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گنج حضور ۳۶۵برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 ۲۱۷۲مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 

 هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او
 که یک آمد جان گفت مه مه رودل گفت  

 او آمد در خانه ما جمله چو دیوانه
 اندر طلب آن مه رفته به میان کو

 او نعره زنان گشته از خانه که این جایم
 ما غافل از این نعره هم نعره زنان هر سو

 آن بلبل مست ما بر گلشن ما ناالن
 چون فاخته ما پران فریادکنان کوکو

 چه دزد آمد در نیم شبی جسته جمیع که
 گوید دزد آمد و آن دزد اوو آن دزد هیم

 آمیخته شد بانگش با بانگ همه زان سان
 پیدا نشود بانگش در غلغله شان یک مو
ی   و هو معکم یعبی با توست در این جست 

 جویی هم در طلب او را جوآنگه که تو یم
ون  نزدیکت  است از تو با تو چه روی بتر

 شوتو ز خود یمچون برف گدازان شو خود را 
 از عشق زبان روید جان را مثل سوسن

 دار زبان خامش از سوسن گتر این خویم
 

 ۱۰۵۹مولوی، مثنوی، دفت  پنجم، سطر 
 

 گر خلق پوشید مرد
ی

 در دباغ
 خواجه را آن کم 

ی
 نکردخواجگ

 وقت دم آهنگر ار پوشید دلق
 احتشام او نشد کم پیش خلق
ون کن ز تن  پس لباس کتی بتر
ی  ل پوش در آموخت 

ُ
 َملبس ذ

 علم آموزی طریقش قویل است
ت آموزی طریقش فعیل است

َ
 ِحرف

 فقر خوایه آن به صحبت قایمست
 آید نه دستنه زبانت کار یم

 دانش آن را ستاند جان ز جان
 نه از زبان نه ز راه دفت  و 

 در دل سالک اگر هست آن رموز
 رمزدایی نیست سالک را هنوز
ح آن سازد ضیا  تا دلش را شر
ح بفرماید خدا َ شر

َ
م ن
َ
 پس ال

حت داده  ایمکه درون سینه شر
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ح اندر سینه  ایمات بنهادهشر
؟  تو هنوز از خارج آن را طالبی
؟ بی از دیگران چون حالبی

َ
 َمحل

ست در تو یی   شتر
ٔ
 کنارچشمه

غار؟تو چرا یم
َ
 شتر جویی از ت

 منفذی داری به بحر ای آبگتر 
ی از غدیر  ننگ دار از آب جست 

حت هست باز؟ ح نه شر َ شر
َ
م ن
َ
 که ال

ح  ساز؟جو و کدیهچون شدی تو شر
ح دل در اندرون  در نگر در شر

ون بِِصُ
ُ
 ال ت

ٔ
 تا نیاید طعنه

 
 مولوی، مثنوی، دفت  پنجم، سطر ۱۰۷۳

 
 یک سبد پر نان ترا برفرق ش

 تو هیم خوایه لب نان در به در؟
ه  شیدر ش خود پیچ هل ختر

 رو در دل زن چرا بر هر دری؟
 جوتا بزانویی میان آب

 از خود زین و آن تو آب جو غافل
 پیش آب و پس هم آب با مدد
لف سد

َ
 چشمها را پیش َسد و خ

 اسب زیر ران و فارس اسب جو
 چیست این؟ گفت اسب، لیکن اسب کو؟

 یه نه اسبست این به زیر تو پدید؟
 گفت آری لیک خود اسبی که دید؟
 مست آب و پیش روی اوست آن

 ختی ز آب رواناندر آب و یی 
 در بحر گوید بحر کو؟ چون گهر 

 وآن خیال چون صدف دیوار او
ی آن کو حجابش یم  شودگفت 

 شودابر تاب آفتابش یم
 بند چشم اوست هم چشم بدش

ی رفع سد او گشته سدش  عتر
 بند گوش او شده هم هوش او
 هوش با حق دار ای مدهوش او

 
 مولوی، مثنوی، دفت  ششم، سطر ۴۱۷۵

 
  یا درین ره آیدم آن کام من
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 یا چو باز آیم ز ره سوی وطن
 بوک موقوفست کامم بر سفر
 چون سفر کردم بیابم در حِصی 

 یار را چندین بجویم جد و چست
 بایست جستبدانم که نیمکه 

 آن معیت یک رود در گوش من
 تا نگردم گرد دوران زمن

 یک کنم من از معیت فهم راز
 جز که از بعد سفرهای دراز

 حق معیت گفت و دل را مهر کرد
 تا که عکس آید به گوش دل نه طرد

 چون سفرها کرد و داد راه داد
 بعد از آن مهر از دل او بر گشاد

ی آن   حساب با صفاچون خطایتر
 گرددش روشن ز بعد دو خطا
 بعد از آن گوید اگر دانستیم
 این معیت را یک او را جستیم
 دانش آن بود موقوف سفر
ی فکر ی  ناید آن دانش به تتر
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 بخش اول:

 

یس برنامه   وع یم 2172گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و احوالتر کنم. از دیوان شمس موالنا شر  

رو*** دل گفت که یک آمد جان گفت مه مهه و هم ناگه مهمان من آمد او گهم آ   

. پس ناگه در اه هستیم به او و هم یی گگوییم زندگیست. و ما هم آ که مهمان ما آمده مهمان ما انسانها خداست یا بیشت  اوقات یم  او ختی

ی االاینجا   را داریم که در ما  ۀما هم هوشیاری زند نبه معبی ناآگاه است. همتر
ی

یک هوشیاری ذهبی که ند و هم هوشیاری منککار یمدارد  زندیک

هوشیاری حضور را هوشیارانه نداریم!  . ساخته شده از فکر است. ویل بیشت  ما آگاهانه فقط هوشیاری جسیم داریم  

 همه منظور این برنامه و حب  منظور آ
ً
 (که من توی آن است)یارانه از آن هوشیاری ذهبی مدن ما به این جهان این است که ما هوشاتفاقا

 هوشیار بشویمار بشویم و هیچر هوشیاری منبید
ً
هوشیاری که به آن یم گوییم بیدار بشویم به هوشیاری   . دار ذهبی در ما نماند و تماما

  . حضور یا گنج حضور

که یک حالب  در او پیدا شده که غتر از انسان متوجه شده   ،در مورد انسان «. و چه ناهوشیار  چه هوشیار باشیممهمان ما است او » : گوید یم

کنیم و موالنا هم بنابراین ما راجع به نوع انسان صحبت یم غریزی است که درخت و حیوان دارد. هوشیاری جسیم است و غتر از هوشیاری 

ی ه دیگری به نام  ۀت و هم ناهوشیار است به اینکه یک باشندعنوان انسان که هم هوشیار اسپیدا شده به  ای باشندهپس یک  . طور  متر

 مهمان او است و یم
ی

گوید که یک دل ما به ما یممتوجه شد و هر موقع ما زنده بشویم به هوشیاری حضور  ،گوید که دل ما و مرکز ما زندیک

ی پیدا شد. نیم حضور برسید ویل متوجه نشوید. شود که شما به گنجتغیتر  

«. رومه مه» : واضح استگفت جان   «و جان ما زنده شد. شد؟ یک آمد؟  چر »گوید دل یم  

 ویل با همدیگر  «خدا مهمان ما است»: گوییمکنیم و  یمویل درست است که صحبت یم
ً
ایم که چون ما به زبان ذهن این قرار را گذاشتهقبال

 درست یر شما بر این است که این صحبت تق قرار ما با  ، ستکند و زبان یکتایی را بلد نیو ذهن به زبان دویی صحبت یمکنیم صحبت یم
ً
با

 صحبت یم
ی
 خودش شماست یا فرض ما بر این است که شما یم ،یا ما در این جلسهکنید است و وقب  که شما راجع به زندیک

ی
دانید که زندیک

 هستید. 
ی

 شما زندیک

 . بینند جسمایی یمتوانایی هایش را بینند و  توانایی جسم یمکه فقط انسان را ها قابل قبول نیست برای اینبه عبارت دیگر گرچه که برای خییل

ند ایراد یم« آید به این جهانخدا بصورت ما یم»: اگر بگوییم  بصورت انسان یمگوییم هوشیاری بنابراین یم . گتر
ی

آید به این جهان که یا زندیک

 و بکند و این آغاز یمفری را س هبارها این را گفتیم. امروز خواهیم خواند ک
ً
زنده متوجه بشویم که  طور سفر الزم است برای اینکه ما عمال
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 یم
ی

 هستیم و زندیک
ی

ها همخود زندیک ی کند و  خودش را با نور خودش از اینها جدا یمیواش  شود و یواشهویت یمآید به این جهان با چتر

همه انسانها باید این کار را بکنند. و  این در واقع بیداری است از ذهن شود به خودش. هوشیار یم  

ها قایط بشو آیند به این جهان. که یعبی این جهان یک کارگایه است که انسانها به این دلیل یم ،اینجا  ی ش پیدا کنند بعد اول با چتر ند و گست 

و قبل از مردن قائم بشوند به ذات خودشان. جای مردن ه د از  آن سفر و این بار  ببرگردن  

ی هم یم بنابراین  درست یر اینکه بگوییم که او با شماست تقآورد یعبی او با شماست. که از قرآن هم یم« هو معکم و »: گوید اینکه در پایتر
ً
با

«. و شماستا» : است و بهت  است که بگوییم  

ی اینکه اش این است که ما به خودمان اطمینان یمطوری بگوییم فایدهاگر  این خواهیم تو ذهن برویم و با ذهن ماست یماو با کنیم. ما با گفت 

ی را بشناسید. ذهن همیشه و  منخدا ) یعبی توی ذهنم( و به محض اینکه شما بگویید بشناسیم. که یگ من و یگ  ی با ذهن بخواهید چتر

ها را بصورت فاعل و مفعول عمل یم ی تواند غتر از ذهن نیمبنابراین باید یگ دیگری را منعکس کند و  . شناید یگ دیگر را یمکند که یگ من چتر

ی دیگری را منعکس کند. و با این فرایند ما خدا را بصورت جسم درمیاوریم.   جسم چتر

وع یم دو تا اشتباه را باید متوجه بشویم. در این ستر و سفر گوید که ما یم( که از دفت  ششم خواهم خواند)موالنا  وز امر  کنم برای یعبی شر

ها هم ،از همان شکم مادرمانو شاید هم  صفر  حرکت از ثانیه ی من یک و م یهویت شددو تا اشتباه را باید متوجه بشویم یگ اینکه با چتر

. وقب  این را متوجه شدیم یک اشتباه دیگری را هم باید رسد کنیم به نتیجه نیمکند و هر کاری که یمایم این دارد درد درست یمدرست کرده

کند یک اشتباه دیگر این است که خب ایجاد درد یمکنیم و این من دارد و آن این اینکه حاال که فهمیدیم که داریم اشتباه یممتوجه بشویم 

 
ی

ی اشتباه . و خدا شما رو آوردید به زندیک است.  حاال به خدای ذهبی نگاه نکبی که این دومتر  

فهمید. یمگوید ویل شما به زبان یکتایی شوی. امروز موالنا به زبان دویی یمگوید که شما بیدار یمموالنا یمه را بشنایس اکه اگر این دو تا اشتب

ی مصنوغ است کما اینکه در سطر ماقبل آخر این ما یا من شویم که ما االن متوجه یمپس او که بعنوان مهمان ما آمده  گوید که یم یک چتر  

ون ن شو*** چون برف گدازان شو خود را تو ز خود یمزدیکتر است از تو با تو چه روی بتر  

ست یا ما؟ معشوق بیشت  نزدیکت  با ما است یا ما؟هداریم معشوق بیشت  ما  ذهبی منما اگر    

  ذهبی هستیم. دانید که معشوق. برای اینکه معشوق خود ما است ویل ما منشما االن یم

خدا یا ما؟ البته که خدا. حاال یک به ما نزدیکت  است؟   

 است که آمده به جهان خود هوشیاری است که آمده به جهان و یواش یواش دارد 
ی

خب حاال اگر بگویید که خود معشوق است و خود زندیک

شوید. شما از این دویی خالص یم ،شود بیدار یم  
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گوید که اشکال ما در چر هست. یمموالنا حاال   

  : گوید یم

کواو آمد در خانه ما جمله چو دیوانه *** اندر طلب آن مه رفته به میان    

و هم  هست. فضای یکتایی این لحظه هم خانۀ ما شود که فضای یکتایی این لحظه استگوید که او آمده به خانه ما. خانه ما معلوم یمیم

  استموقب  ظه است و همیشه هم خانه است. و اگر  ما متوجه این موضوع بشویم خانه فعیل ما که . همیشه هم این لحخانۀ خداست

توی ذهن هست که  کوچه  . یعبی اینکه توی ذهنمان هستیمچطوری رفتیم میان کو؟ . .«میان کو»ذهبی در ذهن که در اینجا گفته یعبی من

ون و خیابان را نشان یم هستیم. دهد. یعبی ما بتر  

 آمده توی خانه ما و یمیم
ی

گوید که من تو هستم و تو کاری نکن و بگذار به ما یم . خواهد ما را زنده بکند گوید که او آمده توی خانه ما زندیک

. بگذار ای که درد ایجاد یمست و این همه ستر و سیاحت کردی و دیدهه. االن چهل سالت دهد بیبی که نتیجه نیممن بکنم. کارهایت یم کبی

ون! و رفتیم توی ذهنمان توی ذهنمان توی کوچه  در طلب آن مهاسمان پرت است مثل دیوانگان و ویل ما حانجام بدم.  من در بتر  

ی حاال میش است گذاشتیم رفتیم  ( و داریم دنبال هایمان، اتومبیلمان یا شغلمان ) بچه تویما این خانه را که اینجا همتر های این دنیایی
ی یا چتر

گردیم. خودمان یم  

خدا بگردید هر دو یگ است! یادمان باشد شما چه دنبال خودتان بگردید و چه دنبال   

. ویل متاسفانه چون ما شناخت خدا یماسیم که شناخت خودمان و شندر فضای یکتایی این لحظه ما خودمان را چنان یم ی شود یک چتر

های  . و خواهیم بشناسیم درباره ما  استدانیم و یمبه خودمان یمراجع هوشیاری جسیم داریم توی ذهنمان در میان کوه هر چه که  ی چتر

  ما یمسطچ است. 
ً
 بله من خودم را یم»: گوییم کهمثال

ی
یط شدیک ها هاشناسم و عادتهایم این است و شر ی یم اینطوری است و از این چتر

ی یم ها خشمگتر ی ها بدم یمشوم و از این چتر ی ن آدمها بدم میاد با اینجور آدمها آیاد و از اینطور آدمها خوشم میاد و از خوشم میاد و از آن چتر

  «شوم... هایم این را بگویند عصبایی یمیا اگر  بچه کنم معامله میکنم و با آنجور  آدمها معامله نیم

دانیم که این ذهن هر چه که نیست و یم (که اصل من باشد )  منویل راجع به  . اینها دربارۀ من استدانم ویل اینها را راجع به خودم یم

یط شدگیها و من مصنوغ است که ما درست یمبشناسد  م و درباره آن شر کنیم در ذهنمان و این فقط برای این است که ما جدایی را یاد بگتر

گفتیم. این را بارها    
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 قلم و یادآوری کنم که تفستر مثنوی به  4175 خوانم دفت  ششم سطر ی هست که برایتان یمحاال این از مثنو 
 
بسیار مفید  استاد کریم زمان

ه بتوانیم بخوانیم قسمتهایی را که ما چند سطر بیشت  در اینجا نیمرا بخرید و این  ی از آنهفت جلدمن پیشنهاد میکنم که یک شی  . است

ی شما بروید مفصل از آنجا بخوانید و یا حدا ،علت اینکه وقت نداریم دوباره بخوانید. ها را قل همتر  

  : گوید یم

*** یا چو باز آیم ز ره سوی وطنیا در این ره آیدم آن کام من   

کنیم دنبال آن کام هر کاری که یمکام ما . . هم گفتم که چر هستکام ما آید. کام من بریم،  از ثانیه صفر کنم  در این سفری که آغاز یم 

 هستیم. هر چند که به شکلهای مختلفی جلوه یم ،ن معشوق هستیمآدنبال  ،هستیم
ی

ممکن است که بنظر شما حاال  . کند دنبال آن زندیک

خواهم باالتر از حداقل یک عدۀ زیادی ثروت یمهای بزرگ بخرم و من از نظر خواهم خانهخواهم پولم جمع کنم و یمنه آقا من یم»بیاد که 

«خواهم علمم اینقدر باال باشد! یا یم . باشم  

هایی هستند که  
ی اصیل کنید اینها هیچ اشکایل ندارد ویل اگر منظور شود ویل خواهید دید که هر کاری که یمروی شما انباشته یمبله اینها چتر

خواهد شد. ایجاد درد ها و دانشها نخواهید شد. هر کاری که بکنید حب  از این علم بختشما اینهاست شما خوش  

ی و واجب ذهبی خودمان را متولد کنیم. که این هم من که ما زنده بشویم به حضور و از این) این را بارها گفته ایم(این است ترین کار ما اولتر

ی را دارد یم ی یعبی عقاب بیایم بسوی وطن ،گوید. کام من این است یا مثل باز همتر ی به این جهان است . مثل باز بسوی وطن برگشت  مانند رفت 

گردید وطن! مثل باز بریم . شوید شوید و دوباره یک جایی بیدار یمهویت یمهمکنید هان آغاز یمو شما سفرتان را به این ج  

  یا چو باز آیم ز ره سوی وطنه برگردم به وطنم. ار توانیم بگوییم که دوبفضای یکتایی این لحظه است و حب  یموطن 

 

 بخش دوم: 

حض  بوک موقوفست کامم بر سفر*** چون سفر کردم بیابم در   

ی حضور.  حض    کام من  . یعبی شاید که بوکیعبی همتر
ی
قائم شدن به ذات خودم موقوف به سفر است.  ،یعبی رسیدن و زنده شدن به زندیک

وقب  سفر کردم به اندازه کافی تجربه پیدا کردم. شود. یعبی اگر سفر نکنم این نیم  

ی حاال این تجربه  ش پیدا یمطور که  ها چر هستند؟ ما همتر هایی که تولید یمگست 
ی هویت آوریم همکنیم و بوجود یمکنیم در این جهان و با چتر

 درد ایجاد یمهویتو هر همشویم یم
ی

کنم شاید که . و وقب  که دارم سفر یمگوید که اینها را رها کنبه ما یم دردها شود و همه این شدیک

ی سفر حس کنم و بیدار بشوم.   حضور را بر همتر
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ی هوشیاری حضور که ما باشیم. وقب  که داریم همگفتم که بیداری یعبی  ) که االن  مشویمتوجه یمشویم یک جایی هویت یمجدا شدن همتر

 ویل بسیار  م است و کنید( که چهل سالاید که دارید به این برنامه نگاه یمشما هم متوجه شده
ی

 هم موفق هستم در ابعاد مختلف زندیک
ً
تقریبا

ناخوشبخت هستم. هستم. بسیار ناراحت   

 د و  ج  یار را چندین بجویم 
 
بایست جستست *** که بدانم که نیمچ  

ی جستجو یمنآیار را  کنیم یک کار غتر طبییع نیست. این کاری که ما یمکه جستجو الزم نیست. پس   دانمکنم تا جایی که بچنان جدی و تتر

 !  البته تا یک جایی

 ها در دکردند بچهمتوجه یمها بیدار بودند و عشق داشتند و فرزندانشان را به این موضوعاگر پدر و مادرها البته 
ی
 ت ه سالگ

ی
امل یا پانزده سالگ

ها را کردند روی این موضوعات و یمیم ی ها را بدست  . بدست بیاورند فهمیدند که اول باید بیدار بشوند و بعد باید آن چتر ی و وقب  که چتر

 یمدر نتیجه  . هویت نشوند آوردند با آنها هم
ی

ها استفاده کند برای پخش خرد و عشق خودش. توانست از این بچهزندیک  

خالصه بهت  است!!  . . . مال دنیا هایمان را تربیت کردیم به اینکه هر چه بیشت  انباشته بکبی از علم و دانستیم و بچهویل ما نیم  

 حواس ما به یار ! نبود موضوع حواسمان به این 
ً
.. که همه . و یا هوشیاری و خدا نیست. حاال اسمش را بگذار خدا، یار، معشوق یا کلاصال

 اینها به یک معبی هست. 

 به او نیست و اگر حواسم
ً
گتر « حواس ما رفته به یک خدای ذهبی »گفت: به او هست همان اشتباه اول را که موالنا   ان هم حواس ما اصال

(. نمیشود ن هم آکه )کردیم در یک خدای ذهبی   

*** تا نگردم گرد دوران زمنآن معیت یک رود در گوش من   

 « خدا با ماست»  گوییم: در ضمن اینکه یم
ً
است. معیت یعبی همرایه.  معیتاسمش اصطالحا  

توجه نیستیم! هیچ کس شنویم ویل ما اینها را م. اینها را ما یمگوییم خدا به ما از ما نزدیکت  است یا از رگ گردن به ما نزدیکت  استاینکه یم

فهمد! نیم  

عوض بشود و  تبدیل بشود. مگر اینکه هوشیاریش   

تا نگردم دور دروان زمن تا گرد دوران زمن تا نگردم   رود. اینکه خدا همراه ما است به گوش من نیممعیت یک رود در گوش من  آنگوید یم

 ستر و سیاحت در این جهان نکنم. تا به 
. آید این هوشیاری و این تشخیص در ما بوجود نیمم یاندازه کافی تجربه نکنبه اندازه کافی  

 یا  بچه را ما نیم توانیم در 
ی
 به او بگوییم که تو فرزند خدا هسب  الس دو یک سالگ

ی
! نه.  ،گ اسم نداری و همش عشق هسب   
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ها هم ی ها مثل پدرش و مادرش و اطرافیانش که با اینها اول  . هویت بشهاین بچه یک ساله باید با چتر ی باید اسمش را بداند. باید یک شی چتر

و از اسمش کند کند و یک بند درست یمکند دارد این دسته را بزرگ یمهایی که درست یماینفهمد که شود و یواش یواش یمهویت یمهم

زند. گره یمدور اینها    

ی  ی اسم اولتر ی مفهوم او در واقع اولتر یمذارند و  ما یاد یمگبرچسبی است که بر روی ما یمیا   Label لتر گویند اسم ما را ، ما ) که اینکه یم گتر

 (تیم. هس

 رویم توی محدودیت. است. یک محدودیت است و  ما یم Conceptاسم ما یک مفهوم و یک 

ها مربوط است. گوییم ما اسمیموقب  که  ی وع یم« من»در اینجا مان هستیم. اسم ما هم با این چتر شود. یواش یواش شر  

(! که نشود! و این سفر است ) که درست هم هستشود  گوید این نیمحاال یم  

جز که از بعد سفرهای درازفهم راز *** کنم من از معیت یک    

هر کجا بروید و هر  با شما است که یعبی او (  و هو معکمگوید داریم که یمهم در غزل  کهاز این)تا من سفرهای دراز نکنم من از این معیت 

ها دارد هم. او به صورت شما آمده شما خدا هستیدکجا باشید او با شما است و یا به عبارت دیگر معیت یعبی خییل ساده  ی هویت و با چتر

امآشود و شود و بعد بیدار یمیم شود. تمادمان هم  زیاد یمشود و اعمان به خودمان زیاد یمن موقع اگر ما اینطوری موضوع را بفهمیم احت   

 را دارد به روی ما باز یم
ی

پریم وسط و بگوییم و ما هم نیمکند و بلد است. اعتمادمان به قدرتمان و به اینکه هوشیاری در ما هست که زندیک

«و من االن چکار کنم و  حاال باید چطوری انجام بدهم!؟ من هستم»که   

 اگر یک بچه . گوییماینها را نیم
ً
نیست  راه بیفتد آیا این بچه نگران راه رفتنش است؟ یا نگران زبان باز کردنش است؟ نهخواهد ای که یممثال

! که  

 حاال چطور 
ً
؟ محدویتشود؟ ها به ما تحمیل یماین محدودیتبعدا های ناتوایی  

سم! ما چر یم»گویند یمنالند. اغلب مردم از ناتوایی یم «کنم؟چطوری من زندگیم را اداره یمشود؟! آینده ما چر یم شویم ؟ من میت   

ویل ما یک مزیت . اگر تو اجاره بدیه باز میکند. عقل او عقل توستمشکل را صورت دانستند که از جنس خدا هستند در اینخب اگر یم

که د  هر انسایی اراده آزاد دار  . تاسما  اراده آزادو آن  . محدویت ما  اشکال و  که االن شده در واقع  برکت داریمیک  ،داریم یک موهبت داریم

 ببندد باید آزاد باشد و یم
ی

 باز کند. یم و یا  تواند انتخاب کند و راه را به زندیک
ی

  تواند انتخاب کند و راه را به زندیک
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 باز کنید یمحاال شما 
ی

ها و نیم . توانید انتخاب کنید و راه را به زندیک ی ی این چتر
 باز کردیم این را هم که در ترسید که با دانست 

ی
اگر ما راه را به زندیک

. رود یمدستمان هست از دستمان   

! رود نیمنه   

تا که عکس آید به گوش دل نه طرد مهر کرد ***و دل حق معیت گفت   

شود. نیم ،که اگر شما از جنس او نشوید از جنس خدا نشوید   . یعبی من با شما هستم و  دل را مهر و موم کرد  . گوید که خدا گفت معیتیم  

 نشوید. ه گوش جان شما اگر ب . آید همش یک عکس و یا تصویر به ذهنتان یم
ً
در ضمن من این را هم بگویم که باید بطور )از جنس او کامال

د نگه داریم. امروز هم در مثنوی دوباره خواهیم دار را نبایهوشیاری من( دار خالص بشویم. منکامل ما از این محدویت و این هوشیاری 

ی الزیم نیست. از این هوشیاری منخواند که ما باید بطور کامل  ی چتر
دار باید خالص بشویم و این امکان دارد. من داشت   

ی که دارد من را یمتوانیم بفهمیم که د. ما نیمآیبه گوش ما نیم ذهبی مننفی این  نفی است.( د به معنای نه طرد ) در اینجا طر  ی کشد این چتر

و  «من تو نیستم. »به او میگویم  توانم توی این پیدا کنم. بنابراینبرای اینکه من خودم را نیمو از جنس جسم است من نباید دنبالش بروم. 

. ما این را بلد نیستم  

داد *** بعد از آن مهر از دل او بر گشادچون سفرها کرد و داد راه   

 الزم نیست که در  این راه اینمیدیها کردیم و حق مطلب را ادا کردیم و حق راه را و زحمت کشپس ما وقب  سفر 
ً
قدر درد بکشیم. ما . حقیقتا

! جمیع ما را تشویق یمکشیم برای اینکه یک درد یم کنند که هر  چه بیشت  بهت   

ها هم ی  با چتر
ی را به خودمان اضافه هم ما  . است بافایدهاضافه کنید اینها ها را به خودتان نهویت بشوید و ایشما هر چقدر بیشت  همه چتر

ی به ذهنمان انباشته کر  . کردیم و  انباشته کردیم درد درونشان همه هویت شدیم. لزویم نداشته چون اینها م و با اینها همدیخروارها چتر

. داشته  

ذهبی ممکن است درد بکشد ویل شما آن من «نه»گویدذهبی یممنا به یعبی بیدار شدن.  امروز خواهیم خواند که اگر شم داد راه را دادن

ذهبی نیستید. کنید. چون شما که منکیف یم  

 این یم
ی

هم در واقع دهد خودش را به شما نشان یم) دهد. هر را از دل او برگشاد. یعبی خودش را به شما نشان یممگوید که بعد از آن زندیک

شناسید که یک هستید. شما آن موقع یم شناسید. شوید و اصل خودتان را یماو یم ( یعبی در واقع شما . غلط است  

*** گرددش روشن ز بعد دو خطا آن حساب باصفا یر  یچون خطا   
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بینید. آنجا یم، کریم زمایی این را توضیح دادند که اگر  مراجعه کنید کنند که آقای  مثل این دو تا خطا. یک جور حساب یم  

کنید ) که در باال گفتم دو تا خطا ! منتها مثل آن حساب باصفا شما دو تا خطا یمآید یم ند که از توی آن جواب در کنتا خطا یم گوید که دو یم

شوید. منتها از هر دو بیدار یمچر هستند(   

ها همآیک خطا این است که وقب  ما یم ی ها را به خودمان اضافشویم هویت یمییم به این جهان با چتر ی اضافه کنیم و هر چه که ه یمو چتر

شویم که این خطاست! و  یک جایی متوجه یمشویم هویت یمکنیم با آنها همیم  

 کجا متوجه یم
ی
 به شما دارد. شویم؟ یگ ممکن است در بیست سالگ

ی
. این بستگ

ی
. یگ ممکن است در هفتاد سالگ

ی
دیگری در یس سالگ  

. این هم من خدمتان 
ی

 هستیمیعبی همرایه ،امروز که صحبت معیت است ،بگویمتامل کنید در زندیک
ی

 با ما و اینکه ما زندیک
ی

اینکه  .  زندیک

 داریم غلط است یم
ی

 نیمگوییم ما زندیک
ی

. توانیم داشته باشیم چون در این صورت یگ ما یمما زندیک
ی

شویم و یگ زندیک  

ی را شما توانیم داشته باشیم. ستیم و یگ خدا! پس ما خدا را یماینکه بگوییم یگ ما ه . گوییم ما خدا داریم غلط استاین که ما یم ی هر چتر

است که ما خداهای متفاوی  داریم.  برای این . شود از شما گرفته باشید یمتداش  

 هستیم و 
ی

 چطوری یمپس باید اجازه بدهید به اینکه ( شما این را دیگر قبول دارید)پس اینکه ما از جنس زندیک
ی

خواهد خودش را در شما زندیک

 کند. 
ی

ید و  به خودتان بیایید که من حاال یمزندیک مردم هر جور نظر از اینکه  خواهم بدانم و رصفیعبی شما در یک جایی باید تصمیم بگتر

 یم
ی

  خواهم بکنم؟من چکار یم.. . همه کتابهایی که نوشته شدهو گویند ند و هر چه که یمنکزندیک

خواهم ببینم که اگر این معیت درست است ) که باشم یا مثل بقیه مردم باشم. من یمام مثل همشم م مثل بچهخواهم مثل پدر من نیم

اجازه بدهم که کار کند!  خبو خدا تو من دارد کار میکند چطوری میخواهد کار کند. درست است(   

 در شما شکوفا بشود و کاری به دیگران نداشته شما یک انسان منحِص به فردی هستید که با آن اراده آزادتان باید اجازه بده 
ی

ید این زندیک

) البته ما اینجا نصیحت روید که آنها را عوض کنید و به آنها نصیحت کنید. عالمتش این است که شما دیگر  به دنبال دیگران نیمباشید. 

خواهیم دیگران کنیم و یمهم عرض کنم که وقب  ما قضاوت یم( و این را . کنیمروشن  را این چراغ برای اینکه خوانیم کنیم فقط اینها را یمنیم

کنم. من روی هیچ کس قضاوت نیم کنمکنیم این نصیحت است. ویل من اینجا قضاوت نیمو نصیحت یمرا عوض کنیم   

ه مردم نشان یک موقیع هست که شما ببینند. خودشان را یمپای جلوی  مردمکنید و یک موقیع هست که شما یک شمیع را روشن یم 

باید اینطوری باشد و باید اینطوری بشینید و اینطوری پا شما باید این کار را بکنید وآن کار را نکنید و عمل شما »دهید که بطور اخص یم

«.. . نطوریآبشید و  اینطوری عمل کنید و اینجا   

  . منظور ما آن نیست و شما آن را قبول نداشته باشید این دیگر دستورالعمل است و  
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 خودتان باشید و بعد 
ی

-در یک جایی که دیگر دست از ش مردم بریمشوید از متوجه شدن دو خطا یگ اینکه متوجه یمشما باید طراح زندیک

 شکوفا بشود و اجازه یمکنیم روی خودمان داریم و تمرکز یم
ی

این منحِص بفرد است و فقط مختص  . در ما کار کند بطور اخص دهیم که زندیک

ی که این او )  شماست  ی خطا  لتر که ما این وسط اضافه بودیم به   یماین است که خب حاال ما متوجه شدخطاست که متوجه شدیم( و دومتر

 حاال ما رو یم . عمل کردیم و اشتباه کردیم ذهبی منعنوان 
ی

 را  . آرویم به زندیک
ی

 را ما نیمشما زندیک
ی

توانیم تجسم کنیم خدا را تجسم نکنید. زندیک

آن توانید عمل کنید خطای دوم را هم که دنبال خدای ذهبی خواهید گشت م. اگر شما فهمیدید که شما خودتان نیمتجسم کنی توانیمما نیم

پس این میشود دو تا خطا. را هم ببینید و از آن هم بیدار شوید.   

*** این معیت را یک او را جستیمبعد از آن گوید که گر دانستیم   

و در اینجا دانستم که این خداست که در من یماینها را اگر  ،دانستماگر معیت را یم ،دانستمگر آن موقع اینها را یمگویید که ا شما آن موقع یم

گفت: خدا به شما نزدیکت  است از خود شما. حاال تو کما اینکه در غزل هم داریم که یم  د شویکند و یمیواش یواش دارد خودش را پاک یم

جستم!؟ دانستم یک او را یماین را یماگر خود از خودت بشو!   

ها جدا کند و شما نیم. اگر شما االن بدانید که این هوشیاری در شما االن دارد کار یمجستم؟ در ذهندر کجا یم ی -کند تا خودش را از چتر

 االن به شما بگوید که چکار کنید و خرد اجازه بدهید که  . د آن را رها کنید ور آیم درد  هچ ر گذارید. ه. دیگر از این به بعد پس یمگذارید 
ی

زندیک

ی از جنس ه بشوید.   زیر اتفاقفضای اتفاق این لحظه از جنس با پذیرش  . تسلیم بشوید  شوید.  معیت و خدا یممتر  

متوجه این موضوع بشویم. گوید که ما باید کیم مسافرت کنیم تا موالنا یم که او را جستیماین معیت را  که گر دانستیم بعد از آن گوید 

دانستیم. خب االن این موضوع را دانستیم. نیمدانیم. خب اگر ما االن شصت سالمان است و از اول نیمبرای اینکه   

ی را که شما گرفتید نیترسید و رها مکشما نیم   ی سید اگر شما از جنس خدا هستید اعتماد کنید به خودتان که سالهاست که این  . د آن چتر نت 

 شما را ش و سامان دهد یم
ی

ی با  . گذارید ما را خالق کند و  شما نیمشذهن شما را سامان دهد فکر  . جسم شما را سالم کند  . خواهد زندیک همتر

و ترس!  ذهبی من  

ی توهیم همیشه ترس دارد. اینکه ما چسبیدیم به یک  ذهبی من بیچاره بشویم.  ترسیم رها کنیم این را و و یمچتر  

 یمشویمبیچاره نیم
ی

رسیدم. !به زندیک  

ی ف  آ*** ناید بود موقوف سفر  آن دانش 
 ن دانش به تتر 

 
رک  

ر یعبی فکر 
َ
اول  کردید. این موقوف سفر بوده و باید سفر یم آورید آوریم و شما هم االن دارید بدست یماین دانش را که ما بدست یمپس  . ِفک

ها هم توانستید بدست بیاورید اول هوشیاری بودید و باید با نیم ی ون و این کردید و از ذهن یمرها یماینها را بعد شدید و هویت یمچتر آمدید بتر
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. موقیع که زنده هستیمیک سفر  ی ی و برگشت  ی به تو  . ی بوده سفر رفت  ی و برگشت  ون رفت   اتفاق یماین سفر بتر
ی

مثل  . د افتدر تمام مراحل زندیک

ویم به یک جایی و شارژ  . خوابیماین که ما شب یم ود متر . خون یا این در گردش خون ما هم وجود دارد شویم. شویم و صبح بیدار یمیممتر

ون و ب شما باید متوجه بشوید که وقب  یک  . آییم به این جهانکنیم. ما یمگردد. در شبانه روز وجود دارد. ما اینها را تجربه یمو دوباره بریمتر

 سفر برگشت صورت یم
ً
وید حتما خانه. ید به گردیمبر د و گتر مقدار متر  

ش پیدا کند فرض کن کیس شصت سالش یا هفتاد سالش است هنوز یمشود؟اگر برنگردیم چر یم  . هنوز به گنج حضور نرسیدهخواهد گست 

ی به گنج حضور نرسیدن هم غلط است ( برای اینکه ما آنجا هستیم ما همیشه در ... باید گفت هنوز متوجه گنج حضور نشده . )البته گفت 

 هستیم و از جنس این یک لحظه ما همیشه در فضای یکتایی این لحظه هستیم فقط وطن هستیم. 
ی

باید متوجه بشویم که ما از جنس زندیک

شویم! ساختارهای ذهبی نیستیم. و این یک خرده متوجه شدن را ما نیم  

ی فکر نیستپس یم ی و یک کیس کند فکر باشد و نرسد به اینطوری نیست که کیس تند تند فکر کند و برسد به آنجا  . گوید که این به تتر

 ندارد نآ
ی

 بستگ
ً
 کیس که . جا. به فکر اصال

ً
ی باشد یعبی خییل به فکر اطمینان داشته باشد ممکن است که او را رها نکند.  فکرش اتفاقا تتر

(. که اینطوری نیست)آنها را مبنای توضیح جهان بداند.  و الگوهایی که در فکرش درست کرده، درست کرده ذهنشدر هایی که قصه  

-همانطور که یم . صورت استموالناست. موالنا یک کتاب دیگری دارد که به این این هم جالب است که شما ببینید از کتاب فیه مافیه  

-ها را از روی آن یمیک کتاب دیگرش مثنوی است که این قصه . خوانیمآن یمکه ما غزلها را از روی دانید یک کتابش دیوان شمس است  

ی فیه مافیه است که من تکهیک کتاب دیگرش هم  . خوانیم . خوانمبرایتان یمو ای از آن را انتخاب کردم همتر  

 »گوید که پیش او دو یم
َ
 ا
َ
  . گنجد نیم «ان

َ
 ا
َ
و توانید هوشیاری حضور باشید پیش خدا در فضای یکتایی این لحظه فقط شما یم یعبی من.  ا ن

ی نیم شود یگ شما باشید و یگ هم خدا یمو هم خدا! ن باشید خدایت خود را تجربه کنید و هم شما  ی ی چتر شود.()چنتر  

د. . «من»گوید و خدا هم یم« من»گویی . یعبی تو یما اناو گویی و یم ا تو ان یا تو بمتر پیش او یا او پیش تو بمتر  

) که ما یمیعبی یا ت  که نیمو پیش او بمتر
ً
یم پیش او(  البته حقیقتا ی م! یمتر خواهیم بمتر ی که نیست منظور همتر منظور مردن و زیر خاک رفت 

ی هوشیاری  د تا دویی نباشد! تبدیل هوشیاریست همتر حضور.  یا او پیش تو بمتر  

د. ما خدا را کشتیمدیکر   البته ما انتخاب  او بمتر
ً
ویل این درست در نمیاد.  ! م که ذهنا  

د امکان ندارد. تا زمانیکه ما هستیم و این   گوید که این غتر ممکن است نه در خارج هست در واقع ما خدا را کشتیم. یم ذهبی منو که او بمتر

ون و نه در ذهن شما و نه در هیچ جا! نه در ذهن  مرگ نیمجور نیم هیچ  .  نه در بتر
ی

د. برای اینکه زندیک  بمتر
ی

که عریی شناسد.  شود که زندیک

 مرگ نیم «و هو الیح الذی ال یموت»هم نوشته که 
ی

است و زندیک  نامتر
ی

کنم که ذهن هیچ کیس بحث دیگر فکر نیم. این را . شناسد. که زندیک

 و جدل کند. 



15 
 

 مرگ نیم 
ی

د؟زندیک د همان کیس که یم شناسد. پس چه کیس باید بمتر  بمتر
ی

  ! گوید زندیک

 مخب چطور م
ی

 باشیم و زندیک
ی

 زنده را انتخاب نکنیمزنده باشیم، ویل کن است که ما از جنس زندیک
ی

 باشیم و  ذهبی من . این زندیک
ی

بدون زندیک

( خودمان را از آن و 
ی

د جدا کنیم )زندیک  (بمتر
ی

. حاال بگوییم که او ) زندیک  

ی را یم  یمخواهحاال بگوییم که ما یم ی را توانیم که این را داشته باشیم. چون ما هوشیاری جسیم داریم همه چتر  داشته باشیم.  همه چتر
ً
ظاهرا

ی نیمخواهیم داشته باشیم! حب  خدا را یمخواهیم داشته باشیم. یم ی ی چتر شود به او زنده شد. داشت فقط یمشود خدا را نیمشود. چنتر  

دبمتر تا او بر تو تجیل کند  اکنون چون مردن او ممکن نیست تو   تو بعد از این نگویی که من خدا را یمو دونی برختر 
د یعبی ی -. دویی برختر

  ذهبی منیعبی این  ،. او بر تو تجیل کند پرستم
ی

کند و  در واقع او یمکبی از آن موقع به بعد تو هر کاری که یم . وقب  رفت تو زنده شدی به زندیک

. اینشما نیم . اگر برای همه مردم امکان . خایص است .  عدۀگوید که این به ما نیامده و این مال ذهن شما به شما یمامکان دارد اگر  کار کبی

ها را  ی نوشتند. نیمنداشت این چتر  

 و خدا را انکار کنند ذهبی داشته باشند اگر هم همه مردم به این زنده نشوند یعبی فرض کنید که همه مردم من
ی

در اینصورت  همه مردم زندیک

 که یی 
ً
ی یمشوید و اینها یواش یواش فاسد یمیمشوند و  جنگجو شوند و مریض یمرمق یماوال -اراده آزاد دارید و یمروند. شما شوند و از بتر

 کنید بگویید توانید بروید توی من
ی

 وارد من بشود من نیم»ذهبی زندیک
ی

«. گذاریم که زندیک  

 از شما   دهید شوید اجازه یمموازی یملحظه که  اینشما با  . خواهیم بیدار بشویم که این کار را نکنیمیمحاال و م! نیاین کار را میکما  
ی

که زندیک

ی منتوانم گوید من نیمکار ممکن است پس بنابراین اگر  ذهن شما یمعبور کند. این   «.... توانم! من نیم»: گوید ذهبی که عاجز است یمهمتر

 آخر شما که نباید بتوانید. 

 . . تو هیچ کاری را نیم توایی بکبی و حق هم داری.  ! توایی دانم که تو نیممن یم»از آن بیایید برون و به آن نگاه کنید و بگه او بگویید که شما 

ید!  یف بتی «بنابراین تشر  

ون آمدید و به او نگاه یمآن موقع  بصورت حضور شما  کنید که این همان حضور ناظر است. نگاه یمنتان کنید یعبی به ذهوقب  شما از آن بتر

کند که شماست ویل شما نیست. شما همایی هستید که به . تظاهر یمبینید که فقط یک ساختمان فکری استناظر به ذهنتان نگاه کنید یم

سید. بینید... شما را یمحاال یمکنید. او نگاه یم ترسد ویل شما یم او بخشد ویل شما ببخشید... نیم پذیرد و و نیم.. اترساند ویل شما نت 

سید...   نت 

هایی از شما یم
ی مثل رنجیدن!  . هایی است که الزم نیستز نیا . است Psychologically خواهد که نیازهای روانشناخب  اگر به او نگاه کنید چتر

 الزم دارد شما به آن نگاه کنید.  ذهبی منویل آن  چرا رنجیدن را الزم داریم؟ ما چرا کدورت را الزم داریم؟
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 شما یم
ً
ی ر ا بندازید مثال ی ی اندازد. برای اینکه اگر بندازد که دیگر منویل آن نیمکند چون شما را دارد اذیت یمخواهید یک چتر ذهبی از بتر

ی در این جهان طبق ! رود یم ی ذهبی هم همینطور است و شما هم به منحفظ کند  را خواهد خودش د یمآییمکه بوجود   (اصل ماند)هر چتر

. امروز ما فهمیدیم که ما از جنس او نیستیماین کار را نکنید دیگر! حاال کنید. او کمک یم  

 بخش سوم: 

گوید: یمغزل  یدنباله  

زنان هر سوو نعره زنان گشته از خانه که این جایم *** ما غافل از این نعره، هم نعرها  

که مهمان ما آمده، در واقع ما خودش هستیم. مهمان نیست. خود   ایمو االن هم ما فهمیده «او مهمان ما آمده»غزل به ما گفت که 

ند. نعره شادی یمهوشیاری است. حاال به این صورت صحبت  ی زند. پر از آرامش است. در مرکز ماست. یمکنیم. از آن جا دارد نعره متر  

هستیم. از جنس این رویدادها و فکرهایی که از ما خانه فضای یکتایی این لحظه است. ما از جنس این لحظه هستیم. از جنس این فضا  

ند نیستیم. هر لحظه به ما یمبر  ی زنم. بگذار من از تو نعره یمتو به صورت فکر بلند نشو. من تو هستم. نعره شادی بزن. که من »گوید یمختر

شویم. یمشویم. به صورت ترس بلند یمویل ما به صورت فکر بلند  «شادی بزنم.   

ی ترس،   و نعره یمشود ما را غافل یمیی که بلند هافکر و منهمتر
ی

. نعره شادی زندیک
ی

کو؟ کجاست؟ شادی »زنم که یمکند از نعره زندیک

ون است.  «کجاست؟ در بتر  

 آن بلبل مست ما بر گلشن ما ناالن *** چون فاخته ما پران فریادکنان کوکو

ون  غزار و گلستایی داریم که فضایما یک گلشبی داریم. یک مر  آفرینیم برکت دارد. وقب  یمیکتایی این لحظه است. از آن فضا هرچه که در بتر

 در این جهان ایجاد یی رسد. ساختارهایمکنید به نتیجه نیک یمکنید، هر عمیل یمشما در فضای یکتایی این لحظه سکونت دارید، هر فکر 

ریزد. یمکارها به   ،به مردمشادی شما از کنید که برکت دارد. شادی تویش هست. یم  

 باشد این بلبل 
ی

خواند. ویل شما مثل فاخته، یمدر باغ شما دارد  (ناالن در این جا مثبت است. ) خوان است،غزلن اال و  مست که زندیک

ها دنبال چر  ایمخواند صدایش مثل کو... کوست( پریدهیم)فاخته پرنده ای مثل کبوتر که وقب   ی ون و چتر ؟ گردیمیمتوی ذهنمان، در بتر

 و خودمان 
ی

«کو کو کو. »گوییم: یمگردیم. یمدنبال معشوق، زندیک  

ی سبب   را گم کنیم. یماین کو کو گفت 
ی

ی خواهیم گفت، ما زندیک شود که، همانطوری که در پایتر  

گوید دزد آمد و آن دزد اویمدر نیم شبی جسته جمیع که چه دزد آمد *** و آن دزد ه  
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 د یک دفعه از خواب جستن شب ذهنیک گرویه. کل انسانها. در نیمه ،ستند، تشبیه کرده به یک جمیعکه در خواب ذهن ه  انسانها را تمام 

ها را  ی ی که ما متوجه یمو متوجه شدند که دزد آمد. دزد دارد چتر ی هایی که ما با آنها یمشویم. یمبرد. در این سفر چتر
ی  هویتهمبینیم چتر

دهیم. یمیگ یگ داریم اینها را از دست  ایمشده  

د؟ی ما این است که "دزد آمد و دزد آمد." دزد آمد، نکند ایبی که  گرفتههاتمام حرف ی که منتظر نشسته« »ام را از من بگتر ی ام نکند آن چتر

م نیاید.  م بیاید، دیگر گتر «تا گتر  

ی است. که همه حرف ی که دارم را از دست ندهم. آیی را هم که منتظرم حتم»های ما همتر ی  این چتر
ً
د.   ا م بیاید. یگ دیگراز من نگتر «گتر  

 است. که این ،و همه آنها شده است دل ما. این دزد  ایمشده هویتهم
ی

جا به دزد تشبه شده است. این دارد یگ یگ اینها را از ما همان زندیک

د. واقعا یم با ما دشمبی دارد؟ گتر  

د که ما متوجه یمنه! دارد یگ یگ اینها را در این سفر   ها کنیم ما اینیمفکر  و  روی خودمان ایمشویم. بابا اینهایی که ما جمع کردهبگتر

که ما تشخیص « دزد آمد...  ،دزد آمد »گوید: یماو هم قایط ما شده و او هم « دزد آمد. »گوییم: یمنیستیم. ویل وقب  ما  ها هستیم... ما این

گوید دزد آمد، باز هم خودش است. یمان کیس که دهیم که دزد اوست.  به عبارت دیگر ما هم او هستیم. همیمن  

 درواقع آمده به این جهان یهیک وج ذهبی مناین 
ی

کند. منتهای یک اشکایل در اینجا یمکند، خودش یمو هرکاری  از خودش است. زندیک

ن دلیل که ما اختیار داریم و توانایی به همااین که ما اختیار داریم. « این همه برکت است و هم االن شده محدودیت ما. »: موجود داد. گفت

شویم که: مثل اینکه یمهای موالنا متوجه نانتخاب داریم در این جهان، مسئولیت فهم هم داریم. شعور دیدن هم داریم. ما با شنیدن حرف

هایی را از ما در این جهان یک کیس یک باشنده
ی ر کردهیمما فکر  دزد یمدزدد. هر دفعه هم یمای وجود دارد که یک چتر . متوجه ایمکنیم، رصی

«چرا ناراحتم؟ ،این چرا دل من بود؟ اگر دل من نبود »شویم یمن  

ی باشیمدل من بوده است. دل من ناین حاال که ناراحتم من بفهمم که » «شوم؟یمد. چرا من این را متوجه نتواند این چتر  

توانید با ذهنتان ببینید. یمیعبی خدا را ن« کو آن دزد؟»بگویید: توانید یماین همان خطای اول است. شما با ذهن ن  

ها را از دست بدهید. یگ طالق یمافتد؟ تمام اتفاقات چنان یمدانید فردا چه اتفاف  یمشما   ی د. یگ کارش را از یمافتد که شما این چتر گتر

 عم. ایمشده هویتمهها ما دهد. با اینیمدهد. یگ قسمب  از وجودش را از دست یمدست 
ً
ر بزرگ آن  اال آمد که از آن بیشت  دیگر یمرصی

ر نداریم توانیم خودمان متوجه بشویم؟یمباید آن بیاد؟ زودتر ما ن (استیمهمان مرگ جس که) رصی  

ی قبل گفت. هابرد. خوب اینها را همه در هفتهیمآن هم آن دزد   

بانگش در غلغله شان یک موآمیخته شد بانگش با بانگ همه زان سان *** پیدا نشود   
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شود. یمگوید: بانگ او با بانگ همه قایط شده است. به این علت است که بانگ او در همهمه مردم عالم شنیده نیم  

هایی که  که اینشنویم صدای او را؟ برای اینیمبه عبارت دیگر چرا ما ن 
ی قدر عاشق و قایط همهمه خودمان هستیم... اینقدر مشغول این چتر

 است. که در وادهیم هستیم  یمریم از دست دا
ی

ی از ما  قع اینها محتوای زندیک ی آنقدر مشغول اتفاقات هستیم. در هر اتفاق ناجوری یک چتر

 عشود. میمدزدیده 
ً
 عکنیم یگ دیگر این را برد. ویل میمفکر  اال

ً
افتد که شما "دزد آمد" را بشنوید. یمبرای شما اتفاق  یاتفاقات یک جور  اال  

های شما را بدزد. شما یمشنوید دزد آمده؟ در این جهان یک دزی هست که یمشنویم؟ شما یمرا ما  دزد آمد  ی دانستید؟ شما یمخواهد چتر

ی دزد آمد است. یمشنوید. هرچر مردم یمرا « دزد آمد دزد آمد»که دانید؟ این صدا  یماالن  گویند همتر  

بدانید این را و با دزد « دزد آمد. »گویید. شما بعد از این به جای اینکه بگویید یمگویند. شما هم دارید یمی مختلف هامنتها به صورت 

 همکاری کنید. 

د. یک موقیع شما یمشود. دزد آمده خانه شما و یمبا دزد همکاری کنید خییل خوب  های مهم و جالب را بتی ی بفرمایید »گویید: یمخواهد چتر

ید همه را.  . یمموقع هم مقاومت یک « بتی کنید. خب ممکن ما را کتک بزند. یا بکشد. ممکن است دست و پای ما را ببندد و بیندازد توی اتاف 

، اشکایل ندارد. »بهت  نیست ما بگوییم:  «بدار بتی  

 این برای از دست دادن زنیم ویل یمما تمثل دزد معمویل را  
ی

هایی که  ها وابستگ
ی همکاری کنیم. اینها را باید خود ما  (ایمبه آنها چسبیدهما )چتر

م که دزد آمده است. دزد است در این جهان. گوید تا ما بفهمییمموالنا   

 دارد اینها را از شما د دزد کیست؟
ی

 است. زندیک
ی

د، و شما به جایش آه و ناله نکنید. شکایت نکنید. یمزد زندیک گتر  

کردیم، االن دیگر شکایت یمکنند. اگر ما به موقع متوجه شده بودیم که دزد آمده و با دزد همکاری یمکنند؟ شکایت یمعموم مردم چکار 

کردیم. یمن  

های مهم را  ی های مهم را یممرتب چتر ی توانیم نگه داریم. ما آنقدر یمتوانیم نگه داریم. سالمب  مان را یمدزد و اگر ما با او همکاری کنیم چتر

ه ن ی  یمستتر
ی

«ای بابا من باید چکار کنم؟» که آسیبی به بدنمان بزند که تا ما بفهمیم که کنیم با زندیک  

ها. درد ایجاد یم هویتهمهوشیاری  ،آییم به این جهانیمما گفتیم همه اینها ش این است که اول   ی   هویتهمکند. درد و یمشود با چتر
ی
شدیک

شما از این ماجرا بیدار بشوید. که سبب خواهد شد    

 با ویتههمدرد و 
ی
 ایستاده است. هرجا جلوی زندیک

ی
 جلوی زندیک

ی
ستید دردتان زیاد خواهد شد. ویل زیاد شدن درد نباید سبب آه و یشدیک

ه و ناله را ناله بیشت  شود. بلکه باید توجه شما به این بدهد که من باید بیدار بشوم. آه و ناله فایده ندارد. آه و ناله را خدا نیافریده است. آ

ی "دزد آمد" است. نود. آه و ناله را خدا خلق کرده است که شما بشنوید. شیمخدا ن آه و ناله همتر  
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جونی هم در طلب او را جویمو هو معکم یعب  با توست در این جسیر  ***  آنگه که تو   

ی او با یم شماست. گوید: این معیت که اول خواندم یا این خدا با شماست، هرجا باشید. یعبی اینکه در این جست   

ها جستجو نکن. بلکه در طلب او را جو  ،جویی در طلبیمهر موقع تو  ی های را جستجو نکن. یا خودت را در چتر ی . تو دیگر چتر  

ی قصه  است از دفت  ششم مربوط به سلطان محمود. سلطان محمود با لباس یمای که االن داریم این قصه، همتر
ی

خوانیم، یک قصه بزریک

ون. فقطیممبدل  بخوانند. بروند و گویم. کسایی که عالقمند هستند یمیک خالصه از داستان را  رفت بتر  

  
ً
ون و یممفصل این قصه را. او با لباس مبدل  . ایمهم خوانده قبال خورد به گروه دزدان. یک چند نفر دزد نشسته بودند و نقشه یمرفت بتر

شود و خالصه هر کدام از آنها یک خاصیب  داشته. یمگفتند. با آنها رفیق یمهایشان را شود و آنها خاصیتیمکشیدند. وارد حلقه آنها یم

ی گوش یمشنید و تفستر یمانداخت. یگ صدای سگ را یمیگ خوب کمند  فهمید که گنج کجاست. یمکرد و یمکرد. یگ به زمتر  

« شما خاصیتتان چیست؟»گویند: یمشان بود خالصه به سلطان محمود که یار تازه  

«شوند. یمیی که گرفتارند آزاد هاجنبانم، آنیممن هر موقع این ریشم را »گوید : یماو   

 و خدا البته در این قصه موالنا سلطان محمود ر 
ی

ی زندیک روند دزدی. دزدی هم توی یمها . خالصه این"که خدا با ماست" زند یما تمثیل همتر

بیند که یک چر را برد. یمها بود و قشنگ رفتند و جواهرات را از خزانه دزدیدند. سلطان محمود هم با آنخزانه سلطان محمود بود. 

د. فردا یمیشان را هم یاد هاخانه ید و بیاورید. یمآید داروغه را یمگتر فرستد که اینها را بگتر  

نشینند پیش سلطان. یمو  ایمشده یتهو هم. یعبی ایمآوردند جلو. این دزدها ما هستیم. که دزدهیمدزدها را   

شود که این کیس که آن باال نشسته است دیشب یممتوجه  شناختش،یمدید توی روز یمیگ از آنها که خاصیتش این بود که اگر یگ را شب 

 با آنها بود است. 

ی ذهن است. )شب تمثیل ذهن است.( یعبی ما در شب  ها منتها شب هم همتر ی یم. یمیم. شو یم هویتهمبا چتر دزدیم و متوجه نیستیم یمگتر

د. یمگذاریم جایش را یمدزدیم و هرجا یمکه سلطان با ماست. هرچه  د. داند بعدا ممکن است از ما بگتر و باید بگتر  

ی که دزدیده  ی د؟ برای اینکه ما باید آزاد بشویم. آن چتر را شناخته بود به ... ما از جنس سلطان هستیم. آن کیس که سلطان ایمچرا باید بگتر

گوید: یمکردند و آن شخص یمها التماس دگوید: این همان دیشبی است. هرچه هست زیر ش همان یار دیشبی است. دز یمهایش رفیق

« . « االن وقتش است که تو ریشت را بجنبایی  
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هایی که دزدهشاید یگ از معایی این قصه این است که حقیقتا هر موقع که ما بیدار بشویم به این که این 
ی را باید بدهیم برود، سلطان  ایمچتر

ای ظاهر شده این شود که سلطان در این لحظه با هر قیافهیمای هم گرفته شویم. از این قصه یک نتیجهیمجنباند و ما آزاد یمرا ریشش 

«با شماست. »گوید: یمز امرو  که   لحظه است. ممکن است قیافه مبدل داشته باشد. شما باید سلطان را در هر لبایس بشناسید   

 که رخ یمای دارد؟ هر وضعیب  که االن دارد رخ با شماست چه قیافه 
 
دهد و به نظر شما تلخ است و شما از آن فرار یمدهد، هر اتفاف

کنید... یم  

پوشد. شما توی هر لبایس که پوشید، هر وضعیب  که در این لحظه اتفاق یمی مبدل ها. لباسفرار نکنید! سلطان را در آن لباس بشناسید 

«بیند. با ماست. یمدارد خواهم بدزدم. او یماین سلطان است و من از جنس او هستم. من جلوی او ن»افتد شما باید بگویید: یم  

ی او با شماست. دزدی هم که یمپس بنابراین  جوییم، باید از جنس او بشویم که یمسلطان را ما  کنیم با ماست. حاال کهیمگوید: در این جست 

الح جستجو کنیم. طبتوانیم او را به اص  

ی را یاد  ی یمدو جور جست  یم. یگ جست  ها را فقط جستجو   ذهبی منگتر ی  را یمکه چتر
ی

ها جستجو فقط کند. زندیک ی ی ما یمدر چتر کند. یگ جست 

 
ی

ون و شویم. شما بیایید خودتان را بکشید یموقب  از جنس زندیک جستجو کند. ناظر جنس خودش را ناظر بگذارید  و  جنس ناظر بشوید از بتر

رود. یمن ذهبی منرود. به سمت یمبیند. به سمت او یمکند. بنابراین سلطان را یمجستجو   

و  شویمازان شو خود را تو ز خود ن *** چون برف گدنزدیکتر است از تو با تو چه روی بتر  

 
ً
هستیم، خدا بهت  از ما، جنس ماست. ما از جنس خودمان االن...  ذهبی منام. پس اگر ما توی گفته  این را قبال  

   
ً
خودمان را از ما به ذهن. توی ذهن هستیم. اگر مثل برف گداخته بشویم،  ایمما رفته گرچه که یک ذای  داریم االن که آنجاست ویل موقتا

ی ما را ان بشویخودم ی د؟یشو یمیم... چه چتر  

 
ً
ی شما که حارصی و ناظر شو یمید. با چر ا باید خودتان را خودتان بشو ه شمک  اوال . یعبی همتر کنید، یمشوید، به ذهنتان نگاه یمید؟ با نور خدایی

ها و دردهای شماست. هویب  هماین یخ و برف  و  کند یماین از جنس نور و خورشید است. گرمای آن برف و یخ شما را گدازان   

کند؟ شما یا خدا؟یمدهای شما را آب به عبارت دیگر چه کیس در    

ی االن هستید. فقط باید دربیابید که از آن جنس هستید. یمشوید. یک از جنس خدا یمشما. موقیع که از جنس خدا  شوید؟ همتر  

ی اشتبایه است. با آب تو  ایماین که ما رفته شود خود را یمن شود آن را شست. با هوشیاری ذهبی یمنبا آب فکر  ذهبی منی یخ، این یک چتر

د. شما خودهاد و ناخالیصکیس نباشید که بیاید شما را بشوی  از خود شست. ویل شما منتظر  ی بتی تان دست به کار شوید. باید یتان را از بتر

 تکان بخورید و فعال شوید. 
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ی به ما کمک  ی  یمحاال چه چتر
ً
   کند؟ حقیقتا

ی
ی حرفها. یمکلید این کار تکرار است. ما االن که توی ذهن زندیک کنیم، تکرار همتر  

گذاریم؟یمکنیم و در اختیار شما یمدی را درست چرا ما این یس  

ه شما را این نگه دارید و بگویید: کنید، خب بعد از پنج دقیقیمدی که شما به مدت پنج دقیقه گوش برای اینکه یس  

« 
ی
  خواهم ببینم این پنج دقیقه چه تفاوی  یمام. حاال من از جنس زندیک

ی
 در من افتاد؟ من از جنس زندیک

 
ام، چقدر در من گذاشت؟ چه اتفاف

 شده ام؟ آیا من با توجه به این صحبب  که شد، ذهنم را 
ی

گویم آره؟ یمدهم؟ یا یمبینم؟ آیا به منم نه جواب یمبینم؟ منم را یماز جنس زندیک

گذارم که حرف بزند یمکنم و یمگویم؟ یا نگاه یمد را زیاد کند، بازم بله خواهد در یمآیا به نیازهای روانشناخب  خودم که از جنس درد است و 

«دهم. یمویل به حرفش گوش ن  

 از عشق زبان روید جان را م  
 
دار زبان خامش از سوسن گتر این خویمل سوسن *** ث  

ویی در کار است که ما باید به آن توجه کنیم. یمزند. یمموالنا مرتب طبیعت را مثال  گوید به این درخت نگاه کنید. در یمگوید در طبیعت نتر

گوید سوسن. یماین جا   

« ده تا زبان دارد ویل خاموش است. »گوید: یمسوسن به قول حافظ که   

 توانیم زبانمان را خاموش کنیم. هرچه قدر کمت  حرف بزنیم، هرچه قدر ذهیمما 
ی

شویم. هرچه قدر یمنمان کمت  کار کند بیشت  از جنس زندیک

کنیم. یمتولید  ذهبی منشویم، بیشت  یم هویتهمتند تند حرف بزنیم، با حرفهایمان   

هر چه  ! شوید که از جنس من شوید. پس سکوتیمتر خواهد شد. شما کمت  تحریک ضعیف ذهبی منهرچه قدر کمت  حرف بزنیم، ساختار 

 از جنس سکوت است. خدا از جنس سکوت است. این طوری بگوییم. بیشت  سک
ی

وت! اصال زندیک  

فعال  ،گوید این خوی و عادت را از سوسن یاد بگتر که زبان و ذهنت )منظور از زبانیم نگه دار. اجازه بده، یواش همان ذهن است.( را غتر

 کنید.  یواش
ی
 بخواهید. تویش زندیک

ی
د. ذهن جایی نیست که شما از آن هویت بخواهید. از آن باشندیک ذهنت در اختیار خدا قرار بگتر  

 در ن
ی

ی زندیک ی و نوشت   نیست. برهوت و خشگ است. از حرف زدن و گفت 
ی

نیست. حقیقت در  ها و حقیقب  هم در نوشته آید یمتویش زندیک

 استکه   گوییمیمکجاست؟ مدام داریم 
ی

که شما از جنسش هستید.   در درون شماست. در دل شماست. در زندیک  

ی ها در نوشته ی ها نیست. در یادگتر یم یمی ما وقب  هانیست. همه این یادگتر . ماند یمریزد. نیمپاشد و فرو یممتر  

 بخش چهارم
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وع  دفت   1059ند که از سطر ادر این قسمت مطلبی از مثنوی برایتان خواهم خو  که داریم صحبت شود و مربوط به مطلبی است  یمپنجم شر

کنیم. یم  

ی باید متواضع بشویم. باید حیماول موالنا به ما یادآوری  مان را که مان را کوچک کنیم و تماشا کنیم منالمقدور منب  کند که برای یادگتر

ی نوشته وع کرد به واکنش نشان بایسب  که با یک دید ناظر نگاه کنیم. و اگر منیمشویم، یمروبرو  ها باال نیاد. در واقع وقب  که با همتر مان شر

مان باال نیاید. دادن به آن نگاه کنیم و واکنش نشان ندهیم تا من  

گوید: یم  

  
 

 خواجه آن کم نکردگر خلق پوشید مرد در دباغ
ی

***  خواجگ  

خلق *** احتشام او نشد کم پیشوقت دم آهنگر ار پوشید دلق   

 خواجهیمزند. یممثال 
ی

ی گوسفند و کندن پوست شکار دارد( اگر لباس کهنه بپوشد، بزریک  آن مرد  ،گوید در دباغی )کس که با کشت 
ی

بزریک

 او پیش مردم کم ن وقع روشن کردن کوره اگر آهنگر دوبارهشود. میمکوچک ن
ی

شود. یملباس کهنه بپوشد بزریک  

ون کن ز تن   **پس لباس کتی بتر
 
ل پوش در آموخیر  * ملبس ذ  

ی لباس  .  بنابراین لباس کتی را که همتر ون کن. یعبی  را  باشد  ذهبی منمشخص است. اینها مطالب بسیار ساده ای است ویل پرمعبی از تنت بتر

ی هم کننده گوش مشاهده  دید و  با یک خواهید فقر بیاموزید. )ملبس یعبی لباس. ذل یعبی یمگوید که مخصوصا که یمو ناظر بیاموز. در پایتر

( در این جا پسب  و فروتبی یعبی کوچک باش تا جایی که مقدور است. نگذار  خودش را باال بیاورد. لباس فروتبی  ذهبی منپسب  و فروتبی

 . ی  بپوش در آموخت 

*** حرفت آموزی طریقش فعیل استاست  علم آموزی طریقش قویل  

ی اگر بخوایه حرفه)قول یعبی حرف زدن( خوایه بیاموزی از طریق زبان و ذهن باید بیاموزی. یمگوید اگر علم یمواضع است.  ای یاد بگتر

 
ً
. یگ تماشا کند تو و به تو یاد بدهد.  طریقش عمیل است. باید عمال اما به تو یاد بدهند که این چه طوری است و امتحان کبی  

آید نه دستیم*** نه زبانت کار فقر خوایه آن به صحبت قایسمت   

 بگویی  «من یک هستم؟»گویید یمخوایه؟ فقر یعبی اینکه وقب  شما یمفقر 
. نروی به ذهبی ی نبیبی ی این من این هستم. »غتر از هوشیاری چتر

« برگردی...  اشکجایی هستم و به گذشتهاینقدر فامیل دارم.  این را دارم. اینقدر کارمند دارم. اینقدر پول دارم. هستم و   
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ی خودش را رها کرده است. این معبی اش این نیست که مال آنها فقر نیست. فقر اینجا معبی مثبت دارد. فقر یعبی نه!   که از همه چتر
انسایی

  ها دالر پول داشته باشید ویل فقر هم داشته باشید. از آن میلیون ها دنیا ندارد، شما ممکن است میلیون
ی

ید زندیک نخواهید.  دالر هویت نگتر

. همیعبی بنا شده به هم «این به هم نشیبی قایم است. »گوید یم ، یعبی همرایه و دوسب  یک آدم به حضور رسیده. به نشیبی نشیبی

 ندارد. نه زبانت  حرف زدنصحبت، به عمل و 
ی

نشیبی الزم است. آید و نه دست. همیمکار ببستگ  

  و نه از زبان*** نه ز راه دفتر دانش آن را ستاند جان ز جان 

 ارتعاش بکنیم یمگوید دانش این فقر را، گنج حضور را جان ما از جان یگ دیگر، از طریق ارتعاش یمپس 
ی

د. پس بنابراین ما اگر به زندیک گتر

ی   هستیم، خشمگتر
ی

 در مقابل زندیک
ی

 بکنیم. ویل اگر پر از مقاومت و ایستادیک
ی

 است که دورو برمان را پر از ارتعاش زندیک
ی
هستیم، این هم  کاف

 را جان از جان شود. منتیه این انرژی مسمومیماز ما ساطع 
ی

ستاند و این از لحاظ انتقال و آموزش به کتاب یمکننده است. دانش زنده زندیک

 )دفت  اینجا یعبی کتاب( و به زبان کمت  احتیاج دارد. 

شنوید یمورای خودشان. به آن گنج حضور. به هرکدام از این شعرها را که زنیم عالئم راهنما هستند به یمکه البته همه این حرفهایی که ما 

خواهید معادل فکری اینها را پیدا کنید. یمدهد که یه بجود و بجود. شما نیمخوراک فکر به ذهن شما نماند. اینها یممثل مدیتیشن 

. به فقر برسید خواهید از اینها استفاده کنید، یم
ی

. زنده بشوید به زندیک  

ی اینها در شما ایجاد  ی را پیشنهاد یمچه تغیتر ی کند؟یمکند؟ چه چتر  

سید فقر چیست؟  از خودتان بتر

هایی که بهشان چسبیده»
ی  یمام و دل من قرار آیا این چتر

ی
«؟ر ؟ نه اینها را بکنم و بیندازم دو دهند یمدهم، به من زندیک  

ون. یا پاین معبی  ام بنشینم و کار کنند که من بروم گوشه خونهیمتفستر  ها ول نداشته نباشم. بعیصی اش این نیست که هرچر دارم بیندازم بتر

ی نیستم.  ی  هم نکنم و مردم بیایند به من غذا هم بدهند. من مسئول هیچ چتر

 
ً
ن کار است که این از طریق ای نه! اینها باید مسئولیت بیاورد. اینها باید ما را تشویق کند مثل آدمهای عادی کار کنیم. کوشا باشیم. اتفاقا

شود. یمبرکت وارد این جهان   

*** رمزدان  نیست سالک را هنوزدر دل سالک اگر هست آن رموز   

یعبی اگر در دل شما، در دل کیس که رونده راه حقیقت است، )سالک یعبی رونده راه حقیقت( این رموز وجود دارد، اگر شما در ذهن 

دانید. یمدانید که این رموز چیست، پس نیم  

اید. آگاه از آن نیستید. رمزدایی واقیع در شما هنوز به وجود نیامده است. البته به وجود نیامده هم غلط است. شما به آن زنده نشده  
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ح آن سازد  ضیا   ح بفرماید خداتا دلش را شر *** پس الم نشر  

گویدیمپس بنابراین   

 این نور، این نور حضور دل ما را، اصل ما را به ما توضیح بدهد. اصل ما فضاداری است. هر موقع شما فضادار شدید. هر موقع دیدید 

ی  در این بحر در این بحر همه چتر  بگنجد ح. کند به این آیه قرآن یماشاره گنجد، پس دل شما باز شده است. یمدر شما همه چتر .. الم نشر

ح به معبی انبساط( هم توضیح اینکه ما یک هستیم. در دل شما را به شما یعبی ما دل ش ح که )شر ما را باز نکردیم... دو تا معبی دارد. یگ شر

 توضیح ندادیم؟

«. ایمدل شما را برای شما باز کرده»گوید یمشده است. خدا  نهایتیی اگر توضیح دادند و ما فهمیدیم پس دل ما   

حت داد ح اندر سینه***یم که درون سینه شر ایمات بنهادهشر  

ح داده . یمفهیم. تو به آن مراجع کن ایمکه در درون دلت، مرکزت، آیی که اصل اصل توست را شر که یک هسب   

. اش را گفتیمیموسیع این لحظه است. ک نهایتیی و آن فضای   

کند. برای اینکه شما را به یمافتد. اتفاق شما را از جا نیمدارید. زمینه اتفاقات هستید. اتفاقات در شما  نهایتیی ی در این لحظه شما ریشه

ح داده و خدا هستید.  نهایتیی اید که شما از جنس یکتایی هستند. از جنس اند در دل و شما فهمیدهشما شر  

 هستید. یی یی است. شما هم از جنس  نهایتیی زمایی و از جنس خدا از جنس یی 
 یی زمایی

 است. زمایی به معبی
ی
 هم هست. جاودانگ

ی
مریک

در این لحظه.  نهایتیی یعبی ریشه  نهایتیی   

نهایت دارید؟یی یک شما ریشه     

 نهایتیی  ن فضایکند و این من دیگر آیمشوید یعبی یک مبی بروز یمافتد و شما از جا کنده یمهر اتفاف  از جا کنده نشوید. وقب  اتفاف   وقب  

ی جا ن ی ح را در سینه تو گذاشتهیمنیست و در آن چتر . ایمشود. گفت شر  

؟ *** ؟تو هنوز از خارج آن را طالبی  محلبی از دیگران چون حالبی  

: گوید یم  

ح داده  .( یمرفب  در ذهن و در ذهن جستجو  یل تو هنوز ، وایمما را به تو شر کبی خودت را. )محلب یعبی جایگاه دوشیدن شتر  

 هسب  و آن موقع از دیگران داری شتر 
ی

 است. تو خودت انرژی زنده زندیک
ی

 است. انرژی زنده زندیک
ی

؟دویسر یمشتر در این جوهر زندیک  
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«ویید یک هستم. من یک هستم. به من بگ»پریس یمداری  از دیگراندویسر یعبی رفته ای توی ذهنت. یماز دیگران داری شتر   

ی هم دارد توضیح بدهد. شما در یط روز به چند تا آدم نیاز دارید که به شما بگوید شما یک هستید.   پایتر

هستید. یمبه چند بسپارید که به شما بگویند: شما آدم مه« روزی ده بار. دوستت دارم بیا به من بگو »به کیس دیگری مثل همشتان بگویید 

مختلف این انتظارت را از مردم داشته باشید.  ه انواعآدم باسوادی هستید. ب  

ی و چند نفر احتیاج دارید تا اموراتتان بگذرد؟ راه بیفتید. یعبی  تو هنوز از خارج آن را شما. اگر احتیاج دارید...  ذهبی منشما به چند تا چتر

 . . و چطور طالبی  هسب 
ی
 زنده هستید. شتر زندیک

ی
؟یم .. تو خودت محل جوشش انرژی زندیک خوایه شتر را از دیگران بنویسر  

ست در تو نی کنار  شتر جونی از تغار؟یمتو چرا   *** چشمه شتر  

: گوید یم (ریزند. یمشتر  یک ظرف سفایل است که داخلش ماست یا تغار )  

ی در تو هست که   یی یی ) است نهایتیی یک چشمه شتر
  (تغار همان ذهن است. ) شتر جونی از تغار؟یمتو چرا   (کرانهکنار یعبی

یرننگ دار از آب جسیر  از غد ***منفذی داری به بحر ای آبگتر   

: گوید یمبه ما   

... )آبگتر همان ذهن است که آب گرفته و یک مقدا از ری ما دیگه اینها را باید متوجه بشویم. ما راه داریم به دریا. دریا هم خداست. ای آبگتر

این همان ابگتر است.  ه ما یک مقدار هوشیاری داریم که بدانیم جهان چه ختی است و اموراتمان را بگذرانیم. نگه داشته است.( باالخر آن را   

یس نداریم. اگر به خرد زند   بعیصی از ما دست 
ی

خواهیم. یمتوانیم داشته باشیم. نیمبخواهیم یک  

ی از غدیر. )غدیر ایمبگتر چسبیدهبرای اینکه به این آ م کن از آب جست    یعبی برکه( . تو شر

حت ح نه شر ح *** باز؟ هست که الم نشر  چون شدی تو شر
 
ساز؟دیهجو و ک  

  : گوید یم

ح در قرآندر  ح تمام و باز تو نیست؟  ،این آیه الم نشر ح باز به معبی )آیا شر اید که شما از جنس آیا شما نشنیده (هم هست.  نهایتیی  شر

هستید؟ نهایتیی   

اید: است؟ شما نشنیده نهایتیی دل شما   

سید گریبان مدرانید*** در این بحر در این بحر همه چتر  بگنجد  سید متر متر  
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اید؟ این همان دل شماست. نشنیده  

ححتما شنیده خواهید از کتاب یا از این و آن که به شما توضیح بدهند که شما یک یمجو هستید؟ چطوری شما اید. چطوری شما شر

 هستید؟ 

 
 
   دیه ساز یعبی گدا.()ک

 
حک . چطوری تو شر  گدایی

؟ایجو و گدا شدهدیه یعبی  

ح دل در اندرون  ون ***در نگر در شر بض 
 
تا نیاید طعنه ال ت  

ح وجود شما، اصل شما یم ح دل، به شر ح دلت، در درونت نگاه کن. به شر در دل شما که فضای یکتایی این لحظه است. دل  ،گوید تو به شر

... ید جا نگاه کنی یکتایی این لحظه است. و در اینما از جنس فضا  

 
ُ
« بینید. یم، ویل شما نایمی خدا را در دل شما گذاشتههاما نشانه»گوید: یمون نیاید. باز هم اشاره به قرآن است که بِصُ تا این شزنش الت  

 ؟بینید یماست که چطور شما ن اخطار   Noticeبینیم، این یک یم. چون نگوید تا این نیاید یم

آید به این جهان نگاه یمفقط داشته باشیم. ما خوشمان یمآید هوشیاری جسیم. خوشمان ایمبینیم؟ برای اینکه ما عادت کردهیمچرا ما ن 

ها را ببینیم. اتفاقات را ببینیم. گرچه که  ی شویم که ما از یک سبی به یمما متوجه ن . آورد یمشدن با اتفاقات درد به وجود  هویتهمکنیم. چتر

گویم. از آن یم، حواسمان به این و آن است. از این بد خودمان باشیم کنیم. ما به جای اینکه خودمان زیر نورافکنیمبعد فقط درد ایجاد 

ی یمگوییم. این را تعریف یمخوب  ما به دیگران چه کار داریم؟زنیم. یمکنیم. آن را زمتر  

 ه
ی

ون که  ستید باید این چشمه را شما پیدا اگر شما چشمه زندیک ون. وظیفه ما این است. چه کار داریم به بتر بکنید و هدایت بکنید به بتر

که حواسم به اش این است  کند؟ من حواسم برود به کس دیگری، معبی یمشود. چه کار یمشود و این درست نیمبدانیم حاال آن درست 

 را یمکه خود االن از طریق ما چطوری   ایماین خودخوایه نیست. عرض کردم تا زمایی که ما به این نرسیدهخودم نیست دیگر. 
ی

خواهد زندیک

ی را  ی  کند؟ چه چتر
ی

شما باید طراح  کنند یا نه؟یمد خلق کند؟ ما باید آرام باشیم و به دیگران هم کاری نداریم. که آنها این کار را هخوایمزندیک

اید، باید بکنید. زندگیتان، خودتان باشید. اگر این کار را نکرده  

 زنده درون خودتان نیست. برای اینکه  چون حواستان به این و آن است،اگر نکنید و حواستان به این و آن باشد، 
ی

شما حواستان به زندیک

 هااش این است که ما نشانهخودتان آگاه نیستید. بنابراین معبی اگاهید... و  آناین لحظه از این آگاهید، و لحظه بعد از 
ی
 را، خود زندیک

ی
ی زندیک

بینید. یمویل شما ن ایمدر درون شما گذاشتهرا   

:  پنجمبخش   

 با شماستاین همان 
ی

 هستید شما  . تفستر خدا و زندیک
ی

: گوید چه یمببینیم موالنا در این مورد حاال  . خود زندیک  
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؟بر فرق ش  *** تو هیم خوایه لب نان در به در ترا یک سبد پر نان   

وع یم 1073 در ضمن این قسمت از سطر   باالی شت و نان اینجاست و آن را یک سبد نان گذاشب  تو گوید که شود. یماز دفت  پنجم شر

 در درون تو است مثل این نایی که باالی شت ابیبی و دنبال نان یمنیم
ی

خوری دیگر! یمت که اگر این را باالی شت ببیبی سگردی. یعبی زندیک

 هم در درون تو است و یم
ی

 یمو شما هم نیمخواهد بجوشد زندیک
ی

ون دنبال زندیک   . گردیبیبی بنابراین در بتر

  : گوید یم حاال 

هپیچ ه  در ش خود  در دل زن چرا بر هر دری؟رو شی *** ل ختر  

ذهبی است و یگ هم یگ این من . زندگیمان است. دو تا خود داریم ما یعبی تامل کن روی ش اصیل خودت. ش اصیل ما ش در ش خود پیچ 

 استخود اصیل ما است. 
ی

 است و عشقش عشق زندیک
ی

 است و خردش خردش زندیک
ی

این  . خود اصیل ما ش دارد و شش هم ش زندیک

ل است هستیمکنیم که او را هم داریم که فکر یم ذهبی من ی کنت  هایی است که از  . عشق ندارد عشقش همتر
ی ی چتر خرد ندارد و خردش همتر

 است ذهبی من. ما این ش  را که اینها ِدُمده شده و  وقتش گذشته است.  دیگران یاد گرفته
ی

 و دیوانگ
ی

این را  . است گرفتیم! این همان شگشتگ

هه  رها کن !   ر شی ل ختر
ی
 و این دیوانگ

ی
برو به ش اصیل خودت و برو و بگذار کنار و به ش خودت که ش اصیل تو است بپیچ. ا این شگشتگ

 در دل خودت را بزن! چرا به هر دری. 

ی مرکزت از چر درست شده  و بینهایت درست شده است؟ تو ببتر
ی

های محدودکننده زند به چرا رفب   . مرکزت از زندیک ی  در چتر
ی

 یا در یک

. محدودیت  

من آدم حسایی  هشود کت اگر اینطوری نیفتد معلوم یماگویید اتفاقچرا یم «آدم حسایی هستم؟! من »گویی که یمروی و به همه چرا یم

ی یم ! نیستم ی حال شما را تعیتر ی  و حال توست؟ چه چتر
ی

ی کننده شنوشت تو است زندیک سید چرا اتفاقات تعیتر . و به آن کند؟ از خودتان بتر

ون هستند برو و در دلت را بزن.   جواب بدهید اگر اینها در بتر

آب جو *** غافل از خود زین و آن تو آب جوتا بزانونی میان   

 هسب   یتا به زانو تو 
ی

 هسب  غرق زندیک
ی

ون و اتفاق ذهبی منو هسب   ذهبی منویل چون در  . آب هسب  یعبی توی زندیک ت را نشان اهم بتر

 یم
ی

 یم این و آناز  ،بیبی و از خود اصلیت غافیل را نیمدهد زندیک
ی

 و آب حیات است.  آبخوایه در اینجا زندیک
ی

به معبی آب زندیک  

س هم آب با مدد *** چشمها را پیش سد و خلف سدپپیش آب و   

 با آب یگ هستیمآب زن پشت ش ما هم آب است.  . ما آب است شپی
ً
 ما را محارصه کرده و ما اصال

ی
 هست که  . دیک

ی
ویل اینجا یک زندیک

 محارصه شده با 
ی

 یم  . زندیک
ی

فنای  . هستیم فنای حل و عقدما در  : گفتیادتان باشد هفته قبل داشتیم که یم . ل کند خواهد این را حزندیک
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 این (گوید فنا بجای فضا یمالنا مو  اینکه یگ)ویی است خحل و عقد اصطالح خییل جالبی است و در واقع راهنمای 
ً
یعبی یک فضایی که حتما

ی کوچگ در این میان مقاومت یم حاال  . ما محارصه شدیمخواهد حل کند و را یم ذهبی منعقد و گره و این  کند که این از جنس یخ یک چتر

ی است که ما درد یم  شود که آب نشود. هست و نیم تا کشیم تا آب نشویم! چرا آب نشویم؟! کشیم. ما یچی هستیم که درد یمبرای همتر

برسد.  ه کننده به ما کننده و این آب زندآب کمک ،این آب بامدد   

بینیم. پس آب را نیم . بینیمعقب را یم نهبینیم و جلو را یم عبی نهی چشمها را پیش سد و خلف سد  

ب کو؟سلیکن ا ،بسس اسب جو *** چیست این؟ گفت او فار  اسب زیر ران   

 هستیم شبیه این است که ما سوار این 
ی

 هستیم سوار و از جنس هوشیاری هستیم ما  . زندیک
ی

این شبیه  . از جنس فرم نیستیم . هوشیار زندیک

ت زیر در این چیست »گوییم یمجو باشد. فارس اسب.( س یعبی سوار فار  )اسب بشود ویل سوار را نبیند. ار سو  ،این است که یک سواری

ی که یمیم رود توی ذهنش و یمد اسب. دهجواب یم «آقای سوار؟ کند. رود توی ذهنش اسب را گم یمپرسد اسب کو؟ همتر  

 هسب  به ذهنت نگاه یم داری ر اگر شما بصورت حضور ناظ
ی

 را کبی چون از جنس زندیک
ی

 را یم  و  زندیک
ی

بیبی که سوارش هسب  و اسب زندیک

  پریس اسب کو! خوایه به ذهن درآوری یمویل وقب  یم . زنده به او هسب  

 را بنویسمیم
ی

 کنم بجای اینکه ب . و بجای اینکه خواهم این زندیک
ی

 را زندیک
ی

 به ذارم گزندیک
ی

م بریزد من رفتم به ذهن و آن فکرهایزندیک

هاییکه دیده بودم را یم ی شود. این نیم . خواهم بنویسمچتر  

 خییل ها تابحال از ذهنشان خارج نشدند. یم
ً
ما روی آن  . که روش ایستادی. خدا آن باال نیستآیی هست   گویند خدا کو؟ خدایاصال

 ایستادیم. 

سبی که دید؟*** گفت آری لیک خود ا ؟این به زیر تو پدید یه نه اسبست   

«ویل یک اسب را دیده؟!  بله این اسب است»گوید یم« این اسب که زیر شماست این اسب نیست؟! »ن سوار آگوییم به یم  

 یم
ی

این  ،تمام وجود جسیم تو را مثل گردش خون مثل سلسلۀ اعصاب همه این خاالقیتها  . کند زنده که دارد شما را اداره یمگوییم این زندیک

؟این دارد شما را اداره میکند.   نیست؟ االن تو سوار آن هسب 
ی

پرسد که آن کو! د یمعبزندیک  

ی است که گفتیم خدا با ماست ویل  ها  با شنیدن اینشما  . آمده به این جهانبینیم. خدا ا آن را نیمماین همتر ی اندازید و یواش را یم، آنها چتر

 یمشما هوشیاری هستید و این حرفها را که شما یم شوید. دتان قائم یمو آیید و روی خیواش یم
ً
شود که شما بگویید فهمید. نیمشنوید حتما

ن آ. پس حرفهای پر از حقیقت را منهست و هم هوشیاری  ورهوشیاری حضبرای اینکه در شما هم  شوم. که من اینها را متوجه نیم

شود که ما فقط ناآگاه . االن ما هم آگاه هستیم و هم ناآگاه. یعبی نیمهم آگه و هم ناگهشناسد. گفت د و یمشنو یمقسمت حضور شما 
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 ن مدر »باشیم. شما ممکن است بگویید که 
ً
ی  ویل نمیشود که وجود نداشته باشد.  «وجود ندارد! یک ذره هم هوشیاری حضور اصال چنتر

ی نیست.  ی  چتر

ختی ز آب روانپیش روی اوست آن *** اندر آب و نی مست و آب   

منتها  ،ما در ذهن مست خدا هستیم . در ذهنش رفته مست آب شده( توانیم بگوییم که تشنه آب استیا یم)این شخص مست آب است 

که دهد که تا زمایی آب روان. این نشان یمختی از ما توی آب هستیم و یی  ختی ز آب رواناندر آب و نی   . تصویر خدا! خدا االن جلوی ما است

ها هم هویت هستیم با دردها هم هویت هستیم  ی هایما با چتر ی ها هم بارها گفتیم که چتر ی ون جسیم چتر  آدمها را این  . هستند در بتر
ً
مثال

. بیند ما جسم یم ذهبی من  

این »مجسمه ببینیم. هایمان را فقط بیند. ما ممکن است بچهویل عشق ندارد. جسم یم «... معشق دارم عشق دار »وید گیم ذهبی مناین  

یگ هستند آن هم فرم هستند پس فرم «. این بچه من و من او را دارم من هستم و  ی هیجایی مثل فرمهای  های هیجایی هستند فرمهای فتر

آب را  ،هویت بشوید شما به این سه طبقه توجه کنید تا با اینها اگر هم  . فکریدردها و رنجهایمان. فرمهای ذهبی هستند مثل الگوهای 

 را نیمنیم
ی

هوشیاری مقداری  و خودمان را رها کنیم یگ یگ اینها که بهشان چسبیدیم  از صورت باید بینید در ایناگر نیمبینید. بینید زندیک

 حضور در خودمان درست کنیم. 

گهر در بحر گوید بحر کو؟ *** وآن خیال چون صدف دیوار او  چون  

شود شود *** ابر تاب آفتابش یمگفیر  آن کو حجابش یم  

. . )این گوهر اصل ماست( حاال رفته به عنوان هوشیاری چسبیده به ذهن گوید که این گوهر در دریاستپس یم های ذهبی ی ی که  و چتر همتر

 کو و خدا کو »پرسیم ما توی ذهن یم
ی

ی  »شود یک خیایل درست یم  «؟زندیک کند. مثل صدف و ما را از دریا جدا یم «کوهمتر  

ها چسبیدید ویل تا زمایی  . زنده بشوید  و شما بهت  است که به ا ؟ پس شما نگویید که خدا کو چون گهر در بحر گوید بحر کو؟    ی که به این چتر

ی ندازید. یتوانید بهر چه که یم،کنید اینها را و ول نیم ی ی چسبیدید که درد یمهر چتر ی هویت ن همآو با  آورد نشانگر این است که شما به چتر

ن استفاده کنید و آهوشیاری را استفاده کنید و از آن ندازید تا هوشیاری حضور در شما حاصل بشود و یآن را بشدید و آن شده دل شما. 

شود. الزم نیست که شما بگویید این استعداد طبییع ماست این را اگر شما اجازه بدهید این خودش درست یم . نید به ذهنتاندوباره نگاه ک

«چکار کنم من. من بلد نیستم »که   

ی را یک  ی آن کو یماینکه  وآن خیال چون صدف دیوار او . دفعه بلد شدیمما بچه بودیم راه رفت  ش تاب ابر و حجابش میشود  ،گوید گفت 

د یمشود که جلوی تابشش را ابری یم . شود یم   . گتر



30 
 

ی کو یم کوگویید شما وقب  یمتابش چر را؟ تابش آفتاب شما را.  ی شما و آفتاب ابر یم . مانید اینطرفو شما یمشود یک خیال ؟ همتر ماند بتر

 جدا یم
ی

کند. و شما را از زندیک  

سدشهم چشم بدش *** عیر  رفع سد او گشته بند چشم اوست   

 ما شده این چشم بد او 
ی

ی ش. چبند چشم زندیک ؟ چشم بد همتر ذهبی هست . گفتیم ما دو تا خود دارم که یگ مناست ذهبی منم بد یعبی چر

 است خود ری و توهیم است و دیگ
ی

 ما شده. ذهبی بند ویل چشم من ،چشم دارد خود اصیل ما  . اصیل ماست که زنده به زندیک
ی
چشم زندیک  

و از جنس هوشیاری ذهبی  کنیمقب  وارد ذهن یمو بینیم ویل شیاری را وارد ذهن نکنیم با این یمن هو یاگر ما ا عیر  رفع سد او گشته سدش

شود. صورت بجای اینکه به ما کمک کند سد ما یمدر اینشود یم  

ون به عنوان مثال یمیم  ی را در بتر ی ید به بینید قبل از اینکه بشود شما وقب  یک چتر ید به ذهنتان  ،ذهنان و قضاوت کنید  تی ی این نتی و بتر

 باز کنید. حاال هر چقدر یم
ی
که   طوری نیست که هر چهنایالبته به قول موالنا و بشنوید.  خواهید ببینید قضاوت کردن و دیدن یک شکاف

یط رویشنویم چون از بینیم و یمیم  ما عمل یمشر
ی

گذارد. روی ما اثر یمکنیم شدیک  

ی این است ین چتر
 که ما   بهت 

ً
ی را بشنویم. واقعا ی ی را ببینیم و چه چتر ی ی که یمانتخاب کنیم که چه چتر ی گذارد ویل شنویم روی ما اثر یمهر چتر

ید به ذهنتان و قضاوت نکاگر شما  کنید مثل مدیتیشن نگاه کنید یمآید. شما بعد از این وقب  نگاه د این بال شتان نیمنیبشنوید و ببینید و نتی

 به ما مربوط نیست. ببینید 
ً
در کار را بکنید.   ایند ییم توانو بروید جلو و هیچ قضاوت نکنید که این بد است یا خوب است مثل اینکه اصال

ببینید. بتوانید  تا شود و در اختیار شماست که بتوانید از آن استفاد کنید ماند و رصف قضاوت نیماین صورت هوشیاری باف  یم  

ای مدهوش او او شده هم هوش او *** هوش با حق دار بند گوش   

 ما است. هر پنیه گوش  ،وش ذهبی ما هشنود. این نیم یعبی این هوش او شده بند گوشش. یعبی گوشش
ی

کمت  بشه آن   این هوشچه زندیک

ها یم . یعبی هوش فعیل ما  بند گوش او شده هم هوش او  . شود گوش ما بازتر یم ی تواند هویسر که فقط هوشیاری جسیم دارد. فقط از چتر

 نگاه کنفقط یعبی  دارهوش با حقگوید آگاه باشد. حاال یم
ی

. هوشت را بده فقط به این. به خدا و زندیک  

هایی که یم  شود؟ همینکهخواهم بدهم ویل نیمکه شما بگویید که من چطوری بدم؟یم  حاال ممکن است 
ی  یمبیبی و گفتم آن چتر

ً
شنوی اوال

ا یک نفر در جهان مبگذار روی خودت. فرض کن ش تمرکزت را  . شنوی روی آنها قضاوت نکنبیبی و یموقب  که یم . کمت  بگو کمت  بشنو 

 را در خودت باز کبی تا این بخهستید و شما یم
ی

ون جاری بشود. مسئولیت تو این است مسئولیت تو  هوایه این چشمه زندیک این این بتر

 .  درست کبی
ً
! دیگران را اصال  نیست که چشمه دیگران را درست کبی
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 اگر خودت را یک روز آزمایش کر 
ً
ون نیست و به دیگران نیست مخصوصا  داری ، افراد دیگر به دی و دیدی که توجهت به بتر

ً
بدان که واقعا

  . رف که بزنیم مدهوش او هستیم. مست او هستیمما به هر ط  . ای مدهوش او  شوی. در آن موقع بدان که هوش با زندگیستموفق یم

. گفتم ما فقط یک اراده زائوند  کند. خودش خودش را یم. خودش است و خودش خودش را بیدار یمهم همان خودش است ذهبی مندر 

 یمآزاد داریم که در این وسط دخالت یم
ً
ی دیگر که واقعا یم کنیم. یک چتر کار خودمان   در اینقدر دخالت  و مزاحمت توانیم از موالنا یاد بگتر

  گایجاد نکنیم. اینقدر چوب الی چرخ خودمان ن
ی

ست؟ نشانش پذیرش ار کند و این نشانش چیکذاریم. تماشا کنیم و اجازه بدهیم این زندیک

 به شما یم و اجازهخودتان برداشتید و  ش مردم از دست  گر این است که شما این لحظه است. پذیرش اتفاق این لحظه نشان
ی

دهید تا زندیک

ون نیست توجهتان به در  هکه توجهتان باین  برای  . کنید زنند گوش نیمش و سامان بدهد. به حرفهای مردم که راجع به دیگران یم ن و بتر

. خودتان است  

ح دادیم »: گفت   . اینها شما یم «شما را در دل ما شر حت را از دلت بخوایی گوییم تا شما اینها یماینها را نشوچی که نیست خوایه بروی و شر

. وقب  که تمام شد بروید و همان کارهای قبیل را بکنید را بشنوید و   

ران به روی خودتان گببینید که توجه شما از روی دی . کنید خودتان را امتحان   . ! نهانجام بدیم دار ذهبی همان کارهای قبیل را هوشیاری من با  

بینید؟ گذرد یمآیا حرفهای خودتان را و فکرهای خودتان را در ذهنتان یمبینید؟ دتان را یمو نید و کارهای خکبرگشت؟ آیا به خودتان نگاه یم

 تکرار یمهای منفی فکری دارید که اینآیا شما متوجه هستید که برچی از این فکرها منفی هستند؟ شما متوجه هستید که الگو 
ً
شوند؟ ها مرتبا

. فقط نگاه کنید. شناسایی برابر با آزادی است. شما برای آزاد کردن خودتان احتیاچی نیست که کاری بکنید شناسایی یمنید و کگاه یموقب  ن

 شناسایی یمنیاینها را شناسایی ک کنید و 
ی ناجور را در خودمان آزادی آن همزمان استد وقب   شناسایی برابر با آزادی  . کنید یک چتر

ً
واقعا

 است. 

ی وز به هاجازه بدهیم امر  وع یم 1084شاید بقیه این مثنوی را که از سطر  . جا بسنده کنیم متر شود هفته بعد بخوانم یا بگذاریم برای شر

و من  . ن را از این مثنوی بخوانید آید بروید اهاگر شما مثنوی استاد کریم زمایی را خریدبعد. و این قسمت هم بسیار جالب است  هایهفته

 افرادی که سنشان باالی پنجاه هست رفتند و یک شی دوستان و شحال هستم که به شما بگویم که خو 
ً
تفستر از این هفت جلد  خصوصا

و روی خوشان کار نویسند خوانند و اینها را یمشان یک خلوی  تشکیل دادند و برای خودشان یمآقای کریم زمایی را تهیه کردند و در خانه

شوند تر یمشوند و روز به روز زندهسالمت  یمکنند و روز به روز زنند و گوش نیمکنند. حرفهای منفی را نیمفی را گوش نیمکنند. اخبار منیم

ی ه . به گنج حضور   یم... دار هوش با حقگفت  که یممتر
ی

 در اینها بیشت  یمدارند هوششان را به زندیک
ی

شود و دهند و روز به روز هوش زندیک

ی توانید هشما هم یم بکنید.  کار را متر  
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ی هکنید. روزی دو ساعت خوشا بحالتان اگر بیست سالتان است یا یس سالتان است و دارید این کار را یم  مثنوی را بخوایند که االن خییل متر

 . گذاریماختیار شما یم ر دآوریم و دی در یمبصورت یسکنیم داریم از تلویزیون پخش یم تفستر شده اینها و ما اینها را  . است آسانت  شده

ی یم . ای دارند ها ترهای پنج دقیقهدییس گوشه   شما دی تمام شده. یسگرید یک و بریمیک جایی روید یموقب   . تان بگذارید توانید توی ماشتر

ی  دانش معنوی کردید. و کنار وقت را رصف یادگتر  

**** 

  

 

 

 

 

 

 

 


