوب هستند و هیچ بحتی هم ش این موضوع نیست. ویل زمینه ای که شما یم توانید 

ت حضور است. بعد حضور زنده است. تازه است و یم داند . این را در هفته قبل داشتیم شعر هفته قبل بسیار مهم بود که یم گفت چقدر حاضی اس

 این چقدر ناظر است این. 

االن در حال اعمال است و  ،سیدهر به چی هست؟ ناظر به اینکه این باوری که من سه روز پیش یاد گرفتم یا سه هزار سال پیش برای من به ارث ر ظنا

 یا نه؟ این را بعد حضور تشخیص یم دهد. 

از فرهنگم از مملکنم رسیده...مگر یم شود که اشتباه باشد؟!  نه این خب اگر این بعد بسته باشد من یم گویم که این از پدر و مادرم به من رسیده 

 نگاه هسلحظه وقتی بعد حضور زنده 
ی

ت شما پاسخ یم دهید به نیاز این لحظه. به وضعیت نگاه یم کنید. آیا شما نگاه یم کنید؟ نه شما بلکه بعد زندیک

 یم کند. 

 زیه حاضی زیه ناظر *** زیه حافظ زیه ناض 

 زیه اقرار هر منکر *** چو او برهان من باشد

  کند اگر زنده بشوید اقرار یم کنید. شما اگر به بعد حاضی و ناظر که به فکرها و وضعیتها نگاه یم
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وپی   های بیر ی  هستم. و احتیاچ  هم و اقرا به چی یم کنید؟ اقرا به این یم کنید که ضف نظر ا ز چیر
ی

 که یم افتد من زنده هستم و از جنس زندیک
ی
هر اتفاق

ذهن که هستید .... فرض کنید که یک نفر  اقن اتآوب توی اگر هم زنده نباشید توی آن چهارچنیست که این اقرار را بگویید چون خودتان یم دانید. 

او به عکس نگاه یم کند و یک  . توی یک اتاق هست و یک میلیون تا عکس هم چسبانده به دیواره و هر لحظه که به او یم گویند که این چی یم شود 

 هست. این فایده دارد؟ نه این فایده 
ی

های گذارش یم دهد . خییل هم آدم باهوش و زرنیک ی ندارد این برکت ندارد چون این کهنه است. این انسان چیر

 کهنه را دارد یم خورد ولو اینکه در فالن کتاب  نوشته است. 

 نیازهایبه اتفاقات و نیاز این لحظه را ببینید. نیاز این لحظه را موقیع شما یم بینید که این من ذهتی  ناظر آیا شما یم توانید حاضی و ناظر باشد؟ 

را الویت ندهد برای شما. خودش   

. نیازهای من  ذهتی هم خییل ساده است  ر االن برای کیس که بعد حضور را بسته و بعد ذهنش زنده است تقدم ب چی یم دهد؟ به نیازهای من ذهتی

 شما به خودتان نگاه کنید. 

ی اضافه یم شود. من نباید کمیی از دیگران باشم و به من ذهتی میگوید هر وضعیتی که پیش میاد این لحظه من نباید کم بشوم. به من  ی ببینم که چه چیر

هاپی به خودش اضافه کرده چقدر 
ی آن مفهوم وزن دارد. کارش فقط به مقایسه است . شعارش این است که  در  دیگران نگاه یم کند تا ببیند که چه چیر

ی ؟  ی  از چه چیر
ی  مهم نیست آن دیگر بیشیی از .. خب حاال بیشیی ود  مثل ! یهر چیر مال دنیا و مقام بعضی موقعها هم آنها را نیم تواند پیدا کند پس میر

 به زیاد کردن درد ورنج. از اینها هم باشد عیب ندارد فقط زیاد باشد و یا زیادتر باشد. 

 احساس نقص یم کند. 
ً
 قطع شده دائما

ی
منظورش از اندیشه گری انساپی است که فقط  ( دارم راجع به اندیشه گری صحبت یم کنم)چون از بعد زندیک

 را بسته در این لحظه. 
ی

 عادت به اندیشیدن دارد و بازی با مفاهیم. و بعد زندیک

ها را به خود اضافه کردن و  ی خود را  یم گوید این اندیشه گری و بازی با الفاظ و مفاهیم و کوشش کردن به روشهاپی که این من ذهتی بلد است که چیر

د بچه تو  بزرگ کردن  اگر بچه ام بیست یم گیر
ً
هاپی که مفاهیمش را به خودم اضافه کردم آنهارا بزرگ کنم مثل بچه ام. مثال

ی  . اینکه چیر
 به هر طریقی

فت کرده و ما این همه پول جمع کردیم .  های مختلف که این مفهوم را بزرگ یم کند چند یم گرد؟ یا همرسم این همه پیرس  ی . و .. انواع و اقسام چیر  

یم کند او شک یم  هاین مفهوم بسیار بسیار هم آسیب پذیر است . این مفهوم اندیشه گر بدون حضور بسیار بسیار آسیب پذیر است. اگر ییک شف 

 کند که این شفه اش چه معتی داشته؟ نکند یم خواهد من را کوچک کند. 

را کوچک کنم؟ من کوچک شدم؟ یا من نیم توانم خودم  : آیا شنیده اید که یم گویند   

 بودید مگر شما را یم توانست کوچک کرد؟ 
ی

 خب اگر شما از بعد زندیک

 چی کوچک یم شود؟ 
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 بخش دوم : 

 بسته است این من ذهتی همه کاره است. و همیشه یم گوید 
ی

«.من کم دارم »: در حالتی که بعد زندیک  

ختلف به شما یم گوید من کم دارم یا کم هستم شما این را اینطوری تفسیر کنید ویل شما که این برنامه را گوش یم کنید این من ذهتی که به روشهای م 

 هر و  . دارد یم گوید که من زنده نیستم من بعد بودنم وقطع است« من کم دارم  »: که در واقع وقتی که یم گوید 
ً
هر موقع حس نقص یم کنید و اصال

است. موقع خودتانر ا مقایسه یم کنید بدانید که بعد بودن قطع   

ی حال یک بعد  را زنده کنیم و بعد ذهن منش را از دست بدهد آیا این کار سختی  دیگری حاال آیا اینکه ما زنداپی هستیم در ذهنمان و بتوانیم در عیر

 است؟ نه کار سختی نیست. 

 ویک لحظه حس یم کنید آن ناظر را آن حاضی و آن ناض و آن حافظ ر 
ی

ی لحظه شما وضعیت این لحظه را بپذیرید موازی یم شود با زندیک ا. و اگرهمیر

ایید مردم تمتوجه یم شوید که آن بعدی که یم تواند شما را حفظ کند زیاد کردن مفاهیم و انباشته کردن مفاهیم در ذهن نیست. یا استداللهای قوی یا 

 است که به شما اطمینان یم دهد که شما دور و برتان نیست  در نیست یا جمع کردن آدمها 
ی

دوست و مال زیاد نیست بلکه زنده شدن به این بعد زندیک

د. زنده هستید و خطری شما ر ا تهدید نیم کند. شما اگر انباشته کنید هر چه بیشیی انباشته کنید خطر بیشیی شما را تهدید یم کن  

ن راه به نتیجه نیم رسید. اگر یم خواهید پولدار هم بشوید و آنها را زیاد کنید هیچ اشکایل ندارد ویل اول این آمن نیم گویم پولتان را زیاد نکنید. ویل از 

ی نداشته باشد.   بعدر ا زنده کن. وقتی که اینها زیاد و کم یم شوند برای شما تاثیر

  موالنا چه یم گوید. پس باز بر یم گردیم به اینکه 

اندیشه گری ها **** چو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری هامیندیش میندیش که   

ی را حل نیم ما االن فهمیدیم که هر چقدر ما در ذهنمان فقط در ذهنمان داریم فکر یم کنیم با این کار فقط داریم مسائل را زیادتر یم کنیم. مسئله ا

 از طریق این اندیش
ً
 از این طریق پ  اندیشیم بیشیی مسئله ایجاد یم کنیم. کنیم . اصال

دن هست که ما مسائلمان را زیادتر یم کنیم. اگر بیشیی  

؟ یم گوید این آتش است و این ریشه شما که وصل است به چی یم شود  ما اندیشگری یم کنیم و  حاال آخروعاقبت این که این بعد حضور بسته است

 از اول که میاییم یک بچ
ی

هیچ ) فقط در ذهن( به او یاد یم دهیم که تو اندیشه کن یواش یواش داریم ه دو ساله پنج ساله که دارد رشد یم کند زندیک

ها هم هویت یم شود به او بگوید که  . حضور را یاد بدهد و کیس نیست که به او عشق را یاد بدهد  ی هیچ کس نیست که به او یاد بدهد وقتی که با چیر

. هیچ کس به او نباید مشتت را باز ک ی خواهند رفت  یمتی و اینها را رها کتی ها هم هویت شدی اینها از بیر ی ی  . گوید وقتی که با چیر های این دنیا از بیر ی چیر

یواش  یواش این اندیشه گری جا یم افتد در بچه و وقتی که بیست ساله شده یک اندیشه گر ماهری  . بنابراینرفتتی هستند. اینها را به او یاد نیم دهند 

 شده. 
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بلکه ما درد یم حاال آخر و عاقبتش به کجا یم رسد؟ این جور کار که بعد حضور را بسته ایم وقتی که یم اندیشیم نه تنها مسئله ای را حل نیم کنیم 

 که از وحدت ما با افرینیم. این خییل مهم است ک
ی

ه ما بدانیم که وقتی که بعد حضور بسته است و ما یم اندیشیم درد یم آفرینیم برای اینکه برکت زندیک

 از فضای یکتاپی این لحظه یم ریزد به فکرهایمان و به رفتارهایمان و اعمالمان قطع است و درد یم آفرینیم. 
ی

 زندیک

 سن دارید و یم دانید چه یم شود. درد روی درد انباشته یم شود و به یک جاپی یم رسد که دیگر حاال این به کجا ختم یم شود؟ اگر شما به 
ی
اندازه کاق

س یم شود و خوابتان نیم برد  ند وفکرشان یر خییل ها سکته یم کنند و یا شطان یم گ . شما نیم توانید تحمل کنید. یم روید شاغ روانشناس و اسیی

م یم خورد. روابطتتان با نزدیکانتان خوب نخواهد بود و مردم از شما فرار یم کنند. آخر عاقبتش این یم شود. مخشوش یم شود و روابطشان به  

ط وضعیت این لحظهحاال چکار باید بکنیم؟ تسلیم و هوشیاری از اینکه به دو بعد شما هوشیار باشید این حالت  . تسلیم یعنر پذیرش بی قید و شر

 نیستمبودن طبییع شماست . وقتی ذ
ی
 نیستم من کاق

ی
 ندارم شما اینطور تفسیر کنید که یم گوید من به اندازه کاق

ی
یعتی  . هن یم گوید من به اندازه کاق

. و  انجام یم دیه دیگر نکن. آنجا تنها هستی
ی

 نیم دهد. خب اگر نیم دهم این اندیشه گری  را که تو بدون کمک زندیک
ی

یل در اینجا من بودنم به من زندیک

 
ی

  پشت تو است. کل زندیک

  حاال یم گوید 

ت **** که تا جمله نیستان نماید شکری هاخرف باش خرف باش  ز مسنر و زحتر  

 
ی

ی . وقتی ما بدون بعد زنده زندیک  دراثر پیر
ً
یه یم اندیشیم و یم اندیشیم .. و در این لحظه خرف حالتی است که انسان پ  عقل یم شود مخصوصا

 اندیشه گر یم شویم یواش یواش خرف و پ  عقل یم شویم. 

 
ی

 هس ،و خرد وبینشبرای اینکه تازیک
ی

ت از بیخ شما یم آید. از ریشه شما یم آید. ریشه را ما خشک یم این لحظه از اعماق وجود شما که وصل به زندیک

وصل به هیچ جا خب آب از کجا بیاد؟ مثل ابر یم شویم که وصل نیست به هیچ جا وصل نیست. یم بینید که ما  . آخر این چه کاری است؟ کنیم

 یم کنیم. مثل بچه 
ی

ده. حس تنهاپی یم کنیم. شما اگر حس تنهاپی یم کنید با اینکه در گم کر جدا شده و  مادرش از هستیم که ای نیستیم وحس گم کردیک

د پس داخل ذهنتان زنداپی هستید و اندیشه گر هستید.   خانواده هستید و این همه دوست دارید ویل دلتان یم گیر

 .  خرف باش. از چی ؟ از مستی و هستی
ً
یعتی در این لحظه دو بعد ناظر و ذهن داری . در ذهن من نیست و ذهن ساده است مستی یم گوید تو بیا عمدا

 هستید 
ی

ت یعتی تعجب که در اصطالح شما صد در صد از جنس زندیک ت. حیر  خود ومن را نیم شناسید از مستی و حیر
ً
 هستید. اصال

ی
و مست زندیک

 یعتی انگشت به دهان ماندن . که این انرژی خالق چطوری کار یم کند و  چطوری یم آفریند؟ نیم دانیم.  Ohگلییس یم گوییم ان

ویل شما دارید  . چون اگر بخواهیم بدانیم باید برویم توی ذهن تا بدانیم ویل ذهن چی یم داند جز نوشته های گذشته که باید برویم توی کتاب بخوانیم

 چی هست، نیم گوید . فقط دست آخر االن دست 
ی

 چیه و آفرینندیک
ی

 از لحاظ اینکه بگوید زندیک
ً
ت یعتی ذهن شما کامال اول تجربه یم کنید .حیر

 ذهن فرمول یم کند. 
ً
 بصورت فرمول در میاورد. اصال
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ت شعر فاریس در بیاورد. و آن موقع ذهن چه دارد از فضای حضور صحبت یم کند و دست آخر از ذهنش استفاده یم کند تا اینها را بصور حاال موالنا 

ی که نیم  گذارد ذهن خوب کار  کند  ی است. در ذهن من هست و ما از ذهنمان یم پرسیم که من  یک هستم؟  منعایل کار یم کند. چرا؟ برای اینکه چیر

 هر لحظه در هر وضعیتی خودش را جستجو کند. 

سد؟ ذهن یم گوید شما من را چطوری یم بینید خ ب به حاال در یک وضعیتی که افتاده آقا من االن چطوری دیده یم شوم؟ ذهن یم گوید به من چی میر

 من بگویید؟ 

 برساند  
ی

ما مشخص باشید یا ش کهخب ذهن که نیم تواند فکر کند شما یم خواهید ذهن من شما را هر لحظه درست کند و تایید کند و به جایگاه بزریک

 را فرمول بندی کند؟ کدام را یم خواهید؟ 
ی

! خب اگر نه خالقیت زندیک من توش هست شما هر لحظه یم پرسید که به من بگو تو یک هستی  

. حاال االن این وسط مشخص بشود که ین مایه را بگیر ین و بزرگیی یم خواهش یم کنم بیشیی به من چی  توی آن اوضاع آشفته ما یم خواهیم مایه بگیر

ون است. خب این چطوری خالق باشد  ین برسد. چون این حواسش مادام به بیر ؟!! یم رسد و  بزرگیی  

 پس اگر درذهن من باشد ذهن فلج یم شود. شما از ذهنتان نخواهید که به شما بگوید که من یک هستم! 

 نکنید که من خرفت ت بدهد چون فلج یم شود. بگذارید خرف بینخواهید که به شما حس هو  اناز ذهنت
ی

شود . البته خرف که نیم شود. شما زرنیک

 هستم. 

  . میندیشید و از خودتان نگویید خودتان فکر نکنید 
ی

ن بعد در شما زنده نیست اضار نکنید. عقب بشینید و آ. اگر طریق شما بیندیشد  از بگذارید زندیک

کند خوب و بد یم کند کنار یم گذارد این کار را نکنید این حالت خرفت بودن و   تسلیم باشیم. بگویید نیم دانم. وقتی ذهنتان هر لحظه قضاوت یم

مستی نیست . سیع کنید تسلیم باشید. تسلیم باشید و صی  کنید. موازی یم شویم و صی  یم کنیم . موازی یم شویم یک لحظه مست یم شویم و 

 بیاد و ش وسام
ی

وپی ان بدهد به مستی را حفظ یم کنیم ویل صی  یم کنیم تا زندیک ما.  وضعیت های بیر  

ت داشته باشید و ذهن دخالتی در کار ما نکند ی داریم این کار  را یم  )حاال اگر شما مستی و حیر البته ذهن نیم کند این من ذهن و حرص کن که در پاییر

ی هم داریم  روزمره که دارید کار یم کنید . آن موقع شما کاری نیم کنید که جهان واکنش نشان بدهد  (کند که در پاییر
ی

وقتی که شما مست باشید در زندیک

 مستی شما هم خالق است و هم آبادان کننده است. شما برای آبادان کردن جهان باید مستو 
ً
ید. اصال ی  حرف یم زنید در دیگران واکنش نیم انگیر

 
ی

ی بگویید. بگویید خراب یم کنید. اگر الزم باشد آن هوشیاری یم گوید.  باشید. مست زندیک ی ی کاقی است. نیم خواهد که چیر باشید و همیر  

یعتی عالم وجود که یعتی چه؟ یعتی تمام وجود . یعتی همه انسانها. هر انساپی یک پی است . هر درختی و هر جانوری یک پی است.  جمله نیستان 

ین راه ایجاد سالمتی در انسانهای دیگر اگر شما در  شکری یم کنند. بخصوصرا باشید عالم وجود اگر شما مست  . زنده هست انسانهای دیگر. بهیی

نشان ندهید. اگر واکنش نشان ندهید انسانهای دیگر را به واکنش وادار نیم کنید.  شبخواهید بدانید این است که به انسانها واکن  
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با ذهن نیندیشید اگر من شما باال نیاد انسانهای دیگر واکنش نشان نیم دهند. واکنش نشان ندادن یعتی باال  اگر فقط تو ذهن نباشید شما و فقط

یک یم کنید که او آوردن سالمتی در دیگران. با ییک که برخورد یم کنید شما ببینید که سالمتی رواپی را در او بوجود یم آورید و باال یم آورید یا نه تحر 

ی بشود  جیده بشود. اگر شما او را تحریک به رنجش و خشم یم کنید شما من دارید. رنخشمگیر  

تان زنده هست و نگاه یم کنید که این ناظر اگر کیس من دارد به شما یم رسد و شما حاالت مستی نشان یم دهید و در این لحظه حاضی هستید و بعد 

 در ذهنش است و من  
ً
نیم دهید. واکنش نشان دادن شما او را خلع سالح یم کند و من او کوچک یم شود. شما واکنش نشان  ،فعال است او  انسان فعال

سالم کردن  این راه ایجاد سالمتی است.  همنش کوچک و کوچک یم شود و صفر یم شود . این را  

ید ما انسانها چطوری به هم کمک کنیم تا سالمت تا جمله نیستان   یتی از باشیم؟ راهش را دارد یم گوید : شکری. شحاال شما نیستان را انسانها بگیر  یر

اکنند خودشان پخش کنند. یم شود تمام انسانها  یتی وعشق را در جهان بیی  را یعتی حاضی باشند و شیر
ی

یتی زندیک بیان کنند؟ بله یم شود.  و  شیر  

 حاال یم گوید که 

ان و چو مردان گذر کن ز غجنون ری هاست شجاعت میندیش و در انداز *** چو شتر  

ی بشوی و اگر هم یم تواپی کارت را  با  داد و شجاعت اینطوری که من ذهتی نشان یم دهد این است که باال بیاپی وسینه ات را سیی کتی بلکه هم خشمگیر

ی ویل من دارد کار یم کند.   ! بیداد و خشم پیش بی   

 هست. شجاعت واقیع این است که االن اگر یک متی جلوی شما بر یم این را دارد یم گوید شجاعت!! ویل شما االن یم دانید که شجاعت واقیع چی  

د شما این فضای هوشیاری را این لحظه را این فضای عشقی را نبندید که تبدیل به واکنش بشود. اگر واکنش نشان یم دهید بدانید که من  ی شما و خیر

 درد شما دارد باال میاد. 

صدایش را بلند یم کند و نافرماپی یم کند و به حرف شما گوش نیم دوازده ساله پانزده ساله  شجاعت چیست؟ شجاعت این است که اگر یک بچه

جاعت است. دهد به عنوان پدر یا مادر هنوز شما فضای عشق را به او نبندید و با او مهربان باشید و داد و بیداد نکنید و شما مثل او نشوید. این ش

 شجاعت واقیع است. 

مثل او اکنش نشان ندهید و ت که اگر دوستی به شما دروغ گفت و کلک زد شما واکنش نشان ندهید و فضا را باز نگه دارید و شجاعت واقیع این اس

 نشوید. 

ا تبدیل به درد آیا آن حاال یک نفر که از منیتش و درد او میاد این فضای هوشیاری این لحظه را برای شما یم بندد و شما را به واکنش وا یم دارد که شم

ناظر اگر  صد رد صد چون آن  ؟چون ریشه پ  نهایت دارید و را باز  نگه یم دارید  است بینهایت پذیرش این لحظه را که و من بشوید؟ یا نه شما فضای 

 کشید. ییک حرقی یم زند من که از ریشه ام در نمیاد. 
ی

 مست باشد ریشه پ  نهایت دارد و نیم شود او را به سادیک
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 است تو میندیش این را . تو شجاعت را میندیش .  ،این شجاعت : حاال یم گوید 
ی

جنون و دیوانیک  

شجاعت نگذارید. شما یم شود که دیگران را از ریشه نکنید؟ لطمه نزنید. اینها را بحساب  و شما یم شود که خشم و ترس و کدورت   

به دیگران لطمه نزنید. یک عده ای یم گویند که ما ریشه فالپی را یم زنیم!! نه نکنید این کارها را.    

به هر کیس که یم رسید کمک کنید تا کارش راه بیفتد. شجاعت   . ت. شجاعت این است که یک میل و بینش حمایتی داشته باشید ساین شجاعت نی

ورده کنید آواقیع این لحظه را ببینید و فقط در صورپی که ناظر باشید یم توانید ببنید و نیاز را بر  ز واقیع این است. شجاعت واقیع این است که نیا

د. بودن اینکه بگویید که این ل سد. بدون اینکه از آب گل آلود مایه بگیر حظه به من چی میر  

 آیا شما این لحظه این وفتار و یا عادت حمایتی را دارید؟ 

این شجاعتی که از خشم میاد و از من میاد که یم خواهد تنبیه کند.   درانداز این رایم گوید   

ان و چو مردان گذر کن ز  ری ها غچو شتر  

ان و چو مردان گذر کن ز  : یا یم توانستیم بخوانیم .  غری ها چو شتر  

 به انساپی گفته یم شود که  غریویل جوری که خواندم 
ً
نه مرد باشد و نه زن مخنث باشد یعتی یعتی مخنث بودن و نامرد بودن. حاال غر اصطالحا

ی سباشد.  آدیم هیچ اشکایل ندارد ویل چون موالنا دارد مثال ینه زنانه داشته باشد و آلت تناسیل مردانه ویل مشخص نباشد که این چی هست. این چنیر

ی انساپی جزو مخلوق خدا باشد و یل اگر  نخواهد هویتش را از جنستش بگیر  د هیچ یم زند این را تمثییل یم خواهیم معنیش را بفهمیم. اگر یک چنیر

دارم راجع به غری صحبت یم مسئله موقیع پیش میاد )نیا برود. اشکایل ندارد یم تواند زندگیش را بکند وزندگیش هم بسیار شاد باشد تا وقتی که از د

ی حالتی دارد حاال یم پرسد که من مرد هستم یا زنکه یک  (کنم  گوید که تو   یم! چکار داری که مرد هستی یا زن. هیچ کس هم به او ن؟کیس که چنیر

هستم یا زن. من یم خواهم ببینم که مرد چکار داری که مرد هستی یا زن.   

م.  چرا  م اگر زن هستم از زن بودن هویت بگیر یم خواهم ببینم ؟ برای اینکه اگر مرد هستم از مرد بودنم هویت بگیر  

وع یم شود.   خب هیچ کدام نیستم. پس گرفتاری ش 

ی هم موالنا چند تا مثال برای این موضوع زده)نیم تواند مرد باشد  شد ازن هم نیم تواند ب . چون ناتواپی جنس دارد  (که این نیم تواند مرد باشد  در پاییر

 برای اینکه نیم تواند بچه بدنیا بیاورد. 

ین حالتش پس چکار باید بکند؟  ی که به ما مربوط یم شود ما هم ن.... بهیی ی ر باشیم. غخواهیم  یمحاال آن چیر  
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فقط بگویید من انسان هستم. و ان را از ذهنتان جستجو نکنید تش جستجو نیم کرد گرفتار نیم شد. حاال اگر شما هویتتیویتش را در جنسهر اگر غ

ش و ناظرش و حافظش  و ناضش و اقرارش   المجلس  بانسان هم بعد حضورش وبعد حاضی
ی
 باید ق

ی
نقد در  طور .. اقرار عیتی او و زنده بودنش به زندیک

من انسان هستم. که   این لحظه میرس باشد   

 زنده هستم و  کاری ندارم به وضعیت ها. خب جنسیت من هم یک وضعیت است. مرد و زن بودن هم یک انساپی هستم که این لحظه به بعد 
ی

زندیک

وپی است وپی است ذهن بیر  کل بدن یک وضعیت است. وضعیت بیر
ً
حتی من ذهتی که  . وضعیت است. شکل بد و قیافه من یک وضعیت است. اصال

وپی نسبت به م ی بیر  هستیم. ما توی ذهن یم سازیم هم یک چیر
ی

ا هست. حاال ما چی هستیم؟ ما از جنس زندیک  

 بخش سوم: 

یم که این من ذهتی غر است برای اینکه دنبال این است  ما تمثیلاین غریر را  . آن غریر را بگذارید کنار  شما حاال مستویل یم شود و ما  ر حاال غری یم گیر

؟ تو برای چه جستجو یم کتی در  .  ذهن و در  که یک هست. آخر به تو چه ربیط داره که یک هستی ون که یک هستی بیر  

یم کند ) بارها این را گفتیم چون حاال من ذهتی جستجو یم کند و غر هم جستجو یم کند. غر وقتی جستجو یم کند گرفتار یم شود. من ذهتی جستجو  

هاپی که به او یم تواند تعلق داشته باشد. در باورها  . موالنا یم گوید ما هم یم گوییم( من ذهتی جستجو یم کند در کجا؟ در رویدادها 
ی در  . در چیر

  که من زن هستم و چون زن هستم یک شی رولها و  . در وضعیتها  . خوشگیل
ً
این شی نقشها و این جوری بودن را من با و در بدن.  در جنسیت. مثال

 اینکه من 
ً
 شما مرد و زن نیستید شما انسان هستید. از آن هم هویت یم شوم. اصال

ً
آن ناظر نباید جدا شد . آن ناظر  زن هستم و یا من هستم... اصال

 برای مرد و زن ییک است. 

ون طوری شده که او مرد شده و ییک وپی ییک در بیر زن شده. هم  حاال وضعیت بیر  

د که زن بشود . زن هم که به هیچ وجه ر مرد که غری گرفتاریش این است که ) من این را باید توضیح بدهم( یک غ نیم تواند بشود پس تصیم یم گیر

ود به قیاس و مقایسه. مقایسه یم کند خودش  را با زنها. خب با زنها که نیم تواند مقایسه   . در نتیجهنیم تواند بشود  کند چون یک زن یم تواند میر

 نیم تواند  یمبچه دار بشود. یک زن وقتی که با یک مرد همبسیی یم شود یم تواند بچه دار بشود . یک غر یا یک مخنث ن
ً
تواند بچه دار بشود اصال

 
ً
ها را  حامله بشود. ویل یک جاپی هست که یم تواند ذهنا ی  میتواند بگوید که من زن هستم و خودش را بزک و دوزک کند  چیر

ً
به خودش اضافه کند. مثال

د؟ نه دو مردهای زن دار را بخو  ش جذب کند و با آنها هم خوابه بشود. خب از این کار لذت میی   

ی یم شود و شجاآیا ما در من ذهتی از اینکه من ذهتی ما یم رنجد و  ؟چرا این کار را یم کند  ی یم زند آیا خشمگیر عت بخرج یم دهد و دیگران را به زمیر

د.   لذت یم برد؟ نه ! پس چرا این کار را یم کند؟ برای اینکه خودش را باال بی 
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بگوید ببیند این مردها که بطرف من جذب یم شوند پس به که آن غر هم خودش را مقایسه یم کند با زنها و اگر پنجاه تا مرد را بخودش جذب کند  

ی کار را من ذهتی یم کند. شما فریب من ذهتی را نیم خورید. طرف زنه ایشان جذب نیم شوند. پس من بهیی  از زنهای آنها هستم. و همیر  

، آیا به مخنث جذب میشود؟ نه.  ی یم کند این است هدفش مرد هدفش چی هست؟ حاال حاال اگر یک مرد واقیع باشد یک شیر اگر با زن جفت گیر

 بچه دار 
ً
بشود. خب مردی که به مخنث جذب نیم شود که! که طبیعتا  

 که به مخ
ی

انه از پهلوی من ذهتی رد یم شوید . آمیل نیم کنید برای ث و به من ذهتی نشما بعنوان هوشیاری حضور و زنده و زندیک نکه مردانه و شیر  

من ذهتی دارند. خب این من ذهتی ها وقتی که یم آیند و ویل ببینید موالنا یم گوید مخنث وجود دارد.. حاال مخنث ها چه کساپی هستند؟ کساپی که 

د بشوید. شما مردانه یم خواهید از کنار آنها رد بشوید. شما واکنش ر پهلوی آنها  از مزاحم شما یم شوند شما یم خواهید واکنش نشان دهید یا مردانه 

ن هم نروید. نشان نیم دهید. به مخنث خودتان هم واکنش نشان نیم دهید. کنار مخنث خودتا  

ن خواهیم خواند که آکه امروز راجع به )ک من ذهتی بیچاره دارید که پر از  درد و رنج و پر از آرزوهای به ثمر نرسیده هست یشما االن یم دانید که 

از پهلوی آنها رد  شویم.  باید  که(  امل  د ذار گاسمش را یم    

یم خواهیم دوری کنیم. ری خودمان هم غر باشیم و از غم هیما نیم خواو هست.  ری چی غه بدانیم کچند تا مطلب راجع به مخنث بخوانیم    

 این را ناضخرسو یم گوید

 رعناست بس ا
ر

ر را چون بدست آرد عزب  با ر غی پرس گینر زب فریب **** فتنه سازد خویشتر  

 عزب یعتی مجرد. 

ه رشد یم کند بیست ساله بیست و پنج ساله این عزب حریص هست به جنس مخالف. از یک پرسی که ت  

ها ) که آنها هم ذهتی هستند( د  ی ر مفاهیم ویل میگوید این گیتی این دنیا .. دنیا چی هست؟ دنیا را این ذهن شما نشان یم دهد. ذهن شما اگر در چیر

ها  ی ون و رویدادها خودش را جستجو یم کند چیر   گوید این مثل زن رعناست. یم ،در بیر

ی زپی یم ماند و یم گوید این گیتی  . ویل در اینجا غر معتی زپی است که میل دارد با مردهای زیادی همبسیی بشود   بسیار بسیار دلفریب  مانند همچنیر

و دوست دارد  تازه دارد رشد یم کند  بنده است. و وقتی که عزب را یم بیند... عزب کیس است کهیاست بسیار بسیار زیباست ویل غر است. بسیار فر 

های دنیا  ی ی رفتتی هستند هم یم تواند هم که هم هویت بشود با رویدادها و متعلقات و با مقام دنیا. ویل حالیش نیست که این مقام دنیا و این چیر از بیر

 از دست من برود به دست ییک دیگر. 
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ی زپی نگ اه کند وبگوید به به ما با هم ازدواج یم کنیم و بچه های زیادی بوجود میاریم و با این یک مردی که عزب هست وتنهاست نباید به یک چنیر

ی  ی چیر ی نیم شود. یعتی این دنیا با شما چنیر ی ی چیر بازی  ی را بچه ها و خانم خوش یم شویم و این زن من یم شود وتا اخر زن من میماند.. نه همیچیر

 نخواهد کرد. 

بعد حضورت  زنده کن و حاال به دنیا نگاه کن. وقتی  ا از این دنیا بطور کامل خودت را جدا کن و بعد حضور ر   معنیش چی هست؟ معنیش این است که

هم بمعتی همچون زپی که تعریفش را کردم.  است و  و غر رفته! غر هم مخنثزنده شد به ذهنت نگاه کن. ذهن ساده است دیگر ذهن من ندارد   

 خودمان ی
ی

ی که برای یک انسان این من ذهتی اینجاست و بعد حضور بسته است و ما از شعر موالنا این را فهمیدیم که در زندیک ک دوره حاال شما ببیر

 داریم . اسمش را 
ً
 با ذهن حتما

ی
این مخنث بودن خودمان را رها کنیم و یا از کنارش رد ز ری و مخنث بودن و ما باید اغوالنا گذاشت مهم هویت شدیک

 یم کتی غبشویم. دارد یم گوید اگر  فقط من ذهتی داری و اگر در حالت 
ی

ری داری زندیک  

ر همچو ع یک بر خوردبر بود  نینر که بکری را خرد **** گر چه سیمتر  

ی ع ه بکری را یک یعتی مرد ناتوان. یم گوید یک مرد ناتواپی یک  نیر ی ه   . خودش در میاورد و نکاه زن زیباپی را به عقد ای را یا  یک دوشیر ی گرچه که این دوشیر

هوشیاری خداپی و عشق در این جهان  ،هوشیاری حضور  ،ما بعنوان من ذهتی  اشد؟ او برخوردار ب از زیباست ویل این مرد ناتوان چطوری یم تواند 

ن استفاده کنیم. این حضور مثل یک زن زیباپی آخدایت شما در درون شماست ویل نیم توانیم از  . یعتی خدا داده و با ما آمده به این جهان . خریدیم

 است برای یک مرد ناتوان. چکار باید بکند. 

ه  فرار یم کند. مثلیکدفعه خواهد برود به این لحظه نزدیک بشود ویل این من ذهتی ناتوان است . یم  ی این مرد ناتوان که یم خواهد به این دوشیر

خواهد اشاش فاش بشود.  یمفرار یم کند. چون ن و  دوباره یم دود نزدیک بشود و در دو قدیم یم دود و   

 بی 
ر

نه قلیل و نه کثتر ستش ز شمع  ز زیت و بی فتیل **** چون چراغ  

مانند چراغی هست که نه روغن دارد و نه فتیله. ما در من ذهتی مثل چراغی   نه کثتر ستش ز شمع و نه قلیلدارد وضعیت ما را تعریف یم کند. 

ی شناپی رو شمع بودن و از هستیم که فقط سفال دارد نه فتیله دارد و نه روغن. از  نه زیاد دارد و نه کم.  انداخیی  

 در شما روشن استحاال شما به خودتان نگاه  
ی

  ؟ کنید ! آیا شما شمع زندیک
ی

کم یا زیاد دارید؟ یا چراغی هستید که نه قلیل(  کثیر و یا )از این شمع زندیک

 فتیله دارد نه روغن. 

باقی  روغن هوشیاری حضور است و فتیله هم که خودش روشن است . این وضعیت ما را موالنا دارد توضیح یم دهد که چطوری هست اگر ما در ذهن

 بمانیم نیم توانیم از 
ی

زنده استفاده کنیم.  زندیک  

مغزش ز ریحان خریماندر آید اخشیم **** یک شود در گسلتان   
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میاد به گلستان پر از بوی خوش است یک مغزش از این گیاه خوشبو خرم یم شود؟ نیم فهمد که . من وقتی کیس که حس بینایش فلج شده یعتی  اخشم 

 زنده را 
ی

شناسد. درست مثل همان کیس است که حس بینایش فلج شده و به گلستان رفته.  یمنذهتی زندیک  

گلستان برای اینکه اگر ما برویم به فضای یکتاپی این لحظه   . لستان استگببیند چی یم گوید که این جهان که شما و همه انسانها توی آن هستید مثل  

هاپی که حفظ معتی و بوی عشق را ویل حس بیناپی ما فلج است و  . است و ما یم توانیم سامان نظم و زیباپی پ  آفرینیم
ی نیم فهمیم. برای اینکه تو چیر

و هم هویت شدیم با آنها داریم بازی یم کنیم. بوی عشق از فضای یکتاپی این لحظه بلند یم شود. این مثل آن آدم و باور کردیم کردیم توی ذهن 

ه زن زیبا حضور است ی این من ذهتی نیم تواند به این لحظه نزدیک بشود و همیشه در زمان است . شما به خودتان نگاه کنید  .  ناتوان است و این دوشیر

از گذشته  آیا همیشه در  گذشته و آینده هستید؟ یا یم توانید با این لحظه که هر چه هست زندگیست آیا یم یم توانید شما با این لحظه ییک بشوید و 

 روشن بشود و شمع خرد شما روشن شود. همانطور که یم  یکدفعه و آینده جمع بشوید و 
ی

 است به زندیک
ی

این فتیله روغن دار شما که وصل به زندیک

 گوید 

ی مهمان غر **** بانگ چنگ و بر بیط در پیش کر  همچو خوبی دلتی

خانه دلی  زیبا ویل مهمان غر. یک خانه فضای یکتاپی این لحظه عشق، زیباپی و خالقیت مثل زن زیبارو و دلی  ویل مهمان غر و مخنث و ناتوان. در  یک 

 استفاده کند برای اینکه  خالقیتو مهمان غر. مهمان مخنث و میل جنیس ندارد و فلج است و نیم تواند از 
ی

 زندیک
ً
را حفظ کند. ویل  یم خواهد مندائما

 ما نیم خواهیم من را حفظ کنیم. 

 درست مثل بانگ چنگ و بربط. یک استاد  بانگ چنگ و بر بیط در پیش کر
ی

 و عشق این لحظه نواخته یم شود بوسیله زندیک
ی

این آهنگ زندیک

شنود که.  بربط و چنگ دارد یم نوازد ویل برای چه کیس؟ برای انسان کر. این من ذهتی کر است چه فایده نیم  

 نیست
ی

را یم خوانم که تا شما ببیند که موالنا چی یم گوید و تا کجاها یم رود که ما انسان من من اینها  . موالنا دارد یم گوید که این من ذهتی الیق زندیک

 با رنجش و با درد و با باورها هم هویت 
ی

ی و متوجه نشدن حالت درست و در آنجا یک من ساخ شدنذهتی را متوجه کند که بابا این وضعیت زندیک یی

 نیست ویل کیس گوش نیم دهد!!! 
ی

 زندیک

و کون خر مشک عود نیست الیق غزو نفس و مرد غر **** نیست الیق   

 تا کجا یم رود!! 

ی را دارد؟ یم گوید غزو   ی ی لیاقت چه چیر ی ی نشود و بپذیرد این  چه چیر لحظه را و از نفس یعتی با انساپی که این لحظه واکنش نشان ندهد و خشمگیر

 را نبندد این کار غر نیست. الیق غر نیست. ما باید از غریب بودن خودمان را بزائونیم. بدانیم  
ی

 بشود و این فضای زنده زندیک
ی

که مخنث جنس زندیک
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زاد یم کنیم. شناخت آیشیی بشناسیم خودمان را از آن ب یشیی ی است و بشناسیم. هر چقدر که این جنون و این غریر را بر بودن و نامرد بودن چطو 

 معادل آزادی است. 

 و عید و بیم گوید تا وقتی که این منیت را حفظ یم کنیم نباید انتظار داشته باشیم که مشک و 
ی

 بوی خوش زندیک
ی

وی خوش عشق به ما برسد. بنی  زندیک

 شما تا زمانیکه من ذهتی را حفظ یم کنید بدانید که بوی خوش عشق الیق گفت ماتحت خر نیست. 

کجا برود موالنا و چطوری دیگر به ما بگوید!!   تا   

ی  یم که غری و من ذهتی را نگه داشیی یکه شما از من ذهتی یم بینید از جنس خشم از جنس درد از جنس رنجش و کدورت و از و نتیجه یم گیر ی هر چیر

دید و یم گویید به من ظلم شده و نرسیدم به آرزوهام و جنس گذشته و ازجنس اینکه یم گویید من آرزوهای برآورده نشده دارم و با آنها هم هویت ش

 را فقط در این لحظه هست که یم توانید پیدا کنید. باید زنده بشوید ب
ی

ون. شما به ثمر رسیدیک ه آن. زندگیم گذشت .. از این باروها بیایید بیر  

 به هوشیاری پ  من و هوشیاری حاضی و ناظ
ر. ما باید هوشیاری را تبدیل کنیم و منظور این برنامه تبدیل هوشیاری است. هوشیاری من دار ذهتی

ارید بر شما هستید که دنجا میاد و این شما هستید. و این آن میاد و هر رویدادی از آن یم تواند بلند بشود وهر خردی از آهوشیاری که کمک از درون 

 زنده. 
ی

ید بعنوان زندیک ی  یم خیر

باید حیلت بی لقمه بری هااست بر ایثار حرام است **** چرا که اندیشه چو دام   

ن دارد فقط یم اندیشد و آن هم همیشه یم آیک تصویر ذهتی است  عاندیشه ای که مفهموم ذهتی از من که در واق ،نکه اندیشه بدون حضور ای برای

ی به خودش ی ون بکشد و آیا یم کشد و یا نیم کشد .. یم گوید این مثل دام است مثل تله است  اضافه کند و  خواهد چیر ی هویت بیر ی از اینکه از چه چیر

 و شما نیفتید به این تله. 

وپی هویت بکشید و این من شما را و این وجود شما را یک ذره باوجودتر بکند به تله افتادید  ی بیر . همینکه شما بخواهید از یک چیر  

 در این لحظه هستید در هفته گذشته ا   ثار حرام استبر ای
ی

 هستید. داشتیم که یم  گر شما بخشش زندیک
ی

گفت شما فرمان زندیک  

ت: گف    

ر فرمان بدستم داد  او سلطان من باشد تا بخت است آن سلطان **** که تا تخت استبدست خویشتر  

ادتان هست؟ ی  

  . این را در هفته گذشته خواندیم که این غزل بسیار غزل مهیم است  باشدمرا عهدی است با شادی که شادی آن من 

بود.  341برنامه در که است  هفته گذشته این غزل    
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 و فرمان خداپی هستید. فرمان خداپی ن
ی

در شود که اجرا نشود. فرمان خداپی این است که شما  یمشما از جنس قضا هستید ) قضا و قدر( ازجنس زندیک

 حاضی و ناظر و حافظ وناض خودتان باشید . و این امضای خداست . که امضاء کرده و شما باید این امضاء را به ظهور برسانید و باید اجرا این لحظه 

 بکنید. نیم شود نکنید. 

 زند 
ی

ی درد یم شود. آشفتیک  شما از عدم اجرای این فرمان است. حاال نکنید چه یم شود؟ همیر
ی

یک  

های زیادی بدست  ی یم و اینها کیم ما را باوجودتر بکند و هر لحظه هم این را با ییک دیگر آریم که از بیاحاال چکار یم کنیم؟ ما یم گوییم چیر نها هویت بگیر

ون.  تمقایسه یم کنیم. این کار دام اس بر آن فرمان الیه که شما باشید که پر از شادی  ثار حرام استبرایکه اندیشه چو دام است از این بجهید بیر

 هستید و خود شادی هستید ظهور شادی و بیان شادی هستید بیان عشق هستید این حرام است و نباید این کار را بکنید. 

غل کردید که من چی یم شویم . شما خودتان این جهان پخش کنید االن زانوی غم ب در حرام است برای اینکه شما که باید شادی باشید وشادی را باید 

خدا هستید.  یکردید ویل شما یم توانید . شما امضا  ز را عاج  

ی اندیشیدن  ؟ما چرا باید حیله بکنیم  بی لقمه بری ها  ت چرا باید حیل: یم گوید   اندیشیدن من دار. حیله در عرپ  یعتی اندیشیدن ویل همیر
حیله یعتی

ی به خودش اضافه بکند. و خداپی نکرده کم نشود و ا ی ین بدون بعد حضور شما یم کنید این همان حیله است. و تمام بنیاد وهدفش این است که چیر

ها هم مفهوم هستند. یه مثل ابر تغییر شکل یم دهد. شما  ی ! چیر نیم توانید حال خوپ  داشته باشید با این من ذهتی  

ی مفاهیم است    بی لقمه بری ها ت چرا باید حیل یم و به خودمان اضافه یم کنی .لقمهلقمه همیر ون یم گیر هاپی است که از بیر
ی ی چیر م. همیر  

ی   ی یم؟ با ذهنمان. یک چیر ی هست! . بعد مفهومش را یم خواهیم به خودمن اضافه کنیم. اگر با چی یم گیر ی اضافه نشود یم بینیم که وای چه چیر

 نیست دیگر! 
ی

 چه فایده ای دارد؟!  ما یم گوییم اگر من این را به خودم اضافه نکنم که دیگر بیچاره شدیم. اگر اضافه نشود که زندیک
ی

البته من زندیک

 ذهتی اینها را یم گوید. 

آشام بود   که جان پنداشت خونحیله کرد انسان  و حیلش دام بد *** آن  

فرعون از این افسانه بود ببست و دشمن اندر خانه بود *** حیلۀ  در   

ها  انسان  ی انمان آن متی که در ذهنش درست کرد که مثل جای که کرد دام بود. حیله ویل آن حیله کرد و اندیشه من دار و هویتش را جستجو کرد در چیر

ی االن هم یم خورد. آن که جان پنداشت خون آشام بوددوست داریم   را یم بیندیم که همه غلط ذهن ما در ت و   در ببس. خونش را یم خورد و همیر

با باورهایش روی من نفوذ کند از بس که من  تواند  نیمما یم گوییم هیچ کس غلط یم گوپی خانم تو غلط یم گوپی به غیر از من!!  و یم گویند آقا ت

ی من ذهتی است که در خانه اندر خانه بوددر به بست و دشمن ... در را بستی اینجاست که باسواد هستم .. هان  ... در راه ببند ویل دشمن تو همیر

 است . 
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 وقتی خواب یم رود ... در بعضی از نسخه ها هست که یم  گوید دزد اندر خانه بود 

و  و وقتی که تو خواب بایس  به تو آسیت  بزند.  بشود  در را یم بندی توی خانه به هواپی که دزد نیاد ویل دزد در خانه است . تو فکر نیم کتی که این پا تو 

 اندیشه فرعون هم از این افسانه بود. 

یم کری هاچو بسنر ز هر حیله برسنر **** وگر حرص ره لقمه  بنالد بگتر  

ی نیم خواهم راه حرص و طمع را ببند.  ها رابه مفهوم خود  ره لقمه چو بسنر شما یم خوایه راحت بشوی؟ بگو هیچ چیر ی ... اگر حاضی شدی مفهوم چیر

ی یم خوایه و  حیلهاز هر در ذهنت اضافه نکتی . اگر لقمه نخوایه در این صورت  ی تا  ای آزاد شدی ویل تا زمانیکه لقمه یم خوایه تا زمانیکه چیر

ی را داری شما نیم تواپی  ی فریب نخوری.  زمانیکه طمع بدست آوردن چیر  

 الگو است. شما راه الگوهای حرص را ببند. امروز شما ره لقمه را ببند. این حرص  چو بسنر ز هر حیله برسنر **** وگر حرص بنالد ره لقمه 

 نیم انشاهلل راجع به حرص یم خواهیم صحبت کنیم. اگر که حرص ناله کند و حرص بگوید که کم است اگر 
ی

 من زندیک
ی

به آن نرسم تباه شده و زندیک

ی چی شدم.  . شود  بگتر   شو. یم نالد ویل تو کر ب دار  هستم.. اگر اینها را حرص یم گوید پس از همه کمیی ناقص شدم کم دارم و کمیی از دیگران دارم. ببیر

تو کر بشو!  ...  این کری ها  

خودت را بزن به کری. شما رصش کار یم کند. من ذهتی هست که موتور ح جا شما وقتی که باال میاد ایناین بعد حضور   

ویل من که گوش نیم دهم. .. « .خب تو بگو »: و بعد به من ذهنیت بگو   

، اینقدر به شما یم گوید اگر این کار را بکتی  ی را به خودت اضافه کتی  را نیم خواهم. و اگر این چیر
ی

خودت را بزن به بزرگ یم شوی. شما بگو من این بزریک

گوش نده به حرفهای حرص. کری.    

 وقتی که گوش نیم دیه و خودت را یم زپی به کری پس انرژی بهش نیم دیه ودم به دمش نیم گذاری. 

.  یمو ن ی به تلهدم به دمش بگذاری دیگر افتاد همینکه   تواپی خودتر ا جمع و جور کتی

 بخش  پنجم: 

وع کردیم که مربوط به امل بود  به معتی آرزو و امید . و مربوط به حرص بود و مربوط به مرد دنیا بود. دو هفته پیش قصه ای را از مثنوی ش   

خواندم . گفت که عییس داشت بسوی کوه فرار یم کرد و یک کیس دنبالش افتاد ن را برای شما آمقداری از موالنا در قصه ای که برای ما گفته بود که 

. با شتاب یم رفت و به حرف او گوش نیم کرد  عییسو چند بار صدایش کرد و  ؟و پرسید کجا فرار یم کتی   

. اشکایل در فرار تو یم بینم. به من توضیح بده و باالخره او خییل جدی صدا کرد و گفت من    
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از دست احمقان فرار یم کنم. گفت عییس    

همان من ذهتی است . و گفت که احمقی در واقع در انسان   

 بگو آن شخص  
ً
ه انسان کور که یم خواپی او بینا یم شود و هر مرض و علتی را دوا یم فت که تو نباید فرار کتی برای اینکه تو اسم اعظم بلد هستی . مثال

؟  . تو چرا دیگر باید فرار کتی  کتی

ویل برای من ذهتی خواندم افاقه نکرد. و : من این اسم اعظیم که بلد هستم به هر مرضی که خواندم خوب شد و خییل کارها از آن بر میاد  گفت

یم. ه عییس الزم نبود فرار ککالش موالنا نتیجه گرفت  بدن ند این کار را برای این کرد که ما از او یاد بگیر  

ی که ما یاد گرفتیم این بود که در ابتدای زنده شدن بحضور و جدا شدن از من ذهتی یا  ی ه امروز راجع به آن صحبت کردیم الزم هست ن غری کآو چیر

ما از من ذهتی های دیگر یا فرار کنیم و یا دور باشیم یا خودمان را حفظ کنیم. ( هم الزم است  تکه بیشیی اوقا) که اگر الزم یم دانیم  

ی صبا و قصۀ آن را بیادم آورد. را آورد  موالنا دنبالش یک قصۀ دیگری  ی صبا را برای شما قاما در گفت که این قصه شزمیر الب قصه ها من این شزمیر

های عالب قتوصیف یم کنم ویل در  ی های عجیب و غریب است. جیب و غریت  یم گویند ویل اشار در قصۀ کودکان یک چیر ی آن چیر  

ی بود که خییل وسیع بود اندازه بشقاب بود  ه به اندازه پیاز. و خییل  . گفت یک شزمیر مستحکم و گسیی  

  (آورده. نکه ذهن انسان این را بصورت بشقاب یا پیاز در گفتیم راجع به فضای یکتاپی این لحظه صحبت یم کند و ای)

ی  بیر ی  یم کردند ویل فقط سه نفر بودند. ییک کور تیر
ی

ی خالیق زیادی زندیک شنو که   و ییک کر بود  گفت در این شزمیر ی ی بود ویل کر بود وییک تیر گوشهایش تیر

الب قصه کودکان دارد صحبت یم کند(قدامن درازی بود) در که هم مرد لختی بود    

که من صدای آنها را یم شنوم و مرد دراز دامن   : وکر گفت . یم خواهند به ما حمله کنند یایند بسوی ما و من لشکری یم بینم که دارند م : کور گفتو  

ند.   : گفت که یم خواهند بیایند دامن من را بی   

ی جا هستند.   : دوباره کور گفت من یم بینم که نزدیک شدن . همیر  

نزدیک یم شنوم . من آوازشان را از  : و کر گفت که  

یم برند. افسوس که دامن من رفت و االن میایند و  : و مرد دراز دامن گفت که  

بروند. فرار کردند و رفتند به ده!  شهر  آن از  تصمیم گرفتند این سه نفر که فرار کنند و   

یک نخ نازک شده بود.  ا آنقدر کالغها نوک زده بودند مثلر ایش هدر ده یک مرغ مرده یافتند که گوشت نداشت و استخوان  

در این جهان نیم گنجیدند.  آنقدر که مرغی که گوشت نداشت آنقدر خوردند که چاق و چله شدند ن آاز   
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قصه کودکان راز و رمزهاپی دارد که ما االن یم دانیم یعتی چه. جزییات گفت این ما االن معاپی اینها را که    

ی ور و موالنا یم خواهد تو ضیح بدهد که این ک ی و کر تیر ی بیر چاق خوردند و  ر این سه نف : شنو و لخت دامن بلند اینها چی هستند. و آخر ش گفت کهتیر

ون و گفت که آن سوراخ با چشم من ذهتی دیده نریزی که اندازه فیل شدند و از سوراخ و آنقدر چاق شدند که شدند   یماسمش مرگ است رفتند بیر

 شود. 

ری هستند که این من ذهتی را به جلو یم برند. که این سه نفر که خودش خواهد گفت سه تا موتو   یگر یم دانیم ما االن د  

ی ندارید و لخت هستید. این دامن ه دامن دراز دارید شما باید نگاه کنید و ببیند ک . دارد  دراز این لخت کیس که که دامن موتور بزرگ  . ویل هیچ چیر

ما را ثروتمند یم  همه توهیم ما است. مثل اینکه ما تجسم یم کنیم که باسوادیم و یا مال دنیا داریم و  ذ نفو دامن  و این توهیم است با ذهنمان ساخیتم

 دانند. 

ام  ام یم گذارند و احیی رئیس خانواده هستیم  و یا قبیله هستیم و یا از است. ما ر د بسیار بسیار ا هم با این دامن مما در ذهنمان یم گوییم که به ما احیی

لکت هستیم. دامن خودتان را باید ببیند. مم  

بخوانیم تا ببینیم که آیا کمک یم کند به معتی این امل را بتوانیم  . بد نیست که کیم از حافظ همان امل است. این کر همان امل است گفت اشکال کار 

 بفهمیم. 

ی است.  این اشکال این کر و کور و آن لخت دراز دامن  اشکالش این است است که اینها از خودشان خی  ندارند. اشکال من ذهتی هم همیر
ً
من ذهتی کال

 که خودش را نیم بیند. البته دیگران را یم بیند. 

ی است . گفت در این  به نظر میاد که یم گوید بینیم که موالنا  یم  یم کنند. پس معلوم یم شود که سه تا چیر
ی

شهر که بسیار بزرگ است سه نفرزندیک

 یک من ذهتی دارند و من ذهتی هم سه تا موتور دارد که ییک از آنها 
ً
. ییک مرد دنیااست و  حرص است و دیگری املانسانها کال  

ین ی  حاال مهمیی ی را در خودمان ببینیم و چیر خودمان را زیر  و  روی کاغذ بیاوریممعنیش  را بفهمیم و جزییاتش را در ضمن این است که این سه تا چیر

ی  یعتی انساپی هستیم که به دنیا زنده هستیم و روی دنیا ایستاده ایم و این دامن دراز ما هستیم؟  نیا نورافکن قرار بدهیم و ببینم که آیا ما مرد د همیر

 هستیم که لخت است ویل دامتی پوشیده و فکر یم کند که این دامن 
ی

است که مهم است. دامن فکری است. عیل االصول ما از جنس زندیک  

ند.   چون ترسید و گفت که یم آیند دامن  من را بی 

 شما از چی یم ترسید؟ 

 دامن شما چی هست؟
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. بگذارید با حافظ  و موالنا پیش برویم  

  گفت: 

  ر باده که بنیاد عمر بربادست بیا**** سخت سست بنیادست  لبیا که قرص ام

آزاد است  د چرخ کبود **** ز هر چه رنگ تعلق پذیر  م که زیر غالم همت آن  

مژده ها دادستو خراب **** شوش عالم غیبم چه چه گوسمت که به میخانه دوش مست   

ر **** نشیمن تو نه این   کنج محنت آباد است که ای بلند نظر شاهباز سدره نشتر  

ندانمت که در این دامگه چه افتادست تو را ز کنگره عرش یم زنند صفتر ****   

قرصی که  ،خواهش های ما قرص  ،قرص امید  ،قرص آرزوها  ،گوید این قرص امل  یمروشن بشود برای ما که حافظ به ما  کههمینقدر یم خواستم بخوانم  

بنابراین این قرص . سخت میاد گر چه که بنظر خییل   . سست است بسیار  این بنیادش بسیار  د. برسآن من ذهتی تجسم یم کند و ساخته که در آینده به 

 توی آن نشستیم بسیار 
ً
بسیار سست بنیاد است یعتی بنیاد درستی ندارد. امل که ما فعال  

ی هوشیاری ایزدی است. یما مجبوریم باده بیار  ؟و حاال چکارباید بکنیم  زندۀ ایزدی در شما زنده بشود اگرهوشیاری ایزدی بیاد اگر این بعد م. باده همیر

 بنیان 
ً
 زنده هست این هم و بنیان این  است ن برباد آیم فهمید که حقیقتا

ی
ی باد شکل است. هم که زندیک هر دو معتی را یم دهد.  یک چیر  

 
ی

 ذهن ناگر بگوییم بنیاد زندیک
ی

ی بادشکل. یم شما وقتی زنده یم شوید به زندیک  چی هست. شما زنده هستید به یک چیر
ی

تواند بگوید که زندیک  

 برباد است این رقی هم که نگاه یم کنیم بنیاد اینط
ً
 این دنیاپی از نظر عمیل هم به نفس بسو عمر ما در حقیقتا

ی
 دارد. زندیک

ی
تیک  

 این است بنیاد قرصی که من ذهتی ساخته
ی

جزوش و البته عمر چند ساله ما هم ، هوشیاری مادی و هوشیاری که ما با ذهن تجسم یم کنیم که زندیک

 هست بر باد است. 

. من غالم همت   همت خاص هوشیاری حضور است(ت ایزدی است یهمت هم یک خصوص)حاال حافظ یم گوید من غالم همت آن کیس هستم.. 

ی که یم تواند  ی آزاد است. تعلق داشته باشد قابلیت آن کیس هستم که بر هر چیر  

 ما یک آزادیم؟ وقتی که زنده بشویم به حضور. 
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تی به من مژده داده که از این فالکت و گرفتاری که من ذهمن بتو دارم یم گویم که شوش عالم غیب به من اینطوری گفته  : یم گوید حاال  حافظ 

    ت و خرابسدوش مکه به یم خانه   متچه گویدرست کرده ما یم توانیم خودمان را نجات بدهم. 
ی

وقتی من مست و خراب بودم از جنس زندیک

 بودم به پیغایم که به من رسیده این است که انسان یم تواند از این گرفتاری نجات پیدا کند. 

 را در این لحظه داریم ما نگاه ب . و یم گوید ما شاهباز بلند نظر هستیم
ی

نگاه خدا را داریم. خرد را داریم نگاه لند زندیک  

باالترین جایگاه جهان نشسته ایم. در خدا از چشمان ما به جهان نگاه یم کند و   

  کفتم. کآب جدا شدیم   از که روغتی هستیم که موالنا هم بارها گفته  
ً
ه این را بارها و هزاران بار قبال  

ی و جایگاه ما این کنج محنت آباد نیست. و جایگاه  نشسیی  

با محنت آباداپی بوجود شما هر فکری که بدون این بعد ناظر یم کنید محنت ایجاد یم کنید. شما یم خواهید محنت آباد این معتی را یم دهد که 

فکر کردن گرفتاری ایجاد یم کند. رنج و درد بیشیی یم شود. بدون هوشیاری ناظر بیاورید؟ با رنج و درد ایجاد کردن   

ن جایگاه شما بلند نظر بشوید و بعد فکر کنید. یم گوید تو را از آنجا صدا یم کنند و تو را در  این لحظه خدا صدا یم کند. آاجازه بدهید که از   

عشق و خرد را از شما بیان کند. و با او ییک بشوید این خدایت شما را خدا صدا یم کند که کشیده بشوید   

صدا یم کنند    ز کنگرۀ عرش یم زنند صفتر ترا    

ی  که شما در آن جستجوی هویت یم کنید دامگه شماست. دامگه این دانم در این دامگه ... که دامگه هم توضیح داد موالنا   یممن ن ی که هر چیر

. ستانید  

ی دام است.  آنها دام بودنشان را از دست  ،اگر به خدا نگاه یم کنید این لحظه و زنده بحضور هستید اگر از طریق ذهن به این دنیا نگاه یم کنید همه چیر

های ر دارید ویل باور ن هم هویت نیم شوید. باو آفکر یم پرید. فکر یم کنید ویل با فکرها دیگر دام شما نیستند و شما شاهبازی هستید که از  و  یم دهند 

 در این لحظه باور یم آفریند. باورهای قدییم  وقتی باور جدید خلق کردید باور قدییم . متعلقات شماست
ً
همه کهنه هستند و را یم اندازید دور. اصال

  مال شما نیستند.. 

ر و کر  ح آن کور دوربتر هنه دراز دامنشر شنو و آنتی ر تتر  

 یم گوید : 

ما شنید **** مرگ خود نشنیده نقل خود ندیدکر امل را دان که مرگ   
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بینید.  یمو نقل خودش را نکر بدان که ییک از این موتورها امل است که مرگ دیگران را شنیده ویل مرگ خودش را نیم شنود!   

از شما که بثمر نرسیده و دارد با شعت یم رود به آینده  قسمتی دارای مقدار حرکت است و آن امل گفتیم که یک بافت ذهتی است که دارای ممنوتم و 

 در این لحظه است و چون اگر کر  نبود یم ایستاد .  برای اینکه تا بثمر برسد. این کر است . 
ی

 . به ثمر رسیدیک
ی

 یعتی رسیدن به زندیک
ی

بثمر رسیدیک  

 در  کجاست؟ در این لحظه . 
ی

 برسیم اینزندیک
ی

 را جستجو نکنید.  اگر قرار باشد که ما به زندیک
ی

امل این موتور باید خاموش بشود. شما در آینده زندیک

 خواهد افتاد گایه اوقات میدهای وایه و  اکه من ذهتی به آینده نگاه نکند؟ همه بثمر رسیدگیش در آینده است. و به ویل مگر یم شود  
ی
مبهم یک اتفاق

خود تو هستی ! فقط و  سامان خواهد داد!! نه اینطوری نیست و کیس نخواهد آمد  . جهان را درست خواهد کرد و وضعیت من را و ییک خواهد آمد 

 موتور امل را خاموش کن! 

این را یم  د در این لحظهو بیدار  بشویتوجه بشو که قسمت به ثمر نرسیده شما در واقع از ناآگایه و ناهوشیاری شماست. اگر آگاه بیس  و شما این را م

ی و این بثمر ن  که دارد به شعت یم رود که شما را بثمر برساند اندازی پاییر
ی

وع یم کند به فوران رسیدیک  ش 
ی

این توهیم است و اگر این را پ  اندازی زندیک

 کردن از شما. 

د.. خب اگر  .. خب اگر کر یا  دان که مرگ ما شنید  کر امل که دیگر مرده.   بایستهامل این را یم شنید که یم تواند بمیر  

ی که دارد با شعت به آینده یم رود اگر ما با شعت به آینده نرویم   ی د! اینکه آن چیر که میمیر  

یم شنید که باید بایسته. د یعتی ضف اینکه امل بوجود میاد یعتی باید کر باشد دیگر. چون اگر کر نبو ویل این مرگ خودش را که نیم شنود.   

یم ایستاد. د که نباید برود خب یشنو یم اگر یک ماشیتی که دارد یم رود   

 به ضف اینکه دارد یم رود یعتی نیم شنود دیگر. 

 در این لحظه  نگاه یم کنید به آینده به ضف اینکه شما برسعت دارید به آینده یم روید و 
ی

ی را در آینده یم بینید پس نیم شنوید که زندیک ی و هر چیر

 است. 

ی ذهنیست. آینده هم وقتی میاد در این لحظه نیم رفتید به آینده و متوجه یم شدید که آینده ای وجود ندارد. خب اگر یم شنیدید که  آینده یک چیر

 خواهد آمد. 

 ناآگاه هستید 
ی

. باشید نناآگاه خواهید بود. پس چه بهیی که کر  باز  آن لحظه هم بیاد  اگر شما در این لحظه از زندیک  

 ما یم توانیم بدانیم که ما خواهیم مرد؟ نه 
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 من چه یم شود؟ ماگر بدانیم پس این امل چه یم شود؟ 
ی

 نکردیم. االن من اگر بدانیم این من ذهتی یم پرسد که پس این قصیۀ به ثمر نرسیدیک
ی

ا که زندیک

 کردم؟ همش  که هفتاد سال
ی

را از من گرفتند و..  مالمم و این همه به من ظلم شده و دیکه ظلم شده و گرفتاری بوده! بچه بزرگ کر م هست چه زندیک

  نبود. 
ی

 من بعداین که زندیک
ً
؟  ا  کتی

ی
 کنم. یک یم خوایه  زندیک

ی
یم خواهم زندیک  

امل را خاموش کردن. شما یم توانید خاموش کنید.  این موتور بیدار شدن یعتی   

ناست بیند مو بمو **** عیب خلقان و بگوید کو بکوحرص نابی  

ی  حرص همان کور است ی که منظورش این کره ز   . بزرگ که اسمش صبا است . یادتان هست که راجع به آن گفتیم؟ که گفت در این شزمیر است و  میر

 یم کنند. حاال شما یم  منظورش ما انسانها هستیم در غال
ی

 یم کنند! نه ب قصۀ کودکان . گفت سه نفر  زندیک
ی

گویید : آقا شش تا هفت میلیارد آدم زندیک

 نیم کند 
ی
شش هفت میلیارد نفر یک نفر هستند و یک نفر هم سه تا موتور دارد. فرق  

 یم کنند. پس معلوم یم شود که این من 
ی

ی تشکیل یم دهند. ییک امل است  ذهتی را حاال این یم گوید که سه نفر زندیک یک قسمت ما با این سه تا چیر

موتور هستیم . ن ای شعت دارد به آینده یم رود که خودش را به نتیجه و ثمر برساند . ما گرفتار   

این مجلس به مجلس  یم کشد و از و یک موتور دیگر حرص است. حرص چکار یم کند؟ حرص کور است. مو به مو عیب مردم را یم بیند. و زحمت 

 بعدی یم رود و عیب مردم را یم گوید. 

تو ذهن زنداپی است . بیخ ترش من ذهتی ) در ابتدای برنامه گفتم( عیب خلقان را ما یم بینیم و یم گوییم؟ برای اینکه من ذهتی به این احتیاج دارد. چرا 

 خود دیدن ن آچون خشک شده و وصل نیست. و در نتیجه مجبور است که عیب ببیند 
ً
عیب را در خودش نیم بیند. شما وقتی عیت  را یم بینید اصال

ی بودن یم برد باال. برای اینکه من ذهتی بشما را از این  است. مقایسه زنده  هپاییر  

مرسمان داریم دوستمان به عیب دیدن نداریم که او را اصالح کنیم . ما میل به دیدن عیب بچه مان داریم هچرا ما میل به عیب دیدن داریم؟ ما میل 

.. عیب رئیس کشورمان را داریم ... عیب همه را یم بینیم. توی عیب دیدن یک ضف فامیلمان داریم مردم داریم کارمندمان داریم رئیسمان داریم داریم 

ی قضاوت شما را  باال یم برد یعتی شما یم روید باال. قضاوت است که همیر  

یط شده و اتوماتیک این ی که نگاه یم کنیم بصورت ش  است.. هر وقت  ذهنمان یم گوییم این که خرابتو دارد کار خودش را یم کند. یه موتور  همیر

ی بودن یم اینطوری غلط است و... هر دفعه که اینها را یم گوییم شما توی ذهنتان میاد که این خراب است این که  باال یم رویم با عیب دیدن از پاییر

برد باال. شما متوجه نیستید؟!  من ذهتی خودش را یماینکار برای من ذهتی نفع دارد با این کار  . رویم باال. عیب یم بینیم و غیبت یم کنیم یم گوییم

اگر نبود نیم دید. و حواسش نیست که عیت  که در دیگران یم بیند در خودش هست.  ببیند عیب مردم را توجه کنید . در من ذهتی موبه مو یم تواند   

 حافظ یم گوید : با کافران چه کارت گر تو نه بت پرستی  
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آن کردی وگرنه آن را نیم دیدی. چکار با کافران داری؟ پس تو هم بت پرستی که میل به  یستی شما اگر بت پرست ن  

اینکه عیب را ببینید و بگویید. موالنا در دفیی اول به ما گفت که شما یم توانید بدون دیدن عیب حرفتان را بزنید و اصالح کنید. بدون   

ید دیگر آن چون وقتی عیب را یم بینید و یم گویید شما یم روید باال. شما  دارید من ذهنیتان را باال یم برید و وقتی یم خواهید من ذهنیتان را باال بی 

توجه یم کنید؟  توانید اصالح کنید.  یمطرف را ن  

خود یک ذره چشم کور او **** یم نبیند گر چه هست او عیب جوعیب   

 شما عیب جوپی را یم توانید کنار بگذارید. شما رص یک ذره چشم کورش در مورد خودش نیم بینید گر چه که همش عیب جو است. اما این ح
ً
اصال

ی را که  یقتکه حق  بگویید اینکه اگر عیب جوپی و عیب گوپی را کنار بگذارید و  را  (حق با من است)تو جیب من است و حق با من است و اگر دو تا چیر

 نگویید حق با من است و 
ً
ی عیب نبینید)بگذارید کنار اصال مقدار زیادی هوشیاری حضور را پس انداز یم کنید.  (همچنیر  

ت یم کنم ویل نیم خواهم عیبش را ببینم. اگر  عیبش را دیدم . بچه ام را تربیخواهم عیب ببینم یمیعتی هر لحظه این یادتان افتاد بگویید که من ن

مشغول اصالح خودم باشم عیب دیگران و همش مشغول اصالح خودم باشم. اگر متوجه بشوم که این عیب در من هست و اول خودم را اصالح کنم. 

 اصالح یم شود. 

ددامن مرد برهنه چون درنبرند **** عور یم ترسد که دامانش   

ند. یم گوید عور یم ترسد که دامنش را  ند. در حالیکه دامن مرد لخت را چطوری یم توانند بی  بی   

دزدانش باک*** هیچ او را نیست از و ترسناک *مرد دنیا مفلس است   

ها چسبیده در نتیجه . انساپی که رفته توی ذهنش و  ستمرد دنیا مردی است متیک به دنیا ی دامن ذهتی درست کرده ویل خودش لخت با ذهنش به چیر

ی ندارد ویل یم ترسد. است و مفلس است و هیچی ندارد.  اما از دزدان او را باک است. از دزدان یم ترسد. هیچی ندارد   هیچ او را نیستهیچ چیر  

 خودتان را یم توانید ببینید که آیا شما یم توانید ببینید که 
ی

 حقیلخت هستید ویل از دزدان یم ترسید؟ این برهنیک
ً
 زنده است و هوشیاری حضور  قتا

ی
زندیک

ند.  نیم خواهد. ویل یک لحظه که این خاموش یم شود و اینطرف که یم آیید دامن بزرگ را یم بینید دامن  و یم ترسید که دامنتان را بی   

ام ما است و ما چی هست ؟ دامن     ... سواد ماست  اینکه مردم ما را دوست دارند یا نه و نفوذ و احیی

را یم بینید؟  آیا شما دامن خودتان  

زدش جگر خون یم شودعریان رود **** وز غم داو برهنه آمد و   
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خون است. رویم ویل از ترس دزد خوابمان نیم برد و دلمان  یمما برهنه آمدیم و عریان هم   

زین ترس خویشکه بود صد لوحه بیش **** خنده آید جانش را وقت مرگش    

که او بد بی هتر داند غنر کش نیست زر **** هم ذیک داند  آن زمان   

یم و این موقع مرگ ما چه اتفاق یم افتد؟ من  ذهتی ما متالیس  یم شود. یک لحظه جان ما متوجه یم شود که مردم دارند گریه یم کنند و ما داریم یم میر

 کردن ما الزم دارییم توانداوضاع را بییند متوجه یم شود که تا آن موقع جان ما که آن موقع 
ی

داشتیم . یعتی  ، از قبلهر چی که برای زنده بودن و زندیک

ها بودیم که زندگیمان ع ن بیداری در آن موقآ ی را درست کند آنها متالیس  شد و ماند جان ما! پیش میاد که این همه که ما دنبال چیر  

د که چرا ما اینقدر یم ترسیدیم. از چی یم ترسیدم. آن موقع  ما خنده مان یم گیر  

ند.   ما نیم ترسیم. این من ذهتی هست که یم  ترسد. یم ترسد که این دامنش را بی 

ام ما کم بشود و مردم  ما یم فکر کنند که ما یا سوادمان کم است و یا پ  سوادیم. مردم باید بدانند که ما چقدر پول داریم. ترسیم که خداپی ناکرده احیی  

د.  ی االن خنده مان بگیر د. ویل بهیی است که همیر  نه موقع مردن از  این کارها خنده مان یم گیر

ون با  تی و بیاییمیک لحظه آزاد بشویم از این من ذه ی ما خنده دار هستند. پذیرش اوضاع فعیل و نگاه کنیم به وضعیتمان و ببینیم بعضی از کارهابیر

ی واش ییواش اگر شما به کارهای خودتان یم خندید یعتی  د این خییل دارید به حضور یم رسید. اگر خشمگیر یم شوید وبعدش خودتان خنده تان یم گیر

ی و بعد اینجا به حق من تجاوز شد یم گوید  یک دفعه من ذهتی خوب است . اگر  ام من آمد پاییر بیدار یم شوید و به خودتان  یک دقیقه بعد  و احیی

د پس دارید بیدار یم شوید .   خنده تان یم گیر

یم این  ویل اگر نشوید موقیع که ای بابا این ترس چی بود!!؟ ویل آن موقع خییل دیر ع پیش خواهد آمد که ما به ترسمان خواهیم خندید  موضو یم میر

ها را توجه یم شود که زر ندارد یعتی آن موقع متوجه یم شوید که هر چه که شما کوشش یم کردید م غتی شده. آن موقع  ی  را ایجاد کنید و چیر
ی

انباشتیک

بوده برای  او پ  هیی  پرفسور و باسواد هم متوجه یم شود کهباهوش و زرنگ و همینطور انسان باهوش و مال شما نبوده. به خودتان اضافه کنید آن ها 

هاپی که 
ی ، آنها مال او نبوده. آن جانش وقتی که آزاد یم انباشته کرده بوده و هر لحظه به رخ مردم یم کشیده و از آنها صحبت یم کرده اینکه آن چیر

 با متوجه یم شود که جانش تازه شود 
ی

 ییک بوده و یم توانست از زندیک
ی

 ها. زندیک
ی

د نه از آن انباشتیک خرد و سوادش را بگیر  

 انشاهللا بقیه داستان را هفته بعد ادامه خواهم داد. 

***** 
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