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 مولوی  402غزل شمارۀ 
 

 نقش بند جان که جان ها جانب او مایلست 

 عاقالن را بر زبان و عاشقان را در دلست

 ها ال احب االفلینآنک باشد بر زبان

 باقیات الصالحات است آنک در دل حاصلست

 دل مثال آسمان آمد زبان همچون زمین

 ها منزل بس مشکلست از زمین تا آسمان

 ها ها چون بامدل مثال ابر آمد سینه 

 وین زبان چون ناودان باران از این جا نازلست

 ها آب از دل پاک آمد تا به بام سینه 

 ها باطلستنه چون آلوده باشد این سخنسی

 این خود آن کس را بود کز ابر او باران چکد

 بام کو از ابر گیرد ناودانش قایلست

 آنک برد از ناودان دیگران او سارقست

 آنک دزدد آب بام دیگران او ناقلست 

 هر که روید نرگس گل ز آب چشمش عاشقست 

 ها بچیند دسته بند عاملست هر که نرگس

 های ترازو شد برابر وقت وزنگر چه کف 

 چون زبانه ش راست نبود آن ترازو مایلست 

 ست بر وی حال و رنگ جان اوهر کی پوشیده

 هر جوابی که بگوید او به معنی سائلست 

 گر طبیبی حاذقی رنجور را تلخی دهد 

 نماید نیست ظالم عادلست گر چه ظالم می

 ا شناسد کفش خویش ار چه که تاریکی بودپ

 دل ز راه ذوق داند کاین کدامین منزلست 

 در دل و کشتی نوح افکن در این طوفان تو خویش

 هایلستدل مترسان ای برادر گر چه منزل

 هر که را خواهی شناسی همنشینش را نگر

 ست زانک مقبل در دو عالم همنشین مقبل

 ر دیگرانهر چه بر تو ناخوش آید آن منه ب

 زانک این خو و طبیعت جملگان را شاملست

 ایها در گوش کن تا نشنوی هر نکته پنبه

 ها را قابلستزانک روح ساده تو زنگ 

 هر که روحش از هوای هفتمین بگذشت رست 

 می خور از انفاس روح او که روحش بسملست 

 رفیقاین هوا اندر کمین باشد چو بیند بی

 ست مردک غافلمرد را تنها بگوید هین که 

 وصل خواهی با کسان بنشین که ایشان واصلند

 ست وصل از آن کس خواه باری کو به معنی واصل

 گرد مستان گرد اگر می کم رسد بویی رسد 

 خود مذاق می چه داند آنک مرد عاقلست

 گیری جواب هر سالها را یاد مینکته

 تا به وقت امتحان گویند مرد فاضلست

 گر بنتوانی ز نقص خود شدن سوی کمال 

 شمس تبریزی کنون اندر کمالت کاملست 

 

 

 

 



 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، سطر ۳۰۷۷
 

 کو خلیلی کو برون آمد ز غار
 ان کو کردگارگفت هذا رب ه

 من نخواهم در دو عالم بنگریست 

 تا نبینم این دو مجلس آن کیست 

 بی تماشای صفتهای خدا

 گر خورم نان در گلو ماند مرا

 چون گوارد لقمه بی دیدار او 

 بی تماشای گل و گلزار او

 جز بر اومید خدا زین آب و خور

 کی خورد یک لحظه غیر گاو و خر

 آنک کاالنعام بد بل هم اضل

 بغلرچه پر مکرست آن گندهگ

 مکر او سرزیر و او سرزیر شد

 روزگارک برد و روزش دیر شد 

 فکرگاهش کند شد عقلش خرف

 عمر شد چیزی ندارد چون الف

 امگوید درین اندیشهآنچ می

 آن هم از دستان آن نفسست هم 

 گوید غفورست و رحیموآنچ می

 نیست آن جز حیلٔه نفس لیم

 نان تهیست ای ز غم مرده که دست از

 چون غفورست و رحیم این ترس چیست

 

 مولوی، مثنوی، دفتر اول، سطر ۳۰۴۲

 
 گفت شیر ای گرگ این را بخش کن

 معدلت را نو کن ای گرگ کهن

 گرینایب من باش در قسمت 

 تا پدید آید که تو چه گوهری 

 ای شه گاو وحشی بخش تست  گفت

 آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست 

 ست و وسطبز مرا که بز میانه

 روبها خرگوش بستان بی غلط

 شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو 

 چونک من باشم تو گویی ما و تو 

 گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید 

 پیش چون من شیر بی مثل و ندید 

 گفت پیش آ ای خری کو خود خرید

 آمد پنجه زد او را درید پیشش

 چون ندیدش مغز و تدبیر رشید 

 در سیاست پوستش از سر کشید 

 گفت چون دید منت ز خود نبرد 

 این چنین جان را بباید زار مرد

 چون نبودی فانی اندر پیش من

 فضل آمد مر ترا گردن زدن

 کل شیء هالک جز وجه او 

 ای در وجه او هستی مجو چون نه

 هر که اندر وجه ما باشد فنا 
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 کل شیء هالک نبود جزا

 زانک در االست او از ال گذشت 

 هر که در االست او فانی نگشت 

 زندهر که بر در او من و ما می 

 تندرد بابست او و بر ال می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع یم کنم 402با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

جان که جان ها جانب او مایلست **** عاقالن را بر زبان و عاشقان را در دلستنقش بند   

ن **** باقیات  الصالحات است آنک در دل ر ز بنکه باشد آ  حاصلستبان ها ال احب االفلی   

  شنقش بند جان یعنی آنکه به جان نق
 

. به عبارتی یعنی خدا. یم دهد و جان را یم آفریند. یعنی زندگ  

برای عاقالن بر  ،او  و کشیده یم شود بسوی بروند به سمت او مایل هستند که یم گوید که این نقش بند جان که همه جانها 

 زبانشان است و در مورد عاشقان در دلشان است.  

 
 

ممکن را که به زبان بگویید اول به ذهنتان میاد و بعد به زبانتان. حنی زبان وصل است به ذهن. شما هر چه  ،در زبانیعنی زندگ

و زبان یکیست.  است که به زبانتان نیاد و فقط توی ذهنتان باشد. پس ذهن  

د ما قرار یمجسم ما و ذهن ماست. متاسفانه این زبان وقنی مرکز دل که مرکز ما باشد در واقع خارج است  ن آفکر یم کنیم   گپر

هاتی که 
ی یم گذرد که اول به ذهنمان بصورت فکر در میاد و بعد از ذهنمان یم گذرد و بعد  اد یعنی در شمان ذهنتان می االن بهچپر

هابه زبان یم گوییم یا بلند یم گوییم  ی د. چه موقع؟ موقیع که با آن چپر تی که یم گوییم آن دلمان است یعنی آن مرکزمان قرار یم گپر

 هم هویتیم. 

یکه خودمان یم گوییم بهش  واکنش نشان یم دهیم. اگر کیس به گفته ییک واکنش آیعنی  ی نها مرکز ماست. مثال وقنی که هرچپر

ی یم شود  یک هوشیاری ناظر دارید که دارد   شما یا یم ترسد یا یم رنجد از جنس عاقالن است. اگر نشان یم دهد مثال خشمگیر

که حضور ناظر  ان را تماشا یم کند از جنس عاشقان هستید . به درجه ای که به این حضور ناظر زنده هستید  ما یا ذهنوضعیتها ر 

 همان نقش بند جان است.  

خودش را نشان یم دهد.   ،ناظر به ذهنمان و زبانمانیا خدا در ما بصورت حضور  «نقش بند جان»پس   

نطوری نیست که ما دسته بندی کنیم و بگوییم که این عاشق است و آن ییک عاقل ای «عاقالن و عاشقان» : یم گوید اینکه موالنا 

در او  در عمل یک طیف بسیار طوالتی وجود دارد و هر کیس به درجه ای کهاست و آن ییک عاشق است و دیگری عاقل و... 

عاشق است.   ،هوشیاری حضور زنده است  

های این جهاتی و عقلش را ه ب ی ند این آدم عاقل است.  اتفاقات و  از  درجه ای که چسبیده به چپر ایط و وضعیتها یم گپر شر  

 دارد. عقل در واقع راهنماتی های 
ی ذهن من دار است. عاقل در اینجا معنی منفی همیر  



بان است . عاقالن به گفته به آنچه به ز خدا در زبان و در ذهن عاقالن خدا(  ماسمش را بگذاری)حاال پس بنابراین وقنی که یم گوید 

به کلمات و جمالت اهمیت یم دهند و با  . و با آنها هم هویت هستند  گفته یم شود و به ذهن میاد اهمیت بسیار  زیادی یم دهند 

 آنها هم هویت هستند. 

حالت حدی  و چشم با خدا دارند. از جنس خدا هستند. اگر  توجه دارند این لحظه میاد در حالنی که عاشقان به خردی که در 

م اگر کیس که صد در صد عاشق است و صد در صد عاقل است شان این است که این  تمام تمرکزشان و توجهعاشقان  ، بگپر

  باشند و 
 

 و از جنس زندگ
 

 خودش را از آنها بیان کند و در اینصورت ذهن ساده است و بصورت  لحظه نگاه کنند به زندگ
 

زندگ

 خرد در 
 

است.  ذهن آنها بیان بشود. و به زبان که میاد زبان در اختیار زندگ  

ی هم یم گوید :    د ناودانش قایلست بام کو کما اینکه در پاییر از ابر گی   

ی توضیح یم دهد که این زبان مانند ناودان است بام ها کاه گیل . در قدیم ید که از ابر باران یم آ  و دل مثل ابر است چون در پاییر

پشت بام هم صاف بود و وقنی با گل یا خاک پشت بام قایط یم شد از ناودان آب مد و تا به بام یم آمد آبود. خب از ابر باران یم 

ون.  گل آلود  یم آمد بپر  

 میاد آاز ابر میاد از هر هوشیاری که  ،یم خواهد بگوید که وقنی در ذهنی من باشد و این دل ما باشد 
 

بوسیله بام ن ور میاد از زندگ

سخنها باطل هست. که یم گوید در اینصورت این   . کاهگیل ما آلوده یم شود و از ناودان ما که زبان ما هست جاری یم شود   

 میاد ویل در 
 

 من ذهنی هستبا گل بام ما  ما   پشت بامچرا؟ درست است که هوشیاری از زندگ
 

 ذهن ما آ ،که همان آلودگ
 

لودگ

دیم. در ذهنمان درد وجود دارد. هست .. چرا آلوده است؟ برای اینکه در ذهن ما من درست کر   

برای اینکه این دردها دل او است.  (عاقالن منفی ) از جنس عاقالن استهر کیس که دردهای قدییم را انباشته کرده و رها نمیکنه  

 ها اینها قایط یم شوند و وقنی بزبان یم رسد دا با گل است. آب از باال میاد از طرف خو پشت بامش  
 

دردها و هم هویت شدگ

 همه دیگر آلوده است.  

انرژی تی سامان کننده است. مثل پس بنابراین انرژی که این اشخاص پخش یم کنند انرژی آلوده است و انرژی عشفی نیست. 

. مثل انرژی هر کینه ای. خشم. مثل انرژی خشم.  یانرژ  مثل انرژی نگراتی  

فته ها و باورها هم هویت هستند و بنابراین درد زیادی در دلشان انباشته اند یعنی مرکزشان درد و هم گکه با  عاقالن  یم گوید پس 

 است 
 

یک خدا و من ذهنی دارند دارند  ذهنی خود  نشان یم بیند و خدای ذهنی دارند. چون اینها در واقع خدا را در ذههویت شدگ

خدا فرم نیم تواند داشته باشد. بنابراین بطور ذهنشان است و برای آنها خدا تصویر ذهنی است.  ر هم منعکش کردند که خدا د



که همیشه بهشان دست یم دهد ترس کج و معوج است . و بنیاتی ترین هیجانشان ترس است    و غلط  تشخیصشانکیل سیستم 

خداست.  اقالن یم ترسند  عاشقان نیم ترسند. در دل عاشقان یم ترسند . عهمیشه ها آن است و   

بنابراین از خود منی ندارند. وجودشان همان وجود خداست.  . دلشان است و برای عاشقان در مرکزشان  جان یم گوید نقش بند 

ز آنها صادر یم شود . در  آرامش ا و لحظه از آنها صادر میشود و زیباتی از آنها صادر یم شود پس بنابراین عشق خداتی هر 

ی که در مرکز ما باشد  ی عقل ما از آن گرفته یم شود. اگر در مرکز ما درد و هم هویت وجودشان شادی دمیده یم شود. هر چپر

 ها 
 

ون. باورهای کهنه باشد  یعنی شدگ ون قدرت ما از آنها میاد بپر عقل ما از آنها میاد بپر  

ی را یم خواهد بگوید. یا جسم باشد ما دیگر از  ویل اگر مرکزمان باور باشد   جدا شدیم و موالنا همیر
 

زندگ  

 و جداتی از همه. بر اساس من و جداتی است. بنابراین اساس  
 

ویل عاشقان در یک فضای دل عاقالن جداتی است. جداتی از زندگ

  را یم  پس . ان با خدا ییک است بنابراین با تمام موجودات عالم ییک استوحدت هستند. عاشقان دلش
 

در انسانهای دیگر هم زندگ

 بینند. 

 را ببینیجنس فرم یم بینند. نیم تونند در انسانهای د تند همه را از هسعاقالن چون از جنس فرم 
 

چون خودشان  د نگر جان و زندگ

  نیستند. ویل همه اینها 
 

چه عاقل باشد و چه عاشق یعنی درصدی عاقل و درصدی عاشق همه بسوی نقش  از جنس جان و زندگ

وند. بند جان  مپر  

 

 بخش دوم: 

ن ها  آنک باشد بر زبان **** باقیات و الصالحات است آنک در دل حاصلستال احب االفلی   

ی هستهر کیس که در زبان باشد این مشمول ال احب اال یعنی من فرو شدگان را دوست ندارم.   فلیر  

صالحات یعنی آن نییک که باقی یم ماند. الباقیات   ل حاصلست آن که در دصالحات است الباقیات و  : یم گوید  عدیخط بدر و 

ی یم ال و یک عده ای فکر یم کنند باقیات و آن نیک جاودانه.  صالحات همان ثواتی است که برایشان یم ماند. یک یک کار خپر

با خودشان یم برند. و حاال دقت کنید و ببینید که موالنا این را به موقع مردن را کنند و یک ثواتی برایشان نوشته یم شود که این 

د.  . به الباقیات و چه معنی یم گپر درجه ای که شما از جنس خدا بشوید در این صالحات یعنی هوشیاری آزاد شده از فرمهای ذهنی

صالحات است. الجهان آن باقیات و   



ی آدیم .. دقت شد هوشیاری حضور یا اصل شماست که از فرمهای ذهنی و از زبان جدا پس نیک جاودانه عبارت از  . و یک چنیر

ه درجه ای از دل حاصل چدر دل حاصل شده. حاال شما به ن کیس که آیعنی « آن که  :»یم گوید  «آن چه» : د نیم گوید یگن

و بطور کیل هر چه که ذهنتان نشان یم دهد از آن کشیدید شدید؟ به درجه ای که خودتان را از اتفاقات و از فرمهای این جهاتی 

ون. به درجه ای که االن یم توانید حاضی ناظر باشید  ه و به ذهنتان نگاه کنید و ببینید که در ذهنتان چه یم گذرد. به درجه ای ک بپر

 که یم افتد شما ذهنتان به اتفاقات این لحظه 
ی
یا اتفاقات این جهاتی شما را نیم تواند از ریشه در بیاورد. به درجه ای که هر اتفاق

ی نیم شوید.    . به آن اندازه در دل حاصل شدید  و از جا کنده نیم شوید  نیم دهید واکنش نشان خشمگیر
ی
بنابراین از جنس باق

 نیک شدید. 

نچه به زبان میاد واکنش نشان یم دهید کیس هستید که در زبان واقع شدید. آای که شما به گفته ها یعنی  حاال به درجه  

واقع شدید. در زبان واقع شدید  و ذهن اتفاقات واکنش نشان یم دهید؟ خییل . پس شما در زبان چه اندازه شما به گفتگوها و 

ذهن واقع شدید. یعنی در   

تجسم کنید خدا یم گوید که من این را دوست ندارم و که هر چه که به زبان و ذهن بیاد و هر چه که شما بتوانید   : اما دارد یم گوید 

ی را گفته. آمن از جنس  ن نیستم. خلیل هم همیر  

ی را فرو شوندگان را دوست ندارم. این که یم گوید گفته که: خلیل   ی و فروشو  :»من آفلیر افول کنندگان را ندگان را یعنی من آفلیر

ی که  « یعنی دوست ندارم  ی ی یم رود. هر چپر د. دارد از بیر شما بتوانید در ذهنتان هر چه که به ذهن میاد به زبان میاد این دارد یم مپر

ی یم رود شما نباید به  ی که دارد از بیر ی ی یم رود. هر چپر  شوید. فروشدگان یمن بچسبید بنابراین از جنس آتجسم کنید دارد از بیر

ی که تجسم یم کنید یم چسبید  ی ی که به چپر ی را دوست ندارماز جنس  ،همیر ی یم شوید. شما باید بگویید که من آفلیر و   آفلیر

ی که در ذهن میاد و یا یم توانید بیاد  ی . شما از  از جنس خدا نیستجنس آن نیستید و آن هم از شما قاطیش نشوید. پس هر چپر

و از جنس این نیستم.  شما یم کشید کنار و یم یم گویید که من این را دوست ندارمجنس خدا هستید.   

ی عاقالن شب تاریک، تارییک ذهن ماست.  . در یک شب تاریک  : یم گوید این قسمت عرتی از یک قصه مذهنی میاد.  تارییک همیر

 های
 

عالم براش تاریک است و از باوری و درد است. ذهنش تاریک است.  است. تارییک کیس است که دلش پر از هم هویت شدگ

 جنس خدا هنوز نشده. 

گفت: این خدای من است. یم گوید یک ستاره ای بدرخشید. خلیل    

بعد ستاره فرو شد. و بعد خلیل گفت: من فروشدگان را دوست ندارم.    



 یا خدا خودش را بصورت یک سو سو یا ستا
 

گ ؟ وقنی که شما یک لحظه حس یم کنید ره نشان یم دهد.  در تارییک شنی شما زندگ

مهر یم ورزید. یک لحظه به بچه تان عشق یم ورید. یک که از جنس عشق هستید. یک لحظه به کیس که نیم شناسید مثال 

 . لحظه فقط( یک لحظه این ذهن خاموش یم شود بطور کامل و وجود شما از زیر این فکرها )یک لحظه توجه یم کنید به زیباتی

که این همان ستاره است.   خودش را به شما نشان یم دهد   

ها موالنا بسیار بسیار کارآتی دارد در این قصه به این شکل یم رود بطور خالصه. ببینید  ی تکه کوچک را نشان یم دهد . فقط یک  چپر

موضوع را توضیح بدیم. اگر درست این مطلب ر ا جا  اینمعنا را یم گوید و وقت را تلف نیم کند. ویل ما مجبوریم در اینجا واقعا و 

ید که تی ان  شما روشن یم شود که حداقل یک چراغ قوه دست یم گپر
 

نگاه یم کنید با این را هر جا دازیم یک نورافکنی در زندگ

 هاست که نیم بینید. بر شب تاریک که همان تارییک ذهن است  نایچراغ قوه یم توانید در 
 

ای اینکه تاریک بودن هم هویت شدگ

های این جهاتی  ی یم بینیم و عقل آنها عقل نیست. برای اینکه با آنها هم هویت شدیم. آنها در مرکز ماست. ما با عقل آن چپر  

یم گوید یک لحظه ستاره ای در شما یم درخشد. ستاره همان هوشیاری حضور است. آن جنس حاال ما چاره مان چر هست؟ 

ی چسبیدید  حاال ممکن است این بصورت خداست.  ی  نکه آنقدر دردتاعشق و زیباتی باشد و یا ممکن است که نه شما به یک چپر

له و شکایت کنید که دوباره این از آن سوراچی که بوجود میاد اگر نخواهید که این را زود جایگزین کنید و نابیاد که این را رها کنید. 

این درد و ناراحنی که پیش آمد دلیلش چر هست ؟ یک دفعه از  اگر شما عقب بکشید کهبسته یم شود بخاطر ناله و شکایت ما. 

ی که هم هویت شدیم  .. ن فرم رفته. آپنجره که االن آن  ی ند. ما گ دردمان میاد؟ وقنی که با یک چپر قرار است که آن را از ما بگپر

 ما بمثال یک پول کالتی از دست بدهیم. 
 

رود یک دفعه در گلیم وضعیت های مثال همرس ما از ما جدا بشود. یا یک کیس از زندگ

 ما انگار ییک از گلهای گلیم را کندند. 
 

ی گلهای گلیم با هر رنگش هم هویت سوراخ میشه. برای اینکه ما با و جایش زندگ  شدیم. همیر

 انگار مثال با اینها را درست کردیم و بهشان چسبیدیم. 

این ستاره خودش را نشان یم و شکایت کنید و شما دردتان آمد. اگر نخواهید زود این را جایگزین کنید و ناله  حاال ییک از آنها رفت

یم گوید ابراهیم گفت که این خدای من است و شما هم یم  (ستاره را ببینید) دارد فرمول یم دهد این قصه مذهنی  وقنی دهد. 

ر صویبعد این ستاره فرو یم شه و شنگون میشه . شما به تکه من یم پرستیدم گلهای قایل    نه اینگویید که خدای من این بوده 

گفت این خدای من است.  خلیل  یم گوید ماه آمد و دوباره یکدفعه اگر نچسبید و صپی کنید ذهنی آن نیم چسبید.   

ماه یم شه. ماه این ستاره تبدیل به  . ستاره نچسبید و به ذهن نروید و قانع باشید به آن ستارهذهنی این اگر شما به تصویر بنابر 

افول کنندگان از جنس خدا نیستند. افول یم کند و دوباره شما افول کنندگان را دوست ندارید. برای اینکه   

ی که ما با آنها هم هویت شدیم.  نافول کنندگا ی یهاتی هستند؟ گلهای گلیم. هر چپر
ی چه چپر  



و شما دوباره یم  . ید همان جدا شدن شما از جهان استماه دوباره تبدیل به خورشید یم شود. خورشاین ماه فقط ماند وقنی که 

ن است.  گوید این خورشید خدای م  

 ها و دردها جدا یم شود. خورشید چر هست؟ خورشید 
 

اصل شما است که از تمام هم هویت شدگ  

ی  یچطور   یم یاد. شد؟ از همان کلمه ال احب االفلیر  

ی که ذهن نشان یم دهد شما به پس  ی از جنس  منویید اینها افول کننده هستند و من اینها را دوست ندارم و نها یم گآشما هر چپر

شود ستاره طلوع نکند. نیم شود خدا یک جوری خودش اینها نیستم. از جنس چر هستید؟ همان ستاره ای که طلوع یم کند. نیم 

به افول کنندگان هستید این را نیم ویل وقنی خودش را به شما نشان یم دهد چون شما خییل عالقمند را به شما نشان ندهد. 

 توانید بگویید که این یک فرمول است. 

 نیک یم شود. 
ی
ی کلمه تبدیل به باق ی حاال همیر ی که یم ماند اصل شماستیکه یم یعنی ان چپر ی یکه ماند. آن چپر ی . در واقع همان چپر

ی نیست. ما شما و یا ماتی  ... بارها گفتیم ش در این انسانها در بیر وع یم کنیم به گسپی بصورت هوشیاری یم آییم به این جهان و  شر

وع یم کنیم به رشد.  و به لحاظ بدتی و به لحاظ   کنیم از لحاظ ذهنی رشد یمبه لحاظ دانش رشد یم کنیم جهان . مثل تنمان شر

. اینها را بدست میاریم و با اینها هم هویت یم شویم و این هم هویت شدن یک پوسته روابط اجتمایع به لحاظ دست آوردها 

ما  . بصورت جسیم لختیم و بصورت روانشناخنی هم لختیمروانشناخنی دور ما یم تند. چون ما لختیم وقنی میاییم به این جهان. 

ی که شناختیم تا وقنی که فردیتمان و وضعیت های این جهاتی را بشناسیم.  تا رشد کنیم اید یک پوسته ای بتنیم بریم توشب همیر

هاتی که باهاشون هم هویت شدیم 
ی ی  (شما اینها را یم دانید در عمل)این چپر ی رفیی وع یم کنند یواش یواش به از بیر . برای اینها شر

دردمان میاد. وقنی دردمان میاد شما باید بدانید که خدا از جنس افول کنندگان کنندگان هستند. ما   اینکه همه اینها از جنس افول

این باقی نیک در باید از افول کنندگان جدا بشه و شما از اینها ییک ییک جدا یم شوید نیست و اصل شما چون از جنس خداست 

. یعنی شما پنجاه درصد بیشپی حس یم کنید که پنجاه درصد یم شود در یک جاتی بیشپی از و....  شما زیاد یم شود و زیادتر یم شود 

د. این همان وجود خدا در از جنس افول کنندگان نیستید و از جنس باقی نیک هستید.  باقی نیک همه وجود شما را فرا یم گپر

گنج حضور و هوشیاری حضور است.  و این همان   شماست  

حاال امروز ما چند تا مطلب از مثنوی خواهیم خواند .اگر ما به غزل نرسیدیم دوستان نگران نباشند. دوستان زنگ یم زنند یم 

ما امروز چند تا مطلب از مثنوی خواهیم طر اول صحبت یم کنید که همه غزل یم ماند. راجع به دو سه س اینقدر  ا گویند : شم

. بنابراین با آرامش تمام شما دوستان بشینید و گوش کنید و ببینید از این خواند و اگر غزل ماند هفته دیگر توضیح یم دهیم

ر زندگیتان یم توانید روشن کنید. خودتان و وضعیت های که االن برایتان خواهم خواند آیا شما یک نورافکن دنوشته های موالنا  



ی نیست جز حضور ناظر زندگیتان را  ی شما که دارد نگاه یم کند به وضعیت بگذارید زیر نورافکن ودائما نگاه کنید این نورافکن چپر

 و یا 
 

یم کنید. کامال جذب ذهنتان  . و ذهنتان را نگاهشما. یعنی شما جدا یم شوید از این فرمهای فکری و ذهن  به های زندگ

مثل عاقالن یم رویم بر زبان و بعد به گفته ها و نوشته ها و اینها واکنش نشان خواهیم نیستید. اگر  کامال جذب ذهنتان بشوید 

ی که داد  ی ی و مشغول بحث و جدل و .. خواهیم بود برای اینکه ثابت کنیم که این چپر ی ما به آن چسبیدیم درست است و آن چپر

شما به آن چسبیدید غلط است.  که  

 پس به این ترتیب ما منمان را اعتبار ببخشیم. 

ث و جدل هم نیست.  من نداشته باشیم معتپی سازی من ذهنی هم لزویم ندارد و پس دیگر لزویم هم به بحویل اگر   

مطلنی که خواهم خواند چه یم گوید. ببینیم موالنا در چند تا حاال   

ی بر این است  3106در دفپی دوم سطر اولیش تاکید بیشپی  

 یم گوید: 

چه اندیشی تو او باالی اوست ر ه*** *اوست و جنت همه اجزای  دوزخ  

فناست **** آنک در اندیشه ناید آن خداستپذیرای هر چه اندیشی   

ز چیست **** گر هیم دانند کاندر خانه کیستگستاخن بر در این خانه    

 هستند تو یم گوید این که 
 

. تجسم های شما در در ذهن تجسم کردی که دوزخ چیه و بهشت چیه اینها همه اجزای خدا و زندگ

ی نیست. دوزخ  ذهن که ما  ی ی چپر فکر یم کنیم که یک بهشنی هست و یک جهنیم هست و ما بعد از مردن یم رویم به آنجا همچیر

ی   و دردهای ما است که مرکز همیر
 

ما قرار گرفته که بعضی ها االن درش هستند. و بهشت هم کجاست؟ در  هم هویت شدگ

 ها جدا شدید و  صورتی  
 

این بهشت است.  ،از جنس خدا شدید کامال که از این دردها و هم هویت شدگ  

ی که  ی . تی اندییسر آن را ن است. نیم شود که شما آدر ذهن یم اندییسر خدا باالی حاال هر چپر  

در آن اصل شما لحظه وجود دارد که هم این فضا هم بهشت شماست و هم جهنم شماست و بنابراین یک فضای پذیرش این  

 فضاست.  

ها هم هویت یم شویم و  ما بصورت هوشیاری یم آییم به این جهان. هوشیاری است که از خودش هوشیار نیست ی وقنی و با چپر

ون در اینصورت آگاهانه یم کشیم.   خودمان را یم کشیم بپر



آگاه بنابراین ذات شما که به خودش یم شود.  آگاهروی خودمان و ذاتمان قائم یم شویم و ذات ما یار یم کشیم بنابراین هوش

ی هوشیاری الیه است. بنابراین شما نیم توانید بروید  ی خداست و این همیر ی تی اندیشید  تویبخودش شد این همیر
ی ذهنتان و چپر

ی نیست.   ی  و بگویید این خداست و این جهنم و  بهشت است!! نه اینطور چپر

ی که  ی از شما که شما هستید پذیرش این لحظه  ات شما در این فضا در فضای تمام فکرهای شما و همه هیجانیم اندییسر هر چپر

د.  ی ی داریم کره مری    خ داریم و همه اینها در ندرست مثل ای بر یم خپر فضا قرار گرفته. فضا شما هستید یا که ما فضا داریم و کره زمیر

توی این جا یم شود. و چون این یجانات شما و تمام باورهای شما وحدت شما با خداست و این مری    خ و ماه هم فکرهای شما و ه

ی توی این جا یم شود و شما باید فضا  این و عاشق یم شوید.  بشوید وقنی که ی بینهایت تبدیلاین فضا بهبینهایت است همه چپر

صورت گرفته و روغن یعنی هوشیاری شدن ما این پدیده انسان  وقنی که ما انسان شدیم کار شده موالنا بارها به شما گفته که

ما هوشیاری را قایط یم کنیم با این جهان. آب و روغن هم یعنی  مرتبا و روغن یم کنیم  حضور از آب جدا شده و حاال ما چون آب

 واکنش نشان دادن. 

   ! دارید تکان یم دهید. خب واکنش نشان ندهید هر لحظه که شما واکنش نشان یم دهید 

مرده و کهنه منفی و  هیجانات عبارت از باورهاتی است که با آنها هم هویت شدیم و دردهای ما که در مرکز ما که من ذهنی است 

. الگوهاتی که ما  است که به انها چسبیده ایم
ی الگوهای واکنیسر وسیله قرار همان رنجشها و کینه هاتی که نبخشیده ایم و همچنیر

واکنش نشان بدهیم.  یم دهیم در ذهنمان که  

 تی اندییسر تو بتو هر چه که   هر چه اندیشی پذیرای فناستحاال یم گوید: 
به ذهن و زبان بیاد پذیرای فناست و این کامال  و اتی

ا قصه هاتی که برایتان یم خوانم امروز. بمشخص خواهد کرد  ی شما رافکن را این برامشخص است یعنی مردتی است . نو   

چکار  باید  تواتی تجسم کنی و نیم تواتی فکرش را بکنی پس یمبه اندیشه نمیاد و نآن که  آنکه در اندیشه ناید آن خداست 

. ؟ چاره بکنی  ات این است که از اندیشه بطور کیل خارج بیسر  

ی که یعنی من افول کنندگان را دوست ندارم و خدا هم افول کنندگان را دوست ندارد و شما  ی ال احب االفلیر   اصلتان از جنسهمیر

ی که آ . یشه نیستجنس انداز افول کنندگان نیست . خدا جنسش از جنس افول کنندگان نیست . خدا جنسش  ی تواتی بن چپر

 از آن جنس نیست . اینها کمک یم کند. آن تجسم کنی از 
 

جنس نیست و زندگ  

ی که ب ی ی خواهیم خواند که هر چپر ی که ما یم توانیم تجسم کنیم اینها محکوم به  هدر پاییر ی فنا هستند. این جهان میاد هر چپر  

هایه فایده دارد این کار؟ حاال برای چر اینها چحاال  ی آن این جهاتی .  را یم گوییم؟ برای این یم گوییم که شما نچسبید به چپر

هاتی که ذهنتان نشان یم دهد 
ی ی هوشیاری چپر به آن نچسبید . و اگر قبال چسبیدیم حاال خودمان را از آنها بکنیم برای اینکه همیر



ی روندگان یم شوم اگر بچسبم من از جنس  ،در شما بوجود آمده که نباید به اینها چسبید  که االن  ی یم شوم و از جنس از بیر آفلیر

د  . اگر از جنسو از جنس خدا نیم شوم  ی دارد یم مپر ی افول کنندگان بشوم دارم دریده یم شوم و دارم درد یم کشم. چون یک چپر

ید. دارید و شما دارید به آن یم چسبید و  همراه با آن  میمپر  

ی یم رفت   ی که داشت از بیر ی ما چسبیدیم . که این تا حاال چند بار مردیم و ترسیدیم و  درد کشیدیم . چرا؟ برای اینکه به یک چپر

د.  د. خب ما هم با آن مردیم چون این باید بمپر ید. راسنی راسنی  مال ماست و این نباید بمپر اگر شما به آن بچسبید با آن میمپر

ید  د. انرژی نداریم . بطور رواتی نگراتی و درد یم کشید .  بطور معنوی و نمیمپر روحیمان یم مپر  

در و وابسطه نباشید و خودتان را جدا کنید  ید و نش  Attachedنگلییس ها بقول احاال فایده این کار این است که اگر شما نچسبید 

هاتی که در ذهنتان هست به آنها نچسبید قضا
ی ) منظور قضاوت کردن من وت کردن اینصورت قضاوت نیم کنید. اگر به آن چپر

گرچه که بعضی موقعها یم تواند در این هم . دو تا دو تا چهار تا را ما همیشه خواهیم دانست . چون در این من نیست.  دار است  

ی من باشد!( ما االن اینها را یم شناسیم که در حقایق این جهاتی مثل  بخزد و از من نباشد و نگذاریم که من دو تا دو تا چهار همیر

ی بچسبد این استفاده کند   حنی به علم و بر اساس آن من درست کند. . من ذهنی حاضی است به همه چپر

 

 بخش سوم: 

ه نیم کنید و قضاوت نیم کنید  قضاوت نکنید شما وقنی  ی ها نیم چسبید برای اینکه هر چر شما . یا کم بکنید در نتیجه ستپر ی به چپر

د بنابراین مجبور دیگر یم دانیم  فناست و این را پذیرای که یم اندیشیم  ها آن در دل ما قرار نیم گپر ی . وقنی نیم چسبیم به چپر

ی ما را تهدید یم کند . اگر کمپی بچسبیم  کنیم و این ور و آن ور نگاه کنیم که حظه قضاوت  لنیستیم که هر  ی کمپی مورد نکند چپر

یم. توجه یم کنید؟ علتش این است.    تهدید قرار یم گپر

ها نچسبیم نیم ترسیم و تهدید نیم شویم. اگر گدوباره یم   ی تهدید نشویم هر لحظه قضاوت نیم کنیم . پس تی ویم. اگر به چپر

یا قضاوتهایتان را از دست یم دهید و وتی پیش میاد . تی قضاوتی منظور این نیست که شما اصال قضاوت نیم کنید و قضا

 هست و تشخیص نیم دهید. نه! شما حاال دارید جدا یم شوید از فرمها و به یک 
 

هوشیاری زنده یم شوید که در آن هماهنیک

شماست و تشخیص دهنده است. منشا همه آفرینش  خداتی هوشیاری  شماست و و شعور هست و خرد هست. این اصل  سباالن

خیص بدهد کجا و این من تشآن اه کنید. آن قضاوت کند و گاه کنیم و به ذهن تان نگبه اتفاقات نو یم خواهیم از آن پایگاه  . است 

 ذهنی که دائما یم ترسد تشخیص بدهد کجا!! 



ی یم روند  هاتی که دارند از بیر
ی ند  قرار بدر دل ما چپر د یا یک هوشیاری نمردتی و پایک انرژی و  ! کجا گپر ا قرار بگپر یا وپایدار و نامپر

 کجا! 

د کجا!    پر از خرد و شعور قرار بگپر

مقاومت یم کنیم با رویدادها. به وضعیت ها و رویدادها قضاوت من دار کم کنید کمپی  . و اگر این من ذهنی عقل و خرد ندارد 

  ما تمام یم شوند و بهمقاومت نکنیم رویدادها به نفع 
 

ر ما تمام نیم شوند و رویدادها ما را نابود نیم کنند. در واقع برکت زندگ ضی

 برکت میادبیم ریزد به رویدادها. 
 

. برکت از آنجا میاد. ما  ه زندگ  

 موازی باشی
 

ه نکنید و با زندگ ی سید.  د اگر شما ستپر یعنی بپذیرید رویدادها را. چه موقع یم پذیرید؟ موقیع که نپی  

هاتی که در ذهنتان یم یاد بگویید این
ی نیم چسبم. نچسبیدن به ا پذیرای فناست و من به اینها هگ  نیم ترسید؟ وقنی که به چپر

 یم آرود و تی مقاومنی برکت یم آو 
 تی مقاومنی

 یم آورد. تی قضاوتی
ها تی قضاوتی

ی رد. چپر  

عوض یم شود و  همه وضعیتها در اطراف شما دارد یم بینید بطور معجزه آسا شما انعطاف پیدا کردید و یکدفعه بنابراین 

هوشیاری است که دارد این کار را  وضعیتهای اطراف شما دارد سامان پیدا یم کند و نظم پیدا یم کند. البته شما این کار را نیم کنید 

 یم کند. 

وع کنید. شما مقاومت نکنید. از حاال هم یم   جریان پیدا کند به آن اتفاق. هر  ید هر اتفاقی یم افتد بپذیر توانید شر
 

تا خرد زندگ

 اتفاقی 

     دانند کاندر خانه کیست**** گر هیم بر در این خانه گستاخن ز چیست حاال موالنا یم گوید : 

که یم گوید اگر    ؟از چر هستاین گستاچی و اینکه همش یم گویید من من من و من یم دانم که این را من ذهنی یم گوید این 

یم دانند که داخل خانه گ هست. مردیم که اینطوری رفتار یم کنند   

. یک خدای تجسیم و ذهنی اگر مفهموم خدا را یم دانند آیا حقیقتا یم دانند که داخل خانه گ هست؟ داخل خانه خداست. 

 درست کردند. آن که در ذهنشان است. 

این گستاچی نیست؟ چرا ما خودمان را مقایسه یم کنیم با آیا چرا وقنی یک کیس یک حرقی یم زند ما واکنش نشان یم دهیم؟ 

یم کند واکنش نشان یم دهیم؟ چرا اموالمان را به رخ مردم یم کشیم؟ چرا کیس از ما انتقاد دیگران و یم خواهیم برنده بشویم؟ 

ی را بصورت تصویر یم ب. من یم فهمد ویل درک نیم کند. برای اینکه من داریم. من گستاخ است. ومن نیم داند   جانند و یهمه چپر

 ندارد. 



. ت وجود انبیاء و اولیاء مخودپرستان و ناشکران در نع: بیان حال که یم گوید   دفپی دوماین را بخوانم برایتان از حاال اجازه بدهید 

ی است. سطر این تیپی قصه مثنوی است که یم خواهم االن برایتان بخوانم   از دفپی دوم.  5903که مربوط به همان ال احب االفلیر  

 مفید است و در هر کجای  دنیا هستید دوباره یادآوری کنم که تفسپر مصنویع به قلم استاد کریم زماتی برای مطالعه مثنوی بسیار 

مثنوی را سطر به سطر معنی کردند و در خواندن مثنوی به شما کمک یم یک شی هفت جلدی بخرید. هفت جلد است و ایشان 

 کند. 

**** گفت هذا رب هان کو کردگاربرون آمد ز غار  و کو خلییل ک  

ی ذهن ماست. شما   ر خلیل االن کیه؟ خلیل من و شما هستیم. غا نساتی که یم عنوان ا به عنوان خلیل بهکجاست؟ غار همیر

از آب جدا شده. روغن از آب جدا شده یعنی  چه؟ یعنی این روغن  یعنی  خواهد بیدار بشود و اصال بیدار است. گفتم بیدار است

ذهنی از فرمهای ذهنی جدا شدید وقنی که انسان شدید. این مثل آب و روغن چطور با هم قایط  یم شود شما بعنوان هوشیاری 

با هم قایط نیم شود. در ما جداست و ما بزور یم خواهیم اینها را با هم قایط  کنیم . این هم   

ون بیایید و مثل خلیل بگویید غار  از حاال یم گوید : آیا شما یم توانید  یا مثل خودتان بگویید : این خدای من است.  ذهنتان بپر

ی جرقه ای که زده که داستانش را قبال گفتم. ) یا بگویید : خدا کو؟همیر  

نه بوسیله ذهنتان. همانطوری که قصه را گفتم.  ،حاال خدا کو   

ی که یک مقداری هوشیاری آزاد شد از  ون. همیر فرمهای ذهنی . پس شما از غار ذهنتان آمدید بپر  

 آیا شما یم توانید بگویید: 

**** تا نبینم این دو مجلس آن کیستمن نخواهم در دو عالم بنگریست   

در حالیکه این جهان و آن جهان ییک جهان فرم است و دو عالم ییک این جهان و ییک آن جهان که ذهن اینها را ییک تجسم یم کند. 

ی االن هر دوی اینها وجود دارد. ی جهان نگاه یم  ییک جهانیست که اصل تان است و حضور ناظر دارد بهیک جهان حضور که همیر

 کند و ییک جهان فرم است.  

مشمول گذشته و آینده است. و ییک هوشیاری ییک وضعیتهای شماست که ذهنتان نشان یم دهد یا در ذهن دیده یم شود که 

آگاه و زنده هستید. یعنی زنده به اصل دوی اینها شما مجهز و که در این لحظه به هر حضور است که این لحظه زنده است  

 را یم توانید در آن واخودتان هستید و به ذهنتان نگاه یم کنید و یم بینید که گذشته و آینده دارید ویل 
 

حد حس کنید. االن زندگ



در  ؟بگویید که من نیم خواهم به دو عالم نگاه کنمیم گویید آیا شما یم توانید زنده هستید و تماما جذب این ذهن نشدید. 

جلس تا زنده نشوم به آن صاحب دو م   تا نبینم  این دو مجلس آن کیستصاحب دو عالم. م به آن و صورتی که زنده نش  

ر خورم نان در گلو ماند مراصفت های خدا **** گبی تماشای   

! همینطور هم شده برای ما   

د وقنی که هم هویت یم شویم ز وضعیتها جدا بشویم و ابدون اینکه زنده بشویم به هوشیاری حضور    ما را یم گپر
و  ترس و نگراتی

  هر 
 

یم. از آن وضعیتهای زندگ  لذت بپی
 

یم لذت نیم توانچه که یم خوریم در این جهان در گلوی ما یم ماند. نیم توانیم از زندگ

یم. شما یم بینید دیگر  از گردش در این جهان لذت نیم از خانواده مان از همرسمان از بچه مان از متعلقاتمان از مسافرتمان ما  ! بپی

 نیستیم
 

در گذشته و آینده هستیم. و همش نگران هستیم و  بریم. چرا؟ برای اینکه در این لحظه زنده به زندگ  

نوسان یم کند و شادی را در شما به نوسان در یم حاال اگر شما زنده به حضور بشوید از جنس آرامش و شادی هستید. آرامش 

از شادی و این را به جهان پخش یم کنید و عشق یم پراکنید به جهان . هر لحظه  ارتعاش یم کند بهآورد. تمام اجزای وجود شما 

حاال یم شود . در شما هم تجربه یم شود. خب  این که در شما تجربه یم شود ن پخش شکا عشق بصورت خرد و شادی در جها

 هر وضعینی برای شما گوارست از جمله غذاتی که یم خورید. از جمله آن پنج تا حس که یم خواهد در این جهان حس بشود. 

 یم گوید : 

بی دیدار او **** بی تماشای گل و گلزار اوچون گوارد لقمه   

است با تمام این صحبتها مشخص است که چه یم گوید.  حواض  

کما اینکه یم بینید که نیم شود. شما یم بینید که آرام نباشم به آرامش خداتی این لقمه چطوری هضم بشود؟  اگر من  یم گوید: 

 نیم شود. 

با من و خدا با هم نگاه یم کنیم. ند. خدا نگاه یم ک بدون اینکه از آن فضا من جهان را نگاه کنم. از آن جهان که فضا را نگاه کنم 

 من 
 

 یم بینم. گلها را م دار شعور زندگ
 

زنده یم بینم. انسانها را زنده یم بینم. انسانها را تقسیم نکردم به نگاه یم کنم و من زندگ

انسانها که  به. که خوبشان هم خییل زود یم تواند بد بشود. من ذهنی اینطوری دیگر! نگاه یم کند آدمهای بد و آدمهای خوب

ی بدهد.تقسیم یم کنم . اینها که نیم توانند بدهند بروند  ی اینها بدرد نیم خورند و اینها که یم توانند  ببینم گ یم تواند به من چپر

ی به من اضافه کنند بیایند جلو.  ی ط آنها دوستان من هستند. هر کدام از آنها هم که نتوانند اضافه کنند بروند . من اینها را فقچپر



ها رابه من اضافه یم کنند تا انباشتگیم اضافه بشود و وقنی که مقایسه یم کنم   جسم یم بینم ی وزنم باال بشود تا بدونم که فقط چپر

خب این که درست نیست که! هستم. این کار من ذهنی است دیگر.   

خدا زین آب و خور **** یک خورد یک لحظه غی  گاو و خرومید جز بر ا  

 جاتی که آب یم خوریم. جویل اینالبته آبخور است 
ا آبخر یم خوانیم اینجا . آبخور یعنی  

 و از آن طریق خوردن یم گوید بغپر از ز 
 

یم خورد غپر از گ هست که یک لحظه ،نده شدن بخدا از جنس حضور شدن و از زندگ

حاال آب و خر منظورش انساتی است که من ذهنی دارد.  ؟آب و خر   

این لحظه در فضای یکتاتی این لحظه هستیم با وقنی    خور  **** یک خورد یک لحظه غی  گاو و خر ب و جز بر امید خدا این آ

 ما خدا ییک هستیم و او خودش را از ما بیان یم کند و با او ییک هستیم و از آنجا آب یم خوریم 
 

از آنجا هوشیاری میاد و تمام زندگ

 ما سامان پید
 

ی را حس یم کنند ا یم کنند را شکوفا یم کند و وضعیتهای زندگ . ویل . این حس های پنجگانه ما گوارست و همه چپر

 اگر آن قطع بشود گ یم خورد از این دنیا؟ یم گوید گاو و خر. 

النعام بد بل هم اضل **** گر چه پر مکرست آن گنده بغلکا   آنک  

ک برد و روزش دیر شدمکر او رسزیر او رس زیر شد **** روزگار    

بدتر . گرچه که پر از مکر است آن بد بو. حاال چرا بدبو؟ ارپایان است وحنی هنکه مثل چآکاالنعام مثل حیوانات است. یم گوید 

  پخش یم کند. وقنی که ما غبه بوی بد من ذهنی را که اسمش را یم گذارد گندبرای اینکه 
 

ل. بوی بدش را و انرژی بدش را در زندگ

ی مکر من ذهنی است . پر از مکر من ذهنی هستیم ی را به خودش اضافه مکر من  حاال عقل من ذهنی همیر ذهنی یم خواهد همه چپر

وز از آب در بیاد و همیشه در مقایسه. وقنی در مقایسه است خودش  به جسم تبدیل کرده و ییک دیگر  را کند و در هر وضعینی پپر

براین بوی بد یعنی انرژی بد در جهان متصاعد یم کند . جس است و مرکزش درد است بنارا هم به جسم تبدیل کرده و مرکزش 

او رسریز و او رسریز شد مکر حاال هم مکرش شنگون است و هم خودش شنگون است.   

ی ندارد  یعنی این روزگار کوتاه این عمر کوتاهش را زودی به پایان برد و و تمام شد.   ؟ روزگارک برد و مگر چقدر وقت دارد  ی چپر

بیدار بشویم که عشق در ما کار کند و وقت را تلف کرد. ما نیم خواهیم اینطوری باشد و یم خواهیم بیدار بشویم. توی این جهان 

اکنید یو شما هم یم توان ید و هم عشق را در جهان بپر . و سامان و نظم را در جهان د از زندگیتان و وضعیتهای زندگیتان لذت بپی

صالحات را از این دنیا الن باقیات و آچه که یم خواهید در دنیا یم توانید تی آفرینید . و زیاد کنید و به شما هم خوش بگذرد و هر 

ید.   با خودتان بپی



صالحات با شماست و از  ال ن باقیاتآبطور کامل مثل موالنا . و  هدان دنیا خودتان را بزائونید ز شما یم توانید صد در صد از این 

ی رفتنی نیست .   بیر

ی ندارد چون الففکرگاهش  ک ن ند شد عقلش خرفت **** عمر شد چی   

ی ذهنش است . وقنی در ذهن من وجود دارد و منما نیم  هم  خواهیم اینطوری باشیم. فکرگاهش یم گوید کند شد فکرگاهش همیر

ی  های آفل و های هویت با چپر ی ی رونده است باز چپر . اگر در ذهن من وجود داشته باشد ذهن در این صورت کند یم شود یر

من خودم ساختم نیم دانم شما از این کلمه خوشتان یم آید یا نه!؟ را هم «اصلکاری »اصلکاریش را از دست یم دهد.. این کلمۀ  

ین از این را هم فکر یم Disfunctionalو است   Functionalنگلیسیش اصلکاری معنی ا پیدا  لغنی  کنم که باید نااصلکاری . بهپی

است یعنی وظیفه ای که بهش محول شده را انجام  Functionalوقنی که نکردم. اصلکاری یعنی کارش با اصل یم خواند. انسان 

نی اصلکار است یع Functionalبه هوشیاری حضور زنده شده در اینصورت یم دهد پس بنابراین جدا شده از فرمهای ذهنی و 

 است و کارش با اصلش یم خواند . درست مثل اتومبییل که ساخته شده راه برود و این مثال را هم قبال  است یعنی اصلش
 

زندگ

 راه برود . یم شود و دیگر نیم تواند  Disfunctionalکه اگر چرخهای اتومیبل را چهارگوش بسازند گفته ام  

من بدهد و هویت بدهد و یا از من درست کنید و از ذهن بخواهید که به شما  ما هم همینطور هستیم به محض اینکه در ذهن 

ی  یا نااصلکار یم شود.  Disfunctionalبخواهید که به شما خوشبخنی بدهد این ذهن  که تصور کرده اید های این جهاتی  چپر

ها نااصلکار یم شود یعنی برای اینکار ساخته نشده. ذهن برای این ساخته نشده که شما  ی ها هویت را تجسم کنید چپر ی و از چپر

ها بخواهید که به شما هویت بدهد و از آنها ببخواهید  ی خواهید که من و هر لحظه بروید به ذهنتان و آنها را تجسم کنید و از چپر

جاتی که آدم فکر  (خییل هم قشنگ است این فکرگاه )یم گوید فکرگاهشخته نشده ذهن . بنابراین . برای این سارا خوشبخت کن

 .  توانیم مصطلحش کنیم طلح نیست ویل ما یمصالبته م یم کند که همان ذهن است. 

 ناآصلکار شد و  است. ذهن ما  غو مفر  یعنی سبک مغز و بیهوده گو. عقلش سبک است فکرگاهش کند شد عقلش خرفت 

Disfunctional  های یادگرفدائما شد و کند و همانطور که یم بینید ذهن ما ی تکرار یم کند. اینقدر ما دوست داریم ته شده را چپر

یم اینها را  یه تکرار و تکرار کنیم. نود و نه درصد از حرفهاتی که ما یم زنیم تکراری که یک شی باور از این طرف و آن طرف بگپر

 است. و جالب است که این فکرهای تکراری به ما درد یم دهند. 

ی ندارد جز الف  یعنی عمر تمام شد و رفت      شدفکرگاهش کند شد عقلش خرفت **** عمر  ن گایه این من ذهنی را چی 

ی ندارد و لخت است  ی  به الف تشبیه یم کند که الف چپر

درین اندیشه ام **** آن هم از دستان آن نفسست همآنچ یم گوید   



 را دوست د
 

 هستم و زندگ
 

م و آرامش و صلح را دوست دارم و در جهان یم ار این که یم گوید من در اندیشه خدا هستم و زندگ

صلح بشود... آن هم از فریب این من ذهنی است. خواهم   

هاتی که شما یم حاال شما به خودتان نگاه کنید فقط باید به خودتان نگاه کنید و خودتان را بگذارید زیر نورافکن و ببینید این 
ی چپر

چرا با همرستان دعوا یم ارید پس ا آرامش را دوست دارید؟ اگر آرامش را دوست دآیا واقعا شم ؟گویید آیا حقیقتا جدی یم گویید 

کیست در شما که دعوا یم کند؟ شما که یم گویید آرامش را  کنید و با بچه تان دعوا یم کنید؟ چرا با دوستتان دعوا یم کنید؟ این  

ی  !! دوست دارید  !   راست نیستجدی و پس اینکه یم گویید آرامش را دوست دارید همچیر  

.....  این که یم گوییم خدا بخشنده است و مهربان است  وانچ یم گوید غفور است و رحیم  

... نیست آن جز حیلۀ نفس لیم    

در ذهنتان بروید و من درست کنید ما جدی نیم گوییم که خدا غفور است و رحیم. برای اینکه اینها را من ذهنی یم گوید. شما اگر 

ها را بگویید . اینها فایده ندارد.  ی  و یک خدای ذهنی هم درست کنید و این چپر

 حاال خودش دلیلش را یم گوید در سطر آخر. 

هیست **** چون غفور است و رحیم این ترس چیستکه دست از نان تای ز غم مرده    

س هستید و رنجیده هستید  ی هستید ای شما که اسپی ی ک . از اینکه ممکن است . و یم ترسید . خشمگیر ی ه دارید از دستتان  آن چپر

ی که یم خواهید ن برود و آ ی ی شدن حقیقتا یم دانید و باگر  . بدستتان نیاید . یا اینکه دستتان از نان تیه است بهچپر ا عجیر

پس شما از است  رحیماین را حس یم کنید که خدا بخشنده و  ر و ییک شدن با خدا در فضای یکتاتی این لحظه اگ هوشیاری

ید و پس این ترس چیه؟   نمیمپر
 

 گرسنیک

 گوید  چه یمدارد اگر یم گوید که خد مهربان است و بخشنده است نیم داند که او پس این نشان یم دهد که هر کیس که یم ترسد 

اینها همان اغفال من ذهن است و شما باید بیدار بشوید و فریب من ذهنی را نخورید. یم گوید. هست که و من ذهنی   

سد  ؟ وقنی که این در شما زنده بشود. شما گ یم فهمید که خدا بخشنده و مهربان است  وقنی ترس از شما برود. هر کس که بپی

 پس نیم داند که خدا بخشنده و مهربان است. 

برای اینکه از جنس آن نیست. از جنس باقی نیک نیست.  چرا نیم داند؟   

سانیم. اگر کیس با ترس هیچ موقع ما نباید ترس را تقویت کنیم سانیم . نباید هیچ کس را بپی دارد  و هیچ موقع نباید بچه مان را بپی

نیم توانید از من ذهنی خارج داره یم کند محکوم به شکست است. اگر شما یم ترسید باید یک کاری بکنید. اگر شما یم ترسید ا



ون  ی که پا یم گذراید بپر ون. اگر بشوید . همیر هاتی  یم گوید کجا؟ ترس نیم گذارد که بروید بپر
ی که گرفتید و شما یم ترسید که آن چپر

ون.  ،سبیدید رها کنید آن باورهاتی که چ شما از ذهن نیم توانید بیایید بپر  

ی که شما به آن چسبیده اید حقیقت است و اگر آن را رها کنید حقیاگر  ی یم رود و گم ت یک دفعه قشما فکر یم کنید که آن چپر

 یم شود و جهان خراب یم شود شما من ذهنی دارید. جهان خراب نیم شود.  

 

 بخش چهارم: 

. یم خوانم 3042از مثنوی دفپی اول را از سطر تایه و برای اینکه مطلب جا بیفتد قسمت ک در این قسمت   

ش هست   ی   : که تیپی گ پیش آی . ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما. امتحان کردن شپر گرگ را و گفیی  

شپر سه تا شکار یم ار. و یک گرگ و یک روباه یم روند شک قصه قبال خوانده شده بطور خالصه به این ترتیب است که یک شپر 

و به گرگ یم گوید که  کند ییک بزرگ است که گاو وحیسر است و ییک متوسط است که بز کویه است و ییک هم خرگوش است . 

ی ما تقس م کن. یشما اینها را بیر  

 است . حدودا دو سه سال پیش این قصه را خواندیم. گرگ    همانطور که قبال 
 

شپر و سمبل من ذهنی است و شپر سمبل زندگ

ی که در این جهان آفریده یم شود از تواناتی آفرینشش شکارها را بوجود یم آورد . هر خالقیتش و  ی هدان همه امکانات . از ز چپر

. و توجه به این هم الزم است که روباه که فضای یکتاتی این لحظه آفریده یم شود مثل اینکه فکرهای ما از آنجا بلند یم شود 

و حاضی است که از  ست که مقدار زیادی یاد گرفته و بیدار شده انسانیست که وارد فضای یکتاتی بشود یعنی تقریبا در مرز این ا

ون .  های این جهاتی چسبیده و در مرکز خودشذهن پا بگذارد بپر ی  و درد است. ، ویل گرگ سفت و سخت به چپر
 

هم هویت شدگ

ی دلیل موالنا  یم گوید گرگ. به همیر  

ی ما تقسیم کنید . و ببینیم که   بفرما  : به گرگ یم گوید و بنابراین شپر  گرگ یم خواهد چکار کند.  اینها را بیر  

شپر اصل است. شپر گفتیم که بصورت ما یم آید به این جهان و . یسمیادمان باشد گرگ یک باشنده توهیم است در این سمبول

 و درد است.  یم شود و دوباره شپر یم شود . منتها این دفعه آگاهانه.  گرگ یم شود و روباه 
 

گرگ سمبل ناآگایه و هم هویت شدگ

 و ببینیم که این گرگ خدا را چطوری یم بیند. 

گوید:» من سهم یم االن یم   قبول ندارد برای اینکه یم گوید :ییک تو و ییک من. برای اینکه االن خواهیم دید گرگ اصال خدا را   

واهم«خ  



. ممن وجود دار   

توهیم است. و گرگ این را نیم فهمد و چون نیم در حالیکه تمام صحبت ش این است که گرگیت وجود ندارد و یک باشندۀ 

  فهمد باید دریده بشود. 

ها   چون نیه در وجه او هستی مجو موالنا یم گوید که : و در این قصه  ی و. وجه او فناپذیرند به غپر از وجه ایم گوید همه چپر

 یعنی وجه خدا صورت خدا جنس خدا. 

شوید و تا زماتی که نشده اید هسنی مجویید. رها کنید و بیایید از جنس شپر یا خدا بپس شما وجه یا جنس گرگیت را   

نیه در وجه او هسنی مجو. چون   

 االن این را یم خوانیم. 

**** معدلت را نو کن ای گرگ کهن گفت شی  ای گرگ این را بخش کن  

ت گری **** تا پدید آید که تو چه گوهری در قسمنایب من باش   

. و ببینیم که تو یم تواتی عدالت شپر به گرگ یم گوید : این را که من شکار کردم را بخش کن.  عدالت و انصاف را نو کن و یاد بگپر

کهن.  نو را بخش کنی ای گرگ    

و  نو  عدالتاین من ذهنی هزاران سال است که هست. یم گوید ببینم شما ای آقای گرگ یم تواتی یک  گرگ کهن به این دلیل که

 نو بیاری. خب اگر 
 

. ببینید این صحبتهای پرمعنی هستند. شود بیارد باید از جنس شپر بیک باالنس نو و یک هماهنیک  

نماینده من هسنی . در قسمت گری. یم گوید تو   

عشق را یم آوریم به این جهان و دوباره بر یم گردیم.  او از خزانه یم در قسمت کردن عشق در این جهان. پس ما نماینده خدا هست

یم آییم به یم شویم و پر از آنجا با ذوق. این ذوق است . با ذوق یم رویم به فضای یکتاتی این لحظه و یعنی یم آییم به این جهان 

. این جهان . همانطور که موالنا  وقنی موالنا خشک یم شود بر یم گردد به فضای یکتاتی  

ی کار موالنا . وقنی که دیدیم خشک شد به این جهان یعنی به ذهن .  اینها را در ذهن ما پخش یم کنیم وفرموله یم کنیم مثل همیر

. دوباره بر یم گریم به جب ..... دیگر   هان و دوباره خشک یم شویم و دوباره بر یمریم گردیم به فضای یکتاتی که این م به فضای یکتاتی

 ذوق است.  

ی و  پس اشتیاق اینکه برویم  ییک بشویم و همچنیر
 

آمدن به این جهان و پخش کردن این همان عدالت خداتی است. با زندگ  



آقای گرگ؟!  هستید  لد یم گوید : ببینیم اصال شما این را ب  

.  شما نماینده و معاون من هسنی  

حاال تو تقسیم کن تا ببینیم که چطوری یم خوایه تقسیم کنی تا معلوم بشود که تو چه گوهری  تا پدید آید که تو چه گوهری 

. گرگ   بماند االن نشان یم دهد که واقعا گوهری ندارد و گوهرش پوشیده شده. ویل گوه هسنی
ی
ی اگر در گرگیتش باق رش توی همیر

ی را بلد است متولد بشود.   نی از من ذه ز این گرگیتش باید متولد بشود. گرگیت است و ا باید اصل ما که همه چپر  

تست **** آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چستبخش گفت ای شه گاو وحشی   

که بز میانه ست و وسط **** روبها خرگوش بستان بی غلطبز مرا    

پس معلوم یم شود که که گرگ ذهنی است . برای اینکه بجای اینکه برگردد به فضای یکتاتی این لحظه در فرم و در ذهن مانده و 

خدای ذهنی درست کرده که بزرگ است.  یک   

 و بزرگ اس تو. گاو وحیسر  یسر مالیم گوید این گاو وح
 

گاو زفت یعنی خییل بزرگ و چست یعنی چابیک. این   ت و تو هم بزرگ

 وحیسر به تو یم رسد.  

ی تو و روباه  وسط قرار گرفتم. و خرگوش هم به روباه یم رسد که اصال این بز هم به من یم رسد چون میانه است و من هم بیر

برای اینکه روباه کوچک است و خرگوش هم به او یم رسد.  . حرف بزند نیم تواند هم حرف ندارد و روباه   

  حقیقتا حاال شما 
 

طوری هست که پس شما در فضای یکتاتی یم گویید ییک من و ییک هم خدا! اگر اینو خودتان که در مورد زندگ

 نیستید و تمام مسائل ما از اینجا میاد. 

  یا خدا هم من یک مسائل ما از اینجا میاد که یک من ایجاد کردیم که این 
 

ی ذهنی . شما هم یم زندگ منعکس کرده. آن هم یک چپر

من توهیم وجود ندارد و ما این را باید درک کنیم. این صحبت ش این است گویید باالخره من هم هستم.   

ی به خدا یم رسد؟  سند که پس ما چر ؟ یعنی همه چپر  پس این عدل و انصاف خدا چر االن یک عده ای ممکن است که بپر

 هست؟! نه 

درست کنید و فکر کنید از آن فضا. ن فضا خلق کنید و شما باید فکرهای خودتان را خودتان آشما باید از   

 بریم  در یکتاتی این لحظه. تمام مسائل ما این است که ما جدا شدیم از فضای 
 

ذهن و یک من درست کردیم و این من به زندگ

  . پس 
 

 جدا کرده. گردد نگاه یم کند یم گوید ییک من و ییک هم زندگ
 

خودش را از زندگ  



  خدا دارد. برای سهم این دارد به خدا سهم یم دهد. 

بگو **** چونک من باشم تو گوبی ما و توچون گفتی شی  گفت ای گرگ   

 گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید **** پیش چون من شی  بی مثل و ندید

ی هم دارد. یم گوید  . در حالیکه من هستم تو یم گوتی ببینید که موالنا طپی
شپر گفت ای گرگ یک بار دیگر هم بگو آنچه را که گفنی

!!! روباه و ییک ییک من و    ییک هم شپر

یک نو  999/ 99بارها گفته ایم که  پس معلوم یم شود خدا در همه مخلوقات حاضی است و  ی درصد بدن ما خایل است. این را فپر

ی هوشیاری است. و این خالء ما هستیم. ما االن توی ذهنمان یک من ایجاد کردیم یم گوید. و این خالء  ا ر . این من همه چپر

 کند و ما نیم گذاریم 
 

 که در درون ما خودش را یم خواهد زندگ
 

 کند در درون آن پوشانده و ما را جدا کرده از آن زندگ
 

 ، زندگ
 

زندگ

تی فرم ویل از ش تا قد جای او هست یعنی ما پر  شدیم تا قدم مکانش. روحیست ش روچ است تی مکان و  : ما. و موالنا هم گفت

گرگ این را نیم فهمد. ویل  از آن. ما پر شدیم از خدا.   

پر شدی از من . حاال چطور یم گوتی » من« !! خدا به ما یم گوید تو   

بیند! سگ گ باشد!!   شعور باشد که خودش را بگرگ خییل باید تی   گو خویش دید  خود چه سگ بود  گرگ   

ی است.   این طپی

    بی مثل و ندیدمن شی   پیش چون
 

 مانند ندارد . زندگ
 

ی که مانند ندارد. زندگ ی که مثال ندارد شپر یک تکه و واحد است و  شپر

 ییک شما هم جزو آن هستید. گ این را متوجه یم شویم؟ وقتیکه 
 

از ذهن ما حرکت کنیم و برویم به فضای یکتاتی و با زندگ

 چند تکه نیست و 
 

 بشویم. آن موقع هست که یم فهمیم که زندگ
 

نیم شود که ییک من باشم و ییک او باشد و ییک دیگری! زندگ

ییک هستیم. همه ما در زیر   

ی است . که یمان جدا هستیم. بنظر در حسهاکه این بدنمان هم جزو وضعیت ها هست   ها در وضعیت تنها راه نجات برسر هم همیر

های با هم ییک بشوند و وضعیت ها جدا باشد.  و از این وضعیت جدا شده حرکت کند و برود به فضای یکتاتی این لحظه   همه برسر

 در آن موقع وضعیت های جدا زیبا دیده یم شوند. 

 را تقسیم کردیمدارد اینجا یم گوید که من شپر تی مانند هستم. 
 

 مانند ندارد و قابل تقسیم نیست در حالیکه ما زندگ
 

یم  یلو . زندگ

 هسنی 
 

  هستم و تو هم یک زندگ
 

 است و ما همه جدا هستیم در گوییم من یک زندگ
 

ی  و خدا هم یک زندگ ی ی چپر حالیکه چنیر



 بمانیم که یم شویم گرگ . و شپر یم گوید من هر لحظه تو را یم درم.  نیست
ی
هر و این یک توهم است. و اگر توی این توهم باق

 لحظه ما دریده یم شویم . 

یم و   ی  یم ستپر
 

ی هر لحظه ما به عنوان من یم آییم باال در این لحظه با زندگ  ما را میدرد و یا خشمگیر
 

یم شویم و یا یم ترسیم و زندگ

من تو را دریدم . و ما یم گوییم : نه ما ندیدیم. ما  دیگر ما یم آید. و دوباره شپر به ما یم گوید حاال من را دیدیدوباره یک قسمت 

شدیم ویل شما را ندیدیم. دریده   

 حاال ببینیم که دارد معنی دار یم شود. 

پیشش آمد پنجه زد او را دریدخری کو خود خرید ****  پیش ا آی گفت   

نفهیم است. ای جاهیل که خودت را یم خری و این  ایندهمرا یم خرد. خر نای خری که این خودش پس شپر به گرگ گفت پیش آ. 

من ذهنی را نباید فردی کرد.   اینبیماری و یک من ذهنی است. همه انسانها دچار یک بافت مریضگونه جداتی هستند مثل نشانه 

ی عمویم است   اگر شما حس قضاوت هم نیم کنید ن موقع از من ذهنی مردم هم ناراحت نیم شوید و آکنید که من ذهنی یک چپر

هر چه که این حرفها را یم زند. نه شما یم دانید که توی غزل هم داشتیم که یم گفت :   و نیم گویید بابا این من ذهنی دارد دیگر 

زان که این خوی و طبیعت جملگان را شامل است آن منه بر  دیگران **** بر تو ناخوش آید   

است و همه انسانها  این خو و طبیعت ذهن من دار همه انسانها را شاملهر چر را که شما خوشتان نمیاد گردن مردم نیندازید. 

فته ای که شما ممکن دارند.  رها نشده رها شده باشید. ویل اگر ییک از آنها باشید و کامال از من ذهنی  استحاال مگر انسانهای پیرسر

 هست به ما یم گوید پیش آ ببینم باشید 
 

چر گفنی ؟ ! تو هر لحظه شپر که زندگ  

 ما یم گوییم گفتیم : ییک من و ییک شما. 

من تو را دریدم دیدی من را.  حاال خب   

 نه ندیدم. 

  . پیش آمد پنجه زد او را دریدپس 

تدبی  رشید **** در سیاست پوستش از رس کشیدچون ندیدش مغز و   

ندید واقعا من ذهنی اصالح پذیر نیست. تدبپر رشد یابنده مغز و سیاست یعنی تنبیه. یم گوید در این من ذهنی در این گرگ چون   



ام ندارد و  ارزش ندارد. شما نیم توانید درست کنید. باهاش نیم توانید شما نیم توانید من ذهنی را تربیت کنید. من ذهنی احپی

ها را بخودش اضافه کند. چطوری خودشصحبت کنید چون ش شما را کاله یم گذارد.  ی را  همش به فکر این است که چطوری چپر

د باال. چطوری غیبت مردم را بکند. همش توی این فکر است. با مردم مقایسه کند.  چطوری مردم را کوچک کند و خودش را بپی

ون.  ین کار این است که کال ازش بیاتی بپر ؟ بهپی  بنیادش هم ترس است. شما با این چکار یم خوایه بکنی

یم چسینی نیم شود بگوتی این گوشش را درست کن. چون این گوشش را درست یم کنی پنج جای دیگرش خراب یم شود. 

مغز و تدبپر رشید که یعنی رشد یابنده و باال رونده اینجاش را درست کنی شش جای دیگرش خراب یم شود. بنابراین توی این گرگ 

یعنی پدرش را درآورد.  پوستش را از ش کشید  این درست بشو نیست. بنابراین در تنبیهنیست.   

 حاال ما تنبیه یم شویم یا نه؟ البته که یم شویم. 

ی یم شویم تنبیه یم شویم. هر موقع که یم تریس ی چسبیدیم و آن را از شما  هر موقع که خشمگیر ی تنبیه یم شویم. هر موقع به چپر

ند  ی که در ذهنم تجسم یم کردم و روزها نارحنی تنو شاید هفته ها و ماه ها یم گپر ی ی که آن چپر هر بیه یم شوی. ویل یاد یم گپر

ی واال یم ارزد.  ی؟ اگر یاد بگپر یکه از ذهنم یم گذرد نباید به آن بچسبم. این را یاد یم گپر ی  چپر

یم. یک راهش این است که ما دیگر تنبیه نشویم و بگوییم که ما دیگر از اینقدر  ما االن تنبیه سپر شدیم. تنبیه یم شویم تا یاد بگپر

یم و دیگر تنبیه نشویم! بس است ها را یاد بگپر ی تا گ یم خواهیم پوست ما را دیگر  یم خواهیم به انتخاب با شعور با آگایه این چپر

 بکنند؟!!!!  

 یم خواهد شما را آزاد کند 
 

دارد یم گوید که: تنبیه یم شوی. و االن باید لحظه  ویل شما نیم خوایه آزاد بشوی. بنابراین هر زندگ  

ن جان را بباید زار مردگفت چون دید منت  د **** این چنی  ز خود نیی  

اندر پیش من **** فضل آمد مر ترا گردن زدنچون نبودی فابن   

 . ی ون نیاورد چون من را دیدی ... یم خواهیم برگردیم به آن ال احب االفلیر این شپر یم گوید چون دیدن من تو را از خودت بپر

ید وقنی که آن این همان دید او هست. آیا این شما را از خود یم برد یا نه؟ شما  که  ستاره این روشناتی در شما پدید میاد  حاضی

یا نه باز بر یم گردید آنجا؟ این بسته به شماست. عشق را یک لحظه دیدید این من ذهنی را رها کنید روشناتی و آن ستاره را و آن 

ی را درست ندارم »: دیدیم و گفتیم اگر  . م آنجا دییم گر اگر  یم خواهیم دوباره تنبیه بشویم بر  پس این و این افول کرد  « من آفلیر

و  این تبدیل به خورشید یم شود. خورشید اصل وجود تو و خدا یکیست . به ماه هم نچسنی ستاره تبدیل به ماه یم شود و اگر 



یک قائل هستند. کیس که   مانده اند اینها در واقع برای خدا شر
ی
یک قرار داده من ذهنی دارد کساتی که توی ذهن باق خدا را شر

مذهنی است(  اتالبته این اصطالح)  

هر کیس یک خدای ذهنی دارد و که اصال با خدا مطابقنی ندارد شما به است و هر کیس یک خداتی دارد. که یم گوید این یک خدا 

 را بگویید ییک من و ییک خدا محض اینکه 
 

ی ! نیم شود برای اینکه زندگ ی ی چپر دو تکه کردیم. نیم شود چنیر  

 داشته باشید. 
 

 داریم و زندگیم خر نیم شود شما زندگ
 

 داشته باشید شما اب شد. ما یم گوییم ما زندگ
 

 نیم شود شما زندگ
 

زندگ

 را بریدید و توی جیبتان گذاشتید که این نیم شود.  
 

 داریم و پس شما قسمنی از زندگ
 

 هستید. ما یم گوییم زندگ

د.   دارید باید به زاری بمپر
ی جاتی خود برد. خوشبخت شدیم. ما را از  ،دید شپر  ،دید خدا اگر حاال اگر این چنیر  

 گوید : و شپر یم  
ن
 ایجاب یم کند عقل و فضل ایجاب یم کند اندر پیش من   چون نبودی فاب

 
د. یا خرد زندگ این من ذهنی بمپر

 هم تجربه دارید و یا به درد کشیدن ادامه بدهید هر 
ی
ون و به اندازه کاق  میشوید و از این من ذهنی میایید بپر

شما با انتخاب فاتی

ون و همینطور یا ز کدام را که یم خواهید انتخاب کنید.  ون و شاید هم نیاییم بپر  به زور و با کتک و با درد ما را از ذهن میارد بپر
 

ندگ

یم.  ی که از ذهنمان یم گذرد به ذهن نچسبیم. بمپر ی وقنی نچسبیدیم یا این لحظه متوجه یم شویم و با خواندن اینها که هر چپر

 قضاوت هم نیم کنیم. 

ی یم رود  و چون در دل ما نیست ما مقاوت نیم کنیم در این  . چون اینها دیگر در دل ما نیستوقنی قضاوت نکردیم ترس از بیر

 لحظه. 

مقاومت نیم کنیم. مقاومت دیگر اینکه حس یم کنیم که داریم کم یم شویم. وقنی که نشود ما را کم کرد  قاومت یم کنیم برایمما 

 نریزد . و چه بسا ما اومت کردن در مقابل به ما لطمه یم زند. مق
 

 به وضعیت زندگ
 

اتفاق این لحظه سبب یم شود که برکت زندگ

ین دشمن خودمان یم شویم.  و لطمه های مایل بخودمان یم زنیم. و ممکن بود که چوب الی چرخ خودمان یم گذاریم و بزرگپی

ی دیگران به ما کمک کنند که نکردند بخاطر ه و من مان را بزرگ کنیم. چوب الی چرخ خودمان گذاشتیم. یم  که یم خواستمیر

 دارد یم گوید که چون پیش من فاتی نبودی فضل من ایجاب یم کند که تو دریده بشوی. 
 

 زندگ

 ایجاب یم کند    فضل آمد من ترا گردن زدن گوید   یمحاال درست است که 
 

 بشوید هر لحظه فضا زندگ
 

یا شما از جنس زندگ

 بشوید و همان باقی نیک بشوید  نسگرفتید رها کنید و برگردید از جواین را که  
 

هوشیاری حضور بشوید هوشیاری ناظر زندگ

ی که آن تو گپر  بشوید و این را زیاد کنید  ی کرده آزاد بشود. شما با شکایت و ناله کردن و یا دریده بشوید. دریده یم شوید که آن چپر

د د نیرنجیدن یم توا ی گفتیم که شکایت نکنید و ننالید و نرنجید.  جلوی این را بگپر . برای همیر  



ی را از شما گرفت  ی  یک چپر
 

 نیک که اصل شماست از رنجید. بایستد و شکر  کنید. ناگر دیدید که زندگ
ی
ی آبگذارید آن باق ی ن چپر

 دارد به شما کمک یم کند. که گپر افتاده بود 
 

شکر کنید و صپی کنید . آزاد بشود. و به آن زنده بشوید. زندگ  

 حاال یم گوید 

*** چون نه ای در وجه او هستی مجو * هالک جز وجه او کل شی ء   

ها مردتی هستند  ی ها را ما از کجا یم فهمیم. هر تصویر ذهنی که به ذهن شما میاد یم گوید همه چپر ی ی . حاال چپر است. ما االن چپر

ی در ذهنمان هستیم.  ی جنس جسم هستیم و یم خواهیم از این  از بنابراین فعال هوشیاری جسیم داریم. ما همش آگاه از یک چپر

ی یم رود و جنس  پسرها بشویم. دارد یم گوید پس اگر این لحظه هوشیاری جسیم دارید  جسم هستید. همه جسم ها دارد از بیر

ی.  جسم شدی چون  . مردتی است مواظب باش قایط این جسیم که تجسم کردی و باهاش هم هویت شدی نمپر  

یم.  ی کردیم و به آنها هم چسبیدیم. آخر ما که نباید هر لحظه بمپر ها هم هویتیم و به آنها چسبیدیم. آدمها را چپر ی بچه چون با چپر

ی و و به جسم تی جان و به آن  هم چسبیدیم.  مان را به تصویر ذهنی تبدیل کردیم ل بچه و تعییر
و اسمش را گذاشتیم عشق. کنپی

ل و اسم این را گذتکلیف آن و هر لحظه نگراتی  ل بچه که عشق نیست. بخاطر کنپی اشتیم عشق. کنپی  

ی یم اینصورت هر  در به جسم تبدیل کردن خود و بدنبال آن به جسم تبدیل کردن بچه و همرس و دوست و .... که  ی که از بیر ی چپر

سیم از این یم خواهیم بیدار بشویم.  ی برویم و بپی  رود ما با آن از  بیر

ی که در ذهنت تجسم یم کنی مردتی است. س او که هوشیاری غپر از وجه آن و بغپر از جنه بدارد یم گوید  ی حضور است هر چپر

؟  ء هال» یم خوایه بر زبان بایسر که شامل این قانون یم شود حاال شما یم خوایه کجا بایسر یعنی همه اشیاء مردتی   «ک کل شی

 هستند.  

؟ از جنس یم خوایه باقی  ؟ باقی صالح باقی نیک باقی جاودانه بایسر این خییل  حضور بایسر که وجه او هست؟ که صالح بایسر

 خوب است. 

یم مثل نورافکن  ا روشن بشود مباشد که مجموع اینها در حاال به شما یم گوید که اگر ما این را یاد بگپر  

. هسنی مجو حس وجود هستی مجو خدا نیسنی  و از جنسوقنی در وجه او نیسنی    چون بن ای در وجه او هستی مجو یم گوید: 

ی که در  نکن. پس معلوم یم  شود ما که االن در  ی ذهن هستیم نباید وجود بکنیم. اگر حس وجود بکنیم گرفتار یم شویم. هر چپر

ی رفتنی را دوست ندارم. :»و بگویید  ذهن شما هست خودتان را از آن بکنید  های افول کننده و از بیر ی های هالکمن چپر ی شدتی  چپر

ی رفتنی را دوست ندارم. و   و او هستم. من از جنس آنها نیستم. و از بیر
 

« از جنس زندگ  



 جوتی من االن بر اساس  وقنی از جنس او هستم
 جوتی باشم. هسنی

 زنده است و شما خداگونه یم توانم از جنس هسنی
 

زندگ

. بجوتی هسنی االن هستید. عینی ندارد اگر  ( االن هسنی مثل ابر توی آسمان هستیم  هما هسنی یم جوییم برای اینک) که نیم جوتی

ی چسبیده باشیم. امن هستیریشه نداریم!! و ناو  ی م و براساس ناامنی و ترس دنبال هسنی هستیم تا الاقل به یک چپر  

ها و باورها و تصویر ذهنی آنها در دل ما قرار گرفته و به آنها چسبدیم. شما خودتان را از این م ی لکه نجات بدهید. هبا چپر  

ی و هر لحظه خوایه ترسید. چون جسم ها مردتی هستند پس  شدی،جسم ها تبدیل به و دارد یم گوید که اگر  تو داری میمپر  

دی هسنی مجو. کامال تبدیل به او نش  و اگر   

 حاال یم گوید : 

نبود جزا **** کل شی ء هالک اندر وجه ما باشد فنا هر  که   

یعنی من را رها کند گرگیت را رها کند و در وجه ما باشد  . جنس و در وجه ما فنا بشود گوید که هر کیس در این را شپر دارد یم    

ی نیست دیگر ترسد. برای  یمشامل او نیم شود. دیگر ناین قانون   لک نبود جزا هاء   کل شی  ی نیست. و   اینکه چپر و از جنس چپر

و مردتی نیست.  وجه او هوشیاری تی فرم و  تی زمان است  

ی که ذهن ما نشان یم ال و از ذهن باید خارج بپس شما از ز  ی بشوید و خودتان را از فرمهای ذهنی آزاد کنید . یاد گرفتیم که هر چپر

ی که دهد  ی ی که در ذهنمان تجسم ن هستیم. اگر از جنس آنمیاد آن خداست و ما از جنس  ذهنمشول فناست. و آن چپر ی چپر

و اینها همه راهنماتی های موالناست.   . مییجو  نیمکردیم بودیم هسنی   

ک در االست او از ال گذشت **** هر که در االست او فابن نگشتزان  

ی دیگری نیست. این دارد از کلمه ست. اال یعنی در او در اال االن برای اینکه دیگر   و خدا چپر
 

د   هللااله اال ال غپر از خداگونیک یم گپر

 این را. 

یم کنید و یم  الو هر لحظه که  . عبارت از این است که یم گوید شما از جنس جسم هستید هر لحظه گرفتارید  الپس بنابراین 

ی جنیس هستید این را ال یم  جنس است نیستماز من گویید من از جنس این نیستم  .... هر موقع دیدید که هم هویت با یک چپر

ی که یم گویید من از جنس این نیستم.  . کنید  این ال کردن یعنی همیر  

ی جدا یم شوید. روغن دارد ون و به خود یم آیید و بیدار یم شوید و از این تاز جنس این نیستم شما را تبدیل یم کند به خداییت چپر

ب جدا یم شود و دیگر واکنش نشان نیم دهید. آگاهانه از آ  



ه باشد یعنی از جنس خدا باشد او فاتی نیم شود. در الکه فنا بشوی دیگر از ال گذشته ای . هر  یم گوید اگر   

که بر در او من و ما یم زند **** رد بابست او و بر ال یم تندهر    

 چسبیده است. شما از من ذهنی بیایید در کجاست؟ در درواقع بر در. هر کیس 
 

در من ذهنی است. این در من ذهنی به در زندگ

ون وارد   یم شوید و بپر
 

ون زاییده شدی  زندگ . وارد فضای یکتاتی یم شوید. از منیت بیا بپر
 

به زندگ  

د باب است. یعنی خدا در را به روی او باز نیم کند. بنابراین با ال با دم ر آیم گویید هر کیس که دم در وایساده و من و  ما یم زند این 

های بیخودی و با من  ی های موهوم بازی دارد بازی یم کند. با تکه های من چپر ی های موهوم یم زند و با چپر ی بر ال یم زند یعنی بر چپر

های موهوم است ی که ما هم هستیم(. ) میکند ومشغول چپر  

است(   4305سطر  از  این تا کجا بود  مشخص است که)بروید و در مثنوی بخوانیدشما قصه بعد این را  اتفاقا پیشنهاد میکنم که 

یک عاشفی یم رود در یک یاری را یم  زند یعنی ما یم رویم در خدا را  : بطور خالصه این است که موالنا یم گوید که قصۀ بعد این 

؟ یم زنیم  و از آن طرف خدا یم گوید : گ هسنی  

هستمما یم گوییم: من   

 خدا در جواب یم گوید: این تو برای دو تا من جا نیست. برو!  

 در را باز نیم کند و رد باب است. 

البته لغ یم شویم و این در و آن در یم زنیم. دوباره یم آییم و در را یم زنیم و ما یم رویم و یک سایل یم گردیم و درد یم کشیم و با 

یط که عاقل و خردمن بشویم و بیدار بشویم . این دفعه دوباره خدا یم  گوید: کیه؟   برسر

پشت در همان خود شما هستید. یعنی من از جنس تو شدم.  ما یم گوییم:   

یم گوید: بفرمایید توخدا در را باز یم کند و   

که گرک ر ا یم درد . شپر به روباه یم گوید که : حاال شما تقسیم این از بعد گرک هم که این کار را یم کند در مورد داستان شپر هم . 

 کن. 

یم . روباه پس روباه که از این موضوع یاد گرفته.. حاال ما  حالنی از ما هست اگر مثل روباه باشیم و از دریده شدن هایمان یاد بگپر

شپر شدنش. که از دریده شدن هایش یاد گرفته و واقعا میل دارد به   



یه برای ناهار شما خوب است و این خرگوش کوچک هم د: قربان این گاو وحیسر برای صبحانه شما خوب است. بز کو یم گوی

   برای شام شما. 

ی برای خودت نیم خوایه من همه را یم دهم به تو. که آن موقع شپر یم گوید حاال   ی چپر  

 درش را روی ما باز میکند و همه نعمتها مال پس نشان یم دهد که اگر 
 

ما از این جداتی و من داری دست بکشیم . در واقع زندگ

 را 
 

 را و خرد زندگ
 

در جهان پخش کنیم و از مزایای آن هم برخوردار بشویم و ماست و برای این ما آمده ایم اینجا که عشق زندگ

یم. آو موقع آفرینش از  یافرینیمب د یم خواهدلمان هر چه را که  را آباد کنیم ونظم و سامان به جهان بدهیم و جهان ن لذت بپی

 کنیم. 
 

 خودمان هم سالم باشیم و شاد زندگ

ینده برایتان یم خوانمته نخواندم هفته آبقیه غزل را که این هف  

 ****** 

 

 

 

 


