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گنج حضور733شماره برنامه   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 ، حافظ۳۹۶غزل شمارٔه 

اب کن  صبح است ساقیا قدیح پرشر
 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

 زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
 ما را ز جام باده گلگون خراب کن

ق ساغر طلوع کردخورشید یم ز   مشر
 طلبی ترک خواب کنگر برگ عیش یم

 ها کندروزی که چرخ از گل ما کوزه
اب کن  زنهار کاسه ش ما پرشر

 ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
 خطاب کن

ی
 با ما به جام باده صاف

 کار صواب باده پرستیست حافظا
ی و عزم جزم به کار صواب کن  برخت 

 

  مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر ۲۵۵۲
 

 مدیع گاو نفس آمد فصیح
 صد هزاران حجت آرد ناصحیح

 شهر را بفریبد اال شاه را
 ره نتاند زد شه آگاه را

ی نفس را   تسبیح و مصحف در یمی 
ی   خنجر و شمشت  اندر آستی 

 مصحف و سالوس او باور مکن
 ش مکنش و همخویش با او هم

 سوی حوضت آورد بهر وضو
 واندر اندازد ترا در قعر او

 عقل نورانی و نیکو طالبست
 نفس ظلمانی برو چون غالبست
 زانک او در خانه عقل تو غریب
 بر در خود سگ بود شت  مهیب

ان سوی بیشه روند باش  تا شت 
 وین سگان کور آنجا بگروند

 مکر نفس و تن نداند عام شهر
 او نگردد جز بویح القلب قهر

 هر که جنس اوست یار او شود
 جز مگر داود کان شیخت بود

 کو مبدل گشت و جنس تن نماند
 هر که را حق در مقام دل نشاند

ی خلق جمله علبر   اند از کمی 
ی شود یار علت یم  علت یقی 

 هر خیس دعوی داودی کند
ی کف در وی زند  هر که نی تمیت 

 از صیادی بشنود آواز طت  
 کند آن سوی ست  مرغ ابله یم

 نقد را از نقل نشناسد غویست
ی ازو بگریز اگر چه معنویست  هی 
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 رسته و بر بسته پیش او یکیست
ی دعوی کند او در شکیست  گر یقی 
ی کس گر ذیک مطلقست  این چنی 

ی نبود احمقستچونش ای  ن تمیت 
ی ازو بگریز چون آهو ز شت    هی 
 سوی او مشتاق ای دانا دلت  

 

  مولوی، مثنوی، دفتر سوم، سطر ۲۵۷۰
 

 گریختعییس مریم به کویه یم
گونی خون او یم  خواست ریختشت 

 آن ییک در نی دوید و گفت خت  
 گریزی چو طت  در پیت کس نیست چه  
 تاخت جفتبا شتاب او آنچنان یم

 کز شتاب خود جواب او نگفت
 یک دو میدان در نی عییس براند
 پس بجد جد عییس را بخواند

 کز نی مرضات حق یک لحظه بیست
 که مرا اندر گریزت مشکلیست

 گریزی ای کریماز یک این سو یم
 نه پیت شت  و نه خصم و خوف و بیم

 گریزانم بروگفت از احمق  
 رهانم خویش را بندم مشویم

 گفت آخر آن مسیحا نه توی
 که شود کور و کر از تو مستوی
 گفت آری گفت آن شه نیسبر 

 که فسون غیب را ماویسبر 
 ایچون بخوانی آن فسون بر مرده
 ایبرجهد چون شت  صید آورده
 گفت آری آن منم گفتا که تو
 رونه ز گل مرغان کبی ای خوب

 گفت پس ای روح پاکگفت آری  
 کبی از کیست باکهرچه خوایه یم

ی برهان که باشد در جهان  با چنی 
 که نباشد مر ترا از بندگان

 گفت عییس که به ذات پاک حق
 مبدع تن خالق جان در سبق
 حرمت ذات و صفات پاک او

 چاک اوکه بود گردون گریبان
 کان فسون و اسم اعظم را که من

 د حسنبر کر و بر کور خواندم ش
ی بخواندم شد شکاف  بر که سنگی 

 خرقه را بدرید بر خود تا بناف
 برتن مرده بخواندم گشت یح

 بر ش الشر بخواندم گشت شر 
 خواندم آن را بر دل احمق بود
 صد هزاران بار و درمانی نشد
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 سنگ خارا گشت و زان خو بر نگشت
 ریگ شد کز وی نروید هیچ کشت

 گفت حکمت چیست کآنجا اسم حق
 سود کرد اینجا نبود آن را سبق

 آن همان رنجست و این رنجی چرا
 او نشد این را و آن را شد دوا

 گفت رنج احمقر قهر خداست
 رنج و کوری نیست قهر آن ابتالست

 ابتال رنجیست کان رحم آورد
 احمقر رنجیست کان زخم آورد

 آنچ داغ اوست مهر او کرده است
 ای بر وی نیارد برد دستچاره
 قان بگریز چون عییس گریختز احم

 صحبت احمق بیس خونها که ریخت
 اندک اندک آب را دزدد هوا

ی دزدد هم احمق از شما  دین چنی 
 گرمیت را دزدد و شدی دهد

 نهد
ی

 همچو آن کو زیر کون سنیک
 آن گریز عییس نه از بیم بود
 آمنست او آن نی تعلیم بود

 زمهریر ار پر کند آفاق را
اق راچه غم آن خورشید با   اشر
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ش برنامه امروز را با غزل شماره  از دیوان غزلیات حافظ آغاز یم کنم.  ۳۹۶با سالم  و احوالتی  

اب کن **** دور فلک درنگ ندارد شتاب کنصبح است ساقیا  قدیح پر شر  

 از طرف خودش و از طرف انسان بطور کیل اینطوری یم گوید: که امروز 
ی

 پس حافظ به نمایندیک
ر
 موقع صبح است . ساف

اب کن و به من بده. و دور فلک یعبی گذشت زمان و گردش روزگار توقف نیم کند تو  ،ستیا خدا زندگیست یک پیاله پر از شر

کن.   عجله  

صبح این لحظه است که هنگام طلوع خورشید است و حافظ یم خواهد برای ما آشکار کند که این لحظه خورشید عشق 

متداد خدا هستیم در حال طلوع است. و اگر ما اخورشید اصل ما که بارها گفتیم ما  یا یاری حضور هوش ، خورشید خورشید 

پس هوشیاری ما یا ما بعنوان هوشیاری در حال جدا شدن از تارییک هستیم ، تامل کنیم اگر ما به قول موالنا آب و روغن نکنیم

 . تارییک فضای ذهن است. 

ی تارییک ذهن و طلوع یم توانیم بگوییم که صبح فاصله  ع یم و است. وقبر خورشید طلوع یم کند ما شر  شیاریو هخورشید بی 

اب یعبی یک بسته هوشیاری .   کنیم به دیدن و پس شر

 : من هوشیارم به اینکه دارم زنده یم شوم. زنده یم شوم به تو. و این تو  
ی

 ای خدا ای زندیک
ر
پس حافظ دارد یم گوید ای ساف

 مبی در کار نیست بلکه تو 
ً
. و اصال  ها و این لحظه  هسبر که من را هوشیار و زنده یم کبی

ی
خودت را از تارییک هم هویت شدیک

 ذهن آزاد یم کبی 

ند  توجه یم کنیم  ی  هوشیار است به اینکه این لحظه صبح است. آیا شما هم هوشیارید؟ که به کیس که اینطوری حرف مت 
ً
اوال

شما هوشیارید که این لحظه خورشید شما در حال طلوع است؟ و خورشید شما در کجاست؟ برای اینکه در سطر بعدی دارد 

 به عالم فانی نگاه یم کنم. 
ً
 نگاه یم کنم. یم گوید که : من دارم اشتباها

ر
پس من دیگر اشتباه نیم کنم و دارم به ساف  

ی االن مشغول ذهنتان هستید؟ عالم فانی عالیم است که    نگاه یم کنید یا به ذهنتان؟همی 
ر
ذهن نشان یم دهد. شما به ساف  

 شود خرابو حافظ یم گوید که قبل از اینکه عالم فانی خراب بشود    
ی
از این جهان بروم و  یعبی من زان پیشتر که عالم فان

م. پس معلوم یم شود که این جهان که ما االن در آن هستیم ی هوشیار شدن ما است. قبل از  بمت  و زنده هستیم فرصت همی 

 جهان واقیع است و آن و آنکه عالیم که ذهن من نشان یم دهد و برای من واقعیت پیدا کرده 
ً
فکر یم کنم این عالم فانی واقعا

یکه من از خو  ی ی که ذهنم من را چت  ی دم یم بینم من هستم که آن همان من ذهبی است  یعبی دارم ذهنم را یم بینیم یعبی هر چت 
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ی بروند تو بیا من را هوشیار کن. ما را یعبی همه ما را . همه انسانها را از  باده نشان یم دهد آن را یم بینم . قبل از اینکه اینها از بی 

 بیدار بشوم .   شخ فام و گلگون خراب کن. خراب
ً
کن یعبی سیاه مست کن. چنان مست کن که من از هوشیاری ذهبی کامال  

 است که ما مبیداری است و بیداری در واقع مثل اینکه حافظ یم گوید همچون زحدر واقع پس این مسبر  
ی
بر ندارد. فقط کاف

آب و  روغن نکنیم. برای اینکه یم گوید صبح است . چه شما بخواهید و چه نخواهید صبح بشر است. هوشیاری حضور از 

هوشیار و  انسانهایصحبتهای این طریق بشر دارد این روزها خودش را نشان یم دهد و باال میاد. البته ممکن است اگر که ما به 

ه نکنیم با درد همراه باشه. اگر عالم فانی بزور باری ما خراب بشود دردناک است ویل اگر هوشیار باشیم که عالم عارف توج

ی توهیم است ما از قبل بیدار شده هستیم . یعبی اگر ما واکنش نشان  فانی و عالیم که ذهن به ما نشان یم دهد در واقع یک چت 

. اگر این دو تا را با هم قایط آ کهقول موالنا آب و روغن نکنیم  ندهیم ب ب سمبول هوشیاری و روغن سمبول هوشیاری ذهبی

 است از ما و نکنیم 
ی

ابش را که زندیک  این شر
ی

این لحظه تامل کنیم و ساکن و آرام باشیم این دو تا از هم جدا یم شوند. و زندیک

. بیان یم کند   

ی  . و هوشیارم به اینکه موقع بیداری من و تو استبه عبارت دیگر  یم گوید تو این لحظه بیا و من آماده هستم    هم بی 
ر
و فرف

 من و تو نیست. خودت را از من بیان کن. 

ی شوم و خودم را دارم آزاد هوشیار این لحظه که تو خودترا بیان یم کبی من به یک جنبه ای از این جهان فانی آگاه یم شوم و  

 دارد یم گذرد و ن دارد تند تند کنتر یم اندازد. یم کنم. و این هشدار را حافظ به ما یم دهد که ای
ی

ما داریم پت  یم شویم و زندیک

بیداری هم یعبی  . روزی خواهد شد که ما از این دنیا بریم. و این فرصبر که در این جهان داریم این فرصت برای بیداری است

با این صحبت کردن حافظ دارد به  یم. و هستجدا شدن شما بعنوان هوشیاری حضور از فکرها. فکرهانی که با آنها هم هویت 

و به توهمات مشغول  وقت تلف نکن و اینقدر به خودتما هشدار یم دهد که اینقدر تاخت  نکن. اینقدر به فردا نینداز و اینقدر 

 نشو . 

ی توجه یم کنیم. ییک اینکه این لحظه صبح است. و خورشید از ما که اصل ما هست در  حال طلوع است و ما پس به چند تا چت 

 نیم. ت  نباید جلوی آن را بگ
ر
 آماده است و ما به ساف

ر
ونی گساف های بت  ی ون نگاه نیم کنیم. از چت  اه یم کنیم و به ذهنمان و یا بت 

اب نیم خواهیم   نگاه یم کنیم.  و داریم شر
ر
به ساف  
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اب کن  را صدا یم زنیم. در ضمن هوشیارم که  صبح است ساقیا قدیح پر شر
ر
من نباید وقت را تلف کنم برای اینکه هر  ساف

 زنده بشوم و اگر ناآگاه باشم و خودم را بزنم به ناآگایه و غفلت این فرصت از 
ی

لحظه این امکان وجود دارد که من به زندیک

ی که ذهن من نشان یم دهد خراب خواهد شد.  ی  دست من خواهد رفت برای اینکه بزودی این چت 

 
ی
ود خراب **** ما را ز جام باده گلگون خراب کنشزان پیشتر که عالم فان  

های که در ذهنمان و در جهان   ی یم یک چند لحظه قبل از فوتمان متوجه یم شویم که از آن چت  موقیع که ما انسانها یم مت 

 یم خوا
ی

ون هویت یم خواستیم خوشبخبر و زندیک  بت 
ی

ها هیچ ربیط به زندیک ی  آن چت 
ً
زنده ما ستیم همه آنها توهم بوده و اصال

 زنده ما و هویت اصیل ما و هویت خدانی ما همیشه برای ما آما
ی

د به اشتباهانر  ه بودهدنداشته. و زندیک و شاید خنده مان بگت 

اب هوشیاری که این  که نود سال صد است انجام دادیم. ویل با توجه به این گفته های عارفان ما داریم بیدار یم شویم. و از شر

 به ما م
ی

یدهد که اسمش را گذاشته باده گلگون مست یم شویم. مست یم شویم یعبی هوشیار یم شویم به لحظه زندیک

ونی  رها یم کنیم خودمان را هوشیاری و  های بت  ی . همان توهمات که ما را وادار یم کند از چت  هویت بخواهیم. از توهمات ذهبی

 از رویدادها هویت بخواهیم . 

ی اتفاق افتاده و نار   ی ده که به شما و حتید معنیش این است که آن رویداد قرار بااگر برای رویدادها شما نارحتید یعبی یک چت 

 خوشبخبر و هویت بده و نداده شما نارحتید و این اشتباه است و توجه یم کنید به گفته بزرگان. 

ق سا   ترک خواب کنگر برگ عیش یم طلب  غر طلوع کرد ****  خورشید یم ز مشر

 به ما میدهد خورشید است و آن هست که 
ر
خورشید یم پس معلوم یم شود که این هوشیاری این انرژی که این لحظه ساف

ی خورشید است ق سا . روشن یم کند. هوشیاری حضور و زنده شدن به اصل خودمان شناخت خودمان همی  یعبی از  غر از مشر

ق مع  دستش است. پس مشر
ر
اب که ساف ی جام شر ق طلوع یم کند و خورشید ما همی  لوم است که کجاست. خورشید از مشر

 است. جهان نیست. ذهن نیست . 
ر
 ساف

 یم طلبیم
ی

 یم طلبی .. چون ما توشه زندیک
ی

  ) حاال میگوید اگر توشه زندیک
ی

اگر برگ  (برگ یعبی توشه و آذوقه و عیش یعبی زندیک

را گفته ایم. ترک خواب کن.  ایننخواب توی ذهنت. نرو تو ذهنت. این خواب است که بارها  ،طلبی  عیش یم  

ی بیدار یم شویم و به یحی . و اگر ای ی خورشید در ما طلوع نکند ما جهان را درست نخواهیم  نپس معلوم یم شود که از چه چت 

 دید. 
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 از ما به جهان جریان پیدا پس معلوم یم شود که حافظ هم معتقد است که ما باید بیدار بش 
ی

ویم و این انرژی زنده کننده زندیک

و این مطلب را در سطر بعدی این موضوع را بیان  ار را نیم تواند بکند ککند. از ما خودش را بیان کند و اگر خواب باشیم این  

 میکند که یم گوید : 

اب   کنروزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند **** زنهار کاسه ش ما پر شر  

روزی ما را خواهد کشت و کاسه ش ما بعنوان یک کاسه خواهد  ،یعبی در حایل که این چرخ که یم چرخد و ما داریم پت  یم شویم

ی را خواهد کشت. همانطور ما را. ویل ما هنوز فرصت داریم .  ی  شد . زمان دارد دنبال این کار یم گردد. زمان هر چت 

اب کن  ،زنهار یعبی یادت نرود  اب احتیاج دارد. ش  ما، ذهن  . کاسه ش ما پر از شر این معبی را یم دهد که این ش ما فقط به شر

 یم دهد باید با آن کار کند. ن
ر
انی که ساف

شود به جهان نگاه کند و با جهان کار کند. نیم شود به گذشته و  یمما، باید همان شر

به دردهایش نگاه کند  شود نگاه کند. نیم شود به من توهیم نگاه کند و کار کند. نیم آینده نگاه کند و کار کند. نیم شود به زمان 

اب ایزدی بشود و حافظ یم گوید که اگر من مردم و کاسه ش من را پیدا کردید شما پر از  و کار کند. پس ش ما باید پر از شر

ی اگر اینها را یم خوانید با  اب بکنید و همچنی  اب عشق بخوانید. شر ی هستند و شما در آن حال اینها را شر اینها با عشق عجی 

 بخوانید و با آن حال اینها را بدانید نه با من. 

یم و زیر خاک برویم و از  ی معنیش این است که مواظب باشید این چرخ یم خواهد از گل ما کوزه بسازد یعبی ما بمت  پس اولی 

ی ز خاک ما کوزه گران کو  ن این یم ایزدی در ش ما کار کند . در ش ما کار کند یعبی این یم ایزدی االه بسازند. و الزم است که همی 

به فکرهای ما و به اعمال ما بریزد. اگر نریزد.. یعبی داریم به جهان نگاه یم کنیم و داریم از جهان خودمان را جستجو یم کنیم. که 

ست نیست. در این   

 بخش دوم: 

 بعد یم گوید: 

 خطاب کنبه زهد و توبه و طامات نیستیم **** با ما ما مرد 
ی
جام باده صاف  

ی  حافظ. زهد به لحاظ  متیسیاز این جنس نما توبه و طامات نیستیم . ما انسانها بطور کیل اهل زهد و  اری ذهبی کیک پرهت 

ها هم هویت شده و است.  ی ی  بکند. زهد جور محروم یم کند خودش را بخودش فشار میاره و یعبی یک من ذهبی با چت  تا پرهت 
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ی را داریم و یم خواهیم به هم جور در نمیاد. تو  . اد میدر ن ی هم هویت شدیم و حرص آن چت  ی ی یم کنیم در حالیکه با چت  ما پرهت 

 بشو نیست ویل بخاطر آن را بدست بیارم و 
ی

 زندیک
ی

یا هر  حاال دستورات مذهبی و فکر یم کنیم اگر آن را بدست نیاریم آن زندیک

ی دیگر ما یم خواهیم  ی ن از آنچت  ی کنیم. ویل این پرهت  ما باید بشناسیم. از  طریق د و این کار ما را مریض یم کند. شو  یمپرهت 

 از 
ً
ن جنس نیستیم. آشناخت از طریق جدا کردن خودمان از دنیای ذهن که ما اصال  

 ما برای یحی  
ً
ی کنیمجلب و اصال ی یم شویم که از آن بعدا یم خواهیم پرهت  ی ی کردن محروم کردن خود  ؟جذب آن چت  پرهت 

ی بر اثر حرص برود کاری را بکند که نباید بکند بزور و فشار  نیست  و بعد هم از آن توبه که آدم مریض روانی یم شود. و همچنی 

 ذهبی بکند. توبه ذهبی توبه نیست. توبه یعبی بازگشت. 

 و جنس هاییعبی در اصل ما باید متوجه بشویم که ما از 
ی

ذهبی  جنس هوشیاری حضور هستیم و از جنس هم هویت شدیک

ادعاهای خارق العاده    هم اتامط . هویت بخواهیم. این را باید متوجه بشویم سم ها نیستیم. از جنس جسم نیستم که از ج

که بعضی ها متاسفانه یم کنند و شما هم اینها را یم شناسید. صحیح نیست و حقیقت نداره.  ادعاهانی که درست نیست و 

است .تازه درست هم باشد معبی ندارد. مثل  طاماتدروغ ادعاهانی یم کنند که یم دانند دروغ است. اینها متاسفانه بریحی به 

یم یا ی  باشد نکه یک دیگ آش بتی
ی
برای اینکه دستش  !!! و یک کیس بیاد یک انگشت به آش بزند و این آش برای پانصد نفر کاف

ی نیم شود و این ادعا غلط است و اگ ی ی چت  ی است و نباید  مکند یک معلرا قبول  ادعا این ر کیس برکت دارد. چنی  اجازه دروغی 

 را بزنند. اگر کیس اجازه داد که من کارهای خارق العاده یم کنم  
ی
ی حرف ی بدهد که چنی  که غت  ممکن است این آدم دروغی 

 است. 

 ما انسانها از این جنس نیستیم. 
ً
 یحی بشود؟!! یک کیس کار خار   و یم گوید اصال

ً
 این به چه درد یم  قیک اصال

ً
العاده یم کند اصال

 خورد؟ 

ابش. این لحظه حاال   و شر
ر
 یحی بدرد یم خورد؟ اینکه تک تک انسانها بیدار بشوند. تک تک انسانها بیدار بشوند به ساف

ر
ساف

ابش را  اب عشقش را . و این هست که بدرد یم خورد. از طریق آنها در شر این که ادعا کنیم این لحظه به جهان عرضه بکند. شر

یکارم و من توبه ک و من کارهانی یم کنم که کیس نیم تواند بکند.  ردمکه من پرهت   

ی یم خواهیم ولو اینکه امکان هم داشته باشد باز بدرد نیم خورد. ما چ حافظ یم گوید :اینها بدرد انسان نیم خورد.   ی در االن ت 

ایط فعیل د باید بیدار بشوند و مثل یک درخت سیب از که هر   شر انسانی به آن بیدار بشود تمام انسانها ولو اینکه وقت یم گت 
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ی

 به زندیک
ً
 از خاک خودشان سیب بدهند. مستقیما

ی
بشود که فکرهای  قادر طریق آنها خلق کند و هر انسانی وصل بشوند. زندیک

نه اینکه از کیس تقلید کند. خودش را خودش بکند   

؟   که هوشیاری خالص است  دهدر اینصورت از طریق جام باحاال یم گوید: یم خوایه به ما تکلیقی بکبی
ی
. هوشیاری صاف

 خالض که ما از جنس آن هستیم هوشیاری حضور. 

. چرا؟یم گوید ما فقط با این کار یم کنیم و درست هم هست   

ون من فقط این هوشیاری هست که اگر از طریق ما به جهان بریزد  آبادانی بوجود یم آورد. دقت کنید اگر قرار باشد که بت 

. درست باشد چه فردی و چه جمیع  

 من مغشوش است  
ی

 این بلحاظ فردی زندیک
ی
اب صاف درونش و یم خواهم درست بشود و موقیع درست یم شود که این شر

اب صاف ا ون من در اثر انعکاس آن درست بشود. بت  درست بشود و فکرهام و درون من از من بریزد به  حضور  ین هوشیاریشر  

ون را   ون منعکس یم شود و بت  درست یم کند. همیشه درون است که به بت   

در اینصورت انسانهای زیادی باید این جمع هم همینطور است اگر قرار باشد جهان آبادان بشود و این نی نظیم از میان برود 

 را از طریق 
ی
اب صاف . این لحظه خودشان این لحظه پخش کنندشر  

ی که این ادعاها جنبه ذهبی دارند؟ چه فایده دارد که ما ادعای خایص بکنیم و   ی دو هزار سال پیش افتخار کنیم یا نه به یک چت 

 و حرف بزنیم؟ چه مشکیل را 
ی
اب صاف د و این هم از طریق شر حل یم کند؟ اگر قرار باشد که فقط از یک راه آبادانی صورت بگت 

اب صاف ایزدی را از خودشان انسانها همه از  ون پخش کنند ... چون یک نفر نیم تواند. همه انسانها تک به تک باید شر در بت 

 اطراف خودشان را آبادان کنند و فکرهایشان خالق باشد 
ً
 تا آبادانی بوجود بیاد. تا هم شخصا

ی
و باردار باشد از زندیک  

 را یم شناسم. 
ی
اب صاف ها فایده ندارد. دیگر بقیم گوید من فقط این شر ی یه چت   

ی به من یم خوایه بگونی  ی  باشد. اگر چت 
ی
اب صاف ی یم کبی باید از طریق این شر  یا خطاب به من بگونی یا تکلیف برای من تعیی 

ی دیگر نباشد.   چت 
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 میخواهد هو حاال تا آنجا که این به ما مربوط یم شود ما این را یم فهمیم  
ی

شیاری که این لحظه صبح است این لحظه زندیک

ونی شما را ش و سامان بده. شما مقاومت حضور را یم خواهد در شما زنده بکند و خودش را از طریق شما بیان کند و   بت 
ی

زندیک

 نیم کنید. 

ق ساقر طلوع کرده این خورشید یم از و حافظ یم گوید که   ا نخواب. نخواب یعبی به ذهن مشغول نشو. اگر توشه شم و  مشر

 
ی

ون نمیاد از مشغول شدن و زندیک  از بت 
ی

. و به تمام جهان هم اعالم میکند و ما هم اعالم یم خوایه. توشه زندیک
ی

توهمات زندیک

 . فقط آن است که بدرد یم خورد نه بیم کنیم که اگر یم خوایه با ما حرف بزنی 
ی
حث و جدل و اینکه فقط از طریق باده صاف

عشق از طریق شما به جهان عرضه یم شود آن سامان بوجود یم آورد وگرنه ن غلط است. اگر این لحظه آاین درست است و 

 دارید وقت تلف یم کنید 

ی هم یم گوید که:   و در پایی 

عبی فقط آن هوشیاری را کار درست کار مثمر به ثمر باده پرش است . باده پرسبر ی    کار ثواب باده پرسبر است حافظا

ست. فقط   به شما داده یم شود . این بتی
ر
آن را یم شناش. این هوشیاری هوشیاری خدانی است. این لحظه از طریق ساف

و آن را عمل کنیم. از ذهن نیم آوریم از یحی از اعماق وجود ما یم جوشد یم آید باال تا ما آن را بگوییم!!  ببینیم ،لحظه منتظریم

یم و تقلید نیم کنیم. چون یم دانیم فایده ندارد. گذشته نیم آوریم از  یم فایده ندارد. اگر ییک دیگر نیم گت  ما اگر از ییک دیگر بگت 

ونی دارد باز هم  ه بت  ی یده ندارد. فایک انگت   

ی  ون بوجود بیاوریم. حاال ممکن است یک انگت   در بت 
ونی بر این اساس باشد که ما بخواهیم یک سامانی ویل میدانیم بطور ه بت 

ی که یم گوید  ی و عزم جزم  : قطع و یقی  که من یم   عزم جزم یعبی تصمیم قطیع . یعبی بلند شو و تصمیم قطیع بگت    برخت 

ب یعبی درست. خواهم کار ثواب بکنم. ثوا  

اب انگوری صحبت نیم کنیم پس کار ثواب این است که شما بدانید که ما باده پرست هستیم.  یادمان باشد که ما راجع به شر

اب انگوری صحبت نیم کند . حافظ هم  ونی است در این غزل عرفانی راجع به یم و شر ی بت  اب انگوری یک چت   شر
ً
که   اتفاقا

ابها و یم ها و سا ونی ما نیم توانیم مست بشویم. پس تمام این شر ی بت  و.. همه مربوط به هوشیاری ایزدی ر غبوسیله یک چت 

  است. 

ش است:  ظخب در این قسمت پس از این مقدمه شعر حاف یک قسمبر از مثنوی خواهم خواند که این تیتر  
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کشته بود. بیان آنکه نفس آدیم بجای آن خونیست که مدیع گاو    

ش را یم توانید پیدا کنید و این قصهک   وع یم شود. ویل من  ۲۵۵۲از دفتر سوم است سطر  ه تیتر فقط قسمت کوچیک را یم شر

 خوانم از این، برای قصه ای که بدنبال آن میاد. 

ری از یک قصه بسیار طوالنیست و بسیار در واقعه نتیجه گ، به غزل زیبای حافظ مربوط استاین قصۀ مثنوی که قدری هم 

من فقط در دو سه دقیقه خالصه آن را یم گویم.  کهآموزنده    

و مدتها این کار را کرده بود و یک روز در خونه اش باز یک کیس بود دنبال روزی فراوان و مجانی یم گشت و بخدا دعا یم کرد  

د  یم گوید که این را خدا داده. بعد صاحب گاو پیدا یم شود و و یم کشد و یم شود و یک گاو میاد تو. آن شخص این گاو را یم گت 

 یم گوید که : گاو من را که کشبر باید پولش را بدیه. 

من به خدا سالها دعا کردم و این را خدا فرستاده. آن شخص  یم گوید: نه   

د و  یم گویند که حق با صاحب گاو است تو باید خصارتش  جمع یم شوند و همه مردمخالصه کار مجادله این دو نفر باال یم گت 

 را بدیه. 

را خدا داده. گاو این  ویل آن شخص یم گوید: نه من دعا کردم و   

ت داود که آن مو  قع بهر حال پیغمتی بوده و حکمران آن قسمت بوده. خالصه کار یم کشد به حضی  

() من خالصه میکنم این داستان را   

دعا کرده بودم و حق کیس که دعا کرده بود ارصار یم کند که من آن  ید که آن صاحب گاو حق دارد ویل داود از همان اول یم گو 

 من بوده. 

دعا کرده . برای اینکه داود مجبور یم شود که تامل کند و خلوت کند و بعد متوجه یم شود که حق با این کیس باالخره تا اینکه 

آن را از چون این را یم بیند مردم . مش کردهیدرخت قا آنشخص را کشته و زیر کیس که صاحب گاو است مدتها پیش پدر این 

ی در میاورند و وقتیکه مردم این را یم همه ثروت صاحب گاو متعلق به آن کیس است که دعا بینند متوجه یم شوند که  زیر زمی 

 یم کرده. 



13 
 

ی نفس ما است . و معنیش این ا د که این گاو همی   ما را و ست که موالنا نتیجه یم گت 
ی

پدر ما را و ثروت ما را یک کیس گرفته زندیک

ی نداریم و البته آن شخض که دعا یم کرد به ثروت یم رسد. غکشته و به ی ما برده و ما االن هیچ چت   

 ما که 
ی

 بشود االن در درون ما باید تا آنجا که به ما مربوط یم شود زندیک
ی

آن را به غارت برده اند . زندیک  

یک ؟ صاحب گاو.     

ی صاحب گاو همان من ذهبی بزرگ  اگر شما بخوایه االن از شر نفست رها بشوی است. معنیش این است که در روی این زمی 

 ما یبرای ا
ی

ه! درست نیست. توی این نفس گت  افتاده. االن نکه زندیک و این نفس باید اگر بگوییم که باید بمت   

 ما هست و را که ه یا آن خون شت  آن ما باید به اصطالح  
ی

ون که این همان در این گاو نفس به تله افتاده زندیک بکشیم بت 

 هوشیاری است که حافظ هم به آن اشاره کرد. 

 ما در توی این  
ی

اگر ما گاو که آن شخص کشت که گفت گاو من است و خدا داده و کشتش و زندگیش درست شد. ویل پس زندیک

خواهیم گاو را بکشیم صاحب گاو نیم گذارد. ب  

. صاحب گاو نیم گذارد. صاحب گاو در ما نفوذ دارد از پس گاو ما که نفس ما باشد و ما یم خواهیم خودمان را از آن آزاد کنیم 

هانی که با آنها هم هویت شدیم. 
ی ی است. سیستم باوری که ما داریم مربوط به  طریق چت  روی من بزرگ در  کل این نفس بشر

 نیست. 
ی

ی خب اگر شما بخواهید خودتان را عوض کنید به این سادیک  کره زمی 

و باورهانی که من دارم را باید ار من باشر تیاین گاو من است!! تو باید به من مالیات بدی و در اخصاحب گاو یم گوید : کجا ؟ 

است. و زندگیست مال من  باور کبی . و خودت را در آنها جستجو کبی   

 من مال من است. 
ی

 ویل شما یم گونی نه زندیک

گاو یم گوید نه اینطور نیست مال من است. صاحب    

باید جواب جامعه را بدهید جواب دوستانتان را بدهید جواب خانواده تان شما نگاه کنید اگر بخواهید که خودتان را آزاد کنید 

چون نیم گذارند. اگر سیاش هستید نیم گذراند. اگر یک . اگر در یک باور جامد مذهبی هستید جواب آنها را بدهید را بدهید 

وی ؟ ما صاحبش هستیم. اینها را نیم گذارند و یم گویند کجکه با آنها هم هویت شده اید اجتمایع دارید  شی باورهای  ا مت 

 موالنا توضیح یم دهد. 
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ی کوشش کردنهای ما  به شناخت . که یم شناسیم  ویل آن شخص بر اساس دعاهای زیاد.... حاال دعا کردن یعبی چه؟ یعبی همی 

ی ذهنمان نیستیم تکه تکه خودمان را آزاد یم کنیم و این آزاد شدن ما نفس مان نیستیم ما  ی است. گخون  همی  او را ریخیر  

ی مهر  در ضمن تشبیه گاو به نفس از   ی مهر که در غارهای مربوط به آیی  مدتها پیش در ادبیات ما رسم بوده و حبر در زمان آیی 

گاو را یم ریزد و این نشانگر این است که تا این گاو نفس خونش ریخته نشود .. که خونش یحی یک جوان خون  یم بینید که 

 ما هست که هست؟ 
ی

ی زندیک اب یم دهد ما شمایه گذاری یم کنیم در آن خونش همی   به شر
ی

ی که سایع ی به تله افتاده. هر چت 

خودمان هم این موضوع را نیم دانیم. در این گاو نفس.   

یم گوید:  ۲۵۵۲سطر  در حاال موالنا   

* صد هزاران حجت آرد ناصحیح*** مدیع گاو نفس آمد فصیح  

ی هم نیست. اگر دوست دارید  ی از آن داستان بسیار بلندی است که .. البته تمام نتیجه گت  تفست  مثنوی به این نتیجه گت 

و اینها را به تفست  از روی آنها قلم آقای کریم زمانی بسیار بسیار گویا نوشته شده و خواهش یم کنم هفت جلدش را بخرید 

گویا باشد. مه آن را بخوانیم. ویل یک جوری توضیح یم دهیم که  هبخوانید. ما اینجا وقت نداریم که   

**** صد هزاران حجت آرد ناصحیح مدیع گاو نفس آمد فصیح  

ین زبان است. و صد شما نفس تان را که یم خواهید آزاد کنید . یم گوید مدیع  دارد و مدعیش بسیار بسیار خوش زبان و شت 

عامه پسند است. چه بسا که صاحب گاو همه را رایصی کرده بود و پسندیده است و لها این دلیظاهر هزاران دلیل یم آورد که 

گاو مال من است و حاال رفته در خانه یک نفر که باز  بوده رفته خانه او و این گرفته و یم همه مردم پشتش بودند که آقا این  

 گوید مال من است. 

دعا یم کردند و خدا برایشان گاو یم فرستاد. خب اگر اینطوری بود که مردم کار نیم کردند و یم نشستند در خانه شان و   

 وارد خانه او شده. 
ً
برای یحی آن را کشته؟ گاو من را گرفته و کشته چون اشتباها  

 خب مردم هم یم گفتند که بله درست یم گوید. 

  صد هزاران حجت آرد ناصحیح

د زد شه آگاه راناال شاه را **** ره نتاا بفریبد ر  شهر   
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هم خداست و هم انسان بحضور رسیده است. اینها گول صاحب گاو را و مدیع همه شهر را یم فریبد اال شاه را . شاه در اینجا 

ی که اگر من بخواهم خودم را از این نفس آزاد کنم نیم خواهد خورده بودند . مدیع گاو گاو را  ویست در این زمی  آدمیست نت 

 بگذراد. 

ش ندارد و او را نیم تواند فریب  یماین مدیع گاو فریب یم دهد اما راه شاه را نیم گوید همه شهر را  تواند بزند ویل به شاه دستر

به حضور زنده شده. بدهد. شاه گفتم کیس است که   

ی نفس را تسبیح و  ی **** خنجر و شمشت  اندر آستی  مصحف در یمی   

  مکن و هم َش خویش با او هم ِش سالوس او باور مکن ****  حف و صم

د  د و مرتب یم گوید سبحان هللا و دست چپ (حف یعبی قرآنصم)یم گوید نفس یک دستش قرآن یم گت  ش تسبیح یم گت 

پنهان کرده. ویل در آستینش شمشت  و خنجر را  . اک استپسبحان هللا یعبی خدا   

د و ر قپس یم شود نفس براساس داگمای مذهبی باشد که موالنا به آن اشاره یم کند. یک کیس   آن را در دست راست بگت 

قرآن را ما قبول داریم ویل خنجر را را در آستینش پنهان کند که شما باور کنید که تسبیح و  خنجر شمشت  را در دست چپش و 

شما را با خنجر شما را بزند. پنهان کرده تا وقبر که فرصت پیدا یم کند   

 یعبی هم ش او نباش برای اینکه او هم ِش  و همش نکن. یم گوید تو قرآن و دروغ او را باور نکن. تو خودت را با او هم ِش 

ی است . نگاه نکن به مقام مذهبیش و یا تسبیح او.   دروغی 

هم نفس خودمان هست و هم نفس ییک دیگر.  ،نفسحاال این   

از نظر ساختمان و ساختار  و در جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم که همه انسانها . استباشد نفس یک جور یادمان 

 
ی

ه های من ذهبی را بجندر چند قصه ای که در آینده میاد من یم خواهم  . درست کردن نفس یک جور عمل یم کنند چگونیک

فریب توضیح بدهم. و علتش این است که اگر شما جنبه های مختلف من ذهبی را بشناسید هر دفعه این نیم تواند شما را 

ش هوشیاری حضور همان ،هبو بعالوه شناخت آن جنبدهد. وقبر یم خواهد شما را فریب بدهد شما متوجه یم شوید.  ی  خت 

انی که حافظ گفت در ما است 
چون فقط آن است که یم تواند آن جنبه نفس را بشناسد. . شر  
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قرآن دستش است و تسبیح دستش هست ویل زیر آستینش خنجر پنهان پس موالنا یم گوید که تو با نفس خودت به کیس که 

ی ذهن است. و همش و همراه نکن برای اینکه ا مکن. برای اینکه ش او ش کرده نگاه نکن و خودت را با او هم ِش  و دروغی 

 است. 

یک جور هستند و من های ذهبی یک جور هستند از نظر ذهن ها اگر از نظر ساختاری بینیم که یم شود که  یمپس ما 

 وقبر که ما یم زنجیم
ً
رنجیدن یک خاصیت ساختاری همه انسانهاست. همه  ،ساختمانی .. حاال بارها اینها را مثال زدیم که مثال

رنجند. همه انسانها شکایت یم کنند. شکایت مربوط به ساختار . انسانها یم   

من ذهبی است و در همه انسانها ییک است. مربوط به ساختار  ،کایت کردن و رنجیدنش  

امحاال ممکن است که ییک بخاطر پول برنجد و   نگذاشبر برنجد و ییک بخاطر اینکه برای من قرار  ییک بخاطر اینکه به من احتر

در همه یک جور کار یم کند. در  ،فرق بکند ویل از نظر فرایند من ذهبی بود این کار رابکبی و... یعبی موضوع ممکن است که 

همه انسانها با هم خییل سطج فرق دارند. واقع یم توانیم بگوییم که من های ذهبی یا نفس   

است. اگر ما متوجه یم شدیم که ما  نسحضور . هوشیاری حضور در همه انسانها یک جنطور یجور هستند همدر اصل یک 

 شما یم دانید که وقبر شکایت یم کنید من ذهبی کار یم کنیم که من ذهبی درست یم کنیم و اگر آن را درست نیم کردیم چ
ً
مثال

ی توهیم که فکر یم کنید آن هستید آن را دارید یم شود. سفت تر بزرگتر  یم شود وقبر یم رنجید دیوارش  و در واقع آن چت 

ی و رنجید ن یک جور تقویت من ذهبی و نفس شماست . خب شما بزرگتر و سفت تر یم کنید. اگر شما بدانید که انتظار داشیر

صفر یم کنید. دیگر این کار را نیم کنید. شما انتظاراتتان را از مردم   

 بخش سوم: 

ی  شما یم دانید  کار را برای من بکنید. یا یک نفر ممکن است انتظار فالن  من انتظار دارم شما کار من ذهبی است. انتظار داشیر

ی بکند و از خانه بردارد و یاید و من را بباید  فامیل منداشته باشد که  ی را برای من بخرد و سوار ماشی  د فالن چت  د بگرداند و بتی بتی

ام بگذارد برای اینکه من سنم بیشتر است .. اینها همه  انتظار هستند و هزاران چجور انتظار هست دیگر! به من احتر  

رآورده نشد و یم . خب اگر آن انتظارات بنیم  کند که با این کار فقط من ذهنیش را تقویت یم کند دیگر این کار را   ند اگر آدم بدا

بزرگ کردن من ذهبی هیچ فایده ای دیگر ندارد و هر چه من ذهنیش آن کار را هم نیم کند و یم فهمد که رنجش غت  از  ،رنجد 

بیشتر یم شود . خب این کار را نیم کند. بزرگتر و سفت تر یم شود دردهایش   
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 شما به آن در خودتان ما هم داریم یواش یواش این من ذهبی را من فکر کردم که باید یک جوری بشناسانیم که اگر  
ً
مخصوصا

ی به ما یم گوید که این من ذهبی احمق است و از احمق باید فرار کنیم. برخورد یم کنید حاال موالنا در اینجا  حاال این من در پایی 

قضاوت ه در دیگران ما یم دانیم وقبر کیس مشغول من ذهبی است بدون اینکه برچسب بزنیم و چه در ما و چیا نفس ذهبی 

داریم و هر  سمن ذهبی داریم و نفکنیم باید خودمان را حفظ کنیم چون یم تواند ما را هم بکشاند به من ذهنیمان. ما یم دانیم 

ون باشیم و خودمان را از آن حفاظت کنیم.  ی را بهانه این من ذهبی  لحظه باید از آن بت  ی کارخانه دردسازی است. هر لحظه چت 

و از جنس ذهن ما یم خواهیم آن را بشناسیم. ما از جنس من ذهبی و از جنس یم کند برای ما و یم خواهد به ما درد بدهد. 

 توهم نیستیم. 

قرآن است و ییک مال  ح و نفسش تسبیاین نفس .... حاال ممکن است که ییک موضوع فت که خودتان را با گحاال موالنا  

ی لماتومیبلش است و ییک عدنیاست و ییک بچه اش هست و دیگری  هایش  ش است ... و یل از نظر ساختار و چگونه ساخیر

ک هستند. پس موضوع فرق یم کند و موضوع نباید شما را فریب بدهد. همه انسانها در آن  با پولمان هم اگر ما یعبی مشتر

یعبی خدا علم و قرآن و خدا هم یم توانیم هم هویت بشویم. با علم مان هم یم توانیم هم هویت بشویم. هویت بشویم با 

نفس باشد. موالنا این را یم خواهد بگوید. و اگر شما این را دیدید به یم تواند موضوع و هر باوری انجیل و هر کتاب آسمانی 

وری است. ظاهر توجه نکنید. ببینید که این اوضاع و احوالش چط  

اندازد ترا در قعر اووضو **** واندر سوی حوضت آورد بهر    

ی ذهن است( آورد نزدیک حوض  یم گوید این شخص شما را یم ید این وضو ) حوض همی  شستشو و پاک تا شما وضو بگت 

ی حوض. شدن است و شما را هل یم دهد و یم اندازد به قعر  ی حوض هوشیاری ذهبی است. همی  همی   

 را یک کیس به ما ارائه یم کند. 
ی

 و خالق مفهوم زندیک
ی

چقدر ببیند چقدر فرق دارد که ییک بخواهد شما زنده بشوید به زندیک

گوید که نه به گفته های من گوش کنید. من به شما یم گویم چکار کنید. باشید و فکرهای خودتان را خودتان خلق کنید و ییک ب

اگر  کیس گفت ما باید دست به دست هم بدهیم و اگر کیس گفت به شما که من یم دانم شما چکار کنید شما از او فرار کنید. 

یم یم رویم پیش او. هم یم خواههمه ما خالق باشیم و فکرهای خودمان را خودمان خلق کنیم آن راست است. اگر  یم یاد بگت   

 یم بینید که موالنا اینطوری عمل یم کند . حافظ هم همینطور. 

باید فالن کار را بکنید. نیم دهند که فالن جا به ما هیچ کدوم از اینها دستورالعمل   
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 را یم گوید اینها 
ی

 را  ،میارند مفهوم زندیک
ی

 در این لحظه و یا ب زنده شدنیک کیس شما را تشویق یم کند به ،نه خود زندیک
ی

ه زندیک

 کن. 
ی

 زندیک
ی

 نیست. خواب است. ییک ممکن است یم گوید نه از طریق ذهن با مفاهیم زندیک
ی

 که زندیک
ی

همانی  برود ممفهوم زندیک

وشمزه ممکن است بگوید که تجسم کن که مهمانی چطوری است و در مهمانی چه غذاهای خو بهش خوش بگذرد و ییک هم 

ی اینها را یادت بیار، خوب است دیگر! ای یم خور  ذهن اینطوری است. ند و بتو یم گویند همی   

 خالق 
ً
ی است. این لحظه زنده شدن به نور خدانی عمال بودن عمل و افکار خود را از او گرفیر  

 و نیکو 
ی
 برو چون غالبستعقل نوران

ی
طالبست **** نفس ظلمان  

هست اینکه نورانی است و  ا که حاال که این عقل ما و این هوشیاری حضور در میم گوید ممکن است ییک این سوال را بکند  

 هستیم و  باید همش 
ی

های خدانی را یم طلبد برای اینکه ما از جنس خدا هستیم . از جنس زندیک
ی نیکوطالب است و همش چت 

چطوری شده که این نفس ظلمانی یعبی ذهن به او غلبه کرده؟ او را بخواهیم . پس   

کن است که این سوال را از خودتان بکنید که ما اگر گت  کردیم در ذهنمان پس اصل ما اینقدر شعور ندارد که خودش را مشما م

اینجا آزاد کند؟ خالص کند و برود بسوی خدا؟ یا نه خدا اینقدر قدرت ندارد که ما را از  آنجا از   

 است . چرا؟ برای اینکه شما فکر یم کنید که ییک شما هستید و ییک هم خدا. 
ی

 این دویم اشتباه بزریک

ی وجود ندارد.  ی ی چت  در واقع هوشیاری حضور که هوشیاری خدانی است آمده و خودش را مشغول کرده با ذهن و یک چنی 

زنده یم شود.  دشو این مفاهیم را یم رود و به روی خو یم کند این ذهن یواش بیدار یم شود و یم کشد عقب و رها یواش االن 

خدا و خدا میاد شما را آزاد یم کند. اینطوری هست. اینطوری نیست که ییک شما و ییک   

ویل خودش در ذهن اینقدر  ،با فکرهاستیم گوید اما این درست است که ذات ما و اصل ما هوشیاری است و االن هم هویت 

یک قسمبر که با  ند و ور ه ما فشار میآبنکه ما وقبر گت  افتادیم در ذهنمان بعضی موقعها دردها میایند و مگر ایآن قدرت ندارد. 

ند  ی یم رود و با قسمبر که هم هویت شدیم را از ما یم گت  تامل یم کنیم وبا و دردمان میاد و ما باالخره  آن هم هویت شدیم از بی 

ی که با آن هم هویت شدیم متالشر یم شود  ی  یک پول کالنی را از دست یم دهیم و یا  آن چت 
ً
 یمیک کیس را که دوست دار مثال

که از ن سوراخ یک شمه ای  آک سوایحی در این گلیم که گلهایش به هم چسبیده باز یم شود و از یدفعه ، یکدهیماز دست یم 

ن موقع هست که آن ستاره و آن هوشیاری حضور آجنس ما هست خودش را به ما نشان یم دهد. و هوشیاری حضور که از 

اصلتان خودش را به فتادید و بر اثر این دردها یک شمه ای از که آزاد شد پس اگر شما به درد ا  ای و آن تکهراهنمای ما است 
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 یک لحظه یا یک 
ی

آن را رها نکنید. آن شعر موالنا هم بسیار پرمعبی است که  ،مدنر شما نشان داد یعبی زنده شدید به زندیک

هوشیاری خدانی است که شما را آزاد یم کند نه من گفت فقط هوشیاری حضور  است که یم تواند شما را آزاد کند فقط 

 .  ذهبی

** گفت هذا رب هان کو کردگارگفت کو خلییل که برون آمد زغار **  

ون آمد  ی ذهن است یک دفعه یک ستاره ای را دید و گفت این خدای من است و من . غیعبی خلیل از غار بت  ی را لآفار همی  ی 

هانی که آدوست ندارم ) یعبی 
ی ند و یم روند( یم گذرند و ن چت  یم مت   

ی هستند .  ی آفلی  هانی که حافظ گفت فانی است. فانی همی 
ی ی چت   همی 

های ذهبی نیستم.  ی ی بار که این ستاره خودش را به شما نشان یم دهد و شما گفت من از جنس چت  از یک لحظه آیا شما اولی 

آن فکر ذره ای از هوشیاری  ست و ون آیا حارصی هستید وقبر که این ستاره را دیدید بگویید این از جنس خدامیایید بت  ذهن غار 

ی تشخیص شماست که شما بفهمید یک هستید. تا حاال  و  شده بیدار حضور است که در شما  بقول حافظ خواب بودید که اولی 

 گفت : ترک خواب  کن. 

خدا هستم و آنها از جنس خدا نبودند. و من هم از جنس ید بگویید این خداست و رصی حاستاره را دیدید این آن لحظه که شما 

های فانی و آفل  ماه یم شود و یواش یواش این ستاره بزرگ یم شود و تبدیل به  ی باز هم یه شما یم گویید من از جنس این چت 

ماه تبدیل به خورشید یم شود و خورشید شما طلوع یم کند. نیستم و باالخره   

یه یان  **** چو شمع خنده گنور هدایت گر آ  دال ز   این ستاره است که راهنمای شما است و این همان نور هدایت است

 کردزنان 
ی
ترک ش که نیم کنیم ! ترک فکرهایمان و عقلمان را که نیم کنیم! ویل این ستاره راهنماست. ما   ترک ش توان  

ه های مختلف این نفس را به ما نشان بحاال ما داریم صحبت یم کنیم که چطوری یم شود که شما بیدار بشوید. آن ستاره جن

یب است وآنجا موالنا یم گوید آنجا غر )ذهن است  توییم گوید عقل که نورانی است ما یم دانیم ویل وقت دارد  و یم دهد 

ون این نور قوی یم شود و یه تند تند قو قدرنر ندارد. ( مگر آنکه یک وقبر شما از  ون. از غار که بیایید بت  ی تر یم غار بیایید بت 

 شود. 

 یم گوید 
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بر در خود سگ بود شت  مهیب زانک او در خانه عقل تو غریب  ****  

ان سوی  بیشه روند **** وین سگان کور آنجا بگروندباش تا شت   

غریب عقل ما و ما هم در آنجا کوچولو و مثل یک ذره قدرنر نداریم . خانه او هست که پس یم گوید این من ذهبی در ذهن  

. آنجا در است   

له یم کنند ویل موقبر از در خانه مردم رد یم شوید حو یم گوید سگ در  خانه صاحبش مثل شت  یم ماند . سگ دیدید که  

 کاری نیم کند. این نفس ما هم هینطور است. وقبر  که از آنجا رد یم شوید 
ً
در ش ما در ذهن ما که ما گت  یم ترسند و اصال

ی اطالق بشود  .  «من»افتادیم و غریبم ... پس معلوم یم شود وقبر که شما یم گویید   ترین چت 
که اصل من یم تواند به حقیقر

ی ا ی ترین چت   دارد و یم تواند به دروغی 
ی

. که من ذهبی آن توهیم استطالق بشود  شماست و ریشه در زندیک  

ی یم بیشتر اوقات بیشتر وقتها منظور  همان من ذهبی است. مال من و من و.. ما به « من»ما یم گوییم حاال وقبر که   ی چه چت 

 ذهن و ریشه در زند این جدا بشوید از به یک جنبه ای از من ذهبی است که یم گوییم. ویل اگر شما ؟ گوییم من یا مال من
ی

یک

 داشته باشید و به هوشیاری حضور زنده باشید آن جا هم شما من هستید ویل مبی که منیت ندارد. 

ون باشیم در این صورت ما  ت  یم شویم و او دیگر کاره ای نیست . یم شحاال توی این ذهن این من ذهبی شت  است. ما که بت 

ان سوی  بیشه روندگوید  این سگان کور   صتی کن این شت  شما به سوی بیشه قلب برود به سوی بیشه دل برود   باش تا شت 

این سگان کور دیگر آنجا کاری نیم توانند بکنند.  آنجا بگروند  

درصد زنده بشوید به اصلتان، نفس شما من ذهبی شما دیگر نیم تواند کاری بکند. بهش دیگر یم اگر  شما شصت درصد هفتاد 

نگاه یم کنید که هر حرف یم زند که فالن کس فالن کار  تانبهش یم خندید. االن هم شما یم شنید به من ذهنیخندید. االن هم 

ی را باشما به او یم خندید. به من برخورده را کرده و   برسم و شما به او یم خندید . اگر پولم اینطوری فالن چت 
ی

ید بخرم تا بزندیک

این داره مرخزف یم گوید این یحی دارد یم گوید؟ این دارد یم گوید اگر من بشود چقدر خوب یم شود و شما به او یم خندید. 

سم!! و شما یم گویید   مت 
ی

ها را برا ی خودم جمع کنم و زیاد کنم به زندیک ی  توی آچت 
ی

ها نیست. ویل این همینطوری زندیک ی ن چت 

 برای خودش یم گوید دیگر! 

د نیبعضی موقعها هم یم خواهد برنجد. خب بگذارید برنجد. شما نرنجید . شما یم داش بگوید! دخب شما بگذارید برای خو 

یط که شما ورای پنجاه درصد زنده باشید به  شما همینطور تماشایش یم کنید که این یم خواهد برنجد  به عنوان ناظر. بشر
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و یم برد و یم دوزد و یم گوید  دشکه بتوانید آن را تماشا کنید ویل اگر تمام وجودتان جذب آن است که این برای خو حضورتان  

ی نیست آن ستاره باید قوی بشود آن ستاره ای که گفت خلیل  ون آمد و گفت از اصل شما یا ان ستاره ازش ختی : از غار بت 

های آفل.  ی  هان این ستاره است خدای من. نه آن چت 

بویح القلب قهرند عام شهر **** او نگردد جز اتن ندمکر نفس و   

یار او شود **** جز مگر داوود کان شیخت بودهر که جنس اوست   

مکر من ذهبی  ،مکر نفس و تن را نیم توانند بفهمند و بدانند. و این مکر نفسشهر آدمهای معمویل و عادی، نفس شهر را  عاِم 

ی دیگری مغلوب نجرقه ای از نور الیه بیاد  آنیا در دل شما یک شمه ای از ویح قلب ...جز اینکه به دل شما  به جز   یمبا چت 

 شود. 

من ذهبی نیم تواند ما را به آن برساند. این من ذهبی پس ما این را یم فهمیم که اگر قرار باشد ما به گنج حضور زنده بشویم این 

به گنج حضور زنده بشویم فقط این ستاره و این ویح در قلب شما و همیشه چوب الی چرخ ما یم گذارد . اگر قرار باشد که ما 

ن شدن دل شما هست که آن را از دست من ذهبی رها یم کند. و یا روشدر دل شما هست که   

یم توانید بگویید که من اول این کارها را انجام یم دهم و بعد اینکار را و ندر توی ذهن پس بنابراین کارهای ذهن نیست. شما  

رش.  یمگنج حضور ! نه. نبعد این کار و بعد یم رسم به    

ون . شما یه بتند و بزرگ بشود رو خودش  تواند در فقط این روشنانی این حضور است که یم و شما را از آن بکشد بت   

 چطوری ؟ اینطور که شما کم کم متوجه یم شوید که این هستید و آن نیستید. 

 یار 
ً
. او یم شود. برای اینکه بیشتر مردم از جنس نفسند یار نفس یم شوند یم گوید هر کیس که جنس نفس است معموال  

حداقل... ما یم گوییم موالنا آن کیس که یا غت  از داوود که گول نخورد. یا کیس که داوود شیخ او بشود.   جز مگر داوودمگر .. 

 را بخوانید. 

جنس تن نماند **** هر که را حق در مقام دل نشاندکو مبدل گشت و   

ی خلق جمله  ی **** یار علت یم شود علت یقی  علبر اند از کمی   

بسیار بسیار با معبی است. این شعر   
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 یم گوید : 

مبدل شده و جنس نفس و تن نمانده ...پس هر کیس یا  یا شما  و که تبدیل شده و به جنس تن نمانده. هر کیس که مثل داود 

 تبدیل به هوشیاری حضور شده در اینصورت خدا او را در مقام دل نشانده. ویل 
ً
 تماما

ً
یعبی مریضند. در علتیند خلق عمدتا

ی یعبی در درون.   کمی 
ً
هست یار مریض یم شود خلق مریض هستند در درون. پس کیس که مریض همه  موالنا یم گوید تقریبا

 .
ً
 یقینا

س یم دانیم این را و این هشدار را موالنا به ما م که ما این من ذهبی را یک جور مریضی تصور یم کنیم و یپس داریم به اینجا مت 

علت جذب میشوم بنابه قانون جذب. اگر من یم دهد و ما هم یم دانیم که اگر من مریض هستم و از جنس علتم به سوی 

ی نفس های بزرگ یم شوم پس یک اشکایل من دارم و این اشکال در من است. جذب  یعبی از دورن.  خلق جمله علتیند از کمی 

ون هم هویتیم بنابراین بر اساس آن من دوقبر  های مهم در بت  ی  ذهبی ما وقبر ما با چت 
ی

دل ما  ست کردیم و منر  هم هویت شدیک

آن مریضی دارید. اگر بسوی دل ما جذب من های بزرگتر یم شود . اگر شما به من های بزرگتر جذب یم شوید پس از  ،شده 

 جذب یم شوید اگر بسوی معنویت 
ی

یار علت یم شود شوید بنابراین فارغ از آن هستید و از جنس آن نیستید.  جذب یمزندیک

ی  . یعبی علت یا مریضی    علت یقی  ی همیشه یار علت یم شود بطور یقی   

ی کف در وی زندهر خیس دعوی داوودی کند  **** هر که ن  تمیت   

بشنود آواز طت  **** مرغ ابله یم کند آن سوی ست  از صیادی   

بدون من ذهبی باشد اگر ییک اگر یک خیس ادعا بکند که از جنس معنویت است ویل از جنس  ،داوودی بکند  ادعایاگر خیس 

 از صیادی آواز هم جنس او بزند در اینصورت  در دست تشخیص 
ی

خودش را یم شنود و به سوی شبیه این است که یک مریع

ن انآن حرکت یم کند. صیاد  یک د آواز آنها را تقلید یم کنند و برای اینکه مرغها را بگت 
ً
از جنس مرغ ابله فکر یم کند که این واقعا

 خودش است. . 

ی ازو بگریز اگر نقد را از نق چه معنویستل نشناسد غویست **** هی   

ی دعوی کند او در شکیستپیش او یکیست سته ببر رسته و  **** گر یقی   

این لحظه در حال این شخص ) اینها را یم خوانیم تا شما هم من ذهبی خودتان را بشناسید و هم من ذهبی دیگران( نقد 

ی است که یم شود حمل کرد. شما باور  ی  است در شما . نقل چت 
ی

حمل یم کنید یا این لحظه زنده جوشش است و در حال زندیک
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 هستید؟ راجع به باورها صحبت یم کنید 
ی

 این لحظه از شما خودش را بیان یم کند؟ یم گوید اگر  نقد و نقل را یا  به زندیک
ی

زندیک

معنویست. هر فرار کنید. گر چه در ظا و است و به ما یم گوید از ا احمقنشناسد این گمراه است و آن رهتی   

شدن از اعماق وجود یک نفر در حال بیان یم گوید این رسته و برسته را تشخیص نیم دهد . رسته یعبی االن در حال رویدن و 

و هوشیاری خدانی بیان یم کند و عشق است از جنس عشق و زیبانی است از جنس فراوانی بیان یم شود  ین لحظهمیاد و ا

هم تشخیص نیم دهد.  از از جنس من است از جنس جامد است از جنس من ذهبی است و این دو تا است.  بربسته   

آیا رسته و بربسته در پیش شما ییک است؟ آیا شما موقیع که رسته هستید و حاال    او ییک استرسته و بربسته پیش  : یم گوید 

ها موقیع که دارید یم رویید  ی و در حال رویدن هستید و در حال بیان عشق هستید آن را یم بینید و موقیع که جامد هستید چت 

دارید و به این و آن یم گویید آیا آن موقع متوجه هستید که یه باور را با خودتان حمل یم کنید را با خودتان حمل یم کنید 

بربسته است.  و  باورهای دیگران را این ور و آن ور یم کنید؟ و موقیع که بحث و جدل یم کنید راجع به باورها این همان نقل  

ی بکند یم   ی شخض دعوی یقی  ی نیست. گوید اگر چنی   یقی 
ً
بدانید که او در شک است و یقینش واقعا  

ی کس   ی نبود احمقستاین چنی  گر ذیک مطلقست **** چونش این تمیت   

ی از او بگریز  چون آهو ز شت  **** سوی او مشتاق ای دانا دلت  هی   

ی کیس اگر زرنگ است  زرنگ باشیم . زرنگ کیس خییل کیه؟ ما ممکن است مطلق  اگر زرنگ مطلق است .... زرنگ این چنی 

 را بزند در عالم ذهبی است و من ذهبی دارد ویل بعضی الگوهای است که 
ی
را بشعت یم تواند فعال بکند و بجایش یک حرف

  
ً
ون واقعا د ویل آن کار را گفتیم از پیش بردن فایده ندارد . برای اینکه موقیع ما بت  که فایده داریم  بعنوان انسان کار را از پیش بتی

جاری بشود و آنها را خالق و باردار کند و پر از خرد این لحظه از اعماق وجود ما هوشیاری حضور بیاد و به فکرها و اعمال ما 

 کند. آن موقع ما فایده داریم . 

یم .. این  ی را در جای خودش یم توانیم بگوییم و بزنیم و بتی ون زرنگیم و همه چت  فایده ندارد! این که ما در بت   

ی  ا گر  زیک مطلق است   یعبی زرنگ مطلق است ..   کسین چنی   

ی ندارد این  یشچن   تمت 
ً
ی نبود  .. این اصال  است یم گوید احمق است. به ما یم گوید از او بگریز مثل چون تمیت 

ی
مشغول زرنیک

. که چطور آهو از شت  یم گریزد.   آهو از شت 
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 هم دلت  هستیم و هم دانا هستیم. اگر خودمان را دانا دلت  هم اصطال    ای دانا دلت   قشتاماو  سوی
ً
ح جالبی است. یعبی ما ذاتا

برایتان بخوانم. در بخش چهارم مطلبی را متاسفانه این مقدمه طوالنی شد و من این مقدمه را یم خواندم که بشناسیم.   

 

چهارم: بخش   

ش هستاجازه بدهید در این قسمت این قصه را برایتان آ ی عییس علیه السالم فراز کوه از احمقان : غاز کنم که تیتر گریخیر  

وع یم شود  ۲۵۷۰سطر از  . از دفتر سوم شر  

کردمیعییس از دست احمقان به باالی کوه فرار  : این ترتیب است که یم گوید  پس تیتر به  

به کویه یم گریخت **** شت  گونی خون او یم خواست ریختعییس مریم   

گفت خت  **** در پیت کس نیست چه گریزی چو طت    نی دوید و آن ییک در   

د بخوردش. ییک یم گوید که عییس پش مریم به سمت کوه داشت فرار یم کرد مثل  اینکه شت  دنبالش بود و یم خواست بگت 

 دنبالش دوید و گفت:خت  باشد

؟   چرا اینطوری فرار یم کبی

 .  دنبالت کیس نیست . چرا مثل پرنده فرار یم کبی

واب او نگفتجآنچنان یم تاخت جفت **** گز شتاب خود با شتاب او   

جد عییس را بخواندبجد راند **** پس میدان در نی عییس بیک دو   

 عییس چنان تند یم دوید که از فرط عجله جواب او را نداد. 
ً
 در نی عییس  دویستو این شخص هم به اندازه دو میدان مثال

متر

 دوید و بطور جدی او را صدا کرد. 

به او گفت که: و اینطوری   

حق یک لحظه بیست **** که مرا اندر گریزت مشکلیستز نی مرضات ک  
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پیت شت  و نه خصم و خوف و بیمسو یم گریزی ای کریم **** نه از یک این   

را برای خودم حل کنم که تو موضوع ضای خدا یک لحظه بایست که من مشکیل دارم و من نیم توانم این ر یم گوید : بخاطر 

 چرا فرار کبی و پشت تو هم کیس نیست!! 

ی تو را تحدید یم نه شت  دنبالاز دست یک فرار یم کبی ای کریم و ای بخشنده؟  ی ت هست و نه دشمن و نه ترش دارید و نه چت 

 کند. 

برو **** یم رهانم خویش را بندم مشوگفت از احمق گریزانم   

. برو! گفت که از احمق یم گریزم  

 .  از احمقها من گریزانم. خودم را دارم رها یم کنم و جلویم را نگت 

 را در این 
ی

 در گفت که یک کیس که فرق بیان زندیک
ی

ی جامدات در ذهن و این لحظه را لحظه و زنده بودن به زندیک با گرفیر

های ذهبی نفهمد، این آدم با ذهن هم هویت شده  ی  یم کند بنابراین از خال . چت 
ی

 و در ذهنش زندیک
ی

 نی قیت زندیک
ی

عشق زندیک

بنابراین هر چه یم گوید و هر کاری که یم کند احمقانه است.  بهره است.   

و یک کیس دید او را و بدنبالش راه افتاد و گفت چرا فرار یم  یختهگر بطور خالصه دارد یم گوید که عییس داشته بطرف کوه می 

؟ و آنقدر با شتاب یم دوید که  او را بدهد. فرصت نکرد جواب کبی  

. و باید  وقبر یک مقداری دنبالش دوید و بطور جدی از او پرسید او گفت که من از احمقها یم گریزم و تو جلوی من را نگت 

 ببینیم که این معنیش یحی هست ؟ و آن شخص به او چه یم گوید. 

ت . وضعیت فعیل بشر را نشان ست اکه این احمق که موالنا بکار یم برد یک قضاوت نیست بلکه یک حقیق  فهمیماول باید ب

 یم خواهد و برای اینکه حرف بزند 
ی

هانی را چسبیده و از آنها زندیک
ی  یم کند و در آنجا چت 

ی
یم دهد که بشر رفته توی ذهنش زندیک

های فانی هستند و گذرنده هستند.  مبنا قرار داده و عمل کند آنها را  ی و آنها چت   

 تهدی
ً
 رانیم داند بنابراین یم ترسد و ترس دائما

ی
 و نازندیک

ی
ی زندیک دش یم کند و دیدش کج و ماوج شده . در این وضعیت فرق بی 

. سکه موالنا ا م این را یم گذارد احمقر  
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ات موالنا، موالنا مس خانه یک سگ آن اصل ما. که گفت مثل شت  است منتها در  گرید ح یا عییس را آن خدایت ما مییدر تعبت 

این باید برود به دل و تبدیل بشود و از این حالت در بیاید  . سگ در خانه خود مثل شت   یم ماند است که این نفس باشد و این 

ی  ی ستاره راهنمای ما است و همی  ی که او را راهنمانی یم کند همی 
ی هوشیاری حضور است که حضور است. هوشیاری و تنها چت 

 ما را راهنمانی یم کند . 

درست است که شما به این برنامه گوش یم کنید و موالنا یم خوانید ویل منظور این نیست  بنابراین ما االن متوجه یم شویم که

 یادگ
ً
ید و رصفا ی که شما اینها را یاد یم گت  اینها را گوش یم کنید که این ستاره در شما بوجود بیاد اینها به شما کمک یم کند.  رفیر

ی دیگر هم به شما کمک نیم  و آن ستاره درون شما راهنمانی کند.  این صحبتهای ما شما را راهنمانی نیم کند موالنا و هیچ چت 

و آن ستاره اگر خودش را کند مگر آن ستاره در درون شما یک لحظه خودش را بشناسد که آن ستاره همان میسح است. 

 است دیگر از دست احمق 
ی

فرار یم کند. دارد بشناسد که از جنس زندیک  

دو جور احمق برای ما وجود دارد. ییک احمق خودمان است یعبی من ذهبی خودمان است که اگر ما فهمیدیم که  پس بنابراین 

 یم کنیم ما 
ی

در درون خودمان و خودمان را کیم که شناختیم یم خواهیم از دست او در برویم به باالی کوه. با یک احمق زندیک

باشد .  باالی کوه هم یم تواند ورای همه اتفاقات و فرمها   

ی از اتفاقات و    خواسیر
ی

ها کار من ذهبی است. یا از ما باید ورای اتفاقات برویم. اتفاقات و زندیک ی چت   

ییک دیگر اگر خودمان را شناختیم و تا حدودی فهمیدیم که احمقر یحی هست و خردمندی یحی هست و موقیع ما خردمندیم که  

 از ما صحبت بکند و اگر خودما
ی

ن صحبت کردیم متوجه یم شویم که داریم خودمان صحبت یم کنیم. و اجازه یم دهیم زندیک

ی و رنجیده هستیم  ی این دو اگر ما تشخیص دادیم در زمانهانی که ما خشمگی  خودمان یعبی آن من ذهبی صحبت یم کند و بی 

نیم و یا عمل کنیم، یم دانیم حرف بز هم اگر  درد به ما غلبه کرده یم فهمیم که نباید حرف بزنیم یم فهمیم که نباید عمل کنیم و 

ی اینها خردمندی است.   که اثر ندارد. اینها را یم دانیم. خب دانسیر

 و هم 
ً
ما داریم از یک بافبر که از یک باشنده ای که موالنا اسمش را گذاشته احمق داریم خودمان را رها یم کنیم و هم فردا

 هم حواسمان 
ً
 به هم کمک یم کنیم و فردا

ً
.  جمعا

ً
را جمع کردیم و تمام تمرکزمان را گذاشتیم روی خودمان تا بتوانیم از جمعا

که دیگران دارند. ویل در   هانی در واقع من ذهبی خودمان است و ییک هم من ذهنیپس ییک احمقر خودمان خالیص پیدا کنیم. 
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پس که مردم احمقند.   دانموقبر که یم رنجد و بگوید من یم اینجا باید مواظب باشیم که من ذهبی برچسب نزند به همه 

 بنابراین من از آنها فرار یم کنم. 

یا ییک دیگر احمق است و من برای این هست که با او حرف نیم  ما به عنوان من ذهبی نیم توانیم بگوییم که مردم احمقند. 

 زنم!! نه 

در است احمق  ا که ماین تعبت  را موالنا یم کند تا ما بشناسیم . بشناسیم هم احمق خودمان را ویل نه بعنوان اینکه بگوییم  

اگر ما بعنوان هوشیاری حضور داریم کار یم کنیم و یم بینیم که ارم و ضعیف بشویم یا برچسب بزنیم به روی دیگران. تگرف

 دارند و دردشان را فقط ده درصد زنهنوز ضعیف هستیم و 
ی

ده شدیم و دیگران ما را تحریک یم کنند دیگرانی که من ذهبی بزریک

از آنها هم اگر فرار کنیم به ما کمک یم کند. بشویم. خودمان را حفظ کنیم تا قوی دارند به ما یم دهند ما مجبوریم که   

عییس را یم بیند و فرار یم کند خود این شخص هم ما ممکن است باشیم. یعبی ما هم بعنوان حاال ببینیم که این شخض که 

ود! عییس داریم فرار یم کنیم و هم بعنوان اینکه مخلوط  عییس و هم احمق هستیم داریم یم پرسیم عییس کجا دارد مت   

سیمگر یم دانسبر نیم پرسیدی. یعبی تو که داری یم پرش ا   احمق گریزانم برو از  : همانطور که دیدید گفت  نباید بتی
ً
از  اصال

 .  عییس که کجا فرار یم کبی

ون یم  ما اگر بدانیم که تنها راه ما فرار از این نفس است نه جنگ با نفس  ی او.  وقبر که ما شت  را از آن بت  ه و نه کشیر ی نه ستت 

ون یم کشد از این گاو نفس. کشیم در واقع شت   هست که خودش را دارد بت   

. به او یم گوید پس  گریزانم! من از احمق  جلوی من را نگت  مزاحم من نشو و  : به آن کیس که یم پرسد از عییس کجا فرار یم کبی  

ی را باید بگوییم.  . و ما هم همی  سیم که احمقر یحی هست و از ما باید بشناو خودم را دارم آزاد یم کنم و تو جلوی من را نگت 

ون . احمقر خودمان اول باید خودمان را ب کشیم بت   

ور و کر از تو مستویآن مسیحا نه توی **** که شود کت آخر فگ  

ت مسن آیم گوید که آیا  عییسه آن شخص ب کور و کر از تو بهبود پیدا یم کند. یح نه که تو هسبر  حضی  

غیب را ماویسبر گفت آن شه نیسبر **** که فسون گفت آری    



28 
 

که تو در واقع خانه او و   وردی که یم خوانی غیب را درواقع نام خدا را و یا اسم اعظم را یا هر نیسبر که افسون  گفت تو آن شاه

ی آحاال  )مروای او هسبر ؟    (ما. بیان عشق است . همان بیان هوشیاری ایزدی است از ن ورد چیه؟ آن ورد همی 

 و چ
ی
آن فسون بر مرده ای **** بربجهد چون شت  صید آورده این بخوان  

ی که صیدیش را دیده.  جهه؟ ن مرده میآکه اگر آن فسون را بر مرده بخوانی  مثل شت   

نم گفتا که تو **** نه ز گل مرغان کبی ای خوب روگفت آری ان م  

فت بله من همان مسیح هستم. گ  

. گفت اینطوری نیستکه تو  از گل مرغ درست میکبی . یعبی قالبش را درست یم کبی و بعد آن را زنده یم کبی  

گفت پس ای روح پاک **** هر چه خوایه یم کبی از کیست باک  گفت آری  

 گفت تو که همه کاری از دستت بر میاد پس چرا دیگر یم ترش؟ 

ی برهان   که نباشد مر ترا از بندگانکه باشد در جهان ****  با چنی   

ی معجزه ها آیا در  ی مشخصات و با چنی  ی دلییل که تو آشکار یم کبی با چنی  کیس هست که جزو بندگان تو نباشد؟   جهانبا چنی   

پاک حق **** مبدع تن خالق جان در سبق که به ذات  گفت عییس   

گریبان چاک اوذات و صفات پاک او **** که بود گردون  حرمت   

 کان فسون و اسم اعظم را که من **** بر کر و بر کور خواندم شد حسن

ی بخواندم شد شکاف **** خرقه را بدرید بر خود تا  بنافبر که سنگی   

شر بخواندم گشت شر خواندم گشت یح **** بر ش ال تن مرده ب ر ب  

 نشددم آن را بر دل احمق خوان
ی
بود **** صد هزاران باور و درمان  

 را یاد یم کند  و اولش هم دارد خدا و  . هستم فرمایید بندهپس اینطوری شد که گفت : بله آن مسیج که شما یم 
ی

که من زندیک

و به حرمت ذات و صفات پاک او .. دارد اینها را اشاره هم یم کند که با ذات پاک حق که خالق تن و جان هست و در واقع دارد 
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شکاف پیدا خواندم و این کوه فسون و اسم اعظم را من به کر و کور خواندم اینها درست شدن و بر کوه قسم یم خورد که آن 

با عشق یعبی هر اما این را بر دل احمق خواندم  ،معدوم خواندم این هست شد بر ش کرد و بر تن مرده خواندم و او زنده شد 

اثری نکرد. هیچ احمق صد هزار بار خواندم اما دل چه در توان داشتم بر   

 ما متوجه یم شویم از این قصه که ما نیم توانیم با 
ً
روی دیگران اثر بگذاریم اگر دیگران هوشیاری حضوری که داریم حبر اوال

واهند. نیم خ  

یم نیست در آخر قصه قبل گفت    ی  جمله خلقان علبر هستند : کهاگر کیس گت  افتاده در من ذهبی و یم گوید که من هیچ چت 

خلقان مریضند. یعبی همه   

با ذهن هم هویت شده و فرد روی خودش کار نکرده تا خودش را  مده به این جهان و آبه عبارنر دیگر اگر هوشیاری بوسیلۀ ما 

ی مقدار . صد در صد در آنجا گت  افتاده و بنابراین مریضذهن آزاد کند از   در ذهن و من داشیر
ی

ه. برای اینکه در اثر ادامه زندیک

 در سیستم این جایگت  شدهزیادی درد درست کرده 
ی

 پایه . و درد و هم هویت شدیک
ی

فکر و  عمل و درد و هم هویت شدیک

دل اینها شده. انسانهاست . یعبی   

 شما مقدار زیادی درد وجود دارد و در اگر ن گفت در درون انسانها مریضند. شما تعجب نکنید بنابرای 
ی

شما گرفتار هستید زندیک

ون و   در بت 
ی

 و در روابط اجتمایع و خانوادیک
ی

ون شما مقداری نابسامانی وجود دارد این بعلت این هم هویت شدیک در بت 

ون شما را به این صورت در آورده. شما نباید دیگران را دردیست که در  مالمت کنید یا شماست و در مرکز شماست که بت 

کرده در واقع این نقشه خرابکاریست. ما یک نقشه خرابکاری در مرکزمان نصب   اوضاع و احول اجتمایع را یا اتفاقات را.... نه

. را   ایم ویل با آن یم خواهیم جهان را آبادان کنیم. این گذاشت اسمش را احمقر  

 در دارد موالنا االن یم گوید این نقشۀ خرابکاری است و 
ی

ه است و نیم گذارد یم گوید که بعلت اینکه این با خدا و با زندیک ی ستت 

 واردش بشود این مثل مهر خدا یم ماند. 
ی

وی زندیک  واکه نت 
ی

رد ما هر لحظه در را یم بندیم و نیم گذاریم که انرژی زنده زندیک

روشنانی ایزدی. خود هیچ کس نیم تواند حل کند بجز بشود و این احمقر است. و این احمقر را سیستم ما   

فسون را بر دل احمق صد هزار بار ویل درمان نشد. این دارد یم گوید من خواندم   

آن بافت ن علت و این مرض را در مرکزمان داریم. آجزوش هستیم. ما که این صدا را یم شنویم ما هم یادمان باشد که ما هم 

اوضاع عوض یم شود. خییل ها به این اشتباه نی خرابکاری را در مرکزمان داریم. ما نباید فکر کنیم که اگر محیط ما عوض بشود 
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 نیم برند. 
ً
یک ت بیست میلیون نفر در شوروی کشته شد تا در ابتدای کمونیس حبر بطور جمیع اشتباهات بزرگ یم کنند. مثال

 .... سیستیم بوجود بیاد که در آن عدالت اجتمایع و دمکراش بود و 
ی

بقیۀ نعمتهای زندیک  

اندر کار این کرده بودند نیم دانستند که نقشۀ خرابکاری در ذهن کسانی است که دست   یجاد اص که این را اخن اشآویل 

نقشۀ خرابکاری هم هویت شدن با ذهن و با باورها و دردهاست. هستند.   

 
ی

 شخض خودتان و در زندیک
ی

ید. جشما باید این فاکتور را در زندیک اگر یک عده ای جمع یم شوند و یک میع خودتان در نظر بگت 

دی بزو  . و یا اشخاص این نقشۀ خرابکاری وجود دارد آن به نتیجه نخواهد رسید سای آن انقالب و در ش ر نقالنی یم کنند ویل ا

ن اقبیل ها که یم کردند. نیم شود مگر اینکه ما تک به تک به حرف عارفان و بزرگهمان کار را خواهند کرد و یا بدتر از آن آدمها 

صحبت ما باید اجازه بدهیم این هوشیاری خدانی در ما طلوع کند همانطور که حافظ گفت و همانطور که امروز گوش بدهیم 

خودش را تبدیل کرد تبدیل به خورشید ما بشود و از اعماق خودش را تقویت کند و وقبر جرقه  ،کردیم . و این جرقه خودش

ون و  را تغیت  بدهد بلکه به جمع هم کمک کند. باید خض اطراف خودمان نه تنها بطور شوجود ما این انرژی ایزدی بیاد بت 

آن نقطۀ بحرانی بگذریم و اگر قرار آدمها باید این کار  را بکنند. باید از  یتآدمها باید این کار را بکنند و یا حداکت  بدانیم که همه 

ی نجات پیدا کند  است « گنج حضور »این هوشیاری ایزدی که اسمش  هامروزه باید تعداد زیادی از انسانها بباشد حبر زمی 

تا دردها را شفا بدهد.  تا آن هوشیاری و آن انرژی و آن خرد در جهان پخش بشود زنده بشوند   

من هیچ اشکایل ندارم و باورهایم هم حقیقت هستند این را در محیط نیم شود یک دیل بسته باشد نیم شود ییک که یم گوید 

زن یم گوید این  «. حقیقت پیش من استنه :»و شوهر یم گوید «حقیقت پیش من است » : یم گوید زن خانواده شما ببینید 

 در حد من نیست 
ً
ی تر است و شوهر هم شوهر اصال یم این دو حاال و  درست همینطور فکر یم کند از من خییل خییل پایی 

 کنند. 
ی

ی! خواهند با هم زندیک ی ی چت  مگر یم شود چنی   

 درست نیست. یک جانی اشکال دارد. 
ی

 این زندیک

اینجا دارد کار یم کند و این دو نفر نیم توانند به هم کمک کنند. مگر با هم همکاری کند و  این یم گوید دو تا سیستم احمقر در 

به خورشید بشود و از رشد کند و تبدیل  یناینها به هم کمک کنند و  همکاری کنند تا ادر ش آنها بزند و حضور جرقه هوشیاری 

بهم دیگر متحد بشوند و تمام انسانها باید از  طریق این خورشید با همدیگر ییک بشوند. طریق این خورشید   

هیچ کشتگشت و زان خو بر نگشت **** ریگ شد کز وی نروید   سنگ خارا   
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بر دل احمق این سفت تر شود و از آن خو بر نگشت و ریگ شد خواندم که بلد بودم یم گوید من این دعا این ورد این فن ها را  

ی  . روید  نیمبطوری که از آن هیچ چت   

را سبقست کانجا اسم حق **** سود کرد اینجا نبود آن یچگفت حکمت   

رنجیست و این رنج  چرا **** او نشد این را و آن را شد دوااین همان   

از این ورد شما از ورد مسیح ویل اینجا اثر و سود بردند فایده بردند ور و کر را یم گوید حکمت یحی هست که آنجا اثر کرد یعبی ک

کرد ویل در اینجا نه! همان درد است چرا آنجا به کر و کور فایده   نکرد. این  

ج و کوری نیست قهر آن ابتالستنقهر خداست **** ر گفت رنج احمقر   

کان زخم آوردرنجسیت کان رحم آورد **** احمقر رنجیست  ابتال   

 یم خواهد برکتش را از ما  ذهنگفت رنج یا درد احمقر این قهر خداست. ما اگر با 
ی

یم و زندیک ی  یم ستت 
ی

هم هویت شدیم و با زندیک

قهر نیست این کوری این این قهر خداست ویل رنج   ،تا این بافت مصنویع را حفظ کنیمعبور بدهد و ما جلوی آن ایستاده ایم 

د.    شدن استابتال   به آدم رحم که انسان یک مریصی را یم گت 
ی

د انسانهای دیگر و زندیک همه  یم کنند اگر آدم مرض جسیم بگت 

اما احمقر رنجی است که هم آزار ایجاد یم کند برای خود انسان دست به دست هم یم دهند و کمک یم کنند تا او خوب بشود 

به انسانهای دیگر که یم خواهند به او کمک کنند. و  هم   

 پس معلوم یم شود احمقر مرتب ایجاد درد یم کند. 

بر وی نیارد برد دستهر او کرده است **** چاره ای م  آنچ داغ اوست   

ریختکه چون عییس گریخت **** صحبت احمق بیس خونها   بگریز  نحمقاا ز   

ی یمآنچه را که  گوییم که فقط هوشیاری حضور است که   خدا مهر کرده چاره ای برای آن ینست مگر  جز خود او . برای همی 

یبی احمق چنان که عییس گریخت و همنشیم تواند ما را از احمقر خودمان رها کند. به ما یم گوید از احمقان بگریزید هم

 بشر از ابتدا.  یخته و خییل دردش بوجود آوردهر خونهای بسیاری 
ی

در زندیک  

ی دزدد هم احمق از شمااندک اندک  آب را دزدد هوا **** دین چنی   
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اره دزدد. دین دوبیواش یواش همانطور که اگر آنی را بگذاری جلوی آفتاب آب را هوا یم دزدد. اینطوری دین را احمق از ما یم 

ی معنیش   . یم گوید یواش یواش ما را شد یم کند.  معشوق است و زنده شدن به دیدن رویهمی 
ی

زندیک  

 نهددی دهد **** همچو آن کو زیر کون سنش  گرمیت را دزدد و 
ی

یک  

زیر یم گوید که درست گریم و شادی و آرامش تو را یم دزدد و  به تو شدی یم دهد. غم و غصه یم دهد . مثل کیس که در 

وع یم کند به شد شدن.   نشمینگاهش سنگ شد بگذارند یواش یواش بدنش شر

منست او آن نی تعلیم بودیاز بیم بود **** آآن گریز عییس نه   

اق راار پر  هریر زم کند آفاق را **** چه غم آن خورشید با اشر  

ی عییس از ترس نبود فقط یم خواست به ما تآن گ احمقهای دیگر بگریزیم. لیم بدهد که از احمق خودمان و عریخیر  

فاق یعبی جمع افقآیر یعبی شمای سخت و هر زم  

د آیا خورشید بییم از آن دارد؟ یم گوید   گرما تشعشع یم کند از شما بییم اگر دنیا را شمای سخت بگت 
ً
خورشیدی که دائما

 دارد؟ 

 رفتار و یا حرفها یا به خورشید خودمان زنده بشویم دیگر اتفاقات نیم توانند روی ما اثر بگذارند این نشان یم دهد که اگر ما 

هنوز در حد واکنش هستیم باید حرفهای دیگران واکنش نشان میدهیم و ه ای هستیم که به رفتار و ما در مرحل ویل اگر  . دیگران

هم از دست اگر مقداری هوشیاری حضور در ما بوجود بیاد این را باید حفظ کنیم هم از دست احمق خودمان و بدانیم که 

 من ذهبی فعال دارند و یم خواهند ما را به واکنش 
ً
و آنقدر  شویمخورشیدمان زنده به تا مدنر که بوادار کنند. کسانیکه که فعال

و متعلقات زیاد و کم شدندش روی ما اثر نداشته به هوشیاری حضور زنده بشویم که حرف دیگران و عمل دیگران و رویدادها 

 باشد. 

***** 
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