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 غزل شماره 120، مولوی  

 تا چند تو پس روی به پیش آ 
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمارۀ  وع یم کنم.  120با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

در کفر مرو به سوی کیش آ ****   تا چند تو پس روی تو پیش آ   

ن و در نیش تو ن  به نیش آ **** آخر تو به اصل اصل خویش آ ش بی   

 است یا 
ی

 زند زبان  از  پس موالنا از زبان خودش که از جنس زندگ
ی

 به انسان به هر انسانی اینطوری یم گوید: تو چقدر یم خوایه  گ

. پس ما باید بفهمیم که پس  بروی پیش بیا. جلوتر بیا بجای پس پس ی ی چر هست. آیا ما انسانها عقب   رفت  چیه و عقب عقب رفت 

فت فت و پشفت مایل نیش پ  ،عقب یم رویم بجای پیشر ست .  فت یم کنیم. البته منظور پیشر  

دین . حاال خودش تعریف یم کند که یعنی چه.    و  ندی   کیش بیا. کیش یعنی بعد خودش اضافه یم کند که بسوی کفر نرو بسوی    

در نیش آنچه که تو را اذیت یم کند و به تو بر یم خورد و سبب واکنش یم شود یا سبب کوچک شدن من ذهنیت یم شود . هر  

ی که ما را ب ی ینی و عسل.  واکنش وا یم دارد. ت  هچپ  . نوش یعنی شپ  ی ی نوش ببت  ی عسل ببت  ینی ببت  و شپ   

یم گوید تو فرار نکن.   حاال کوچک شدن من مان فرار یم کنیم. عنی  نیش یحاال تو از نیش فرار نکن و به نیش آ. ما از    

یعنی شانجام اینقدر معطل نکن. این آخر این معنی را یم دهد.   آخر  

 است و فضای همه امکانات است اصل ما هوشیاری است .   تو به اصل خویش  آ 
ی

به اصطالح مذهنی   ،  اصل اصل ما زندگ

 و هوشیاری هستیم . و فرع ما من ذهنی است.    ،خداست 
ی

 زنده است و فضای همه امکانات است و ما هم ا زجنس زندگ
ی

زندگ

 من ذهنی توهم است.  

ی برخورد یا  کن است به نظر بیاد که منظور از کفر این است که ما باید  غزل قسمت اول این غزل مم برخورد سطیح با این    در اولت 

به باورهای دینی خایص که مربوط به ما هست بچسبیم و آنها را باور داشته باشیم. آن دین است و آن کیش است و باورها و  

که یم دهد مشخص    با توضیحان    . طرز تلق  همان من ذهنی است و فرع ما هست  ،عقاید دینی دیگران کفر است. این طرز تصور 

نا این نیست.  است که منظور موال   

ی چر هست؟ و منظور از نیش پس منظور از کفر چر هست؟ منظور از پس  چر هست؟ و منظور از نوش چر هست؟   رفت   

 را از ما یم پوش کفر
ی

ی است که اصل اصل ما را یا خدا یا زندگ ی  اند.  در لغت به معنی پوشاندن است و منظور موالنا از کفر چپ 

هیجانات و  مواد ذهنی یعنی باورها و ،  در هسته مرکزی کفر که من ذهنی باشد یک بافت ذهنی در ذهن ما که از فکر تشکیل شده 

الگوهای واکنشر هستند . این کفر یک هسته مرکزی دارد و امروز یک مقداری راجع به کفر و هسته مرکزی آن صحبت یم کنیم.  



جنس باور نیستیم و از جنس عقیده نیستیم. از جنس  ز الم ذهنی هستند. ما ا قباورها ا  هیجانات است . و هسته اش باورهاست 

 جاصل اصل هستیم و از جنس هوشیاری هستیم. از 
ی

 هستیم. ویل در کفر گپ   کردیم.   نس زندگ

ی تولید یم کند بنا   جسماقالم ذهنی که اسمش را یم گذاریم باور یا فکر وقن  به این  ی م هیجان. هیجانات و  ما اعمال یم شود چپ 

 آن الگونی که شما بکار یم برید تا واکنش نشان بدهید هسته کفر را و هسته من ذهنی را تشکیل یم دهد و وقن   
ی فکرها و همچنت 

 دارد یم افتد.  که با این هسته ما هم هویت هستیم اصال نا 
 
ی اتفاق  آگاه هستیم که همچت 

 با باورها و هیجانات و 
ی

 .  «من ذهنی »الگوهای واکنشر یک باشنده ای بوجود میاد که به آن یم گوییم  از این هم هویت شدگ

 و حس وجود وجود دارد. و بیشپ  اوقات  ش وجود دارد. درش حس با  «من»اینکه یم گوییم من ذهن این است که درش علت 
ی

ندگ

 که یم گوییم من در واقع همان من ذهنی هست که دارد حرف یم زند.  

جسم ما اعمال    هدارد یم گذرند این صدای من ذهنی است. وقن  این فکرها باالن  ی فکرها در ش ما وقن  بطور معتادگونه یک ش 

که درد بوجود میاد. این هیجانات  (این را بارها گفته ایم )یم شوند هیجان بوجود میاد. و وقتیکه با فکرها ما هم هویت هستیم  

 و   منقی که بوجود یم آیند ما اینها را رها نیم کنیم و نیم بخشیم
ی

و نیم گذاریم که بروند. و از مجموع این درد و هم هویت شدگ

ی و  SINکه همان «گناه » الگوهای واکنشر هسته مرکزی کفر بوجود یم آید در انگلیش کلمه  به    یلهست به معنای تپ  انداخت 

ها که همان کفر باشد حاال  ی ها را خواهیم گفت که با هدف نزدن است. یعنی هم هویت شدن با چپ  ی هانی ما هم هویت    چپ 
ی چه چپ 

 که با فکرهانی که در شمان یم گذرند وقن  هر فکری  
از ش ما یم گذرد جدی است و در آن حس  االن که یم شویم . مثال وقن 

 ن با هم قایط یم شود و جزو هسته مرکزی کفر است.  آوجود وجود دارد هیجان حاصل از  

 را نفهمیدن و  ناه کردن گ بنابراین  پس 
ی

 کردن. به  یعنی منظور زندگ
ی

، زندگ
ی

ی و بدون مهارتهای زندگ اه رفت  این معنی گناه است.   بپ 

 این است که ما به اصل اصل خویش بیاییم و هوشیاری 
ی

 از ما به فکرهایمان  زنده  برای اینکه منظور از زندگ
ی

 و برکت زندگ
ی

زندگ

اری عشق  هست ) اگر در اصل اصل خود  بریزد و به اعمالمان بریزد و در جهان نظم و آبادانی ایجاد کند. این هوشیاری که هوشی

 و هوشیاری زیبانی است. شادی است. ذات ما وقن  که در اصل اصل خود هستیم  
باشیم( به جهان بریزد که این هوشیاری عشق 

ی که حرکت کند شادی را در وجود ما و در جهان  به حرکت در یم آورد. این منظور از وجود ما است و حاال  آرامش است. همت 

ها هم هویت یم شوید و هسته مرکزی این کفر را بوجود یم آورید بقول انگلیش ها   وقن   ی  youکه شما گناه یم کنید و با چپ 

missed the point    اصال موضوع را عویصی گرفتیم. اینکه ما با بسته ای از باورها و هیجانتات هم هویت هستیم و این هسته .

اه وجود ما است   یمرکز   را و به این جهان آمدن را نفهمیدن است. و اسمش گناه است.  این به بپ 
ی

ی است و منظور از زندگ  رفت 



پس معلوم یم شود که ما یم توانیم پس نرویم    « تو چقدر پس یم روی به پیش آ»  : مورد توجه دیگر این است که یم گوید مطلب 

 و پیش بیاییم.  

 و به سوی هسته مرکزی 
ی

من برویم و بچسبیم به باورها و به هیجانات مربوط به آنها و  این هر چقدر ما به سوی هم هویت شدگ

 یم آییم بسوی اصل اصل خویش یم آییم ما  یم رویم.  به الگوهای واکنشر داریم پس
ی

و هر چقدر پیش یم آییم بسوی زندگ

روشهای من درست کردن و بقای من ذهنی را متوجه یم شویم و به بقای من ذهنی  و این خودمان را زیر نورافکن قرار یم دهیم 

یت  و جانات االن دیگر تبدیل به درد شده ( و هم هکه البته این هی   ) این من ذهنی از فکر و هیجان ، چون این کفر  . نیم کنیمکمک 

 با آنها درست شده ریشه ندارد. بنابراین برای بر 
ی

ری احتیاج دارد. در فاریس به آن یم  به یک دیگو بقای خودش قرار کردن شدگ

 .» . شما نروید و بگویید  غپ  حتما باید باشد اگر غپ  نباشد کفر بوجود نمیاد. ) به زبان موالنا داریم صحبت یم کنیمگوییم »غپ 

ی   (کافر یعنی کش که غپ  مسلمان باشد یا غپ  زرتشن  باشد یا غپ  مسییح باشد ی این زبان موالنا توجه کنید که اصال یک چپ 

 دیگری را منظور دارد.  

ی هستیم و خالق هستیم و اینکه ما از  به بیخودی و خودی راجع به امروز  و اصل اصل خویش و اینکه به هوشیاری ایزدی ما امت 

ی هم یم گوید   هستیم و اینکه ما ای  نژاد خلیفه یعنی ما چون زاده شعاع نوری      الیلچون زادۀ پرتوی ج   : همانطور که در پایت 

اگر  و طالع ما همیشه سعد است نیم شود طالع ما بد باشد. حتما باید اتفاقات خوب نی افتند .   (جالل یعنی خدا )ایزدی هستیم 

ما راجع به  فتند و موالنا دارد اینها را یم گوید بیاتفاقات همیشه خوب چاره ای ندارد جر اینکه ما به اصل اصل خویش بیاییم 

م  هانی که ممکن است خییل ها با آنها هم هویت شده باشند و معنی واژه ها صحبت نیم کنیم. بزبان موالنا صحبت یم کنیپ  تفس

موالنا چر یم خواهد بگوید. و منظور از این برنامه این است که این  پس باید دقت کنیم که و این برنامه برنامه معنوی است . 

ی که اسمش را یم گذارید یا فرع خودمان را یا این من  ا من ذهنی را هسته مرکزی کفر را و ی ی یا نفس را یا منیت در ذهن را یا هر چپ 

 مصنویع را رها کنیم 
ی

اینها را  )بسوی فضای همه امکانات بسوی مخزن هوشیاری خدانی  ، بسوی هوشیاری خدانی ،و بسوی زندگ

 .  نور حق امینن  در مخزن( من از اینجا دارم برای شما یم گویم  

  
ی

ی هستیم ؟ موقیع که خود زندگ . چطور ما از جنس یقت  ی هسن  و از جنس شک نیسن  ی داری از جنس یقت  و یم گوید تو یقت 

های مادی  ی ی احتیاج به چپ  االن متیک هستیم و قسمن  از این کفر و من  جهانی نداریم ویل هستیم . ما برای بودن و وجود داشت 

های این جهانی  ی  در این مورد صحبت خواهیم کرد.  االنکه  است  ذهنی چپ 

برای اینکه رفتیم من ذهنی درست کردیم و من ذهنی یک بافت      در کفر مرو به سوی کیش آ ه :  پس تا اینجا اینطوری یم گوید ک

بارها گفتیم ویل گفتنش باز  را   ها غپ  احتیاج دارد. اینذهنی است و ریشه ندارد و گفتیم برای اینکه بتواند به بقایش ادامه بدهد به  

وری است.    هم ضی



 بخش دوم: 

پس برای اینکه بتوانیم بگوییم وجود داریم مجبوریم که با  غپ  موقیع خییل غپ  است که دشمن ما باشد بنابراین ما دشمن داریم. 

 هستند که باورهانی غپ  از ما 
ی دشمنان ما هستند و دشمنان ما کسانی ینش همت  یک جور دیگری کارها را انجام یم  دارند  غپ  که بهپ 

یم. حاال به ییک از راههانی ک 
ی ی است . حاال االن یم گوییم چطوری! ما باید با آنها بستپ  هنی  ه من ذدهند و من ذهنی استاد غپ  ساخت 

ی جا من ذهنی هست موالنا بقای  دست یم برد و استفاده یم کند و ییک از ساده ترین و اسایس ترین راههای همیشه  به آن   در همت 

   نیک فایل چون زاده پرتوی جالیل *** و از طالع سعد   : سطری که گفتهمان در  .  اره یم کند شا 

 عدیم. چقدر یم خوایه ناله و شکایت کنی از هر    از هر عدیم تو چند نایل

لگوهای واکنشر  یا با ا دردها و یا هیجانات یا  ه ما در اثر هم هویت شدن با باورها و عدم این حس وجودی است کحاال عدم چیه؟  

؟    : در ذهنمان ایجاد کردیم. یم گوید   چرا اینقدر یم نایل و چرا اینقدر شکایت یم کنی

ین شکایت کردن و نالیدن ییک از ساده ترین و اسایس ترین و  ی کفر راههایست که من ذهنی بسیار متداولپ  استفاده یم  یعنی همت 

 برای بقای خودش.  کند 

ین تصمیم ها در    این است که شما اصال شکایت نکنید. شکایت کردن در خدزنییک از بهپ 
ی

ت تغیپ  نیست . شما ممکن است  مدگ

هایم را تغیپ  بدهم و زندگیم را بهپ  کنم! ویل   شکایت یم کنم که یم خواهم جهان را آبادان کنم و بچه نه من برای این   : که بگویید 

 نه اینطوری نیست.  

ی که در خدمت تغیپ  است شکایت   ی رنجش و یا  بردن اینکه و   بدون واکنشکردن نیست بلکه یک حقایق  است که شما آن چپ 

با یک روش  باز  به عبارت ساده تر با اخالق خوب با آغوش در شما بوجود بیاد با انرژی اصل اصل خویش انرژی عشق    خشیم

ی و  ی برای آ  د نجام یم دهیپذیرا در یک فضای پذیرش ا مسالمت آمپ  خییل ها االن  یپ  است. برای اینکه  ی که در جهت تغن چپ 

 ممکن است که استدالل بکنند که ما اگر شکایت نکنیم تمام زندگیمان بر باد یم رود.  

. بخاطر  محکم کردن دیوار خودش. وقن   ی بطور  کایت شمن ذهنی استاد شکایت و نالیدن است نه بخاطر تغیپ  ی یم کند از چپ 

ییک از کارهای عمده اش این است که ایراد پیدا کند و ایراد  این من ذهنی ، براین این کفر معجزه آسا خودش را برتر حس یم کند. بنا 

د و شکایت کند. به این اضافه کنید هیجانی   که با آن همراه است. و آن هیجان که خییل ها به آن معتاد هستند رنجش است.  بگپ 

و بدنبالش رنجیدن و به این  ت کردن ایی حفظ من ذهنی نالیدن و شکند برا ییک از راههای که تقریبا همه به آن معتاد شدبنابراین  

! بلکه برای محکم تر   .  کردن و برقرار کردن و بقای ترتیب مقاومت کردن است. نه برای تغیپ   من ذهنی



د و نباید بخواهید  خییل ها به این برنامه گوش یم کنند و اگر به اصل اصل خودتان یم خواهید بیایید  نباید ایراد دیگران را بگپ 

ید و یم بینید و دیگران را عوض کنید.  را یم گویید حاال یا  ایراد اگر شما به این برنامه گوش یم کنید و یک دفعه در ییک ایراد یم گپ 

صورت شما دارید  ند یم گویید و یا توی ذهنتان یم گویید که اگر این برنامه را گوش کند این ایرادش برطرف یم شود . در این بل 

 ی است . ذ منتان را بزرگ یم کنید. این من ذهنی بسیار مو 

یش توجه یم کنیم   ی ایت و رنجیدن مجموع  یک شی شکپس از    -3 رنجیدن به دنبالش    -2  شکایت   -1.  حاال ما حداقل به یک چپ 

یک  دوستان و حن  زن و شوهرها نسبت به هم کینه دارند.  اینها را به کینه تبدیل کردن. این کینه در مرکز کفر است. خییل  

د یم تواند قسمت عمده ای از  ر مروراسن  یم خواهد تا آدم کینه اش را ببیند. ویل کینه که در    شما را  کز این کفر قرار بگپ 
ی

زندگ

 کند. یعنی هر کاری که یم کنید یم توانید به آن آلوده بشود. به انرژی منقی و به انرژی خرابکارانه آن. آلوده ب 

خود ما. تمام این مکانیسم برای این است که  شما یم پرسید چرا حاال این اوضاع پیش آمده و چه کش این قضیه را آورده ش ما؟ 

 ت ترک کنید و بروید به اصل اصل خویشان.  فرع اسشما دردتان بیاد و این فضا را که فضای 

بگوید که من نباید واکنش   همه این مکانیسم ها باید به شما کمک کند. شما وقن  واکنش نشان یم دهید این باید به شما این را 

دارند و از این  و با دیگران کاری ندارم . دیگران هم مشکل من را آرام! من فقط روی خودم کار یم کنم  ! . یواش تر نشان بدهم

ی کفر! بروم به اصل اصل    ،واکنش یم خواهم استفاده کنم بیدار بشوم ی که اسمش را گذاشت  ی نه  خویشم .و تاکید نکنم به آن چپ 

 اینکه اضار کنیم در رنجش و در شکایت. 

 با آن هم هویت بشوند 
ی

ی زیادی ندارند که در زندگ شان بقا یم دهند .  فقط از طریق شکایت و رنجش به من ذهنی بعضی ها چپ 

چند دقیقه یکبار شکایت یم کنند و یم رنجند. فقط از  هر میل زیادی ندارند متعلقات ندارند ویل تقربیا ند فا ر یعنی پول زیادی ندا 

ند. یعنی هر ا آدمها نیم رنجند یم تو  ند یا هوا گرم است ایراد یم گپ    نند از وضعیتها برنجند! مثال از هوا. هوا ابری هست ایراد یم گپ 

ی را پیدا یم کنند و خییل هم آسان است پیدا کردنش . من ذهنی استاد این کار است.  دقیقه  چند  ی من ذهنی یم تواند  یکبار یک چپ 

ها را و از زاویه ای نگاه کند  ی د و شکایت کند و برنجد.  چنان انتخاب کند چپ   و ایراد بگپ 

 برای درست کردن!  حاال این کار را برای چر یم کند؟ 

 از  هوای ابری یم رنجیم تا هوا آفتانی بشه؟ مگه یم شه!  

ی؟!  ی ی چپ  ی برود. مگر یم شود چنت   از ترافیک یم رنجیم که ترافیک از بت 

یم. اگر  برنجیم آیا او آن کار را نیم کند؟   یم کند یک کاری را  نفر اگر   یک  و ما یم رنجیم و ایراد یم گپ 



ها در ما هم هست. من ذهنی متوجه نیست  ی د و یم رنجد دارد عکس خودش را یم بیند. آن چپ  هانی که ایراد یم گپ 
ی ویل  . از آن چپ 

از چر یم نالیم؟ از حرص دیگران از زیادی خوایه دیگران یا از نی وفانی  وقن  آنها را در دیگران یم بینیم یم نالیم و یم رنجیم. 

ی دیگران  ینکه وقتشان را تلف یم کنند از اینکه  ا ند. از ینکه چقدر ظالما یق  بودم دیگران. از . از غپ  حق دیگران . از دروغ گفت 

بافن  که در مرکز ما قرار دارد همه را  این  حالیمان نیست که داریم عکس خودمان را در آنها یم بینیم. نسبت به ما نی توجه هستند. 

ی این است که شما خودتان را  ین چپ 
 این بافت را خوب ببینید.  بکشید عقب  دارد آن درست یم کند. بهپ 

د نسبت به شما یم  پس نیش موقیع برای شما پیش میاد که ییک شکایت یم کند و ایراد  انتقاد یم کند. آن نیش است. برای   و  گپ 

 اینکه من ذهنی کوچک یم شود.  

د اگر من من ذهنی داشته باشم فورا بسته یم شوم اگر کش زنگ بزند به   و کوچک یم شوم. تمام من ذهنی ها  ما و ایراد بگپ 

 این نیش است. اینطوری هستند. حاال 

. اگر   ی م شکر هم بکن . بعضی ها ممکن  بگمن ذهنیت کوچک شد تو صپی کن. حاال اگر  حاال موالنا یم گوید در نیش تو نوش ببت 

ند!!!   است که ایراد بگپ 

مکن است یک هفته ده روز طول بکشد بعد یواش یواش این مدت  صپی کن و واکنش نشان نده. پس از یک مدن  مثال در اوایل م

ره که غلیظپ   یک ذ و نش و رنجش کوتاهپ  یم شود. یکدفعه که شما این من کوچک شده را بزرگ نیم کنید در اثر شکایت و وا ک

وقن  رنجش غلیظ تر یم شود تبدیل یم شود به خشم و عصبانت. یک کیم که غلیظ تر بشود تبدیل یم شود  چون .  خشم بشود 

 کند دیگر!    یم دن و دعوا کردن. من ذهنی اینکار را شبه دست به یقه  

ی عسل بب ی اگر کش به شما نیش زد واکنش نشان نده. در صپی نوش ببت   به نیش آ.  حاال  و  . ت 

نکن. دارند به شما خدمت یم کنند و اگر شما با خودتان  به نیش آ یعنی بعد از این هر کش خواست به شما نیش بزند فرار  

اگر واکنش نشان ندهیم و  که یک کاری یم کند و ما یم خواهیم برنجیم و ناله کنیم و واکنش نشان بدهیم  روراست باشید کش  

 برای اینکه دارد روی بد ما را به ما نشان یم دهد.    یم. آیا در اینصورت این فرد به ما خدمت کرده یا نه؟بکشیم عقب و نگاه کن

که ما یم توانیم داشته باشیم.  حاال شما اگر واکنش نشان بدهید چه یم شود. واکنش نشان دادن ییک از مخرب ترین راههاست  

واکنش نشان  مخصوصا در مورد بچه هایمان. شما واکنش نشان ندهید . چون اگر   ن روی بد انسانها را باال یم آورد. آبرای اینکه 

ید. و او ممکن است که واکنش نشان بدهد و اگر واکنش نشان  ، ناساالمن  را بدهید دارید آن   دارید من را دارید کفر را نشانه یم گپ 

 درست است.  شما نیم توانید بده بستان عقیل داشته باشید و این قانون با همه بدهد  

ی شد و واکنش نشان داد در مقابل حرف شما دیگر آن  جا رابطه قطع شده.  اگر کش خشمگت 



. روی  در آن عسل هست برای شما  ضعیف یم کند و پس واکنش نشان ندادن شما نه تنها من ذهنی شما را کوچک یم کند و 

برای اینکه آنها هم کفر دارند و آنها هم من ذهنی دارند.  اره و آنها را به مرکز کفرشان هل نیم دهد. خوب دیگران را هم باال می

 ساخته شده. همه من های ذهنی بر این اساس تقریبا همه من ذهنی دارند. 
ی

بنا  من ذهنی آدمها بر اساس جدانی و هم هویت شدگ

ها هستند   ی که قبال این را    به باورها و هیجانات. و الگوهای واکنشر مخصوصا شده که حس جدانی یم کنند و هم هویت با چپ 

 گفتم.  

هانی که با آنها هم هویت شده ایم  در فقط در سطح با هم متفاوت هستند. یعنی من و شما ممکن است من های ذهنی 
ی آن چپ 

خایص هم هویت شدم و   شی باورهای مذهنی   فرق بکنیم ویل در ساختمان هم هویت شدن ییک هستیم. ممکن است من با یک

 خاص یا شخض خایص هم هویت شده ای . برا ی اینکه ممکن است  شما با یک شی باورها اجتمایع خاص 
ی

و یا خانوادگ

 جدا بوده و یا جای بزرگ شدن ما جدا بوده .  فرهنگ ما  

هانی که 
ی هانی که یم تواند هوشیاری در سطح و در محتوا با آن چپ 

ی حضور را این لحظه ببلعد با هم   هم هویت شدیم یعنی آن چپ 

ک هستیم.  با باورها در فرق دارند. ویل اینکه هر دو ما هم هویت هستیم   این قسمت با هم مشپ 

ید پس معلوم یم شود که این من ذهنی  . ما اصال مسئله شخض نداریم. این مسئله همه ما هست که  را شما نباید شخض بگپ 

 اید کمک کنیم و این را بارها من گفته ام. موالنا دارد به ما کمک یم کند.  و همه به هم ب داریم راجع به آن صحبت یم کنیم. 

 برویم.  حاال در طول غزل مرتب به این کفر اشاره خواهم کرد . اجازه بدهید که کیم پیش 

و اینکه چرا ما اینقدر شکایت  این مکانیسم شکایت  مطلب دیگر در جای دیگر  هست که کمک یم کند که این را درست بفهمیم  

 شکایت یم کنیم باید بیدار بشویم که این یک خواب است.  یم کنیم. و چرا نباید شکایت بکنیم. چرا وقن  

ی را در خودتان پیدا کنید مقدار زیاد  . که  رنجشاست و ییک هم  شکایتهوشیاری حضور آزاد یم شود. ییک  ی  اگر شما دو تا چپ 

  اینحقیقتا این رنجیدن کافریست. کافریست یعنی چکار یم کند     طریقت ما کافریست رنجیدن  در که حافظ هم یم گوید: 

ها یم اندازد در  ی یا اینطوری بگوییم که بوسیله  دام الگوهای واکنشر یم اندازد. گرفتار یم کند ما را. رنجیدن ما را؟ در دام چپ 

 .  رنجیدن هست که ما کافر یم شویم 

 اشاره یم کند به این موضوع:  325حاال موالنا در غزل شماره  

ن   ست  آمد شکایت را رها کردم **** هزاران جان هیم بخشد چه شد گر خصم یک جاندلم با خویشی 



 دشمن این  این من ذهنی ظاهرا جان ماست. ویل یم گوید عشق ، خدا یا  
ی

من ذهنی است. خصم این است. این را از ما یم  زندگ

د و هزاران جان به ما یم دهد. هر لحظه  ی   کفر یک جان به ما یم دهد. تا زمانیکه این من ذهنی و این  گپ  را ما داریم از جان خپی

ی نیست ولو اینکه میلیون ها دالر پول داشته باشیم.   نیست  خپی
ی

 و از زندگ

ی میاد وقن  به خودمان یم آییم وقن  به آن فضا وارد یم شویم  وقن  دلمان با  ما شکایت را رها یم کنیم. به موازات هوشیار  خویشت 

که    قدر هر چ به عنوان معیار  گفت که یم شود  حن  بنظرم یم شوید اینطوری شدن به گنج حضور ما شکایت را رها یم کنیم.  

هوشیاری حضورتان دارد زیاد یم شود. این یک معیار است. شما امسالتان را با  شکایت و نالیدن و رنجیدن شما کم یم شود 

  تغیپ  بدهید   هید آنها را خوا  یمآدمها همان کارها را یم کنند شما شکایت نیم کنید نیم رنجید و ن پارسالتان یک مقایسه کنید . اگر 

خوایه وارد یم شوید موذی هم دارد    راهچون این شکایت کردن یک  . یم خواهم همشم را  که ما متوجه نیم شویم که از راه خپ 

  کنه!  
ی

 دست پیدا کردم و بیچاره همشم بلد نیست. آیا این گنج  عوض کنم دلم یم سوزه آخه او هم باید زندگ
ی

من االن به زندگ

 .  که دلم یم سوزه  د وارد یم شو است که از  این راه دارد   نه این صورت من ذهنی   حضور است؟

من   چنگالصد در صد در گرو و در  شما دلت نسوزه شما دلت فقط برای خودت بسوزه. اگر شما ییک را بخواهید تغیپ  بدهید  

ی خودتان و به گنج حضور زنده    ذهنی هستید. فقط خودمان زیر نورافکن خودمان باید باشیم برای اینکه اگر شما  به آن خویشت 

این را یم فهمد. ویل االن که شما یم خواهید او را عوض کنید بدان که  ژی زنده شما بوسیله ارتعاش یم رود. همش شما بشوید انر 

  کند و یم خواهد ییک دیگر را هم عوض کند. شما  من ذهنی هست که یم خواهد عوض کند. خود 
ی

من ذهنی بلد نیست زندگ

خاطر  اینکه من  جاها در لباس اصالح طلنی میاد. خییل از انتقادها که ما یم کنیم ب خییل   ! مواظب باشید که فریبش را نخورید 

ش یم خواهیم درستش کنیم ویل باطنش این است که من ذهنی حس برتری یم  ر هظا ذهنی حس برتری بکند. ما انتقاد یم کنیم  

ند و بد یم گویند. در ظاهر یم گویند که یم خواهیم  انتقاد یم کن... شما بعضی ها را نگاه کنید مرتبا  و رایه ندارد جز اینکند 

ی از اول درست کنیم ویل   دم تا حاال کش را درست نکرده. ویل من ذهنی را یم تواند بزرگپ  کند.  آهیچ موقع انتقاد و بد گفت 

و یم گوید که  چکپ  بکنیم خواهیم به هم کمک کنیم و من ذهنیمان را کو   یمیم خواهیم من ذهنی مان را کوچکپ  بکنیم. ما حاال ما 

 ) این را برای این خواندم که شما متوجه بشوید( طرحش این است که 
ی

د و از توی زندگ ن ما را متولد  آاین من ذهنی را بردارد بپی

ید.   را نگپ 
ی

ی شدن کند. شما جلوی زندگ ه  اینها را تبدیل کردن به کینه و بعد آلودن آو بعد از شکایت کردن و رنجیدن و خشمگت 

موقع که   هر و  و  بفهمید و خودتان را بکشید کنار  روید ما زیر بار آن نشاست و کار من ذهنی ،و تمام درون خود  کردن خانواده 

وع یم شود  روراست   . ابتدا شکایت است آخرش خشم است وکینه است. دیدید شکایت یم کنید ... چون همیشه از شکایت شر

 و هیجان منقی است یعنی در ببینید اگر از    باشید با خودتان و 
ی

ده هم هویت شدگ د است که  کش کینه دارید این کینه بافت فشر

بخشیدن یعنی شما کشیدن عقب و شفاف شده و یم بینید که  است.  « بخشیدن» شما باید این را بندازید و اصطالح دیگرش 



.  گویید کوشش یم کنم ببخشم فالنی را   یمسیع نکنید ببخشید با سیع نیم شود بخشید . اینکه حمل این برای شما فایده ندارد. 

 نه آن نیم شود.  

 

 بخش سوم: 

ی که این کوله  این هوشیاری   فایده نداره سبب یم شود که این بیفتد. کینه را حمل کردن پشن  کدورت را و  این هوشیاری این دانست 

ی واکنش نشان یم دهم و دارم و آگایه که من دارم   است که شما را آزاد کند. آن باشنده ای  گیم شوم و فقط نخشمگت 
ی
اه کردن کاق

زیر بار  هوشیاری ناظر اصل اصل شماست که دارد نگاه یم کند به وضعیت شما و شما یه یم خواهید نگاه کنید اه یم کند ان گکه ن

که این من ذهنی را اصل گرفتیم و  مان هم این بوده  اشتباهباورهای این من ذهنی نروید. ما اشتباه کردیم و تقویت  مکانسیم 

 رفتیم و کدورت و کینه اصل نیست .  گدردهانی که بوجود آورده را هم اصل  

 را بپوشاند. شما اجازه ندهید که این جزو هسته مرکزی کفر بشود و  
ی

 زندگ

حق عنایت ها و یا کم کن   عنایت ها **** مخواه از ری هیم نایل نیم بینن واتو از خاین شعر را قبال خوانده ایم که یم گوید :  

 شکایت ها 

شکایت کردن و قابل انتقاد  از اینکه رفتارهای مردم قابل  . کنی   ها شکایت یم از نیش ایت یم کنکی یم نایل و شوار یم گوید تو از خ

. شما نیم   کردن است و شما بدتان میاد یم نایل. توجه یم کنی که مشغول شدن به این کار باعث یم شود که عنایت  حق را نبینی

ی بخوایه. برای اینکه وقن  مشغول شکایت هسن  و   ی رنجشر و کینه ای و خشم هسن   شود که هم شکایت بکنی و هم از خدا چپ 

  .  را که االن دارد میاد و یم خواهد وارد تو بشود را جلویش را گرفن 
ی

تو اصال مشغول یک    حاال عنایات خدا و هوشیاری زنده زندگ

.   کار  . و حاال  داری بیدار یم شوی.  دیگر هسن   مشغول فرع هسن 

 **** پس رشته گوهر یقینن صورت از زمینن  ه  هر چند ب

 حق امینن **** آخر تو به اصل اصل خویش آ بر مخزن نور 

ی هستیم یعنی از جنس فرم هستیم یعنی ما بدن داریم.  ما  (ف ما هستند اینها ابعاد مختل  ) ما فکر داریمما بصورت به فرم از زمت 

جنس فرم ظریقی هست ویل آن را یم شناسید . شما مثال رنجش را یم  هیجان داریم . شما هیجانات را درست است که از 

ی )برای کسانی که تازه هستند به این اصطالحات(  خشم را یم شناسید. نیم شناسید؟ پس شناسید.  اینها فرم دارند. در ضمن زمت 

ی همیشه محتاج به در واقع سمبل فرم است و آس  است. زمت 
ی

ی یم بارد. مان رمز زندگ  آسمان است از آسمان برکت به زمت 



ی یا صورت جسم  ی فرم شماست زمت    پس زمت 
ی

ی ما زندگ و فکرهای شماست و هیجانات شماست. نیم شود بدون فرم و بدون زمت 

ی به آسمان احتیاج دارد.  کنیم.  ی منظور این زمینی نیست که توش گندم یم کاریم. از آنجا گرفته شده که زمت   البته زمت 

 کند. ما پس ما بعنوان فرم 
ی

و به بدن سالم احتیاج داریم. به  به این فرم  .. فرم ما فقط برای این است که آن هوشیاری در ما زندگ

یم دانید ویل هیجانی که  هیجانات خوب که در ذهن و در بدن ما بوجود میاد احتیاج داریم . اینها را فکر سالم احتیاج داریم . به 

  وجود ما یم جوشد و یم آید. بوسیله ذهن بوجود میاد در بدن ما غپ  از آن شادی اصییل است که از اعماق 

انی یک هوشیاری به ما یم دهد که ذات
 یک شر

ی
ش شادی است . پس ذات ما شادی است. اما یک جور خویسر و یک جور   زندگ

ی ذهنی است ویل شادی  ایجاد یم شود که آن اسمش هیجان است. هیجان در ذهن هیجان هم در ذهن ما  ایجاد یم شود یک چپ 

ی اصیل است . در فاریس به ییک یم گوییم شا  . یک چپ  ی که در ذهن شما بعلت واقعه خوب یا  دی و به ییک یم گوییم خویسر ی آن چپ 

ی که  ی ذات شما آرامش است ارتعاش یم کند و در شما تجربه یم شود  اتفاق خوب پدید میاد این اسمش خویسر است. آن چپ 

 اصل اصل شماست.  مربوط به بعنوان شادی و این اصیل است ما دنبال این هستیم که این  

اب یم  مثل هیجانات شما را مثل فکرهای شما مثل جسم شما که در شما بیان یم شود تمام ابعاد مادی شما   این شادی از آن سپ 

داریم به  هست که پاسخ بدهید. پاسخ را گ یم دهد؟ اصل اصل شما. الزم  لزویم ندارد که واکنش نشان بدهید.  یعنی شما  شوند. 

یط شده استفاده نکنیم یعنی آنجا یم رویم که   هانی ما از ذهن شر
ی یاد گرفتیم و جامعه به ما یاد داده که اینجا باید  قبال  که   از  آن چپ 

نباشیم بلکه از اصل  و... انطوری  این حرف را شما بزنید  آنکار را بکنی و فالنی اگر این حرف را زد باید باید  جا این کار را بکنی و آن  

یط شده است فرق دارد. پاسخ با واکنش اصل خودمان پاسخ بدهیم.  ی شر پاسخ از اعماق وجودتان و از گنج   ویل  . واکنش یک چپ 

  یل  واست  مربوط به پاسخگونی به نیاز این لحظه است. پاسخ این لحظه ای از هوشیاری حضور این لحظه میاد و حضور و 

یط شدیم  واکنش  یط شدیم و یاد گرفتیم. شر یعنی بطور اتوماتیک و بدون  یک مکانیسم جامد گذاشته شده در ذهن ماست. ما شر

 یم دهیم و اصال نیاز نیست که فکر  کنیم.  فکر کردن انجام 

 را که بگونی 
ی ی واکنشر را نشا به بعضی ها یک چپ  یط شدند. وقن  همچت  ی یم شوند. چون شر در  ن یم دهند ... داریم  فورا خشمگت 

یط شده است که ما این را نیم خواهیم چون نادرست  واکنش صحبت یم کنیم این نوع واکنش   ز مورد این طر  مربوط به ذهن شر

 .  است. یم خواهیم به اصل اصل خودمان بیاییم 

پیچ و مهره های این صورت ما را باز  باید فقط خودمان را نه دیگران را بگذاریم زیر نورافکن و ببینیم که موالنا چطوری  برای مدن  

کنید تا این  ر  بکنید به این حرفهای موالنا و روی خودتان کا  وجود دارد شما باید تمرکز  الشکها ا میکند و به ما نشان یم دهد که کجا 

ون رها  .باید این را من شما را رها کند. االن جذب ذهن هستیم  مخصوصا از باورهای هم  کند و هوشیاری را ما از ذهن بکشیم بپ 



ون  شما با دردی هم هویت شدید ر  هویت شده از دردهایمان . اگ ی . شما  با . با بخشیدن و از آن هوشیاری را بکشید بپ  انداخت 

ین این قضیه واکنش  رود.  وقن  درد را یم اندازید نگران نباشید که این کجا یم  ی کاری نداشته باشید آن خودش یم افتد. و یل بپی

یط شده میاد.  . است  واکنش که از ذهن شر

مواد شیمیانی درست شده اتفاقا  ه فرم ظاهری ما زمینی است . این بدن ما از دارد یم گوید درست است کحاال متوجه هستید که  

 با این صورت ما هم هویت هستیم و االن صحبتش را یم کنیم.  

ی االن صحبتش را بکنیم که چطوری هم هویت هستیم با این جسممان. شما یم دانید    ؟چطوری هم هویت هستیم  بگذارید همت 

ی اسمش را یم گذارد مثال ما اول که میاییم به ای   .  « طلسم »ن جهان یواش یواش در پایت 

 یم گوید : 
ن
وع یم کنیم به رشد  چطوری طلسم این جهان هستیم؟     هر چند طلسم این جهان وا وقن  میاییم به این جهان و شر

بعد یواش یواش متوجه یم شویم که این بدن ما یک بدن زن یا مرد است جامعه به ما  کردن اول متوجه یم شویم که بدن داریم 

با این  باورها را باید بپذیری و با آنها هم هویت بشوی . ویل آن موقع ما عقلمان نیم رسد که  یاد یم دهد که اگر مرد بایسر یک شی  

زن باید حتما شوهر کند)در جامعه سنن  ایرانی  این کار را بکند .   مثال یم گویند زن این کار را باید نکند و   . باورها هم هویت نشویم

نشود بدبخت شده. اگر  و اگر به موقع شوهر نکند بدبخت یم شود و باید حتما بچه دار بشود . اگر  بچه دار  دارم یم گویم(

 یم.  شوهر نداشته باشد گرفتار یم شود و.. اینها باورهانی هستند که ما با آنها هم هویت شده ا 

حقارت بدهد و بچه هایش را به رخ او بکشد  حس بخواهد یک زنی هم هشت تا بچه دارد به زنی که بچه ندارد ممکن است که 

ینش دانشگاه یم رود  !! بچه نداریکه تو هنوز شوهر نکردی و هنوز  ین بچه ام هم در  ویل من هشت تا بچه دارم و بزرگپ  و کوچکپ 

 اینها باشیم که اینها کفر را یم سازد.  گرو را یاد گرفتیم. برای چه ما باید در   م هست. اینها پز هستند و ما اینها غل ب

ی کفر اگر کش با این باورها هم هویت شده  را بوجود یم آورد. شما بعنوان مثال صورت  در اینصورت در گپ  اینها افتاده و اینها همت 

  هانی با این بدنتان 
ی

با جنسیتتان هم هویت هستید؟ که مرد باید اینطوری  باشد یا باید    یا مثال آیا ببینید که چه هم هویت شدگ

با موهایتان  ؟ یا با زیباییتان هم هویت هستید ؟ با قدرتتان هم هویت هستید ؟ با صورتتان هم هویت هستید ؟  آنطوری باشد 

ی از این بدن هم هویت هستید؟  ی ی شبیه بدن یم تواند  هم هویت هستید؟ آیا با یک چپ  مثال آیا با پولتان  متعلقاتتان باشد یا همت 

با مقامتان هم هویت هستید؟ یا با موقعیت اجتماعیتان هم هویت هستید؟  هستید؟ با سوادتان هم هویت هستید؟    هم هویت

. و اینقدر  مثال یک شی آدمها یم گویند ما از طبقه فالن و از خانواده فالن هستیم اجتمایع تان هم هویت هستید؟  ه یا با طبق

چون هم هویت با خانواده اش است. اینها همه توهم هستند . اینها  معتپی هستیم و با خانواده های دیگر رفت و آمد نیم کنیم .  

ی اصلتان را پوشانده اید کفر هستند.  آن  همه جزو  از آن فرع  موالنا یم خواهد این اصل اصل شما را از آنجا  اگر شما با این همه چپ 



هانی که االن گفتیم و آن ... که فرع االن شده اصل . تمام  شد بک
ی ی یم گوید این  مثال زدیم برای بدن  قط فچپ  طلسم   که در پایت 

ها رفتیم این طلسم است . طلسم را هم توضیح داد ما اگر  است . طلسم است این دیگر.  ی م چند بار و االن باز  به خواب این چپ 

 .  هم توضیح یم دهم 

که روی گنجها یم گذاشتند . بنابراین که در  طلسم است . نوشته ها بوده با یک شی تصاویر. این تعریف لغوی طلسم یک شی  

ی یم گوید :   هر چند پایت 
ن
ن تو کان  *** در باطن خویشی 

ن
    طلسم این جهان

ها را خواندن. اول بدنمان را یم بینیم این بدنمان یک تصویر ذهنی است و  و شر به این جهان . اول   مما مایی ی ع یم کنیم به این چپ 

باور دینی و  هم به ما یاد یم دهند   حرفها بنابراین به شکل آن مشغول یم شویم االن گفتم که چطوری مشغول  یم شویم. یک شی  

 و ... این
ی

 هستند. دارم راجع به طلسم یم گویم.  هستند؟ همان نوشته ها  ها هم چر سیایس و مذهنی و اجتمایع و خانوادگ

ود که در آنجا گنج گذاشتند  یک کش یم رود یک جانی   معموال طلسم را باال ش گنجها یم  گذاشتند . )   اال ش آنجا برا و طلسم مپ 

وع یم کند به طلسم را خواندن و تا آخر عمرش طلسم را یم خواند. ما هم یم آییم به ( گذاشتند  جهان و شکلها همان  این و شر

یم و با آنها هم هویت یم شویم . تا آخر عمرمان اینها را ما یم  ذهنی هستند و نوشته ها  تصویر  هم حرفهانی که ما یاد یم گپ 

ی تصاویر نشان دهنده این است که توی این بدن ما یک گنج هست. .  خوانیم ی نوشته ها و همت  حاال شما  غافل از اینکه همت 

ید طلسم را بشکنید و گنجتان را پیدا  ی   حاضی  و بافت  کنید؟ گنجتان همت 
ی

اصل شماست که باید از این همه هم هویت شدگ

ون    عجیب و غرینی بنام من ذهنی  کشیده بشود و شما باید همکاری کنید. شما باید روراست باشید با خودتان . اگر روراست  بپ 

اگر شما بخواهید با دروغ خودتان  اراسن  و دروغ است. نیم توانید امکان ندارد . برای اینکه ذات این ننباشید و اگر  راست نباشید  

ون   این نیم شود. را از دروغ بکشید بپ 

ن محال است و محال »و بقول موالنا      «خون به خون شسی 

ی هستید. در شما یعنی در انسان یک  آخرین رشته گوهر : شما صورتتان این طوری بود . درست است اما شما حاال یم گوید  یقت 

ی یم خواهید بگذارید  گوهری یا یک جوهری   ی حاال اسمش را یم  یک هوشیاری یک گنج حضور یا ذاتش .. یا اسمش را هر چپ 

ی باشد در شما گذاشته .  گذاریم خداوند آخرین رشته خودش را که از گوهر  ین بافتش را که اگر شما آن بشوید و آن را حس  یقت  بهپ 

به جهان وصل هستید با  اگر ؟ وجود دارید .. ما گ شک نداریم که ما هستیم؟ آیا شما االن شک دارید که کنید دیگر شک ندارید 

 دیرکها و ستونهای جهانی ایستاده اید 

 ؟ اگر وقن  من از شما یم پرسم آیا شما وجود دارید  



.. آنها ذهن شماست . پس متیک به ذهن  البته که وجود دارم بچه دارم همش دارم این همه در بانک پول دارم یم گویید : شما  

 اگر دارید پس شک ندارید. ویل اگر به آنها رفرانس یم دهید. پس شک دارید.  هستید . ویل اگر بدون اتکا به آنها آیا وجود دارید؟ 

ی هستید.  ویل موالنا یم گوید که شما گ هستید . ش  شما را درست کرده تا خودش را از شما بیان  ما آخرین رشتۀ گوهر یقت 
ی

زندگ

 بکند.  

ی هستید. یعنی چه؟ یعنی خدا به شما اعتماد دارد که آنقدر شایسته هستید  حاال یم گوید: در خزانه هوشیاری   که  خدا شما امت 

. شما بروید از خزانه اش این هوشیاری را که ماده اولیه خالقیت اس .  ت بردارید و یه خلق کنی  هر چه که دلت یم خواهد خلق کنی

 پس شعور هم داریم ما که خدابه ما اعتماد کرده دیگر! 

 و خمپ  مایه اش را هم داریم. و خالق هستیم.  ما یم دانیم که چر خلق کنیم 

یط شد ه استفاده کنیم. چرا مردم به باورهای  الزم نیست از باورهای کهنه و پوسیداستفاده کنیم. ه پس الزم نیست که از ذهن شر

 کهنه و پوسیده و الگوهای واکنشر پوسیده چسبیده اند؟  

 ! شما کینه جمیع را ببینید مردم به کینه چسبیدند! 

دهند. آیا این درست است؟ این کفر  طایفه ای یک ملن  بر علیه یک ملت دیگر کینه را سینه به سینه منتقل یم  گرویه یا  یک   

 یعنی دین را منتقل نیم کنند بلکه کفر را منتقل یم کنند.  است. 

ی را که دو هزار سال پیش اتفاق افتاده  ی ید یه تکرار یم کنی و آن را یه  این را یه تکرار یم کنید و تکرار یم کن  حاال شما وقن  یک چپ 

 یعنی چه؟ این یعنی چه؟ یعنی به کفر دم یم دیه.  آب و تاب میدیه  

ی این حرفها دارید لطف یم کنید؟   که یم گونی این کارهای بد را به ما کرده اند آیا شما با گفت 
یا دارید کفر ما را زیاد یم  شما وقن 

 ما را کم یم کنید؟  
ی

 کنید؟ و زندگ

یا پانصد سال پیش یک ملن  یا  و ما نباید کینه جمیع را دامن بزنیم. حاال دو هزار سال پیش یا هزار سال پیش  دار بشویمما باید بی

ی  کاری بر علیه ملت دیگر انجام داده این اشتباه  یم . و تمام شد . و االن شعور داریم که دارد همت  انسانها بوده و ما از آنها یاد یم گپ 

ی هسن  آنقدر بزرگ هسن       مخزن نور حق امینن بر که : را اینجا یم گوید   که خدا این خمپ  مایه را در درون  یعنی تو آنقدر امت 

 را  شما قرار داده 
ی

 ما را بارها  یا   ؟که خدا به ما قائل هست شما به خودتان قائل هستید . آیا شما این بزرگ
ی
آن هم از نظر فرهنیک

ی نیم شوی   تحقپ  کردند . حاال تحقپ  کردند که هیچ  تحقپ  کردند که شما نیم توانید به اصل اصل  چپ 
و در این مورد بیشپ 

  .  خودت بیانی



شادی و آرامش یم دانم؟  من از شما سوال یم کنم و شما هم از خودتان صد در صد این سوال را بکنید که آیا من خودم را شایسته  

ی در درون شما یم گوید: نه.  ی پس من ذهنی در کار است . بایست جلوی آینه و به خودت بگو:» من  اگر دیدید که یک چپ 

من با مردم با خشم همراه  ت که کارهای من با درد همراه باشد . الزم نیست ارتباطات آرامش  و شادی هستم . الزم نیسشایسته 

ی برقرار ک نم. و اینقدر اینها را بخودتان بگویید تا قبول کنی که تو مورد اعتماد خدا  باشد. من یم توانم با مردم رابطۀ مسالمت آمپ 

.  هسن  و   بر مخرن نور حق امینی

ی    ها خیلی  ! یعنی معطل نکن     آخر تو به اصل اصل خویش آ  هستند که معطل یم کنند. چرا معطل یم کنند؟ ییک از دالیلش همت 

شادی هستیم. من به شما میگویم شما  اعتماد ندارند. ما به خودمان اعتماد نداریم که ما شایسته آرامش و است که بخودشان 

 هستید. موالنا یم گوید : هستید.  

شما باور نیم کنید که موالنا  ندیده بود که اینها را از کجا آورده و گفته؟ چطوری اینها را گفته؟ آن کش که دیده موالنا دیده اگر  

 خودتان را  دیده؟ باور کنید. وقن  که ایشان یم گوید 
ی
 فرهنیک

ی
یط شدگ شما شایسته آرامش و شادی هستید شما قبول کنید. شر

ی توهیم یم گوید   همراه باشد. شما  که نه شما شایسته نیستید شما زندگیت باید با عذاب قبول نکنید. اگر در درونتان االن یک چپ 

باشم و خانواده ام آرامش داشته  ال هم که بوده بس بوده من یم خواهم خودم آرام ا م تا حهخوا   یماب و رنج را ن ذبگو نه من ع

 کینه ها را به بچه هایم بدهم و من یم خواهم درون خودم را  باشه و بچه هایم با شادی بزرگ بشوند 
ی

و نیم خواهم این آلودگ

ی  ی دستورالعمل دیتمپ  ان  رم بین  بیطه  : موالنا گفتنتان هم یم گوید درونتان را پاک نگه دارید. نگه دارم. شما ببینید که همت 

 ست  یکار طلسمش خا  ستگنج نور ****  ست  پاکی

این یک نورافکن  پاک نگه دارید . هر اتفاق  که یم افتد ما بریم گردیم درونمان را پاک یم کنیم. یعنی خدا گفته شما درونتان را  

اه یم گوید  ییک انتقاد یم کند  ما درونمان را پاک یم کنیم  است. ییک به ما فحش یم دهد ما درونمان را پاک یم کنیم ییک به ما بد و بپ 

یعنی ما بر یم گردیم به خودمان کاری به دیگران  ما درونمان را پاک یم کنیم . واکنش نشان یم دهیم درونمان را پاک یم کنیم . 

ی یم گوید و ما بدمان میاد  ی ی کند و ما  . او حق ددرونمان را پاک یم کنیم . او بگذارید بگوید نداریم. ییک یک چپ  ارد که به ما توهت 

 حق داریم که درونمان را پاک کنیم. 

 

   بخش چهارم: 

 **** یم دانک تو از خودی برسن  خود را چو به بیخودی ببسن   



 وز بند هزار دام جسن  **** آخر تو به اصل اصل خویش آ 

هوشیاری از  خود را به عنوان شما مرتبا باید   ار کرای این  . ب منداشته باشی  خود ندیم که ببما موقیع یم توانیم خودمان را به بیخودی 

ین راههای هم هویت شدن را   یاد گرفتیم. اگر شما این را تمرین کنید  فرمهای ذهنی آزاد کنید. امروز ییک از ساده ترین و متدالپ 

ن بیخودی است یعنی توش خود نیست. خود یعنی من  آآن را اساس قرار یم دهید  حضور آزاد یم شود.  هوشیاری زیادی  مقدار 

ی بشوید از جنس   ندید توهیم. برای اینکه شما خودتان را به بیخودی بب باید از جنس بیخودی بشوید. این لحظه از جنس یقت 

ی در آن جا یم شود و  ظه که فضای پذیرش است و همه  هوشیاری حضور باشید. این لحظه در دو بعد باشید ییک بعد این لح چپ 

ی اصل خویش است و در این لحظه هستید.   صورتتانیا ییک هم فرمتان   فضای این لحظه خانه  که شما مرکز ثقلتان تو همت 

ی ثقل شما در آنجا است و شماست و مرکز  جا  را در خودتان  شما خودتان را از جنس فضاداری یم دانید و یم بینید و عمال همه چپ 

از آن بافت   و  ن کفر آاز یم دهید. یم گوید وقن  خودت را به بیخودی بسن  یعنی از جنس بیخودی شدی دیگر از آن من ذهنی 

 !  تمام شد  .  از این ماده گرانی و ماده بودن رسن  و سفت 

. و به این ترتیب از بند هزار دا   م. هزار دام که نه بلکه میلیونها دام رسن 

ی یم تواند مورد توجه من ذهنی  ی ید  شما یم دانید که هر چپ  ها یم توانید لذت بپی ی د و با آن هم هویت بشود. شما از چپ  قرار بگپ 

ی نیست که ویل  ی ون چپ  ه شما را از جا بکند  همه توجنگذارید توجه شما را یا حداقل تمام توجه شما را از جا بکند. در جهان بپ 

ی خوشتتان میاد ده درصد توجه شما را  ی د  یعنی همه شما را از جا بکند. حاال خییل وقن  شما از چپ  یا بیست درصد را یم تواند بگپ 

 نه صد در صد!  

ی و یم گوید به به !   ی همه شما را از  وقن  به به یم گویید مواظب باشید که  وقن  شما هم هویت یم شوید بطوری انتخانی با یک چپ 

ی باشد که تمام شما را بتواند از ریشه بکند و نباید بکند.   ی ون نباید چپ   جا نکند. در بپ 

. دام زیاد است . در واقع ما که دنبال دام نیستیم بلکه دنبال دانه  یم گوید اگر شما خودتان را به بیخودی ببسن  از این دامها جسن 

گرفتار  انه خودش دام است. چطوری دام است؟ به محض این که با آن هم هویت بشویم  دانه را که یم بینیم این دهستیم. این  

ند در  شدیم مثل میمونها که قبال داستانشان را برایتان گفته ام و االن باز تکرار یم کنم   در امریکای جنونی برای اینکه میمونها را بگپ 

ون  ای یم کنن سوراخ یک گردو یم گذاشتند و سوراخ را به اندازه د که اگر میمون دستش را مشت کرد نتواند از سوراخ دستش را بپ 

د و دستش را مشت یم کند ویل دیگر دستش را نیم تواند در بیاورد بیاورد.  و  میمون دستش را در سوراخ یم کند و گردو را میگپ 

ند. و شما نباید اینطوری باشید. یعنی ما نباید    ما که یعنی همه ما.  باشیم. شکارچر ها یم آیند و میمون را یم گپ 



ی را که من ذهنی انتخاب  یهم اینها را به ما توضیح بدهد که ببما باید به همدیگر کمک کنیم و اجازه بدهیم موالنا  ی نیم که هر چپ 

 !  وقن  که دانه شد در واقع شده دام مادانه بشود و یم کند یم تواند 

؟    ما چراه نداریم. ما باید به اصل اصل خویشمان بیاییم.  ویل یک راه آسان وجود دارد . شما چرا به اصل اصل خویش نمیانی

 به این لحظه نیانی و به این لحظه زنده نشوی  تاناگر  شما به اصل اصل خویش 
بینهایت  پذیرش    در این لحظه فضاینیایید یعنی

سید گریبان مدرانید و  را باز نکنی  سید می  ن بگنجد **** می   دریانی بشوید   در این بحر در این بحر  همه چی 
را اجرا نکنید . یعنی

ی در آن جا یم شود. اگر  شما به باورهای مردم جا ندهید به رفتارهای مردم جا ندهید به دینهای مردم جا ندهید و به   که همه چپ 

ی دیگری که ردم جا ندهید باورهای سیایس م و جا را تنگ  هست به آنها جا ندهید و به طرز عملکرد مردم مثل مراسم و یا هر  چپ 

به پول و متعلقات نیست. من ذهنی گیج و    خواهید دید. روی خویسر را ن کنید شما نیم توانید به اصل اصل خودتان بیایید و شما 

 کند. بلد نیسمنگ است. 
ی

ی باشید نیم تواند زندگ ی است. شما چطور یم توانید در دام هزار تا چپ   کند. در دام هزار تا چپ 
ی

و  ت زندگ

 هم بتوانید بکنید؟ شما اینها را دیگر یم دانید. فقط موالنا تاکید یم کند و من هم 
ی

بیش از حد در اینجا توضیح یم دهم که  زندگ

 اینها روشن بشوند.  

 یم گوید:  

 بزادی **** چشیم به جهان دون گشادیاز پشت خلیفه ای 

 تو شادی **** آخر تو به اصل اصل خویش آ وه که به این قدر آ

ی انسان است مثال آدم( که خلیفه است. خلیفه است یعنی شا ژن واقعا انسانی ما زاده شدیم یعنی از نژاد و از  ه  )منظورش اولت 

که    با فکرش هم هویت نیم شود. خلیفه یا شاه این است فضاداری این لحظه است ویل فکر هم  یم کند و به این معنی که  . است

 در این هیچ شک نکنید.  شما هستید. اگر نژاد ما اینطوری است پس ما هم اینطوری هستیم.  

بطور سطیح در کف گپ   کردیم در حایل که  ما هوشیاری حضور هستیم و آن اتفاق  که باید در ما یم افتاده آن موقع افتاده و ما 

 ها  اقیانوس هس
ی

ی فکرها هستند و هم هویت شدگ ی دردهای ما این ها کفها  تیم. این کفها همت  و الگوهای واکنشر و هم چنت 

به این جهان دون و    شادیی بزادی ویل چشمت را گ فه ا از پشت خلیو ما در زیر اقیانوس هستیم. اینها پیش زمینه هستند  . هستند 

ی بردیم. اگر شما به فضای  صورن  که ما پست. پست نه اینکه این جهان زیبا نیست ویل ب هم هویت شدیم زیبایش هم از بت 

 یم  . این جهان بسیار لذت بخش است. این حضور زنده بشوید این جهان برای شما بسیار زیباست
ی

جهانی که داریم در آن زندگ

 است . جای 
ی

ها هم هویت  عشقورزی است و جای حس زیبانی است و تجربه  کنیم واقعا جای زندگ ی زیبانی است. ما چون با چپ 

یم. تا بحال فقط عارفان بودند و یا یک شی  شدیم و  در بند هزار دام هستیم اصال آزاد نیستیم که از این زیباییها  لذت بپی



 را دانستند به گنج حضور زنده بودند و پیغام از دانشمندان و یک شی آدمهانی که  
ی

 را  آن ور آوردند . اینها قدر زندگ
ی

و لذت زندگ

ی موالناست. حاال به ما یم گوید که ما ذاتا هوشیاری حضور هستیم. بردند و ییک  اصال شما نباید کاری بکنید که هوشیاری  هم همت 

و آوه یعنی افسوس و  .  جهان فرمها هست و با آنها هم هویت شدیم چشم مان به حضور بشوید نژادا اینطوری هستیم منتها 

حقیقتا ما شاد هستیم به این . این  ین رویداد به این قدر مثل قضا و قدر و این اتفاق که االن افتاده تو شادی.  که به ا دری    غ و حیف  

آنها هم هویت شدیم و یک شی باورها هم پیدا   با که ما یک مقدار پول و پله جمع کردیم و چند نفر را دور خودمان جمع کردیم و  

و موالنا یم  شنود کرده این قدر این اتفاق و این رویداد و این وضعیت ما را خ . چسبیدیمکردیم از جنس فکر وتوی ذهنمان به آنها 

 گوید: حیف!!  

 است. در اصل اصل ما همش آرامش و شادی است
ی

همش عشق است. این فضا فضای عشق است. نه اینکه شما  . همش زندگ

 
ی

یها هویت و زندگ ی د و آنها هم ند بخواهید از آن چپ  هند و همش هم بنالید و شکایت کنید و مقایسه کنید.  و خوشبخن  بگپ 

 حیف!  

ما یم خواهیم به اصل اصل خودمان برویم و االن یک اطمینانی هم پیدا کردیم که نژاد ما یعنی ذات ما درست  نه ما شاد نیستیم. 

یعنی انسان اولیه از میل به ماده شدن و جسم شدن و هوشیاری  . این آدم اولیه، این انسان اولیه جهیده از قوه کشش فرم. است 

ی جهیده.   پس شما هم جهیدید. حاال بصورت ظاهری ... یعنی این گپ  ما اینجا خالصه یک گپ  سطیح و جزنی است  جسیم داشت 

س هستم و پدرم در آمد  ید که ای وای دیپر  .. اینها جدی نیست!  و شما این را خییل جدی نگپ 

ون و توانید بکشید از این  یک شی شناخته ها پیدا بکنید شما خودتان را می شما اگر   ها بپ  ی در اصل اصلتان پر از شادی و    چپ 

 آرامش هستید.  

   ! یک لحظه عجله نکن

 هفته قبل این شعر را خواندم موالنا به ما گفت:  

 رس تا قدم مکانش  روحیست نی نشان و  ما غرقه در نشانش *** روحیست نی مکان و 

 خوایه که تا بدانن یک لحظه ای مدانش  خوایه که تا بیانی یک لحظه ای مجویش *** 

 را بشناسیم
ی

ی واکنش ها  این عجله و این مشغول   . ما با ذهنمان عجله داریم زندگ ی گرفتاری ها را پیش میارد و همت  شدن همت 

ی الگوها در فکرها جستجو یم کنیم ما را از خدا باز داشته. این روح م  نشان است.    این هوشیاری حضور نی ا این خلیفه همت 



ی آویل ما غرق شدیم در نشان  ی فکرهاست که با آنها هم  واکنشر الگوهای ن که نشانش همت  ی دردها و همت   است نشانش همت 

این. یم گوید یم خوایه  از هستیم پر  ما و این هوشیاری ما را از ش تا قدم پر  کرده و تگران نباش آن تو هست.  هویت شدیم. 

؟ و زنده بشوی به آن؟ یک لحظه سیع نکن که با ذهنت آن را پیدا  بشنایس؟ یک لحظه با ذهنت نشناس.  یم خوایه پیدا کنی

 .  دیگر موالنا از این بهپ  بگوید.  کنی

ن تو کانن طلسم این جهانن  هر چند که  **** در باطن خویشی 

 دو دیده نهانن **** آخر تو به اصل اصل خویش آ بگشای 

وع کردید به این حرفها را خواندن یعنی آن  ..شرا قبال توضیح دادم. اگر آمدیم به این جهان از اول  نای ما بخودتان نگاه کنید شر

هانی که به شما یاد دادند 
ی ذهنی را که در ذهنت تجسم کردی اینها همان شکلها و نوشته های روی طلسم  و این تصاویر چپ 

هر چند سالت هست بیست سالت است پنجاه سالته بگو آقا من دیگر نیم خواهم طلسم بخوانم. من هر چقدر  هستند. االن  

هبیشپ   اینها را یم خوانم بیشپ   طلسم یم شوم. هر چقدر  ی ا بیشپ  هم هویت بشوی بیشپ    بیشپ  بروی به ذهنت و با این چپ 

 وقن  طلسم یم شوی به خواب یم روی.  طلسم یم شوی.  

مان را  جسم  که هستیم! برای اینکه از اول اینطوری شده از اول که آمدیم اول  درست است که یم گوید طلسم این جهان هسن   

و بعد فکرمان را دیدیم و با فکرمان هم هویت شدیم و طلسم   و با جسم مان هم هویت شدیم که قبال اینها را توضیح دادمدیدیم 

 و طلسم شدیم.  شدیم . بعد دردهایمان را دیدیم و با دردهایمان هم هویت شدیم 

 .  هسن 
ی

 حاال آن چشمه نهانی را باز کن.  حاال یم گوید درست است که طلسم شدی اما بدان که در باطن خودت معدن زندگ

ذهن را این چشم حس را ببند  یک لحظه ذهنت را خاموش کن با ذهنت مجو این چشم  باز یم شود که حاال آن چشم نهانی موقیع

        آخر تو به اصل اصل خویش آ بعد آن چشم نهانی خودش باز یم شود . 

کیم حالشان  یک از آفات به اصل اصل خویش آمدن تاخپ  است. یک عده ای به این برنامه گوش یم کنند و یا موالنا یم خوانند و  

و کارهایم درست شد و به اندازه  و بعد من ذهنی گولشان یم زند و یم گویند که من دیگر به گنج حضور رسیدم ! خوب یم شود 

ون. نگذار که بماند. و  از این من ذهنی از این کفر از این توهم تمام وجودت را   کهباید ادامه بدیه   کاقی یم دانم! نه اینقدر  بکشر بپ 

. به اندازه پنجاه و یک  و اصلت را کندی  . تو بیفتد به اصل  وجود س ح یک حدی تو بگذری یعنی اگر پنجاه درصد گر از  بدان که ا 

ون. ویل اگر رسیدی به چهل یا چهل و پنج درصد آنجا نایست  درصد یا شصت درصد دیگر بقیه را براحن  یم توانی بکشر   برای  بپ 

  
ی

اینکه در آنجا ممکن است که حالت خییل خوب باشد این من ذهنی هم زرنگ است یم گوید اجزاه بده حاال یک کیم آب زندگ

ویل تا زمانیکه واکنش نشان یم دیه و تا زمانیکه با باورها هم هوین   حاال این کیم حالش خوب بشه بعدش من گولش یم زنم.  بیاد 



 یم
ی
کاری یم کند شما پرخاش یم کنید و از جا کنده یم شوید شما نرسیده اید. تا زمانیکه یم   زند یا  و تا زمانیکه یک کش حرق

ی و شکایت و رنجیدن  تا زمانیکه انتقاد یم کنی تا زمانیکه می خواهید انسانهای دیگر را عوض کنی و   جهان  خوایه از طریق ایرادگپ 

جاه سالش  نما زیاد عمر نداریم. کش که پ نکن. در ضمن نباید معطل کرد.  را آبادان کنی هنوز نرسیده ای . ادامه بده و معطل 

یم گوید شما آنجا هستید ویل اگر شما یم خوایه معطل کنی مثل  است شصت سالشه دیگر تاخپ  و معطل کردن ندارد. موالنا 

اینهانی  و برای خودمان بگذاریم کنار اینطوری نیم شود. هر روز ما باید دو ساعت  ادامه بدیه و وقت تلف کنی  سابق و همینطور 

یم. خودمان زیر نورافکن خودمان هستیم و عمل کنیم.  را که موالنا میگوید را    بخوانیم و خوب یاد بگپ 

 

 بخش پنجم: 

 پرتو جالیل **** وز طالع سعد نیک فایلچو زاده 

 تو چند نایل **** آخر تو به اصل اصل خویش آ از هر عدیم 

. جالل یعنی خدا. و طالع تو همیشه سعد است تو زادۀ شعاع هوشی و  . داره از ستاره شنایس و طالع و فال اری خدانی هسن 

ی پرتوی خورشید و هم که از او میاد مثل نور خورشید است و شما    شپس خدا مثل خورشید است و نور اینها استفاده یم کند. چنت 

 هم نور هستید و هم ذره هستید.  هم خورشید هستید و  ، هم

ی االن از پیش خدا رسیده ای حاال که یم گوید شما  و این را مفرغ نکن و نپی  زادۀ نور خدانی لحظه ای هسن  یعنی در واقع تو همت 

ببیند که آیا این  نظر ستاره شنایس نگاه یم کنند نی بچه زاده یم شود و از عد نباشد. طالع یعس به ذهنت. و این نیم تواند طالع 

ی و طالع دیدن باطل است. باطل است ها  بچه خوش شگون است؟ و موالنا دارد یم گوید که این برای اینکه اگر شما  فال گرفت 

یس  ی االن از پیش خدا یم آنی به معدن خالقیت دسپ  میشود که تو  و با خدا ییک هسن  مگر داری هوشیاری خدانی هسن  و همت 

 این نیک نشود؟  یک کاری بکنی و این خوب نشود؟! 

.  اصال تو ذاتت نیک است  ام بگذارید و ارزش   البته وقن  که در اصل اصل خودت هسن  اینها را یم گوید که شما به خودتان احپ 

و روغن یم کنیم. آب و روغن کردن یعنی  جدا شدیم و یه آب  فته که ما روغنی هستیم که از آبگبارها موالنا  خودتان را بدانید.  

 حاال شما دیگر آب و روغن نکن .  واکنش نشان دادن. 

نده.  وقن  ساکت یم کنی و واکنش نشان نیم دیه که هزار بار گفتیم امروز که واکنش نشان   ا این ذهن ر و اگر آب و روغن نکنی و 

من   . بگو من باید یک ذره ساکت باشم بخودم بیاموقن  که واکنش نشان دادی بسیار شجاع باش از طرف مقابل معذرت بخواه و  



ی نیستم .  شما معذرت یم خواهم حاال بگذار من به خودم بیام از  و نفسم بودم . اجازه بده من زیر ترصف من ذهنیم  دیگر خشمگت 

حاال آن  نور خدانی را من تجربه کنم صد در صد نیک فال هستم. نیک فال  طالعم هم سعد است   حاال من این نور خدانی هستم

یزد و این اتفاق خونی پیش خواهد آمد. مگر یم شود که شما موفق نشوید.  این هوشیاری خدانی مپ  هر کاری که یم کنم حتما یعنی 

 اصال این غپ  ممکن است.  طبق این گفته ود نیاد. مگر یم شود که شما یک کار نییک بخواهید بوجود بیاورید و آن بوج

و حاال   هم خورشیدیم و هم شعاع نوری هستیم و هم االن این ذره هستیم ا ذره ای هستیم که وصل به خورشیدیم یعنی ماگر 

یم؟ شما فال حافظ ر خود خدا دارد این هوشیاری را جاری یم کند ،آیا حاال ما باید نگران این باشیم که  ا باز کنید که اگر  فال بگپ 

ی یم شود؟ خوب آمد یا موالنا را باز کنید و یا قرآن را باز کنید   ی ی چپ  مگر یم شود برای شما بد  که نیک و بد آمد ؟!!! آیا همچت 

 بیاد؟  

نرژی  سامان کننده و انرژی خشم و ا  . انرژی بد و نی مگر اینکه شما از عدم بنالید. مگر اینکه شما تو من ذهنی گپ  کرده باشید 

ی!  انرژی  و انرژی کدورت و رنجش  یم کاری فاسد  چر  برای اینکه هر منقی از خودت پخش کنی که در اینصورت باید فال بگپ 

شما قرآن باز  کن و یا حافظ باز کن و یا مثنوی را باز کن .. اینکه بدردت نیم خورد. شما هر  است. و فال هم کمک نیم  کند به تو. 

؟؟ آخر و عاقبت ندارد لحظه انرژی   از من ذهنی بکاری هر کاری  اگر فایل. و تو بد کینه پخش یم کنی حاال یم خوایه کتاب باز کنی

ی را یم گوییم دیگر!   چاره نداریم ما .  که بکنی بد خواهد شد و نیم شود. داریم همت 

؟  «شانجام »:  برای چر یم گوییم     شانجام تو به اصل اصل خویش  آ یعنی باالخره و ... آخر یعنی چر

؟   نیم خوایه بیانی

چر از آن من کاشتند از آن کفر کاشتند  چهل سال یا پنجاه سال دارند باید بدانند دیگر  که هر مثال   ذشتهکسانی که سنی از آنها گ

. پس شما چرا  ته در حایل که ذاتشان نیک بوده و وصل به خدا بودند و هوشیاری خدانی بوده که داشته یم کاشبد در آمده.  

؟ برای چه از هر عدیم یم نایل؟    دخالت یم کنی

یم کاریم و بر اساس آن شکایت یم کنیم و یم رنجیم و   س وجود حمنیت و ن آچیک که ما یم سازیم و در عدم یعنی یک داستان کو 

.  تا گ یم  داستان بعدی را درست یم کنیم و داستان بعدی و..    یکداستان درست یم کنیم و بعد   مگر از این  خوایه اینکار را بکنی

؟  ؟ چرا خودت را از این بافتها آزاد نیم کنی شما را از جنس  ش این لحظه است. پذیرش این لحظه ر چاره اش پذیکار نتیجه گرفن 

 یم کند 
ی

چون از وضعیت جدا شدی و از جنس  . وضعیت را نگاه یم کنید . پذیرش این لحظه شما را از وضعیت جدا یم کند و زندگ

ی پرتوی خدا شدی     . االن دیگر خرد داریهمت 



ی نیاز وضعیت چر هست؟  !  نگاه کن به وضعیت آن موقع نیاز وضعیت را یم فهیم برای اینکه منی توش نیست. در وضعیت  ببت 

همش  ی اینکه همه حواس ما این است که آن من را حفظ کنیم. شما منصفانه و با خرد ببینید . برا اگر من باشد آن من نیم گذارد 

 خب االن دیگر یم فهمیم.  یم نالیم از  آن من. بابا این من بدرد نیم خورد باید ما رهایش کنیم. 

 سنگ خارا **** تا چند غلط دیه تو ما را لیع به میان 

 ظاهرست یارا **** آخر تو به اصل اصل خویش آم تو  شدر چ

اشاره یم کند که در اول غزل نیش و نوش را هم که گفت در   هم ط سنگ خارا. یادمان باشد که موالنا به اینس هستیم و ما لعیل  

ی  اثر  سنگ های سفت مثل سنگ خارا تبدیل به لعل یم شود که در شفاف به نور است. لعل اصل  درجه حرارت و فشارات زمت 

 ماست سنگ خارا دل سفت ما است. 

. حاال داره به ما یم گوید که تو لعل هسن  یعنی همه ما .  که شفاف به نور است توی دل سنگ ما گپ  کرده اصل ما   حاال این لعل

ن  یعنی نور ایزدی بیاد از توی آن رد یم شود و شما مقاومت نیم کنید . وقن  ما به اصل اصل خودمان یم  و شفاف به نور هس 

 از ما خودش را بیان یم کند.  ر 
ی

یان این ماده که االن دل ما شده  هوشیاری در م . شما لعیلویم چون نی فرم و نی من هستیم زندگ

ی ه چشم تو ظاهر است.  گپ  کرده و یم گوید : چقدر تو ما را به اشتباه یم اندازی؟ و این لعل و این عشق در بافت فکری و درد  مت 

ون نگاه یم کند ساکت کنیم و خودمان را جستجو نکنیم در یک ذره ما حقیقتا ذهن را   از چشمان ما به بپ 
ی

ون زندگ و   .  دنیای بپ 

   . این هوشیاری االن در ما هسترا یک جور دیگر یم بینید.  جهانشما یک دفعه یم بینید که 

بافت ذهنی را که یم ترسیم رها کنیم باید    حقیقتا ما اینشانجام تو به اصل اصل خودت بیا. االن موالنا ما را متقاعد یم کند که 

 رها کنیم و بیاییم به اصل اصل خودمان.  

 رسکش آنی **** رسمس و لطیف و دلکش آنی چون از بر یار 

 پرآتش آنی **** آخر تو به اصل اصل خویش آ  با چشم خوش و 

 !
ی

 ما از کجا میاییم این لحظه؟ از زندگ

 خودش شمست است و پر 
ی

داشتم  انسان  گفت که من شعرش  در آن . هفته قبل موالنا به ما  و پر از آرامش است  از شادیزندگ

قدر درد دارد و این دردها را از کجا  نچرا ای خدا شنید و به خواستان خود گفت که : این انسان    خدای کیه؟یه؟ک  ا خداین  یم گفتم 

 اینطوری بیان کرده(  که شده موالنا   آورده ؟ من که درد به او ندادم! اینها را چطوری درست کرده؟ ) حاال بعنوان شوچی هم



 هم مست است و هم پر از شادی است و هم   ، این خدا  ،حاال االن یم گوید این یار 
ی

در این کار شکشر دارد. یعنی غپ  از  این زندگ

ید و از  تواند باشد. شما نیم توانید با عزاداری و    یماین ن  س و .. این قضیه را از خدا بگپ 
خودتان هم زائل کنید. هر  غصه و اسپ 

ی شدیم و یم گوید یار شکبطور مصنویع ما  شما چون جنس خدانی دارید باید شاد بشوید.  کاری هم که بکنید  ش است و  غمگت 

. لطیف هسن  در  لطیف و  شما هم از جنس یار هستید و نیم توانید غپ  از شمست و   حالیکه ما االن زمخت شدیم و  دلکش بایسر

ماده شدیم. ما میل یم کنیم به ماده. ما هوشیاری جسیم داریم این لحظه شما از چر آگاهید؟ از یک  گفت که دل ما سنگ شده.  

ونی ما  جسم هستند. جان که اینها هی شی فکر و   ی بپ  . هر لحظه راجع به یک چپ  ونی های بپ  ی پس هوشیاری جسیم دارید. یا از چپ 

 به اجسام . آیا این درست است؟ نه! درست نیست.  ع پس هوشیاری جسیم داریم و میل یم کنیم به آگایه راجفکر یم کنیم. 

. و چشدارد  ی  ش عشق است. تو شا ت خوش است و پر از آتم یم گوید شمست و لطیف و دلکشر نجام اصل اصل خودت را ببت 

 است.  
ی

 و بیا توی اصل اصلت. اصل اصلت زندگ

 
 
  در پیش تو داشت جام باق

 
یز شاه و ساق  **** شمس تیی

 **** آخر تو به اصل اصل خویش آ سبحان هللا 
 
 زیه رواق

 را در جلو تو گرفته
ی
انی خدا االن جام جاودانیک

باید بخوری و جاودانه بشوی. شما یم  آن هوشیاری را که تو بخوری  که  را  . آن شر

که همش ماده و گرایش به ماده و جسم و زمخن  و سنگ بودن  دانید که شما اگر چشمتان را از این من ذهنی مصنویع بردارید  

وجهت را بگذار به لطافت خودت و عشق  که در خودت هست که گفت این عشق در تو هست.  و توجهت را نده به آن و تاست 

ون که گفتیم از هیجان  آر چشمت را از آن برداری گفت یکدفعه زنده یم شوی به این و اگر همه وجودت را از اگ ن بافت بکشر بپ 

  فکر است تو جاودانه یم شوی و زنده یم شوی و جام باق  که یعنی جام و 
ی
 هست یم شوی.  جاودانیک

یز    شمس تیی
 
یزی در اینجا سمبل    شاه و ساق همان خداست که هم شاه است و هم ساق  که  پس معلوم یم شود که شمس تپی

اب را یم خورید. نه از واسطه و همان او هست که یم دهد   این شر
ی

ی االن از دست زندگ از دست  این را به شما. شما مستقیم همت 

ی کش. واسطه ها  اب باق  نیم تواند بدهد. اگر ما همت  از موالنا استفاده یم کنیم یا از  فرم ها هستند و هیچ واسطه ای به شما شر

و  شما باید زنده بشوید . اگر جهان قرار باشد که باق  بماند و ما انسانها در اثر منیتمان  یتا در نه این برنامه یا از هر کش دیگر 

اب را از دست  یم در اینصورت هر کش مستقیما شر ی نپی د و مثل  توهم این جهان را خراب نکنیم و همدیگر را از بت   بگپ 
ی

زندگ

ی و  سیب خودش را یم دهد شما هم باید مستقیم وصل بشوید و همه اینها بریم  درخت سیب که مستقیما وصل است به زمت 

 یا خدا این جام باق  را دارم  ن االن وصل هستم گردد به اینکه شما به خودتان بگویید که م
ی

من االن زنده هستم و مستقیما از زندگ

م  م و یا نه  یم گپ  م و این هوشیاری را یم گپ  اب را یم گپ  یم  هم که شما اینها را  در نهایتچشمم دوباره به این و آن است؟  این شر



و زنده  یم شنید تامل یم کنید و.. باید خودتان خودتان را زنده کنید  حاال یا مدیتیت یم کنید و یا خوانید شما روی خودتان باید 

 یعنی صاف  : بشوید و یم گوید 
 
اب صاف.  این رواق  . شر

 
 
اب صاف همان پایک خداست. خییل جالب است.  زیه رواق  . یم گوید این شر

ی
اب صاق  یعنی به به چه شر

 ا سبحان هللا یعنی خدا پاک است.  
ی
اب صاق اب پاک خدانی است   ست . پس اینیعنی این چه شر

 مثل خدا پاک است.    و شر

بر گردید به این اصل؟ به این ذات پاک؟ ذات مست؟ ذات پر از  جنس خداست . شما نیم خواهید  پس ذات شما پاک است و از 

ی در جهان وابسته نیست؟ عشق و ذان  که جاودانه است؟ شما نیم خواهید   بکنید که به هیچ چپ 
ن زنده بودنی  آحس زنده بودنی

های این جهانی نیم بیند؟  به  نیاز که  ی  به چپ 
ی
 وابستیک

تفاقا این من ذهنی است که یک عده فکر یم کنند که باید بنشینند یک گوشه  ا   . معنیش این نیست که شما به جهان توجه نکنید 

اب صاف ای و هیچ کاری نکنند و   به این شر
 
ی شعرها را بخوانند. اگر شما زنده بشوید به این رواق به این ذات خدانی  فقط همت 

ش که در گوشه ای یم نشیند و کار نیم کند این آدم تنبل  به اعمالتان بریزد. کخودتان این باید در جهان کار کند. باید به فکرهایتان 

 این من ذهنی است.  . ییک از صفات من ذهنی تنبیل است. هر که کار نیم کند و مسئول نیست است 

کند که هر  که کار یم کند متجاوز است و  ییک از صورتهای موذی من ذهنی این است که آدم کار نکند حس مسئولیت نکند و فکر  

د پس به چر  یباید بریزد . اگر شما کار نکن اگر شما به گنج حضور زنده شدید باید در کارتان و در فکرتان این خرد کار کند. ت. دزد اس

ی  بریزد؟؟ اگر  فکر نکنید  و   گوشه ای که نشستید ثم  این هوشیاری به چر بریزد؟ هوشیاری خدانی بیاد به کجا بریزد؟ به همت 

ی کار  نه این ییک از جنبه های !!! آیا این آرامش است ؟  بکم من ذهنی و منیت است. من ذهنی موذی ییک از جنبه هایش هم همت 

ی!   که مردم فکر یم کنند که این    نکردن و تنبیل است ی ی چپ  کار شدید . شما موالنا را ببینید که  معنویت است. نه نیست همچت 

 اشد. دو تا کتاب را بوجود آورده باین چقدر آدم باید کار کرده باشد که 
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