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 ۸۲۱مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 
 ما  ما را سفری فتاد بی

 ما  آن جا دل ما گشاد بی

 شد آن مه که ز ما نهان همی

 ما  ما نهاد بی رخ بر رخ

 چون در غم دوست جان بدادیم

 ما  ما را غم او بزاد بی

 می  ماییم همیشه مست بی

 ما  ماییم همیشه شاد بی

 ما را مکنید یاد هرگز

 ما  ما خود هستیم یاد بی

 ایم شاد، گوییم بی ما شده

 ما  ای ما که همیشه باد بی

 درها همه بسته بود بر ما

 ما  بگشود چو راه داد بی

 ست با ما دل کیقباد بنده

 ما  ست چو کیقباد بی بنده

 ماییم ز نیک و بد رهیده

http://ganjnama.com/View/97/99/2752/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 ما  از طاعت و از فساد بی

 

 

 

 ۶۰۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 

 فروکشم به نمد در چو آینه رخ فکرت

 شد (۱)چو آینه بنمایم، کی رام شد، کی حرون

 نگویم بجز خواطر خود را (۲)منم که هجو

 که خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد

 مرا درونه تو شهری جدا شمر به سر خود

 شهر من به کن فیکون شد به آب و گل نشد آن

 سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون
 
 

 که آن چه کرد و کجا رفت و این ز وسوسه چون شد

 را به خود کشد دل نادان (۳)خموش کن که هجا

 همیشه بود نظرهای کژنگر، نه کنون شد
 

 

 

 

 ۳۰۰۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارٔه 

 

 ست همه راز و ماجراها فاش قیامت

(۴)های ناقوری که مرده زنده کند ناله
 

 برآر باز سر، ای استخوان پوسیده

 ماری و طعمه موری (۵)اگر چه سخره

 کونز مور و مار خریدت امیر کن فی

 بپوش خلعت میری جزای مأموری

 تو راست کان گهر، غصه دکان بگذار

 ز نور پاک خوری، به که نان تنوری

(۶)های شراب خدا شکفت، بهل شکوفه
 

 ها و خمار شراب انگوری شکوفه

 جمال حور به از بردگان بلغاری

 شراب روح به از آشهای بلغوری

 خیال یار به حمام اشک من آمد

 (۷)ام به ناطوری نشست مردمک دیده

 

 

 

 ۲۸۹۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 آنکه او از پردٔه تقلید جست

http://ganjnama.com/View/97/99/3530/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D9%85%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5697/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8488/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%94%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D8%B3%D8%AA.html
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 او به نور حق ببیند آنچه هست

 بیان دلیل و بی نور پاکش بی

 پوست بشکافد در آید در میان

 پیش ظاهربین چه قلب و چه سَرَه

(۸)او چه داند چیست اندر قَوصَرَه؟
 

 ای بسا زر سیه کرده به دود

 دست هر دزدی حسودتا رهد از 

 ای بسا مس زر اندوده به زر

 تا فروشد آن به عقل مُختصر

 بین جملٔه کشوریم ما که باطن

 دل ببینیم و به ظاهر ننگریم

 تنند قاضیانی که به ظاهر می

 کنند حکم بر اشکال ظاهر می

 چون شهادت گفت و ایمانی نمود

 حکم او مؤمن کنند این قوم زود

 گریختپس منافق کاندرین ظاهر 

 خون صد مؤمن به پنهانی بریخت

 جهد کن تا پیر عقل و دین شوی
 بین شوی تا چو عقل کل تو باطن

 از عدم چون عقل زیبا رو گشاد
 خلعتش داد و هزارش نام داد

 نفس کمترین زآن نامهای خوش

 این که نبود هیچ او محتاج کس

 گر به صورت وا نماید عقل رو

 تیره باشد روز پیش نور او

 ال احمقی پیدا شودور مث

 ظلمت شب پیش او روشن بود

 ترست و تاری (۹)تر کو ز شب مُظلِم

 خرست ظلمت (۱۱)لیک خفاش شَقی

 اندک اندک خوی کن با نور روز

 ورنه خفاشی بمانی بیفروز

 عاشق هر جا شِکال و مشکلی ست

 ست (۱۱)دشمن هر جا چراغ مُقبلی

 ظلمت اشکال زان جوید دلش

 د حاصلشتر نمای تا که افزون

 تا تو را مشغول آن مشکل کند

 وز نهاد زشت خود غافل کند
 
 

 

 ۲۲۲۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 بر گذشته حسرت آوردن خطاست

http://ganjnama.com/View/97/107/8492/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D8%B1%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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 (۱۲)باز ناید رفته یاد آن هَباست

 

 

 

 ۲۲۲۳مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 بر گذشته غم مخَور: گفت دیگر

 چون ز تو بگذشت ز آن حسرت مَبَر
 
 

 

 ۲۲۰۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 روم بر وی چنانکه خس رود می

 نی بسباحی چنانکه کس رود

 مرده گردم خویش بسپارم به آب
 
 

 مرگ پیش از مرگ امنست از عذاب
 مرگ پیش از مرگ امنست ای فتی

 ین چنین فرمود ما را مصطفیا

 مُوتُوا کُلُّکُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ : گفت

 یَأْتِیَ الَموْتُ تَمُوتُوا بِالْفِتَن
 
 

 

 ۲۳۲۰مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

 کنم ظاهرا کار تو ویران می

 کنم لیک خاری را گلستان می
 
 

 

 ۲۳۲۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 

  ت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگیست و درستی دربیان آنک عمار

  مرادیست و وجود در عدم است و و مراد در بی شکستگی ست

 .علی هذا بقیة االضداد واالزواج
 

 شکافت آن یکی آمد زمین را می

(۱۳)ابلهی فریاد کرد و بَرنتافت
 

 کنی کین زمین را از چه ویران می

 کنی؟ شکافی و پریشان می می

(۱۴)ابله برو، بر من مَرانای : گفت
 

 تو عمارت از خرابی باز دان

 زار این کی شود گلزار و گندم

 تا نگردد زشت و ویران این زمین؟

http://ganjnama.com/View/97/107/8493/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8494/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%88%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%B3%20%D8%B1%D9%88%D8%AF.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8496/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html
http://ganjnama.com/View/97/107/8497/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 کی شود بستان و کشت و برگ و بَر

 تا نگردد نظم او زیر و زبَر؟

(۱۶)چَغز (۱۵)تا بنشکافی به نشتر ریش
 

(۱۷)کی شود نیکو و کی گردید نَغز؟
 

 از دوا تا نشوید خِلطهایت

 کی رود شورش کجا آید شفا؟

 جامه را (۱۸)پاره پاره کرده دَرزی

 کس زند آن درزی عالمه را؟

 که چرا این اطلس بگزیده را

 بردریدی؟ چه کنم بِدریده را؟

 هر بنای کهنه کآبادان کنند

 نه که اول کهنه را ویران کنند؟

 و قصاب (۱۹)چنین نجار و حَدّاد هم

 خرابهستشان پیش از عمارتها 
 
 
 

 کوفتن (۲۱)و آن بَلیله (۲۱)آن هَلیله

 تن (۲۲)زان تلف گردند معموری
 تا نکوبی گندم اندر آسیا

 کی شود آراسته زان خوان ما؟

 آن تقاضا کرد آن نان و نمک

 (۲۴)وارهانم ای سَمَک (۲۳)که ز شَستت

 گر پذیری پند موسی وا رهی

 از چنین شَست بد نامُنتَهی

 بندٔه هوا ای بس که خود را کرده

 ای تو اژدها کرمکی را کرده

 ام اژدها را اژدها آورده

 تا به اصالح آورم من دم به دم

 تا دم آن از دم این بشکند

 مار من آن اژدها را بر کَنَد

 گر رضا دادی رهیدی از دو مار

(۲۵)ورنه از جانت برآرد آن دمار
 

 

 

 

 

 سرکش، نافرمان :حرون (۱)

 .بدگویی کردن، برشمردن معایب کسی :هجو (۲)
 عیب جویی :هجا (۳)

 .سازی بادی که شبیه بوق یا شیپور است  :ناقور (۴)
 ذلیل و زیردست :سخره (۵)

 بگذار،رها کن :بهل (۶)

http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86
http://vajehyab.com/amid/%D9%87%D8%AC%D9%88
http://vajehyab.com/amid/%D9%87%D8%AC%D8%A7
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87
http://vajehyab.com/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%84
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 غبانبا :ناطور( ۷)

  قَواصِر، در اینجا به معنی: زنبیل خرما، جمع :قَوصَرَه (۸)
 .کالبد انسان است

 تیره تر :تر مُظلِم (۹)

 روز سیه  :شَقی (۱۱)

 نیک بخت  :مُقبل (۱۱)

  نجامخفف هباء به معنی گرد و غبار پراکنده، در ای :هَبا (۱۲)
 .به معنی بیهوده

 تحمل نکرد :بَرنتافت( ۱۳)

 با من مخالفت نکن  :بر من مَران( ۱۴)

 زخم :ریش (۱۵)

 زخم سر بسته و چرکین :چَغز (۱۶)

 خوب، نیکو :نَغز (۱۷)

 خیّاط :دَرزی (۱۸)
 
 
 

 آهنگر :حَدّاد (۱۹)

  رنگ زرد کهای کوچک از خانوادۀ بادام بهای خوشهمیوه :هَلیله (۲۱)
 .مصرف دارویی دارد

  کستری یاثمر میوۀ درختی شبیه هلیله با پوست خا :بَلیله (۲۱)
  زردرنگ که بومی هند است و مصرف دارویی دارد و در تسکین

 .سرفه و بیماریهای چشمی و سر درد مصرف می شود
 تندرستی، سالمت :معموری (۲۲)

 قالب ماهیگیری :شَست (۲۳)

 ماهی :سَمَک (۲۴)

 .جان را به عذاب و هالک دچار کردن :از جان دمار بر آوردن (۲۵)
 

 

http://vajehyab.com/amid/%D9%82%D9%88%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85
http://vajehyab.com/amid/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://vajehyab.com/amid/%D9%87%D8%A8%D8%A7
http://vajehyab.com/amid/%D8%B1%DB%8C%D8%B4-1
http://vajehyab.com/moein/%DA%86%D8%BA%D8%B2-1
http://vajehyab.com/amid/%D9%86%D8%BA%D8%B2
http://vajehyab.com/amid/%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://vajehyab.com/amid/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://vajehyab.com/amid/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
http://vajehyab.com/amid/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87
http://vajehyab.com/dehkhoda/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://vajehyab.com/moein/%D8%B4%D8%B3%D8%AA-1
http://vajehyab.com/amid/%D8%B3%D9%85%DA%A9
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ید قبل هاجازه بد. شمس موالنا  شروع میکنیماز دیوان  128  با غزل شمارۀوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با سالم و اح

مرز به اصطالح  ، وقتی ازو بنا به عادت اجرا میکنم برای شما را 085 شماره برنامه با توجه به اینکه برنامه این از شروع

از  والنا رااینطوری میگذریم بهتر است که شکر خدا را بجا بیاوریم که این سعادت رو نسیب ما میکند که اشعار م ...و 15و 0

میشود و به راحتی به منازل  پخشبرکتی است که بوسیله این دانش در جهان  این رسانه به خانه های شما بیاوریم و واقعا   طریق

کنیم از تمام اعضای گنج حضور و از تمام کسانی که عضو نیستند و به برنامه توجه  دانیهمینطور تشکر و قدر. یدآ می شما

.نامه را حمایت مالی میکنندمیکنند و همینطور بر  

میخواهند در راه زنده شدن به  کسانی که به برنامه گوش میکنند ون کنم و از تمام آاده ین فرصت استفاز اید دوباره هاجازه بد 

حمایت مالی  ،گام موثر بردارند تقاضا کنم که خودشان را بحساب بیاورند و یکی از راههای اثبات آن ،این لحظه زنده زندگی

این است که ما فقط روی  .خودم را به حساب میاورم ،من طور یک راه دیگر برای اثبات این هستهمین .چنین برنامه ای است

.خواهیم دیگران را عوض کنیم می خودمان کار کنیم و ن  

ی رضایت در این لحظه دوم, ن لحظه بوده استن تسلیم یا پذیرش اتفاق ایخیلی تأکید کرده به ما و آ موالنا حاالتا   سه تا مطلب

بلکه از این پدیده  ،بینیم می نها رامادی هستند و ما آ آنها وکه داریم  نه بخاطر چیزهایی ،بوده و سومی که خیلی مهم است شکر

تن ما رو سالمت   ،اند وارد وجود ما شودی خالق میتوو این انرژ ی میتوانیم به منبع اصلی وصل شویمکه ما به عنوان هشیار

صورت گرفته دروجود هر  پدیده که قبال  برای این . نده کندز و جان ما را لطیف کند هن ما را خالق کند، احساسهای ما راکند، ذ

. زندگی یابودن یا خدا هستیم انسانی ما همیشه شکر گذار    

آن جا دل ما گشاد بی ما                ما را سفری فتاد بی ما                                                                         

گرچه که از جنس  که فعال   همه انسانها از جنس هشیاری هستند. ها لی یعنی برای همه انسان، این مای او  ما را سفری فتاد

ن ای. دنتاد یعنی ما به عنوان هوشیاری شروع کردیم به سفر کرپس ما را سفری ف  . هشیاریند ولی در ذهن به جدایی افتاده اند
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اجسام  در این جهان و با مفاهیم هن شده ایمو وارد ذ مده ایماز طرف زندگی آ ،که ما باشیم ،هشیاری. سفر، سفر ثانویه هست 

 نها میشودیم یعنی جذب آوشی هم هویت م،نها فکر کنیم و درباه آ ا با هر حسی تشخیص بدهیمببینیم ی نها رانیم آابیرونی که میتو

ن باورها باشند و اجسام درد اجسام ذهنی هستند که آ هستند ، این اجسام بیرونی، اجسام فیزیکی فایده نیست،تکرارش بی عموما  

البته حسهای پنجگانه . بینیم  نها در ذهن میبصورت مفهوم آ ها جسم هستند وآنها را مادرد، فکر وچیزهای فیزیکی، این. هستند 

.  یموش م هویت مینها هه ما کمک میکنند و در ذهنمان با آما ب  

از  انسانی دوباره به سفری دست میزند ، هوشیاری در هر زندانی میکند من ذهنی ما را نامبه  ن باشنده ذهنی که درست میشودآ

 ،این سفر باید بدون ما که میگوید این غزل و همینطور در این بیت موالنا توی منتها این سفر را ، یکتاییاین ذهن به فضای 

،  ی هستم سفری اتفاق افتاد بدون منم، من که هوشیار پس معنی اینطوری میشود. صورت بگیرد  ،او ی بدون من  یعنی هر کس

حاال این . و نه او از من ن زندگی میکنم و فکر میکنم او هستم ونه من از او دست بردارم آ و درکه درست کردم م من ذهنی

نم منم هستم وعقل من ذهنی فکر میک ،هر لحظه ر من در این لحظه وممکن هست؟ اگهمچین چیزی د که چطورپیش می آیسؤال 

ترسم ،، می یک لحظه تصور کنم که او نیستم ،ومن اگر  ؟ وعقلش از ترکیب باورها وشعور جسمها درست شده .عقل من هست

  !بله این سوال خیلی مهمی هست ؟ فتداتفاق بی ا که اصال   ور ممکن استاین چط

ما نجا دل ما گشاد بیآ  

نجا دل همه انسانها از جمله دل من گشوده شد یعنی بی نهایت شد ، بدون آ کردیم ما به عنوان هوشیاری ، ر رایعنی وقتی این سف

 یک لیکجاست و نجاآ نمنام فضای یکتایی، یا حاال نمی دا پس من که هوشیاری هستم بدون من ذهنیم رفتم به یه فضایی به. من

ذهنی  من خوب اینکه. اما باز هم بدون منم . تنگ بود و جسم بود یکدفعه بینهایت شد، فضادار شد که ناتفاقی افتاد که این دل م

با خودم  گر این رانم که اوم ؟ میدامن بر ممکن است که من ذهنی بگذارد کهرها نمیکنم چطور و من هم او را رها نمیکند را من

.نجا ه آ، راه ندارم ب نم بشوماضا نمی تون فببرم من وارد آ  

   به فضای یکتایی راه خدا ما را،گذاشتیم من ذهنی و اگر ما با این باشیم  به این باشنده ای که ما اسمش را اجازه بدین راجع

از جذب شدن . این من ذهنی اوال از فکر ساخته شده. صحبت کنیم  یرنیم برسیم یه قدابه وحد ت نمی تو ما و دده نمی

پس بنابرین بافت . جهانی در ذهن درست شده این د خدا ، امتداد زندگی، امتداد هوشیاری با چیزهایهوشیاری خدایی، یعنی امتدا

بنابرین هر فکری که میکنیم حول و حوش .  وقتی درست میشود ، مرکز ما میشودو این بافت فکری دل ما میشود دارد فکری
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نکه وقتی برعکس آ. رکز جسمی االن ناشی میشودم یکپس فکرهای ما از . میشود انجامجسمی هست االن فکری و  دل ما که

.گیرد یم فکرهای ما از فضای یکتایی، همین دل گشاده سرچشمه میوش ما به حضور زنده می  

ط من وقتی ما توس.  فکر تولید میکند، فکرای آن من دارد ،، در واقع فکردیگریبه کار  ین من ذهنی وقتی شروع میکندااما 

 ،اولش البته مفید هست.من وجود دارم  ای هست که بلند شده و میگوید من هست ، یک باشنده خودش یک ذهنی فکر میکنیم این

یم ولی ویم و باقی بمانیم و از بین نردر این جهان بوسیله عقل او راهمان را پیدا کن به ما کمک میکند. یاد میگیریم را وما جدایی

درسته؟. بشناسد خودش را آدم اخت و نه میشودشن وید نه میشود خدا ران موالنا میگبه وسیله آ  

، از زندگی قطع میشود ، پس ریشه  ن هست که به محض اینکه بر می خیزدتوهمی ای بنابر این از خصوصیا ت این باشنده پس

ردن ع با اضافه کاین حس نقص که به علت عدم ارتباط با زندگی یا خداست هیچ موق ،بنابراین .همیشه حس نقص میکند. ندارد

ولی  خودش را کامل کند اندمیتو ، خودش راخودش با اضافه کردن چیزها بهاین هست که  به تصورش.  دوچیزها درست نمیش

 تی ما من ذهنی هستیم هوشیاری جسمین وقاین من ذهنی و عالوه بر آ نمیشودو سیر  این نقص هیچ موقع برطرف نمیشود

در پول میداند در  مثال زندگی را ،فقط در اجسام می داند براین زندگی رابنا می شناسد جسمی فقط اجسام راوشیاری ه .داریم

، شلوغ پلوغ کردن خوب میداند ایهدر داشتن دوست داند، در جاه و مقام می داند، در بچه می خونه بزرگ میداند، درهمسر میداند

د که االن هم قطع آی ز وصل شدن به زندگی میا ،دآی چون زندگی از ریشه می هدداینها به او زندگی نمی .  خودش میدانددور

هر  کیفیت پیدا کند وقتی نمی تونه زندگی پیدا کند. درد تولید میشود  بنابراین .من  لحظه بلند میشود و میگویداست و هر 

 را خودش، خودشباالخره سیستمش طوری طرح شده که  د وآی دردش می ،موقع رنجیده میشود ، آنشودنمی هم سعی میکندچقدر

من ذهنی . د هخوا که از مردم می لیست دارد یک همیشه. نداز مردم جسم طلب میک مثال چون هوشیاری جسمی دارد. نابود کند

ود یا داده هم بش داده نمیشود ن چیزها یا به اوولی آ کامل کند و زندگی پیدا کند د تا خودش روهخوا از هر کسی یه چیزی می

روی رنجش انبار  بنابراین رنجش را. و رنجیده هست  گیرد و کم می آورد می کاره وکملببنابرین همیشه ط .سیرش نمیکند

چون  طرف دیگراز . های ذهنی پر از رنجش هستند پر از خشم هستند پر از ترس هستندبیشتر من .  د و کینه ایجاد میکندمیکن

خواهنداز  ه هر وقت که این اجسام که فناپذیرهستند مینها ساخته شدو از آ جزو خودش میداند و آنها را  هم هویت شدهبا چیزها 

که کامال  پس از دردهایی که دارد حس جدایی هست. ترس هیجان غالبش است . ن همیشه میترسد بنابری. بین بروند، میترسد

برای  ،یموش مییم با همه مردم یکی ووصل بش خدا ما به. یم وش یم از مردم هم قطع میوما اگر از خدا قطع بش .است قطع شده

و گرچه . بینیم  هم جسم میرامردم  ،یموش یم جسم میواگر جدا بش. بینیم می ویم در آنها زندگی راش اینکه از جنس زندگی می

محبت و صلح ایجاد  مهرو دهخوا د گرما ایجاد کنه و میهخوا و می د، دوست داشتن میدهدیکی شدن میده و دشعار وحدت میده
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و میل به  برای جدا شدن هر لحظه هر فکری میکند هر عملی میکند. تیزه است س کز هسته ایش بهدر مر او کند ولی کار

 که یک جسمی یک چطور ممکن است.  فکرش و عملش به محدود شدن و جدا شدن هست یعنی تمام. محدودیت هست 

به جدا شدن  که وقتی میرود برای همین خاصیت هست.  ا شدن اما در ظاهر حرف وحدت بزند؟؟دستگاهی طرح شده برای جد

ما را راه  ،با خودمان ببریم به فضای یکتایی این را یعنی ما به عنوان هوشیاری. اند برود با خدا یکی بشودتو نمی ،و محدودیت

.به هیچ وجه پیشرفت نمیکنی  بروی تیعنی شما با من    ...ما را سفری فتاد بی ما ... دیبرای همین میگو. نمی دهند   

.دحاال باید چکار بکنم؟  امروز موالنا یک راه حلی به ما میده است چسبیده دائما   ما میخواهید بپرسید من  من به منحاال ش  

اتد حس هویت بر نمی تو ،مرتب چون به زندگی وصل نیست .دارد ن دردها رامن ذهنی پس آ. برگردیم به من ذهنیودوباره  

. روز باشدیهمیشه باید پ مقایسه کند با دیگران ، وقتی مقایسه میکند خودش رابور میکند که اساس زندگی بکند، خودش را مج

به این نتیجه برسد که  واگر واقعا   چیزهایی که دارد به اصطالح بر اساس حس کوچکی میکند که میی تواند بکند هر موقع

.و این یک درد است کوچک هست احساس حقارت میکند  

می افتد به خرافات  و این بزرگیها واقعی نباشد ددهبزرگتر از دیگران نمایش ب خودش را یک طوری توجیه کند د کهاگر بخواه

بینید که من ذهنی طوری طرح شده که  می.  اطل و هپروت و از واقعیت دور میشودبه خیال پردازی و تصورات ب و می افتد

بینید پر از  ا کارتون پیش نمیره مییعنی اگر شم .هر کاری میکند به ضرر خودش هست. ودش رو متالشی کنهخ ،خودش

 رو دوست ندارند و شما هم مردم را د، خشم هستید، ترس هستید با مردم ستیزه میکنید، حس میکنید مردم شمارنجش هستید

 ،شده که خودش و بدانید که این سیستم طوری طراح .بعلت من ذهنی هست بی رمق هستید بی حوصله هستید ودوست ندارید

ولی ما  .بشکند باید بعد از یک مدتی این مثل یک رحمی هست که  .یرونن هشیاری بیاید باز توی آ میکند تاشی خودش را متال

حاال این من ذهنی برای .  ن نیستیدنید که آشما میدا. یممن ذهنی هست نییع !ما فکر میکنیم که این من هستیمیم چون هاجازه نمی د

الن چه فکری باید بکنیم ؟ که ا مانمایی کننده اش هست که ما داریم االن در من ذهنیخودش عقل داره و عقلش همان نیروی راهن

من  که دست بگذارید روی اوکه هرکسی را! ست که فکر میکند میداندمهم آن این ه یکی از خصوصیات  باید بکنیم؟ و چه کار

!اشته باشه میداندذهنی د  

و به من َنگویید که نمیدانم و این میدانم از یک  نمستیزه دارد که من میدا ،و همیشه بحث و جدل دارد !بهتر از شما هم میداند

. وحدت آدم روفلج میکند بهبرای رسیدن به خدا و ولی همین میدانم اگر بکار برود در جهان مادی طرفی کار او را پیش می برد

شنده من ذهنی یک با به عبارت دیگر. رد باید صورت بگی عقل و شعور من ذهنیبدون دخالت  که این سفر دیگوبرای همین می
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و نهایت  خدا از جنس بی؟ حاال خدا از چه جنسی هست. دن و جداییبه کوچکی، محدود بو ای است که هر لحظه میل میکند

ه بودن ابدیت یعنی حس زند  . ن جنس خداست که بینهایت هست و ابدیتاصل شما از چه جنسی هست؟ از هما. ابدیت هست

حاال . دهم نشان میده را که این خداست و اصل شما،ه شدن به اوو زند این لحظه ابدی حس .ین لحظه زندگی هستابدی یعنی ا

،    قبول کند ن تو هستیدکه آ بزرگی شما را اندنمی تو ،دیت و یک عقل محدودبه محدو ن باشنده ای که هر لحظه میل میکندای

نقدر بزرگ هستید که به اندازه بینهایت آ. شما بزرگ هستید که اند قبول کندتو یبنابراین نم.  اند قبول کندنمی تو بی نهایت را

ب من خ  . ا به اندازه یک آسمان بزرگ شدیعنی دل م،آنجا دل ما گشاد بی ما  نجا که میگویدبنابراین آ. د اندازه داشته باشیدنیامیتو

م،  متراژ محدودی باید داشته د کار میکنم، با جسم کار میکنمن با اندازه های محدو میگوید. قبول ندارد  چیزی راذهنی همچین 

.انم با بینهایت بشوممن که نمیتو! باشد، بینهایت چی هست  

ید باید این کامیون کتاب ومیخواهید دکتر بش میروید مدرسه د که شما کهه شما به یک بچه هفت هشت ساله بگوییشبیه این هست ک

اینها  ،یا یک کسی که. بخوانم  نمامن نمی خواهم ، نمی تو د و میگویدمیترس ،ان کتاب هستهزارکه ید ودکتر بشتا نید ابخو را

قا یک میلیارد دالر میخواهیم بگویند آ سروکار داره یکدفعه به او هزار دالر ،دویست دالر ،فرض کنید با صد دالر،مثال هستند 

در این لحظه با محدودیت ید به من ذهنی، من ذهنی یحاال بیا.  کند اند قبولنمی تو. ردندا اصال گنجایش آن را! یمهبه شما پول بد

، ویدیم که ما می خواهیم شما بی نهایت بشویگ می او به و ییمآ حاال می کوچکی دارد و میل به دانستن دارد و میل به کار میکند

نی میترسد بمیرد ،،، ترسهای ما از من ذهچون  هست و من ذهنی که هر لحظه میترسد که بمیرد،، بی نهایت خدا که بزرگی من

قلبش قبول کند که نمیداند متالشی  دلش اگر من ذهنی از ته میواین هم بگ. میمیرم  چیست؟ از مرگ هست متالشی میشویم،

ر ولی د اند بگویددر لفظ میتو. اند که قبول کند که نمیداندیعنی هیچ کس باصداقت از ته دلش نمیتو . میشود همچین چیزی نمیشود

 !که خوشا بحالتون پس بنابراین اگر متالشی بشود. ن موقع من ذهنی صفر میشود متالشی میشودبرای اینکه آ دناعمل نمی تو

، اردذگن نمی است تو ذهنتا یک فکری افتاده ،ولی یک رنجشی ؟نید که شب باید بخوابیدامگر شما نمید. که ولی متالشی نمیشود

.  دببخشی دنیاولی نمی تو ؟دباید ببخشی ید مگر نمیدانید کهیک کسی رو ببخشی یخواهیدم. دی برخوابتون نمعصبانی هستید 

برای اینکه ... نمی توانید ...  دنیاولی نمی تو یدنترسی ندازید، میخواهدون رو ب، خشمت ندازیدان رو بجش و کینه اترن دمیخواهی

تو  ،که نگاه کن وییمگ همچون بافتی می به حاال. نها تشکیل شدهز آبرای اینکه ا .و نمی اندازد!!! د بیدازی د چطور بایدنینمی دا

تم من از جنس خداییت هس من ،از جنس هشیاری هستم که من هموفرعونه  هم  اسمش در ضمن که االن کنترل دستت هست و

یم این وبینهایت خدا بش همان. م بیرون یاز توی تو در بیایما  ؟ما را رها کنی میشود رضایت بدهی و! از جنس بینهایت هستم 

این من ذهنی با زمان کار  ،حاال کلید این هست که شما بیاید به این لحظه. ذارمگ نمی ،نه. میگه نه.  یمولحظه به حضور زنده بش
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. ت یک موجود ذهنی هست من ذهنی یه موجود توهمی هس. زمان روانشناختی دارد ،یندهیعنی یا در گذشته هست یا در آ کند،می

نی ن من ذه، آن چیزی که توهمی هستزی که حقیقی هست خداییت شماست و آن چیآ.  ولی در ذهن وجود دارد ،نداردوجود 

ینده ساعتی هم یک گذشته و آ. اصطالح روانشناختی ینده به گذشته و آ.  هنی در گذشته و آینده زندگی میکنداین من ذ. هست

تی زمانی هست زمان روانشناخ. زمان ساعتی زمان حقیقی هست   ،فهمدور در این لحظه زمان ساعتی میهوشیاری حض. داریم 

ذاری شده و این مال بیست  وقتی وجود ما در یک رنجشی سرمایه گمثال   .مانید و زندگی میکنید نجا میید و در آوکه شما میر

نجا میروید و و آ مشغولش میکند نجا وآ کشاند می ن ما این من ذهنی ما رااین ذه ،هنوز این زنده هست برای ما سال پیش است

زنده باشید عمق بی نهایت  به حضور زمان حقیقی زمانی هست که به این لحظه. زمان روانشناختی هست ،این زمان. مانید  می

ت، درسته؟ این زمان حقیقی هس.   نجا بمانیدروید آ گردید ولی نمی میببینید و بر  .ببینید همینده و گذشته راآ لیداشته باشید و

هست پس از زاییده شدن که من حضور ما  ،من اصیل ما .هنی با زمان روانشناختی کار میکندپس من ذ. زمان ساعتی هست 

ینده بودیم و که ما تا حاال در گذشته و آپس االن متوجه میشویم . در این لحظه هست  با زمان ساعتی و دائما   صورت میگیرد

اتفاق این  ،ما فرم این لحظه را ،،،حاال در این لحظه کلید کار این هست. در این لحظه ییم آ زندگی در این لحظه هست و ما می

که  عقل من ذهنی ،ذیرید فقط یک لحظه اگر شما اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط قبل از قضاوت بپ . بپذیریملحظه را 

یعنی . ید وحظه اجازه پیدا میکنید تا بزرگ بشافتد و شما یک ل محدود اندیش هست و کشیدن شما به کوچکی هست از کار می

اگر خدا . ی وذارم تو بزرگ بشگ من نمی که دیوبه ما میگ عقل او کار کند اگر ،نه گرا و دوش یک لحظه عقل من ذهنی کور می

 حتی  ...،ول من ذهنی افاق این لحظه عقبزرگ و بی نهایت هست و ما هم مثل او هستیم شما باید لحظه به لحظه با پذیرش ات

لحظه بعد همینطور ...لحظه بعد همینطور  و  ثر ندارددر من ا فتدا اگر عقل او از کار بی. ی اندازیدبرای یک ثانیه از کار ب

 د وقتی دکتر شد به او نشاننان کاتبها رو میخوثل اینکه بچه که یواش یواش بدون آگاهی تمام آدرست م... لحظه بعد همینطور....

 شما هم این لحظه عقل من ذهنی را. .م د ه انابله به تدریج خو.م ه اندامیگه خو... ید ه انداامیون کتاب رو شما خوکه این ک دبدهن

قلش را  کور با پذیرش اتفاق این لحظه، ع. پذیرید می ،یدوشما بزرگ بش داجازه بده اندنمیتو رگی رو بپذیرد،بز دناکه نمیتو

میکنید تا جایی کور  عقلش را لحظه بعد. با شما کنید کاری ندارد کور می عد باز عقلش رالحظه ب. شما میکنید و کاری ندارد با 

، این من  کاری یدوش زاد مییواش یواش دارید به هوشیاری آ  شمامیبینید که درسته که .  نقدر بزرگ باشدکه این حضور شما آ

پرسید من  د یعنی شما از من ذهنیتون نمیآی با شما نمی.  ادهعقلش از کار افت چون چرا؟. دآی با شما نمی من این با شما ندارد،

انم نم بشناسم ؟  چطوری میتوانم برسم ؟ چطوری من خودم رو میتوانم برسم؟  چطوری من به وحدت میتواچطوری به خدا میتو

عدم  محدودیت واصال از جنس کوچکی ، من که .  ودش یزی نمیاگراز او بپرسید میگوید اصال همچین چ ؟بی نهایت بشوم

ید این هست که لحظه به وبر د یعنی بی منپس شرط اینکه شما بی ما بروی!! نیدفراوانی هستم چطور شما صحبت بی نهایت میک
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همیشه در  نی شما فهمیدید که تا حاالیع. فضای یکتایی در این لحظه هست همیشه این دریچه ورود به  ،نی در این لحظهلحظه یع

شما وچود ، یک گذشته زنده بودید، دردهای گذشته شما هنوز برای ینده مشغول بودید دید ، با گذشته و آروانشناختی بو لحظه

چون پذیرش اتفاق این لحظه  .به شما به عنوان هوشیاری نمی تواند عقل خود را به شما تحمیل کند من ذهنی با این کار،. دارند

زندگی را عقل  پس اینجا شما عقل توجه میکنید؟. ن جنس بودید ز آکه از اول ا جنس هوشیاری میکندیک لحظه از  شما را

و عقل من  ینطور عقل زندگی به شما کمک میکندلحظه بعد هم هم. کور میکنید  هوشیاری را بکار میگیرید و عقل من ذهنی را

و  لغزیده ه اید و پایتانداداز دست  ش رافهمید که شما پذیر د تو شما مییمن ذهنی بیا عقل اگر یک لحظه. شود ذهنی کور می

.پذیرید  فاق این لحظه رو میتدوباره ا. افتاده اید  

این لحظه برای تسلیم . برای این لحظه هست. شه در این لحظه هست همیکه اسمش تسلیم هست  ،تکنیک این راه حاال بگوییم

     تو من ذهنی می گوید! یدبپذیر همه چیز را یموییم و بگهبد میمهید ببرید به زمان روانشناختی وتعبخوا اگر تسلیم را.هست 

.کنم من همچین کاری نمی! خوای تمام این بی عدالتی ها رو تمام این ظلم ها رو من بپذیرم می  

      یا در بیرون ،فتد اتفاقی میا ه یکدر این لحظ. ه این لحظه ساده است ولی همیش. کنید شما هم همچین تقاضایی از او نمی

د که آور ن مییک دفعه نشسته اید و در ذهنتان یاد تا.مثالا .. ،خیلی ساده است یا در ذهنتان می افتدنید بپذیریداتو می شما می افتد

بینید  بعد می. زیاد هم نه... این یک تکه رو... پذیرید می این را..  سال پیش یه نفر به شما این حرف را زده و شما رنجیدیدسی 

ن هم ساده است همیشه این پذیرید آ هم میران آ. افتد ن میاتفاقی در ذهنتا ، یکدآی می کر دیگر،یک فلحظه بعد .  که میگذرد

 ،گیهای آنست که با گذشته و آینده کار میکند و پیچید آن که پیچیده هست توی ذهن ه. اصال زندگی ساده است . لحظه ساده است

میکنند  آن را گیج این الگوها. به آن الگو از این الگو به ان الگو از این الگو  ،زندانی میشود ذهن کامال  توی  هوشیاری قتیو

ا لحظه به لحظه شم .دریچه ورود به فضای یکتایی هست  این لحظهاین لحظه زندگیه و ،ید به این لحظهه اامروز شما آمدولی 

 .خدایی شما میکند از جنس میکند ،را ازجنس هشیاری اصلتان  این کار شما ،پذیرید می اتفاق این لحظه را، فرم این لحظه را

ی ما وارد فضا و به این ترتیب شما ب ی به شما اعمال نمی شوددیگه عقل من ذهن.  حال عقل من ذهنی را هم کور میکند در عین

 آن. شوید بی من می پذیرید اتفاق این لحظه را، شوید یا می یک لحظه که شما تسلیم می. شوید من می بی. شوید ی یکتایی می

به این ترتیب بزرگترین مانع  .امتحان کنید این مطلب را. است آن لحظه هوشیاری از فرم آزاد شده لحظه عبور کرده اید و

گرنه اگر بوسیله آگاهی های ذهنی ما بخواهیم به وحدت برسیم یعنی از توی ذهن آزاد  و. انسان در ذهن رفع میشودزندانی شدن 

ید و با تفکراتی که در وزندانی بشکنید، پیچیده اش کنید، در آن  بزرگ به اصطالح ذهن را ماانید شنمی تو. ویم امکان نداردبش

. همچین چیزی نمیشود. ا برسیدبه خد من شما انجام میشود وبا اعمالی که بوسیله نجا صورت میگیردآ  
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جا دل ما گشاد بی ماآن                    ما را سفری فتاد بی ما  : موالنا میگه  مین چنین شعر پرمعنی و ساده ای رابرای ه  

.مشخص شد  

 

 

ی ماآن مه که ز ما نهان همی شد                                                                                  رخ بر رخ ما نهاد ب  

حاال که لحظه به لحظه . یموخواستیم بر با من می. شد؟ برای اینکه ما من داشتیم  چرا نهان می. ، خداست آ ن مه زندگی است

ما  زندگی یا خدا از آن ماه،. اعمال میکنیم  ندگی راکنیم و خرد ز اعمال می کنیم و عقل زندگی را عقل من ذهنی رو کور می

خ خود را دار  .دیگر نهان نمیشود ما داریم پس . رو بر روی رخ ما نهاد، بی ما  د از درون ذهن آزاد میشود و میگوید که او ر 

.یم وش به صورت هوشیاری لحظه به لحظه آزاد می  

. تد روی خودتان فا ی، توجه شما مدیکر به ذهن ودر توجه شما نمی،اتفاق این لحظه  پذیرشدر اثر ،مثال وقتی در این لحظه

شما روی رخ  رخ پس بنابراین دارد. افتد رو خودش و نمیرود بیرون  پس توجه هوشیاری می. چی هستید؟ هوشیاری  نخودتا

چرا هوشیارانه؟ . یدوش این دفعه هوشیارانه زنده میبه صورت هوشیارانه   دوباره دارید شما. بصورت هوشیاری. فتدخدا می ا

 ن هست و دیگران رابینید که این کار روی خودتا می... برای اینکه این کار مستلزم هوشیاری شماست که لحظه به لحظه

شما دارید . نید ما می این موضوع به دیگران از  عوض کنید اگر حواستان برود د دیگران رایی خواهشما نم. ید کناره اگذاشت

شما دارد صورت میگیرد و برای خودتان صورت  بوسیله ، پذیرش اتفاقمی افتد ذهن شما اتفاقات در. ی خودتون کار میکنیدرو

  پس من با او یکی شدم رخ بر رخ ما نهاد بی ماداریم   دیگران کاری ندارید همانطوری که در غزل هم  با شما ،میگیرد

ن و م ی من کاری نداردرو ،در نتیجه عقل آن ذهن ،مهنمید. ن م به یک چیزی در ذههبد ظه به لحظه بجای اینکه توجه ام رالح 

 _ه من ذهنی نمیآن رنجشی ک. موش یآزاد م دارم م لحظه به لحظه، لحظه به لحظهوش دارم زنده می بصورت هوشیاری مرتب

علت اینکه شما رنجشهای کهنه تان را نمی توانید ببخشید برای اینکه بوسیله . اند ببخشدتو نست ببخشد االن این هوشیاری میاتو

و عقل خداییت شما به او نگاه کند فورا   ببخشد کور بشود هد رنجش رایک لحظه آن عقلی که نمی خوا. میخواهید ببخشید  من

.می اندازد  
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ذره زیاد بشود  هوشیاری اگر یک. از جنس آن نیست.  وچرک هست رم ، جسمآن یک ج  . که او غربیه هست  میداند چون

رعت میگیرد و شتاب س بنابراین این کار مرتب. جهانی نیست از جنس فرمهای این متوجه میشود که از جنس خودش هست و

به یک  ید که هوشیاری دارد یواش یواش جدا میشود و ملحق میشودوش بکنید متوجه می یعنی شما یک مدتی این کار را. میگیرد

ا هم از جنس او ، خداست، بودن هست و شمآن هوشیاری بزرگتر همین زندگی هست.  هوشیاری بزرگتری که پشت شماست

و تمرکزتان روی  هوشیاریتان لحظه این،هوشیارانه برای اینکه تیز. ویدش هوشیارانه می ن جنس اولی خودتاندارید از آ. هستید

 د، تمرکز میهخوا د؟ بله دقت میهدقت میخوااین کار ؟ویید، این کار سخت هستشما میگ .خودتان هست و کاری که میکند

.د هخوا تمرین می.  خودی د روهخوا  

.م نمی دیدی، او را  ما نهان میکرد، با من میرفتیم خودش راتا حاال چون . پس آن ماه از ما دیگه نهان نشد   

  ا  ون در غم دوست جان بدادی                                                                                 ما را غم او بزاد بی مچ

یم و هباید انجام بد و این سفر راما از جنس هوشیاری هستیم  دراین منظورکه ،رزومندی دوستست یعنی در آغم دوبله در 

وید اتفاق هر چه میگ پذیرد، می نی شما که االن اتفاق این لحظه رایع.  به اصلمان، این غم دوست هست ویم دوباره ملحق بش

اتفاق وقتی . شم، اتفاق مهم نیستاکه من از جنس هوشیاری ایزدی خودم ب م نیست برای من، برای من مهم این هستمه باشد

 هند این سفر راهمه انسانها میخوا. نظور بیرونیو یک م دنی دارنپس انسانها یک منظور درو. مهم نیست دل شما قرار نمیگیره 

ر در واقع این سف. این سفر، سفر دور و درازی نیست. از ذهن سفر کنند  به صورت هوشیاری همه انسانها باید. دنهانجام بد

 و  هست، این جسم برداشته بشوداینکه دل ما یک جسم .  ه من خداییازمن ذهنی ب تبدیل من به بی منی یا تبدیل از. تبدیل هست

.و بی نهایت بشود عدم بشود و خالی بشود و خدا بشوددل ما  

به این علت  یادمان باشد. چسبیده بودیم از دست دادیم که به اون چیزی آ ،جان ذهنیمان را ،پس بنابراین در راه رسیدن به دوست

. تمرین میکنید  تمرینها را بکنید حتما شما پذیرش و تسلیم را شما اگر این. ه کور شداز دست دادیم که عقل ذهن برای یک لحظ

آن حس دشمنی و انتقام جویی و  ؟چی شد. ندارید ضی از آدمها که دشمنی داشتید دیگراید که با بع پس ازیک مدتی متوجه شده

آن  وشیاری زنده شده وبه آن هچرا؟ لحظاتی بوده که شما عقل من ذهنی رو کور کردید و. حسادت شما ؟ بله از بین رفته

ان میخواستید تچرا؟ برای اینکه به منظور اصلی. بندازید تونستید  نمی تا حاال. انداختید شما . ها راهوشیاری آب کرد انداخت آن

زی که هر چی. جانم هم همان جان ذهنی بود. دادم اجانم ر. غم دوست یعنی منظور رسیدن به دوست. به غم دوست . عمل کنید

، باورهام  فرزندم دل من هست، جسم همسرم دل من هست، جسم مقامم دل من هست ، جسم  ست االن، پول دل من هستدل من ه

 _خوب نمی هست ام دل من ی، باورهای علمدل من هست، باورهای مذهبی ام دل من هست ام -، باورهای سیاسیدل من هست
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اینها جان من  ؟نم چکارکنمامیتو یکی یکی اینها را ،کور کنم ذهنی را نولی اگر عقل م هستند دازم اینها دل مننب نم اینها رااتو

.اینها جزو من هستند  . رندب   می دمیرم انگار دستم رو دارن دازم انگار دارم مینب م اینها راههم هست برای اینکه وقتی می خوا  

 

  ما رو غم او بزاد بی ما

ی یعن ،، او یعنی خدا بزائوند من ذهنی او ما راما گذاشتیم به عنوان  . هنی مانه من ذ . او ما را زائوند ببینید دارد میگوید که

، سیر  ه بوددلم کنم حوصله ام از ماده سر رفت ماده را دیگر تممند رسیدن به او بویم و نمی خواسچون آرزو . یا غم او ،زندگی

به من  اندتو نمی ور کردم ، آن دیگرک ر من ذهنی رافاق این لحظه عقل و شعوچرا؟ برای اینکه در این لحظه با پذیرش ات. شدم

 م خودم راهمیخوا پس شما هیچ وقت نگویید که من.  من ، من را زائوند بدون دخالت من و عقل ،پس غم او یا او.  دفرمان بده

ید ه ااگر تا حاال موفق نشد .بکنید ا با من ذهنی میخواهید این کار راویید که من میخوام این کار را بکنم یعنی شماگر بگ. بزائونم

است  نش من ذهنی میخواستهبکنم و عقل من ذهنی و دا ان کار رم ایهشما گفته اید من میخوا که در کار معنویت علتش این بوده

 بایستی کور میشد و عقل این با اینه اید که عقل و االن متوجه شد بکند ا اجازه دادید که این کار راو شم بکند که این کار را

.لحظه به لحظه ، لحظه به لحظه صورت میگیرد این لحظه ، اتفاق بی قضاوت پذیرش  

یعنی شما دارید با عقل  .ستنید که عقل من ذهنی در کارهد ستیزه میکنید مقاومت میکنید بدادیدید دارید مخالفت میکنی هر موقع 

ما هست حالت جا دهی در ش .گشایی در شما هست هر موقع دیدید که حالت پذیرش در شما هست ، حالت فضا. یدومن ذهنی میر

.دل شما دارد باز میشود عقل من ذهنی روی شما سلطه ندارد ،هست در شما و لطافت ، حالت نرمشبه باورها و آدمهای مختلف  

.  زائوندی ما می ولی ب ،شما را به عنوان من ذهنی نمی زائوند ،زائوند می او ما رو دارد ،که پس دوباره بیت دارد میگوید

و ماما هم  انگار یک خانم حامله باشد. بزائوند ظه دخالت نکنه واو شما رانی یک کاری باید بکنید که عقل من ذهنی در این لحیع

.هم بچه تو شکم من بماند، من میخوا دبزائونی من را که من نمیخواهم او را  بزائوند و خانم بگوید بخواهد  

را  و بچه هر کاری دیگری ببندند یا را بیهوش کنند یا دست و پاشو یک لحظه شاید آن خانم رابرای . ه ایم کرد ما همین کار را

. این هوشیاری بیرون برود رد کهگذ نمی ر میکندمینطور هستیم تا زمانی که عقل ما کاما هم ه. از شکم او بیرون بکشند   

ما ییم همیشه شاد بی ما                                                                                   یماییم همیشه مست بی م  
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زهای بیرونی که از چی بدون اینکه خوشی بگیریم ،بدون می بیرونی تک به تک همیشه ا ،انسانه تمام ،شماویعنی من  ما پس

این  نکه شادی بودن و آرامشبرای ای ،ماییم همیشه مست بی می .همیشه بدون می مست هستیم  ،ذهن ما این کار را میکند

. اصلی آن سکون و آرامش هستخاصیت  ؟دل ما گشاد و این دل بینهایت چه خاصیتی داره در بیت اول میگوید ،درون فضای 

 ،ا از دست نمیدهیدن ری تحریک آمیز میزنند و شما سکونتاشما حرفها اگر شما به سکون و آرامش رسیدید اگر مردم به

شی نیست الگوهای ذهنی نیست الگوهای واکن رون شما باز شده یعنی دل شما دیگرداین فضا . نمی دهید را از دست ن آرامشتا

 است همه ما انسان هستیم و در انسان آن اتفاق مهم افتاده . ن ذهنی شما بیاد باال خشمگین بشودفورا  م که یک چیزی بگویند 

اعتیات به ،ما هر لحظه بنابر عادت  ،ون ما این فضا درست شدهدر در و به عبارت دیگر نی هوشیاری از ماده جدا شدهیع

که شما نباید کاری بکنید که به  ویدمیگ دارد . کشیم کنیم، درد هم می ن میلماریم به زور دآو می چیزهای بیرونی را ،جهان

.حضور برسید شما در حضور هستید   

بخواهید  ،وسیله ارتباط جمعی، تقلید هر ردم و یا تلویزیون ویاشما اصرار نکنید که چیزهای هم هویت شده را بنابه تشویق م 

ن سه جسم صحبت بدون می بیرونی، شیره ای که از آ نکنند، ما مانتحریک د وبه حال خودمان بگذارن اگر ما را. بکنید دلتان 

. کردیم جسمهای مادی، باورها، دردها بدون می آنها ما مست هستیم  

وقتی من   ،ما بدون است چون شادی بودن از اصل ما دارد صاتع میشود پس همیشه شاد هستیم دهاالن که دل ما باز ش ،وما

یک آنتن پخش میکند  مثل شادی را،، بودن من هست ه در دل من هست که عدم نام  داردچیزی ک آن نباشد و من ذهنی نباشد،

. همن نباش ولی اصل این هست که ،  

ابدیت  و حس ضور که نهایتا  عمق بی نهایت داردمن بر اساس ح. ی من بر اساس حضور دو تا من داریم یکی من ذهنی و یک 

 . ترس از مردن هست ،چون همه ترسها یعنی هیچ ترسی ندارد ،نی اینکه حس بی مرگی میکندیع حس ابدیت میکند. میکنه 

. مادر همه ترسها ترس از مردن هست  

به  ،یا از اتفاقها انتظار داریم شاد هستیم برای ما جهان بیروندر ی که های بدون خوشی .پس ما بدون می بیرونی مست هستیم

. ، ما نباشد شرط اینکه   

یک دفعه متوجه خواهید شد این  مل کنید در این موضوع،خوب تأ واگر شما دقت کنید.  در واقع خیلی شل به ما چسبیده ،من هم 

ینها حقیقتا  من نیستم این چیزهایی که شده دل من ا های من  گیهویت شدهم این  ،این کینه های من این حسادت من،رنجشهای من

خوب  دست تو . ، تا خودش را در دل من مستقر بکند دازم دورحظه میخواهد که من بنخدا از قبل جدا کرده و هر ل اینها را. 
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یواش یواش  ین عقل من ذهنیا. ش نمیدهیبه عقل من ذهنی گو و دیگر نمی چسبی دیگر. تسلیم میکنی خودت را. شل میشود 

.  تر میشودهم کوچک آن توجه نکنید قدشهر چه عقل من ذهنی پایین بیاد و شما به  د وهسلطه اش را از روی شما از دست مید

. باید زودی فروکش کند بیاد باال و اگر داشته باشیم یا نه بعضی موقعها من ذهنی باید من ذهنی به اندازه صفر ما ،در اصل  

نستیم در مثنوی ابعضی موقعها که اگر تو ،من ین ترتیب است که من ذهنی همیشه بلند میشود و می گویدگی من ذهنی به ازند

دفعه  مثال  درطبیعت یک ،با یک لطافتی با یک شادی د،به ما نشان میده زندگی، خدا ،خود را یک طوری. اندامروز خواهیم خو

دلمان باز میشود به هر صورت عشق تا  واقعا  . برای یک مدتی عاشق زمینی می شویم ویم و دلمان باز می شود یا مثال  ما میر

یم به فضای ور من، بعضی موقعها ما می و آن من ذهنی هست، من ذهنی همیشه می گوید. دبه ما نشان میده حدودی خودش را

آن هم منه آن هم  ا بکنیدیشه بی نهایت پیدر اگر آن یکی من کهدر . داریم گردیم ولی همیشه من را یکتای و یک لحظاتی بر می

.من فرمی نیست ، من بر اساس حضوراست، عمقش زیاد است منتها ،هست یک جور من بودن  

یکدفعه ممکن است مثال  یک دقیقه مختصرا   هیم ،د ن را در بیرون انجام میبلند می کنیم وکارما ما من ذهنی را بعضی موقعها

شما در فضای یکتایی باشید   فرق داره به اینکه. یعنی این کشش وجود داره که برگردیم. میگردیمیم ولی دوباره بروخشمگین بش

جا بمانید و برگردید و ندر آ لی نتوانیدبه فضای یکتایی و ویدیا در صحرای ذهن باشید لحظاتی بربیرون و زود برگردید  بروید

 ؟دیگه میشناسیدن شما و اال یکی که من بر اساس حضور هست؟این  کدام یکی حالت طبیعی ماست؟. بلند کنید  همان من را

ن رو حفظ سکون خودتا باید ،که عقل کم ذهنی رو نباید بکار بگیرید و ساکت باشید من بلند میشود میدانید یواش یواش هر جا

ن عمق در شما برقرار وقتی ای نید کهکار زیادی به حرف زدن ندارد و میدا ،سکوته ،سکونه ،بیشتر این حضور ساکنه. کنید 

شما قدرت فکر کردن . ذهن ساده میشود .؟ نهیا ذهن هم از بین میرودآ وقتی من ذهنی از بین میرود. میشود ذهن ساده میشود 

من ذهنی بر اساس شعوری  می کند و توسط من ذهنی فکر دارد وکه من دو جور فکر کردن هست یکی ذهن شما . پیدا میکنید 

ورد ذهن م وری که از باورها گرفته فکر میکند که آن عقیم است ، بی خرد است وشع ،شعور تقلیدی است، که از مردم گرفته

ذهنی که من داشته باشد نمی تواند خالق باشد. استفاده درست قرار نمیگیرد  

ذهن می  ،است هبه این معنی هست که ذهن ساده شد که بر اساس خداییت درست شده باشد اصال  عین درست شدن او حاال منی .

.تواند فکر کند  

به وسیله هوشیاری فکر  ،به وسیله حضور ما.. خیر ور میرسیم اصال  فکر نمیکنیم م وقتی به حضییاین طور نیست که ما بگو 

آوریم به این جهان، برکت و  می خرد را.  به اختیار میگیرد تیار ذهن  ما راعقل کل اخ. میکنیم بوسیله زندگی فکر میکنیم 
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زنند ،  می آنجا این کار را میکنند اینجا این حرف را ،این یکی فقط تقلیدی هست شرطی شدگی است . ریمآو می قیت راخلال

به رخ مردم  د و خودتان رایهبد باید پ ز برود باال د ، برای اینکه مقام شمابکنی ینکه پول شما زیاد بشود باید این کار رابرای ا

دباید ستیزه کنی د کم نیاورید،د، بایباید مقایسه کنی د،بکشی  

وقتی .  مقابل اتفاق این لحظه مقاومت داردمن ذهنی در . مقاومت هست  ی از مهمترین و مهمترین خصوصیتهای من ذهنییک.  

پذیرش  در واقع برای اینکه. پذیریم مقاومت به صفر میرسد که گفتیم اتفاق این لحظه ساده هست می فاق این لحظه راشما ات

ن اهمیت را پیدا نمیکند آ دیگر. داز دست میده شما باشد را دل به عنوان چیزی که می تواند اتفاق را همیت ایناین لحظه ا اتفاق

و به موازات کاهش  ،به کاهش به این ترتیب هست که من ذهنی شروع میکند. ی افتد از کار م در نتیجه عقل من ذهنی هم دیگر

.دن میدهشما خودش را به شما نشااصیل شما و هویت اصیل من ذهنی من   

ما خود هستیم یاد بی ما                                                                                    کنید یاد هرگز   ما را م  

، حال شما  به عنوان مننپرسید، برای اینکه هر موقع که  حال من را. ردم، ای چیزهای بیرونیای م ه یاد ما نباشیدکه ب میگوید 

. یک تحریکی هستید برای کشیدن من به جهان مادی ،خواهید یک چیزی از من می ، کنید یاد می ومن را پرسید می من را

شما  حاال نمیگیم بی نهایت، مردمانی که دور و بر   بسیار زیادی دارید، شماحساب کنید شما االن به حضور زنده هستید عمق

یکی از چیزهایی که .  رنجد می،ید هند هد و اگر شما به اواز شما میخوا هر منی هم یک لیست دارد که. من دارندهستند همه 

اگر  ،اهند به شما بدهندچیزی که نمی خوآنها  . انرژی ستیزه هست  ،آن انرژی منفی هست که الزم دارند کهخواهند از ما  می

 شما را ددارن ، ، صدا کنندبطلبند  رونی شما را، ولی اینکه چیزهای بیبه حضور زنده باشه ، بله ،یک کسی به عشق زنده باشه 

  .اخبار بد می خواد بیارورد ،بپرسد خواهد احوال شما را یک آدم منفی، منفی گرا، ستیزه گر می اگر . درنآو از اینجا در می

یا  ،یا نه از جا در بیاور، به واکنش وا بدارد اشما ر احتماال   یا ..کم کند و میخواهد عمق شما را با شما ستیزه بکند د اهمی خو

بدهید تا  درد هست به او کهد و انرژی منفی بسازی ید، یکاین کار باید از اینجا در بیایبرای ،که د از شما هیک چیزی میخوا

. بگذارد برود که از شما درد گرفته و رازی بشود  

شما فضای پذیرش دارید ولی !خب شما نمی خواهید . بیا با هم دعوا کنیم  دنبال شما، که است آمده یک نفر احتیاج به دعوا دارد 

برای اینکه   ما را مکنید یاد هرگز وید،چکار باید بکنید؟ برای همین میگ او درد آن  را الزم دارد. آن انرژی را الزم دارد  او

که  د به من بدهیدشما چی میخواستی ،دارم رامن شادی اصیل و آرامش اصیل . ستمبدون ما، بدون من ، من خودم با خدا یکی ه

ندارم ؟من   
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از  ویم خوشحالی و بی توقع بودنش ییم وقتی به حضور زنده موش زنده می یت هایی که ما به آنیکی از مهمترین خصوص 

ی گله پس اگر کس. ه آنرا از درون می گیرید برای اینکه دست اول هم. مه کستوقع صفر از همه چیز و از ه. م هستمرد

، از من حال یاد نمیکنند،دعوت نمیکنند  هایشاننه د و مردم من را به خام به من سر نمیزننیو بچه ها مه اندام که من تنها میکند

من . گاه نیستمهنی دارم من به آرامش الهی خودم آمن ذ ، من،که من از زندگی جدا هستم وید؟ میگویدمیگ چه. نمی پرسند  من را

ولی یاد کردن مردم از ما بدرد . من جدا هستم. مده اپیدا نکر ن هویت خدای خودم رامن آ. خودم حس نمیکنمدر  بودن را شادی

خواهیم یک عده به ما بگویند که  مرتب می .یاد کنند باز هم ما می خواهیم بیشتر یاد کنند هر چقدر هم که بیشتر. نمی خورد ما

که این من ذهنی ریشه برای این. ییمآبه حساب می . یم ما آدم مهمی هستیمیت دارما شخص به ما احترام بگذارند،. جود داریمما و

مان  وصل به ریشه و ،که ما جدا هستیم مثل ابر دن میدههمه عالئم نشا. مریضی در ذهن هست ولی همه این عالئم، عالئم ندارد

ین شرایط ا. نید که من داریدباید بدا. دتان کار کنیدی خویاجات دارید از این گله ها میکنید باید رواگر شما از این احت. نیستیم

برای من  یکی شدن با خدا همین یاد خدا و .یاد نکنید من را که انسان بی من که میگوید ،بی منی. همیشه بی من صورت میگیرد

و  او کار میکندی خدا در فراوان.  انرژی عشقی در جهان پخش میکند ،دست بده دارد ،سته کسی که وصل به خدا .است کافی

و روز که راه . برخورد میکند  با عشق با جهان. هد بخشنده است  چیزی از کسی نمی خوا. اندیشه   یاو فراوان هست، فراوان

د، در آن صد  یک سرویسی به مردم بده اندو اگر بتو گذاردو چیزی کم نمی  به واکنش وا نمی دارد می افتد هیچ کس را

به دست دیگران . ت خود را می گذارد تا این انرژی را، این برکت را بدست مردم برساندوق  ,د را می گذاردوصدانرژی خ

. همه اینها موقعی هست که من نباشد ولی. زمین است ت زنده بر روییاین نشان خدای. دهخوانها نمی و چیزی هم از آ برساند  

ای ما که همیشه ما بی ما                                                                                      ، شاد گوییمبی ما شده ام  

 تشعشع می مرتب ایم، برای اینکه شادی بودن ما ، شادی که از ذات ما، شاد شده ،ذهنی من وشما بدون من یعنی،ما بدون ما  

شادی یا خوشی  ،ما دنبال انرژی مثبت باشد این شادی در ما وقتی. بب هستاالن، این شادی بی س  .داریمکند، شادی اصیل را 

به  ، تانجاآ به تا برسیم هم چه اتفاقاتی بیفتد و لحظات بعد نمی گوییم که این لحظه باید اینطوری باشد. دیگر نیستیم  از اتفاقات

و میگوییم، . اینطوری هستبدون ما .  با شادی اصیلش در شما تجربه میشود برای اینکه زندگی دست اول برسیم، زندگی

چون همه ما انسانها در این یک منظور مشترک ،بی ما  د بی من، ای ما ، چرا اینقدر میگویدشعارمونه ، ای من که همیشه با

حضور یک جورهست در همه انسانها، من ذهنی هم یک . همه ما انسانها یک انسانیم. یمهست در این سفر مشترک. هستیم

که در آنجا  نی من ذهنی چینی با باورهایعی داریم منتها فقط محتواش فرق میکنددر جهان یک جور من ذهنی . جورهست

امریکایی  ،ا شرطی شده، ایرانی همینطوره با باورهای سیاسی هم هویت شده ینجا هم هویت شدمعمول هست با مذهب خودش آ
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فقط  ،ور هست و آن هم یک باورم یک بااین ه قی نمیکنده فرک ،ذارید کنارگب اگر اها را که متفاوتندهمینطور ولی آن محتو

آن با آن هم هویت . ما آن طوری میکنیم ویدگ کنیم و آن یکی می نطوری میای یم ما این کار رایوگ ما می. ا فرق داردهشکل آن

.هست و این با این هم هویت هست  

این . جدا شدن یک جور هستطرز . طرز هم هویت شدن یک جور هست. ا با هم فرق میکنندهحتوم. من ذهنی یک جور هست

. خودشان هم از یک نوع هوشیاری هستند انسانها هم همانطور که جسمشان یکی هست،همه . لحظه برای همه یک جور هست

آنها . نها هم هویت شدهایما هستند که ما با آفرقها همان محتواه. ما فرقی با همکدیگر نداریم. پس ما باید به همدیگر کمک کنیم

.زیم دوررا باید بری  

همیشه  یکی هستیم،، ای همه انسانها، که شریک هستیم ،ای ما :وییمگ می این شعار رایم؟ویگ و چی می. پس بدون من شاد هستیم

به طور فرهنگی بطور  ، آیا باید به همدیگریمویگ که می پس این را. سی در این جهان بدون من ذهنی باشدهر ک. بی ما بمانیم

سر  است بر به ستیزه انداخته ا راولی من ذهنی م . مکاری بکنیمهباید با هم . باید کمک کنیم. یم؟ بلهمعنوی کمک کنیم یا نکن

مال  ام این خوب است و این معنوی است و این خداییت است ولی هم هویت شده وییم جسم من که با اوگ می. ست همین محتواها

فهمیم که با  آیا االن می. شده است دل من با آنها هم هویت هستم و من شما خدایی نیست غافل از اینکه اینها جسم هستند که

دل خدا  پس دیگر. و فورا  آن دل ما میشود  ویم برای ما مهم میشودشکه هم هویت ب زیبا هر چی،یم ده اهویت ش چیزهایی که هم

؟ ذهنی بزرکتر میشود یا کوچکتر میشود من کنیم ستیزه می آیا وقتی که ما با همدیگر. کنیم می برای همین این سفر را. ما نیست

با حق  وییم حق با من است وگ می. کنیم  مقابل هم مقاومت می گیریم در ا وقتی ما از هم ایراد میآی.  تر میشود من ذهنی قوی

. من ذهنی بزرگتر میشود یا کوچکتر؟ بزرگتر میشود.شما نیست   

هر کسی مسئول . بکار بگیرد و از کار بی اندازد وعقل زندگی رارولی هر کسی مسئول است که در این لحظه عقل من  خود 

در  اکه این دانش ر دراین است کمک ما . یمونیم بشااگر بخواهیم هم نمی تو. یمونیم بشانمی تو ما مسئول دیگران. خودش هست

. نها یاد بگیریمکه ما هم از آ د،تنبه آن جا چی گف دمثل موالنا وقتی رسیدنکه همه بدانند که برخی از بزرگان . جهان پخش کنیم

ای هست؟ ه ایم و این من ذهنی چه جور باشنده و ما در کجا گیر کرد. و چی هست است دهنیم که این جریان چی بوما هم بدا

؟ دل شوده شدن دل یعنی چه؟ اصال  دل چیست؟ گست؟ دل مادی چیست؟ دل معنوی چیستحضور چه حالتی هست؟ سفر چی

آن چیزهایی که فکر .این ماده زندگی ندارد!!! اده بودهچرا تا حاال م. کند که مادی باشد یا خدا باشدق میفر. تاس مرکز ما

زندگی از درون به . داتفاقات زندگی ندارن. آنها زندگی ندارند. م زندگی در آنهاستیفکر میکرد مهم هست و م برای مایمیکرد

!نستیم کهیدانم. بزرگان به ما گفته اند را اینها. بیرون هست  
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بگشود چو راه داد بی ما                                                                                     در همه بسته بود بر ما   

ی گ خوردسر ،سرربه هر دری میزنید آخ ،شما وقتی من تشکیل میدهید و با عقل منهفته قبل هم داشتیم .درها همه بسته بود . بله

زندگی  دکنیم، همه اول باید تحصیل کنند ولی از تحصیل بخواهی درهایی که ما میزنیم، خوب ما اول که تحصیل می. هست

زندگی  داز آن بخواهی و به یک مقامی ،به یک جایی دبرسی دبخواهی د ول بکنیی، تحصدزندگی بگیری د، از مدرک بخواهیدبگیری

پیدا کردیم که او  هم یک همسری. ازدواج کردیم با من ذهنی . دیمهباید خانواده تشکیل ب که بعد گفتیم. دیدیم نشد و رفتیم. دبگیری

در . نتیجه نداد  وقت گذاشتیم زحمت کشیدیم دیدیماصرار کردیم . هم من داشته بعد گفتیم به من زندگی بده هویت بده آرامش بده

بچه ها خود را  زحمت کشیدیم، رفتیم کار کردیم. در بچه بود ،دیگربعد در . ابسته شد فهمیدم که همسر هم زندگی نداد به مهمسر

خواهیم با بگشاییم، بدون اینکه ب هیم بدون اینکه فضا رانها بدون اینکه عشق بدکردیم و مرتب در طول بزرگ کردن آبزرگ  

یم ، از بزرگ شدن آنها وگی بشن از جنس زندها را از جنس زندگی ببینیم، خودمانها برخورد کنیم آندل عدم و دل خدایی با آ

شما هم  !آخر سر آن در هم بسته شد. د کنندسر بلن یک جایی برسند و ما را گفتیم که آنها بزرگ بشوندو به می ریم، ماداملذت بب

ی از ما؟هچی میخوا! گی چه زند! چی میگی. برو دنبال کارت ما هم زندگی خودمان را داریم  

دیکر در  ،یک دری باز بشود ما ادامه میدیم بلکه یبعد همینطور! یم، مقام هم نداد به ما زندگیبعد گفتیم ما یک مقامی پیدا کن

تا بفهمیم که این . یمویم و مایوس بشوچقدر ما باید سرخورده بش. دندارندر نیست، درهای مادی زندگی !! م دردیگر کدا!! نیست 

. درها بسته اند همه  

زی که در بیرون هست می هر چی دبینی یک دفعه می ،نجاآ شما بروید. ویدی که بی ما بشر صورتند دوحاال این درها باز میش

.  دمیبینی د بچه را یک جور دیگرمیبینی نجا وبی من میشوید وآ شما وقتی میروید.اند لطیف باشد تو می د خوشایند باشدنهاتو

.لذت میبرید و شاد هستید هست که دارید ن لحظاتشما از آ،ه که بزرگ میشوند بچه ها لحظه به لحظ  

بچه یک موقع سه ساله  . کردن شماست اینها موقع عشق !ددردسر ندارن. نه اینکه االن که هیچی، االن که اینها درد سر دارند 

ا لحظه به لحظه با اینه.. شما باید لحظه به لحظه. ده بار که نمیشه.... ، ده ساله میشه پنج ساله میشه میشه ، چهار ساله میشه،

مهر و محبت  د ،میدادیمهر و محبت . به صورت مهر و محبت  دنها رو ببینیهر لحظه به صورت زندگی آ دش میرفتیپی

. حاال مثل جسم، حاال کی بزرگ میشوی؟ کی دکتر میشوی؟ که من را سر بلند کنی نه اینکه. میگرفتی  

. این غلط بوده اصال    

  راه داد بی ما  بگشود چو                                                                   دردها همه بسته بود بر ما                 
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بینیم رابط ما با همسرمون بهتر شد، لطیف تر  همین درهای مادی ، می ،دجا یک دفعه میبینیوقتی راه داد و بدون ما رفتیم آن  

 .خواهیم از مردم چیزی نمی. مردم درست شد رابطه ما با. ما درست شدرابطه با مقام . رابطه ما با بچه امان درست شد. شد

نه شد ستیزه از بین دوستا روابط. نها خوشمان میاد، آنها هم از ما خوششان میادسرویس ما احتیاج دارند ما هم از امردم به 

. مزد بوده بله این زحمت همین کار بی! مبابا من این همه زحمت کشید. رنجش بود  قبال همیشه. رفت  

این کار  ..زحمت میکشی میکشی میکشی ان باشدات وقتی به صورت جسم، من ذهنی جسمه،  روی من ذهنی دیگری که بچه

شما به صورت ...این لحظه ...لحظه این.. زندگی این لحظه هست این لحظه.  بیگار همین است که موالنا میگوید. مزده _ بی

 عشقت را. دمیکنی را و همینطوری ی ی ی کیفت دبرخورد میکنی ،به صورت زندگی با هر کسی ،از جنس زندگی که ،زندگی

زنده میکنند،  دزنده میکنی. دو زندگی میگیری دیهزندگی مید.  دعشق میگیری دیهعشق مید ؛دمحبت میگیری دیهمحبت مید. دمیکنی

یم پیش مردم و ونجا میرکه ما آ خواهی رساند ، اگرشما به جایی رسیدید من را به جایینه اینکه در طول زمان. لحظه به لحظه

م ما وییخواهیم بگ ما می.گی با نقش هست این هم هویت شد. تو عجب پدری هستی : وییم بچه ما اینطوری تا مردم بگویندگ می

. ر هستنه این همین بسته بودن د. برای ما کافی است ، این دیگرتو پدر خوبی هستی دنویمردم به ما بگ. پدر خوبی هستیم   

راه داد بی ما  بگشود چو                                                  دردها همه بسته بود بر ما                                     

.یعنی بدون من ذهنی. م میشودبه بی منی خت  ختم میشود بیتها به بی ما ببینید همه. بی ما راه داد   

بنده است چو کیقباد بی ما     است                                                                                   با ما دل کیقباد بنده   

که این همه قدرت دارد ، هم یعنی شاه  ،شاه هست این صورت شاه هم که باشم، کیقباد و درمن داشته باشم  ،نی اگر منبا مایع

نها هم هویت ن چیزهایی هست که با آبندۀ هما. تسوقتی شاه من دارد بنده ا. من نداشته باشد یلی کم شاه هست کهخ. من دارد

 مثل شاهی است، این آدم ندارد، قدرتی ندارد، حتی سوادی ندارد چیزی زیاد که ، یعنی آدمیبدون من اما بندۀ درسته؟. است

این فضا ی  دارد به ما میگوید که این بی منی در ما وجود داردامروز موالنا . خدا زنده است واقعا  بدون من انسان به. بدون من

انسان بنا به تعریف باشنده . است در انسان پدید آمده یی از ماده جدا بشوداین اتفاق که هوشیاری خدا. است د شدهدرون درما ایجا

مثال  در جماد جدا نشده یا در . شناسیم هیچ باشنده ای دیگری نیست ، ما نمی. است که در او هوشیاری از ماده جدا شده ای است

.، هوشیاری امتداد خداستاصل ما هوشیاری است .حیوان جدا نشده در درخت یعنی در نبات جدا نشده، در ما جدا شده  

از فساد بی ما  از طاعت و                                                                                ما ییم ز نیک و بد رهیده      
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از مشخصات مهم من ذهنی،  یکی.  من با نیک و بد کار میکند ،ینید که ما به عنوان هوشیاری که از من رهیده ایمب پس می

هن ساده ذ. اری دیگری هست اسمش هوشیاری حضور استدر حضور یک هوشی. کنیم در ذهن، ما با فکر کار می. دویی است

من ذهنی میگوید من . گفتیم چرا. من ذهنی قدرت قضاوت دارد. ی داریممن ذهن آن من باشد وقتی ذهن ساده نباشد و در. است

یم با آنها ، آن باورها ه اآن چیزهایی که ما هم هویت شد. قضاوت نیک و بد میکند. میدانمش با قضاوتش مشخص میشود. میدانم

  .آنها نیک هستند ،ستندآنها درست ه ،دل ما که شده اند

هر چیزی که من میدانم خوب هست و هر چیزی که . با  آنها هم هویت شده اند بد هستند . اسمش غیر هست  ،نهاآ ،آنهایی که 

. نی بد هستتو میدا  

اینطوری  و سیستم هستیک  یعنی این . بد هستندمال شما  ،من خوب هستند باورهای مذهبی باورهای من باورهای سیاسی

دارند و  نید که صد میلیون نفر این باور رابی یک دفعه می ،به جمع ین سیستم وقتی می آیدا. کار نمیکنه این سیستم .طرح شده

داریم و شما کافرید و آنها  اینها ما دین. نیمد ما میدانوینیم و آنها میگدا ما می دنویاینها میگ. دارند  صد میلیون نفر آن باور را

. کل این سیستم بد هست. ین کفر هستاصال  کل ا. داریم و شما کافرید نه ما دین میگویند  

، دیگر ذهن ساده شده ودیگر کشیده من را هوشیاری ناظر شده از ذهن ،کسی که کشیده عقب  ماییم ز نیک و بد رهیده  میگه

دل که  جدایی میشود، سبب این میشود، سبب شده است که سبب ستیزه میشود یک و بد که نیک و بد  هم هویتن.  نیک و بد ندارد

  .ن از ماده بشود، یک سیستم استم

آن .  سته، یعنی اطاعت از خدااین صالح ، هنم و دل منه این، این طاعتآن باورهایی که من میدا. بله از طاعت و از فساد بی ما

وقتی من . این یکی ایمانهیعنی آن کفر هست و . همین طاعته عکس  . فساد عکس صالح هم هست. یکی فساد هست یعنی تباهی 

کنیم و  نیم یکی هستیم و به سطح نگاه میدر فضای یکتایی یکی هستیم و میدا وقتی همه ما. یعنی این چیزها هم نیست اشدنب

تند که یک عده اینطوری انجام میدهند یک عده آنطوری انجام اینها راههای مختلف انجام کار هس. میبینیم که اینها باور هستند 

تر باشد و تکنیکی ترباشد و وقت  کنه علمین یکی یک کم بهتره و هر کدام مماال یکی از آح.   مه هم درست هستندو ه میدهند

.ولی همه در نهایت راه هستند  ری میگیردیکی وقت بیشت لی خوب حاال یکی وقت کمتری میگیردبهتره، و کمتری میگیرد  

کر ف. ارتان با شوهرتان با همسرتان بهتر میشودا رفتشم. یدوش شما آزاد می. ه هویتی در این راه ها وجود نداردولی هیچ گون

 او دوست دارد . نه او هم انتخاب دارد. وچرا این کار را میکند؟ چرا مثل ما عمل نمیکند ؛ نمیکنید که حاال او این کار را میکند

برای و از فساد بی ما  از طاعت .بی ما  ...شما از این سیستم بیا بیرون ،کار رو اینطوری انجام بده شما انعطاف داشته باش
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. دقضاوت و تفسیر بر باد میده این اده ها رازندگی خیلی از خانو. د آی نیک و بد از قضاوت می. اینکه ما یا من نیک و بد داره

مت و این عال یک عالمتی میبیند... انش من ذهنی دانش من ذهنی و د.. دو نفر با هم زندگی میکنند ... من ذهنی و من ذهنی

.نشانه یک چیز بدی هست، مثل خیانت یا یک چیزی، عالئمش هم آنجا هست حاال واکنش نشان میدهد وبرای ا  

نی کردن مع. بینیم نی معنی کردن آن چیزی که میتفسیر یع.  ر اسمش قضاوت و تفسیر استاین کا. این کار صحیح نیست. 

.  قضاوت میکند تفسیر میکند مرتب دارد. کند خوب و بد می دارد هن دائموید که این سیستم ذگاه بشاول باید آیعنی شما . قضاوت

% 33. تفسیر نکن. دبر باد میده ید زندگی خود رارکه این معنی اش این هست، مواظب باشید که دا دتفسیر میکنی شما وقتی

. به ستیزه  میل میکند ولی عقل من ذهنی ما. درست نیست و واقعیت ندارند. دنهبر باد مید زندگی آدم را. تفسیر ها غلط هستند

، ما این خیلی خطرناک است! کنیم شما نگاه کنید که ما چکار می. و مقاومت ؟ ستیزهچیزی را من ذهنی خیلی دوست داردچه 

آنها برکات زندگی هستند مثل زندگیه؛مثل هویته، مثل . خواهیم و از همسرمان میمان  بچه آنهارا از یک لیستی داریم که از

. اند درمان کندتو نمی او .وییم همسر ما باید اینها را درمان کندگ می. شبختیه مثل حس  یکی بودنه مثل حس نقصهشادیه، مثل خو

 زنده شدن به خدا فقط خدا شما را حس تنهایی. در آورد ازحس تنهایی و خوشبخت کند نیم که او میتواند ما راک ما فکر می 

به حضور، همین متالشی شدن من و زنده شدن . ا میتواند در بیاوردشدن به خد فقط زنده حس جدایی شما را. اند در آوردمیتو

ه و در طول زمان اگر به دست نیاوردی دشمن او یداز کسی بخوا یید  این راشما نیا. دبدهنجات  شما را از این مخمصه می تواند

آگاه . کنیم؟ برای اینکه قضاوت و تفسیر داریم میچرا این کار را . خیلی مهمه... دندادی دیهنستی بداتو اینو می ،ندادی. یبشو

 این طوری. که به خودت داری ضرر میزنی یدند بداهر وقت دیدی قضاوت و تفسیر میکنی. باش به فرایند قضاوت و تفسیر من ت

. یویت که تو میگنیس  

نیم تا این مطلبی که اشمس بخو دیوان از را یموثر و مفید می خواهیم ابیات این غزل خیلی ساده ولی بسیار امروز پس از توضیح

 ادرشم .دا کنیم که من ذهنی ما متقاعد بشود که نترسدپی اخواهیم این آگاهی ر در تمام این صحبتها می شده تقویت بشود مطرح

گر کنید فکر کنید و اباآن هوشیاری شما عمل به طوری که  هوشیاری برقرار بشود، نآ اگر که یک هوشیاری دیگری بروز کند،

این تکرار کنید این ابیات رو اگر شما شما و اگر این ابیات را. عمل شما در فکر و  این طور باشد من ذهنی نفوذ نذاشته باشد

. می اندازد در مسیر درست نید و شماراایک موقعی هست که یک بیت میخو ،نیداحفظ کنید برای خودتان که می خو ابیات را  

و . ببینید باعث خواهد شد که بعضی حرکات من ذهنی رو آشکارا ،هر روز نیدان بخورای خودتاحفظ کنید و ب ن ابیات رااگر ای

این . ن لطمه نمی زنیددتانید که با انجام ندادن آن کار به خوبطور قطع و یقین بدا. انجام ندهید چون بیت یادتان هست آن کار را

دوباره تو آن مسیر،  وید می اندازدمنحرف بشی وقتی می خواهید شما راماند  ن مییادتاتکرار  که در اثر ر یادتان بمانداگ ابیات
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میرود بیشتر بند د و  می که راه رانید هواپیما میدا. ماند  مثل هواپیما می. توی آن مسیر  اندازد می این طرفی میخواهید بروید

ولی ..  هد آن طرفی برودخوا می دوباره . باره بر میگرده به مسیر  و دواین طرفی میرود . اوقات از مسیرش خارج میشود 

طوری هستیم ، این ابیات و تکرار ما هم این!! هد این ور و آن ور بپیچدبیشتر اوقات میخوا ولی. به جلو هست برایند مسیر را

 ذهنیمن  مسیر پذیرش اتفاق این لحظه است که عقل.  امروز توضیح دادیم مسیر چیه؟.  ما در مسیر بمانیم نها سبب میشودآ

 این جسم و این دستگاه دائما  . به او یموتجربه کنیم زنده بش گی خداییمان راکه ما بزر کور میکند و اجازه میدهد محدود اندیش را

کان میداند برای یک پل یک دستگاهی است که این لحظه را. به کوچکی میل میکند، به درد میل میکند، به ستیزه میل میکند 

. هستیم همچین عقلی ما در گیریک با . دائما  فکر میکند که زندگی در وضعیت ها و اجسام است. ستچیزی که زندگی در آن ه

شما فرصت پیدا . لحظات زیادی در زندگی شما  کور میکند حدود اندیش من ذهنی رانها عقل  مندن این ابیات و تکرار آاخو

. دتان زنده بشویبه بزرگی که میکنید  

.نمایت میخوهست چند ب 359غزل . بله   

چو آینه بنمایم، کی رام شد، کی حرون شد                                           در چو آینه رخ فکرت    فروکشم به نمد  

د جهان به من ذهنی به شما نشان میده ینه هست وقتی میرویدفکر مثل یک آ ویدمیگ ،ن حرفی که زدمهما ،بینید که پس می

امروز گفتیم . که نبیند. پوشانم را مییعنی روی آن  ، ذارم توی یک کیسۀ چرمیگ می ینه رااین آ من میگوید!  چطوری هست

دیگر فکر به شما نشان نمیدهد،  .یک لحظه توی یک کیسه چرمی بپذیری، میرود ر اتفاق این لحظه راگفتیم که اگ. چه جوری

چو آینه  .دن میدهضور هست را  نشاآینه اصیل من که ح ،،بعد وقتی این رفت و ندید،رخ فکرت . این همان فکر من دار است

 اگر آدمهای ستیزه گری. ه تسلیم هستیدشما در این لحظ اگر این طوری باشد. کسی تسلیم هستچه کسی رام هست چه بنمایم 

هم بعضی خودت  و متوجه خواهی شد که.که رام شد که حرون شد. حرون یعنی سرکش. بینید که آنها سرکش هستند باشند می

این موهبت و این تشخیص  به عنوان من و بعضی موقعها هم رام هستی تسلیم هستی ولی باال میای ی ووموقعها سرکش میش

.کنید توی قاب چرمی که نمیبند و کور میشد می وقعی هست که شما این آینه فکرت رام  

  که خاطرم نفسی عقل گشت و گاه جنون شد               منم که هجو نگویم بجز به خواطر خود را                              

. من به هیچ کس عیب نمی گیرم. هجو نگویم ؛ یعنی عیب نمی گیرم. که من عیب نمی گیرم  میگوید. اینها را میدانید  دیگر

بیند، حضور گذارید تو کیسه چرمی، نب هد بکندکه هر لحظه میخوا ما اگر این آینه قضاوت و تفسیر رادرست هم هست، ش
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خواطر جمع خاطره یعنی . اینها عیب من هستند. گیرم خودم عیب می رم فقط به اندیشه های من دار  و اگر من عیب بگی. میبیند

. د و گاهی به صورت جنونآی می ها گاهی در انسان به صورت عقل در در اینجا اندیشه من دار که این اندیشه. اندیشه  

دویی  سیستم. ین یکی جنون و بی عقلی استو ا دیشه که برای ما مهم هست این عقل استین انا و می گوید. و این دویی هست

با . فکرت رو بگذارد توی کیسه و با آینه حضور ببیندکه این آینه  من ذهنی را دارد دوباره بیان میکند، ولی این را کسی میبیند

ب وقتی این آینه میبیند. نسانها سرکش هستند و من دارندکه ا آینه حضور متوجه میشود اید که مردم سرکش هستند شما ب خ 

این انسانهای سرکش . بی واکنش هستید در مقابل آنها. یدهن میدشما سکون هستید نشا. هیدن میدشما فقط نشا. مقاومت کنید؟ نه

ایراد  دتقاد کنینید یعنی اویهجو بگگر شما نید که امیدا ولی االن. ید بلههاگر اجازه بددر بیاورند؟  حضورنند شما را از این امیتو

. هم که دائم خوب و بد کنمانجام ند که من این حرکت را بگیرید فقط از خواطر خودت، یعنی تمرکزت فقط روی خودت هست

. کنمدائم جنون وعقل   

من به کن فیکون شد مرا درون تو شهری جدا شمر به سر خود                                       به آب و گل نشد آن شهر   

که این . فضایی باز شد که این فضا جدای این منهای ذهنی هستیک . در درون من که باز شد یک شهری پدیدار شدوید گ می

ل. همه امکانات این تو هست ،راز زندگی. دارد خودش را دارد، راز خودش را ر  س   با گذاشتن یک  ، کهاین شهر من به آب و گ 

بلکه کن فیکون  است درست نشدهدن یک فکر روی فکر، یک تفسیر به یک تفسیر، یک بیان به یک بیان ، چسبانفکر روی فکر

کن فیکون گفت باش پس . هفته گذشته داشتیم. کن فیکون یعنی تمام این سیستم خوب و بد بهم ریخت تا این شهر درست شد. شده

خدا به شما  این را. ندگی باشباش یعنی حضور باش ز. شفقط با ،باش در مورد ما این هست کن یعنی این فرمان. باشم می

. گی ، بدون چسبیدن به نقشها، پدرم، مادرم فقط باشضاوت بدون تفسیر بدون هم هویت شدشما بدون ق گویدبه شما می. میگوید

ولی این از به هم ریختگی و . این همین باش هست به جهان که ما در این لحظه هست که نگاه میکندباش، همین حضور ناظر ش

و حق  وید حق با من استهمان سیستم تفسیر و قضاوت وهمان سیستم دویی؛ همان سیستمی که میگ. انفجار من ذهنی بوجود آمده

بود که من این طوری ن. دآن بهم ریخت و  شهرمن درست ش. بحث و جدل میکنم و روی آن. من میدانم ن سیستم  همی. با تو نیست

.ندمدر ذهن ما  

از ذهن  سفر را باید بکند وو هر کسی این . به فضای یکتایی ویتوانی بر ن هست که با من ذهنی نمیامروز تمام بحث ما ای 

 نجا بلوکهای ، آجرهای فکری راآیعنی در  ده یا من به او چسبیده یا من داردتا زمانیکه که به من چسبی. برود به فضای یکتایی
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ن وری درست نشد بلکه با بهم ریختن آشهر من این ط ولی میگوید ،گذارد ، خانه میسازد، شهر میسازد توی ذهن م میروی ه

.درست شد  

که آن چه کرد و کجا رفت و این ز وسوسه چون شد                                       سخن ندارم با نیک و بد من از بیرون  

ندارم راجع دارم هیچ قضاوتی ندارم هیچ فکری من هیچ سخنی ن میگوید.  د به ماراه را نشان میدهولی واقعا  . ببینید ساده است

مدم برای من از آن سیستم در آ،و تحسین نیک  من باید نیک و بد بکنم برم دنبال تنبیه بد.با نیک و بد  ،به هیچ کسی در بیرون

وسوسه های من ا کجا رفت و چکار کرد واز که این خانم یا آق یرونسخن ندارم با نیک و بد من از ب. اینکه من کن فیکون شدم

ذهن چه موقع  .د که شما ذهن خودت متالشی بشودآی این به من چیه موقعی پیش می. به من چیه. ذهنی به چه مسیبتی دچار شد

یک لحظه شما به زندگی .   ودپذیرید اتفاق این لحظه را، عقل من ذهنی کور میش می را این لحظه ؟ وقتی که شمامتالشی میشود

 او ه شما بهدن بدچون بدون اینکه من ذهنی واکنش نشا. د پایینآی یک درجه من می. میرد ید و یک چیزی آنجا میوش زنده می

از جنس . موش دارم از جنس اصلم می من لحظه این ویدگ می دعمال  داری. دمیکنیاین کار رو  دعمال  داری. نیوید تو نمیدامیگ

به . باال پرد می!  بگویی که نمی داندولی اگر به این من ذهنی . نید و تو نمی داناین میدا دوییگ می دداری پس. موش یت مییخدا

ای اتفاق این لحظه رو قبول  چون شما آمده؟چرا .  است کر شده است، کور شده. او می گویی نمی دانی و هیچ چیزی نمی گوید

مقاومت . او قوام پیدا میکند. بستیزی او قوی میشود. با او بستیزیین لحظه هست که تو بیایی این ابزار من ذهنی اتفاق ا. کردی

هنی مساوی هست با اصال  من ذ. این من ذهنی عاجز میشود و میپذیری لحظه ای که تو بی مقاومت میشوی. کنی او قوی میشد

همۀ حواسم به خودم هست شما وقتی عصبانی . ری ندارمو شما میگویید که من با کسی کا. اتفاق این لحظه  مقاومت در مقابل

عوض کنی یا  یا می خواهی کسی را. ری فکر میکنیهستی ناراحت هستی زیر استرس هستی خواهی دید که راجع به کسی دا

 یک جسمی کرده یااگرکسی یاد تو را .  هم یاد من را بکنندخوا یا امروز گفت که من نمی. چیزی به شما گفته به شما بر خورده

 مهاجسام هم نمی خوا. به خود نمی کشند  میگه اجسام من را. انید به اندازه کافی بروید و شما نمی تو میکشد کرده، شما را یاد

  .غزل داشتیمامروز در .یاد کنه مقام من را نمی خوام یاد کند هم پول من رانمی خوا.یاد کنند من را

  همیشه بود نظرهای کژنگر، نه کنون شد                                             خموش کن که هجا را به خود کشد دل نادان

هر . دل نادان کیه؟ دل من ذهنی . دل نادان  جویی را، عیب را،که عیب . عیب گویی. جا یعنی عیب جوییاینجا ه  . خاموش باش

سان این سیستم این من ذهنی عیب را به این ان. ست، او دل نادان هه است ، در مرکزش هم هویت شدگی داردماد از کسی دلش

 ما را که طرح شده  رایا حرفهای معنوی  چرا؟ حرفهای موالنا را.هد قضاوت کند و تفسیر کندیعنی فورا  میخوا خودش میکشد
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ند و عیب میبیند و وارد میکند به فضای جسم با جسمیت فکر میک ، بصورت جسم ورد و به فضای یکتایی ببرداز ذهن در بیا

ببینید مثال  دل نادان می رود مهمانی درد را به خودش شما  .. و و واقعا  هم دل نادان و به خودش میکشد. میگیرد و عیب میگوید

ک دانه آدم عصبانی ی.  آدمهای عصبانی را به خودش میکشد ،میکشد بحث را به خودش میکشد دعوا را به خودش میکشد

کشش  جنس به جنس، یا نه آدمها را میخواهد به آن  گوشه یک ادم مثل خودش هست ،آن  ویدمهمانی یک دفعه میگ به میرود

بنابراین حرف عارفان را . های دیگر هم به صورت مجسمه می بیندکسی که دلش از ماده است از باور هست انسان.صورت ببیند

نی از دیدگاه من کج نگر ، نظر کج نگر یع نظرهایو . خاموش باش ویدگ می.  عیب می گیردبه میل خودش و  تفسیر میکند

درست  ویت شدگی های ما هست جهان راهوقتی دل ما هم . جسم دیدن همه چیز را. از دیدگاه جسم دیدن. ذهنی جهان را دیدن 

ر اثر وقتی دل شما گرفته د ،امروز داریم تو مثنوی اگر رسیدیم. بینید؟ نه درست می ترسید جهان را وقتی شما می. نمی بینیم

دل شما از جنس هوشیاری . وقتی دل شما شاد است جهان بهتر دیده میشود. جهان تنگ میشود یا نمی شود؟ میشودیک حادثه بد 

 بینید؟؟ خودتان جوابش را چطوری می ینید؟ اگر از جنس تنگی و درد بشود جهان راب چطور می بشود و عدم بشود دنیا را

.یدهبد  

شدانید که دل ناداشما باید بد ه انتقاد هست این مجهز ب. مجهز به عیب جویی و عیب گویی هست. ن این عیبها را به خودش می ک 

های  اینها همه خصوصیت. گیرد به شکل متفاوت ایراد می. ستنداینها همه در سطح ه. طوری نباید باشد این طوری باید باشد

. من ذهنی هست  

.شنویم می ار گذریم ولی حرفهاش می نم که سریع از آناخو می بوط به موضوع ما هستیک غزل ساده دیگه که مر  

و ماجراها فاش                                                          که مرده زنده کند ناله های ناقوری قیامت ست همه راز  

همه راز ماجرا . میزنند پور رااست و این شی قیامت ویدمیگ. افیلریا صور اس. همان سازی هست که به شکل شیپور هسترناقو

هستیم ما و هر چی که ما در من ذهنی ساختیم این  که قیامت هست در فضای یکتایی میگویدپس این لحظه .ها هم فاش هست 

کردن  امروز ناله. ه های نا قوری مرده را زنده میکندکه نال. نیم پنهان کنیمانمی تو هیچ چیزی را. ا و راز ما فاش هست ماجراه

بزنید همین تسلیم شماست لحظه به لحظه وقتی  برای خودتان بکنید و این شیپور رانید اتو یمه شما نناله کردن ما ک. فهمیدیم را

یعنی همه مردم . ناله های نا قوری شماست یا شیپور اسرافیل شماست. این ناله شماست هوشیاری که بلند میشود این پذیرید می

بوسیله که ما  دارد می ن وااین جور بیتها ما را بر آ. دارند دنیا قوه زنده ش. این را بگوید دهجهان دارند زنده میشوند میخوا

که با این آموزش که هر کسی بل بلکه با معنویت بلکه با تسلیم. آبادان کنیم انیم جهان رانمی تو ستیزه و جنگ و تجاوز و حرص
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وید میگ حال داردبهر. ی کنیم به این جهانجار دگی رانیم و خرد زنمیتونیم خودمون رو به زندگی زنده ک ،روی خودش کار کنه

د که که همه نگاه کنند و ببین دهوشدار میده دارد. است یا زنده کرده د همه را زنده کندهخدا می خوا. ندوزنده میش دهمه دارن

. فتادهن اتفاق بزرگ که در ما هوشیاری از فکر جدا شده اتفاق اهمه بفهمند که آ .زنده هستند  

 برار باز سر، ای استخوان پوسیده                                                          اگر چه سخره ماری و طعمه موری

ما به . گرچه که زیر سلطه مار و طعمه مور هستی. تا حاال استخوان پوسیده بودی ،دوباره بلند شو ، بلند شو از ذهن گوید می

در ذهن اینها  خورد می هر چیزی که ما را. هستیم و زیر سلطه مار من ذهنی ذهن طعمه مور هستیمن درعنوان هوشیاری اال

میخورد؟ شما  د، چه چیزی از درون شما را؟ دردها میخورند، فکر ها میخورنمیخورد چه چیزی شما را. ل مور هستسمب

؟ خشم، ترس، استرس ما را دارد خراب میکند ؟ چی بدنودید؟ چرا این بدن ما دارد از بین میروش چه جوری خورده می. نیدمیدا

 توجه . ده به منب   و میگویند توجه  تو دباز کردن ن راهر لحظه دهانشا. خورند ما رو می قسمتهای مختلف ما هستند که اینها

 می ن بدن ما رازیر خاک ای ردیم رفتیموقتی م   که تشبیه میکند ما را این کما. مورها هستند اناین هم.  زندگی زنده را می بلعد

اینها . گفتیم چه جوری بلند شو شما هم امروز. یعنی بلند شو  برار سر ویدگ حاال می. این بدنمان نیستیم  البته ما. میخورند ویدگ

، بزرگی من ذهنی. یموما به عنوان هوشیاری بلند بش ذاردگ _من ذهنی چون محدود اندیش هست نمی. من تکرار میکنم را

من . است  ایم و لباس حضور هم برای ما دوخته شده ما قد کشیده. اند تحمل کندنمی تو زه بگیرداندا اندنمی تو یت ما راخدای

.ذارمگ من نمی تو کوتاهی و گفته ، وقد ما را ذهنی فشار داده است  

بپوش خلعت میری جزای مأموری    ز مور و مار خریدت امیر کن فیکون                                                       

خورند در ذهن  میاین که شما را  میگوید. ش ما چی هستگفتیم با. کن فیکون یعنی خدا، یعنی گفت باش پس میباشدمیگوید امیر

خلعت همین  ،ببین انسان حاال تو بیا بزرگی خودت را. خریده ،زنده کرده امیر کن فیکون شما را ،ا هر چی هستحیوانات یاین 

به  ممأموریت داریما  !و پاداش مأموری. بپوش پادشاهی خود راتو بیا لباس یا خلعت . لباسی هست که شاهان و بزرگان میدادند

منظور ما پوشیدن . که منظور ما در این جهان چی هست، ما ما یک بیانیه ماموریت داریم(  استیت میشن )انگلیسی میگویند 

ه ایم میگوید خدا شما یم اسیر مور و مار شده ااین ذهن اسیر درندگان شد ال که ما درحا. ست و پخش کردن عشقلباس حضور ه

در این لحظه به طور کامل  که هر کسی بلقوه واقعا   معنی اش این است. کنید می چرا این کار را. تخریده است آزاد کرده اس را

این از قبل ایجاد  شما نگرانش نباشید، ما ایجاد میشوداین فضایی که درون  و شدن به حضور وآزاد شدن از ذهن را دارد زنده

 ما، میخورند مثل رنجشهای ما کینه های ما نگرانی آن چیزهایی که شما را. رها کنید ت که این مور و مار راکافی هس. شده
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پس ، باش رمیگه ام. نها مور و مار هستشماست؟ آ چه چیزی سبب  استرس. خورند می اینها ما را ،ترس ما ما، حسادت

 نجا رسانده تو بیا این لباس را بپوش و پاداش مأموریت خودبه آ وید فقط باش و شما راگ هی که میال کن فرماناین امر  ،میباشد

آوردن خرد به این  .آرا مش خدایی هست. ودن هست که از اصل ما تشعشع میکندپاداش مأموریت ما چیه؟ شادی ب. هم بگیر را

نید خلق ک ن میخواهدلتاد که هر چیزی که داریشما اختیار د. جهان د در اینهمیخواهر چیزی که دلمان ه آگاهان خلق  . جهان هست

این پاداش هست . خواهید چکار کنید؟ انتخاب کنید می. خواهید روانه کنید به آن سمتی که می و این انرژی پر برکت خدایی را

 ماخلعت حضور هم لباس حضور هم همین لباس پادشاهی . هانعشق هستیم در این ج پخش ما مأمور. و مأ موریت شماست

بر اثر تربیت غلط و یادگیریهای غلط و این چیزهای غلط را . و از این دردسر ها ما را خریده. خدا داده به ما این را. هست

ذاریم گ مان نمی کنیم و نمیاینکه زندگی خود ،ایجاد کردن برای خود و دیگران از آن پایگاه فکر کردن و درد .گذاشتند تو دل ما

. دآزاد کردن و ما را دخریدن ما را گوید که می ، به این روز انداخته ما را. دیگران هم زندگی کنند  

 تو راست کان گهر، غصه دکان بگذار                                                      ز نور پاک خوری، به که نان تنوری

مال انسان . ستاباتمام خردش، با تمام قوه خالقیتش مال تو ،با تمام جواهراتشاین فضای یکتایی  ،گوهر که این کان ویدگ می 

با چیزهای دکان و  گین هر چی بیشتر بهتر و هم هویت شدهمچنی غصه دکان ذهن و. حاال تو ذهن غصه دکان را رها کن. است

و ما را زیر  استرس هر چی بیشتر بهتر ما که مادی هست و میگوید این عقل اگر اتفاقا  . بگذار ،پول و مادیات که شده دل تو

مدیم آنجا بی ما گفت که در ها بسته بود ولی وقتی آ. دکان ما هم رونق پیدا میکند ،که گفتیم چه جوری شوددکان گذاشته تعطیل ب

.ولی اول باید از نور پاک بخوری. این درها هم باز شدن  

  قوت حیوانی مر او را ناسزاستدهایم قبال  خون قوت اصلی بشر نور خداست 

نجا بی من و بعد از آن فضا نور بخوریم هوشیاری بخوریم و بعد این یم آور این نور هست ما اول باید بریعنی غذای اصلی بش

_ رار میکان در اختیار آن فضا قد. نی دکان باز کنیامیتو این دفعه حاال .به سمت بیرون هدایت کنیمرا و خرد رو هوشیاری

ضعیت فعلی بشر همه صحبت سر این هست که و. جا باشیاین  و نمی تونی نجا از نور پاک بخوریی آوبرولی باید . گیرد

عقل . ا بپذیراین لحظه ر. امروز موالنا گفت بیا به این لحظه . و خیل ها تنبلی میکنند و میترسند. باشدباید  جایی نیست که آنجا

به آن اشاره  بگذار بزرگیت که توی این غزل داردنمی ترسی  دیگر. ظه از کار بنداز لح ای یکبر، لحظه در این من ذهنی را

انی این نمی تو ن من و دستگاه من در تو کار میکند و کوچکی و جدایی میل میکندتا زمانیکه ای. در تو  میکند برقرار بشود

 تو به جدایی و محدودیت میل میکند من  .  صلت بزرگی استا. بزرگی ترا فقط حضور میبیند. بزرگی را در خودت برقرار کنی
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بهتر نیست؟ دکان آدم این . اند مواظب دکان باشدتو و هم می نور پاک میخورد این من به فکر دکان هست ولی این حضور هم

. اندرکات مادی هست که من ذهنی آنها را مهم میدنان تنوری سمبل همان هوشیاری های مادی یا ب. دومیشهم بهتر  

   شکوفه های شراب خدا شکفت، بِهل                                                          شکوفه ها و خمار شراب انگوری

خدا شکفته  ن شکوفه های شرابضی از انسانهای بزرگ مثل موالنا آشکوفه های شراب خدا ، شما میینید که در بع ، ویدمیگ

است  این اتفاق افتاده ،بانیم این خرد را بصورت مجسم شده میبینیم ، خ  میخو ات رااین ابی ،نیموامیخ ما این غزل ها را. شده

در تمام  اند باز بشود ودر من میتو اند باز بشود ومیتوهم در شما . پس شکوفه های شراب خدا در این جهان باز شده. دیگر

شراب انگوری در اینجا شراب انگوری نیست بلکه  شکوفه ها خمار. یعنی بگذار بهل حاال میگوید. اند باز بشودانسانها میتو

. وز گفت درها بسته هستامر. ولی خمار دارد .مثل نان تنوری. ن بیرون میگیریدسمبل تمام شرابهایی هست که شما از جها

 د ومیخوری د ومیگیری راتوجه . هید توجه بگیرید از مردماز مردم چقدرمیخوا دشما چقدر میخواهید تائید بگیری.  سردرد دارد

.   میشود انگرسنه ات دوباره بعد از پنج دقیقه  

شراب روح به از آشهای بلغوری           جمال حور به از بردگان بلغاری                                                         

ربله بلغور که میدا د آیمی  که از آن فضا م نچهیعنی آ که جمال حور میگوید. با آن آش میپزند  های گندم هست که دهنید همین خ 

آشهایی  زد بهتر اآی می انرژی که از آن طرف ،هو آبی ک. نچه ذهنت زیبا جلوه گر میکندیعنی آ. هتر از بردگان بلغاری هستب

. معنا مشخص هست. جهان برای تو می پزداین هست که   

نشست مردمک دیدهام به ناطوری                                                خیال یار به حمام اشک من آمد                   

.حمام بدون تشدید بخوانید یعنی کبوتر. اگر حمام بخوانید یعنی که خیلی گریه کردم پس بنابراین این را. یهنی باغبانیناطوری   

( . اگر حمام بخوانید) اطر اشک زیاد من بوداین بخ . شددلم از جنس خدا . ار شددلم از جنس دلد. که این دلم باز شد  میگوید

لحظه به لحظه  چیه؟ سمبل سمبل ،کبوتر اشک من یا گره های زیاد من. اگر کبوتر بخوانید کبوتر اشک من خیال یار را آورد

واقعیت لطیف این در . کور میکنی و به بزرگیت زنده میشوی نی این لحظه که عقل من ذهنی رایعمن هست ایجاد لطافت در

ین مردمک مردمک دیدۀ ما هم. کنید در این صورت پس از یک مدتی شما چشم پیدا می. وگریه کردن شماست. شدن شماست

چون  .. خیال یار ، نه که فکر یار  ،تبدیل را میگوید ش آمد در واقع این پدیدۀوقتی این پدیده پی میگوید. چشم حضوره. حضوره 

امروز به دقت بررسی کردیم که در این لحظه هست  هوشیاری خدایی را. هوشیاری خدایی یار یعنی  خیال... ه که نداریم ماکلم
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   کبوتر اشک حاال این را. زنده میشوید برای یک لحظه شما به خیال یار که عقل من ذهنی کور میشود ینهمو در این لحظه 

 ا  ن که شما به حضور زنده شدید چشم این حضور دائمز آپس ا. هر دو به یک معنی هست ،ردآو یا اشک زیاد شما می ردآو می

نگهبان این باغ  یم یک حضور ناظر دائما  ومواظب شماست به محض اینکه ما به حضور زنده بش. شماست  باغبان این گلزار

شت و نگه دارنده خی. شماست  هیچ موقع بیرون  شما خیال یار را از دلتان ال یار یعنی دیگرناطور یعنی باغبان ، نگهدارنده ک 

.وریدنمی آ  

ها از دفتر چهارم هست که بسیار مربوط این مثنوی  .نماچند بیت بخو ند اجازه بدیدخواهم خوا ی شماامروز ابیاتی از مثنوی برا 

  . صحبتهایی هست که امروز کردیماین به 

او به نور حق ببیند آنچه هست                         آنکه او از پرده تقلید جسد                                                   

پس دو جور  .گرفته و هم هویت شده از دیگران. تقلید هست  تمام فکرهایی که من ذهنی میکند.  ذهن هست توی پرده تقلید همان

ا به حضور زنده از فضای حضور میاد اگر شم در این لحظه یکی. هست که تقلیدیکی از من ذهنی بر می خیزهد . ستفکر ه

این لحظه بدون قید و شرط ، اثر تسلیم یا پذیرش اتفاق  اگر شما در.  لطافت در شما زنده شد اگر در اثر آن اشکها. شده اید 

ن خلق اخودت فکرهای خودتان را دیگر ،ذهن بیرون رفتید از از پرده تقلید یعنی کردید و زنده شدید ین کار رالحظات زیادی ا

هوشیاری  که آن هستند ار ذهنی داریم که خیلی ها االنپس بنابراین ما یک هوشیاری من د. حق ین دفعه به نور  ولی ا. میکنید

 میگوید. انیم بفهمیمهنوز به وسیله این من ذهنی نمی توجسمی هست و یک هوشیاری حضور داریم که اگر تجربه اش نکردیم 

. این خرد حضور ناظر جهان را میبیندر با او با این نو. این نور ، نور  حق هست و نور خداست   

نور پاکش بی دلیل و بی بیان                                                                     پوست بشکافد در آید در میان     

و خودش را  میشکافد علت تراشی بدون بحث و جدل پوست رانور پاکش بدون دلیل و بدون اینکه بیان بکنی بدون  بنابراین پس

موالنا گفته منتها ما با اصرار زیاد در اثر امروز  شما هست، این نور پاک در همه هست هممطمئن باشید که در. دهدن میدنشا

ما  ،دورناز این نور پاک در بیا و ی که تحریک می خواهند بکنند ما ران در معرض بمباران آدمهایگذاشتن خودماتبلیغ در اثر 

بدون من؛ من . یاد کنید من نمی خواهم که من را. یاد نکنیدگفت از من  امروز شما یاد گرفتید از موالنا که. یمن ذهنمیرویم به 

گیرم  می این انرژی را از آن طرف من. احتیاج به یاد مردم ندارم من پس وقتی من به این نور پاک زنده هستم.  خودم یاد هستم

اگر به عشق  ندارم هیچ کس هم به دیدن من نیاید من لیست تقاضا از هیچ کس. نی هستممن مرکز فراوا و در جهان پخش میکنم

.ه به لحظه اصرار در زندانی شدن در ذهن نداشته باشیمد بیرون اگر ما لحظآی می و را میشکافدپوست من ذهنی . زنده نیست  
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او چه داند چیست اندر قو صره                                                                   پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره   

هوشیاری من دار  یعنی. یعنی سکه تقلبی و سکه خالص  ظاهر بین هست و با ذهن میبینه قلبکسی که . زنبیل نی قوصره یع

کسی که . دعیب را به خودش میکش م گفت کسی که من ذهنی داردمروز هم داشتیا. و هوشیاری خالص حضور یکی هست ذهنی

و چه انسان چه انسان به حضور رسیده  ینابنابر د جسم ببیند هخوا می همه چیز را هربین هست یعنی هوشیاری جسمی داردظا

شما پس از . ی خالص هست در زنبیل انسان هوشیار. که در زنبیل چی هست داندنمی. من ذهنی هر دو را جسم می بیندتقلبی 

از آن به بعد من بعلت تحریکات . خته بودم در من هوشیاری از فکر جدا شده تا ده سالگی من پاینطوری ببینید  این خودتان را

. لطهغ. این غلطه.  مهم بیرون و از بیرون زندگی بخواومن یاد گرفتم برو م با چیزها هم هویت کرد خودم را بیرونی من مرتب

بطوری که  د بی نهایت میشودآی میشود این فضا ک ش می در زنبیل من یک فضا باز میشود این فضا سینه من میشود درون من

نم اتو نجا که من میاین فضا به اندازه خداست تا آ. تدفا در من اتفاق می زکه همه چی ن باز میشوداینقدر این فضا در درون م

دیگر از . نیرو میکنیم مدتی تسلیم این یک ن را بعد ازامروز هم خواهیم دید که ما خودما و. اجازه بدم این فضا باز میشود

ما من ذهنی داریم فکر . ما همیشه محاصره این نیرو بودیم. بکند چکار باید میداند.  هاین نیرو خردمند. ن اختیار نداریمخودما

  .نه.. مردم نفهمند دیگر تمام شده دیگه وقتی..  ببیند اند ما رام کردیم و هیچ کس نمی تونیم تو این من ذهنی خودمان را قایمیک

 را او بوجود میارد تمام حوادث تمام علتها را و. لل و اسباب را آن فضا ایجاد میکندما در یک فضایی هستیم فضای یکتایی که ع

د ظاهرا  یک کسی یک چیزی اگر حادثه بد رخ میده. ، آن فضا ایجاد میکندم آیی اگر به درد می. ما از اینجا در بیایمکه ،برای ما

ت که به نام اصل شما به نام خدایی ،چرا؟ در زنبیل یک چیزی هست بنام حضور. ا  آن فضا ایجاد میکندباعث میشود ولی باطن

.ستظاهر بین هم از خواندن اینها متوجه میشود چه خبره. ولی ظاهربین این موضوع را نمی داند باید آن زنده بشود  

تا رهد از دست هر دزدی حسود                                                                   سیاه کرده به دود زر ای بسا   

ببینید و شما شما  را یعنی انسان به حضور رسیده. دتا از دست هر دزد حسود ب َره   سیاه بشود.ای بسا زر را سیاه کنم به دود

از دست هر دزد حسود از آسیب هر برای اینکه .  و او هم به روی خودش نیارد. چرا؟ میگویید این هم مثل من هست. نشناسید

   . در امان بمانددزد حسود 

 ای بسا مس زر اندوده به زر                                                                          تا فروشد آن به عقل مختصر

مالند و زر اندوده بکنند و بخواهند به چیزهایی یاد گرفته اند مثل زری که روی مس ب ای بسا انسانهایی که مس هستند ویک 

شما نمی خرید . ن ذهنی میخرندیعنی عقلهای م ،عقلهای مختصرو اینها را. ین زر هستزر بفرو شند بخواهند بگویند که ا
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م با این ابیاتی که ما از موالنا یاد گرفته ای دیگه اگر کسی زر اندوده هست. شما به درجه ای به حضور زنده شده اید. دیگر

 فورا  میفهمید سرکش چیه ، من ذهنی کیه. یجاد کرده حضور ا این ابیات هم در شما هم به اندازه کافی. یک معیارسنجش داریم

.ید وبه عقل کل دارید زنده میش ،عقل مختصر ندارید ارد و چه کسی نداردوچه کسی عمق د.   

  دل ببینیم و به ظاهر ننگریم                                          ما که باطن بین جمله کشوریم                                 

میبینیم و به  ما باطن را. خدا با حضور شما کار دارد. میبیند باطن را. اینطوری میبیند خدا.ین همه جهان هستیم ما که باطن ب

. مهم نیست ی مافکرها. گ پوست مهم نیسترن. مهم نیست مااتفات مهم نیست ظاهر. پس ظاهر مهم نیست. ظاهر نمی نگریم 

 اصیل حضور ازاو جدا شده و به روی اینکه در هر انسانی چقدر هوشیاری. چه کسی با چه باوری هم هویت شده مهم نیست

. زندگی به این نگاه میکند. خودش قائم شده این خیلی مهم است  

حکم بر اشکال ظاهر میکنند                                                قاضیانی که به ظاهر میتنند                                 

به حضور زنده شده اید؟  نیکنند یعنی آیا شما حقیقتا  خودتاشکل ظاهر م یی که به ظاهر نگاه میکنند حکم برآن قاضی ها میگوید

وقتی ذهن . کنیمنها توجه میبه حضورآ  شاید رد میکنیمبا آدمها برخواول که ما . بینید یا نه به حرف می ر انسانها حضور راو د

آیا شما به حرف توجه میکنید یا در شما یک بودنی زنده هست . یواش یواش زیر سلطه حرف قرار میگیریممیاد و تسخیر میکند 

به  میکنند ظاهر به شکل آن قاضی هایی که  ،انی  کهن کسآ میگوید. میگردن شخص  دنبال بودن زنده در آ که این بودن

.ندهم حکم میدهظاهر  

 چون شهادت گفت و ایمانی نمود                                                                    حکم او مؤمن کنند این قوم زود

لمان شده و ی هم از خودش ایمان نشان داد میگویند این آدم دیگر مسگفت و مسلمان شد یک کماین شهادتین را  وقتی کهگوید می

و یک  به زبان براند ایی راحرفه این که یک نفر یک. تبدیل شدن هست ،که مسلمانی اصیلوید د بگهاما میخوا .ایمان دارد

مدتها باید ال  باشد عمل در نیاورده و به هللا را درست نگفته باشدیعنی کلمه ال اله اال .ولی حقیقتا  تبدیل نشده باشد ،بکند کارهایی

ن نمی ید و چیز بیرونی را دلتانمی پرستیرون دنبال خدا نمی گردید ،حقیقتا  اگر شما در ب. که در بیرون خدا نیست  بگویداله 

یم به کلمه ووقتی همین طوری یک کلمه میگ. ید به اال هللا ون زنده بشی باید بگویید ال اله و یک دفعه خودتاکنید مدت طوالن

یم آن در واقع تبدیل شدن هن بدویم و یک کمی هم عملی نشااین که کلمه ای را بگ.  یمونیست کلمه ظاهر هست باید تبدیل بش

شما تسلیم  ،که لحظه به لحظه. مسلمان شدن یعنی از من ذهنی تبدیل به من حضور شدنود هوشیاری نیست پس معلوم میش

یدن به او را دارید یک آرزومندی که غم رس ،این اشک ریختن یعنی. گفت شما اشک میریزیدامروز   لحظات زیادی را. ویدمیش
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که این بت بیرونی از  هستم یا نه؟ این تسلیم باعث میشود ن هست که من این لحظه تسلیمالحظه به لحظه همه حواستون به خودت

میشود  آن. ماند ؟ خوب خدا میماند خوب یکی افتاد دو تا افتاد هزار تا افتاد تو چی می. افتد و دل شما نباشد حالت خدایی بی

. فورا  قضاوت میکنند که این مسلمان شده یا نشده و کسانی که به سطح میروند. مؤمن  

 پس منافق کاندرین ظاهر گریخت                                                             خون صد مؤمن به پنهانی بریخت

ولی واقعا   مه اکه من تبدیل شد یک چیزی هست، میگوید در ظاهر در باور در ادعامنافق کسی است که . مشخص است دیگر

به  سفر کردم وید منافق کسی هست که سفر نکرده و میگ. سفر بی ما صورت میگیرد. داریم ما سفری یعنی امروز گفت. نشده

آنها به   فروشدمی به شما و به زر دن میدههست اصل نشاکه قلب تقلبی و دروغین ظاهر را . بنابرابن درظاهر می گریزد. حرف

یعنی تمام اقداماتش در . ریزد اما در ظاهر این طوری هست و درباطن خون صد مؤمن را به پنهانی می .که عقل مختصر دارند

آنهایی که تو راه هستند و سفر میکنند هم  بلکه نه تنها مردم به حضور نرسند نه تنها این سفر رو نکنند جهت این است که

 فانه نیست شماواقعا  منص. مه اکه این سفر را کرد ویدهر کسی این سفر را نکرده و بگ. کار منافق هستاین همین .  برگردنند

 آوری این مطلب شاید قابل یاد. ید هشما عقل کل دارید میتوانید تشخیص دهید به حرف آنها گوش ند. عقل مختصر ندارید ولی

جامع هست همه مردم . نیم به او اطمینان داشته باشیم اانی هست که ما میتوانس یک موالنا ،نیم اینجااکه اگر ما موالنا میخو باشد

  هیچ.  ه توی این جهان ، به ما کمک میکندوردرا آ دنیا قبول دارند به عنوان یک انسان معنوی، انسانی که این مطالب معنوی

شما هم قبول دارید اگر انسان دینداری . انیم یک ریزه جهت ما را درست میکندهر بیتی ما میخو. نیست مطلب انحرافی در آن

 نید اعتماداشما میتو. ا نشان دادهبه م معنی درستش را. داده حیقرآن را به زیبایی توضآیه  تا 1955هستید این موالنا نزدیک به 

ظاهر بین هم یم ما هست ذهن بله وقتی تو این کسانی که میگویند آقا ما از کجا بفهمیم ؟. نیدانید بروید و خودتان بخوابکنید می تو

چند نفر . ؟ بزرگان ما بیهوده و بی دلیل بزرگ نشدندجا بدانم که این درست میگویدمن از ک! و آن هم کتابه این هم کتابه. هستیم 

 دنبال. و بیراهه نمی روید. پس شما می تونید اعتماد کنید به این نوشته. بزرگ در دنیا داریم و موالنا یکی از بزرگترینهاست

ش ، تمام ی ها و تمام اقداماتش، تمام نوشته. من شما را می برم و در واقع دارد بیراهه می برد منافقی نمی روید که بگویدیک 

. این خودش نرسیده به آنجا. که مردم را از این سفر باز بدارد ش این هستیگفته ها  

تا چو عقل کل تو باطن بین شوی                          جهد کن تا پیر عقل و دین شوی                                     

 قتی ما این سفر ران فضا میاد وعقل کل از آ. مانند عقل کل. میگوید کوشش کن تا پیر عقل و دین بشوی. همین استجهد ما

 میگوید . ستآنجا اناتهامکفضای همه . با همه امکاناتشقل کل در اختیار ما قرار میگیرد ع. ضای یکتایی شدیمکردیم و وارد ف
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وضعیت ما ساده هست که  این لحظه قبل ازقضاوت در این لحظۀجهد ما پذیرش اتفاق . جهد ما در این لحظه هست . تو جهد کن

 اما عقل بزرگ، عقل زندگی نه. یر عقل میکندو این کار ما را پ جهد همین است. این واقعا  جهد هست. مپذیری می رااین لحظه 

ما هم  باطن بین است و و همان طور که عقل باطن بین یا عقل کل .یعنی ما را با خدا یکی میکند ذهنی و عقل دین ،این عقل من 

 ،قیافه آنها یک روزی خواهد شد که شما وقتی به انسانها نگاه میکنید اصال  . میبینیم باطن آنها را بینیم، می زندگی را در انسانها

 همانطور که بارها گفتیم که مشاهده کنندهو این نگاه . بینید می دگی راشما مهم نیست در آنها زنبرای   ، باورهای آنهالباس آنها

و حاال . زندگی به یک  زندگی هست نگاه. فقانه نیست نگاه سطحی نیسته منا، نگاهاین نگا. جنس مشاهده شونده را تعیین میکند

بینید که  می. جنس مشاهده شونده را تعیین میکند مشاهده گر. میشودنیست با نگاه شما جنسش تعیین اگر آن آدم از جنس زندگی 

برای اینکه اگر شما من ذهنی هستید حرکت . از من یاد نکنید ویدچرا موالنا میگبینید که  یم . ذاریمگ هم می یما چقدر اثر رو

ن کنید می خواهید از جنس خودتااه میی نگسبه هر ک باشد تشکیل شدهگی و درد و هسته مرکزی شما از هم هویت شد میکنید

 یشما چقدر خصارت وارد میکنید این طور.  دت جسمی به شما نشان میدهاصیو میخواهید او را جسم ببینید و او هم خ. بکنید

. ه اممن تبدیل شد و میگوید نشده منافق هم کسی هست که تبدیل. به هر کسی که میرسید او را از سفر باز میدارید. راه میروید 

و . کنهجسم می.. ..کنه جسم می... جسم میکنه  از جنس نها راکه آ ن خاصیت را داردمیکنند ولی هما اعتماد ردم به اوم

انی از جنس زندگی ولی یک باطن بین، یک انس. من جسم نیستم نه ولی در ظاهر میگوید.برمیگردد و خودش را هم جسم میکند

به آن یکی . درجه ای، جنس آنها را تعیین میکند به آنها را از جنس زندگی میکند. را زندگی میبیند انسانها وقتی حرکت میکند

با . و هم به آنها کمک کرده تا به زندگی برسند برمیگردد خانه هم خودش از جنس زندگی هست... میرسد، به آن یکی میرسد 

شما هم باید . خدمت کرده یا نکرده؟ بله.. دمخدمت کرده به مر. با به واکنش وادار نکردن آنها. با باز کردن فضا  ،برخوردش

. غوش مهرش گرفتهعقل کل همه را در آ. ا کسی ندارهپس عقل کل ستیزه ب. د مانند عقل کلیوبشکوشش کنید پیر عقل و دین 

.من ذهنی عقل عقل کل یعنی عقل خداست در مقابل  

بسیار سطحی بین تشخیص داریم یکی عقل من ذهنیه که ما دو جور  : دتوضیح میده و االن هم دارد هپس موالنا به ما گفت  

یک چنین عقلی . هست  برای اینکه بر اساس حسهای ما و فکر ما تشکیل شده و یک چنین منی دل ما ،هبیهست و بسیار ظاهر

 ذهن از وقتی که ما و در ما ظاهر میشود یک عقل دیگه خرد کل است. بشناسد و دهوشیاری حضور را تشخیص بده نمی تواند

با گذشته و آینده و  ، که با زمان روانشناختی کار میکند،فضای ذهن . ن داد که بیاییم به این لحظهو راهش را نشا. زاده میشویم

حضور و  خدا و در این لحظه و و عدم را دتشخیص بده نمیتوند این لحظه راچون ه عقل من ذهنی باشد یک چنین عقلی ک
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ابراین بن .دنمیده هد که به اوو از فرم این لحظه زندگی می خوا. بیند می رمش رالحظه فقط ف  از این  دتشخیص بده هوشیاری را

  :که  اما میگوید.ده زندانی میشود ینده و به این ترتیب در زمان روانشناختی یعنی گذشته و آینبه آ موکول میکند زندگی را

خلعتش دادو هزارش نام داد                                              و گشاد                             ر از عدم چون عقل زیبا  

هیم دل ما باز از دست مید ، ما دل مادی رادر ما  نمایان میکند یکتایی عقل حضور را ن فضاییعنی وقتی زندگی از عدم یعنی آ

نام روی آن  تاو هزار ص دیگری به ما میدهدمی دهد ، یک تشخی ، یعنی این لباس حضور را به مامیشود و خلعت می دهد به ما

. ، بی نیازیه یا حالتها که یکی از این نامها ، صفتها هد بگویدو االن میخوا. یعنی خدا هزارش نام داد. گذاشت  میشود  

د هیچ او محتاج کسکمترین ز آن نامهای خوش نفس                                                                     این که نبو  

هر چیزی که  دم که بهن داشتیم با این عقل این عقل خوشاز دیگرا ، تقاضاهای زیادیما که در من ذهنی با هوشیاری جسمی

که ما محتاج  یک مشخصه بارز آن این است ،به فکر و عمل ما رودیعنی از ما برکت بودن می. ن میرودبرکت به آ دمیده میشود

گفت با  امروز د،یادمان باشه با این توضیحاتی که موالنا میده. یعنی از هیچ کس هیچ توقعی نداریم. م یونمیش دیگری هیچ کس

ویکی از . یمونیم بشاما وارد فضای وحدت نمی تو نی اگر من ذهنی با ما باشدیع .به حضور رفت نمیشود ذهنی من

حقیقتا  احساس نیاز نمی کنیم شما این حضور را  شما اگر هست انتظارات زیاد از انسانهای دیگر ،ذهنی خصوصیتهای مهم من

تا حاال از خدا یا هوشیاری یا  یم که شما هر تجسم ذهنیومتوجه بش نیم االن این موضوع رااخو ریم میدا. تجربه کرده اید

 ن راواهید خودتاشما اگر بخولی  . این تجسم، تجسم ذهنی بوده و اصال  ربطی به حضور نداشته. حضور داشته اید ، آن نبوده

 ما وقتی . گفت درها بسته بود.  ان میکندنمای ثار این حضور در بیرون خودش راید که آوکنید ممکن هست که متوجه بشامتحان 

روابط شما با بچه هاتون با همسرتان با ید که ویک دفعه شما متوجه میش. بدون من رفتیم در آن فضا درهای بیرون باز شد

یکی از . کم شده یا به صفر رسیدهف تر و بهتر شده و نیاز شما برای تقاضا های من ذهنی از دیگران ن خیلی لطیدوستانتا

 ت موجودیتی بودید که فکر میکردید برای تثبیشما ممکن هست که قبال  این طور. و ایجاد درد هست. نیازها ، نیاز به دعواست

با کسی  ،مهن بدام یک موجودیتی نشدهن بموقعها یک خودی نشا ستم باید بعضیخودم یا که رئیسم یا پدرم یا هر کسی که ه

در چه مقامی  م یک اوقات تلخی باشه تا مشخص بشود چه کسینه هادرخ. دعوا کنم یا کسی رو بیرون کنم کسی رو اذیت کنم 

کان برای شما پیش آمده که و این ام. شما نیازی به ایجاد اوقات تلخی ندارید ، نیستتیاجی اح  وید اینها دیگرهست و متوجه میش

اکنش هیچ و. یدههم با شادی بودن انجام بد ن زنده باشید و همه کارهای شماصبح پاشید از خواب و لحظه به لحظه به شادی بود

دگی و لطافت زندگی و زندگی وبرکت زنید و همینطور خرد هند ننشا مقوامتی در مقابل هیچ اتفاقی منفی در مقابل هیچ کس یا
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و اگر  نیاز به اوقات تلخی و دعوا نداشتید ای هیچ لحظه. نه و باز بخوابید خش کنید و شب هم بیایید دوباره خاپ گی راعشق زند

اد درد برای خودش چون احتیاج برای ایج به صورت یک قطب استفاده کندرایعنی شما  کسی خواست با شما اوقات تلخی کند هم

خشم او را و  عشق شما، و و این لطافت شما دهیدمی ن را در آنجا قرار و ایشا نیدکمی پذیرشتان را باز شما هم آغوش  دارد

از شما  نخواست بعد گذاشت رفت دنبال کارش و دیگر شد و او لطیفتر شد حالش بهتر بینید که می. میکندگرفتاری او را کمتر 

نه ها در زندگی شخص شما بوجود آمده و دیگر به زیادی دراین زمی حاال خواهید دید که پیشرفتهای.به عنوان قطب استفاده کند

ضرر مادی نمیزنید نمی آیید با یکی مدتها ارتباط کاری برقرار کنید و سر یک چیزی دعوا کنید و . خودتان ضررنمی زنید

ب ، اینها نشانۀ پیشرفت. از این ضربه ها را به خودتان نمی زنید. اوقات تلخی کنید و ول کنید وبگذارید بروید است ، ولی این  خ 

که با ذهن شما تجسم کنید که من حضور را دیدم و مثال  آن موقع که من آنجا بودم حضور داشتم اینطوری نمی تواند باشد برای 

اینکه ذهن هیچ شناختی از حضور نداره ولی آثار حضور به صورت شادی بودن و آرامش شما، فضا داری شما، فضا باز 

حاال میگوید یکی از آنها این هست که شما به هیچ کس دیگه محتاج نمی شوید . ش را نشان میدهد کردن شما و در دید شما خود

. حاال شما با این معیار خودتون را امتحان کنید. برای هیچ کاری نه برای خوشی و نه برای ایجاد درد  

تیره باشد روز پیش نور او                           گر به صورت وا نماید عقل رو                                                   

یعنی تشخیص . عقل حضور اگر به صورت در بیاد، این نور روشن خورشید در مقابل او تیره است ایناین عقل کل، میگوید

ده هست و سنجی نقدر خردمندانهآ ،ا بدون من رفتید به فضای یکتایی آنقدر جامع و آنقدر بجاعقل کل یا عقل حضور یا وقتی شم

. شودوند و عقلها جمع بشوند مثل او نمیکه هر چقدر روشنایی در ذهن بوجود بیاد، ذهنها جمع بش برای اینکه این عقل کل هست 

و هر چقدر  که روز که خورشید هست حسهای ما را تحریک میکند و فکرهای ما را سبب دیدن میشود و فکر ما میشودبرای این

 به هیچ وجه به قدر هم دقیقتر باشده این تشخیص ذهن هر چهد بگوید کنی میخوایع. او هیچ استمقابل  در باشد ترهم که روشن

. حاال یک چیز دیگر میگوید.بول داشته باشیمحتی در سطح باور ق ن راه ما ایاین خیلی مهم هست ک. عقل نمی رسد پای آن  

ظلمت شب پیش او روشن بود                                               ور مثال احمقی پیدا شود                                   

در این صورت  حالت مثالی پیدا کند تجسم بشود.  هبی عقلی ،ذهنی دل ما باشد این احمقی است اگراحمقی یعنی وقتی من میگوید

اند دم نمی تویعنی از شب هم که آ .ستف هست که شب در مقابل او روزهاین به اصطالح عقل جزئی من ذهنی اینقدر ضعی

میکنیم که مثل شب  برای اینکه ما با عقلی کار. پیش ببریم انستیم کارهایمان راپس میبینید که چرا ما نتو. ستتاریکتره ببیند

 خوبیهای ما در. نبوده  آید بی برکت هست ، هیچ صالحی در آن وقتی به عمل در می حاال دارد توصیفات دیگری میکند. هست
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بینید که وقتی در این لحظه که کوچکه یک اتفاق کوچکی  پس می. ما در نظر گرفته نشوده مصلحت. آن در نظر گرفته نشوده

شما دسترسی پیدا میکنید به آن عقل کل معنی اش . پذیرید این اتفاق را و عقل کل بجای عقل من ذهنی می شیند می شما افتد می

از شب هست تعطیل شده و آن ی اش این است که در این لحظه عقل من ذهنی که تاریکتر معن. این نیست که شما عمل نمیکنید 

  درسته؟ .د آی از آنجا می همه صالح دیده ها و مصلحت شما.  ندکار میک روز در مقابل او مثل شب هست دارد عقل که

لیک خفاش شقی ظلمت خرست                       کو ز شب مظلم تر و تاری ترست                                                  

من ذهنی از یعنی عقل . مظلمتر یعنی تاریکتر ،مظلم یعنی تاریک میگوید. باید دقت کنید که موالنا چی میگوید اینجاها هست که

 تی شما بر اساسوق به عبارت دیگر. ن هم مثل شب استآ.  شب که آدم جایی را نمیبیند. استترشب تاریکتر، تیره تر، کودن 

نها عینک دید شماست بعد بعالوه دردهایی آو. است دل شما قرار داده ام بیرونی رامده اجساین بافت آ و بافتی که دل شماست یک

هم  را هم حساس گناه، خبط ، حس جدایی و تنهایی اینهاانتقام جویی ، حسادت ، نگرانی، ا رنجش کینه توزی،، ترس مثل خشم

آیا اینها به نفع ماست؟ شما . نجا چه عقلی در میاد وقتی ما فکر میکنیم رفتار میکنیم اینها دل ما باشه از آ دیاضافه کن ی آنرو

این مطلب هم در مورد فرد صادقه و هم در . چرا کارتون پیش نرفته. شما به خودتون لطمه زدید تا حاال حاال خواهید دید که چرا

من ذهنی بدبخت این  یعنی نی بدبخت، که این خفاش ، شقی یع میگوید. یکنندعمل م که بوسیله من ذهنی جمعی.مورد یک گروه 

به جدایی و محدود اندیشی و  همه کار اوکه  ای داردنی من ذهنی ذاتا  یک هسته همون حرفی که اول زدیم یع. ر هست ظلمت خ

ذات ما از جنس هوشیاریه  که به این نداردیعنی کاری . وچک شدن بی خردی ومیل کردن به ایجاد درد، ضربه زدن به خود و ک

لیک خفاش  .خردی به بی میل میکند شهای این فقط دائما  با مکانیزم. نیم ریشه بی نهایت داشته باشیم اما میتو.  ،خداییت است

درد رو . زحمت را زیادتر کند. کودنی را بیشتر کند. واسش به این هست که تاریکی را بیشتر کندح همیشه شقی ظلمت خرست

راه  و ه یک نفر در یک شب تاریک راه میروددرست مثل اینک. بیشتر ما در گیجی به سر میبریم. زیاد تر کند ما را گیج تر کند

میخواستم شما به این توجه کنید که . لیک خفاش شقی ظلمت خر است. توی دره بیوفتد یا پرت بشدنا همواره ممکن هست که  هم

  .اضافه کردن را م ما میل میکنیم به ظلمت خریدن و ظلمتتا زمانی که من ذهنی هستی

با نور روز                                                                          ورنه خفاشی بمانی بیفروزاندک اندک خوی کن   

ن گذاریم روی خودمامی  ا تمرکزمان رام. ین لحظه که ما هستیم در ا ،با پذیرش اتفاق این لحظه! کوچولو کوچولو! اندک اندک  
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اذیت . ساکت است. به نور هوشیاری، در حالی که خفاش که من ذهنی هست چشماش نمی بیندما عادت میکنیم خو میکنیم  

اگرعقلش را بکار .اگر به او انرژی بدهید شما، این انرژی او را تحریک میکند بلند بشود عقلش را بکار می اندازدچون  نمیکند

. ندازد دیگر اجازه نمیده به شماب  

این . روا میدارید  نید که روز به روز دارید به خودتان زندگی راشما باید در عمل تجربه ک اندک اندک خوی کن با نور روز   

اگر فکر میکنید حقتان نیست این میل به ظلمت من ذهنی . تفاده کنید ن اسدی بودن و آرامش خدایی خودتاشاحق شماست که از

اگرهمه اختیار را بدهی به دست   چون .نور  روز وگرنه خفاشی خواهی ماند بدون یواش یواش خو کن به نور  میگوید. هست

.جاد درد برای خود و دیگران عالقه مند است  یبه ا به بی خردی من ذهنی  او ،یبه تاریکی من ذهناین خفاش ،  

قدم به قدم ، اندک  حال زیر نفوذ این خفاش و من ذهنی بوده اید؟ آیا دارید آیا تا به وده؟ببینید تا حاال وضعتون چی ب پس شما 

 نور خدا هیچ عالقه ، بهور هوشیاریبه ن نییع، اول بدانید که این خفاش به این نور روز ؟این نور روز عادت میکنید اندک با

. ن ببینیدای ندارد، دائما  میل او به محدودیت است  در خودتا  

 

 

  دشمن هر جا چراغ مقبلی است                                                                 شکال و مشکلی ست    عاشق هر جا

م همن میخوا. عاشق مسئله هست. نجاستمسئله هست این من ذهنی عاشق آ. الشکال یهنی اشک. هر جا که اشکال هست میگوید

انجام  کارم را ،خورد میکنمبا مردم بر ،م سر کارموم بیرون میروبح از خونه میرید که من صویبگ ،شما از خودتون سؤال کنید

و حداکثر  به مسئله تبدیل نکنم م چالشها رامیل دار. یا نه و مشکل تراشی و مسئله سازی هستم؟  آیا من عاشق مشکل. مده می

، مشکل  ر شما عاشق ا شکال هستید و مشکل هستیداگ. م به مردمهو سرویس بد به نحو احسن حل کنم گذارم اینها رامیتوانم رو 

شما  ،هویدی هم به میگخوب زندگ. میبینم و مشکل دوست دارم ید که من این لحظه را مشکل وییگشما دارید م. پیش خواهد آمد 

ک خدا این چنین چیزی وجود ندارد که ی. هیچون تو میخوا. خوب من این لحظه را برای تو مشکل میکنم مشکل دوست داری؟

که  دارید خدا میاد به شما رحم میکند، یک لطفی میکند شما رو یک کاری میکند و شما هم که مشکل دوست! شما هست و یک

با این لحظه آشتی . ی با خدا آشتی کنیهمی خوا هی تسلیم بشوی،شما میخوا. کارها همه از ما شروع میشود! نه. دمشکل نتراشی

شما . میپذیرید که در این لحظه اتفاق این لحظه رادراز کنید این شما هستید  باید دستتون راآشتی کنی اول شما  کنی با زندگی
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 وقتی درست. دهمسر بده دزندگی بده دنه بدهخا. خدا اول بیاد زندگی من را درست کندحاال ید کهوینباید بگ. اول باید شروع کنید

. اینها سطحی بینی است. همچین چیزی وجود ندارد. رموایمان می آ موقع و من شد من میفهمم که خدایی وجود دارد  

 ،این الگو، الگوی من ذهنیه، الگوی تنبلیه، الگوی عدم اقدام و عدم احساس مسئولیت و قدم پیش گذاشتن. شما نخواهید رسید

دشمن او هستید  انه، چراغ موالنا روشنه،  آیشما جایی که؛ مقبل یعنی نیک بخت؛ یک چراغ نیک بختی روش. الگوی من ذهنیه 

که برای این. دم دشمن او هستبلند شده این آ ییعنی هر جا نور معرفت دشمن هر جا چراغ مقبلی است .هستید؟ حقیقتا  یا دوست او

.به خفاشی هر لحظه میل میکند. خفاش سیرته  

ما خود نور هستیم رفتیم ذهن  .برای اینکه ما الالصول هوشیاری بودیم وبعد رفتیم خفاش شدیم. حاال خفاش نبودن خیلی سخته

زمانیکه بیدار . ولی تحمیل شده به ما . اصال  و اصالتا  ما خفاش نیستیم. ما را به زحمت وا می دارد ،خفاش شدیم این خفاشی

 ترسها. خیلی ها همیشه مشکالت را میبینند. بینید شما مشکل می. یم از خفاشی استعفا میدیم و عاشق ا شکال و مشکل نیستیموبش

. بینندمی برای اینکه مشکل را. چقدر ترس ایجاد میکندکی شما تلویزونهای ارتباط جمعی، روزنامه ها ببینید . ایجاد میکنند را

از . باید در آغوش بگیرید  راچالشها  باید یعنی شما. حضور ، آن مقبل، راه حل را میارد. برای اینکه خفاش تاریکی را میبیند

. جنگ ایجاد میکند. هم فرد را و هم جمع را. ترس گیج میکند آدم راو. یدش مهر شما راه حل بیاآغو از ایناین آغوش شما،

. ن نگاه کنیمبه خودما ،مشخصه. جنگ موفقیت من ذهنیست. جنگ بی سامانی می آفریند  

 

تا که افزون تر نماید حاصلش                                                                          ظلمت اشکال زان جوید دلش    

 هست انتقاد نمیکنیم ما، ما یک من ذهنی داریم امروز گفتیم، این مکانیزمش اینطوری ،میگوید حاال انسانی که خفاش سیرت است

رد ایجاد کلی هم د ،، تا حاال خدمت کردی به ماکندید دست شما درد نویبارها گفتیم شما به من ذهنیتان میگ. و به ما کمک کرده 

م با تو هخوا م و میهنمی خوا من دیگر تو را. بوده و االن من فهمیدم جریان چی هست هم برای بیداری من وت یدردها. کردی 

 دیگر. مهانم هم تو در زحمتی و من هم اینجا گرفتار شدمیدا. زحمات شما را هم میدانم آندوستت دارم و قدر. خداحافظی کنم

 م قرار بود درد ایجاد کنی و من رام دنبال خالقیتم و اتحادم با خدا و تو هوبر داحافظی کنیم ومن دیگرنجا از هم خاجازه بده ای

یم تا وامابه شرطی که بیدار بش. هم میرودو او. و قدرشناش خدمات شما هستیمخدمت کردی به ما بیدار کنی به اندازه کافی 

چون دل . م همین است، اگر شکل بیاد دل ما بشود همین مسئله هست دیگرشکال هاین اشکال این مسئله، البته اَ  گویدمی. حدودی

 دل شما جسم هست یعنی این قضیه، خیلی ساده است. دآی روشنایی می آید دل ما عدم باشد جا میما از جسم هست تاریکی از آن
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ه که این لحظه از زندگی از خدا نقدر مهمبرای شما در بیرون خیلی مهمه ، آ هم هویت با جهان مادی هستید یک چیزهایی شما

علت . رتر و مهمترندگاه نیستید؟ برای اینکه برای شما اجسام معتبچرا شما االن آکاه هستید از اجسام و از خدا آ. ید بی خبر باش

 ، ستبرای این هر لحظه این من ذهنی دنبال مسئله ه ، میگوید دل او ظلمت مسئله را برای این جستجو میکند. دیگه ای ندارد

 یک کسی با هواپیما شش ساعته میرودکنید ما اینجا در لسانجلس هستیم  فرض مثال  . برای اینکه حاصلش بیشتر به نظر میاد 

قضیه خیلی  این هر دو یک کار کردن ولی برای آن کسی که با االغ رفته. ک یک کسی هم با االغ شش ماهه میرودنیویور

هم مسئله ما . دم ولی در اصل این دو تا یک کار کردنه امن خیلی کار مهمی کرد میگوید. خیلی زحمت کشیده است و مهمتر

جنگ ایجاد می کنیم و مدتها . من کار میکنم من ذهنی میگوید. وییم کار میکنیمتا بگ ایجاد میکنیم و شروع میکنیم به حل مسئله 

این که کار . اری میکنی؟ خوب از اول جنگ نمیکردیچکاری د. یم داریم کار میکنیمویمیگ. مسائل از جنگ مانده را حل میکنیم

د و ما نیم بیایویمیاندازیم میگ چند نفر هم به زحمت. دا  زحمت میکشیم آشتی میکنیمنه بعخی میکنیم تو خاما اوقات تل. نیست که

 مین کار رادوباره هدوباره دعوا میکنیم . هیچ نتیجه ای هم نگرفتیم. آشتی کردیم. خوب کار مهمی میکنیم. دشتی بدهنرو آ

و . ببینید. هممن دارم کار انجام مید چرا؟ برای اینکه این من ذهنی میگوید. میکنیم دوباره همین کار را...... دوباره دعوا. میکنیم

  :میگوید. دیک چیز دیگری را میگویداالن دار

نهاد زشت خود غافل کند وز                                                                         تا تو را مشغول آن مشکل کند     

ویم ش یم، مشغول آنها که میوش ن و جنگهای گروهی میائل حاصل ازاوقات تلخی شخصی خودمابله ما وقتی مشغول حل مس

نقدر مشغول آطور نیستید؟ آیا شما این . پیدا کنیم بیاییم منشاء را. میل میکند به جدایی. ین من ذهنی ظلمت پرستهکه ا ن میرودیاتا

. ن رفتهالت هستید که سرچشمه مشکالت یادتاحل مشک  

سازی و مهم جلوه گر افتی که دائما  به جدایی و معتبریک ب. که اول توضیح دادم. که نهاد زشت این خفاشی هست بنام من ذهنی

بخرد و تاریکی  ظلمتد هو مرتب میخوا .سر تو دل قرار دادن آنهاست  ردادن چیزهاست و خواستن زندگی از چیزهاست و آخ

زیر  دوقدر شما را مشغول مسائلش میکند که شما هم که سنتان باال میروب آنخ. شما نبینید تا به شما لطمه بزند ،که ایجاد کند

.  یمه اچرا ما اینطوری شد که این دکتر آن دکتر که دیگر یادمان میرود شدیمنقدر مریض سترس آا    

به نظر این من ذهنی دارد به ما خدمت . ما بودهاین کار برای بیداری  ان باشده این صورت درآورده؟ یادمب چه چیزی ما را

کارش این بوده که به ما بگوید بابا هر چه . ،ولی ما بیدار نشدیم این خدمت کرده به ما با این کار اگر درست نگاه کنیم. میکند

. رو یک جای دیگرفضای ذهن جای اقامت تو نیست تو باین  . زودتر از من جدا بشوی از من بهتر است  



          1931ابان  12 -2510نوامبر  2:  گنج حضور                                                                  تاریخ اجرا 085برنامه شماره 
                                              

 
 

45 
 

. تو هم نمی فهمی و چسبیدی به من. دارم اذیت میکنم که تو بروی من مرتب. سفر را شروع کن . که اسمش فضای یکتاییه  

ک سر چشمه دارد گذارید کنار و بگویید این یب هر مسئله ای ایجاد کرده مسئله را. نهاد زشت این خفاش غافل نیستیدشما االن از

وده که او بد بمن رفتم با یکی زندگی کردم بعد جدا شدم بعد توجیه کردم . علت اصلی در من هست.  اردعلت اصلی د یک

ویم این هم به درد نمی خورد و میگ سومی هم بد بوده االن هم دیگر. ه دواج کردم دوباره توجیه کردم که او هم بد بوددوباره از

وی که در تو یک چیزی هست که کار را چرا متوجه نمیش. همه بد هستند یا شانس ندارم  ،ا زندگی کنمکه من تنه بهتر است

! ؟ تشخیص بدهآن چیز چیست. خراب میکند  

:که میگوید میخوانم، سریع برای شما بله چند بیت هم  

باز ناید رفته یاد ان هباست                    بر گذشته حسرت آوردن خطاست                                                         

من  .من ذهنی بر اساس گذشته هست بر اساس زمان روانشناختی گذشته و آینده هست. به کار ما مربوطه نم چونامیخو اینها را

ن گذشته تمام شده این بنابرای. نید شمااین را میدا. ینده که به ثمر برسدبه آ میرود که داردثمر نرسیده هست گذشته به یک ذهنی 

ما ناشی از  هتل ید تماماگر خوب دقت کن. شما نباید رنجش از گذشته داشته باشید االن اگر گذشته تمام شده .خوب یاد بگیرید را

که  افتاده من ذهنی که میخواهیم تعطیلش کنیم من ذهنی ما گفته این اتفاق این اتفاق این اتفاق نباید مییم بنا برویه میگاین است ک

. ذهنی تکیه کردید نگره این هست که شما به این عقل مننشا. اده که نافتاده فتافتاده و این اتفاق و این اتفاق این طوری باید می ا  

. قضاوت کرده و این قضاوت همیشه غلطه ،توجه به اینکه من ذهنی من اتفاقی افتاده شما باید ببخشید باهر  .من ذهنی نمی داند  

:هبا یعنی بیهوده، بله گفت. دارد برای اینکه من  

 

 گفت دیگر بر گذشته غم مخور                                                                      چون ز توبگذشت ز آن حسرت مبر

ده یآن را بخش اتفاق این لحظه تمام شد باید کال   وقتی ، وقتی گذشت .شما به گذشته غم نخورید ویدمیگ. این هم شبیه آن هست

. حسرت نبرید. باید تمام کنی. تمامش کن ،نمیشود اگر تمام. باشید برای شما باید تمام شده باشه  

نیمه  که بیشتر مردم از دسته بوده که یکی عاقل بوده یکی نیمه عاقل بوده و یکی نادان . بله این ابیات از قصه سه ماهی هست 

ی که عاقل میشنوند و آن یک آن را و ماهی ها صیادان میروند تور بیاورند. ا میدانید دیگه قصه اش ر کسی که عاقله.. عاقلند

 بعضی از ما. به فضای یکتایی  غاز میکند میرودآ ش رااز این فضای ذهن زودی مسافرت هکه عاقل یعنی هر بوده زود میرود

.فرصتی داریم ما که بریم یک. ندما را بگیرمیخواهند  د وحاال صیادان آمدن. هیم این قضیه راک ش مید دائم  
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: میگوید  

 میروم بر وی چنانکه خس رود                                                                            نی بسباحی چنانکه کس رود

 نید کهمیدا. پذیر میکنید  دتان را آسیبخو همیعنی شما. باال را میاردو سینه اش  یعنی خودش را مرده میکند روی آب می اندازد

حاال . و ما شنا میکنیم نطور که شنا بکنید،نه آ نطور که خس روی آب میرود،و همییرید خودتان را به مردگی میزنید د بمبای

و عمل نکن چون تا حاال با آن عمل و فکر کردی که  نکنداریم میگیم که با من ذهنی فکر. چطور شنا میکنیم؟ با من ذهنی

فضای یکتایی  آب نطوری رویآ شما ؟نه آنطور که ، خس چطوری میرود. ودیایی برسی تا حاالموفق نبفضای یکتبه  یچطور

. ن طور که شناگر شنا میکندنه آ ،این اقیانوس یکتایی روی یدومیر  

منست از عذابپیش از مرگ ا  مرده گردم خویش بسپارم به آب                                                                   مرگ   

 اگر شما لحظات کوچولو را. بمیریم نیمایک لحظه کوچک میتو ولی . نیم بمیریماعه نمی تویم؟ یک دفوپس چه جوری مرده میش

.یدوپذیرید قبل از قضاوت بطور کامل مرده میش هر لحظه که می.ید جلو ورکه این لحظه هست بپزیرید و همینطوری ب  

چکار  .بمیریم، ، پیش از اینک راستی راستی بمیریمو مرگ پیش از مرگ. هید به زندگی که شما را بسازدیدنی شما اختیار میع

آیا لحظه به لحظه  ولی. شما شنیده باشید قبال   اینها را ممکن است ،امنست از عذاب. داریم میکنیم؟ نسبت به من ذهنی میمیریم

هدید من ذهنی نباید اجازه ب. ید توسط من ذهنیهشعار نباید بد. ی نمی میردیک دفعه من ذهن. یمیریدکوچوکو کوچولو کوچولو م

. اید بمیره باید اینطوری بشود باید ان طوری بشود، بله آدم ب بگوید  

د ولی اینها را میرود و از شعار شادی میده ،دشعار آرامش میده ،شعار صلح میدهد. شعار مردن میدهد. میرد من ذهنی نمی

وقتی .  روشهای خودش شما را به فضای یکتایی نمی رسوند. رو با روشهای خودش طلب میکنداینها . ندبیرون طلب میک

ر  .. د ذارید ، او را قوام ببخشیگمن ذهنی ب شما دم به دم   بکند،  این یعنی مردن؟ نمی شود اجراهد روشش را واخودش می خ س 

نده بگین من ذهنی ام  ر  گ  ی خود ، ترس به جای خود، رنجش به جای خود توقعات به جای خود ولی خشم به جا ! دارد میمیرد م 

!!!! ذهنی ام دارد میمیرد ید که من  هشعار بد  

ن تسلیم به اتفاق این لحظه و آ. ستا آن هم کوچولو. ین لحظه استمرگ اختیاری همیشه در ا. مهمرگ اختیاری دارم انجام مید

ذارید در اختیار زندگی ، یک گمی شما خودتان را. اتفاق این لحظه هست پذیرشویم تسلیم به زندگی ودر واقع باید بگ. هست

.لحظه  

 مرگ پیش از مرگ امنست ای فتی                                                                     این چنین فرمود ما را مصطفی



          1931ابان  12 -2510نوامبر  2:  گنج حضور                                                                  تاریخ اجرا 085برنامه شماره 
                                              

 
 

47 
 

یا تو بمیر ای لحظه به لحظه ب منی می خواهی ؟ای ،پیش از مرگ امن هست مرگ حضرت مصطفی، حضرت رسول گفته که

که گفته ین استبله این هم. جوان  

الفتنیِاتی الموُت تُموُتو ب          ُمو ُتو اُکلکم من قبِل ا ن                                                                        : گفت   

ببینید دو جور . ید و شما را با فتنه بکشدد یعنی مرگ جسمی بیاینکه مرگ بیااز آتک به تک قبل . بمیرید  همه شمافرموده که 

بیاییم به این لحظه و . از گذشته و آینده که بودیم بیاییم به این لحظه ،مردن داریم یک جور اینکه ما این لحظه بیاییم به این لحظه

از  و چون این لحظه زندگی هست. ه نمی بینیملحظه را این لحظ این. بینیم من ذهنی داریم و این لحظه را جسم می ما ببینیم که

شما اگر فرم این . فرم این لحظه را بجای این لحظه میبینیم. بینیم ن را نمیما چون من داریم آ. از جنس خداست جنس هوشیاریه

فرم این لحظه که ستیزه کردید یا  حاال با. زندگی هست در این لحظه به نید که فرم این لحظه پنجره ورودبینید بدا لحظه را می

که میپذیرید  فرمش را که این لحظه .  این خیلی ساده است.  االن مقاومت تبدیل به صفر میشود. نمقاومت کردید در مقابل آ

. بله. این اسمش مرگ اختیاری هست. ردیداین لحظه م   ،شما  

به تدریج ما در سلطه من ذهنی و دردهاش . االخره باید بمیریمید، ما که بمیراگر شما به این حرف گوش ندید به طوراختیاری نَ 

بدون اینکه ما  ،مان باالخره با آشوب در وجودمان در ذهنمان در تنمان با خرابی جسم. و این غیر طبیعی هست. قرار میگیریم

. میم، میمیریوبه منظور اصلیمان زنده بش یم،ویم، به حضور زنده بشوبه نور بش یم و شفافوصاف بش  

و تا زمانیکه که توی . ود و ب رودگاه بشط برای اینکه هوشیارانه به خودش آد به این جهان فقآی هوشیاری میکه  دآی به نظر می

. یمونیم برازندانه که ما هیچ جا نمی تو جا که زنجیری به پایمان هست که یکنیک گرنتینه ای هست آ ذهن هست  

. یم ونیم براوتنجا بیرون نمی از آ ماند د یک محوطه مثل زندان میوار. من ذهنی هستید توی یعنی شما فکر نکنید که آزادید اگر

 یک دفعه هم من ذهنی را. هم بمیریمن هم این لحظه هست که با پذیرش اتفاقات این لحظه پشت سر فقط یک راه داریم و آ

. نیم بکشیمانمیتو  

د من ذهنی با کسی مخالفت کنی ددعوا کنی دمخالفت کنی ا اگر شما با اوشم. میشودتر  قوی. با ستیزه و دعوا من ذهنی نمی میرد

تسلیم پذیرش اتفاق این . کند تسلیم هستکوچک می واندازد، اندازۀ او ا تنها چیزی که عقل او را از کار می.  قوی تر میشود

این دفعه وقتی به اتفاق این لحظه . آینده برای رسیدن به یک چیزی در  پله میکند و یا. هنی آن را فرم میبیندکه من ذ است لحظه

. در آینده نیست که به من زندگی خواهد داد پلکان یک اتفاق دیگر این ید کهویرسیدید، بگ  
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به آن اتفاق برسم، اشکالی ندارد  من اتفاق زندگی نیست من میخواهولی در آ ل بشودوص فاق دیگری به یک ات اندبله این میتو

. ینید که منی ت من ذهنی کوچکتر میشودب می. زندگی نیست ولی در آن  

میکنمظاهراً کار تو ویران میکنم                                                                                 لیک خاری را گلستان    

جای خودش  ر همه چیز رابه آج که ساختیم با هزار زحمت آجر زندگی این چیزی را یمهما چکارداریم میکنیم؟ ما اجازه مید

شفته شما ممکن است که آ. از زبان زندگی شما بشنوید این رو بکند و ظاهرش این طور هست کهویران  ااین ر ،قرار دادیم

عقل من به من میگفت االن دارد اینها به هم میخورد و شیرازۀ امور پاچیده و کنترل دارد از دستم در  ید که آن چیزهایی کهوبش

 اگر شما اوضاع را. پذیرش اتفاق این لحظه صورت میگیردن هم با آ.  یدهبداجازه .  کنترل باید از دست شما در برود. د میرو

کنترل و ترس کافی است که انسان را در من . وقت تلف نکنیدکنترل میکنید و میترسید شما به فضای یکتایی نخواهید رسید 

.ش خراب استهر کسی کنترل میکند کار. ذهنی نگه دارد  

ارید به این لحظه این می سپ شما خودتان را. آب ب َبرد. ی آبندازم روا می گفت خودم را. هیچ چیزی را نمیشود کنترل کرد

. لحظه زندگی دارد به هم می ریزد من ذهنی را و شما را زنده میکند  

ولی خیلی مهم هست که  ،م این راقبال  خونده ا. م کنیمتما روز رانیم با هم و جلسه اماهم سریع بخو هید این مطلب رااجازه بد. بله

نشود نمی تا زیر و رو کن فیکون نشود تا و نشود تا این ویران. نید که این من ذهنی ما بوسیله زندگی شخم زده خواهد شدبدا

میکنید و می ترسید شما  ولی تا زمانی که کنترل. تا این زیر و رو نشود این زیبایی و این هوشیاری در شما زنده نمیشود .شود

این احساسات ما به جای . فکر ما خراب میشود. این جسم ما خراب میشود. اگر نگذارید زیر درد خواهید رفت. نمی گذارید

ترس و خشم و نگرانی و اضطراب و حسادت اینها بدن . شادی بودن تبدیل به واکنشها و هیجانات منفی میشود، مثل ترس و خشم

  .را خراب میکنند

  آن یکی آمد زمین رو میشکافت                                                                          ابلهی فریاد کرد و بر نتاف

پس یکی آمده است تا من ذهنی را . اد کرد و گفت نهویک ابلهی فری مد زمین را شخم بزند که آبادان کند و چیزی بکاردیکی آ

. یک آدمی مقاومت میکنه کون بکندشخم بزند، کن فی  

 کین زمین رو از چه ویران میکنی                                                                      می شکافی و پریشان میکنی
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 ام را چیده ؟ چرا این ترتیباتی که منبه هم میزنی  یم چرا این من ذهنی راوویران میکنی؟ ما هم میگ گفت چرا این زمین را

؟ گذاری بماندنمی  

، بر من مران                                                                           تو عمارت از خرابی باز دانای ابله برو: گفت  

ما  صره کردهترکیبات آن که زندگی محا, عتراض میکند به کن فیکون شدن من  خودهر کسی ا:  پس موالنا دارد به ما میگوید

شما . دتر تیب بده ایم تا خودش زندگی شما را آن ترتیباتی که در ذهن داده. تمام اتفاقات برای زیر و رو کردن من ماست .را

ش ترتیب یش با ابلهی هایش با گیجی هایید من ذهنی با دردهاه؟ ترجیح میددترتیب بده خواهید عقل خدا زندگی شما را نمی

؟ این درسته؟ دبده  

زندگی من ذهنی  پس اگر. از خراب کردن باز بدان تو آباد کردن را تو عمارت از خرابی بازدان . برو با من مخالفت نکن گفت

در این لحظه با اتفاق این لحظه آشتی  آیا شما. د آبادان کندهامی خو؟ هد آبادان کند یا خراب کندمیخوا شما را بهم میریزد و

به نفع شماست یا به نفع شما  این نید یک قسمتی از من ذهنی شما می افتد، شخم میخوردراتعطیل میکعقل من ذهنی ومیکنید 

.به نفع شماست % 155نیست؟؟   

ویران این زمین؟ تا نگردد زشت و                  کی شود گلزار و گندم زار این زمین                                              

نیم ما ساختارهای اچطور میتو؟ داره این سوال را از شما میکند. را شخم نزنماگر من اینجا  ر میشودزاگلکی گندم زار و  میگوید

دارد از ما . بوجود آورد اگر ما این عقل را تعطیل نکنیم در ذهنخرد زندگی  وریم یاآزیبا در زندگی شما بوجود  ،پر برکت

شخم شدن یعنی . این من ذهنیم یا ذهنم شخم بشودم که هاجازه بد من که متقاعد میکنید پس شما دارید خودتان را. میپرسد؟ نمیشه

ید یک الگوی به اصطالح خرابکاری آنجا هست یا وو هر موقع متوجه میش آیند دردها تون می. می اندازیدشما همه دردهاتون را

. شخم داری میزنید. داندازی شما می آن را که یک رنجشی هست یک کدورتی هستنجا هست یا دردی هست دردی زایی آ  

ر؟کی شود بستان و کشت و برگ وبر                                                                         تا نگردد نظم او زیر و زب  

 هبارودبکنیم، شخم بزنید  زمین نظمش زیر و زبر نشه االن یک چیزهایی روییده خار و اینها باد میگوید. مشخص هست دیگر

ل بکاریم یا خربزه و هندوانه بکاریم گندم بکاریم گ   کشت کنیم ، حاال یا دوباره بیاییم باید  

کی شود نیکو و کی گردد نغز                                                                           تا بنشکافی به نشتر ریش جغز    
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با آن ابزار نوک تیز آنها را نزنیم آن  زخمی که چرک کرده اگر میگوید. کیننی سر بسته و چریع ریش یعنی زخم و جغز 

شما شناسایی نکنید و اینها  ،هم نزنیم و بیرون نیاریم اینها راب ر ما رنجشها و کدورتها و دردها رااگ. بیرون نیاریم چرکش را

. ید؟ آن زخم هم خوب نمی شودوزیبا بش نیداجوری شما میتو هچ. نیوفتند   

ید خلطهایت از دوا                                                                                   کی رود شورش کجا آید شفا؟ا نشوت  

این . ا میخوریم و خلطهای ما را میشوره و میبرههمین طور که ما دو. نور زندگی نیوفته  اگر اگر شما دوای هوشیاری نخورید،

این گیجی من ذهنی  ...نمیکنه کی شفا پیدا میکنه؟ ،دلهوره ما بهم خوردن حال ما این گیجی مااین . ما یچۀپ دل ینا دلشوره ما 

به عقل زندگی و من ذهنی گیج  گوش میدیم ،ما  یکی اینکه ،گیجی دو جوره. بخاطر اینکه ما اهمیت میدیم به عقل من ذهنی 

یک موقع هم هست که . از آن ور خبر میاد ،بلد نیستم و شما بگید بلد نیستم واقعا   هر وقت من ذهنی بگه. میگه بلدنیستم ...میشه

ن ه تاریکی شبه و این تاریکی خره و و با ایشبی ،نم اینوگفت مید. خیلی حرف زدیم  ما امروز راجع به این میدونم. میگید میدونم

. میدونم تاریکی رو زیاد میکنه  

کس زند آن درزی عالمه را؟                                                                        پاره پاره کرده درزی جامه را      

کسی میاد او را . خواهد برای شما کت و شلوار بدوزد لباس بدوزد میقیچی کرد چرا؟  پارچه گرانبهای شما را آمد یعنی خیاط

؟ چرا این پارچه را پاره کردی؟بزند  

بردریدی؟ چه کنم بدریده را؟                                                                    لس بگزیده را        که چرا این اط  

دریده شده را که من ذهنی   من این دریده شده را چکار کنم ؟حاال.  ارچه حریر رو بریدی ؟ کتکش نمیزندچرا این پ!نه نمیگوید 

نیم که عقل اداریم میخو همه اینها را. شود بوسیله خرد کلیه نظم جدیدی ایجاد می ،ترتیب جدیدی یک ،اندازی شخم زده هست می

این لحظه هست و اگر بیایید نید که نقطه ورود به زندگی و شما بدا. و شما دست به تسلیم بزنید. د و نترسدشما رضایت بده

ذهنی من برای اینکه . ترتیب این ذهن به هم خواهد خورد ت کنید ،برید قبل از اینکه قضاولحظه و اتفاق این لحظه را بپز دراین

. من ذهنی تعطیل میشود، کور میشود  

نه که اول کهنه را ویران کنند                                                                    هر بنای کهنه کابادان کنند؟             

 این هم کامال مشخصه
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هستشان پیش عمارتها خراب                                                                            ر و حداد و قصاب  همچنین نجا  

   نجار فرض کنید. خراب میکنند آیند آن چیزها را می اول بادانی بکننداهنگر و قصاب قبل از اینکه بیایند آ همینطور نجار و

آید گوشت  می میبرد د و قصاب هم که سر گوسفند راهمینطور آهنگر میکوب. ب رد ، میمیکندچوب درخت را رنده  آید می

که آن چیزی که ما تا  شکالی نداردکه ا   هد مثال بزندمیخوا. همه اول خراب میکنند و بعد درست میکنند. برای ما درست میکند

.یم خراب بشوده احال ساخته ب  

زان تلف گردند معموری تن                                                                               آن بلیله کوفتن   آن هلیله و  

نها را ما میخوریم نهاست که آاز کوبیدن آ. میکوبیم ینها راکه ا وییم حیف استمیگو . بلیه هم که میکوبیم  آن هلیله و آن میگوید

. و تن درست میشود  

کی شود آراسته زان خوان ما؟                                                                               سیا تا نکویی گندوم اندر آ  

هایمان کوبیده  مخیلی ازما میخواهیم گند. گذاریمیم سر سفره ببیاور ،ن درست کنیمانیم نااگر آرد را نکوبیم و خرد نکنیم نمی تو

شتی! نشود ر  مهم ترین . ودهوشیاری بیرون کشیده بش آن درشتی ها باید کوبیده بشوند تا از درون آن. اندنطوری بمن همایما هاآن د 

.ندوهایی هستند که باید کوبیده بشو همان. رنجش های ما از گذشته. درشتی های ما از جنس درد هست  

  که ز شستت وارهانم ای سمک                                                                         آن تقاضا کرد آن آب و نمک   

من  ییم به اینکه باآ داریم میحاال . نمابخو ندم تا این دو سه بیت آخر رااوینها را خا. نمامیخو این چند تا بیت هم برای شما

،  موسی میگوید. ونهن ذهنی ما هم از جنس فرعاین م. این صحبت ، صحبت موسی و فرعونه. مان چطوری برخورد کنیمذهنی

از این مخمصه نجات  هم تو رامی خوا .رموم به جا بیاهم میخواه اتو خورد حق نان و نمکی که با به من ،رعون میگویدبه ف

شما هم به من ذهنی . برهانم  مهمن تو را میخوا. تو گیر کردی در این قالب . نی ماهی ، شست یعنی قالبسمک یع.  مهبد

. یوم ترا آزاد کنم برهمن به حق آن نان و نمکی که خوردم و لطفی که به من کردی من میخوا ،یای من ذهن:  میگویید  

از چنین شست بد نا منتهی                                                                          ری بند موسی وا رهی       یگر پذ  
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لحظه  اگر در این .بپذیری ر ناظر راپند حضو ،بپذیری پند من را. سی را بپذیریاگر پند مو که.ید ومیگ شما به من ذهنی خود

. ناراحت نشویم تو را گرفتم و عقل تو فرعون رو تعطیل کرد ری ایجاد شد یا من خرد هوشیاریمن آمدم تسلیم شدم و هو شیا

.بد بی پایان، نا منتهی از چنین قالب. زاد میکنم من دارم تو رو آ  

که  یعنی این شست بد نا منتهی. ودبر به بیرون اند پیدا کند ونمی تو راه را بشر از بدو تولد در این دام افتاده و. اشدیا دمان ب 

ما االن در چه دامی هستیم؟  ما . االن، شما دست کم نگیرید این گرفتاری که ما افتادیم در آن. موالنا که اینطوری صحبت میکند

که، ما فکر میکنیم که باید اینطوری  پیدا میکند این دام ذهن به این علت ادامه. در دام ذهن هستیم. االن در دام من ذهنی هستیم

هند که دائما   میخوا ستها و این اسباب هاما مشغول این تلفن  یهن این بچه هانقدر ذاالن نگاه کنید آ. ن عقل ماستعقل آ. باشیم

که ما  جهتی حرکت کندانشاهلل تکنولوژی در  ،،،،،ی یعنی به عبارتی دیگراین هوشیار و. که ذهنشان به یک چیزی مشغول باشد

مشغولیت های همین  جذب در خواب ماکه بدون آگاهی  ولی اگر بطرفی برود. ان آزاد بکنیماز این زند هوشیاری را یم ایننابتو

چه های ما همین چیزهای کوچولو را دستشان ب... مشغول رادیو و تلویزیونها و برنامه ها  جذب کما اینکه ما چقدر. یموذهنی بش

تیم که ذهنی هستند و ما را به درون خود بازی میکنند و در واقع ما در زندان ودر گرفتار چیزهایی هس ددارن گرفتند و دائم

.و این شست بد نا منتهی هست میکشند و بچه های ما رو میکشند به درون   

کرمکی را کردهای تو اژدها                                                                       بس که خود را کرده ای بنده هوا     

     ما اژدها باشدمن ذهنی  همان که را یم این کرم کوچولودن را بنده هوای نفس کرنا میگوید که از بس ما خودماحاال موال

.کرده ایم  

تا به اصالح آورم من دم به دم                                                                           اژدها را اژدها آوردهام         

اصالحش هم به این . الح کنماص هوشیاری آوردم که من این را یک اژدهای من ،من برای این اژدهای من ذهنی میگویددوباره 

یعنی پس . کنم و راه او را بروم هوشیاری رو به خودم قالباین  ،عقلش که کور میشود در حالی  که یواش یواش ترتیب است 

م یکی از اینها شما هستید و کدام خواهد حاال ببینیم کدا. دها من ذهنی هستماست و یک اژ ناظراژدهای حضوراژدها، ن یک اال

. ربیدچَ   

مار من آن اژدها را بر کنند                                                                                تا دم آن از دم این بشکند       
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فرعون را نابود  یاو  من ذهنی ر و این مار موسی این اژدهای موسی ، آن اژدهای این من ذهنی به این دم حضور بشکندتا دم 

.کند  

ورنه از جانب برارد بر دمار                                                                        گر رضا دادی رهیدی از دو مار      

ظه شما با پذیرش لحاگر این . ، پذیرش ، رضا و شکر ن چیزی که اول گفتیم هما ،رضا دادیممن و شما  ،اگر در این لحظه

ه من ذهنی ب دارد به فرعون میگوید ،ما آزاد شدیم دیگر. رضا دادی از دو مار رهیدی  هم پذیرفتی و هم اتفاق این لحظه،

. ن دو مار خواهیم بودعذاب اینه تا ابد ما زیرگر و. میگوید  
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