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 غزل شماره 2414, مولوی 

 ای که بشد دیده تو را پردهز لقمه
 مخور تو بیش که ضایع کنی سراپرده

 حیات خویش در آن لقمه گر چه پنداری

 ضمیر را سبل است آن و دیده را پرده

 چرا مکن تو در این جا مگو چرا نکنم

 این چرا پردهکه چشم جان را گشته است 

 ستطلسم تن که ز هر زهر شهد بنموده

 ست مر تو را پردهعروس پرده نموده

 چو لقمه را ببریدی خیال پیش آید

 هاست شده بر در صفا پردهخیال

 خیال طبع به روی خیال روح آید

 ز عقل نعره برآید که جان فزا پرده

 های گوناگوندال جدا شو از این پرده 

 تو را جدا پردههال که تا نکند مر 

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۴۰۷
 

 گفت لیلی را خلیفه کان توی
 کز تو مجنون شد پریشان و غوی

 از دگر خوبان تو افزون نیستی

 تو مجنون نیستیگفت خامش چون 

 ترهر که بیدارست او در خواب

 هست بیداریش از خوابش بتر

 چون بحق بیدار نبود جان ما

 هست بیداری چو در بندان ما

 جان همه روز از لگدکوب خیال

 وز زیان و سود وز خوف زوال

 ماندش نی لطف و فرنی صفا می

 نی بسوی آسمان راه سفر

 خفته آن باشد که او از هر خیال 

 دارد اومید و کند با او مقال

 دیو را چون حور بیند او به خواب

 پس ز شهوت ریزد او با دیو آب

 چونک تخم نسل را در شوره ریخت

 او به خویش آمد خیال از وی گریخت

 ضعف سر بیند از آن و تن پلید

 آه از آن نقش پدید ناپدید

 اشمرغ بر باال و زیر آن سایه

 وشدود بر خاک پران مرغمی

 ابلهی صیاد آن سایه شود 

 مایه شوددود چندانک بیمی

 خبر کان عکس آن مرغ هواستبی

 خبر که اصل آن سایه کجاست بی

 تیر اندازد به سوی سایه او

 ترکشش خالی شود از جست و جو
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 ترکش عمرش تهی شد عمر رفت

 از دویدن در شکار سایه تفت

 اشسایٔه یزدان چو باشد دایه 

 اشخیال و سایهوا رهاند از 

 سایٔه یزدان بود بندٔه خدا

 مرده او زین عالم و زندٔه خدا 

 گماندامن او گیر زوتر بی

 تا رهی در دامن آخر زمان 

 کیف مد الظل نقش اولیاست

 کو دلیل نور خورشید خداست

 اندرین وادی مرو بی این دلیل 

 ال احب افلین گو چون خلیل

 رو ز سایه آفتابی را بیاب

 شمس تبریزی بتابدامن شه 

 ره ندانی جانب این سور و عرس

 از ضیاء الحق حسام الدین بپرس

 ور حسد گیرد ترا در ره گلو

 در حسد ابلیس را باشد غلو 

 کو ز آدم ننگ دارد از حسد 

 با سعادت جنگ دارد از حسد 

 تر در راه نیستای زین صعبعقبه

 ای خنک آنکش حسد همراه نیست

 ان این جسد خانٔه حسد آمد بد

 از حسد آلوده باشد خاندان 

 گر جسد خانٔه حسد باشد ولیک

 آن جسد را پاک کرد هللا نیک

 طهرا بیتی بیان پاکیست

 گنج نورست ار طلسمش خاکیست

 حسد مکر و حسدچون کنی بر بی

 زان حسد دل را سیاهیها رسد

 خاک شو مردان حق را زیر پا

 خاک بر سر کن حسد را همچو ما
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یس برنامه گنج حضور ام با سالم و  وع یم کنم.   2414وز را با غزل شماره ر احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

تو بیش که ضایع کنی رساپرده  مخور ی که بشد دیدۀ تو را پرده **** ز لقمه ا  

برای اینکه با این کار شاپرده را  .  دیگر نخور از این  تو شده تو بیشپر   شمچ  ۀپس موالنا امروز به ما یم گوید که از آن لقمه ای که پرد

خوایه داد.  ر به هد  

ون جدا یم شده. و برای اینکه شاپرده را   نشاپرده یک جایی بوده در جایگاه شاها   و شاه آنجا یم نشسته و بوسیله پرده از افراد بپر

ردند که این پرده شاه را از  در یک صحرا یک چادری درست یم کمثال ها مسافرت یم رفتند   بهپر متوجه بشویم وقتر که شاه

جدا یم کرده.   ان دیگر   

 خانه ای که با پرده درست شده و البته آدمهای معمویل آنجا دیگر رفت و آمد نیم کردند.  یعتی همان پرده شا یعتی پس شاپرده  

 است  که شاه ) مبولیک داریم صحبت یم کنیم. در اینجا شاپرده به جایی اشاره یم کند  سحاال 
ی

در  ( منظور از شاه خدا یا زندگ

 آنجاست و شما و شاه در آنجا ییک هستید .  

ی فضای پذیرش این لحظه است که اصل شما به عبارت دیگر شاپ خدایت شما با خدا در آنجا ییک است.    ،رده همیر  

بنابراین به دو تا واژه خییل دقت یم کنیم که ییک لقمه است و در اینجا منظور از لقمه غذا نیست . پس چه جور لقمه ای را موالنا  

   ؟ صحبت یم کند 

م تو یم  شنخور. حاال که متوجه شدی این پرده چ دیگر  تو دیگر نخور. بیشپر از این تو یم شود   چشمن لقمه که پرده  آاز  : یم گوید 

 به این دارد که چه  برای اینکه  . شود نخور 
ی

 شما بستیک
ی

شاه را گنج حضور را زندگیست را برباد خوایه داد . برای اینکه زندگ

 شما در این لحظه بسته به اینکیفیتر 
ی

است که چقدر شما هوشیار به آن شاپرده هستید.   در این لحظه دارد. و کیفیت زندگ

ست و چقدر حواستان به شاه است.  هن فضا هستید و چقدر با شاه ییک هستید و چقدر حواستان به لقمه آقدر هوشیار به چ

خودمایی صحبت یم کنیم.  خییل ساده  و داریم به زبان   

اصل ما است . اصل ما   «تو » که یم گوید «  ما » بلکه اینجا منظور از   . بیفتید شما به فکر غذا   لقمه غذا نیست که  ،لقمهمنظور از 

یم و برای اینکار    ه و غذایی ک است هوشیاری یی فرم  آن یم خورد دیدن همان شاه است که ما باید هوشیاری و نور را از آنجا بگپر

ون باید حرکت کنیم و برویم به آن شاپرده.   فعال که مشغول لقمه خوردن هستیم از جهان بپر  

مان برداریم و برای اینکه آن پرده را برداریم باید آن لقمه را  م  شا پرده ما نیم توانیم وارد شویم مگر اینکه آن پرده را از جلوی چش 

یم شود و یعتی ما خودمان به خودمان یم دهیم این لقمه را.   رائه نخوریم. لقمه بصورت فکر و نقش و تصویر ذهتی به ما ا   
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ی شما بر  بصورت  یا بصورت تصویر یا بصورت فکر یا    کهکنید    در ذهنتان توجه ای اینکه لقمه رابشناسید یم توانید به سه تا چپر

ذهتی مثل دیدن یا شنیدن . لقمه اینها هستند.  دریافتهای مثل  هیجان مثل خشم یا ترس یا   

 یم کنیم. ی یم برای ا ار فکر شو کار د  االن که برخی از ما کمپر روی خودمان کار کردیم به احتمال زیاد فقط با 
ی

نکه توی ذهن زندگ  

نخواهیم دیگران را عوض کنیم و یا   و شما خودتان را زیر نورافکن قرار بدهید چون قرار است که با دیگران کاری نداشته باشیم  

دریافتهای حیس مثل دیدن و  که  کنیم و فقط روی خودتان دارید کار یم کنید. و یواش یواش در خودتان ببینید  و نصیحت  راهنمایی 

در زمینه شان که  نها در کجا بوجود یم آیند؟  آ ورید وقتر شما آنها را بوجود یم آشنیدن یا بویدن و چشیدن و .. این پنج تا حس 

وارد  د یم بینید که شما بالفاصه وارد ذهن یم کنید و قضاوت یم کنید و اگر شما  ینبوجود میا فضای هوشیاری است. وقتر که  

ویل با این صحبت ها   (که اختیار نداشته باشید یا متوجه نباشید  چون اختیار با شماست ویل حاال ممکن است) ذهن نکنید اینها را 

به عبارت دیگر اسم روی    . کلمه نگویید یک  ن  آاگر وارد ذهن نکنید و قضاوت نکنید و بعد از شما خودتان را دارید یم شناسید. 

ی  اسم ر  . وضعیت نگذارید  ی ذهتی ساده هستند و نزدیک به   هایهنوز این دریافت که یم بینید نگذارید  وی شخص یا روی آن چپر

.  از تا اصلتان. یعتی از آنجا به اصلتان خییل کم فاصله هست  ی ی را گفیر ی ذهنتان بعد از قضاوت و بد و خوب کردن و یک چپر  

ی  در ذهن هستیم معموال ییک بصورت قضاوت است و چون   . پس لقمه بصورت های مختلف هست که شما یم خورید  ی یک چپر

یک  . با خوب و بد کردن یم بینید و بالفاصله یم برید به ذهن به انبار اطالعاتتان مراجعه یم کنید یم بینید خوب است یا بد است 

اگر یک آدیم را ببینید شما و    اعمال یم شود به تن شما. مثال هیجایی هم به شما دست یم دهد برای اینکه محصول قضاوتتان 

قضاوت اعمال یم  خرفی است و آدم بد و متقلتی است بالفاصله این  ز محصول دیدنتان را وارد ذهنتان کنید و بگویید این آدم م

پدیده ای بوجود میاد بنام هیجان مثل خشم مثل ترس  در شما پدید میاد که این لقمه است و  شود به تن شما و در ذهنتان یک  

پرده روی کدام چشم است؟ روی چشم هوشیاری حضور.  پرده است.  این  

تا پرده از جلوی چشمت برداشته بشود در اینصورت آن   نخور بیشتر از این : که موالنا یم گوید   دید اگر شما این لقمه را نیم خور 

 یم شود شما و شما حرف یم زنید و اصل شما حرف یم زنشاپرده یعتی یکتا شدن شما با 
ی

د.  زندگ  

و بسیار خالق است و زمینه آفرینش خرد و فکرهای نو است و بیان شما و بیان عشق و زیبایی  اصل شما با خدایت شما ییک است. 

 است. 

ها را ببینیم و بشنویم و بالفاصله وارد ذهنمان بکنیم و قضاوت کنیم و بعدش بگوییم بد است  به رویسر که ما عادت کردیم که  ی چپر

آن هیجان را بخوریم این لقمه را . مرتب از یک فکر به یک فکر خواهیم پرید و  ما هیجایی بوجود بیاد و  از بعد و یا خوب است و  

واهد بود. اصلیمان خ خود  روی چشماین فکری که االن یم کنیم پرده   
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ی یم خوانیم ویل قبل از آن شما لطفا یک قلم و کاغذ بردارید  چند تا مطلب را از موالنا   و  هر موقع که وقت دارید برای کمک گرفیر

احتمال دارد بیتشر بینندگان یا شنوندگان بخورند از جنس  این جور لقمه ها را برای خودتان روی کاغذ بنویسید. لقمه ای که االن 

از جنس قضاوت است. فکر است.   

.  حس وجود هست یم نویسیم آن لقمه هایی که توش ما پس روی این کاغذ   

 

: بخش دوم  

د . و اصل افرادی که دور و برتان هستند  بنویسید و اولیش یم تواند  اسمشان را ییک ییک مثال شما انتظاراتتان را در نظر بگپر

که بیشپر انتظارات ما حس وجود توشان هست و آن  هست    شاز او دارید که حس وجود تو انتظاری همشتان باشد و هر 

اینکارها را انجام بده و نداده  بکنید و وظیفه اش هست که  شوهر ما یا خانم من باید این کارها را انتظارات را باید به صفر برسانید.  

به صفر برسانید. درست مثل اینکه هیچ انتظاری از او ندارید. همینطور اگر بچه  ناراضی هستم .. اینها را همه را بردارید و  من 

انتظار دارید این انتظارات را به صفر برسانید.  دارید و اگر بچه هستید از پدر و  یا مادرتان   

ی حال پدر و مادر هم داشته باشید در هر  دو حال این کار را یم توانید انجام بدهید.  ممکن است شما پدر یا مادر باشید و در عیر

و یا رنجش بوجود میاد از آن نوع لقمه هست.  برای اینکه انتظاری که برآورده نیم شود و از آن هیجان خشم یا ترس    

س چرا    : یادآوری یم کند که در این غزل موالنا به ما   ! مپر  

را جور دیگری دارد یم گوید. علت  چرا مکن یعتی مچر در اینجا. چریدن یعتی خوردن . لقمه   جا مگو چرا نکنم  چرا مکن تو در این 

جوری  هر  من ذهتی هم مثل حیوان است و  یم چرد اینکه یم گوید مچر و یک ذره هم خشن است. برای این است که حیوان هم 

دلش یم خواهد یم چرد.   که  

شما هیجان یم دهد و این لقمه ها که  به    انپدرتان و مادرتان و همشتان و دوستانتشما هیچ حساب کردید که انتظارات تان را از 

انرژی شاه  و انرژی خداییتان را و است که جلوی چشم شماست و به این ترتیب دارید انرژی شاپرده را  از جنس فکر است پرده ای

 را دارید به هدر یم دهید. قرار بوده که از شا و را 
ی

ید . انرژی زندگ ید خرد بگپر پرده شما انرژی بگپر  

ون تماشا یم کنید و  فرض کنید یک   وید بپر ه و .. شما مپر ی بر یم  دوباره چادری هست در صحرا و صحرا هم خییل زیباست گل و سپی

ون . گردید تو پیش شاه شاه هم زندگیست. شما اگر  تو پیش شاه.  دید و خییل دور نیم شوید و دوباره بریم گر دوباره میایید بپر

ون بگردید در اینصورت من ذهن هست که دارد یم گردد.  ی و بروید برای خودتان در بپر  شتان را بندازید پاییر
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پذیرش این لحظه است که شما زنده هستید به  حظه ییک فضای اصال از شاه جدا نشوید. بنابراین این ل پس اصل کار این است که 

ی که برای شما اتفاق یم افتد و   ی یا هر کاری که یم  یم بینید  یا  یا شما حرف یم زنید آن و ییک هم رویداد و اتفاق این لحظه یعتی چپر

 کنید . پس دو تا با هم.  

به فضای  به اتفاقات. نیم شود شما  یا   هم به شاپرده و هم به فرم  یا هم به شاه شما در دو بعد در دو حقیقت با هم زنده هستید.  

ون باشید  در اینصورت فقط از آن  لقمه ها یم خورید و    پذیرش این لحظه که اصل شماست هوشیار نباشید و تماما هوشیار به بپر

 که یم آییم به ا  یا پدیده کیل  شاپرده را که اصل است هدر یم دهید. همیشه این  
ر

ین جهان و برای ما یم افتد اینکه ما به چه  اتفاف

مرتبه   دهها معلوم نیست از کجا میاییم به این جهان ) البته من این را که ما   منظوری آمدیم به این جهان باید زیر نظر شما باشد 

ر ندارد که شما   م  ر در شکم ماد  ماه  9که من آمده ام به این جهان و پس از ظرتان باشد(  ن این لحظه این در همیشه گفتم ویل ضی

وع یم کنم  ون از شکم مادرم و شر ش در سگبه  پخته یم شوم و یم آیم بپر آن چهار بعدی که صحبت کردیم در ابعاد مادی مثل  پر

ییک که بدنمان رشد یم کند  ذهن مثل   ی ی هم جزو ذهن است. مثل بعد فپر ی که یادگپر . و مثل ارتباطات ما با  یادگپر تا یک ستی

یم با مردم رابطه برقرار کنیم. دیگران و بعد هیج ی بعد معنوی که ما متاسفان ایی ما. بعد هیجایی اجتمایع ما که یاد یم گپر   ههمچنیر

ش  بعد معنوی را به ماده تبدیل یم کنیم.  موقع گسپر  

ش پیدا کردیم و یا یم کنیم  یعتی االن ما در چهار بعد مادی   این خوانده ها  به نظر من آنطوری که من برداشت یم کنم از گسپر

ون هم در اثر   . سد ماه در شکم مادر پخته یم شود و مپر  9والنا به ما یم گوید که انسان دوباره پخته یم شود همانطور که  م در بپر

ش پخته یم شود و   یا شانزده این گشپر
ی

این  اگر در یک محیط حمایتر و عشقر باشد در یک سن پاییتی مثال بگوییم پانزده سالگ

هوشیاری حضور است از آن ابعاد مادی ما جدا یم شود و بریم گردد و روی خودش هوشیار یم شود و این یک جور  اصل ما که 

زاییده شدن است. یا زاییدن   

ی بطور کیل   مثال با کارهای که یم کنیم و یا با  مثل وقتر ما یم آییم به این جهان و با ابعد مادیمان ویل متاسفانه در جوامع بشر

هایی که   ی یم هم هویت یم شویم هم هویت یم شویم یعتی آنها یم توانند تمام بعد  بدست یم آوریم چپر یهایی که یاد یم گپر ی چپر

د مادی هم هویت یم شویم و این کار را که ادامه  ا با ابعاصل ما را و تمام توجه زنده ما را بخودش جذب کنند  تمام را یا ما  عنوی م

آب   از اینکه موالنا یم گوید روغن ما  کما   . گوید که شما موقع زاییده شدنتان است  یمدرد به ما  اینیم دهیم دردمان میاد و 

ی  جداشده یعتی این هوشیاری حضور از ماده جدا شده و ما نباید آب و روغن بکنیم  تکان دادن این  و این آب و روغن کردن همیر

به این جهان یعتی از دیگران یاد  کنیم که ما آمدیم  . ما فکر  یم  دادن و یا از این لقمه ها خوردن   سیستم ما است. یا و اکنش نشان

ها را دائم به خودمان انباشته کنیم و مفهوم  ی یم که باید چپر ها به ما انباشته بشود تا ما خوشبخت بشویم. این برداشت  یم گپر ی چپر

 ببینید  است. برای اینکه ببینید همه  یغلط و اشتباه است و این اشتباه یادگپر 
ی

اینها با درد همراه است . شما از پانزده شانزده سالگ
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وع یم شود  وع یم شود و وقتر که این درد شر ید و درد هم که این درد شر خودتان انباشته یم کنید . حاال  در شما درد را اصل یم گپر

وع یم کنید به دردهای بیشپر ایجاد کردند یم شوید چون از جنس در  ی دردی که در شما ایجاد شد  شر . این غلط است. اولیر

حاال هر اسیم که یم خواهید برایش  گنج حضور و این  و این اصل شما و این هوشیاری حضور و یا معنیش این است که این روغن 

دیگر خسته شده حاال یک موقع ما در هفتاد    یعتی از جهایی حاال به اصطالح این غزل یم خواهد برگردد به شاپرده. ، بگذارید 

 هم این را متوجه نیم شویم. 
ی

   در ویل باید سالگ
ی

 یا دوازده سالگ
ی

ده سالگ ی  متوجه بشویم برای اینکه  یا   سپر
ی

فرصت  چهارده سالگ

 داشته باشیم.  

ش پیدا کنیم از آن فضای شاپرده . این  انه  حاال یک دفعه ناآگاه آگاهانه گسپر ش پیدا کردیم بعد برگردیم االن  کل ماجراست و  گسپر

معنوی ولو اینکه حتر انسان مذهتی هستید و  نظرتان دور نکنید. تمام کارهای    از خالصه ماجراست و شما این را هیچ موقع 

د یا نه؟ هیچ دیتی   حرکتذارید ببینید که آیا این و آن را بحساب معنویات یم گ کارهای مذهتی یم کنید  روی شما صورت یم گپر

دتان را فهمیدید یا شناختید  و نگوید که شما بسوی من باید برگردید. یعتی شما که آمدید به این جهان وقتر که کیم خنیست که 

ی شما لقمه نخورید و شما باید باید برگ کارها را بگذرید کنار . ن  آردید بسوی من. برگردید بسوی من یعتی همیر  

جوابش این است که اول یک شی کارها را  پس حاال که ما در این وضعیت گپر کردیم کا ما مرتب لقمه یم خوریم چکار باید بکنیم؟ 

اوت کردید خب این  شود. دیدید که قض  نباید بکنید. مثال ببینید و بشنوید ویل برای یک مدیر قضاوت نکنید و ببینید که چه یم

دوباره قضاوت کردم . اشتباه کردم و  یک هشدار است دیگر بگویید من   

ویل این قضاوت ساده است و من  تا دو تا یم شود چهار تا. خب این هم یک قضاوت است 2مثال نه اینکه قضاوتهای ساده نکنید  

 توش نیست .  

یم گوییم که شما از خودتان دفاع نکنید چون  اگر از یک زاویه دیگر به این نگاه کنید چه قضاویر شما را به واکنش وادار یم کند؟ 

 یا از خدا یا از اصلتان از گنج حضور آیا وقتر که شما از خودتان دفاع یم کنید 
ی

است که دفاع یم کنید؟ نه از من دفاع یم  و زندگ

شما یم   . آن سالم یم ماند  . و هر چقدر که از من ذهتی دفاع کنید کنید یم  اع یم کنید و از من ذهتی دفاع کنید. از یک من دف

این من ذهتی مثل برف آب بشود.  خواهید   

ه نیم کنید و ن  ی شما اگر عجله کنید که زوتر   .  ییک دیگر عجله این است عجله نباید بکنید جنگید.  یم  در ضمن با من ذهتی هم ستپر

سال به گنج حضور یم رسند و من یم خواهم دو ماهه برسم!    10خب یک عده یم گویند که بعضی ها در رده وارد بشوید به شاپ

 . ی . عجله نکنید! این با عجله که نیم  خب گ هست که دارد حرف یم زند؟ من ذهتی ی ی چپر پس این نیم شود. نیم شود چنیر

 شود. 
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ن نوع لقمه  آاین مطلب ظریف است و بعضی از کارها که هوشیاری حضور را یم بلعد و پرده ایجاد یم کند و از  . شما تمرکز کنید 

ی دو کاری را که من گفتم انجام بدهید مقدار زیادی هوشیاری حضور در شما آزاد یم شود. همنخورید. اگر شما  هست   یعتی  یر

بنویسید و به صفر برساندید. حاال مردم را   ( که بیشپر از مردم هست)اراتان را قضاوت نکنید و  یک قلم و کاغذ بردارید و تمام انتظ

مثل اتومبیلتان یا خانه تان یا سوادتان یا باورهایتان چون باورهایتان هم جزو متعلقات  تمام کردید حاال برسید به متعلقاتتان مثال  

 از هر نوع علیم . شماست مثل باور 
ی

از اینها هم انتظار نداشته  . اینها جزو متعلقات شماست. سیایس مذهتی اجتمایع خانوادگ

ید. باش  

 بدهد  به شما هویت بدهد. چه انتظاری دارید از اینها؟ که شما را به ثمر برساند. به شما بگوید که شما گ هستید.  
ی

به شما زندگ

یا مقامتان شما را خوشبخت کند و  کند مثال خانه تان شما را خوشبخت کند یا ماشینتان شما را خوشبخت    . شما را خوشبخت کند 

  بدهد و به شما بگوید که شما گ هستید . اینها 
ی

را شما از آنها نخواهید و اینها انتظارات نامعقول است . یم دانید که  به شما زندگ

ها را از آنها یم خواهیم ؟ برای اینکه از جنس  ی  یم کن  در هوشیاری جسیم هستیم. برای اینکه االن چرا ما این چپر
ی

یم.  ذهنمان زندگ

ی باز هم پیش خواهد آمد که به شما یم گوید که شما چکار بکنید که از این  مخمصه من  حاال همینطور که در غزل یم روید پاییر

که ییک از آن بیتها این است که یم گوید    خواهیم گرفت چند بیت غزلهای موالنا هم کمک ذهتی بتوانید خودتانرا رها کنید. ویل از   

برهنه ای تو و اندیشه زمهریرگتر **** زیرا ماندر دلش  ندیشه را رها کن ا  

ریر یعتی شد ه زم  

از زحتر و رنج **** اندیشه کردن آمد رسچشمه زحتر که ریه اندیشه یم کنی    

درد و  رنج    یعتی  پر حز   

را نظاره کن ای سخرۀ اثتر دان بازار صنع را **** آثار برون  ز اندیشه   

یعتی از ذهنت استفاده نکن؟ نه آیا   اندیشه را رها کن : پس یم  گوید  

وقتر که من  بعبارت دیگر  خواهید که شما را به ثمر برساند  میکه شما از ذهنتان وقتر  یم  گوید امروز در غزل خواهیم دید که  

ین مزیت شماستذهن شما یعتی توانایی تفکر  . ذهن فلج یم شود بوجود میاد  ین   . بزرگپر مزیت بشر است. پس وقتر  یعتی بزرگپر

ن  آعد در به فکر کتی باید در این لحظه در دو  باید از آن شاپرد   ! بلکهنیم گوید که  فکر نکن اندیشه را رها کن : که موالنا یم گوید

زنده به هوشیاری حضور.  ق یم افتد و چه فکر یم کتی و ییک هم  ا ذهنت است که در آنجا چه اتفواحد بایسر و فکر کتی ییک   
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و هوشیاری حضور یعتی خدایت شما و اصل شما تقاطع شما با خدا  حاال دیگر  ذهن ما ساده شده و در ذهن ما من وجود دارد و 

. باشد باید  اینطوری  ذهن شما دارد استفاده یم کند. از   

آن از ذهن شما  هنتان یک من وجود داشته باشد و این من همان دیو و شیطان است و فضا را ببندید و در ذنیم توانید این  

در اینصورت این ذهن فلج یم شود.  استفاده کند   

دیم که یم گوید : امروز در غزل دا   

ضمتر را سبل است آن دیده را پردهحیات خویش در آن لقمه گرچه پنداری ****   

ویل بدان که این لقمه ها   . در آن است  تدایی چرا یم خوری؟ برای اینکه فکر یم کتی که زندگیاین لقمه ها را که یم خوری یم  

سبل یعتی پرده.  .دوباره  ضمپر یعتی ذهن شما سبل آن است   

پلک موهایی رشد یم کند .  که در سطح داخیل   نوشتند یک بیماری چشم است که یک پرده ای روی چشم یم آید و برخی هم سبل 

اب دارد و هر بنابراین هر چه را که یم بینید با درد آغشته یم  ذعیجه اش این یم شود که شما هر وقت که پلک یم زنید  بهر حال نت 

 شود. 

تان با درد  همان مریضی چشم و ذهن شماست. آیا شما یم خواهید هر  فکری که یم کنید در ذهن  این سبل است که : یم گوید 

اشد در ذهنتان یک من ایجاد کنید که بیشنه مردم این کار ر ا کردند.  همراه باشد؟ اگر یم خواهید اینطوری ب  

 

 بخش سوم: 

برای ذهن هم سبل است.  پرده ای است برای چشم جان ما و ذهن را هم فلج کرده. لقمه  یم گوید این    

نطور است. یشه هم یخ است. که حقیقتا هم همی و اند . یم گوید تو برهنه ای و لختر   

گرما  و  شد شده است . شما اگر یم بینید زندگیتان حال ندارد و شور  هوشیاری. ذهن اندیشه شد است  یلندارد واصل ما لباس  

اندیشه تان است و در این اندیشه هم من وجود  و مرکزتان   ارد علتش این است که شما اندیشه را دلتان  کردید و بغلتان کردید ند

یم.  تی شده دل ما و مرکز ما و از آنجا ما دارد. اندیشه اگر دل ما باشد یعتی من ذه  هدایتمان را یم گپر  
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شما هم ممکن است ییک از آنها  مردم اینکار را یم کنند اکپر نجات پیدا کتی ) در واقع تو اندیشه یم کتی تا از درد و رنج   : یم گوید 

لتان را حل کنید. برای حل مسائلتان  ئدرد است. شما نیم توانید با اندیشه من دار مسا باشید( در حالیکه اندیشه کردن شچشمه  

 یک بعد دیگری یم خواهید که بعد حضور شماست. 

ی و مشورت کردن    ی و نوشیر مشکل شما حل نیم شود. رنج شما  بسته باشد  که فقط با اندیشه باشد اگر آن بعد نیم شود با گفیر

مادی شما باالنس بدهد و    قسمتبه کار شما نظم بدهد و به تمام نیم شود. یک بیداری و یک هوشیاری خاض یم خواهد تا  

ها را  ی ی هماهنگ کند  چپر ی چقدر باید باشد و شما با من داشیر ی ید.  و فکر کردن نیم توانید این کار را بکنکه اندازه ای هر چپر  

ی  در  و  ون است. در واقع  بازار آفریدگاری از  یا   یم گوید که اگر  یم خواهید خالقیت داشته باشید بازار سونهم پاییر اندیشه ها بپر

فقط بصورت فرمول در میاورد تازه اگر ساده باشد .  آن قسمت اصیل ماست آن شاپرده است که بازار خالقیت است. این ذهن 

ون بکیسر و بندازی   نباشد و  فلج نشده باشد که بیشپر ذهنها شدهاگر در ذهنتان من   ون بکیسر درد را از آن بپر باید من را از آن بپر

بتواند وظیفه اش را درست انجام دهد.  تازه این بشود فانکشنال و   

لطه من ذهتی نباش و منیتت  ناظر باش و زنده باش و در س ناظر را زنده کن و تو آثارت را نظاره کن . فقط یم گوید شما بیا و آن  

!  نباش .  ی و فقط آثارت را فقط نتیجه کارت را نظاره کن. همیر  

این بعد ....  بوجود آمده. آیا شما یم توانید فکرهایتان را نظاره کنید؟ اگر ذهنتانر ا ببنید پس وقتر نظاره یم کتی یک بعد دیگری  

لقمه خوردنها.    گفتم این بعد در شما االن هست ویل ما یم بندیم با همان  

اگر در شما بیقرار وجود دارد و بیقراری دل شماست و آرامش رفته یم  یم گوید وقتر که من ذهتی دل ما یم شود یی قرار یم شود. 

: ه  کگوید بهش بگو    

سوی مستقر اصیل ز چه رو سفر نداری  ****  دل بیقرار را گو که چو مستقر نداری   

ه دم سحر نداری  کچگونه دلستانی  خوش سحرگه همه خلق زنده گردد **** تو ه دم ب  

 که ییک شجر نداری  گونه گلستانی که گیل ز تو نروید **** تو چ
ی

تو چگونه باغ و راغ  

سیم ! ما از خودمان بپر  

سید   اینویل من به این علت   اگر این مرکز شما یا دل  سه تا سطر را یم خوانم که شما به سطر اول توجه کنید و شما از خودتان بپر

خیال طبع به روی خیال روح آید :  علتش این است که امروز در غزل هم داریم که یم گوید شما بیقرار است اگر آرامش نداری  

خته شده روی خیال روح یا هوشیاری حضور میاد و یم پوشاند. فکر من ذهتی یا من ذهتی که از فکر سا   ،خیال من ذهتی   
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د بوسیله هوشیاری کدر شده که هوشیاری من دار ذهتی است پوشیده یم شود.   جا فکرهای شما از آنبنابراین فضایی که   ی بریم خپر

و این یم شود عینک شما.  کنید من خودتان را یم بینید بخدا نگاه    حاال که شما بر یم گردید   

دل شما قرار گرفته و این بیقرار است و شما  وز راجع به طلسم هم صحبت خواهیم کرد و موالنا یم گوید که اگر من ذهتی شما امر 

چرا به شاپرده نیم روی؟  ؟ قرار ندارید و آرامش ندارید بهش بگو چرا بسوی مستقر اصیل سفر نیم کتی   

ش در  که آن لقمه ها را نخوری و کافیست که آب و روغن   ستشاپرده کجاست؟ در شما. کافی . گفتم بطور طبییع به گسپر نکتی

جدا یم شود و دوباره کوشش یم کنیم با چسب بچسبانیم. شما هر کاری که   هوشیاری حضور  ، این جهان یم رسیم یعتی مثل میوه 

که با چسب و شیش یم  (  است ویل این کار را یم کنیم ) خنده دار بکنید روغن را به آب نیم توانید بچسبانید ویل ما با چسب 

یم  کوشش یم کنیم تا بچسبانیم درد یم کشیم تا بچسبانیم . یه یم بینیم که خواهیم اصلمان را به جهان بچسبانیم ویل نیم شود.  

تان نگاه کنید که موالنا یم گوید:  دافتد ویل باز یم چسبانیم. و حاال شما به خو   

تو چگونه دلستانی که دم سحر نداری    ****ده خلق زنده گردهم خوش سحرگه مبه د  

ی که شما حس کنید که آب و روغن از هم جدا شده  آگایه در  وشاین هدم سحر کجاست؟ دم سحر همیر یاری و این شناخت و 

اصال  آمده.  دم سحر خدایت تان آن موقع  شما بوجود بیاد که شما از جنس هوشیاری حضور هستید و یک ذره آگاه بشوید به  

است برای اینکه انرژی زنده کننده از عالم غیب میوزد به جان شما.  سحر   

ی دیم که مثل دو یم گوید که   و  ) دارد سمبولیک صحبت یم کند( صبح زود یک باد مالییم میاد سحر است . دم سحر   مبه همچیر

 یک که آن دم سحر است . حال آن دم سحر را شما بیاورید به خودتان.    گلها را باز یم کند یم زند و  
ی

یک  انرژی و  که از سوی زندگ

 من و شما را شاسامان یم دهد بسته های خرد است در شما میاد و از شما بیان  باد مالییم که دارای 
ی

از شما باید  یم شود و زندگ

ون نگاه نکنید چون  ون نمیاد و به بپر ون شما نگاه نکنید. از بپر .  ستشما   از همش این بیان بشود و به بپر  

ی    چطور دلستان هستر ؟ ما آیا دلستان هستیم یا نه؟ ما صاحب دل هستیم ما باید حاال یم گوید اگر شما دم سحر نداری  دلپی

ی هستیم که باد سحر نداریم . کنیم. ما چطور دلپی  

گیل از تو نیم روید؟ شما به خودتان نگاه کنید. خب اگر گیل قرار است که از ما بروید باید از  تو چه دلستایی هستر که    : و یم گوید  

ی دیگری در نمیاد. آن مستقر اصیل بروید.  ی که ما در ذهنمان انباشته کردیم درد و هم  وگرنه از من ذهتی که غپر از درد چپر ی چپر

 است. 
ی

 شما از آیا اگر  هویت شدگ
ی

اصال تخم   صحبت یم کنید و  کار یم کنید گل کاشته یم شود؟ فضای ذهن و هم هویت شدگ

 گیل آنجاهست که کاشته بشود؟ آنجا شوره زار است.  
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 هستیمما یم گوییم ما گلستان هستیم. خب ما چطور گلستایی هستیم که از  
ی

که یک دانه    ما یک گیل نروییده ؟ چطور باغ و رایع

ن یم کند.  درخت هم نداریم. خب اینها وضعیت ما را بیا   

. موالنا دوباره در مورد این لقمه بصورت ساده شده   2744چهارم سطر حاال یک مطلتی هم از مثنوی برای شما بگویم دفپر  

ی مردم است تملق مردم است اصال از مردم اگر این لقمه برای شما که عادت کردید  صحبت یم کند.  یا از  تایید مردم است تحسیر

ی میاد شما ا  ی ون یک چپر ون  بپر ون را ببندید و بگویید من از بپر ی نیم خواهم. نیم گویم کار نکنید باید کار  صال یم توانید راه بپر ی چپر

 خو 
ی

ها و آن لقمه هایی که تابحال فکر میتان را اداره کنید و یل د کنید پول دربیاورید و زندگ ی  هست  آن چپر
ی

کردید توی آنها زندگ

ی و عسل میاد. اینها زهر   : گوید   یمموالنا  قتال است زهر کشنده است ویل بنظر انگبیر  

ی  زهر قتال است از ان دوری گزین   ***چند گویم که ترا این انگبیر  

 هر کرا مردم سجودی یم کنند *** زهر در جان او یم آکنند  

ام ناز سجده ما فکر یم کنیم که دارند به ما خویی یم کنند. مردم وقتر به ما سجده یم کنند . منظورم  ام هم   بته ال )یست احپر احپر

ی هستیم و دنبال این هستیم به ما بگویند  ( با خلوص باشد اگر بصورت ساده باشد   ویل بیشنه ما دنبال تایید هستیم دنبال تحسیر

ی نیست من نیم گویم  که کار خویی کردی و آفرین به شما.  ی هر تشویق وتاییدی  که ما تشویق نکنیم ویل البته تشویق هم بد چپر

ن لقمه ها هست.  آمردم شما را تایید کنند این از اگر شما دنبالش هستید اگر شما دنبال این هستید که   که در آن من وجود دارد   

ی شما یم توانید یک قلم و کاغذ بردارید  ی ی اینکه ما یک جایی یک چپر یم دانیم و یم  و ببینید که این سجود و این تایید و این تحسیر

یا نه حقیقتا از جان  گوییم اصال هر کجا که شما خودتان را بیان یم کنید آیا این من ذهتی هست که دارد خودش را بیان یم کند 

؟   د شما دارد میا   

ی ب  ی مگر ما باید به همه سوالت جواب بدهیم؟ چرا ما باید به همه سواالت جواب  گوییم. خییل موقعها ما اصال الزم نیست که چپر

ها را توضیح بدهید.  تیمطلب دیگر این است که شما اح بدهیم؟   ی یا توضیح بخواهید. مثال چرا همش من اینکار  اج نیست که چپر

ید.  ها را نخواهید که بفهمید.  شما توضیح خییلاین لقمه است. »چرا « را کرده؟ و دنبال دلیل یم گپر ی چپر  

ها توضیحش الزم نیست و د؟ برای اینکه اوقات تلخی و درد ایجاد کند. د بفهمچرا یم خواه  ی جواب سوالش هم الزم  خییل چپر

عشق از شما بیان یم شود از کس دیگری که به شما نمیاد . نیست . همانقدر که شما عشق را بیان یم کنید    

و به ما لطف ندارد و این کار  و آن کار را نیم کند و.. اینها همه انتظارات جسیم و مادی  ما عشق نیم دهد گوییم همش ما به    یمما 

ون ساطع یم شود. است  ون ن  در عشق شما  عشق در درون شماست و از درون شما به بپر    یست بپر
ی

عشق شما در شماست. زندگ

  شماست  در شما 
ی

 نیم شود. و در شما زندگ
ی

ون زندگ یم شود در بپر  
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ون به صفر برسانید اگر این انتظاراتتهمه اینها را داریم یم گوییم که شما  مقدار زیادی از هوشیاری حضور  و راه را ببندید ان را از بپر

درست ببینید. بوجود میاد و دید درستر به شما یم دهد که آدمها را و جهان را   

شما با ذهتی که سبل داره نیم  این ذهن ما ناراحت است و من توش هست و درست نیم تواند ببیند.  گفت این ذهن ما سبل داره   

.  رها کنید التان را پیدا کنید. جواب سواالتتان را فعال  و جواب وستوانید مسائلتان را حل کنید و   

ی که    ی س سوال نیست. از جنس فکر نیست از  اصال از جنیم توانید متیک باشید مستقر اصیل است. مستقر اصیل به آن تنها چپر

گفتگو نیست از جنس بحث و جدل نیست . از جنس سوال و جواب نیست. هر  عشق است و از جنس بیفریم است. از جنس  

شما هر زهر در جان هیچ کس نریزید. شما کیس را تایید و تمجید و  جان شما یم ریزد.  در کیس آمد به شما سجده کرد دارد زهر 

وم یم کند.  مسجده نکنید برای اینکه این کار او را مس  

 حاال رسیدیم دوباره به غزلمان که یم گوید 

ایع کنی رساپرده  ض*** مخور تو بیش که بشد دیدۀ تو را پرده  ز لقمه ای که  

* ضمتر سبل است آن و دیده را پرده  گر چه پنداری ** حیات خویش در آن لقمه    

ی است که میخوریم .  یم و یم خوریم فکر یم کنیم که زندگیمان در آن است و برای همیر   یل هیچ ووقتر ما این لقمه را یم گپر
ی

زندگ

 شما در درون شماست   آن در 
ی

ون است. نیست زندگ ون است.   . لقمه از بپر البته  تمام لقمه های مسموم کننده و من دار از بپر

ون از جان ما.    بپر

  گایه اوقات این  
ی

 خوشگلم و یا به اندازه کاف
ی

مردم من را  تن ما باز هم لقمه است. اینکه من االن خوب به نظر میام یا به اندازه کاف

ویی است که  قبول دارند و یم پسندند . ما اینها را یم گوییم به خودمان ویی است.  . این هم بپر تن ما باید قشنگ باشد  این تن ما بپر

ویی است.  ویی و سالم باشد ویل بپر ویی هستند است فکر ما بپر ویی است و خشم ما و درد ما و باورهای ما بپر .  و باورهای ما بپر  

ویی نیست. پس  های بپر ی ون به صفر برسانید این  اگر انتظار به اندازه کافی صحبت کردیم و شما زندگیتان در چپر اتتان را از بپر

وقتر برآورده نیم شود شما ناراحت یم شود و  یم   ؟ انتظارایر است که من توی آنهاست. از کجا یم فهمیم که من توش هست

د خر  یم  این انتظارات را بطور کیل بکنید و  یی اندازید دور. ببنیرنجید .اگر شما انتظارایر دارید که اینها سبب رنجش یم شوند 

و این را شما قبول کنید.  این انتظارات را نیم گذارد که شما آن شخص را و جهان را درست ببینید. شود.   

ی را یم گوید که    حاال موالنا همیر

شم جان را گشته است این چرا پرده **** که چکن تو در اینجا و نگو چرا نکنم مچرا   
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 یم گوید تو در این جا مچر. در اینجا یعتی کجا؟ یعتی در این جهان.  

ش پیدا کردیم هوشیاری حضور پخته شد از ابعاد مادی جدا شد روی خودش قائم شد  گفتم که ما آمده ایم به این جهان   و گسپر

ش پیدا کنیم.  االن و قائم به ذات ما  زنده هستیم و از آن پایگاه االن یم خواهیم گسپر  

ش    پس ی و زنده شدن  گسپر ش مادی من دار و ییک برگشیر ش یی من.  دو جور است ییک گسپر بحضور و گسپر  

ش خرد است   است و گسپر
ی

ش زنده زندگ ش یی من گسپر ش اصل شماست که آن  گسپر ش است. ویل اول باید  واقعا  و گسپر گسپر

 من را به صفر برسانید و از آنجا بیایید باال.  

یس چرا  ی را قبول کن و چرا مکن. یم دانید چرا؟ برای اینکه وقتر بپر س چرا. این یک چپر شما االن  یم گوید در این جهان تو مچر و مپر

. یم خوایه استدالل کتی  جسیم و فکری داری و شما با هوشیاری فکریهستر که هوشیاری در یک وضعیت    

خواهید    پول نیمچرا ما چرا نکنیم؟ و چرا استدالل نکنیم ؟ آیا نچریم منظورش این است که شما خانه نیم خواهید  شما یم گویی  

ی  ی نیم خواهید ؟ نه اینها را نیم گوید. شما یم ماشیر ید و میلیونها دالر در بیاورید مرسدس بپی ویل آیا به  توانید یک صنعتر یاد بگپر

 این پولها شما چسبیده اید؟ از این پولها شما هویت یم خواهید؟ از این پولها یم خواهید شما را خوشبخت کند؟  

ید  آدمدر جهان اگر  ی یاد بگپر ی بشود! ؟ خب  ش زیاد یم شود لو پ  یک چپر  

! از حساب بانکیتان شما جان یم خواهید و یم خواهید که به شما بگوید که شما گ هستید   

همانطور که مقامتان را جدی گرفتید؟  همانطور که باورهایتان را جدی گرفتید؟    ؟حساب بانکیتان را شما جدی  گرفتید   

ی را که بر یم دارید بخورید توش اینچریدن یعتی  ی دارد جانتان را زیاد یم کند. در  ( بنظر من ذهتی تان  بنظر خودتان  ) که شما آن چپر

ی را به ما خوب نشان یم دهد آن بد  حالیکه دارد جانتان را کم یم کند.   بیتشر اوقات یا شاید هم همیشه نفس ما وقتر یک چپر

بد است و بعضی موقعها بد نشان یم دهد در حالیکه آن خوب است.   و بعضی موقعها خوب نشان یم دهد آناست.   

یم گوید:    

ی   چند در عالم بود برعکس این ***زهر پندارد بود آن انگبیر

ی االن یم گوییم آقا شما نروید این لقمه ها را بخورید  . یک لقمه ای خییل قشنگ بنظر میاد و ما یم خواهیم این را بخوریم.  همیر

   حرص شکه را عسل یم بینیم. روی  گایه اوقات از و بقول موالنا    . ما عسل یم بینیمو  است آن زهر 
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کنیم و    یمن   لدر این جهان مچر ما قبو حرص  ما یک بد را خوب نشان یم  دهد و حرص ما االن که یم گوییم این لقمه را نخور  

 دیده یم شود.  
ی

 برای اینکه توی لقمه ای که ما چشم مان را دوخته ایم به آن درش زندگ

ویی است. هر لقمه ای توجه شما را جذب کرد   ویی است. هر لقمه ای بپر   یم کنید و  نه آن نیست آن بپر
ی

مثال شما دارید رانندگ

دفعه یک لقمه ای یم بینید تمام توجه شما را یم بلعد آن لقمه که  یک  جهان را یم بینید و بسیار خرسند هستید و کیف یم کنید  

ویی آن شاپرده را خشکاند و همه شما را بلعید  ی بپر کنید    ء در  دارد و شما آن لحظه یم توانید به خودتان القا ه هآن لحظه ب آن چپر

ی نیم تواند من را از این  ی ون نبا که هیچ چپر ی در جهان بپر ی ید من را از ریشه کامال در بیاورد. و آن داستان  جا در بیاورد. هیچ چپر

ش یادتان هست ک یک طرفش ریگ بود و یک  داشت جوال یک ه موالنا به ما گفت یک عرب بدوی داشت یم آمد و  روی شپر

پنجاه درصد ریگ دارید یعتی من  طرفش گنم بود منظورش این بود که شما پنجاه درصد هوشیاری به هوشیاری حضور هستید و 

شپر   این لحظه پنجاه درصد گندم دارید و پنجاه درصد ریگ دارید و اینها همدیگر را باالنس یم کنند و  ارید ) االن این لحظه (. د

 شماست . یک دفعه یک فیلسوف نمایی که از عمل خپی ندا 
ی

ی زندگ ها خر هستند؟  ین را نگاه کرد و پرسید این  ا ت شهم همیر  

کار را یم کتی ؟   ریگ است و طرف دیگرش است گندم است. گفت چرا ایناین طرفش : عرب جواب دارد   

 گفت چکار کنم؟  

بریز توی این جوال و هم بارت سبک یم شود و هم شپر سبک یم شود .  این ریگ را بنداز دور و نصف این گندم را  : جواب داد 

این بخاطر من نرسیده بود.  عجب عقیل داری! : گفت   

بحضور نریس!  ش این است که چرا صد در صد این معنیش خر هست؟ معنی  

ی  خوبه. یواش یواش به  برای ما    فعال  این برای برخی از ما امکان ندارد . همینکه این را داریم پنجاه درصد باالنس یم کنیم همیر

و صد در صد هم یم رسد. شما باید قانع باشید.  شصت درصد و هفتاد درصد و هشتاد درصد   

ن کار را بکن.  که ای بعد فیلسوف گفت    

عقل شما چند تا شپر داری ؟    اینتو خییل عقل داری. خب  با   : عرب گفت  

هیخر   : گفت  

مال دنیا داری  پرسید:    

 گفت: نه 
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 پرسید : حتما پول نقد داری ؟  

م. چ کدام از اینها را ندارم و من مفلس هستم و اگر مردم به من کمک نکنند من از  گفت نه هی  یم مپر
ی

گرسنیک  

.  تو بد شگون هستر . تو من ذهتی هستر   ! عرب گفت : پس تو برو   

 .  چون من ذهتی یم گوید پنجاه درصد حضور و شصت درصد حضور بدرد نیم خورد باید صد در صد بایسر

ی  ی ی چپر فت یم کنیم. اگر شما یک درصد هوشیاری حضور را چشیدید نه نیم شود چنیر و دیدید که  . ما یواش یواش داریم پیشر

االن خودم   ت و من را اسپر  یم کرد گایه اوقا خودم پیدا کردم و این را انداختم دور و این الگوی ذهتی    در آهان من یک الگوی ذهتی  

و یک  ک درصد و یا دو درصد. چون اینها یواش یواش باید اضافه بشود خوب است. حتر یرا از آن آزاد کردم . جشن بگپر خییل 

ون نیستم. ویل این   دفعه به یک جایی یم رسد که شما متوجه یم شوید که ای من از جنس حضور هستم  و از جنس جهان بپر

کتی و بهش اضافه کتی .    ایجاد یه باید هوشیاری حضور یواش یواش مثل حساب بانیک یم ماند   

رسیدم که هیخر ویل اگر   و در این راه کمال طلب نباید بایسر که بگویی در عرض یک ماه اگر من صد در صد به گنج حضور 

ی . اولیش   ی ی چپر ی دفعه که این در شما بیدار بشود نرسیدم من خییل عقب افتادم!! نه نیست چنیر یعتی  لطف خداست. یعتی اولیر

اگر نیفتد شما نیم توانید.  چوناین برنامه و به موالنا جلب یم شوید در شما این اتفاق افتاده.  اگر  که شما به  

ی و توانید  یم شما یک نفر دیگر  را ن   چه معتی یم   او را بکشید به این که گنج حضور گوش بده  به زور با گفیر
ی

تا بفهیم که زندگ

 دهد. نه او نمیاد. 

شما اضافه و اضافه تر یم کتی یعتی  فضای پذیرش این لحظه و بحساب گنج حضور   در شما ریزیه ریزهما با آنها کاری نداریم . این  

 خودت را رها یم کتی .  

بگو خییل  این هم تمرینش مجایی است که هر موقع اگر  کیس حرفی زند و شما رنجیدی آن آدم دارد به شما خدمت یم کند. 

ی کدام الگو و کدام ز ممنون اجا  همانجا  انتظار است که سبب شد که شما برنجید و  ه بده اینجا من یک حساب و کتایی بکنم . ببیر

ید خوش آمدی!  یف بپی من دیگر نیم خواهم. و این انتظار را من دیگر ازش  گذشتم. اینکار را  به آن الگوی ذهتی بگو شما تشر

ی در شما بوجود میاد که  شما  که یواش یواش   عد خواهید دید بکنید و ب هوشیاری حضور در شما زیاد یم شود یک جایی یک تغیپر

ی دارید و دیگر شک ندارید.  متوجه یم شوید که شما دیگر   هستید. و مخصوصا متوجه یم شوید که درون  یقیر
ی

شما از جنس زندگ

ون همان گلستایی است که در اول راجع به آن صحبت کردیم شما دارد پاک یم شود  دارد بوجود یم آورد برای   و انعکاس این در بپر

   1.05شما. 



18 
 

 بخش چهارم:  

نمودست مر ترا پردهد بنمودست **** عروس پرده که ز هر زهر شهطلسم تن    

ن گرفتار شده و این طلسم تن از هر زهری عسل به ما  آد دارد که اسمش طلسم تن است و انسان در یک طلسیم وجو   : یم گوید 

ین به ما نشان داده. ما نیم بینیم که زهر است. و پرده را بصورت  ان دادههر زهری را عسل نماینشان داده . یعتی   عروس  و شپر

.  یم نمایاند پرده به ما   

 ب
ی

 را بکشیم که انگار یک پرده باشد و آنطرفش زندگ
ی

.  «عروس :» اینجا یم گوید در اشد و روی پرده ما عکس زندگ  

. این پرده د عروس به عنوان سمبل زیبایی و به ثمررسی 
ی

 و زندگ
ی

ای که جلوی ما است عکس عروس رویش است . عکس عروس  گ

جذب عروس  تماما  یعتی توجه زنده ما   . ا به خودش جذب کردهر  همان عکس یا تصویر ذهتی است که ذهن نشان یم دهد و ما 

   . پرده شده

ی  توش هست  درد  یعروس پرده همان است که االن ذهن شما به شما نشان یم دهد ولو اینکه درد باشد. شما که یم دانید یک چپر

نجش یم شود را انجام یم دهیم؟ برای اینکه این درد را عسل یم بینیم. چرا اقدام یم کنید به آن؟ چرا ما کارهایی که سبب ر   

توانید    یم طلسم تن را متوجه بشوید. اگر شما طلسم تن را بتنهایی بخودتان نمفهوم وار این ور  طشما یم بایست که حداقل ب   

مثل  ) نقدر به نوشته های موالنا توجه کنید و یا از جاهای دیگر آگنج حضور را متوجه نخواهید شد. شما باید د این  توضیح بدهی

تا متوجه بشوید که طلسم تن چیه؟   ( این برنامه  

 روی  طلسم تن خییل ساده است فهمیدنش و از  
ی

ه یم توانیم به طلسم  بو از دو جن ما آن را متوجه نیم شویم .  هست کهسادگ

ییک هم از  و  مکایی   ،زوایای مختلف جورهای مختلف دیده یم شود. ویل بطور ساده شده ییک از جنبه مادی م منتها از تن نگاه کنی

ی را ما یم شناسیم هم زمان و هم مکان. و  . یعتی این دو تا چپر اگر  بر حسب اینها در مورد طلسم صحبت کنیم آن موقع  جنبه زمایی

 یم فهمیم. 

ن شاپرده را این  ین است که ما در این لحظه هوشیاری جسیم داریم. یعتی در این لحظه بیشینه مردم ایعبارت از ا از نظر مکایی  

هوشیاری که یم شناسند هوشیاری دست دوم ذهتی است. هوشیاری ذهتی است.  واقعیت هوشیاری حضورشان را بستند و تنها  

ی باشید. ههوشیاری ذهتی بصورت ساده شده یعتی شما هر لحظه  و این لحظه  ی وشیار به یک چپر  

ی باشید در این لحظه و  خب اگر   ی ی هوشیاری   غپر از شما هوشیار به یک چپر آگایه به یک چپر هوشیاری دیگری  جسیم یعتی 

 فقط یم توانید یک مفهوم درست کنید. برای  
ی

ی صحبت کنم در اینصورت شما از زندگ نشناسید خب اگر  من راجع به یک چپر
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یس ندارید. به آن بعد االن د   اینکه ی است که ما حتر خدا را بصورت وضعیت یا یک جسم تصو سپر ر یم کنیم چرا؟ برای  یبرای همیر

به شما اگر بگویند یی فریم یا هوشیاری یی فرم شما از آن یک مفهوم یم  جسیم ذهتی داریم.  اینکه در این لحظه فقط هوشیاری 

است از آن زاده بشود و شما زنده  زنده که جذب اینجور هوشیاری تنها راهش این است که شما یک مقدار از این توجه  سازید.  

 بشوید به آن.  

هر کدام در واقع توضیح سطر قبل است. سطر قبل گفت که  طلسم عبارت از این است که شما چون و چرا یم کنید . این سطرها  

ر اینصورت ما باید  د تو چون و چرا نکن. من به تو یم گویم که توی این جهان مچر و تو چون و چرا مکن. چون اگر چون و چرا بکتی 

  بخورد شما ا را باید  توضیح بدهیم به شما و توضیح ما از جنس هوشیاری جسیم خواهد بود و ما باید استدالل کنیم و فکره

جسیم دیگر!  شما فوقش از یک هوشیاری جسیم یم روید به یک وضعیت  بنابراین بدهیم که آن هم هوشیاری جسیم است. 

 توجه یم کنید طلسم چجوریه؟  

تغیپر کند ولو اگر  تغیپر کند یم شود یک هوشیاری جسیم دیگر و لحظه بعد    دارید و اگر ایناین لحظه شما یک هوشیاری جسیم 

خب در شما هوشیاری حضور که از جنس هوشیاری یی فرم است  جسیم دیگر.  کند باز یم شود یک هوشیاری   اینکه تغیپر 

 در  بوجود نمیاد. برای اینکه شما دارید بصورت فرم دنباش یم گردید. 
ی

برای اینکه تو ذهنتان دنبالش یم گردید و شما دنبال زندگ

هستند.  ذهن  زندان توی روید به یک پایگاه فکری دیگر که همه اینها  یک وضعیت فکری یم از و برای اینکه  ذهنتان یم گردید   

ون را ن ون. ویل شما وقتر بپر ون که. شما به  شناسید   یم برای اینکار ما باید از این محفظه و از این زندان بیاییم بپر نیم آیید بپر

را   این کارها را یم کنید و آن کارها  این کارها را نکند و یم روید  ارها را بکند و کنظرتان میاد که معنویت این است که انسان باید این  

 نیم کنید ویل این که معنویت نیست!!! 

و کدر و مادی و ماده بودن و از جنس فکر بودن و کدر بودن و کدر  که شما از این فضای هوشیاری دست دوم معنویت این است  

ون. و از ذهن د و از آنجا از آن فضا دیدن در بیایید. آن معنویت است و باید زاده بشوی    یمتا زمانیکه شما چرا   و باید بیایید بپر

 گویید . خب  یعتی چه؟ یعتی این که شما یک پایگاه ذهتی دارید و محکم به آن چسبیده اید که چرا به من توضیح بده!  

طلسم را  مید و اگر طلسم را متوجه نیم شوید باید  هبا توضیح من که شما نیم فهمید. من دلم یم خواهد که شما طلسم را بف

طالعه کنید که این طلسم تن که ما توی آن افتادیم خر هست . م  و دوباره رویش بیایید   

ن لحظه هوشیاری جسیم  میلیون لحظه داریم و در ای تا چند  . طلسم تن این است که ما باالخره لحظات محدودی داریم دیگر  

برای  یم خواهیم داشته باشیم .  دلمان یم داریم و لحظه بعد هم هوشیاری جسیم داریم چون  داریم لحظه بعد هوشیاری جس 

لحظه اجازه  اینکه فقط آن را یم شناسیم. اگر شما فقط آن را که یم شناسید داشته باشید توش پس زندایی شدید . اگر شما این 
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و من یم گوییم فضای پذیرش این لحظه که االن اصل  رده زنده شما و این که اینجا اسمش را گذاشته شاپ   توجهیم دهید که تمام  

سید گریبان مدرانیددر شماست و آن بحری که موالنا یم گوید که  سید متر ی بگنجد **** متر آن   این بحر در این بحر همه چتر

چرا!  : بحر را شما همه تبدیل کردید به خشیک و االن شده یک پایگاه ذهتی یک باور و شما االن یم گویید   

ه پرد برای اینکه چشم جان را شده است این چرا  ****چرا مکن تو در اینجا نگو چرا نکنم چرا نگویید.  فت خواهش یم کنم گ  

سید چرا قضاوت من دار نکنم؟ خب قضاوت من دار یم روید به یک قضاوت  برای اینکه چرا را نیم شود   توضیح داد. اگر شما بپر

فرض کن ده میلیون لحظه  عمر اگر یم خوایه این کار را بکتی خب شما تا آخر .... من دار دیگر و به یک قضاوت من دار دیگر و 

 . ذهتی به پایگاه ذهتی بعدی و پایگاه ذهتی بعدی و... خب آخر تمام یم شود و  این ده میلیون لحظه از یک پایگاه خب داشته بایسر

 ختم جلسه!! 

 شما باید زاده بشوید از رحم این دنیا. توجه یم کنید که طلسم چیه؟!  

آگایه است برای شما .که این لقمه هایی که شما از جهان هزهر حاال یم گوید طلسم تن   یم  ا را عسل نشان یم دهد. خب این یک 

را زهر است ؟  خورید یم دانید چ  

ی تمام توجه شما را یم بلعد  ی ی . خب تمام شد  و یم گویید به به! این مثال شما دارید راه یم روید یک دفعه یک چپر ی عجب چپر

.  ! دیگر  ی شما افتادید تو طلسم آن چپر  

 تبدیل به درد یم شود درست است که االن بصورت عروس دیده یم ش
ی

ود در ذهن ما و یم گوییم اگر من  ویل هر هم هویت شدگ

 پیدا یم کنم ویل 
ی

ن درد ایجاد یم کند و  هم هویت شدن با ایاین را دست بیاورم چقدر عایل یم شود و از این بهپر نیم شود و زندگ

ی هم هویت بشوید و آن درد ایجاد نکند.  ی  محال است که شما با یک چپر

وع یم کنیم  چقدر ما خوشحال یم شویم وقتر که  ویل با تمام وجود  به ازدواج کردن وقتر با یک فرد جدیدی آشنا یم شویم؟ شر

ها توجه ما را جذب کرده   . داریم با او هم هویت یم شویم ی ل ما است و تمام چپر ها زیر کنپر ی . عاشق نیستیم چون اگر عاشق  تمام چپر

شدنتان  و پنجاه درصد ریگ احتمال عاشق زنده یم شود. اگر شما مثل آن عرب پنجاه درصد گندم داشتید بودیم باید آن فضا  

عرب به او جواب داد ن فیلسوف همش ریگ بود ویل یم گفت تو باید اینطرف را گندم بگذاری و آن طرف را هم گندم! آبود. ویل 

وم.    که برو تو بدشگون هستر . تو اگر اینطرفی بروی من آنطرفی مپر

ل کنید و او زیر نفوذ   ید اگر خودتان نگاه کنشود. شما به  یم چرا؟ چون در عمل ن با همشتان هم هویت شدید یم خواهید او را کنپر

عمل ممکن است که نباشد ویل در درون شما چسبیدید. شما باید رها کنید . ییک دیگر از منابع هوشیاری حضور  شماست در  

نزدیکان خودمان است. و چند تا نقش به هم    از هویت ها خالء و یا گنج حضور همان کندن فضا، هوشیاری هوشیاری  ، هوشیاری
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... این نقشها اگر شما با این  مثل نقش پدری یا نقش برادر بزرگپر نقش معلیم دهند مثل رل مادری.   یم یم پیوندند و یک ریل به ما 

یم کشند. به هر  بعدش هم دردشش هم  و  هم هویت یم شوند نقشها هم هویت بشوید که معموال پدر و مادر ها با این نقشها  

این را بارها گفتیم و شما این نقشها را بشناسید و خودتانرا از آنها آزاد کنید.  جنبه اش که هم هویت بشوی درد ایجاد خواهد کرد. 

هایی که الزم دارد تهیه کنید محافظ ی ویل با نقش پدری و  تش کنید شما باید عشق بدهید و ساپورت بدهید به بچه تان هم چپر

یل بعدش مادری هم هویت نشوید تا عذابش را نبینید.   ل دارد. هر کنپر  بعدش کنپر
ی

درد داره . هر   برای اینکه هر هم هویت شدگ

 آخرش جدایی است. یا جدایی است و یا قهر است و یا عقب کشیدن است.  
ی

ییک از اینهاست دیگر. شما با بچه  هم هویت شدگ

  یم کند وی و تان هم ه
ی

گوید  یل خودش را عقب یم کشد و  یم  ت بشوید یا جدا یم شود و یم رود و یا قهر یم کند یا با شما زندگ

 دیگر فایده ندارد و باید تحمل کنم تا روزش بیاد. 

 نیم شود عشق نیم شود 
ی

  ! آن که زندگ

مادی هم هویت شدیم.  چرا ؟ چون ما رل پدری یا    

ی دیگر  خواهد بشناسیم. ما اگر به عشق رو بیاوریم عشق خودش کار را درست یم کند.  یم البته اینها را هم ن ویل ما حرفمان یک چپر

 است. 

 را اگر از یک وضعیت ذهتی  
ی

ی به این سادگ وع کنیم و چونو چرا  حرف این است که آیا شما طلسم تن را یم شناسید؟ یک چپر شر

.اینطوری طلسم شدیم ما.  بخواهیم به یک وضعیت ذهتی دیگر برویم و بخواهیم این کار را ادامه بدهیم کنیم و   

ون است  آگاه هستیم که این هم در بپر ی  ی آگاه نیستیم و در این مورد  بعبارت دیگر این لحظه ما چون از یک چپر پس از اصلمان 

آگاه نباشید ن. شما کافی است  موالنا یم گوید آب و روغ ویی  های بپر ی آگاه نباشید یعتی نگذارید اینها   ) که از چپر نه اینکه آنها را نبینید 

یم تواند آن   در آن موقع توجه زنده شما یم ماند برای شما و حداقل مقداریش یم ماند که آن شمایه (  توجه زنده شما را بدزدند

ون. انیکه توی این طلسم شما افتادید نیم توانید از  طلسم را به شما نشان بدهد. ویل تا زم یهایی که ذهن  آطلسم بیایید بپر ی ن چپر

ها حقیقر  ی ما  نیستند که هیچ ما را بخودشان مشغول کردند. ما را چون بخودشان مشغول کردند و  شما نشان یم دهد آن چپر

این است که چون ما مشغول آنها هستیم گنج حضور را یا   یک جنبه دیگر طلسم همش آنها را یم بینیم بنابراین گنج را نیم بینیم.  

روغن اصل ماست. بگذارید جدا بشود. کم واکنش  چون همش مشغول آب هستیم روغن را نیم بینیم. اصلمان را نیم بینیم. 

بگویید اینجا  صپی کنید و  هر کجا واکنش نشان دادید یک دقیقه نشان یم دهید آب و روغن یم کنید. نشان بدهید . وقتر واکنش  

به من ذهتی کمک کردم و به من  این سبب شد که توجه من بلعیده بشود بوسیلۀ ذهن. و من در اینجا من واکنش نشان دادم 

آگاه شدم و ن  من از همشم نمیاد از بچه ام نمیاد از دوستم نمیاد ذهتی شویش یم دادم حاال 
ی

آگاه شدم که زندگ یم دهم . و االن 
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ی حرکت شما را   از اموالم نمیاد و   من در درون من هست و االن یم خواهم متوجه آن بشوم. و متوجه آن بشوید. همیر
ی

زندگ

عروس پرده را یم بینید ویل مشغولش نیم شوید.  ن موقع شما  آمتوجه یم کند و   

 

 بخش پنجم: 

پرده عروس نباشد ما یم گوییم این پرده است بکش  پرده را بصورت عروس پرده نشان یم دهد. خب اگر   ،یم گوید این طلسم تن 

!  ویل وقتر عروس است در واقع تصویر عروس است ما یم گوییم به به ! کنار   

 که ما االن با   ،عروس تصویر   
ی

 ن شو  آعروس نیست. مفهوم زندگ
ی

 نیست. زندگ
ی

 المجلس کار داریم زندگ
ی

و  این لحظه زنده و ف

 و اینکه شما بخواهید از حرفها و از  
ی

  بدهد . شما از این حس بیحایل و جدایی و یی حوصلگ
ی

عمال باید به شما عشق بدهد و زندگ

ید و حالتان بهپر بشود از آن در میا جوکها و از نمای  بگپر
ی

عتی زنده یم شوید به معشوق و زنده  ی  . د ییشهای تلویزیویی بخواهید زندگ

 یم شوید به خدا.  

موالنا به ما توضیح یم دهد که من قبال این را برایتان   . عاشق به نامه خواندن در حضور معشوق  در درون قصه و مشغول شدن

ق دست یم کند به  گوید معشوق عاشق را به حضور یم پذیرد . عاشیم  . که مدخواندم ویل خب بعدا شاید دوباره برایتان خوان

وع یم کند نامه هایش را دوباره یم خواند و   که قبال نوشته بوده  امه هایشن معشوق یم گوید حاال که به من رسیدی چرا نامه  و شر

؟ معنیش این است که  های ذهنیت را داری یم خوایی با او ییک بشو.  یم خوایی ی این لحظه که در حضور خدا هستر چرا چپر  

عاشق حایل نه عاشق برمنی *** بر امید حال بر من یم تنی  هد که موالنا بعدا در همان قصه توضیح یم د و   

ی یک سطر راببینید. آیا شما به این برنامه گوش یم کنید تا حالتان خوب بشود؟ شما دن  های معنوی  توجه یم کنید؟ همیر ی بال چپر

هید فقط حالتان خوب بشود بدانید که حالتان خوب  شما یم خوا هستید تا حالتان خوب بشود و یا با معشوق ییک بشوید؟ اگر  

برای اینکه حال  فرعیات موضوع است حال خوب ییک از    در اینصورتنخواهد شد. ویل اگر یم خواهید به معشوق زنده بشوید 

ما که االن   یک حالت ذهتی را شما یم گویید حال. یعتی   A state of mindشما االن یک حالت ذهتی است . به انگلییس هست َ

ی یکه ذهن ما به ما نشان یم دهد را آن حال ما را یک موقیع   در   یم کنیم آن حالت ذهتی را یعتی آن چپر
ی

هست که   ذهنمان زندگ

  هستید و شادی اصیلتان 
ی

رامش مرتعش یم شود در شما و بصورت  (آبرای اینکه اصل ما شادی و آرامش است )شما زنده به زندگ

را هم تحت تاثپر قرار یم دهد و حالتان هم خوب است. برای اینکه مثل یک آفتایی است  ود و ذهن شما شادی از شما بیان یم ش

شماست. ویل ما آن شادی و آن آفتاب را  یک شمع هم روشن کرده. شمع ذهن است آفتاب شادی اصیل  لوی آن ما که ج 
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 یا خدا یم  ) معش خاموش کردیم و یک شمع روشن کردیم که آن شمع ذهن م است و یم گوییم که 
ی

وق یم فهمد اینها را یعتی زندگ

 .   فهد که ما داریم کلک یم زنیم( 

داریم ذهنمان را یم خوانیم دیگر. و طلسم  ه معشوق به آن عاشقر که نامه ها را یم خوانده یعتی ذهنش را یم خوانده. ما صخال 

به ما گفت که  شدیم. همش یم خواهم معتی طلسم را برای شما روشن کنم . در طلسم ما ذهنمان رایم خوانیم. و در جایی دیگر  

هایی نوشته شده در آنجا. تو دیگر  ی ن  آتو که آمدی رسیدی به یک جایی که دیدی آنجا  گنج هست و طلسم هم هست و  یک چپر

های نوشته شده را نخوان.  ی ؟   0چپر هایی هست که روی آن نوشته شده و شما برای چه اینها را یم خوایی ی وقت را  طلسم همان چپر

 تلف نکن و شی    ع گنج را پیدا کن. این نشان میدهد که در اینجا گنج هست. 

هایی  ی  تان است که اینها طلسم هستند نوشته شده تا بحال خب در ذهن شما یک چپر
ی

ن یم  شا و ندردتان هست و هم هویت شدگ

 و گنج را پیدا کن.  ن را نخوان آو را بگذار کنار ن طلسم . پس ایدهد که اینجا گنج هست 

 ویل اگر شما اضار به طلسم بکنید در طلسم بافر خواهید ماند.  

 . هید اگر وقت شد آن را هم توضیح خواهم داد اجازه بد. شود به لحاظ زمان هم توضیح داد طلسم را یم  

ون هوشیاری حضور شما یم  خییل ساده است. یک بار دیگر یم گویم که از یک وضعیت ذهتی تماما بدویل از لحاظ مکایی  

وع کنید و چون و چرا کنید و یم گویید دلیل بیار که این دلیل ذهتی است و حاال فوقش پایگاه ذهنیت را عوض کتی  و  خواهید شر

 نیست. 
ی

شما هر چه که  بروی به یک وضعیت دیگر . این وضعیت برای شما ) بقول معروف( نون و آب نیم شود و در آن زندگ

ی و خواندن و... این    درد شما را دوا نخواهد کرد.  استدالل کتی و عالمه دهر هم که بایسر از لحاظ نوشیر

یس چطوری! این در  ده بشوی به گنح حضور و این را هم نگران نباش که  باید این نوشته ها و باورها را همه را بندازی دور و زن بپر

ی  یک بچه ای  وقتر  شما هست. مثال شما شک نیم کتی  وع کند به راه رفیر و این هم مثل   . باز کردنزبان یا به سن مطلویی رسید شر

 .  همان است 

جستجو یم کنید که حتما یک  داده در حالیکه شما یعتی هوشیاری حضور خودش را از فکر جدا یم کند و این پدیده در شما رخ 

 برای شما بیفتد! اتفاق بزرگ افتاده. ما همه یم گوییم گ برای ما یک اتفاق بزرگ و جالتی یم افتد؟  خییل ب اتفاق 
ی

کدام زرگ

است که پر  از  ظمت که خدایت شماست که خالق ؟!!! اتفاق قبال افتاده . آن اتفاق  این است که هوشیاری حضور با آن ع اتفاق

این لحظه رویش را یم پوشانید و    ا و در شما االن آن هست. شم آرامش  است و  پر از شادی است که شما هستید در شما افتاده

 االن دارد این را یم گوید.  

   عاشق حایل نه عاشق بر منی   : نباش که یم گوید  پس عاشق حال
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بلکه به این برنامه گوش یم  حالتان خوب بشود  ن بد است  ا که چون حالت ید   ساده بگوییم که شما به این برنامه گوش نیم کن خییل

هوشیاری حضور و به معشوق زنده بشوید. آن قصد شماست. نه  آن آب جدا بشود و شما زنده بشوید به  از کنید که آن روغن 

 حال خوب!  

من به شما  کار را بکنید شخورده خواهید شد.   توانید با گوش کردن به گنج حضور ایجاد کنید. شما اگر اینخوب را شما نیم  حال 

نگویید من حالم بد است و دارم به گنج حضور  الن بگویم تا وقتتان را اینطوری تلف نکنید . شما خودتان را از طلسم آزاد کنید.  ا 

 گوش  یم کنم تا حالم خوب بشود . بله حالتان خوب یم شود ویل موقتا.  

هایی که به ویل  ی  آنها چسبیده اید رها کنید که بروند. باید زاده بشوید.  شما باید این چپر

ی که سم است و به گوش ما کردند و باور ما کردند این است که ما الیق  در ضمن شما نگویید که ما لیاقتش را نداریم.  ی این چپر

 نیستیم.  

ی . یک عده ای این کار را با ما کرده اند ما الیق  ی ی چپر (  من حاال کار  نداریم که آنها چه کسایی بودند) خدا نیستیم. نه نیست چنیر

قول هستند که  بدانید که شما اصال امتداد خدا هستید. و در همه مذاهب متفق الویل اگر شما بر این باور هستید که الیق نیستید  

ی هست و از رگ  یک جدید به ما یم گوید که    خدا در هر بشر ی % بدن ما خایل   9999/ 99گردن هم به او نزدیکپر است و امروز فپر

 است و پر از هوشیاری خدایی است. 

؟!! ما را پر کرده. چطور  و یعتی خدا ش  ال شمایی در کار نیست! اصشما الیق نیستر

ش کردن شاید یک عده ای بگویند که  شما و در من و در بقیه چنان تربیت کردند و  توی شش زدن  در آن من ذهتی را االن   و حقپر

 نیستید و شما پولتانرا 
ی

دارید برای خودتان و برای خودتان خرج کنید  بدهید تا ما خرج کنیم! شما ندهید. شما نگه شما الیق زندگ

 چون شما الیق تر از همه هستید.  

 شما پر از خدا هستید ) اگر به لحاظ دیتی بخواهیم بگوییم( حقپر هستید. نه شما حقپر نیستید. شما بگویند   نگذارید که به

یدی   بر در صفا پرده است شده ید**** خیالهش آخیال پیچو لقمه را بتر

من این را   ! آزاد و زنده به حضور و حاال یک لقمه یم بیتی و یم بری از جهان و یم گویی به به د گردی یم گوید شما در این جهان می 

ی که بر یدمبر  یم  د توش حس وجو خیال پیش میاد. خیال آن و نقش آن در ایجاد یم شود و با آن هم هویت یم شویم یدی . همیر

 را یم ب 
ی

 . توجه یم کنید؟   ندد دهید و این حس وجود در نایی را در صفا را در زندگ
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ون   ی در بپر ی ۀ  مقداری هوشیاری حضور توجه زندهیچ لقمه ای نباید تمام توجه زنده شما را بخودش جذب کند. باید یک  هیچ چپر

ی مهیم است من کند .  شما در شما بماند. نباید بشود شما را تماما از جا   تمام انرژیم را و توجه زنده انم را باید بدهم به  که این چپر

ی در جهانآن!  ی ی چپر ی در جهان نیست که  . نیست چنیر ی !  الیق این باشد که تمام توجه شما را جذب کند. هیچ چو هیچ چپر ی  پر

 یم گوید که این خر یم شود. اتفاقا آن تقدس آن نایی در درون شماست که االن موالنا  

را االن یم گوید که دارد  خیال این لقمه در ذهنتان باال بیاد که توجه را جذب  کرده و حس وجود در آن رفته و  این حس وجود اگر  

   چکار  یم کند.  

 پرده زا ید که جان فبرآح آید **** ز عقل نعره به روی خیال رو خیال طبع 

که یعتی فکر اصال خیال یعتی  هن ما فعال شد و االن توی آن حس وجود و من وجود دارد . این خیال ذهن  یعتی خیال طبع االن ذ 

خیال روح که هوشیاری حضور است و اصل شماست این  هست روی    توش« من » فکر. این فکر بوجود آمده در ذهن ما که 

 روی آن میاد.  

 حاال شما کجا منتقل شدید؟ به سطح . حاال کف شده اید.  

 واز جنس فکر است.   من ذهتی است طبع و  درست کردید که از جنس وجود خب اینجا یک من درست کردید یک 

 طبع یعتی بعدهای مادی شما. 

خیال طبع یعتی من ذهتی که بصورت فکر است و خیال روح یعتی هوشیاری  را موالنا بنام خیال طبع و خیال روح یم آورد.  خیال

د ویل هر دوی اینها شما هستید. االن آن زیری که رفت  یی فرم که اصل شماست. حاال یم گوید  خیال طبع روی خیال روح را یم گپر

 آن روی که من ذهتی است االن عقل دارد.  کنار 

 جان را اضافه کن.   ( ش پرده است دخو در حالیکه   ) ای پرده  : عقل من ذهتی یم گوید 

ی که من االن گرفتم   ،ای لقمه  ،بعنوان عقل من ذهتی نعره یم کشیم که ای پرده یعتی من بعنوان عقل       عقل نعره بر آید ی ای چپر

 !!  و به جان من اضافه کن به من جان بده 

شما باشد یا همش شما باشد یا پول و مقام   یا بچهآیا یم تواند جان را اضافه کند؟ آن لقمه ممکن است که اتومبیل شما باشد  

 ! جان مرا زیاد کنشما بهش یم گویید  لقمه هستند  شما باشد که 
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حس وجود دارد . حاال آن حس وجود شما هستید. شما االن عقل  نه اینکه اینها بد باشند . شما لقمه گرفتید که خیالش االن 

 
ی

 را تبدیل کردید به کف.   لقمه را گرفتید خرد بودید همینکه  دارید بجای خرد. در حالیکه اول زندگ

 من ذهتی است.  پس ما یک روبنا داریم و یک زیربنا داریم . زیر بنا هوشیاری حضور است و  روبنا االن  

 لقمه را از کجا گرفتیم ؟ از جهان گرفتیم.  بوجود آمد ؟ برای اینکه لقمه گرفتیم.   من ذهتی چرا 

ی کهداشتیم راحت برای خودمان یم گشتیما  ی ی هست این!! و    یک دفعه یک چپر ی پایمان بهش خورد دیدیم و گفتیم به به چه چپر

 و افتادیم توی تله.  بعد تمام حواس و توجه ما را دزدید. 

د آن موقع مثل عاشقر که  خیال و فکرش حس وجود پیدا یم کند و روی و این هست که طلسم ایجاد یم کند.  خیال روح را یم گپر

خیال نیم  حالمان بد شد. حالمان بد شد بر یم گردیم به خدا نگاه یم کنیم ویل این االن دیگر حالش را یم خواست خوب کند 

یس کمک یم  ذهتی خدا کمک یم خواهیم. چه کنیم و خدا را هم تصویر ذهتی یم بینیم و یه از یک تصویر یگذارد که خدا را هم بب 

نعره اش به آسمان بلند شده که ای پرده جان را اضافه کن و ما یه یم  یه  خب خواهد؟ آن که من دارد. آن که خیال طبع است. 

 جلوی جان را گرفته چطوری جان را اضافه کند؟  که جان را اضافه کن .آخه خود پرده  گوییم ای پرده  

ی من ذهتی  که دارد حرف یم زند   هر لحظه یک نعره ای از      ز عقل نعره بر آید ش ما بلند یم شود که صدایش را یم شنویم همیر

ی است که یم گوید جان را اضافه کن جان را اضافه کن ای پرده جان را اضافه کن   ر ا  این حرفها همش همیر
ی

ویل پرده جلوی زندگ

 است و شما االن بیدار یم  جانمان را اضافه کند. اینگرفته و ما از یک جسم از یک پرده یم خواهیم که 
ی

ی طلسم شدگ کار همیر

ون آشوید و یم   .  یید از آن بپر

 هال که تا نکند مر تو را جدا پرده  ن **** از این پرده های گوناگو دال جدا شو 

وقتر که ما شاد یم شویم و وقتر راه حل    . . هال از ادات شادی استاالن موالنا یم گوید یک رایه وجود دارد. هال یعتی شادی کنید 

 یم شویم یم گوییم هال! شادی کنیم راه حل پیدا شد.  پیدا یم کنیم وشاد 

ویی نیست و  به دلش یم گوید چون دلش دیگر من ذهتی نیست. شما که االن اینها را شنیدید و بیدار شدید  های بپر ی دلتان آن چپر

 نیست.    دلتان دردهایتاندیگر دردها نیست و هر کجا که درد یم بینید یم اندازید و  و   خیاالت نیست و انتظارات نیست

دال جدا شو از این پرده های  جانتان است و جان اصیل یتان است و خودتان هستید. حاال دل اصیل تان آمد مرکز اصلیتان ! دال 

را پرده جدا نکنه. از  بخش است که تو   از همه آنها جدا بشو. که چقدر شادیپرده های گوناگون را بهتون توضیح دادم.     گوناگون 
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 جدا نکنه. ا 
ی

 جدا کرد در واقع از انسانهای دیگر جدا کرده از طبیعت  ر پگزندگ
ی

جدا کرده و از خودتان جدا کرده.  رده شما را از زندگ

 یم کنیم.  
ی

ی است که ما در این جهان حس جدایی و حس گمشدگ  از همه جدا کرده. برای همیر

 نیم کنید؟  شما حس جدایی  آیا 

ها این  درمان کنیم ما نیم توانیم  ی ی و ..   ها که ندارند . خییلحس جدایی را با چپر ی و آن چپر باور نیم کنند و  یم گویند اگر این چپر

ود. اگر پولمان زیاد بشود مردم به ما توجه یم کنند و دست بیاوریم و به خودمان اضافه کنیم حس جدایی از  ب ی مپر خانه شان ما  بیر

 را دعوت یم کنند و با ما دوست یم شوند!  

آن جدایی از گفت که از ذهن   آنها که همه اینها را دارند از همه جداترند.  . ویل شما بروید ببیند ری فکر یم کنند اینطو چون ندارند 

 .  ادامه دارد طلسم همینطور این  میاد. از اینکه خیال طبع روی خیال روح را پوشانده و 

ی دیگری را به اینجا اضافه کنم زندگیم بهپر یک جنبه طلسم هم گفتم این است که دائم شما را گول یم زند که اگر  و  یم   یک چپر

 را یم شود درست کرد. خانه کوچک  
ی

 شما هیچ اثری  شود. ناقض وضعیت های زندگ
ی

را یم  شود بزرگ کرد ویل در کیفیت زندگ

ی اضافه کرد.  پول شما را یم شود پنج برابر کرد ویل ندارد.  ی  شما االن تام و تمام و کامل است و هیچ موقع نیم شود به آن چپر
ی

زندگ

 را یم توانید 
ی

ها و روابط و مقامها آن بدست  یا شما آن کامل بودن زندگ ی پیدا کنید در خودتان و یا نیم توانید! با اضافه کردن چپر

 نمیاد چه بسا تنهاتر میشوید.  

به آنها نزدیک یم شود آنها  که  هم   یس و یا مشهور شدند اینها از همه تنهاتر هستند. هر ک زیادش شدهخییل  پولشان  انسانهایی که 

بفهمد که گ اصیل است و گ نیست. وقتر که آدم  فکر  یم کنند که بخاطر پولشان هست که نردیکشان شدند. اصال نیم توانند  

د.  او یمپولش زیاد شد خییل زیاد شد خب هر کیس که میاد آدم شک یم کند که  ی بکند و بپی ی   ز و بخاطر این طر  خواهد یک چپر

 یم شوند.  باز هم تنهاتر تفکر 

یط که شما از این مخمصه خودتان را نجات داده باشید.  نیم گویم که پول بد است ممکن است که خوب هم باشد    بشر

 ***** 

 

 

 


