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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع یم کنم.  2243با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

ایم جان من و جان تو**** هر دو ییک بودهتابان تو ۀجان شده چهر  ۀآین  

 رو یم کند و اینطوری یم گوید: چهر یپس موالنا به نما
ی

 از طرف هر انسانی به زندگ
ی

تو که دارد نور یم تاباند یعنی هوشیاری یم تاباند  ۀهر تابان تو، چ ۀندگ

ن تابش ببینم. آن هوشیاری و در آ در یعنی من جانم را میتوانم  . این آینۀ جان من است ،هوشیاری میدهد به ما   

یعنی ما آگاه یم  . جانمان را اصلمان را در آن یم بینیم ،ما هوشیاری یم شویم به آن همینکهپس در واقع هوشیاری گنج حضور یکجور هوشیاریست که 

یم.  یم. از اصلمان نر خپر  شویم که ما گ هستیم. این خییل مهم است. این تفاوت دارد با من ذهنی که در آن ما از خودمان بیخپر

توهم که ما االن توی آن هستیم و فکر یم کنیم که یک بعدش یم گوید که با این کار من متوجه یم شوم که جان من و جان تو ییک بوده است. یعنی این  

 و خدا نیستیم این توهم درست نیست. این توهم بر اساس 
ی

 هستیم و از جنس زندگ
ی

 با باشندۀ متفاونی از زندگ
ی

ونی و یا هم هویت شدگ یهای بپر ی چپر

 و جدانی است. 
های ذهنی ی  چپر

هانی بشویم که االن موالنا به ما یم گوید پس درمان این جدانی و تنهانی و جهل و افتادن به محدو 
ی  اینکه  . دیت این است که ما متوجه یک شی چپر

ً
مثال

جان خدا یکیست. این یعنی چه؟ این را ما موقیع متوجه یم شویم که به فضای یکتانی این لحظه وارد بشویم و از ذهن خارج  ،جان من و جان معشوق

از خودش هم هست و پر از  آگاهو تا بعد پیدا کردیم. دو تا جنبه پیدا کردیم. ییک هوشیاری حضور است که بشویم . یکدفعه ما متوجه یم شویم که ما د

ونی نگاه کند و  های بپر ی  است و احتیاجر به این ندارد که )یعنی ما به عنوان او یا او بعنوان ما( احتیاجر به این ندارد که به چپر
ی

ببیند که گ هست.  زندگ

 هست. دست اول زنده به ز 
ی

ندگیست و میداند گ هست ومیداند زنده هست و میداند هویت دارد هویتش هم از جنس زندگ  

ونی را نشان یم دهد مثل متعلقات ما   های بپر ی ونی  ،و یک جنبه دیگر ذهن ما است که اهمیت فریع پیدا یم کند. ذهن ما چپر های ما که اینها همه بپر ی چپر

ون هست مثل  ی در بپر ی ی میدانیم که جان منهستند یا هر چپر ی اصل من و ذات من با ذات خدا ییک است.  ،انسانهای دیگر. خب االن حداقل ما یک چپر

ون. به خ دت اطمینان کن. حاال این حالت را مقایسه کنید با و خب این به شما جر یم گوید؟ به شما یم گوید که شما از ترس از شک و از تنهانی بیا بپر

ها را در آن تجسم یم کنیم و به آنها هویت یم دهیم یعنی هویت یم آفقط یک بعد داریم که  وقتیکه ما رفتیم توی ذهن و  ی ن هم بعد ذهنی ماست که چپر

 را تبدیل به مفهوم یم کنیم و تبدیل به 
ی

 یم گوییم این را هم هویت شدن( و فقط آن بعد را داریم . و خدا را یا زندگ
ً
تصویر یم کنیم و بخشیم ) اصطالحا

. تصویر ذهنی ما از خودمان یک تصویر ذهنی دیگری یم سازد یا منعکس یم کند که اسمش خداست خودمان  را هم تبدیل یم کنیم به یک تصویر  ذهنی

 را. 
ی

 در واقع بصورت مفهوم در میاوریم خدا یا زندگ



ی چهره تا از حاال این من در آنجا زندانی شده و جاهل است و یم ترسد و قطع شده   از همیر
ی

ی را کج و ماوج نور ندارد و عقل ندارد  ،بان تو زندگ و همه چپر

 برای ما یم ا
ی
فتد. یم بیند وقنی یک بعد داریم . ببیند موالنا از محصول نهانی انسان صحبت یم کند. حاال امروز به ما یم گوید که چه اتفاق  

و  شود م و جان ما از خودش آگاه بیاینطور نیست که چهرۀ تابان معشوق را ببینحاال ما فرض کنیم که آنجا نیستیم یعنی محصول نهانی نیستیم یعنی 

ها که از جمله اتفاقات هستذهن ما یک  ی ی جان ما که زنده شده به  ،اهمیت اصیل را  . اهمیت فریع داشته باشد  ،وضعیت دیده بشود و آن چپر همیر

با جان ( جان هر کدام از ما )بطور مفهوم وار یم دانیم که جان من حداقل ا نداریم حاال ما اگر آن ر  ارد (که د) آن داشته باشد  ،چهره تابان معشوق

 معشوق با جان خدا ییک است. 

 بصورت هوشیاری میاد به این جهان و قایط کارهای این جهان یم شود و دردش میاد و بیدار  ،پس معلوم یم شود که مانی در کار نیست. هوشیاری
ی

زندگ

ی حالت پی هانی که چسبیده در ذهن و آزاد یم شود  ،ش میاد و معشوق را یم بیند. وقنی دردش میاد یم شود همیر
ی یکدفعه از خودش  . رها یم کند به آن چپر

ی وارد ذهن ن ی و جذب ذهن شود  یمآگاه یم شود و چهرۀ معشوق را یم بینید که نور یم تابد و مثل آینه ای یم شود که هوشیاری حضور یم تابد ویل چپر

 با ذهن بشود  نیم شود 
ی

هانی که بیشپی انسانها به آن مشغول هستند )که تبدیل به مفرغ بشود یا تبدیل به درد یا کینه یا هم هویت شدگ
ی (. یعنی همان چپر

 پس دیگر دردساز نیستیم. 

نیم گوییم که ما حاال کتاب  . کنیم  به خودمان  اعتماد پیدا یم ،ما چون االن یم دانیم که جان منی وجود ندارد فقط جان معشوق است که آمده اینجا  

همان محصول نهانی هستید فقط نگاه نیم کنیم به آنجانی که باید نگاه (یعنی هر انسانی )نخواندیم و سواد نداریم . امروز موالنا به ما یم گوید که شما 

درست ذهن نیست. و امروز موالنا یم گوید که وقنی گل یم  کنیم و به جای بد نگاه یم کنیم. برای پیدا کردن خودمان به جای درست نگاه نیم کنیم. جای

هانی که ما خودمان را به آنها چسباندیم آنها را نشیند آب صاف یم شود. گل 
ی های این جهانی است و صاف شدن این است که چپر ی قایط شدن ما با چپر

ی یم شود. وقنی که صاف یم شود ما یم دانیم که گ هستیم. وقنی هوشیاری در ما صاف یم شود یعنی خالص یم  رها یم کنیم و یم رویم باال و  گل ته نشیر

ون و روی خودش قائم یم شود ما یم دانیم که گ هستیم . آن موقع دی گر اتفاقات شود وقنی هوشیاری میاد به این دنیا و خودش را از اینها یم کشد بپر

ل کننده   دهنده به ما از دست یم دهد.  یا هویت دهنده یا شادی دهنده  یا اهمیت خودشان را بعنوان یک عامل کنپی
ی

زندگ  

 ماه تمام درست خانه دل آن توست **** عقل که او خواجه بود بنده و دربان تو

 

ی نباید به تو اضافه بشود. یعنی این لحظه اصل ما که خود زندگیست تام و تمام است و درست است : پس یم گوید  ی  . تو ماه شب چهارده هسنی و چپر

ی  ی دارید برای شادمانه بودن و آرامش داشیی ی  همه چپر
ی

ی کم ندارد یعنی شما بعنوان زندگ ی س و  . یعنی چپر ناراحنی و حاال شما یم گویید که این همه اسپی

ی اضافه است جر هستند؟  ینها با خودم حمل یم کنم پس ا ه منانی و رنجش و کینه ای کنگر   مربوط به شما نیست. ما االن بیدار یم . آن چپر
ً
آن اصال

ی گفتگوها و بیدار یم شوید به اصلتان و همینکه ب . با همیر ی ر یم شوید یداشویم که آن یک کوله پشنی است در پشت شما که یکدفعه آن را یم اندازید پاییر

نیم چسبد. خب نچسبان!  ها اندازید. ما بزور با چسب خودمان را اصلمان را یم چسبانیم به دردها. هر جر  یم چسبانیم و فشار یم دهیم این یمآنها را 



ی از جنس مال دنیا نیسنی    و از جنس باور از جنس ماشیر
ی

که بزور یم خوایه نیم چسبد. برای اینکه تو از جنس درد نیسنی از جنس هم هویت شدگ

ی دردت میاد. خب نچسبان خودت را . چند بار یم خوایه بچسبانی ؟!!  ! خب بخاطر همیر  بچسبانی

م از بچسبانم و به اینها شب و روز من یم گویم خودم را یم خواهم  ونی هویت اینها هویت بگپر  از هر رویداد بپر
ی
. وقنی هر وقت شما بخواهید از هر اتفاق

ید خودتانر ا  ود و درد میاد. بگپر ود دیگر. آن مپر دارید با یک چسب بد یم چسبانید. و دوباره کنده یم شوید برای اینکه آن مپر  

ی کم ندارد. بله ممکن است خانه شما کوچک باشد و یا حنی خانه نداشته باشید ممکن است که ات ی  در این لحظه که شما باشد هیچ چپر
ی

ومبیل پس زندگ

 ما نداشته باشید. اینها وضعی
ی

های این دنیاست که ما استفاده یم کنیم برای این دنیا و اینها ابزار هستند و ربیط به زندگ ی  است اینها چپر
ی

ت های زندگ

باشند یا نباشند ما زنده هستیم.  آنها  . بیط به این باشنده ای که ما هستیم و  زنده هست ندارد ر ندارند.   

ی که جای خودشان را پیدا کردند شما یم توانید آنها را زیاد کنید اگر بخواهید حاال اگر به این زنده بشویم خب آنها جای   . خودشان را پیدا یم کنند همیر

ها ! نگویید اگر من به گنج حضور زنده شدم پس باید مفلس باشم ! نگران نباشید  ی در این جلسات از موالنا  که  نی نه اینطوری نیست. برای اینکه ییک از چپر

 هوشیاریش را یم دهد  : یم گوید  یاد گرفتیم این است
ی

اگر ماه تابان )ماه تابان این معنی را هم یم دهد که دارد یم تابد ( شما یک آینه ای هستید که زندگ

ان لطمه به خودتبه شما و شما جذب نیم کنید و یم تابانید . بنابراین این یم تابد به کارتان. خب کارتان برکت پیدا یم کند و شما خالق یم شوید . شما 

 دار را یعنی دل من دل  ۀخانکه نیم زنید. یم گوید  
ی

ی زندگ  همه چپر
ً
یعنی مرکز من مال تو است . مال گ هست؟ مال زندگیست . در مرکز من که من تقریبا

م   را از آن یم گپر
ی

م)کمک کننده به زندگ یهای این دنیانی باشد.  (از مرکزم یم گپر
ی   این مرکز من نیم تواند متعلق به چپر

ی رفتنی است مجسم کنید در ذهنتان و با  آن هم هویت بشوید آن را بیایید مرکزتان قرار بدهید م ونی که از بیر ی بپر لتان را بیثل اتومشما نیم توانید یک چپر

. کارتان را دینان را مثل همرستان را مثل بچه تان را نیم توانید مرکزتان بگذارید   

 یا خداست. مرکزتان متعلق به گ هست؟ متعلق به 
ی

زندگ  

 دو جور یم شود کار کرد ییک اینکه در  ماه تابان است از آنجا انرژی سامانخب اگر مرکز شما متعلق به 
ً
دهنده یم تابد پس به کارتان هم یم تابد. اتفاقا

 هستید. از آنجا در واقع انرژی سام
ی

 هست پس شما هم از جنس زندگ
ی

آرامش یم تابد و شادی و ان دهنده و خرد مرکزتان در دلتان ماه تابان است و زندگ

نیاز این لحظه و وارد کارتان یم شود و شما کارتان را خییل خوب انجام یم دهید. یم دانید چرا؟ برای اینکه همه حواستان پیش این است که در این لحظه 

 هستید . نیاز این لحظه که  وضعیت ار 
ی

ائه یم کند یا کار  ارائه یم کند مربوط به نیاز من ذهنی جر هست. نیاز وضعیت جر هست. چون زنده به زندگ

 نیست مربوط به نیاز مرضگونه نیست . 

ی حاال که کارمان را انجام یم  حاال فرض کن که ما من ذهنی داریم و در کارمان هم خییل خوب هستیم داریم کار یم کنیم کارمان را انجام یم دهیم در عیر

ی نیست چون از ا )دهیم  من ذهنی یم خواهد خودش هم معتپر کند هر کاری یم کنیم در این لحظه بیست درصد به کارمان این  (ین بعد ماه تابان خپر

 قدر این کار را یم داند به اندازه کاقی است و هشتاد درصد 
ً
ام یم گذارد کیس از ما تشکر یم کند کیس اصال پول حواسمان به این است که کیس به ما احپی



 به چه درد ی یم خورد . یا این آدم انگار دیم
ً
ی یم کند. ار  دهند به من. آخر این کاری که یم کنم اصال ام ند به من توهیر گذارد. یواش   یمبه من درست احپی

 خالق من بلعیده یم شود بوسیله نگرانیهای یواش 
ی

 وضعیت من آن ذهنی که در من هشتاد درصد زندگ
ً
آن ییک مهم  ویل در   ؟!! مدیده یم شو اصال

مندید  یم دو بعد ار شما یا دو بعد دارید ) در واقع ما یک بعد د . گارسون هستید یا  کارگر هستید یا  دکپی  هستید  یا  نیست که کارتان جر هست شما هپی

 زنده هستیم و 
ی

وقنی  بود؟ جر فرمانده ما بود حاال این عقل  که  عقل عقل که او خواجه بود  : ذهنمان را که دارد یم گوید نداریم( دو نفر نیستیم ما زندگ

های مردنی در مرکز من بود عقل من همه فکر و ذکرش این بود چون من  ی م دیگر چپر م . خب عقل من به  ،از اینجا عقلم را یم گپر از این مرکز عقلم را یم گپر

ی که االن  ی  باید حفظ بو دلم قرار گرفته ه مرکزم قرار گرفت در من یم گفت که این چپر
ً
  باید زیاد بشود. اوال

ً
 یم ترسم و ثالثا

ً
  شه ثانیا

یهای   ی ی رفتنی دل من هست و من اینها را یم خواهم زیاد کنم پس چپر م اگر اینها کم از بیر ی است. و چون از اینها من هویت یم گپر و عقل من همش همیر

دارم. بشوند من نابود یم شوم. ترس دارم و نگرانی   

ی رفته  . کارگر خداست و من هم نیستم. شدهاده شده در واقع دربان و کارگر تو سذهن و یم گوید آن عقل که من ذهنی است االن دیگر از بیر  

 هستید و هویت  . ار یم کند نگرانی منتان را دیگر ندارید کروی خودش  شما بعنوان آدیم که خب االن 
ی

تان را از آنجا چرا ندارید؟ برای اینکه زنده به زندگ

ید.   . صد در صد حواستتان متمرکز به این است که نیاز این لحظه چی هستبنابراین چوب الی چرخ خودتان نیم گذارید . پس یم گپر
ً
ی مثال مشپی

  و بدهید و پاسخ مثبت  دارید به حرفش گوش یم کنید دنبال نیاز این لحظه هستید که شما پاسخ
ی

دارد پاسخ یم دهد. سازنده بدهید. برای اینکه زندگ

رژی من را من ذهنی تلف یم کرد که من جر حاال؟! حاال کارتان چقدر فرق یم کند؟ این دو تا حالت با هم چقدر فرق یم کنند؟ اویل هشتاد نود درصد از ان

ام یم گذارد؟  ام من جر ؟ من به اصطالح معتپر هسکیس به من احپی ؟ ارزش و احپی سازی من پس جر تم؟ معتپر  

 . ها شش نیم شود. بابا تو داری کار یم کنی ی ؟! من ذهنی این چپر تو آمدی خدمت کنی به مردم. حاال شما یم خوایه خودت را اینجا معتپر کنی  

 

 بخش دوم: 

ون. اصدیگر رفته. ما ،آن عقل من ذهنی  ،در هر لحظه ،که هر چقدر بیشپی بهپی پس آن عقل   از درون به  الحاته تمام و درست یم تابد از درون به بپر

ون است همیشه.   بپر

ون از خودمان را  ،را  مانباره این را تکرار کنیم که ما به عنوان من ذهنی عادت کردیم که خارجو د  تغیپر بدهیم تا اوضاع درست بشود . نمیدانیم که ، بپر

ون نیست.  و  ابکاری در ذهن ماستنقشه کل خر  در بپر  

ون درست بشود در اینجا هم یم گوید که ون خانه دل  : برای اینکه بپر ون را مال ماه تمام است از خانه دل از درون دل ما از مرکز ما یم تابد به بپر . بپر

من ذهنی این اشتباه را کرده ما به عنوان  ،چه فردی و چه جمیعسامان یم دهد. شما نروید زحمت بکشید روی دیگران کار کنید. اشتبایه که انسان کرده 



 ما یک مقدار زیادی ) االن من ذهنی ها اینطوری هستند دیگر( بافت یا وضانسان من ذهنی این اشتباه را کردیم که 
ً
ده را که با یعیت های به ثمر نرساوال

ویم به آینده که خودمان را درد همراه است  به ثمر با خودمان حمل یم کنیم. امروز خواهیم دید که ما یک گذشته به ثمر نرسیده هستیم که با شعت مپر

ونمان را درست کنیم . ما دعوا یم کنیم. با دعوا و مرافعه و خشم یم خو بلکه با خشم برسانیم. منتها نه با اخالق خوش . یم زنیم داغون یم کنیم اهیم بپر

ونمان درست بشود ویل این عکس این قضیه است.   تا بپر

ون را بزنید درست کنید آن هم با   اگر بپر
ً
ی و خشم . آن انرژی سامان دهنده شما اوال خشم چه انرژی وارد آن جریان یم شود؟ انرژی زدن و شکسیی

ی که یم گوید )معشوق که  یدهنده است این است که دل شما از معشوق درست بشود و انرژ سامان نیست. تنها انرژی که  این معنی را ( ماه تابان همیر

ون شما بطور معجز هم یم دهد که از شما یم تابد. شما یک آینه هستید . وقنی که آن  آسا عوض ه به دل شما یم تابد و دل شما این را منعکس یم کند بپر

میع رفته و جیا و برکت پیدا یم کند. این حالنی که االن صحبت یم کنیم و موالنا دارد تعریف یم کند فرق یم کند با آن که برسر  بطور فردی و یم شود. 

ی برده. یعنی کلهم به نتیجه نرسیده . بعضی ها معتقد هستند که برسر چندین بار  هاشتباه هم رفته و هیچ موقع  بوجود آمده و خودش را از بیر
ً
ش اصال

یم دهد بصورت جمیع همیشه یک گرویه آمدند و اینها را کاری نداریم ویل آنچه که تاری    خ نشان  از اول بوجود آمده. حاال ما دوباره نابود شده و 

ی بردند و جای آنها نشستند  ی شدند و یک گرویه را از بیر ها و بعد یک گرویه دیگر یک مدنی بدتر از آنها شدند یا حاال یک ذره بهپی از آن از و بعد خشمگیر

ی بردند  ه شده آمدند و آنها را از بیر ی ذخپر و همه ما اینها را به ارث داریم یم بریم. همه ما در این با خشم. همیشه خشم و این خشم و درد در ساییک برسر

ک هستیم و همه انسانها  یک نفر هستند. مشپی  

 در مثنوی که 
ً
 یماین اشاره یم کند. یم میخوانیم موالنا به ار دامروز اتفاقا

ی
ی سه نفر زندگ کنند و بعد معلوم یم شود که این سه   یم گوید توی این کره زمیر

ی من ذهنی  جور هستیم . بلحاظ من ذهنی یک جور  هستیم که بیشپی هم من ذهنی هستیم . و بلحاظ . همه ما یک است نفر هم یک نفر هستند. همیر

ون است. شما اشتباه نکنید بروید همرستان را خشم و رنجش  یا بچه تان را و کدورت و کینه همه اینها هم ییک هستیم . نتیجه اینکه تغیپر از درون به بپر

نقشه نر سامان کننده و نر نظم کنده توی است یعنی خرابکاری در کار خودمان برای اینکه نقشه خرابکاری ما  ! همسایه تان را تغیپر بدهید. فایده ندارد 

ی   یم کند که این هم شده دل ما. تهمیر
ی

 یک باشنده توهیم است بنام من ذهنی که در آنجا زندگ
ی

ا زمانیکه این با ما ش ماست. و آن هم هم هویت شدگ

ون را عوض نکنماست ش ید چون فایده ندارد درون را عوض کنید. ا بپر  

ی است  . عقل ما االن خواجه است خواجه یعنی آقا  ماه تمام درست خانه دل آن توست *** عقل که او خواجه بود  حاال عوض کردن درون همیر

. عقل فعیل ما.   عقل رئیس ما است و عقل هم یم گوید هر چه بیشپی بهپی

ی از مطلنر که خییل مهم است و  ی رفتنی را که یم تواند تعلق داشته باشد و یم تواند بفهمیدنش هم خییل آسان است این است که شما چپر آدم داشته یر

 گفتخودتان نکنید. و ا باشد را با آن هم هویت نشوید و آن را دل
ً
ی را یم ین را هم قبال ر ندارد که ما چهار تا چپر یم . ییک و تکرارش ضی از مرکزمان یم گپر

 مورد امنیت است. اگر در مرکز شما  حس
ً
د . یا باورها که دائما ی رفتنی باشد مثل مال دنیا مثل شخض که ممکن که بگذارد برود یا بمپر های از بیر ی چپر

ند و  ید  اینها را تهدید قرار یم گپر ی بگذارید توی دلتان و از آنها بخواهید حس امنیت بگپر ید . برای اینکه شما یم دانید که اینها دارند از بیر  . نیم توانید بگپر



 کنید ویل بعضی از آنها بهعقلتان هم عبارت از این است که آنها را بیشپی  آنها تشکیل شده  از اگر دل شما از آنها تشکیل شده، حاال اگر دلتان  یم روند. و 

ی بروند یا همه آنها باید  از ر حال باید ه ی بروند  از بیر . بیر  

ها ا چطور حس امنمش  ی ید اگر چپر ها ینی از دلتان یم توانید بگپر ی ی رفتنی باشد و چپر  مثل وضعیت ها از بیر
ً
که االن جر  یم خواهد   ،ی قابل تغیپر باشد؟ مثال

م؟ خب آخر اتفاق که در دست شما نیستاتفاق نر افتند من یم خواهم از آن  . بعضی موقعها اتفاقات عوضی یم شوند؟ چکار یم حس امنیت بگپر

ی؟ خواهید بکنید آیا یم خواهید آن را دلت کنی و حس  نه این نیم شود. امنیت بگپر  

 و آرامش است. خب  یا شما حساب کنید که در خانه دل شما خدا باشد. هوشیاری حضور  
ی

 باشد که پر از زندگ
ی

االن حس امنیت شما چطوری یم زندگ

 مرگ نیم شناسد. شما خوب است حس امنیت را از شود؟ حس امنیت شما از جانی میاد که جاودانه است 
ی

نر زمانی و مرگ پذیر نیست. برای اینکه زندگ

ید   بگپر
ی

ها ؟ و نر مکانی و جاودانیک ی ی یا از چپر  بگپر
ی

وند؟ حاال این ر از زنده بودن زندگ ی مپر ا بخودت جواب بده! واضح است که اگر از بچه هم نی که از بیر

یس یم گوید:   زنده. بپر
ی

م که تغیپر نکند. جر تغیپر نیم کند؟ زندگ خب من از یک جانی یم خواهم حس امنیت بگپر  

 جان تو از قبل اینطوری بوده که آمدی به این جهانویل امروز موالنا یم گوید که 
ً
 ییک  بوده. جان من و جان تو ییک بوده است. اصال

ی
. جان تو با جان زندگ

 یم دهد. اگر  شما اطمینان نیم دهد که به خودتان اعتماد داشته باشید؟ آیا این به شما 
ً
 ییک یم گویید و حتما

ی
یم دانید که جان شما با جان خدا یا زندگ

ان به خودتان بیشپی یم شود شک شما برطرف یم شود؟ تهست اعتماد  

 چطوری و از  
ً
 از باورهای جمع. ما معموال

ً
یم این حس امنیت را؟ از باورها. معموال کجا یم گپر  

و از آن حس امنیت و این را یم گذارم توی دلم  . مار من هم قبول د ارد ل دو م چون جمع قبار ک میلیون نفر این باور را قبول دارد من هم قبول دیم گوییم ی

م. استداللم هم این است که اگر این غلط بود  خب این همه آدم قبول نیم کردند. یم گپر  

و سیایس و گروهای کوچک و حنی گنگها و.. ما دوست داریم عضو گروه بشویم؟ چرا ما در قالبهای میل و مذهنر  ،هم هویت شدن با جمعدر مورد و  

عضی موقعها این ب. یادمان باشد که ویل دلمان آن بشود. ویل این حس امنیت کاذب است  ،یم و آن را بکنیم دلمانبرای اینکه از آنجا حس امنیت بگپر 

ی و ناجور یم شود (من ذهنی  ون و یم رود به من ذهنی کل. خودش را  ل کند متواند من ذهنی فردی را تحنیم  )برای اینکه آنقدر غم انگپر و از آن در میاد بپر

 وقف یم کند م
ً
ود در یک گروه مذهنر و  ثال ی  با اینکار  آیا من ذهنی . را در اختیار جمع قرار یم دهد و شب و روز کار یم کند برای جمع  دشخو مپر از بیر

 بنظر میاد که ما از شر این من ذهنی فردی رها شدیم. چه خوب رفته؟ 
ً
توی یک قالب دیگر که  یماز آنجا در آمدیم و رفتدر واقع ویل  شد نه نرفته. ظاهرا

ی رفت. آنجا یعنی فکر نکنیکل و جمع ما کارهانی یم توانیم بکنیم که در آنجا به ما اجازه نیم دادند. و در قالب این من ذهنی بزرگ  بزرگپی است .  د که از بیر

حمله کنیم به یک جانی .. برای اینکه جمع به ما اطمینان دارد . یا نه تو ذهنمان بگوییم که ما با این یک گرویه را بکشیم یا یم توانید بروید آدم بکشیم 

یم همه آدم رفیق هستیم و از آن ی هر دو م.  جهت بخواهیم حس امنیت بگپر  که این حس امنیت و حس دانسیی
ً
ی د  خصوصا یم ار گایه اوقات حس دانسیی

ی که که موالنا یم گوید که ما هم یم دانیم پس ما هم ما هم قبول داریم و یم گوییم خب یک میلیون نفر این باور را قبول دارد  ی همیر یم دانیم! نه دانسیی



 در دل شماست 
ی

ی لحظه زندگ ی است. خالقیو از آنجا نو به نو انرژی میاد همیر از یک فکرهای جدید میاد . اینطوری نیست که و ت میاد . این دانسیی

م میلیون نفر فقط یک نفر خالق باشد! نه همه انسانها دارد یم گوید که اینطوری هستند.  قدرت هم یم ما عالوه بر حس امنیت که از دلمان یم گپر

یم. قدرت تعریفش  سید؟ آیا حس توانانی عمل کردن است. گپر امنیت یم کنید؟ حس امینت کیس یم کند که نیم ترسد نگران از آینده شما از خودتان بپر

ی رفتنی هست سنیست. آیا حس امنیت داری؟ اگر نداری پ های از بیر ی و بندازید دور و بجای آن خدا را بگذارید. یم بینید که بکنید  . آنها را در دلتان چپر

؟! ب از این « جان من و جان خدا ییک است»که برای اینکه یم گوید   نگران نباشید. به خودتان اطمینان یم کنید  حس امنیت برگشت.  هپی  

یس دارید. خب رفته که رفته! و این ماه درست  . شما که اینقدر ناراحت بودید که فالنی من را گذاشته و رفته   دسپی
ی

االن یم دانید که منبع الیزال زندگ

 کردن 
ی

شما قدرت عملکرد دارید؟ اگر ندارید آیا بودن هیچر کم ندارید. معنیش این است.  مبودن و آراو شاد است و هیچر کم ندارد. این لحظه برای زندگ

ها و وضعیت ها  ی ی رفتنی چپر امید نداریم. وضعیت خراب شده بازار خراب شده بازار از رونق . برا ی اینکه رمق نداریم ما قدرت نداریم.  دل شماست از بیر

ی رفته و دیگر  ینس من از بیر ی ینست و وضعیت های زندگیت دلت بوده و حاال خراب شدهافتاده و بپر ی تو  و  نیم توانم و حال ندارم. چرا؟ برای اینکه بپر

س شدی .  یا از  !! و شما هم یم رفتید و عمل یم کردید. آن هم محدود  ار خوب استقدرت عملت از وضعیت ها میآمد. بنظر یم آمد کبرای اینکه دیپر

ی رفته و شما عمل کردنت  دیگر انرژی ندارد. رقابت با ییک . رقابت یم کردی که خودترا نشان بدیه که من هم یم تونم. خب آن که از بیر  

داری. برای اینکه نو به نو انرژی از آنجا میاد. از کجا یم آورند بعضی ها این حتما ویل اگر دل تو از چهره تابان معشوق باشد قدرت عملکرد داری یا نه؟ 

نرفتند در گوشه اتاق و کیل کار انجام یم دهند و عمل یم کنند. قدرت عملکرد دارند.  شانزده ساعت کار یم کنند و یک خرده غذا یم خورند انرژی را که 

س شدم ناراحتم .    بخزند که ای وای من مردم و دیپر

به من ظلم  فالن موقع چون ناراحتمیا تلفن نکرده و هیچ کس به من توجه نیم کند. دانم چرا ناراحتم. همرسم گذاشته رفته و بچه ام  یمن؟ چرا ناراحنی 

د از شده و.. خب آنها االن دیگر تمام شده االن ماه تمام و درست را بگذار توی دلت  ی که دل ما قرار بگپر ی آن ما عقل  باشد و بگذار که این بدرخشد. چپر

یم. و  خرد یم گپر  

ید؟ حاال   ی رفتنی دل ما باشد چه خرد و چه عقیل از آنها یم گپر های از بیر ی ی که تو دل ما هست را زیاد کنیم اگر عقل ما فقاگر چپر ی ط این باشد که این چپر

د ما عصبانی بشویم. این عصبانت هم  آنجا باشد که اگر   اگر عقل ما اینقدر  ی بپر هانی که دل ما شده لطمه بزند و یا روزگار آنها را از بیر
ی کیس به آن چپر

ه کنیم بعد این خشم و این رنجش و کدورت را بعالوه  ی رفت و ما به ثمر نرسیدیم و همه آنجا دل ما شده . خب یبرای ا نارضاینی و.. ذخپر ها از بیر ی نکه چپر

 این چه عقیل یم شود ؟! 

ی  ی را ش جای خودش نیم بینید هیچ چپر جور نیست برای شما. یم چه نقشه ای از جهان را این عقل به شما نشان یم دهد؟ شما جر یم بینید؟ هیچ چپر

ی خوب دیده نیم شود. همه حقه باز و شار ما چهره تابان معشوق دانید چرا؟ برای اینکه در دل  و ظالمند و هیچ کس  د بتان هستند ال نیست. هیچ چپر

اینطوری نشان یم دهد. خوب نیست. روزگار  بد است. ما بدبخت شدیم.   



ی قویل چهره تابان معشوق وقنی دل شماست ماه ت    را یم شمام و درست وقنی دل شماست همه چپر
ی

ون و شما در دیگران زندگ نگ دیده یم شود در بپر

ی جهانی است و این شخض نیست و همه گرفتار منشان هستند . ما به هم کمک یم بینید  . یم دانید که مردم من دارند و همه من دارند و این یک چپر

 را هم یم بینو منش را که یم بینیم کنند در ییک 
ی

 هستید. یم دانید که یواش یواش خوب یم شود.   نکه شما از آ. برای  یمزندگ
ی

کاری که او از جنس زندگ

 زنده هستید. 
ی

ی نیم کند. برای زنده به زندگ ی نیم کند. روی منیت یم کند شما را خشمگیر  شما را خشمگیر
ی
 هیچ اتفاق

ً
اصال  

ی به من بود؟ نه آیا شما اینطوری ببینید خوب است یا  ؟ ویل در بابا من منظورم تو نبودی؟ پس چرا این حرف را زدی هر کیس شفه کند ! منظورت توهیر

ز بگنجد ***   حالتآن  سید گریبان مدر این بحر در این بحر همه چی  سید میر هر کیس هر کاری یم خواهد بکند شما جا باز یم کنید.  درانید میر  

ی به شما نیست. برای اینکه دل شما از جنس باور نیست. اگر یک باورهای بخصوض دل من است   آنها را یم خواهم هیچ باوری توهیر
ً
پس من دائما

ی بکند خب معلوم است که حال من چطوری یم شود  ! معتپر کنم و اگر  کیس بخواهد به آنها توهیر  

 باشد یم خواهد شما چرا باور را بگذارید دلتان! چه  
ی

علیم باشد و.. باور علیم هم یک باور مذهنر باشد و چه سیایس باشد اجتمایع باشد یا خانوادگ

تئوری جدید میاد. موقیع از کار یم افتد. باور و   

ت اطمینان و شما به این جهتوماتیک جهت را نشان یم دهد و روشن است انم که شما در دلتان یک جهت یاب دارید؟ که به شما از شما سوال یم ک

ی نیستید. شما این لحظه با دارید؟ برای اینکه این لحظه شما هیجان زده منفی نیستید و هیجان منفی ندارید.   خشمگیر
ً
نجا آن دستورالعمیل که از آمثال

 از من شما نمیاد. هیجان منفی هم ندارید و به نیاز این لحظه پاسخ یم دهید و نیاز این لحظه هم چون من ندارید میاد عمل یم کنید و هیچ 
ی

ی زندگ همیر

 
ی

 از   هست که تشخیص یم دهد و این باالنس در زندگ
ی

ن است. آهست. هماهنیک  

آنجا هستید. شما به جای غلط که ذهنتان است نگاه نکنید برای پیدا کردن خدا.  شما یک خپر خوب این است که  ؟ن باشد آلتان دشما نیم خواهید آیا 

ی که چسبیدید آن را رها کنید  ی ون اگر به آن چپر ی که دل ماست و ا اگر نکنید اگر از ذهن بیایید بپر ی آنها را اگر یادمان یم افتند نر گر آن چپر

ی که ذاندازیم اگر جنون ذهن را ببینیم و بشناسیم  ی ست. تمام اینها اهنمان به آن چسبیده رها کنیم این رها کردن معادل آزاد شدن ما و چپر

تاب و  مشغلۀ بیهودۀ من ذهنی رها بشوید. از پیچآدم دیگر  آزاد شده. نهایت آزادی این است که آزادی یعنی شما از  ایناد یم کند و شما را آز 

زاد بشویم. آزادی این است. ن افتادیم آما گرفتارش هستیم االن و به تله آبیهوده من ذهنی که   

 

 بخش سوم: 

 بود ز روی تو مست **** چند که از آب و گل بود پریشان توز روز الست  حرو 



 روز الست را یم آورد تا صحبت کردیم. حاال موالنا روز الست  کیل در مورد   یم گوید از روز الست که هفته گذشته
ً
ند که روح ما اصل کیادآوری  به ما مرتبا

  روز ما از 
ی

 گ بوده؟ محاال ش )اول زندگ
ی

 ! حاال با آنها کار نداریم( ا ممکن است با ذهنتان سوال کنید که روز اول زندگ

 . روی خدا و از  روی معشوق از حداقل این را متوجه بشویم که روح شما قبل از آمدن به این جهان مست بوده  

یم شناسد و از جنس خداست . آنقدر توانانی دارد که روی خودش قائم بشود و خودش خودش را ببیند بنابراین ح ما خدا را رو به عبارت دیگر ذات ما 

من  ن ذهنی است . و از شک در میاورد که این شک مربوط به مور از الست این است. این دوباره به ما قدرت و اعتماد یم دهد منظآینه ایزدی باشد. 

 
ی

 و جدانی از زندگ
ی

ها و وضعیت ها را یم بینید که وضعیت ها هم ناقص هستند. خودش هم  . است ذهنی بر اساس هم هویت شدگ ی من ذهنی همش چپر

 روح چیه؟ مست بوده یعنی چه؟ شما خدا را به من دانم و من که نیم توانم ببینم؟  یمیم گوید من از کجا بدانم ؟ من که ننی من ذهناقص یم داند. 
ً
اصال

 نشان بده ! 

ی   ذهنی است ر در ذهنش تجسم یم کند و یم گوید من یک تصویر ذهنی هستم و خدا هم یک تصویخدا را هم که حداکپر بتوانیم قانعش بکنیم یک چپر

ی نیست.  ی ی چپر ی ذهنی است. نه چنیر  آن مال منیت است و مال من ذهنی است. خدا هم یک چپر

اسمش را یم  «. مسیح »نی وجود دارد که گایه موقعها موالنا یم گوید حاال شما از شک در  بیایید. یعنی به خودتان اطمینان کنید که در شما یک خدای

 این از روز اول یم شناخته. بلکه خدایت شما که  مویس نه آن عییس ) بعنوان فرد( د مویس . نه آنگذارد مسیح. و گایه اوقات اسمش را یم گذار 

 اجازه یم دهد وقنی که ما میاییم  حاال یم گوید الزم بوده چند روزی در آب و گل پریشان تو باشد. بنظر میاد  
ی

جهان یک مدنی  به اینکه خدا یا زندگ

ها هم هویت بشویم منتها مدت کوتایه. مشغول آب و گل بشویم.  ی ها هم هویت بشویم. یعنی برویم توی ذهنمان با چپر ی . یعنی با چپر چند سال. نه بیشپی

 ! سال باشد  9ماه . نیم شود  9بیشپی از نه ماه باشد.  9درست مثل جسم ما که رواست در شکم مادر 

 
ی

 رواست که به اصطالح و برای خدا و یا زندگ
ی

 رواست که ما مدنی  9در شکم مادرمان  ما قانون زندگ
ی

ماه بمانیم و رشد کنیم. در ضمن برای قانون زندگ

 هفت سال شش سال نه و گل قایط بشویم و پریشان او باشیم. یعنی یک مدنی درد بکشیم ی آب و گل بمانیم یعنی برویم توی ذهنمام و آبتو 
ً
 اینکه مثال

 ال. نود س

ن زاییده آو گل هم یک مدنی یم مانیم و یم رسیم. بالغ یم شویم و از  توی رحم آب . مماه یم مانیم و یم رسی 9حاال همینطور که ما در رحم شکم مادرمان 

ی یم دانید یم دانید که از شکم مادرمان    چند که از آب و گل بود پریشان تویم شویم همانطور که از شکم مادرمان زاییده یم شویم.  ی حاال شما یک چپر

ون  ی به نام روح در ما هست که این مست معشوق است و این از قبل هست. که آمدیم بپر ی  و وارد آب و گل این جهان بودیم یک چپر

 شما اجازه بده شما این آبیا خدا را بشناسد؟ و روح من چطوری معشوق  ! گوید که من چطوری روحم را مست کنم  یمشما یم گویید که حاال ذهن من 

 نش نشان یم دهید آب و گل را بهم یم زنید. نزن کوا  ؟ را با واکنشهایت بهم نزن. یم شود که شما واکنش نشان ندهید  و گل
ی

 . همینطور که مکانیسم زندگ

ی مکانیسم ما را از داخل . بعد از نه ماه متولد یم کند ما را از شکم مادر  ی را بشناس آبهمیر ی ون . فقط یک چپر که این دردت که میاد   . و گل میاورد بپر



ی  زاییده بشوی،مثل زن حامله. ز معنیش این است که تو باید ا ی گل یک وقنی هست که یم  بینید   و  مکانیسمش این است . شما  رفتید توی آبیک چپر

هانی که چسبیدین. 
ی ها دارند دردناک یم شوند آن چپر ی ون چپر هانی که چسبیدیم را رها کنیم خودمان را بکشیم بپر

ی و  پس وقتش هست که ما به این چپر

 زاییده بشویم. 

ون جر یم شوم ی را یم گوید که شما بدارد  ؟شما نگویید که من اگر زاییده بشم در بپر  : ه خودتان اطمینان کنید. چند جور موالنا این را بگوید گفتهمیر

 خدا خدایت است و امتداد خداست که  . زل مست بوده یعنز شناسنده خدا بودهاروز از روح ما : و گفت  جان من و جان او با هم ییک بوده
ً
اصال

نرژی هست که از این باشنده که انسان هست بیان یم کند. آن اقائم یم شود بعد خدا خودش را آمده اینجا و بعد دردش میاد یم کشد روی خودش  

    سامان یم دهد نه جنگ و خشم ما بصورت فردی و چه صورت جمیع. 

ه در محیط خانواده بخواهید  ا شما اگر ب ی آدمها را عوض کنید که عوض نیم  شوند و یا وضعیت ها را عوض کنید شما کار به جانی نیم برید بهپی ستپر

ی  فردی  است و به گروه کاری نداریم. شما ممکن است که بگویید  . بکشید عقباست که  روی خودتان کار کنید کاری هم با دیگران ما نداریم. این یک چپر

ی . نشده که تا حاال!  درستود یم و بزنیم و یک جانی را داغون کنیم و عوض کنیم تا ز و شد که جمع بآقا ما دلمان یم خواه ی ی چپر  بشود. نیم شود چنیر

 نشده و نیم شود. 

ی دیگری را جایش بگذارند من من همیشه وقنی گروهها با  ی ند و یک چپر ی بپر ی را از بیر ی ه یم خواهند یک چپر ی  انرژی که دستپر
ً
ارند شک دارم. یم دانم که اوال

 و نر سامان کننده و خشم است 
. اینها هم را یم کنند نقشه خرابکاری در ذهنشان است ر و میدانم آن کسانی که دارند این کابکار یم برند انرژی  منفی

ی نیم شود.  ی ی نیم کند هیچ چپر  ممکن است بدتر هم بشود.  بروند جای آنها بنشینند هیچ تغیپر

ی زمینه است ( آدمها تک به تک روی خودشان  کنیم )    این هوشیاری را پخشاما اگر ما وقت بگذاریم و  کار کنند و به هوشیاری که این برنامه در همیر

 جهان آبادان یم شود. در اینصورت  حضور برسند و این انرژی را صادر کنند 

ی  نیستشما ممکن است بگویید که آقا ما حوصله نداریم و یا وقت نداریم و یم خواهیم زودی درست بشود.  ی ی چپر . چه فردی و نیم شود  نه همچیر

این را بفهمند که روی خودشان کار کنند و این انرژی سامان بخش خدانی را از خودشان پخش کنند. اگر . آدمها باید چه در خانواده شما و چه در جهان 

ونشان را درست کنند.  یمبفهمند دیگر ن ون درست یم شود. نروند بپر شود شما جمع بشوید یک جانی را بزنید  یماول درون را درست یم کنند بعد بپر

ی ن ی ی چپر خانواده با خشم و  یم خواهم این را بدانید و حداقل این را در خانواده رعایت کنید. در شود.  یمخراب کنید و بعد بگویید که درست شد. همچیر

ه و  ی خورد. تمام خرابکاریها توی ش  یماین هم عوض بشود باز بدرد شما نشود که  وضتا ع و جدل که من یم خواهم این را عوض کنم بحثستپر

خودبخود یم بینید که . شما روی خودتان کار  کنید. اگر شما چهره تابان معشوق را بگذارید توی دلتان باور کنید که آن همرس و بچه تان شماست 

 امتحان کنید دیگر! این کار را بکنید. رفتارش نسبت به شما عوض شد. بطور معجزه آسا. شما 

 من و آن توآب کنون روشن است **** رفت کنون از میان آن چو به پسنر نشست  گل



ی و آب ص شما گل را رها یم کنید با شناخت  شما اف یم شود. .این شیشه آب و گل است که گل یم نشیند پاییر
ی

و گل است .  ذهن شما آبهم در زندگ

وع کنید یواش یواش   این لحظه را بپذیرید موازی یم که شما گل را یم شناسید آن را یم اندازید همینکه شما این لحظه را یم پذیرید شما از این لحظه شر

 به شما روشنانی یم دهد 
ی

 . خرد زندگ
ی

 آنجانی را که غلط عمل یم کردید. وقتیکه یم بینید رها یم کنید. رها کردن و تا جنونتان را ببیند یشوید با زندگ
عنی

ش هوشیاری حضور بلند شدن  ی در شما یک عمل است و یک کار است . که این چراغ شما هستید. شما دارید االن بلند یم شوید هوشیاری حضور و خپر

تاریک است االن ویل یواش یواش از این تارییک روشنانی زاده یم شود. که االن گفتیم خالص. آن شمع شما هستید. بعنوان آب خالص یا هوشیاری 

 روشنانی آن تو هست. 

 نداریم. تو  نالمن و مال تو یا  نمن و آ نیم گوید گل که به پسنی یم نشیند آب روشن یم شود و االن آ 

ی هست یادمان نرود  االن برای ما در من ذهنی  د. من یک تصویر ذهنی هستم در ذهن آن و ییک هم مال من که این دو تا با هم میاییک من هستم  . دو تا چپر

ی که یم خواهد به من تعلق داشته باشد هم یک تصویر ذهنی است و من  ی آن تصویر ذهنی را وصل یم کنم به این من ذهنی خودم و اینها را ییک یم چپر

ن است که یک تصویر یقصه است. مالکیت عبارت از ایک الکیت مباشد . مالیکت چیه؟ کنم که این یم شود مالکیت. ولو اینکه مالکیت شما درست 

ی داریم  ورمان داریم یا از بچه مان داریم اینها را به هم وصل یم کنیم یعنی اینها را وصل یم کنیم ایا از بذهنی وجود دارد و ما یک تصویر ذهنی هم از ماشیر

و بزرگپی یم کنیم آن هم دل ماست. و اینها را در دلمان بهپی و بیشپی یم کنیم و اینها مال خودمان را بزرگ  و بعد تصویر ذهنی  به تصویر ذهنی خودمان

ی ذهنی . هم باشد توهم است شما من و مال من اگر درست هم باشد و متعلق به ماست . ییک من هستم و ییک هم مال من. این  در  ستیعنی یک چپر

 نیست.  ذهنتان
ی

 نیست . و از جنس زندگ
ی

 نیست و آن مال من هم از جنس زندگ
ی

 آن من از جنس زندگ

د این تصویر ذهنی و  ون باشد و شما وقنی تصویر ذهنی تان را خودتان بگپر من ذهنی یک جاعل است یعنی جل کننده هویت شماست. انگار ییک در بپر

هستم و من هم باشم . و تمام بگوید من فالنی در خیابان و  ست بگردد را. راست  د را جعل کنپرویز شهبازی است . به اسم من  مناسم بگوید که 

 مشخصات من را به خودش اختصاص بدهد . جعل کرده هویت من را. 

 هستم 
ی

 هویت من را جعل کرده. و من فکر یم کنم که او هستم. یک من ذهنی وجود دارد و من که از جنس زندگ

بگویم که من من را جعل کرده من که یم دانم او این کار را کرده اگر من هم بگویم که او هستم یعنی او دارد توی خیابان راه یم رود من اگر  هویت حاال ییک 

ی ! !! خب در اینصورت که من عقلم را از دست دادم. دیگر من نیستم من او هستم  ی یک چنیر ی   صورت گرفته. چپر

هانی را بخودش وصل کرده و یم گوید من و مال من و ن اگر شما یک تصویر ذهنی دارید که هویت شما را جعل کرده و بطور مصنویع یبنابرا
ی یک چپر

 یم کند و یک خدانی را هم تحساسیت دارد به اینها 
ی

ها را هم  به او اختصاص جسم  و براساس آنها زندگ ی کرده که خدای مفهویم است و یک شی چپر

در ذهنمان که من گ   ک قصه ای است که ما درست یم کنیم یپس این من و مال من اساس جدانی است. توجه یم کنید؟ درسنی و غلیط این ، داده

ویل بیدار بشوید و آنها را میاییم دلمان یم کنیم. موالنا یم خواهد ما را بیدار کند به این حاالت مصنویع و تصنیع که شما هستم و مال من کدامها هست 



ی یم شویم  نجیم خب ما بخاطر آنها غصه یم خوریم و مپر  ی رفت پس آن من و آن توکه این روا نیست. و خشمگیر دل وقنی آن ماه تمام درست  . هم از بیر

ی رفت آن جعل کننده ه  شدم و آن جاعل از بیر
ی

شما که آن من و آن تو دارد.   ویت است من یم شود آن من و آن تو نداریم . برای اینکه من از جنس زندگ

ون هم گفتم که کارتان چطور یم تواند  ون هم سامان یم بخشید. در بپر وقنی شما خوب باشد. االن فقط پخش کننده عشق خدانی هستید. البته در بپر

تو کاری که انجام یم دهید پول خونر در  محال هست که شما در اینصورت کار. گذارید توی آن  یم  تان را یانرژ  مکار یم کنید و نگران منتان نیستید تما

 اگر پول مورد نظرتان است. البته امکان ندارد. به اندازه ای که شما یم خواهید پول در نیاورید.  نیاورید. 

ه باد دولت خندان توقیرص رویم    کنون زنگیکان را شکست **** تا به ابد چی 

ی شایه که ی شاه است. همیر   . دل من نشستهاالن توی  قیرص رویم همیر
ی

ی زندگ سفید رومیها  کهسمبولیک این است  قیرص رویم که در اینجا آورده  . همیر

 ها سیاه بودند . حاال 
ی

  در اینجا رویم  بودند و زندگ
ی

 و سپاه نور و روشنانی است و زنیک
ی

گ  و درد تپر
ی

که ما به آنها چسبیدیم. اینها است  هم هویت شدگ

 ایه است. ی. این هم یک لشکر س برای خودشان الگو هستنددر ذهن ما 

شما. شما شمع هستید . هوشیاری حضور شما شمع است. چیه؟ کاقی است که یک شمیع روشن کنید شمعدر تارییک  حاال شما با تارییک نیم جنگید شما  

وع یم کند به روشن در شما یک ریزه یک ریزه که با این لحظه موازی یم شوید و اتفاق این لحظه را یم پذیرید  هوشیاری بیدار یم شود و این شمع رو شر

 این کار را ادامه یم دهید 
ً
ونی دلتان شده و وضعیت ها وقنی خرد از شما به این جهان میاد و به شما کمک یم کند. در آن حالکردن. مرتبا های بپر ی نی که چپر

ی که یم شویم دکج و ماوج و عوضی می ی یم شویم. خشمگیر  را که یم بنداد ما خشمگیر
ی

 را یم بندیم . در زندگ
ی

آدم  ،آدم منفی یم شویم،م یوباره در زندگ

ه جو یم شویم . خدا هم چون در را بستیم نیم تواند کمک کند  ی توانند کمک کنند . کیس که من ذهنی دارد پر از رنجش است و  یممردم دیگر هم که نستپر

ی باشید. خدا را بسته در مردم را هم بسته. در م بسته . هر کیس که کینه است در خدا را هم بسته در مردم را هپر از   و  انهشما نشینید توی خ مطمی 

 یم بینید 
ی

 کمک یم کند در اینصورت شما مردم را از جنس زندگ
ی

و انرژی خدانی را عشق و زیبانی و بگویید که کیس به من کمک نیم کند. یا به شما زندگ

ی و ناراضی هستید و همه ر ا مسئول میدانید غپر از خودتان همه را مالمت یم کنید شما جمع یم شوند  شادی را پخش یم کنید و مردم دور  یا نه خشمگیر

 و تنها میمانید. حاال میل با شماست! مردم از دور و بر شما پراکنده یم شوند 

ی شاه و باید شمع خودتان را روشن کنید تا این قیرص رویم یعنی  تارییک ها یم روند دنبال کار خودشان. و شما اینها را  بعد بیاد در دل شما و تابان ماه همیر

 یم اندازید. 

ه باددولت حاال جر میاد؟  ه و قالب استابد تا دولت معشوق    خندان تو تا به ابد چی  باید تمام انسانها بحضور و هیچ رایه هم وجود ندارد.  چپر

ها حل کنیم. آخر ش ین همه نر نظمیها ا،ها  حاال این همه شلوغ و پلویعی  . برسند  ی اینها را ما نخواهیم توانیست با حقه بازی و سیاست بازی و این چپر

جهانی را گ یم تواند حل کند؟ با سیاست و خواهیم شد که بیاییم و به حرف بزرگان گوش کنیم. این مشکالت را گ یم تواند حل کند؟ مشکالت مجبور 

انسانها  . خدانی در ما کار کند و ما باید راست بگوییم و عشق داشته باشیم یبدهیم که این انرژ دیگر فایده ندارد. باید ما اجازه حقه بازی و  دروغ و اینها 



و واکنش نشان نیم دهیم سالمنی روح را ما در انسانها تشویق یم کنیم هم در جمع یم شناسند و  هم در فرد یم شناسند. وقنی عشق را یم شناسند 

ی بد را در آنها زنده یم کنیم بوجود یم آوریم.  ه یم کنیم همان چپر ی ی یم شویم ستپر  . وقنی واکنش نشان یم دهیم خشمگیر

ه باد: یم بینید که موالنا میگوید  ه خواهد بو   دولت خندان او تا به ابد چی  ی  ندهیم . چه تا به ابد چپر د ما باید حواسمان را جمع کنیم که هزینه بیشپی

 و چه جمیع. فردی 

ی پدر و مادر و بچه  ی ندهید.  چاره ای نداریم ما ا کوشش کنید که هزینه هفردی در خانواده بیر جز اینکه معشوق را در دلمان راه بدهیم و این  بیشپی

ی رفنی را بکنیم و بندازیم دور  های از بیر ی ه نکنیم . متچپر ی  در این واضع باشیم مذاکره کنیم آرام باشیم و با وضعیت این لحظه ستپر
ی

موازی باشیم با زندگ

فت یم کنیم شکرگذار باشیم تا ببینیم دولت خندان معشوق  ه بشه. لحظه و وضعیت ها را بپذیریم صپر کنیم و یک ذره که پیرسر  ما چپر
ی

 در زندگ

 ناله کنم گاه گاه **** ز آنک مرا شد حجاب عشق سخندان توای رخ تو همچو ماه 

دهد. رخ تو و ذات من ییک یزیباست و هم یم درخشد هم انرژی سازنده را از من بیان یم کند هم به من شادی مهم یعنی یم گوید رخ تو مثل ماه است. 

عشق سخندان تو ... عشق هم سخندان وقنی که    کنم. گ من انسان ناله یم کنم؟   ویل من گایه ناله یماست. پس ذات من آرامش و شادی است 

) این هم یک کمک است( عشق سخندان اگر در ما زبان باز نکرده مثل بچه دو ساله هنوز زبان باز است. وقنی عشق سخندان هنوز در ما زبان باز نکرده 

حرف یم زنیم ویل زبان عشق را نیم ت نخواهد کرد. ما هم اگر تو آب و گل و توی ذهنمان صحب. آن بچه وقنی که یس سالش بشود و آنطوری نکرده 

ن غافل بشویم مثل موالنا که این غزل را یم آیک لحظه از ان گاهگایه ناله یم کنم حنی اگر ما به هوشیاری حضور برسیم انس. یم گوید من شناسیم 

باید خاموش باشم برای اینکه دارم دور یم شوم از تو . دارم یم روم به ذهن. االن که دارم حرف یم زنم انگار وقنی که غزل تمام میشود یم گوید من  . گوید 

ان باز نکنه در ذهن پس عشق سخندان اگر زب روی تو را نگاه کنم.  اره) خود دارد خودش را میارد باال( و من باید برگردم دوبکه خودم دارم حرف یم زنم 

 . ی من ذهنی وز هنبرجی از ما که ویل از آن متولد یم شود و عشق سخندان سخن معشوق را یم گوید. موالنا سخن معشوق را یم گوید. ما یم شود همیر

راهنمانی که ما عشق سخندان  درد را اصل یم دانیم. پس این هم یکسخنان بیهوده من ذهنی را یم گوییم. سخن درد را یم گوییم و  یمتوی من ذهنی هست

ون    و کاقی است که بدانیم این را  یمهست که عشق سخندان یا که ما کاری نباید بکنیم . ما از جنس عشق هستیم فقط کاقی است که از ذهن قدم بذاریم بپر

 . ی وع کنیم به سخن عشق را گفیی  ما بعنوان عشق سخندان شر

 

  بخش چهارم: 

وع کردیم که امروز دنباله آن را بخوانیم و در هفته های  . این قسمت دنباله مثنوی را برایتان بخوانم ر اجازه بدهید د گذشته یک قسمنی از دفپی سوم را شر

 برای اینکه یادآوری بشود موالنا به ما گفت که



ز  ز **** خلق جمله علنر اند از کمی   یار علت یم شود علت یقی 

ز کف در وی هر خیس دعوی داودی کند **** هر    زند که بی تمیی 

 از صیادی بشنود آواز طی  **** مرغ ابله یم کند آن سوی سی  

 احمق گ هست
ً
یک قضاوت است و یا اشکایل را در برسر نشان یم دهد. بعد آیا این صحبت موالنا فقط . موالنا راجع به احمق حرف یم زند که واقعا

که ما این قسمت را یم خوانیم این است که ما بهرحال این من ذهنی وعلنی  . متوجه یم شویم که این یک قضاوت نیست و احمفی را دارد تعریف یم کند 

. حالیمون نیست که یک من تصنیع داریم که این من ماتیک یاد گرفتیم. این را ما یک جوری به ارث بردیم و اتو را که احمفی هست در خودمان بشناسیم

 جدا کرده و این همه بال بر ش ما آورده و ما هم متوجه نیستیم. 
ی

 ما را از زندگ

 یم گوید همه مردم از درون 
ً
وم ش اصل مطلب(  مریض هستند و مسلما ض یم هر کیس که مریض است بسوی مری) فقط خالصه معنی یم کنم و مپر

 داریم بسوی مریض یم رویم اگر بیدار نشویم. بنا به قانون جذب.  نی رود یعنی اگر ما من ذه

 هوشیار به هوشیاری خدانی است . است داود کیس است که هوشیار  . نیستاز من ذهنی ساخته شده ویل داود  ههر آدیم ک   هر خیس : یم گوید 
یعنی

د و از او تقلید کند . در واقع ادست یعنی  در وی بزند ستددعوی داودی کند یعنی هر کیس بدون تشخیص  یم گوید هر خیس  صیادی ز یک او ر ا بگپر

ما اگر ابله باشیم به سوی او یم ر ویم . پس که بدام بندازد.   است که دارد آواز پرنده را در یم آورد تا شما را دارد آواز طپر را یم شنود . منتها این صیاد 

ان یا اشخاض برویم که ادعا دارند که به هوشیاری حضور رسیدند   ل آنها . بادنه و ما خرد خودمان را بگذاریم کنار و برویم بنباید بسوی رهپر

ز ازو بگریز اگر چه معنویست  قد را از نقل نشناسد غویست **** هی 

ز دعوی کند او در شکیسترسته و بر بسته پیش او یکیست   **** گر یقی 

ز نبود احمقست ز کس گر ذیک مطلقت **** چونش این تمیی   این چنی 

ز ازو بگریز جون آهو ز شی  **** سوی او مشتاق ای دانا دلی    هی 

   دارد احمفی را تعریف یم کند 

 نقد است و ما داریم خرجش یم کنیم 
ی

 یم کنیمو یم گوید اگر این لحظه که زندگ
ی

 را در این لحظه زندگ
ی

اگر این را از جامد شده و از به ذهن در ، زندگ

ادعای  کیساگر   البته اگر کیس ادعای داودی کند حتما داوود نیست. )یا اگر کیس ادعای داودی یم کند آمده آن نشناسیم در این صورت احمفی هستیم. 

  ،قد را بطور کیل نحاال میگوید اگر کیس  ( حتما به گنج حضور زنده نیست. گنج حضور بکند 
ی

از جامد شده آن نشناسد این را ا در این لحظه نقد ر  زندگ

بربسته یعنی جامد پیش او   ده یعنی روییده شده و زنرسته   سته و بر بستهر  چه ظاهرش معنوی است . تو از او بگریز اگر و قویست یعنی گمراه است 



 زنده در این لحظه است و شما از جنس این لحظه هستید ییک رفته توی ذهنش و جامد شده ییک است ) باز هم دارد به همان اشاره یم کند( 
ی

با . زندگ

 یم کند. این دو تا پیش او ییک است! نه این دو تا ییک نیست ییک زنده هست و دیگری زنده است. 
ی

  تصویر ذهنیش زندگ

ی دارد   مثل ابر یم ماند. بدانید که او در شک است. من ذهنی همیشه در شک است برای اینکه ریشه ندارد.  حاال اگر دعوی کند یعنی ادعا کند که یقیر

ی ام ه من ذهنی ینکجان ما با جان معشوق ییک بوده تا ما از شک درد بیاییم. برای ا: گوید که به ما یم  ارد روز من چندین دفعه گفتم که موالنا دبرای همیر

 است.  دشهمیشه در نر اعتمادی به خو همیشه در شک است. 

ی  و این تشخیص را ندارد پس احمقیم گوید اگر این شخص زرنگ مطلق است   است.  چون این تمیپر

ح هسنی و تو مرده را سیتو م: بسمت کوه یم دوید تا برود باالی کوه. یک کیس دنبالش دوید و گفت بعد موالنا یک قصه ای را به ما گفت که عییس 

؟ گفت عییس آنقدر تند یم دوید که جوابش را نداد ویل او نجر اینجات یم دیه کیس هم دنبالت نیست برای  قدر فرار یم کنی و از جر داری فرار یم کنی

. تو م، بخاطر خدا بایستگفت که دنبالش دوید و    سیح هسنی و برای من مسئله پیش آمده که تو نباید فرار کنی

وم  : گفت . از دست احمقان در مپر  جلوی من را نگپر

او روح یم دیم کیست که تو ر ا قبول نداشته باشد .. برای چه از درست یم کنی و به پرنده گل مرده را زنده یم کنی و از  تو  : ه و بعد آن شخص گفت ک

وی؟ گفت من آن اسم اعظیم که  هانی دست احمقان در مپر
ی که تو یم گونی   یم دانم آن را به هر موردی که پیش آمد خواندم و آن اثر کرد یعنی همان چپر

 
ً
های ناپایدار را در آن جای داده بود و از آن اما به دل احمق   برای کور خواندم بینا شد و برای مرده خواندم زنده شده  مثال ی  که چپر

ی
انرژی یم گرفت و زندگ

 یم گرفت خواندم ویل اثر نکرد . 

 گفت اثر کند. گفت نه ) این هم دلیلش بود که گفت(  چطور اثر نیم کند باید : گفت 

 ** رنج و کوری نیست قهر آن ابتالستقهر خداست  احمقر  رنج

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

 آنچ داغ اوست مهر  او کرده است **** چاره ای بر وی نیارد بر دست

های ناپایدار در دل ما هست ما را توانند کاری بکنند. تنها نور ایزدی است که یم تواند این دل ما را که نیم گوید مردم   یم ی نر عقل کرده  بعلت اینکه چپر

د که بارها گفتیم و ما تبدیل به آن یمفقط نور ایزدی ) نور ایزدی   شویم.  هم از موازی شدن با این لحظه یواش یواش در ما متولد یم شود و جان یم گپر

ج و کوری این ابتالست . یعنی آدم مبتال یم شود به یک مریضی هم رناما این دردی که از احمفی به ما مستویل شده این قهر خداست ، و گفت که این رنج

کمک کند به ما. اما   ما را نجات بده و  مردم کمک یم کنند وهم خدا کمک یم کند. خدا کمک یم کند این سیستم ما طوری طرح شده که در مقابل امراض



یم ما افتادیم به توهم و در خدا را هم بستیم بنابراین دچار ای ی رفتنی تشکیل شده و ما از آن هویت یم گپر های از بیر ی ن هستیم که انرژی وقنی دل ما از چپر

 ن
ی

 در را باز کنیم.  خواهد به ما کمک کند؟ نه ما هستیم که در را بستیم و ما یم توانیم یمخدانی به ما نرسد. آیا زندگ

د که   حاال آخر ش این نتیجه را یم گپر

صحبت احمق بیس خونها که ریخت****  ز احمقان بگریز چون عییس گریخت  

ز دزدد هم احمق از شما****  اندک اندک آب را دزدد هوا  دین چنی   

آمنست او آن بی تعلیم بود****  آن گریز عییس نه از بیم بود   

 
ی احمفی که ما از آن یم گریزیم، احمق خودمان است. گفتیم از دلمان که  نطوری هست یم گریزیم مثل عییس. آموالنا یم گوید تو از احمقات بگریز. اولیر

منیت هستند از  عییس یا مسیح خدایت ما است اصل ما است . از احمفی ما یم گریزد. در مراحل اولیه از کسانیکه یم خواهند ما را تحریک کنند و دچار 

د.   آنها هم ما خودمان را حفظ یم کنیم تا هوشیاری حضور در ما جان بگپر

و یم گوید همانطور که آب را . مشخص است که معنیش     *** صحبت احمق بیس خونها که ریختزاحمقان بگریز چون عییس گریخت  : یم گوید 

اگر من  ما هم اگر کسان من دار رفت و آمد کنیم که وقنی که ما من داریم میل داریمهمانطور که آفتاب رویش یم افتد یواش یواش آن را یم دزدد. ش

دین را از ما یم دزدد. هوشیاری حضور است( که در اینجا آن را از ما یم دزدد. همان ذهنی داشته باشیم با من های بزرگپی مصاحبت کنیم ) دین در اینجا 

آن گریز عییس از این نبود که یم : اشد بخار یم شود و یم  رود و تبدیل به جامد یم شود. یم گوید یعنی هر هوشیاری حضوری هم که وجود داشته ب

یم.  از ترسید . برای اینکه عییس ایمن بود و این برای این بود که ما   او یاد بگپر

 : حاال بقیه ماجرا 

وع یم کند بنام  ش است. « ناکردن نصیحت انبیا در احمقان اهل سبا و حماقت ایشان و اثر  »االن موالنا یک قصه ای را شر  این تیپی

تفسپر بخوانید در ضمن یادآوری کنم که تفسپر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مثنوی بسیار بسیار مفید است و اگر یم خواهید اینها را به  

 یک شی هفت جلدی بخرید در امریکا هم هست و از آنها استفاده کنید. 

 : د یم گوی

 **** کز دم احمق صباشان شد وباسبا یادم آمدم قصه اهل 

ی اهل سبا را. که از  دم احمقان یا انرژی که احمقان از خودشان  از سخن احمقان یا یم گوید االن که صحبت احمق یم کردم یادم آمدم قصه مردم شزمیر

ی است و ما هم اهالیش هستیم اینط ی کره زمیر وری که صادر یم کردند صباشان تبدیل به وبا شد. یعنی گرفتار نابسامانی شدند. به نظر میاد سبا همیر



ی صحبت یم کند که در قالب قصه بچه ها که ببینیم که رفتارشان بسیار شبیه  موالنا دارد این را طرح یم کند و ما هم اهالیش هستیم . و دارد از شزمیر

 . ی  رفتار ما است در روی کره زمیر

 ماند به شهر بس کالن **** در فسانه بشنوی از کودکانآن سبا 

 شبیه یم ماند و در افسانه ها 
ی

ی سبا به شهر بسیار بزرگ  ز قصه کودکان یم شنوی . یعنی از افسانه کودکان یا ا . از کودکان یم شنوی ،یم گوید آن شزمیر

گوید این و االن توضیح یم دهد که جر یم خواهد بگوید. یم خواهد قصه ای را از زبان کودکان بگوید که بنظر میاد با حقیقت جور نیست ویل خودش یم  

ی قصه کودکان جستجو کن   در ویرانه گنج هست. راز را در همیر

 افسانه یم آورند *** درج در افسانه شان بس رس و پندکودکان 

 انه هانی یم گویند ویل در آن افسانه ها راز و رمزها و پنده های زیادی هست. کودکان افس

 گویند در افسانه ها **** گنج یم جو در همه ویرانه هاهزلها  

های هزل به اصطالح آمیانه یعنی مزخرف خییل زیاد یم گویند. در قالب افسانه ویل تو بدقت گوش کن چون ممکن است در ویرانه گ ی ج نیم گوید چپر

ی اینکه در این داستان قالب افسانه کودکان من یم گویم یک حقیقنی نهفته است که اگر خوب   دقت کنی یم فهیم. باشد یعنی در حیر

 بود شهری بس 
ز
 عظیم و مه ویل **** قدر او قدر سکره بیش ب

 بود و اندازه آن به اندازه یک بشقاب بود. سکره یعنی بشقاب . 
ی

 (داریم افسانه بچه ها را یم گوییم)شهر بسیار عظییم و بسیار بزرگ

 بس دراز **** سخت زفت زفت اندازه پیازبس عظیم و بس فراخ و 

 باید بود آنقدر مستحکم بود مثل پیاز. شما یم دانی ماین شهر بسیار دراز و بزرگ و مستحک
ی

د راجع به جر صحبت یم کند. ما در این لحظه در شهر بزرگ

 کنیم بنام حضور . هفته قبل گفتیم که 
ی

عمق ما بینهایت است یعنی فضای پذیرش حضور بینهایت است تمام باورها و تمام رفتارها را در خودش جا زندگ

اگر آن اتفاق که در ما افتاده زنده بشود در آنصورت ما وارد شهر بسیار بان تو  آینۀ جان شده چهرۀ تا : که موالنا امروز گفتا همانطور  یم دهد همه م

 عظییم یم شویم بنام شهر عشق یا فضای یکتانی این لحظه. 

 یم کنند که 
ی

کل آن را   اگر ویل ما فضای یکتانی این لحظه را تبدیل کردیم به ذهن که گفت اندازه بشقاب است و همه انسانها در یک جانی بنام ذهن زندگ

 
ی

با باورهاست نگاه کنید مثل پیاز است. حاال پیاز الیه های متفاوت دارد این الیه ها بهم چسبیده سفت . این الیه ها شما فرض کنید که هم هویت شدگ

ی دردهای ما است. مثل پیاز.   و چسبشان هم همیر

 مجموع اندرو **** لیک جمله سه تن ناشسته رومردم ده شهر 



 خالیق بی شمار **** لیک آن جمله سه خام پخته خوار خلق و اندرو 

ی چند تا آدم هست؟ ویل همش سه نفر ناشسته رو. ناشسته رو روی   در  . ن جمع بودند آیعنی مردم ده شهر در  یعنی ناپاک. ما میاییم به این کرۀ زمیر

ونمان به گل الوده یم وشد و رویمان ناشسته   های این جهانی هنوز  جهان بعنوان هوشیاری صورتمان را بپر
ی

است. یعنی آلوده یم شویم به هم هویت شدگ

 تیم یعنی ناپاکیم. ویل همان هوشیاری هستیم. سصورتمان را نش

شمار، اما همش سه تا خام پخته خوار. خام یعنی نرسیده و بالغ نشده . پخته خوار یعنی مفت خور. مفت خور یعنی ما  یم گوید در آن خلق و خالیق نر 

های حاضی و آماده را به ما بدهند و ما بجحاضی  ی های مرده هستند یعنی چپر ی ویم نیستیم که فکرهای خودمان را خودمان خلق کنیم و فکر کنیم. پخته چپر

نیم. این لحظه و باورهای دیگران را برداریم و مال خودمان بک ویل در اصل ما باید فکرهای خودمان را خودمان خلق کنیم و نباید تقلید کنیم.  (یعنی فکر)

 اگر  در آن شهر کالن هستیم که امروز گفت از آن شهر کالن یم توانیم نر آفرینیم. 

 حاال خودش توضیح یم دهد 

ز **** گر هزارانست باشد نیم تنجان ناکرده   به جانان تاخیر

اگر هزار تا هم باشند یم ، جانان برویم به سوی معشوق و خدا بریمبیدار نشدیم که بسوی  و  یم گوید اگر ما بعنوان جان با عجله بسوی جانان نرفته ایم

 .. هشود یک نصف

ی هست پس چرا شما یم گویید سه نفر  اینها بسوی جانان نتاختند. دارد : یم گوید  ؟! یعنی به این سوال جواب یم دهد که این همه آدم روی این زمیر

 ما هم شنوشت اهل سبا را داریم و خییل شبیه هستیم. حاال دارد این را توضیح یم دهد. راجع به اهل سبا صحبت یم کند 

ز و دیده کور **** از سلیمان کور و دآن ییک   یده پای موربس دور بی 

ی بود اما کور بود. سلیمان را نیم دید ویل پای مور را یم دید. از آن سه نفر. ییک ی بود دوربیر ی بیر  را نیم یم گوید ییک بسیبار تپر
ی

 از خاصیت های ما که زندگ

( بینیم ویل در جهان مادی پای مور را یم بینیم. پس هوشیار هستیم به همان دل ما  ی رفتنی های از بیر ی ماده است ما هوشیار هستیم به پای مور. )به چپر

 سلیمان و مور و .. برای مثال استفاده یم کند. اما راه را سلیمان را نیم بیینیم. دارد راجع به 

ز گوش و سخت کر ****  وان دگر   جو سنگ زرنج و در وی نیست یک گبس تی 

 عور و برهنه الشه باز **** لیک دامنهای جامه او درازوان دگر 

ی بود ویل بسیار کر بود.   (راجع به قصه کودکان صحبت یم کنیم. )ییک دیگر بود گوشهایش بسیار تپر



یگوش ویل کر است. گنج است از شما   ی است . االن اینجا هم یم گوید که تپر بیر ی سید که چه جنبه ای از ما هست که کور است ویل بسیار تپر خودتان بپر

 ویل یک جو زر در او نیست. 

مرده . عالقه به مرده دارد. عالقه به تن  حاال سویم را یم گوید که لخت وعور است اما الشه باز است . الشه باز یعنی با فرم بازی یم کند. الشه یعنی 

با وجودی که لخت هست دامن های او بسیار بسیار دراز است. لخت  مرده دارد. پس بنابراین عور است عالقه دارد به تن بازی ) تن مرده( به فرم اما 

 است ویل دامنهایش دراز است. حاال ببینیم که اینها جر هستند. 

 رسند **** من هیم بینم که چه قومند و چندر اینک سپایه یم گفت کو 

 بامگشان **** که چه یم گویند پیدا و نهانآری شنودم گفت کر 

کر گفت ند.  کور گفت که من سپایه را یم بینیم که دارند یم آیند . با وجود این که کور هست. من یم بینم که اینها از چه قویم هستند و چند نفر هست

 که من صدایشان را یم شنوم و یم دانم که آشکار یا نهان یعنی بلند یا درگویسر به هم جر یم گویند. 

ند از درازی دامنمگفت ترسان زین منم *آن برهنه    *** که بیی

ند.  ند و دامنم  آن برهنه هم که لخت بود گفت از این من یم ترسم برای اینکه یم ترسم از درازی دامن من بپر کوتاه بشود. ) برهنه دامن یعنی دامنم را بپر

 دارد(

ز بگریزم پیش از زخم و بندکور گفت   اینک له نزدیک آمدند **** خی 

یم بگریزم قبل از اینکه ییم شوند اینهاشند رس دارند نزدیککور گفت که  ی ند و ببندند و بزنند و زخیم کنند. دند. برخپر  بیایند و ما را بگپر

 هیم گوید که آری مشغله **** یم شوند نزدیکیر یاران هلهکر 

 و یک کاری بکنید.  نزدیک شدند . هله یعنی آگاه باشید اره من هم همه شان را یم شنوم . خییل یم گوید که کر 

 دامن **** از طمع برند و من ناآمنمآوه آن برهنه گفت 

 برید. برهنه گفت که دریغا حیف از این دامن من که اگر اینها برسند از طمع دامن من را خواهند 

شنو است. همانطور که گفتم برهنه ای است که دامنش دراز است کوری است که نیم بیند  ی ی است و کری که تپر بیر ی  ویل تپر

ی حاال ببنیم که اینها چه جنبه ای از ما هستند.  ی بیر توضیح خواهد داد موالنا. شما قبل از آن خودتان فکر کنید که چه جنبه ای از ما کور است ویل تپر

شنو است و برهنه است ویل دامن بسیار درازی دارد. . کر است واست ی  یل تپر



ون شهر را   آمدند **** در هزیمت در دیه اندر شدندهشتند و بی 

ون و در هزیمت یعنی فرار  . از ترسشان شهر را رها کردند و آمدند بپر  وارد دیه شدند. ده یم دانید کجاست؟ ده همان من ذهنی

 لیک ذره گوشت بر وی نه نژند ****اندر آن ده مرغ فربه یافتند 

ود و نبگوشت نبود. در این مرغ چاق یک ذره گوشت ن یک ذره  آیعنی در آن ده یک مرغ بسیار چاق یافتند. داریم قصه یا افسانه بچه ها را یم گوییم . در 

 کهنه شده بود. 

 زخم کالغ **** استخوانها زار گشته چون پناغ خشک وز مرغ مرده 

 کهنه شده بود و به اندازه ریسمان نازک شده بود. یم گوید این مرغ مرده و خشک شده و از زخم کالغها استخوانهایش بسیار بسیار  

 سی  زان هیم خوردند چون از صید شی  **** هر ییک از خوردنش چون پیل 

را یم خورد شکارش را یم خورد و  د افتادن و خوردن همانطور که شپر صییم گوید از این مریعی که گوشت نداشت و استخوانهایش شبیه ریسمان شده بود 

 مثل پیل سپر شدند. از خوردنش 

 چون سه پیل بس بزرگ و مه شدندخورند و بس فربه شدند ****  هر سه زان

 از آن خوردند و بسیار چاق شدند مثل پیل بسیار عظیم و فربه شدند. یعنی هر سه 

 کز فربیه هر یک جوان **** در نگنجیدی ز زفنر در جهانآنچنان  

 گنجیدند.   یمجهان نآنقدر بزرگ شدند بزرگ شدند و بزرگ شدند که از چاقی در جهان نیم گنجیدند . هیچ کدام در 

گوید در تمام   یمبقیه قصه را خواهیم خواند تا ببینیم به این سه نفر که دهد شما در موردش فکر کنید تا هفته آینده چه حالنی از ما را موالنا نشان یم 

یعنی در آنها ترس ایجاد شد و در رفتند به یک بودند که اینطوری بودند ترسیدند یکدفعه شنیدن و دیدن که قویم حمله یم کند این مملکت سبا سه نفر 

 نداشت و استخوانهایش را هم از بس کالغها خورده بودند مثل ریسمان نازک شده بود و از آن آنقدر خوردند و ده . و بعد یک مرغ چاق یافتند که گوشنی 

 گنجیدند .   یمتا چاق شدند مثل فیل که در جهان ن خوردند 

ز   ز با چنی   در برون جستند و رفتی و هفت اندام زفت **** از شکاف گیی

ون. اندامشان بزرگ شده بود. از شکاف کوچک در یعنی با این همه که خییل گنده شده بودند و هفت  ی و رفتند بپر
ون رفتند و جسیی  از شکاف مرگ بپر

 بی جا رهیستخلق ناپیدا رهیست **** در نظر ناید که آن راه مرگ 



راه مرگ خلق راه ناپیداست و دیده نیم شود و آن یک راه نر جانی یم گوید با وجود اینکه این همه ) البته توجه یم کنید که آنها همش توهم یم خوردند( 

 شود.  یماست یعنی با چشم ذهنی دیده ن

 که هست آن مختقز کاروانها مقتقز **** زین شکاف در  نک پیابی  

 شکاف **** سخت ناپیدا و زو چندین زفافجوبی نیابی آن بردر ار 

ی   یمیم گوید که اینک ببیر و از  که کاروانها دارند به دنبال هم  دارند رد یم شوند . یعنی پشت ش هم یم روند یعنی ما انسانها پشت ش هم یم رویم و یم مپر

ون. و اگر جستجو کنی این شکاف را ر  ویل خییل ها از آن راه به پیدا نیم کنی بسیار ناپیداست وی در این شکاف در که پنهان است داریم یم رویم بپر

 زو چندین زفاف یعنی از آن راه بسوی خانه بخت یم روند. عرویس یم روند. 

کمک کنید و و هفته دیگر   دیگر موالنا این سه نفر را به ما توضیح خواهد داد. شما هم یم توانید بروید و بخوانید و ببینید که معنی اینها جر هستهفته 

.آیا این مربوط به ساختمان من از این کور و کر و برهنه در ما کار یم کند و به چه قسمنی از ما و من ما اشاره یم کند باز کنید تا ببینیم که چه قسمنی 

ی اشاره یم کند موالنا وقنی که یم گوید  ی ی  ما کر هستیم ویلذهنی است یا مربوط به محتوای من ذهنی است؟ به چه چپر ی شنو . ما کور هستیم ویل تپر تپر

ی و برهنه هستیم در حالیکه دامن دراز داریم. ه توضیح یم دهد در مهما به این قضیه و مسئله دچار هستیم. دارد در حقیقت آن علت و مریضی را بیر

 قالب قصۀ کودکان. 
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