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 ، مولوی۲۲۴۴غزل شمارٔه 

 از لب خندان تو 
ی
 سیر نیم سیر ن

 ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو 
 هیچ کیس سیر شد ای پرس از جان خویش

 جان من و جان توجان منی چون ییک است 
 تشنه و مستسقیم مرگ و حیاتم ز آب

 دور بگردان که من بنده دوران تو
 کنی پیش خودم کش تمامپیش کیسی یم

 تا که برآرد رسم رس ز گریبان تو
 گر چه دو دستم بخست دست من آن تو است

 دم و دستان تودست چه کار آیدم ن  
 عشق تو گفت ای کیا در حرم ما بیا

 هیچ دزد قصد حرمدان توتا نکند 
 گفتم ای ذوالقدم حلقه این در شدم

 تا که نرنجد ز من خاطر دربان تو
 گفت که هم بر دری واقف و هم در بری

 خارج و داخل توی هر دو وطن آن تو
 خامش و دیگر مخوان بس بود این نزل و خوان

 تا به ابد روم و ترک برخورد از خوان تو
 

  مولوی، مثنوی، دفیر سوم، سطر ۲۶۲۸
 

 کر امل را دان که مرگ ما شنید
 مرگ خود نشنید و نقل خود ندید

 حرص نابیناست بیند مو بمو
 عیب خلقان و بگوید کو بکو

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

 ترسد که دامانش برندعور یم
 دامن مرد برهنه چون درند

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

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

 وقت مرگش که بود صد نوحه بیش
 خنده آید جانش را زین ترس خویش

 غنی کش نیست زر آن زمان داند 
 هیی هم ذیک داند که او بد ن  

 چون کنار کودیک پر از سفال
 کو بر آن لرزان بود چون رب مال

 پاره
ی
 ای گریان شودگر ستان

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

 ش ندارد اعتبارگریه و خنده
 محتشم چون عاریت را ملک دید

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

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

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4868/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8298/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html


 پس ز ترس خویش تسخر آیدش
 این عالمان

ی
 همچنان لرزان

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

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

 برندگوید او که روزگارم یم
 خود ندارد روزگار سودمند
 گوید از کارم بر آوردند خلق

 کاریست جانش تابه حلقغرق ن  
 عور ترسان که منم دامن کشان
 چون رهانم دامن از چنگالشان
 صد هزاران فضل داند از علوم

 نداند آن ظلومجان خود را یم
 جوهری داند او خاصیت هر 

 در بیان جوهر خود چون خری
 دانم یجوز و الیجوزکه هیم

 تو یجوزی یا عجوز
ی
 خود ندان

 ولیک
ی
 این روا و آن ناروا دان

ی تو نیک  تو روا یا ناروانی بیر
 که چیستقیمت هر کاله یم

ی
 دان

 احمقیست
ی
 قیمت خود را ندان

 ایسعدها و نحسها دانسته
 ایننگری سعدی تو یا ناشسته

 ه علمها اینست اینجان جمل
 من کیم در یوم دین

ی
 که بدان

 آن اصول دین بدانسنر ولیک
 بنگر اندر اصل خود گر هست نیک

 از اصولینت اصول خویش به
 اصل خود ای مرد مه

ی
 که بدان

 

 

 

 

 

 

 

 



یس برنامه گنج حضور امروز را  وع یم کنم.  ساز دیوان شم 2244شماره با غزل با سالم و احوالپر موالنا شر  

 از لب خندان تو 
ی
*** ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو*سیر نیم سیر ن  

  ،پس موالنا خطاب به معشوق
 

 هستند  که  ،خطاب به زندگ
 

ما هم از آن جنس هستیم و  خطاب به بقیه انسانها که آنها هم از جنس زندگ

ای که هزار تا آفرین بر لب و   . شوم یممن سپر ن ،ان تو. از اینکه تو یم خندیدشوم از لب خن یمم ناینطوری یم گوید: سپر نیستم و سپر ه

 دندان تو. 

ین و ترکیب لب و دندان قشنگ تو  . د هزار آفرین با ،پس به لب شپر  

، خدا از جنس آرامش است
 

 ما متوجه یم شویم که معشوق، زندگ
ً
یم کند به کار کردن بصورت شادی تجربه یم  وعو وقتی در ما شر  . چرا؟ اوال

  ،شود. پس معشوق معنوی
 

همیشه یم خندد و همیشه خندان است.  ،زندگ  

 از جنس من ذهتی مپس هر موقع ما خندان هستیم و شادی اصیل در ما کار یم کند ما از جنس خدا هستیم. و هر موقع غم کار  یم کند  
ً
وقتا

 س خدا هستیم و از جن
 

نیستیم. و زندگ  

 یا ندان
ً
ی موالنا اینطوری یم گوید.   از جنیسخودمان را ته سما عمدا  است . برای همیر

 
کرده ایم که غپر از جنس زندگ  

س داریم  ی و  ،نگران هستیم ،ما متوجه یم شویم که در این لحظه اگر ما اسپی بنابراین  . غم هستیم و ما از جنس درد پس  ،ناشاد هستیمیا غمگیر

ی دلیل درد داریم. ستیاز جنس خدا نی  به همیر
ً
م و جدا از فضای یکتایی هستیم و این کار درد دارد. اصال  

 با جهان مادی و چرا ما توهم 
 

 باورها را بجای خدا گذاشته ایم؟ برای اینکه ما اشتباه کردیم. بشر اش ،را  درد را و هم هویت شدگ
ً
باه کرده تمثال

و در ذهن ما که ما حتی در  گپر شده در سیستم باوری  کنند. منتها این اشتباه چنان جای  بیدار بزرگان یم خواهند ما را از این اشتباه است و 

نباشیم.  درد باور نیم کنیم که از جنس  ،سطح باور هم  

مجبور  ،بوجود آمده که ذهن داشته انسانمده یا بشر که ذهن را بوجود آورده یا در بشر ذهن بوجود آ ،هزاران سال ،در طول سالیان طوالیی 

های ذهتی هم هویت بشود  ی ویی بوده که وارد ذهن بشود و با چپر های بپر ی  با چپر
 

درد بوجود  ،ذهن به ما نمایانده یم شود با که   . هم هویت شدگ

 درد این درد باید موقتی  یم شد و این درد باید باعث یم شد که ما از این بافت بیدار یم شدی . یم آورد 
ً
م و خودمان را یم زائوندیم ویل ما اشتباها

 گرفتیمرا اساس 
 

. بنابراین درد را روی درد اضافه کردیم و درد پایه فکر و عمل ما شده.  زندگ  

  ؟شما باور نیم کنید  

س و خشم داریم؟ پس یک چ  فردی اینقدر میل به اوقات تلخی داریم؟ چرا میل به غم کشیدن و اسپی
 

ی در ما هست که از آن چرا ما در زندگ ی پر

  ؟آور بوده اینها را رها نیم کنیمدرد و جنس است. چرا ما رویدادهای تاریخی را که بسیار تلخ بوده برای یک ملتی و گرویه اتفاق افتاده 



  یاد گرفتیم چرا اینها را رها ن 
ً
ی که از این رویدادها باید ما یاد یم گرفتیم قاعدتا ی علتش این است که در ما یک بافتی وجود دارد کنیم؟ یم  آن چپر

درد است. ی که از جنس درد است. آن فضا  

 هستم پس بنابراین من هم از جنس خنده هستم 
 

حاال با این غزل ما متوجه یم شویم که معشوق از جنس خنده است. خب من از جنس زندگ

ی االو از جنس   بشوم. و اینآرامش هستم در صوریی که آن بافت را رها کنم و همیر
 

را که ما یم خوانیم متوجه یم شویم که ما  ها ن از جنس زندگ

 است. بیدار داریم یم شویم به  ز ا
 

 نیستیم. آن تظاهر یم کند که ماست و یل ما و اصل ما از جنس زندگ
 

جنس بافت درد و هم هویت شدگ

وع  اگر  و متوجه یم شویمخودمان و رنجشهایمان و دردهایمان و خشم های گذشته مان را یم اندازیم  خدا که از جنس آرامش است وقتی که شر

پس آن تجربه ای که تا حاال توسط من ذهتی کرده ایم میل به اوقات تلخی و میل  ،در ما بصورت شادی تجربه یم شود  یم کند در ما بکار کردن

ی که متوجه بشویم که ما از آن جنس نیستیم و از جنس   . آن از جنس ما نیست و این را یم شناسیم ،به خشونت میل به حمله و جنگ همیر

 جنون نیستیم ما ازش جدا یم شویم. 

ی االنکه داریم این صحبت را با هم یم کنیم خییل ها هستند که از زمانیکه تاری    خ بیاد داره و نو  شته شده چندین هزار جنگ بوجود آمده. همیر

گر را زخیم یم کنند و یم جنگند. چرا به خاطرشان نیم رسد که یم توانند آرام و باشادی با هم صحبت و ییعتی همددارند با هم یم جنگند. 

درد را ایجاد یم کند. اگر شما  ،درد  و درد بوجود بیاورند.  میل به این دارند که آن ییک را از ریشه بکنند میل به خشونت دارند  ؟چونمذاکره کنند 

این لحظه از جنس ما بخودتان نگاه کنید و ببیند که شما از آن جنس نیستید. برای اینکه اگر  ،دیدید که یم خواهید درد را در جهان زیاد کنید 

ون ما یم خواهیم درد  م،درد باشی ویل ما نیم خواهیم این کار را بکنیم و اینها را یم گوییم تا بیدار بشویم و از  !! را زیاد کنیم در خودمان و در بپر

. آن بافت من ذهتی   

هزار تا آفرین بر این خنده تو. وقتی که تو یم خندی من هم یم خندم.    ای که هزار آفرین  

و من هم که از جنس تو هستم یم خندم. انرژی سازنده تو و سامان بخش تو از من در جهان البته که تو همیشه یم خندی. همیشه شاد هستی 

ات خوب در جهان بوجود یم آ م. ور پخش یم شود و من هم نظم و سامان و نییک یم آفرینم. من این همه تغیپر  

و با این خنده و شادی هست که جهان آبادان یم شود.  . وقتی که تو یم خندی من هم یم خندمچون  ! هزار آفرین بر تو   

 طبق تعریف موالنا همیشه 
 

 هستیم و زندگ
 

یم این است که ما از جنس زندگ یکه یاد یم گپر ی خنده است. اگر در شما درد وجود در حال حاال چپر

ده؟ از خود شما. در بشر های دیگر هست و انسانهای . از کجا آمدارد آن از خدا نیامده میل به گرفتاری وجود  ،میل به عزا وجود دارد  ،دارد 

درد دارند و دردهایشان را مرتعش یم کنند و بچه هر دو دیگر دردهایشان را مرتعش یم کنند و به شما هم شایت یم کند. در خانه پدر و مادر 

د و در خودش جایگر یم کنند و به خودش اضافه یم کند.    این ارتعاش را یمدو ساله هم  گ داده به ما؟ جامعه و پدر و مادر و خواهر و برادر. گپر

دانستند.  یمویل وظیفه ما این است که بیدار بشویم و آنها را مالمت نکنیم برای اینکه آنها هم غپر از این ن  

«. درد دارم:»ما یم گوییم   



. « درد دارم  »: وقتی که یم گوییم 
 

معنیش این است که جدا هستم از زندگ  

 . وقتی یم گوییمبرای  دیگری استیک تعریف  
 

س هستم و خشمگینم ،درد دارم جدا بودن از زندگ خدایا به من کمک کن!!  یعتی خدا  ،اسپی

نه  جداست و شما هم جدا هستید. شما درد دارید و خدا بیاد و این درد شما را خوب کند. آیا خدا درد شما را خوب یم کند؟ نه . زیاد یم کند. 

ی نیست که دردتان را زیاد یمی شما من از جنس درد هستم و دعا یم کنید . آن دعا : اینکه او زیاد کند شما یم گویید  ی خدا یک  کند. اینطور چپر

من درد زیاد دارم و او هم میاد یک مقدار از درد  ! ایستادید. ما هم یم گوییم به من رحم کنو ایستاده و شما هم اینطرف و آدیم هست که آنجا 

 شما را برمیداره و یم اندازه دور و به شما رحم یم کند به شما! 

ی نیست. شما هستید که ه ی ی چپر ین انرژی و شادترین انرژی را در  ،ر لحظه با این کارتاننه همچیر در مقابل خنده معشوق که یم خواهد بهپی

ی یعتی مقاومت کردن.  ی غم داشیی  مدر این لحظه و مغمو  شما یم خواهید شاد باشید  آیا شما جاری کند، شما مقاومت یم کنید. همیر

یعتی شما اجازه دادید که شادی در شما جاری شد  . ی در شما بوجود آمد و آن موقع هست که یم بینید که شاد . غم را اصل نگپر  پس؟نباشید 

وع یم کند از شما جاری شدنو این لحظه تسلیم یم شوید و این لحظه را   یم افتد و این آب شر
ی
که این آب شادی   ،قبول یم کنید هر اتفاق

 است. 

 و اجازه بدهید این این لحظه ببینید شما از جنس خدا هستید یا از جنس غم. اگر از غم هس 
 

تید اتفاق این را بپذیرید و موازی بشوید با زندگ

 انرژی خدایی از شما عبور کند. 

:  گوید بعد یم    

 هیچ کیس سیر شد ای پرس از جان خویش **** جان منی چون یکیست جان من و جان تو

یعتی هر کیس. آیا کیس شده که از جان خودش سپر بشود؟ نه  ! ای پش   

جان از جنس زندگیست و شاد است و ما از شادی سپر نیم شویم. آن هوشیارانه زنده به جانمان نیستیم ما.  ... چونباشیم اگر ما زنده به جان

 شادی که من ذهتی داره از تفسپر اتفاقات میگرد. آن شادی نیست خویسر است. 

آن شادی نیست. آن شادی  ،خوشحال هستیم و به به یم گوییم،اتفاقات خوب یم افتد ما االن یم گوییم پولمان داره زیاد یم شود و  اینکه

ه ای است که ما از رویدادها یم کشیم. هر رویدادی که به ما خویسر بدهد  جور خدایی نیست بلکه یک که ما از ذهنمان بر اساس تفسپر )شپر

یم ردا حتما به ما غم هم خواهد داد. ف (ذهتی یم گپر  

اصل نیست. بلکه از تفسپر ذهن ما بوجود میاد که شما این را نیم خواهید. شما این لحظه به جان خودتان زنده  ،پس این شادی و غم ذهتی 

هیجان ذهتی نیست. هیجان است ویل ی و ذایی یم جوشد و میاد باال. آن هم یک جور شبیه ز شادی از اعماق وجودتان بطور غری . هستید 

ی نیست که که االن فکر ذهتی یم کنید که دارد اتفاق خویی یم افتد الحمدهللا من دارم پولدار یم شوم و بچه ام دارد کنکور ق ی بول اینطور چپر

ی یم خریدم.. این فکرها را یم کنید خوشحال یم شوید. این سطخ است که شما این را ن خواهید.  یمیم شود و یا داریم خانه بزرگپی  



 
 

ویی شما هم سامان خواهد هم البته اگر این شادی اصیل در شما بجوشد و بیاید باال چون در آن باالنس و خرد و هماهنیک  بپر
 

وجود دارد زندگ

 یافت. 

.  : یم گوید  تو جان متی  

؟ هر ان  زنده. چرا جان متی
 

 باشید در انسانهای دیگر چر را یم بینید؟ زندگ
 

سایی جان من است . اگر شما زنده به زندگ  

 نباشید و به من ذهتی قائم باشید در انسانهای دیگر هم منیت را یم بینید و همان من را یم بینید. 
 

از نگاه من ذهتی  کهاگر خودتان زنده به زندگ

د و یا چه آدم دیگران را ما یک تصویر ذهتی یم  بینیم که چقدر پول داره و یا چقدر سواد داره یا چقدر عایل هست و یا چقدر خودش را یم گپر

 نیم توایی بگذاری. برای اینکه او هم جان تو است. یک جان در  
ی
ی خودت و آن شخص فرق حسایی ! ویل وقتی زنده به جان خودت هستی بیر

 وجود دارد. مثل
 

 وجود دارد و در  جهان وجود دارد یک زندگ
 

ی درون اینکه یم گوییم یک خدا وجود دارد. یک زندگ تمام انسانها و در همه چپر

 وجود دارد و بعد شود که  یمن . دارد یم تپد. ما آن را حس یم کنیم. ما باید زنده بشویم به آن
 

بروید توی ذهنتان و بگویید که یک زندگ

ید. چرا؟ برای اینکه خودتان در ذهنتان مرده اید! نه این نیم شود. انسانهای دیگر را مجسمه ببینید. و مرده ببین  

ی اجان همه انسانها یک جان بیشپی نیست و این جو جان من  ،جان خدا  : پس یم گوید که ی ی چپر نها همه از جنس شادی و آرامش است. اولیر

ام هستیم مثل یک اقیانوس. و اگر عمل یم کنیم و فکر یم آر  ،آرامش است. اگر عمل نیم کنیم و فکر نیم کنیم ،که ما حس میکنیم از جانمان

ی صحبت داریم یم کنیم.   کنیم از این اقیانوس، این نوسان آرامش که شادی است یم ریزد به حرفهای ما و عمل ما. امروز راجع به همیر

 بخش دوم: 

یم این است که معشوق از جنس خنده است ی دریس که ما از موالنا یم گپر  هستید شما  ،شما از جنس معشوق هستید  . پس اولیر
 

از جنس زندگ

ون چه اتفاقی یم افتد و ذهن  هم از جنس خنده هستید. اگر شادی االن از اعماق وجودتان یم جوشد و یم آید باال، رصف نظر از اینکه در بپر

 هستید. اگر نه نیستید! در این صورت شما این لحظه زنده ب ،شما به شما چه یم گوید و چطوری این را تفسپر یم کند 
 

ه زندگ  

 این یک موضوع باوری نیست. 

**** دور بگردان که من بنده دوران توتشنه و مستسقیم مرگ و حیاتم ز آب  

 

 آب یم خورد و سپر نیم شود ا مرضی است که ق هم به معتی تشنه شدید است و هم استسقی مستس
ً
د دائما و هر چه آب یم  . اگر  انسان بگپر

د. خورد تشنه ت ر یم شود و در نهایت آنقدر آب یم خورد که میمپر  

 . آن شادی اصیل را حس نیم ، یم. برای اینکه من ذهتی ار ما در حالت من ذهتی در واقع همان مرض را د
 

مثل ابر در هوا ریشه ندارد در زندگ

اب نیم کند و آنقدر از آن یم خوریم و  یم خوری د و این خویسر ما را سپر ویی خویسر بگپر های بپر ی م و هر کند بنابراین یم خواهد از رویدادها و چپر

یم و هویت و شادی  خوریم تشنه تر یم شویم . هر چه ما پولمان زیادتر یم شود و  یمچه که   بگپر
 

یم و زندگ از این پولها یم خواهیم انرژی بگپر



 نیست؟ برای اینکه روند تکامیل 
ی
 نیست! چرا کاق

ی
یم، برایمان کاق  بر این است که ما این بگپر

 
را رها کنیم و برگردیم از جنس  من ذهتی زندگ

 بشویم و از این 
 

 بتواند خودش « من »زندگ
 

را از من بیان بکند و انرژی سازنده و خردش را در جهان پخش کند. تا زاییده بشویم که زندگ

 و منقی هستید. یعتی یه آب یم خواهید. پولمان زیاد یم شود یک خرده آب یم خوریم باز هم قی موقیع که این صورت نگرفته شما مستس

خرده که زیادتر شد باز هم زیاد تر بشود. مقام مان یه زیادتر و تشنه تر یم شویم و یم خواهیم باز هم پولمان زیادتر و باز هم زیادتر بشود. یک 

ا باز زیادتر بشود. و بعد آن خویسر و آن هویتی که از  آن مقام یم گرفتیم دیگر رفتیم باالی همه . در این مملکت رفتیم باالی همه ویل برای م

 نیست. و یم گوییم این که 
ی
 نیست . و حالیمان نیست که ) در حالت برای اینکه آن هفایده ندارد! دیگر هم کاق

ی
یم و برای ما کاق ویت را نیم گپر

 من ذهتی ( این هویت و این خویسر که گرفتیم این همان آب است که وقتی انسان یم خورد ویل تشنه تر یم شود. 

ان سپر  نیم شویم و از لبخند تو سپر ما از جانم »: ویل وقتی که ما به حضور زنده یم شویم و وارد فضای یکتایی یم شویم همانطور که گفت 

 و است «نیم شوم 
 

یم حالت تشنیک  یم گپر
 

م. ه مثبت است. من یه آب یم خواقی د. این مستسار د سقا از این انرژی هم که ما این لحظه از زندگ  

 است. آب چر هست االن؟  
 

آب انرژی زنده زندگ  

 موالنا خورده؟ دو تا کتاب به آن قطوری . 
 

گفتند و ما داریم دو ساعت در ایشان  ییک دو دقیقه  در این غزلها را شاید ایشان چقدر آب زندگ

 مورد اینها صحبت یم کنیم. 

چقدر شما سود یم برید از این غزلها؟ چقدر حکمت هست در این غزلها؟یا در مثنوی ؟ چرا اینطوری است؟برای اینکه تشنه بوده به آن 

 و شما هر چقدر تشنه تر 
 

اب زندگ اب و آب را بیشپی یم دهد به شما.  خدا  ،شر خدا  ،بیشپی بتوانید آب بیشپی استفاده کنید  ا هر چقدر شمشر

د که نیبیشپی به شما یم دهد. هر چقدر شما شادی بیشپی بخواهید چون خدا از جنس شادی است خدا به شما یم دهد. کم نمیاد . شما فکر نک

ی نیست!  ی  اگر بخندیم و شاد باشم تمام یم شود. نه اینطوری چپر

ها محدود هستند. برای من ذهتی اینطوری است که اگر شما مو   ی از فق بشوید من نیم توانم ببینم برای اینکه موفقیت شما برای من ذهتی چپر

(.  یا کمپی دیده یم شوم )این مال من ذهتی استموفقیت من را کم یم کند. شما اگر دیده بشوید معنیش این است که من دیده نیم شوم   

 به این ترتیب 
ً
کنیم و باید خوش آمد به آن بگوییم. هر کجا که   هر کجا که شادی را دیدیم باید تقویتش ،ما از جنس شادی هستیم اگر اتفاقا

و شاد باش از موفقیت دیگران . آن موقع موفقیت یم  ! هر کجا موفقیت را دیدید بگو به به ؟شما یم خواهید موفق بشوید  ،ت را دیدیمیموفق

 آید برای شما. آن موقع شادی میاد برای شما. 

ی نیست  ی ی باشند وجهان اینطوری پیش برود. نه نیم شود همه جانها ییک هستند(  ) چون اینطور چپر که شما شاد باشید و یک عده غمگیر

ی. هر جا شما شادی را یم بینید باید  ی ی چپر زیادش کنید و باید به آن به به بگویید. فرق نیم کند دوست شما باشد یا دشمن شما. البته همچیر

.. من ذهتی هست که دشمن داره . من ؟ ما چرا دشمن داریم ،یک جان باشد  جان همه انسانها قرار باشد که اگر  . االن دیگر دشمن ندارید 

م که آن نیستم. اینها نیاز من ذهتی است چه جمیع چه فردی. جمیع هم ما من داریم نمن آ : برای اینکه یم گوید ذهتی احتیاج به دشمن داره. 

تیم و آنها هم دشمنهای ما هستند. آن دشمن ها را ما الزم ده گرویه ما یک گروه هسیالب یک سیاست یا یک عققالب یک مذهب در قدر 



ویی خودمان را سفت کنیم. اگر آنها نباشند با چر پوسته مان ر  ه کنیم. آن دشمن ها باعث یم شوند که ما پوسته بپر ی ا داریم که با آنها ستپر

ه کنیم که مرزمان را مشخص کنیم .  ی  سفت کنیم؟ ما باید با آنها ستپر

هستیم و هم جدا از انساهای دیگر. یعتی ما هم جدا از خدا ت؟ چر را مشخص یم کند؟ جدایی ما را. مرز ما چر هس  

 جدا از خدا هم هستید. اگر انسانهای دیگر را بصورت دشمن یم بینید شما خدا را  دشمن یم دا
ً
نید اگر شما جدا از انسانهای دیگر هستید حتما

ی باشید.   ،و در شما انرژی ایزدی کار نیم کند  این را مطمی   

  ،حاال ما فرض یم کنیم  همه ما که به این برنامه گوش یم کنیم
 

 ما هم از آب است که از طرف زندگ
 

همه ما تشنه و تشنه تریم و مرگ و زندگ

 ما از آن  شما عبور کند. چون اگر آن نیاد ما مردیماز و شما راه را باز یم  کنید تا  . انرژی که این لحظه روان است و  میاد 
 

و اگر آن بیاد زندگ

 است. 

 را از 
 

ونتا حاال ما زندگ ویی حاال بیدار یم شویم که  یلو . یم گرفتیم بپر ویی و از ذهنمان بطور کیل ) هر چه که شما  ،از رویداد بپر از متعلقات بپر

ید. یم شود؟   تجسم یم توانید بکنید توی ذهنتان ( از آن انرژی نگپر

 ، اب را بریزی و تو هستیم  دنمعشوق، خدا تو دور بگردان ) یعتی برای همه بریز( که ما بنده این دورگردانحاال یم گوید ساقی منتظریم که تو شر

 و ما بخوریم. 

ون اتفاق بیفتد و باالخره یک کیس بیاد   هستید؟ یا منتظرید یک رویدادی در بپر
 

اب معشوق، ساقی زندگ و  آیا شما منتظرید؟ آیا شما منتظر شر

. ا او را پیدا بکنید و به شما  شم
 

 شما سامان پیدا کند؟ منتظر نباشید هیچ کس نمیاد. فقط شما هستید و زندگ
 

شما هم کمک کند و تا زندگ

 است.  ! نیستید 
 

ی سادگ  جاری بشود. به همیر
 

 است. شما راه را باز کنید بگذارید زندگ
 

فقط زندگ  

: حاال موالنا توضیح یم دهد   

که برآرد رسم رس ز گریبان تو  پیش خودم کش تمام **** تا پیش کیسی یم کنی   

 به پیش خودت بکش. هدیهتو بجای کادو و  ؟تحفه دادن. به من یم خوایه کادو و هدیه بدیه ،پیش کیسر یعتی کادو دادن
ً
، من را کامال  

و خودم معتی خود مرا یعتی تو مرا پیش  «من را بکش پیش خودم »: است که دارد یم گوید مثل این . خییل قشنگ است «خودم»یم بینید 

 خودت بکش و یا من را پیش خودم بکش. هر دو به یک معتی هست. 

 بکشید روی خودتان قائم بشوید، وقتی این اتفاق یم افتد شما به معشوق زنده یمو  بشوید در جهان پخش شدید جمع خودتان را که شما چه 

 از خودش در ما. آگایه خدا از خودش در ما. این تعریف حضور و گنج حضور است. آن موقع شما هم  حضورشوید. 
 

یعتی آگایه زندگ

ویی حس یم کنید. حس یم کنید که ریشه یی نهایت دارید. حس یم کنید وجود دارید و این وجود  حضور خودتان را رصف نظر از رویدادهای بپر

 ندارد. این اسمش گنج حضور است.  ،وجود هم به هیچ اتفاقی  هم ابدی است. و این
 

ون بستیک ی در بپر ی به هیچ چپر  



 هست. چرا؟ برای اینکه ش من از گریبان تو ... یعتی از دل 
 

تو حاال تو اگر من را تمام پیش خودت بکیسر یا پیش خودم بکیسر این کادوی بزرگ

 شدر میارد. 

ی اندیشه من است. ش من تشخیص من است. ش من شعور من است. ش من خرد من است. ش من اگر از دل تو ش در بیارد  ش من همیر

 پیش خودم چ
ً
قدر خوب است این!! ش من از دل معشوق حرف بزند یعتی این معشوق است که از ش من استفاده یم کند. آن موقع من تماما

 کشیده شدم. 

 من یک خدایت هستم ویل این خدایت که من هستم االن پخش شده و هم هویت شده با 
ً
االن پیش خودم نیستم. درست است که ذاتا

ها. شما ییک ی به معشوق هم زنده یم شوید.  ،کشیده بشوید تمام  و اگر پیش خودتان  . نها را رها یم کنید و پیش خودتان کشیده یم شوید آییک  چپر

هاست.  ی  در چپر
آن ویل اگر ما را پیش خودش بکشد یا پیش خودمان بکشیم خودمان را االن ما ریشه نداریم برای اینکه االن ریشه ما بطور افقی

ور عمودی و عمیق در زندگیست. موقع ریشه ما بط  

... البته موالنا یم فقطآیا شما یم توانید خودتان را پیش خودتان بکشید؟ االن یک خدایت شما هست که یک پتانسیل است یک قوه است   

. آنجا هستید و زاییده شده اید ما نیم خواهیم مسئله را مشکل کنیم شما  : گوید   

 شما این دو را با هم یه  ه  پیشهستید و این دو با هم قایط نیم شوند. با واکنش نشان دادن و غم  شما مثل روغن و آب : یم گوید  موالنا 
 

گ

اصلتان از فرعتان جدا یم کت باشید و ساکن باشید و هیچ کاری نکنید این روغن از آب جدا یم شود و شما ا قایط یم کنید. اگر یک ذره س

 
ً
ما یک لحظه امان نیم دهیم.  اصلتان است. ویل شود. که روغن مثال  

 تالش فکری نکنید  ؟شما یم توانید برای درست کردن زندگیتان این همه کوشش نکنید 
ً
ن فکرها تویش منیت دارد آبرای اینکه  ؟مخصوصا

 )امروز خواهیم خواند(. 

 وقتی 
 

ین دریس مان، در این  عملجاری بشود به فکرهایمان و  از ما ما این لحظه نیم گذاریم انرژی زندگ صورت ما درد یم آفرینیم. این بزرگپی

من هم  ،اگر در این لحظهاگر شما به آن توجه کنید خییل کارها را اگر یم بینید یی بهره هست دیگر نیم کنید. است که موالنا به ما یم دهد. 

 
 

 جاری یم شود به عمل طیم کنم بعمل هم یم اندیشم و هستم و  زنده به زندگ
 

ون دارم وری که این زندگ نییک یم آفرینم و فکر من . من در بپر

 یم آفریند. و نظم و سامان یم آفرینم و کارم نتیجه نییک 
 

خواهد داشت. اسمش را یم گذارم نیک برای اینکه زندگ  

 یم آفریند این نیک با آن خوب و بد ذهتی هم فرق دارد. 
 

ی که زندگ ی  هست و درد نیست. ویل اگر آن بعد در ما زنده  ، در آنهر چپر
 

هماهنیک

ی  خواند  خواهیمدر این مورد امروز  ) نیست  این مطلب را تکرار کنیم تا جا بیفتد در پاییر
ً
 (  بعد نیست که مرتبا

ً
اگر شما آن بعد را بستید مثال

س هستید وغم دارید  ی هستید و اسپی نتیجه نخواهد داد. ل یم کنید پس دارید درد یم آفرینید. رنجش دارید و دارید حرف یم زنید و عمخشمگیر

  ،خب اگر این نتیجه ندارد برای شما 
ً
هستیم پس آن بعد بچه مان صحبت کنیم و عصبایی  ا ما االن یم خواهیم باگر پس این کار را نکنید. مثال

نید. شما یم دانید که این اثر ندارد. شما که نیم خواهید خب شما حرف نز ریزد.  یمدر ما زنده نیست. حرقی که یم زنیم انرژی ایزدی توی آن ن

ید مدرسه و پول خرج و بجای سامان و نظم درد یی آفرینید! شما که نیم خواهید زحمت بکشید بیست سال زحمت بکشید  و یه بچه تان را بپی



شما که نیم خواهید این و لباس بخرید .. بیست سالش شد بگذارد برود! و پول در بیاورید و پول بدهید  کمک کنید را   کنید و تکالیف مدرسه

 کار را بکنید. 

برای  ! درد شما. مواظب باشید نه نه شما و ، کار خودش را بکند پس از فضای یی دردی و از فضای شادی .. اجازه بدهید که خنده معشوق  

به جهان جاری بشود درد یم آفریند.  ،که خنده شما هم هست  ،حالت خنده معشوقاینکه هر فکر و عمیل غپر از   

ی بگذا و این بچه به عشق یا یم خواهید دردهای گذشته اش حل بشود  ؟ید و اضافه کنید به دردهایشر شما یم خواهید در بچه تان درد بیشپی

عشق چون یک جان است همدیگر را رها نیم کنند.  اینبرقرار کنید و  رابطهزنده بشود و شما هم به عشق زنده بشوید و با هم از طریق عشق 

ی شما و دوستتان و یا بچه تان و یا همشتان  بهم رسیدن و ییک بودن و شاد بودن و با شما جدایی را تقویت یم کنید یا یکتایی را؟ یواش یواش بیر

یا نه جدایی و قهر و درد ؟ هم شاد بودن ... اینها دارد پیش میاد   

ی و یم خواهد پیش شما نباشد یا وقتی که شما یم بینید بسیار شاد یم شود و به شما یم چسبد و شما را یم بینید فرار یم کند  ،بچهآیا  در عیر

ی حال ی ی هست که باید در انسان باشد. حال هم مستقل است؟ در عیر ی ک منبع خالق است. هم شاد است و هم خالق. این یک چپر  

یانسان هم شاد  ی . اگر بخواهیم انسان را در یک کلمه تعریف کنیم است و هم خالق است. انسان در این لحظه فضا باز یم کند برای هر چپر

است. « فضاداری»کلمه آن    

 یمن . شما یم بینید که رنجش کار یم شود باز جا  برای آن جا باز یم کنیم و هر اتفاقی که یم افتد از جنس معشوق هستیم و  مداری وقتی فضا 

؟! زحمت بیخودی یم کشید. شما که زحمت یم کشید چرا نیم خواهید زحمتتان نتیجه داشته باشد کند. خب   

 یم خواهد ما را جمع کند پس ییک از کارهایی که  
 

ما باید بکنیم این است که باید خودمان را بسوی خودمان بکشیم. و اگر ما اجازه بدهیم زندگ

ها  ی ی را در آنجا رها خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید خوب و درد معنیش این است هر جایی که شما دردتان میاد از چپر ی چون باید یک چپر

 کنید. 

ون  از آن ، خودتان را گ را رها کنید؟ خودتان را . خودتان به تله افتادید  یا بسوی معشوق  دارید بسوی خودتان کشیده یم شوید و یم کشید بپر

ها جمع یم شود یا معشوق شما را جمع یم کند  ،اصلتان ،ذاتتان ،فرق نیم کند که جانتانه یم شوید. کشید ی  زنده از چپر
 

چون شما امتداد زندگ

 هستید. 
 

 معشوق هستید و امتداد زندگ

ه ما را بیدار یم کند که همیشه این من  ذهتی نیست ک ،این اطمینان را پیدا یم کنیم که« و ییک است جان من و جان ت »: و از اینکه یم گوید  

 است خود هوشیاری است که آمده  . احساس نقص یم کند 
 

و یم داند که چکار هم هویت شده و االن خودش را رها یم کند رفته این خود زندگ

 یم داند.  ؟کند. شما نگویید که من باید چکار کنم
 

انجام یم دهید مثل گردش مگر شما این همه کارهای پیچیده را در خودتان خود زندگ

گ اینها اعصابتان را خودتان اداره یم کنید؟   ممویی و سیستهور ؟ سیستم یا هضم غذایتان را خودتان اداره یم کنید  ؟خونتان را شما اداره یم کند 

ی که  ی ی که ما هستیم. نه چپر ی ی ناچپر ی که شما هستید یا همیر ی ی چپر هوشیاری هستیم این از جنس ما  هستیم . ما را اداره یم کند؟ همیر



ون؟ هوشیاری هست که دارد اینها را اداره یم کند.  شما امان نیم دهید. ما با ذهتی یعتی این هوشیاری نیم تواند شما را از این غمتان بکشد بپر

 برس
 

 بنم! امان .. االن هم من ذهتی یم گوید من یم توانم شما را به زندگ
 

ند. چون نیم تواند. ارسشما اجازه ندهید که او شما را به زندگ  

بخش سوم:    

دست من آن تو است **** دست چه کار آیدم ن  دم و دستان توگر چه دو دستم بخست   

ی یعتی زخیم شدن)گر چه دستام زخیم شد تو باشد.  دل این ش من در اختیار  . من یم خواهم دست از گریبان تو در بیاورم د: یم گوی  ( خسیی

 اما این دستهایم برای توست. 

عمل ما است. هم ذهنمان و هم دستمان و هم این تن ما زخیم شده. حتی ذهن هم ابزار . دست چر هست؟ دست در واقع ابزار عمل ماست 

ها هم هویت شدیم با دردها هم هویت شدیم آچرا زخیم شده؟ ما  ی یک مقدار درد با خودمان مدیم بصورت هوشیاری به این جهان با چپر

مقداری. آوردیم. آیا نسل های گذشته که درد کشیده اند دردشان را به ما منتقل یم کنند یا نه؟ البته که یم کنند.   

ها و دردمان آمد، وقتی  ی ی هم هویت یم شویم  وقتی که ما هم هویت شدیم با چپر ی ی با چپر ی رفیی وع یم کند به از بیر  . و ما دردمان میاد  ! آن شر

وع یم کنیم به شکایت کردن. این بجای اینکه هوشیاری باشیم که درد برای این است که این را رها کنم  حاال آن درد را اساس قرار یم دهیم و شر

ی یم کند. و شکایت کردن و رنجیدن درد را روی درد اضافه  به قرار را پیش یم بریم پدر و مادرمان هم آگاه نیستند و آنها هم کمک یم کنند  همیر

 برای خودمان بنا یم دهیم و این دست ما زخیم یم شود و تن ما زخیم ایجاد درد و ما یک پایه درد 
 

تمام ابزارهای  . یم شود و مریض در زندگ

س ب ی و اسپی  خود غم داشیی
ً
این بدن ما درست کار کند.  ،ما اجازه نیم دهیم که این تنودن معنیش این است که عمل ما مریض یم شوند. اصال

ی که اینجا یم گوید دست( این اینجا خسته شده این بدن ما و فکر ما در واقع ابزار عمل ما است  و زخیم شده. ) همیر  

س و سخن و تدبپر تو  این دست به چه درد مال تو است یعتی مال معشوق است.  ی من،ویل یم گوید این دستها 
َ
ف
َ
من یم خورد بدون ن

. بدون تدبپر ؟ و بدون آن هوشیاری که این لحظه از دم تو میاد اگر وارد این دست من نشود، این دست من به تو خرد و تو دستان بمعتی تدبپر

این خییل مهم است. چه درد من یم خورد؟   

ید که این دست  دم او موقیع است که شما کنید.   من بدون دم او بدرد نیم خورد دیگر کارهای بیهوده نیماگر شما این درس را از موالنا یاد بگپر

ط  هستید.شما تسلیم هستید .تسلیم یعتی پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شر
 

 شاد هستید و از جنس زندگ
 

ه با زندگ ی . بطوری که ما ستپر

 بطوری که نیم کنیم. 
 

انرژیش در این لحظه از ما جریان دارد بدست ما. ما در مقابل خدا نایستادیم و موازی هستیم با خدا و یا با زندگ  

. سکوت و استفاده نکردن از دست زخیماگر جریان ندارد شما یادتان باشد که عقب بکشید و هیچ کاری نکنید و ساکت باشید.   

بهپی است که عمل نکنیم. برای اینکه هر کاری که االن ناله و شکایت داریم و ونجش داریم د و ما االن اگر یبیناگر شما فقط زخم دستتان را یم 

یعتی این لحظه شما بعنوان معشوق باید دم یعتی نفس  دست چکار آیدم ن  دم و دستان تو. بکنیم ما آن حالت و آن درد را زیاد خواهیم کرد 

ش را وارد با شنیدن این شما تسلیم یم شوید و  . در من دمتان بیاد و بدمد  ،نفستان بیاد  اجازه یم دهید که معشوق این لحظه بدمد و تدبپر



ون ش و سامان پیدا یم کند و این تن هم سالم یم شود. این تن باید سالم باشد. و شما عمل یم کنید  دست شما یم کند و   شما در بپر
 

اگر زندگ

اجازه نیم ، مقاومتبا بدن  ایندر تنش ایجاد یم کنیم چون ه نداشته باشیم این تن سالم یم ماند. ما ما مقاومت در مقابل اتفاق این لحظ

 از دهیم که این بدن کارش را 
 

 به این بدن ما میاد.  بطور هماهنگ انجام دهد. ویل هماهنیک
 

وی زندگ ویل فقط بدن نیست ذهن ما هم آن نپر

  هست و کل سیستم ما هم هست که از آن انرژی سامان یم پذیرد. 

 ای کیا در حرم ما بیا **** تا نکند دزد قصعشق تو گفت 
 
مدان تور  د ح  

! ای بزرگوار  : یم گوید عشق تو گفتبعضی از کشورها در آن پول خرد یم ریزند.  در یسه چریم است که در قدیم و حتی االن حرمدان ک  

کند. وقتی که   و خودش را بیان یم شادی و خرد از ما بیان یم شود عشق همان فضای یکتایی است که با آن ییک یم شویم و این فضا بصورت  

 بصورت شما ییک هستید در این لحظه با معشوق انرژی 
 

خرد از شما صادر یم شود . شادی و زندگ  

.   ! ای انسان ! ای بزرگوار  : عشق تو گفت): این خرد دارد اینطوری یم گوید  حرم ما حرم عشق فضای یکتایی این لحظه )بیا در این فضای یکتایی

  . (ه چریم تو را نداشته باشدیسقصد دزدی از این حرمدان از این کچ دزدی یتا ه(است 

ی یسدر ک ،ذهتی حالت من  برای اینکه در   ه ما هست االن چر هست؟ باورهای ما که یسهایی که با ارزش هستند و در که ما چر هست؟ آن چپر

ی کند ،عمل ما  یالگوهای ذهتی الگوهابا آنها هم هویت شدیم.  های باارزش ما است و اگر کیس به آنها توهیر ی  . ما بیچاره یم شویم ،آنها چپر

ما بصورت و برای برچی اینها قسمتی از وجود ما است . شما اینها را یم اندازید دور. الگوهای فکری ما. و برای اینکه ما با آنها هم هویت شدیم 

دردهای ما!  ناآگاهانه  

ه هست؟ هر کیسشما توی این   باورها و دردهای... شما ببینید رنجشهای کهنهیم گذارند ما نقره طال و یعتی در این کیسه چریم ما که سکه و 

من بر اساس اینها زنده هستم. من یادم نیم رود که  اینها خییل بارزش هستند. ؟ ما یم گوییم نه! ید رنجشها را یی انداز  این هکیس هم که بگوید ک

و من اینها را دور نیم اندازم. فالیی چکار کرده به من. همش سابقم پدر من را درآورده.   

از اگر بروید به آن فضای یکتایی هر کیس هم که میاد حرقی بزند شما مخالفت یم کنید ویل ه رنجش هست یسکه توی آن ک  حاال شما ببینید 

 یم گذرایم و در اینصورت دیگر حرمدان هم نداریم. ما این حرمدان 
 

ه یسخزانه خدا میشود کهمه این اشغالها را یم اندازیم دور و توی آن زندگ

 زنده در کچریم ما 
 

ه چریم شما هم خزانه معشوق است برای اینکه با او ییک هستید. یس. کسته چریم شمایسو زندگ  

یستا هیچ دزدی  ،تو بیا اینجا  : عشق یم گوید  ه آن گرفتاریها را نداشته باشد. آیا شما نیم خواهید بروید؟ برای این کار باید اول هم به تو دسپی

قسمتی از خودت کردی. این هوشیاری باعث یم شود که ما آنها را یی اندازیم. آنها جزو ما نکه آنها را یا اندازی ؟ برای یمباید بندازید. چرا ن

ویل االن متوجه یم شویم که آنها بارزش نیستند. هر  یمما دردهایمان را باارزش دانست جزو ما شدند. هایمان قی توهم و خیالبا در نیستند. آنها 

ی در  ی هر جور دردی .. شما بگویید من این را یم خشم و  ،کینه   ،کدورت  ،نجش:ر شما هست از این جنسهای که االن یم شمارم شبیه چپر

کیس را مالمت نکنید بخاطر   . که حرف یم زنید اینها را تقویت یم کنید   برای اینکه وقتی  . اینها حرف نزنید خواهم یی اندازم و هیچ موقع راجع به 



ها انسانهایی که در گذشته به شما بدی کردند ببخشید بگذارید این دارید. شما وقتی که مالمت یم کنید یعتی هنوز اینها را  . چونن دردهایتانای

ی اینها باشید تا بروید در حرم یار . برای اینکه ما از جنس شما . شما بفکر خودتان باشید.  از بیفتند  باشنده بزرگ هستیم ای شما بفکر انداخیی

  ! کیا! ای بزرگوار 

ی از ما زائل یمحاال ما این کار  شود که آن ترس است. اگر امروز رسیدیم در مثنوی برایتان خواهیم خواند که ما ترس داریم.  را بکنیم یک چپر

د. یا دانش ما را بدزدند! از د اترس داریم که ییک بی این کسیه چریم ما این طال ونقره ها را بردارد بپی  

ا بجوشد بیاید باال و شما فکر خودتان را خودتان خلق اعماق وجود شمکدام دانش را بدزدند!؟؟ دانش آن است که این لحظه از کدام دانش؟    

گرفتیم این که دانش نیست که! این دانیسر که ما از ییک دیگر دزدیدم و یا یاد  این دانش است. حاال  ،کنید   

ت. سیاد گرفتیم و بر اساس آن پول در میاوریم و این هم دانش نیانشگاه یاد گرفتیم این هم دانیسر بود که داین دانشهایی هم که ما رفتیم و در   

در مثنوی اگر رسیدیم یم خوانیم که یم گوید : یم گوید   

. (یعتی در این لحظه )جان علمها این است که شما در یوم دین  . جان علم این است. که در این لحظه ببدایی که گ هستی دایی گ هستی  

. که وقتی یم گویند خودت را شناختی یعتی یعتی خودت را جمع کردی و روی خودت زنده شدی . یعتی گ هستی یعتی چر ؟  خودت را شناختی

 . خودشنایس یعتی اینکه روی خودت قائم بشوی همانطور که خود که این خشم ها و.. نیست که این خود مصنویع است. خدایت را شناختی

یعتی هوشیار شدن هوشیاری به خودش. من را به پیش خودت بکش یا به پیش خودم بکش. اگر پیش کیسر یم کتی  : گفتکه  نا گفت.  موال   

این هوشیاری است این حضور است. این موقیع است که ترس  ،بیدار شدن خدا بخودش از طریق شما یعتی یعتی اگر شما امتدا خدا هستید 

 یم ریزد. 

این در شدم **** تا که نرنجد ز من خاطر دربان تو هدم حلقگفتم ای ذوالق  

ی آنجا یم  به فضای یکتایی من که وسعتش  .بیا بیا به حرم من : یم گوید عشق گفتذوالقدم یعتی دلپر و شجاع.  گنجد. بینهایت است و همه چپر

! ای دل : یم گوید من به او گفتم  دربان همان من ذهتی بزرگ است که من حلقه در تو شدم تا  ! ای بزرگوار  پر
ً
خاطر دربان تو از من نرنجد. اوال

وارد حرم معشوق بشویم. نیم گذارد ما   

تو  ( در  که یم زنندمدم حلقه ) تق تق تق  آ ،این دربان شما را جلب کنم ،خاطر من ذهتی رضایت یم گوید من گفتم که من آمدم برای اینکه 

 چسبیدم به در  
ویل حلقه در تو شدم.  ،تو  شدم. یعتی  

در واقع اینطوری میاد ) تق تق تق ( در واقع دارم در معشوق را یم زنم. ذهنم  در شدم ؟ برای اینکه هر چر که به هفهمیدم که حلقحاال از کجا 

 است هحلق و در معشوق  هحلق همان ،اختیار فکرها را در ذهنمان تکرار یم کنیم و دردها را یم گوییمکه ما یی 
 

ویل چون در بسته  . در زندگ

قصه ای که در دفپی اول است که یم گوید: عاشقی آمد و در معشوق را زد .  همانما تق تق یم زنیم ویل معشوق باز نیم کند! است   



 از درون معشوق گفت تو گ هستی ؟ 

 او گفت: که منم 

 معشوق گفت : برو برای اینکه اینجا برای دو نفر جا نیست. 

پخته شد و برگشت و در را دوباره زد.  . عاشق رفت یک سایل  

؟   معشوق گفت: گ هستی

ون است  . عاشق گفت: آن کیس که بپر این هم تو هستی  

. راه ، و بعد معشوق در را باز کرد  ون هست هم تو هستی داد تو و گفت آن که بپر  

ی هم باز توضیح یم دهد.  ید این لحظه که دارید تق تق در آیا این را در پاییر یک لحظه حس کنید که در  ،خدا را یم زنید معشوق، در شما حارصی

 را نزنید. 

ها را تکرار تا زمانیکه در را یم زنید در بسته است. تا زمانیکه  ی و هم هویت شدن با آن من ذهتی را همان تکرار فکر   .. یم کند.  این ذهن دارد چپر

یم گوید من حلقه در شدم که این دربان از من راضی باشد. شما الزم نیست که جلب یم کنیم. بوجود میآورد و ما داریم رضایت من ذهتی را 

 دربان کیه!! شما اصلتان با معشوق ییک است. در 
ً
وع یم کنید حرفهای  . هم باز است رضایت دربان را جلب کنید. اصال به محض اینکه شما شر

 من دار زدن این در بسته یم شود. و این حرفهای من دار زدن همان تق تق به در زدن است. 

. در درست یم کنید و حلقه کار باشد   در بشوید خب باید دری باشد که حلقه ای هم  هشما چون یم خواهید حلق . ویلدر معشوق باز است

در معشوق نیستد. حلقه در معشوق چسبیده به معشوق  از اش یم شوید. حاال حلقه یک زیبایی دارد که یم دانید در معشوق هستید و  جدا 

 است. ما حاال داریم بیدار یم شوید. 

در شدم که خاطر دربان نرنجد.  ه ایندارد یم گوید من حلق  

  یم گوید: حاال ببینیم که معشوق چر 

ری واقف و هم بر دری **** خارج و داخل توی هر دو وطن آن توگفت که هم بر د  

 به من گفت
 

در و هم هوشیار هستی که در بری.  ۀهم روی در هستی و هم واقف و هوشیاری هستی به این حلق ،معشوق یا زندگ  

 هم من  
  یعتی

 
ون هستی تو را در آغوش گرفتم و تو واقف به این هستی و ه ،زندگ ون  . م روی در هستی بنابراین در بپر هم تو هستی و هم بپر

. نه فقط حلق دری!  ۀهستی هم هوشیار به این دو تا هستی  

ون و یم گوییم  ؟ما یم خورد شهر لحظه رضایت دربان را یم خواهیم جلب کنیم! آخر رضایت دربان به چه درد ما آمدیم بپر  



یم که هم در بر   اینما   ون هستیم  درس را امروز یاد یم گپر معشوق هستیم و هم آگاه و واقف هستیم به اینکه با معشوق ییک هستیم وهم بپر

در  تنمان. هر  دو بطور همزمان. یعتی همزمان زنده در دو بعد هستیم ییک با معشوقعمل یم کنیم و فکر یم کنیم. هم آگاه هستیم به این 

ون پس بنابراین انرژی معشوق یم ریزد و هم از این کار واقف هستیم. این سه تا!  ،عمل یم کنیم و فکر یم کنیم بپر  

معشوق را یم زدیم . معشوق  ردیم و شکایت یم کردیم و در  در بودیم و تند تند حرف یم زدیم. دردهایمان را تکرار یم ک ۀتا حاال ما فقط حلق

 در وجود نداشت. تیما با عملمان در را بس . گوید که برو دنبال کارت. ما با این کار در معشوق را بستیم  یمن
ً
ما چون یم خواستیم حلقه م . اصال

 بشویم در را بوجود آوردیم. 

روی در هم یک حلقه هست که یم زنند در یک نفر جلوی در هست و یک دری گذاشتند و در بعضی از فیلمها دیده اید که در وسط بیابان 

 شما برای چه برای خودتان در درست کردید و حلق ! و برود  حالیکه از این کنار در یم تواند رد بشود 
ً
یم که ما  ۀاصال آن شدید؟ حاال یاد یم گپر

ون هستیم .   هم در بر هستیم و هم واقف هستیم و هم بپر

ون تو هستی و هم این تن و عمل   خارج و داخل تونی  تو هستی و هم داخل. داخل اتحاد با معشوق است. و فکر یعتی هم در بپر  

 یم گوییم در این لحظه است هر دو وطن آن تو 
ً
و این   . ن دنیا و این دنیا آهوشیار هستیم به  . این لحظهیعتی آن دنیا و این دنیا که ما معموال

که تن هم داری.   وسط تو فقط هوشیاری هستی   

ون و با معشوق ییک بشوی شما جاودانه یم شوی. وقتی در  حاال اگر شما واقف بشوید به این موضوع و  یواش یواش  از حلق بودن هم بیایی بپر

 تازه و نو به نو به شما یم رسد چون برمعشوق هستی ریشه بینهایت داری. وقتی در بر معشوق هستی رویدادها مهم نیستند. برای اینک
 

ه زندگ

ی دیگر نمپر   یم گپر
 

 را از زندگ
 

ون را  ویشما زنده هستید. وقتی حس یم کتی که زندگ ون فرع است و بپر ی برای اینکه بپر ون بگپر از اتفاقات بپر

ون را ا یمدرون ایجاد یم کند. شما االن   هست که بپر
 

ون را ش و سامان یم دهد. اصل دانید که اتحاد با معشوق و با زندگ یجاد یم کند و بپر

 داخل است. 

یم یم. وقتی که یم مپر  مان را حفظ یم کنیم.  ،یک روز هم ما یم مپر
 

همان بغل معشوق ریشه بینهایت مان را و جاودانیک  

د اگر که شما در بر باشید در بر هم یم مانید.  ونموالنا هم یم بینید که یم گوید مو خب این تن بمپر ود و از آنن االن آمدم بپر طرف انرژی . مپر

د میاد  من باید برگردیم و باید ساکت باشم و خاموش.  : تا همینکه یم خواهد خارج بشود و کیم دور بشود یم گوید اینطرف را یم گپر  

یمآیا شما خامویسر را بلد هستید؟ یم. خامویسر خامویسر را از موالنا یاد بگپر بغل معشوق . در  یعتی . ما باید خامویسر را یاد بگپر  

. تو هستی یعتی  خارج و داخل تونی     

باید این همه یی سامان باشد؟ این در آن باید همه جنگ باشد؟ چرا این همه هم اینجا و هم آنجا مال تو. آیا وطن خارج   هر دو وطن آن تو 

ه هست  ی ؟داریم تما بغل معشوق را رها کردیم. چرا بطور جمیع ما این همه مشکال جنگ و ستپر  



اطالع از در  ۀکنیم. حلقما نیم توانیم مشکالت جهایی را حل   ،کنیم  لبو فقط رضایت دربان را جدر بشویم  ۀیادمان باشد که ما اگر فقط حلق 

 از در فقط درد یم آفریند و خودش را یم خواهد نشان دهد و  ۀتو ندارد . حلق
ً
 قوما

ً
م و ثابت یبهپی  شما من سوادم بیشپی از تو هست و ما اصال

کار نیم کند! دیگر  و از طریق جنگ ثابت یم کنیم. اینها  یمجنگ یم کنیم کنیم و اگر نتوانیم ثابت کنیم   

ون هستیمدربریم و هم واقفیم و هم افتاد که هم االن حاال آیا این نعمتی که بدست ما    دارد  ،بپر
 

بطوریکه هر دو وطن خارج و داخل با زندگ

ون اگر سامان یم آفرینیم  ؟هماهنگ یم شود و از این باالتر نعمتی یم شود  حداقل بطوری فردی در خانواده تان شما این را یی آفرینید. در بپر

شما این را بوجود بیاورید. که یم توانیم بوجود بیاوریم.   ناگر ما جمع را نیم توانیم عوض کنیم خودمان را که یم توانیم. این شادی را در خودما  

برخورد از خوان تومخوان بس بود این نزل و خوان **** تا به ابد روم و ترک خاموش و دیگر   

خاموش باش و دیگر حرف نزن.  : حاال یم گوید   

ی که توی سفره یم  هر خوان  خوان یعتی سفره و نزل یعتی  و  برای چه حرف بزنم؟ حاال این نزل  ی گذارند جلوی مهمان . هر چه که در آن چپر

.  (غذا)سفره یم گذارند   

ما چر هست؟ غذای   

 است سفره فضای یکتایی است و 
 

و سفرۀ . خرد و شادی است و برای چه حرف بزنیم ما؟ حاال که این سفره و این غذای نور غذای ما زندگ

که کاقی است. یکتایی این لحظه باز شده این کاقی نیست؟ البته   یفضا  

ون را ما زیاد کنیم  ند . فکر یم کنون استحواسش به بپر برای اینکه . کاقی نیست   : کیس که آگاه نیست از این فضا یم گوید  شعار چون اگر بپر

! ۀ بردر من ذهتی آن حلق ویل این درست نیم کند کار را. فقط این است که هر چه بیشپی بهپی  

 آنهایی که اهل نور هستند.   تا به ابد روم و ترک
 یعتی

 
 سیاه استروم در مقابل زنیک

 
.  سمبل تارییک و رویم . سیاه زنیک کسانیکه سمبل روشنایی

 روشن هستند. 

پس آنهایی که زیبا هستند زیبایی از کجا میاد از این انرژی هماهنگ کننده.  . ترک یعتی زیبا   

ان خواهند و از این خابد به واز جنس روشنایی هستند تا  هستند و ترک هستند زیبا  تند س هیمو رو  شدند انسانهایی که به گنج حضور زنده پس 

 خورد. 

زنده خواهیم ماند تا به ابد نه تنها ما از این غذا خواهیم خورد و  ،آگاه بشویم به آغوش معشوقاگر زنده بشویم در برمعشوق و ما  تا به ابد

خواهند خورد. هم اینها بلکه در جهان یم پراکنیم و  کسانیکه از جنس نور هستند و از جنس ترک هستند و از جنس زیبایی هستند   

 

 



 بخش چهارم: 

یم  اجازه بدهید  ش هستدر این قسمت مثنوی هفته قبل را یر بگپر ی و آن کر  »: که تیپی ح آن کور دوربیر شنو و آن برهنه دراز شر ی  «دامن تپر

کودکان. قالب قصه  یم خواهد به ما بگوید در  را  و قصه مردم اهل سبا  کرد   وعهفت قبل موالنا قصۀ عجیتی را برای ما شر   

های عجیب و غریتی یم گویند   : گفت ی رمزهایی آنها دارند که ما یم توانیم  راز و . کنیمدقت  ویل اگر ما اگر درست  . کودکان در قصه هایشان چپر

بنابراین هشدار یم دهد که  . و معنیش این بود که یم خواهد یک قصه ای به ما بگوید که عقل من ذهتی باور نیم کند آنها را کشف کنیم. 

های عجیب و غریب خواهد گفت.  ی  چپر

وع کرد کهدر این قصه  ی بسیار وسییع بوده  ،اینطوری شر ویل ، وسیع بود و  ز درا ،محکمو خییل  . زه آن مثل یک بشقاب بودهویل اندایک شزمیر

 مثل پیاز بود. 

ی بسیار بزرگ آفهمیم که  یمیا االن  فهمیدیم کهما   لحظه بعنوان  اینکه وسعتش  یا عمق شما در فضای یکتایی این لحظه است  ن شزمیر

فقط ما برای  یلو . بینهایت استفضا را حس یم کند آن زنده به اصل خودش که  انسانیا ر زنده به هوشیاری حضو هوشیاری حضور یا انسان 

که اندازه بشقاب است. ذهن وجود دارد  این مملکت   

ن فقط به آشزمیتی وسعتش بینهایت باشد و ما از پس معلوم یم شود که ذهن قسمت کوچک از هوشیاری ذهن است که فرض کنید یک 

و بعد آنقدر توی هم فرو برود که مثل یک پیاز باشد. مثل این الیه های پیاز که یم شود گفت مثل الگوهای فکری و اندازه یک بشقاب ببینیم 

دردهای ما بهم جوش خورده. بوسیلۀ عمل ما هست که   

پس پیاز گ هست؟ پیاز ما هستیم.    

ی سبا معلوم یم شود که این شز   ی کره ،میر ی است که انسانهای بجای اینکه در فضای  همیر  یم زمیر
 

 کنند در پیاز زندگ
 

یکتایی این لحظه زندگ

 کنند. 

ی خییل زیاد بودند ویل تعدادشان سه نفر بود. ) در قصه کودکان است( گفت که خالیق  در این شزمیر  

ی بود. گفت پای   ییک از آنها ( که اینجا تیپی توضیح این سه نفر است)بعد گفت ییک از این سه نفر  بیر ی ی بود. یا تپر مورچه یا کور بود ویل دوربیر

 را نیم دید. 
 

ی مادی را یم دید ویل سلیمان را و یا خدا را و زندگ شنو بود. و   ییک دیگر از این سه نفر پای ملخ را یم دید یعتی یک چپر ی کر بود ویل تپر

 ییک هم برهنه و لخت بود ویل دامنش بسیار طوالیی بود. 

 یم کنند گفت سه ن
 

ی زندگ ی است . فر روی این کره زمیر شنو و ییک هم لخت  ،ییک کور دوربیر ی ی حال دامنش خییل بلند ییک کر تپر است ویل در عیر

 است. 



که اینها پیدا ر میاد که ما را غارت کند. و کر گفت که من دارم یم شنوم  کلشری دارد یم آید ککور گفت یک لش  : قصه اینطوری گفت کهبعد در 

ند.   و نهان به هم چر یم گویند. و این برهنه گفت که دارند یم آیند تا دامن من را بپی

. ای من دارم یم بینیم که اینها دارند یم رسند خییل نمانده که به ما برسند  : دوباره کور گفت   

 مشغله و حرف زدنشان را من از اینجا یم شنوم. خییل نزدیک هستند. من اص : کر هم گفت که  
ً
ال  

ند  : هنه دراز دامن گفت کهآن بر  در فرار وارد و من یم ترسم . تااینها پاشدند فرار کردند  افسوس و حیف از این دامن که یم خواهند این را بپی

ده ذهن شدیم. یم وارد کرداز فضای یکتایی فرار   ییک ده شدند. پس معلوم شد که ما چطور   

 گوش نداشت و استخوانهایش را هم از بس که کالغها نوک زده بودند جا یک مرغ چاق نگفت در ای
ً
مثل ریسمان باریک مرده یافتند که اصال

 شده بود. 

ی برای خوردن وجود ندارد یعتی چه ؟ یعتی   ی که ما یم خوریم باد هواست!  . در فضای ذهن هیچ چپر ی فقط چپر  

 ما در ذهن چر یم خوریم؟ 
ً
. و ی ار تایید مردم. که یم گویند عجب باورهای خویی دمثال  یا آدم خویی هستی

آدم حسایی هستی  

 تایید مردم! به عنوان مثال البته یم گویم. 

ی مهیم داریم یم  را به رخ مردم بکشیم مان آنجا خودفرویسر مثل سواد فرویسر یا متعلقاتدر  ی مهیم بگوییم و فکر کنیم که چپر و یا یک چپر

 قع داشته باشیم . هزار تا از این جور گوییم و از مردم تو 
ً
ها که اصال ی . یعتی خاصیت غذایی ندارد بلحاظ ندارد و هیچ غذایی نیست اسایس چپر

 غذایی 
ً
 غذا نباشد. جوهر نداشته باشد. یا  نداشته باشد   Substanceخاصیت غذایی یا بقول انگلییس ها غذا را بخوری ویل هیچ  ، مثال

ی نبود . در آن ده که   یم کنیم. غذای ما از نور است و از ان جنس در آنجا خپی
 

 ذهن است که ما در آنجا االن زندگ

 . جهان جا نیم شدند در نقدر خوردند خوردند آن سه نفر که آ . ن آنقدر خوردند که اندازه فیل شدند خییل بزرگ شدند آیم گوید از 

ون. باالخره از یک سوراخ کوچولو که اسمش مرگ است   رفتند از این جهان بپر

 که آنها چر هستند. ،  حاال یم خواهد آن سه نفر را توضیح بدهد 

ی س در  : پس گفت یح بدهد. ضنفر را تو . حاال یم خواهد آن سه  با مردم زیاد بودند ویل سه نفر بود شزمیر  

هم ازش یم پرسند که خب خییل آدم هست اینجا!! گفت نه کیس که و بعد  م. که ما از کدام ییک از این سه نفر هستی  ببینیم و بدانیمما باید 

 نرفت ا
 

 است و بشعت بسوی زندگ
 

فر هم باشد یک نصف آدم ز این جور آدمها اگر هزار نفهمید از جنس جانان است و از جنس زندگ

کامل حساب نیم شود. این هم به ما گفت. حساب یم شود یعتی    

ل را دان که مرِگ ما شنید  ****  م 
َ
 مرگ خود نشنید و ، نقِل خود ندیدکر ا



ی  که روز  با الف یعتی به معتی آرزو نیم کند. امل  یا فرد صحبتببینید در اینجا راجع به آدم  ی شماری یم کنیم تا بهش برسیم تا از و امید. چپر

یم. یم گوید منظورم از کر یک ماشیتی است و یک مکانیسیم است که در همه انسانها   بگپر
 

اینطوری میکند. آن زندگ  

ی کار یم کند و    مشغول  پس در ما انگار سه جور ماشیر
ً
کار این ماشینها هستیم. ما هم دائما  

ی منظور ساختار و  موضوع نیست. به ساختمان است .منظور  وقتی یم گوییم ماشیر  

  
ً
امل یعتی آروز با الف.   کر امل را دان  : در اینجا که یم گوید مثال  

ی دائمپس از این سه نفر یا در هزاران نفر این سیستم دارد کار    یم کند که مثل ماشیر
ً
ی در آینده یم روند. چرا اینطوری  ا ی دارند بسوی یک چپر

آمده که در آن  . یعتی وضعیت هایی پیشیشماری وضعیت های به ثمر نرسیده داریم که باهاش هم هویت شدیم تعداد ببرای اینکه ما  ؟است

 بهلحظه تمام نشده و ما هم  
ً
ه شده و شده آن موضوع و رفتنن لحظه و نبخشیدیم و تمام آثمر نرسیدیم در  کامال ه بصورت زمان در ما ذخپر

و ما مجموع و ترکیب اینها هستیم. االن آنجا منتظر هست که در آینده به ثمر برسد.   

) بطور ذهتی ( و با این موتور و با این چرخش داریم یم رویم به آینده به بنابراین ما موجودی هستیم که بشعت داریم یم رویم به آینده پس 

 ثمر برسیم و 
ً
میل نداریم که این لحظه که زندگیست چر هست! توجه یم کنید؟ اصال  

بدان که مرگ ما را شنید . آروز را  ،کر   : یم گوید   . کر امل را دان که مرگ ما شنید   

ند یا مرگ من ذهتی و   یم شنوید ؟ این را تمام بشود . آیا شما باید االن یم گوییم من ذهتی یا ما یم گوییم انسانها یم مپر  

ون آستم من ذهتی را متالیسر کنیم و منحل کنیم و خودمان را بکشیم از این سی . بزائونیم خودمان را و چون اگر از آن خودمان را بزائونیم ن بپر

 دیگر آن نیست. 

 است؟ 
 

  ! نه : دارد یم گوید آیا اینکار به این سادگ

تا به ثمر برسد. که با شعت صد کیلومپی دارد یم رود جلو د  یاتومبییل ببینبا شعت یا  دارد مانند ماشیتی ببینید که توجه کنید شما خودتان را 

ی در حال حرکت است که سکون ن ی  بشوید . توجه یم کنید؟ ن باشید که اکشما باید س . شناسد  یموقتی چپر
 

از جنس زندگ  

ه کردیم در خودمان و یک  از جنس زمان هستیم. یعتی گذشته را ذخیعتی ما  گذشته متحرک هستیم داریم یم رویم با شعت به آینده که به پر

ببینید؟ اگر نبینید نیم توانید رها بشوید. ثمر برسیم. این را شما در خودتان   

ون دیدن این  ی را در خو این بسیار ساده است شما کاقی است که از خودتان یک لحظه بیایید بپر دتان مشاهده کنید و ناظر سیستم را این ماشیر

هر لحظه میاد باال و  .و زیادی وجود دارد در شما وضعیت های به ثمر نرسیده حرکت خودتان باشید. اگر ناظر باشید یم فهمید که این عمل و 

 روی آنهاست  
ً
یط که زنده هست بر اساس شما یم توانید اینها را رها کنید بروند. یم گویید تمام شده. برای من ذهتی اینها تمام نشده . اصال شر



 زندۀ ما را 
 

ی زندگ  های  آنها و فشار و زور آنها هست که که یم راند. با این کار این ماشیر
 

د و تبد  یمدر این لحظه شدگ یل به مفرغش یم کند. گپر

ی این یم کند که در آینده برود و به تبدیل به هیچ یم کند. تبدیل به  ی که به درد نیم خورد. توجه یم کنید؟ برسد  چپر  

ی داریم ما  یعتی این من ذهتی ما را در زمان گذشته و آینده نگه داشته که متوجه . دیدن این بسیار سخت است برای اینکه یم گوید دو تا چپر

 بشویم ییک شنیدن است و ییک هم دیدن. 

ی هم یم گوید در همانطور که   . حاال ما هم کور هستیم و هم کر .. خب دیگر چکار کنیم!!   : پاییر ی ی بیر کورتپر  

ی داهم کوریم و هم کر و هم دامن دراز داریم. دامن داراز در واقع دامن نفوذ ما است.   چنیر
ً
متی وجود ندارد این هم ذهتی و توهیم است. اصال

برهنه دراز دامن.  : که یم گوید   

ی حال دامن بسیار درازی داریم و هر  پس  کدام از ما به درجه ای از این سه تا داریم. ما سه تا ایراد داریم ییک کر هستیم ییک کور هستیم و در عیر  

ی که االن مبتال هستیم ویل حاال داریم صحبت یم کنیم که بیدار بشویم. موالنا دارد اینجوری صحبت یم کند که  ی ما بیدار بشویم به یک چپر

 نیم بینیم و نیم شنویم. 

ی در آینده است یعتی در زمان است. چطوری بشنود مرگ خودش را؟ اگر مرگ خب واضح است   ی ا بشنود خودش ر که امل یعتی آرزو یک چپر

 که دیگر امل نیست. 

یی حرکتی را نیم  ،این که صد کیلومپی دارد یم رود جلو که ،یک بافتی االن وجود دارد یک ماشیتی دارد با شعت صد کیلومپی یم رود جلو 

ی که  نیم شناسد. شناسد!! راننده یم شناسد ویل ماشیر  

ی و کوری و دراز دامتی را خالصه باید بشناسید. شما کر شما راننده هستید شما راننده این سیستم االن هستید.   

و منتقل خواهد شد از ویل مرگ خودش را نیم شناسد و متوجه نیم شود که نقل است. یم گوید کر آروزست که مرگ دیگران را یم شناسد 

تواند قبول کند که خواهد مرد. چرا نیم تواند قبول کند که  یمداشته باشد ناینجا. یعتی در این جهان موقت است. هیچ کیس که من ذهتی 

ی داریم که به ثمر نرسیده یم!! خواهد مرد؟ خب ما االن هزار تا چپر . یعتی چر که بمپر  

 برای من یه مرد. این به من بگوید که شما بفهم که خواییک 
ً
 دارم! حاال تو یم گ اصال

 
که من ویی  معتی ندارد که ! من این همه به ثمر نرسیدگ

 های من  چر یم شوند؟ 
 

م!! پس اینها به ثمر نرسدییک  یم مپر

 در این لحظ
 

 حالیش نیست که به ثمر رسیدگ
ً
باید اتومبیل ه است. تازه من اینها هستم. یعتی من مشغول هستم که به ثمر برسم و این اصال

 بایستد. 

 چطوری ایجاد 
 

 به جان خودش. نگذارید زندگیتان را تلف کند. حاال این به ثمر نرسیدگ
 

یم شود؟ با جذب زندگ  



ی را ما درست کردیم.  ی را  هدرست کردیم برای اینکه از  وقتی که بچه بودیم دو سال یا ساین ماشیر ی در سال داشتیم به ما یاد ندادند که هر چپر

ی عصبایی یم شود این لحظه تمام کن و نگذارد  ی را یم گپر ی اری ش به شش که یم گذ . به آینده بماند. تازه به ما درد هم دادند. از بچه یک چپر

نجایی باید مواظب بایسر که آن رنجش همان لحظه  تمام بشود. اگر تمام نشود و به درد تبدیل بشود و به آن توی بچه یم ماند. وقتی او را مپر

درست بزرگ بشود فقط یک کیس یم خییل سخت است با بچه کار کردن که درست نیست و توی آن بچه یم ماند. دردهای قبیل اضافه بشود 

کار را بکند که خودش به عشق زنده باشد.   تواند این  

 بخش پنجم: 

. ببینید نیم گوید کیس که آرزو دارد(توجه کنید حاال ما این امل را )   

 ممکن است کت  سولو اینکه نود سال دارد حالیش نیامل داشتند یعتی آرزو داشتند  ،مملکت سبا  ،تعداد زیادی از اهل سبا پس بنابراین  
ً
ه مثال

د پنج سال  ها را حالیش نیست و  دیگر بمپر ی برای اینکه همیشه به آینده نگاه یم کند. آینده لو اینکه صد و بیست سال دارد.. این امل این چپر

ی دلیلش همنباشد نیم تواند . هیچ کدام از ما حارصی نیستیم که به ما بگویند آینده نیست.  ی یر  ماشیتی است که ما فکر یم  کنیم آن ماشیر

ی را بعنوان امل نگه دارد؟ یعتی ساخهستیم. گ یم ت ی که درست شد یم خواهد برود به آینده.  . تار این اینطوری استواند این ماشیر همیر  

فقط به آینده نگاه یم کند. حالیش این وقتی در ییک بوجود آمد . این امل هم و است حرکتش بدهید یم رود جلشما فرض کنید که یک ماشیتی 

  این لحظه ست که نی
 

 در این لحظه است است هر چقدر که به او بگوییم زندگ
 

 است و زندگ
 

فضای یکتایی این لحظه خدا در این لحظه زندگ

 یل او این لحظه است و
ً
نیم فهمد.  و د گوی  یم خدا خدا  مرتبا  

 را رها کند ببخشد و بندازد که این لحظه به خب این شخص . چون نیم تواند بفهمد 
 

و به خدا زنده بشود.  خدا برسد باید این به ثمر نرسیدگ

یم رود به آینده. بشعت ول نیم کند. چون در زمان است. گذشته متحرکت است که دارد آنها ها هست که خب تا زمانیکه آن بثمر نرسیدگی  

ی این است که شما این را در خودتان ببیند؟ آیا یم بینید؟ اگر نبینید من دوباره تکرار کنم که احاال مهمپی  هایی که ما در  این جا یم ین چپر
ی ین چپر

ید که هفت جلد است اینها را خودتان بخوانید اینقدر  . خوانیم خودتان هم باید بخوانید   را بگپر
 نبخوانید .. زیاد خواندمثنوی آقای کریم زمایی

مهم است.  نمهم نیست خوب خواند  

ی پنج  . مثنوی و یا دیوان غزلیات شمس را که ما در اینجا استفاده یم پیاده بکنید شش صفحه ر ا خوب بخوانید و روی خودتان ، شما همیر

هر کدام یک اقیانوس برای خودش هست . کنیم   

 آنچه را که ما اینجا یم خوانیم شما یلو . ویل لزویم ندارد که همه آنها را شما بخوانید  . از این اقیانوس را بریم داریم هخب هر دفعه ما یک خرد

 آن را خوب بخوانید 
ً
مربوط یم شود و شما چطوری  به د که اینیاین غزل را شما پنجاه بار بخوانید. بخوانید و روی آن تامل کنید ببین . مثال

ی را که خوانروی شما چطوری پیاده یم شود و  ی و مثنوی یم گوید در این مطلتی را که غزل میگوید آیا د در شما آیا زنده شد؟ دییا این چپر

همینطوری تند تند و  ششی و با یک بار خواندن این کاقی نیست. خودتان یم بینید یا نیم بینید؟   



ید  و یک بار که به این گوش یم کنید فقط دشما   ید.  درصد از این مطلب را یم گپر یا سه درصد یم گپر  

ید  اگر همه را بخواهید جذب کنید من بارها گفتم که باید یس دی   کسایی  . هستند (Track Track )ت و اینها قسمت قسم ها را بگپر
ً
مخصوصا

ی دیگر  ی دیگری فکر یم کنند و دوباره بریم گردند به اینجا . که وسط کار حواسشان یم رود به یک چپر خب مطلب در و چند دقیقه راجع به چپر

هایی را یاد داشت یم کنید و یادداشتهای خودتان را یم ت موقع رد یم شود و یم رود ویل اگر یس دی باشد یم زنید از اول آن قسم
ی و یک چپر

 .. اینطوری هست که کار یم کند. خوانید و دوباره یم خوانید 

!  ما نیم توانیم . یل کردن استمفقط یک بار گوش بدهید این در واقع یکجور حیف و جا برنامه اجرا کنیم ویل شما ینما اگر  تا عیل االبد هم ا 

ی  ی را که ما یم خواهیم شما بشنوید آن را بشنوید! چقدر ما باید برنامه اجرا کنیم که یک چپر  

ه رد شدید وقتی که آن گذشت پرت یم کند. از روی آن ک ،آن جایی که باید حواس شما را پرت کند  . این من ذهتی مثل موش خییل زرنگ است

ید. هم برای خودش اتو من ذهتی .. این  نیم دارد. شما من ذهتی را دست کم نگپر  

) یا حلق سوز(کم نگردد سوزش آن خلق سوز ****  شامد هنوز آهفت دریا را در   

  . این من ذهتی شوچی نیست. حاال یک قسمتش را در سطر اول موالنا توضیح داد 

شما و شما را در زمان یعتی که آیا آن قسمت به ثمر نرسیده شما که دارد یم رود که به ثمر برسد و این موتور دائم روشن است در ببینیم  حاال 

مقدار حرکتی  کدیدن همان و ایستادن موتور آن همان. ویل این با یک مومنتیم و با ییم توانید ببینید؟ االن گذشته و آینده نگه داشته را شما 

ید و نگه دارید. رود جلو و شعت دارد. شما این را  دارد یم یک دفعه نیم توانید بگپر  

. ایستادهاتومیبل  ،ستهپایتان روی ترمز  تا زمانیکه ) ویل در آن مقدار حرکت است( واتومبیل را ترمز  یم کنید یک لحظه یم ایستد دیدید که 

 نایستاده بوده.  ! راه یم افتد ، اتومیبل د ریتا پایتان را بر یم دا ویل
ً
پس کامال  

 باید ترمز کنید و 
ً
ی به حضور رسیدن های متناوب است. شما االن بحضور رسیدید مرتبا پنج دقیقه یا دو دقیقه یک ترمز کردن ها هم همیر

یم بینید این وقتی  . بینید . یه در روز شما ده باز ترمز یم کنید یعتی بحضور زنده یم شوید این پدیده را در خودتان یم ثانیه این یک ترمز است 

یم که به آن انرژی ندیمیواش یواش یاد یم   . یواش یم شود    . گپر

  یواش یواش 
 

ید که به ثمر نرسیدگ  گذشته تمام شده یک توهم است. بابا آن واقعه تمام شده و شما یواش یواش این را یم بینید. یاد یم گپر

قمستی از جنون همان و افتادن یک ادن همان. با دیدن هست که ما آزاد یم شویم . دیدن وقتی یم بینید این خودش یم افتد. دیدن همان و افت

ی امل یک قسمتی از جنون است( . ) و آزاد شدن ما همان  آن همان  همیر
ً
مثال  

 حرص ، نابیناست ، بیند مو به مو**** عیِب خلقان و ، بگوید کو به کو



 یعتی زیاده خوایه. یم گوید عیب خلقان را ،. حرصیم گوید حرص کور است
ً
یم گردد دور ریزه به ریزه ) مو به مو( یم بینید و  یم بیند اصطالحا

ود یم گوید عیب مردم را یم بینید یعتی قضاوت یم کند کوی به کوی و عیب آنها را به مردم یم گوید. توی شهر   ویل عیب خودش را نیم  ،و مپر

 بینید. 

 یم نبیند ، گر چه هست او عیبجو**** شِم کوِر او عیِب خود یک ذره چ

ی است   ،را یم گذارد حرص دوباره اسمش ویل این حرص عیب خودش را یک ذره هم نیم بینید . دقت کنید کهگر چه که عیب جو و عیب بیر

بوجود یم آورد یعتی سه تا موتور بنظر میاد که وجود دارد ییک کر موتور همه انسانها را نیم گوید یک آدم حریص. پس معلوم یم شود که سه تا 

عور را یم گذارد مرد دنیا. بود که امل است ییک حرص است و ییک هم عور. که اسم   

ی وجود دارد  ی . پس سه تا چپر بیر ی شنو. که ککور تپر ی . حاال حرص را که در آینده است و این کور حرص است که عیب یم بینید امل است   ر و کر تپر

ده ای دارد  . حرص در معتی یعتی زیاده خوایه. یعتی اینکه من ذهتی به تفاوت اگر ما کیم بشکافیم یم بینیم که حرص خییل دامنه گسپی

وی محرکه سه جور موتور وجود دارد  که در هر کیس   ید فرض کن . این نوع موتور من ذهتی عالقه دارد یعتی  ارد. حساسیت د که سه جور نپر

ی حرص است ی پیدا یم کند که این حرص عالقه اش و تمام تمرکزش به این است که  . یکش همیر  در ییک یک چپر
ً
 به خارج نگاه یم کند و ثانیا

ً
اوال

ی است و از جنس نقص است. عیب و نقص است  برای اینکه نقص بیر  

د باال حاال آن را یم گوید   . )از آن نقص در ما هم هست که یم بینیم( تفاوت را ایجاد کند آن و برای اینکه موقعیت خودش را کیم بپی  

تا از این حالتی که عیب پیدا یم کند وقضاوت یم کند و یم گوید این منیت است و این من ما هست که دارد که ن را یم دانید  شما که االن ای

 مساوی است بیاید باالتر و این را مدام تکرار یم کند. 

ت هایی که شما متوجه یم شوید که شما غلط یم گویید. در موقعییک حالتش این است که ما یم خواهیم ثابت کنیم که ما درست یم گوییم و 

این حرص است. ید درست یم گویید و او دارد غلط یم گوید ار بحث و جدل یم کنید که ثابت کنید که شما ددارید   

 داشت 
 

اج اگر در آغوش معشوق بود احتیبا این کار من ذهتی یم خواهد بگوید که من باالتر هستم. برای اینکه ریشه ندارد. اگر ریشه در زندگ

خودش را موفق و باال دست  تا راه انداخته فقط برای اینکه مقایسه کند ه عیب بیتی و نقص بیتی اش را بموتور  دارد ویل چون ن . به این نبود 

 ببیند. 

ی شما   من نه پول زیادی دارم که با ییک توی زندگیش پیدا نیم کند  جالب توجیهدیدید که خییل موقعها این موتور که حرص هست چپر
ً
مثال

که از سوادش استفاده کند و خودش را باالتر ببیند یعتی بگویم او پول ندارد و من دارم و من باالتر هستم و سواد هم ندارد  مقایسه کنم که 

پیش بیاره. و بگوید که درست  ممکن است که درد را نداره که بهش بچسبه. براش مهم نیست موضوع و محتواش چر باشه . و محتوا موضوع 

ی ندارم و مقام ندارم .. چون اگر اینها را داشتم که اول اینها را پیش یم کشیدم و است که من پول ندارم و  سواد ندارم  و خانه ندارم و ماشیر



ی تر باشند و من از آنها  مبا دیگران خودم را مقایسه یم کردم که من باالتر عیب پیدا یم کردم و  .. چون برای من فقط مهم این است که آنها پاییر

ی باشد و من باال. مالقات یم کنم در واقع هر  کیس را که باالتر.  . و این کار را تند تند بکنم. مهم فقط این است که او پاییر  

رفتید که دارید بحث و جدل یم کنید که حق با من اگر شما یک جایی مچ خودتان را گین موضوع را در خودتان یم بینید. اخب حاال اگر شما 

 نیست در شما. و این  حرصبدانید که این موتور  .پساست و حق با شما نیست
 

من ذهتی هست که دارد کار یم کند و این زندگ  

شما ممکن است که این حرف دیدید. البته در شما هم هست. وگرنه نیم آن نقص هر نقض که شما در دیگران یم بینید حاال شما یم دانید که 

  ! من را االن قبول نکنید 

پس از همان جنس هستی تو. . اگر تو بت پرست نیستی با کافران چکار داری.  با کافران چه کارت گر تو نه بت پرسنر بقول حافظ که یم گوید:  

؟ اگر بت پرست نبودی چطور گپر دادی به کافران ؟ اگر آن عیب در تو نیست چطور تو آن عیب را یم بیتی  

خود ما نیم تواند ببینید.. اگر این موتور در ما کار یم کند و عیب را در  ،ن است که شما این حالت را در خودتان ببینید که این حرصیمهم ا

د. با دیدن عیب من ذهتی خودش را حق من خودش ببیند چه یم شود؟ اگر ببیند که نیم تواند به قیاس و مقایسه دست بزند و  را باال بپی

 بعضی ها یم گوید که هوا من ندارم و یل او دارد. این را هم زبایی نیم گوید بلکه اتوماتیک فرض کرده. بجانب حساب یم کند و یم گوید 
ً
مثال

.  یم برد که من تشخیص  میدهم هوا مزخرف استبرای اینکه با این کار خودش را باال رقی است. چرا یم گویند؟ زخدارد یم بارد و چه هوای م

ی  وم باال و هوا میاد پاییر  از اینو وضعیت راه شلوغ است.. و قضاوت هوا ابری هست خوشم نمیاد یا ترافیک است یا  ! پس بنابراین من مپر

ا یک کار دیگری یم کنید که بنظر شما خییل شمبگذریم همه جاهایی که شما یم بینید که یک کیس یک کاری یم کند  من را یم برد باال. ها موقعیت

استدالل نیم دهد. جالبپی از او هست. همه آنها حرص است. حرص گوش به   

پشت بر برهان کندچه عجب گر *** *حرص اگر  خورشید را پنهان کند  

 را 
 

ی حرض که راجع به آن االن صحبت یم کنیم اگر بتواند خورشید زندگ بپوشاند این موتور اگر بتواند این لحظه را  ،پنهان بکند حرص همیر

بپوشاند دیگر گوش به برهان و استدالل یم دهد؟ یعتی شما تعجب یم کنید که پشت بر که  خورشید است و خداست. حرص اگر خدا را 

نیم کنید. نه برهان بکند؟   

 حاال یم گوید: 

چون درنددامن مرد برهنه  *عور یم ترسد که دامانش برند***  

ند و یم گوید دامان انسان برهنه را چطوری یم توانند بدرند  ییک از آن سه شخص عور بود. عور یم ؟ترسد که دامنش را بپی  

چر راجع به عور یم گویند. حاال ببینم که دیگر    



ویی را تجسم کرده و آنها را دنیا هم هویت شده ه دنیا نگاه یم کند و با دیگر مرد دنیاست. مردی که ب ر و ن موتآاالن  های بپر ی . دامن دارد. چپر

ذ توهیم را تجسم کرده که این دامن من است چه بر اساس دانش باشد چه بر اساس مال دنیا باشد بنابراین یک دامن نفو  . بخودش چسبانده

 گ) که اسمش را گذاشته مرد دنیا( مردی که به دنیا ن
 

 نگاه نیم کند و اهل زندگ
 

نیست. این هم موتور سوم اه یم کند و  اهل دنیاست و به زندگ

  است. 

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

ی که باید داشته باشد زندگیست  است  سیم گوید مرد دنیا مفل ی ست. فقط عکه از آن یی اطال هیخر ندارد. چرا ندارد؟ برای اینکه آن چپر

هایی را دارد که با آنها هم هویت شده اس
ی هیخر ندارد ویل از دزدانش باک است. یعتی از   است و ترسناک  سمفلمرد دنیا ت و یم ترسد. چپر

 ندارد. کیس که با سوادش با یم ترسد. هیخر ندارد  نیا د
 

فقط به آن نگاه یم کند که آن هم  دانش نداره ،هم هویت شدهدانشش یعتی زندگ

 نیست. فرض کنید دانیسر که 
 

 خلق بشود یا فکر شما از شما بجوشد و بیاید باال این لحظه زندگ
 

 بیاد فکر شما در این لحظه از زندگ
 

 از از زندگ

یهایی که حفظ کردید و حفظ کردید از این و آن باشد و با آنها هم هویت شده باشید 
ی راز شما باشد. و آن دامن دآن چپر  

ها یم تواند باشد ویل مهم نیست) که مرد دنیاست( حاال محتوای دامن  ی ون است. ممکن   خییل چپر که چر هست. مهم این است که در بپر

باور ور مذهتی باشد اممکن است که متعلقات باشد ممکن است که مقام دنیا باشد. ممکن است که باورها باشد باست که دانش باشد 

 باشد باور علیم باشد .. که این مرد دنیاست . اد بسیایس باش
 

ور خانوادگ  

 دارد؟   نیا حاال مرد د
ً
 زنده بود و اینها را هم نندارد. اگر به ز نه که اینها را دارد آیا واقعا

 
ی یم داشت از اینها یم توانست استفاده کند دگ برای همیر

ی که دارد هم ن ی  درد یم آفریند. یم گوید هیخر  . تواند استفاده کند  یمگوید که هیخر ندارد و از آن چپر
ً
 استفاده هم بکند درد یم آفریند. دائما

و تمام این را تجسم کنید و روی این تامل کنید و فکر کنید که اگر خودتان به دنیا فقط نگاه یم کنید ندارد ویل از دزد یم ترسد. شما یم توانید 

ید مث هایتان را فقط از دنیا یم گپر ی آن متوجه بشوید که هیخر ندارید و یک دفعه و اینکه من گ هستم... یم توانید ل هویت و مثل شادی چپر

 بهش توجه ندارید و ترک
ً
ی اصیل که شمایه حضورتان هست را اصال ی  است چپر

 
 هستید یب شما و اتحاد شما با زندگ

 
. و شما از جنس زندگ

 شما عور و برهنه آمدید همانطور  که یم گوید 

 دوز غِم دزدش ، جگر خون یم شو  ***برهنه آمد و ، عریان رود  او 

 خون است. 
ً
 یم گوید او برهنه آمده و عریان یم رود اما از غم دزد جیگرش دائما

***** 

 

 



  

 

 

 

 

 


