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ٔ
 ، مولوی۱۶۶۵غزل شماره

 عاشقی بر من پریشانت کنم
 کم عمارت کن که ویرانت کنم
 گر دو صد خانه کنی زنبوروار

 مانت کنمخان و ب  چون مگس ب  
ان کنی تو بر آنک خلق را ح  یر

انت کنم  من بر آنک مست و حیر
 تو را چون آسیا

ی
 گر که قاف

 آرم اندر چرخ و گردانت کنم
 ور تو افالطون و لقمابی به علم
 من به یک دیدار نادانت کنم

 مرده
ی

 ایتو به دست من چو مرغ
 من صیادم دام مرغانت کنم
 ایبر رس گنج  چو ماری خفته

 من چو مار خسته پیچانت کنم
 لییل گو و خوایه خود مگوخواه د

ی برهانت کنم  در داللت عیر
 خواه گو الحول خوایه خود مگو
 چون شهت الحول شیطانت کنم

 چند یم باشی اسیر این و آن
 گر برون آبی از این آنت کنم

 ای صدف چون آمدی در بحر ما
 ها گوهرافشانت کنمچون صدف
 ها را دست نیستبر گلویت تیغ

 قربانت کنمگر چو اسماعیل 
س  چون خلییل هیچ از آتش میی
 من ز آتش صد گلستانت کنم

 دامن ما گیر اگر تردامنی 
 تا چو مه از نور دامانت کنم

 من همایم سایه کردم بر رست
 تا که افریدون و سلطانت کنم

ی قرائت کم کن و خاموش باش  هیر
ی قرآنت کنم  تا بخوانم عیر

 

 ۹۲۱شماره  مولوی، ديوان شمس، رباغ

 

 تو نیسستم ای فاجر
ٔ
 من مسخره

 نمایمت بس نادر
ی

 تا مسخرگ

 ویران کنمت چنانکه باید کردن

 عاجز شود از عمارتت هر عامر

 ۳۴۷شماره  مولوی، ديوان شمس، رباغ

 
 کنمت گردان آسیای چو رسگشته

 کنمت گردان گوی چو گردان رسب  

 درسازم دگری با بروم گفنی 

 کنمت ویران زود بسازی هرکه با

http://www.ganjnama.com/View/97/99/4289/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/102/30379/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/102/30379/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/102/29805/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/102/29805/مولوی_Molavi.html
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 مولوی، مثنوی، دفیی سوم، سطر ۲۶۲۸

 

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

 حرص نابیناست بیند مو بمو
 عیب خلقان و بگوید کو بکو

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

 ترسد که دامانش برندعور یم
 دامن مرد برهنه چون درند

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

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

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

 غنی کش نیست زر آن زمان داند 
 هیی هم ذگ داند که او بد ب  

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

 ای گریان شودگر ستابی پاره
 پاره گر بازش دیه خندان شود
 چون نباشد طفل را دانش دثار

 ش ندارد اعتبارگریه و خنده
 محتشم چون عاریت را ملک دید

ی یمپس بر آن مال   طپیددروغیر
 بیند که او را هست مالخواب یم

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

 پس ز ترس خویش تسخر آیدش
 همچنان لرزابی این عالمان

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

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

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

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

 نداند آن ظلومجان خود را یم
 جوهری داند او خاصیت هر 

 در بیان جوهر خود چون خری

http://www.ganjnama.com/View/97/106/8298/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/106/8298/مولوی_Molavi.html
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 دانم یجوز و الیجوزکه هیم
 خود ندابی تو یجوزی یا عجوز
 این روا و آن ناروا دابی ولیک
ی تو نیک  تو روا یا ناروابی بیر

 دابی که چیستقیمت هر کاله یم
 قیمت خود را ندابی احمقیست

 ایسعدها و نحسها دانسته
 ایناشستهننگری سعدی تو یا 

 جان جمله علمها اینست این
 که بدابی من کیم در یوم دین
 آن اصول دین بدانسنی ولیک

 بنگر اندر اصل خود گر هست نیک
 از اصولینت اصول خویش به
 که بدابی اصل خود ای مرد مه
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره  وع یم کنم.  1665با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

 کنم ویرانت که کن عمارت کم **** کنم پریشانت من بر عاشقی

 

 
 
 

 بان زند ز از  ،موالنا از پایگاه زندگ
 

؟ من تو را عاشق منی تو ای انسان  »: اینطوری به هر انسانی صحبت یم کند . یم گوید  ،بطور سمبولیک گ

 هستیم »:برای اینکه بیشپر ما یم گوییم   «. یشان یم کنمر پ
 

  «ما عاشق خدا هستیم عاشق زندگ

 عمارت نکن. یعنی تو خودت آبادانی  کم عمارت کن« کم عمارت کن »: یم گوید و 
ً
کن. مدر  اینجا یعنی اصال  

  
 

 هسنر  . پس گ باید بکند؟ من. یعنی هوشیاری ایزدی. اتحاد تو و زندگ
 

ادانی بپس دیگر  تو نیسنر که داری آ . وقنر تو در فضای یکتانی زندگ

.  یم کنی  و عمارت یم کنی  

ون. که  ی در بپر ی ی هر چپر
 ویرانت یم کنم.  عمارت کردن یعنی ساختر

ً
یعنی تو  تو را ویران یم کنمیا ویرانت یم کنم اگر این کار را بکنی من حتما

ی یم سازی بر اساس من ذهنی خودت و من آن را ویران خواهم کرد.  ی را ویران یم کنم. تو بنظر میاد که من دارم و یک چپر  

  ؟! تو عاشق منی و من تو را بیچاره یم کنمخب حاال بنظر شما این یک کم بیش از حد نیست که معشوق عرفانی یا خدا به ما بگوید که 

وع یم کند  این حقیقت این است  و تا ما را آگاه کند به یک حقیقنر .  ؟همش هم به این روش بیان یم کند و  ؟چرا موالنا این غزل را اینطوری شر

 و خدا هم باشید در آنجا یککه ولو ا
 

است. « من »یک وجود دارد و عاشق « من  »ینکه شما عاشق زندگ  

در خدا محو بشوید.  نید شما نیم توانید عاشق خدا بشوید. یم توا   

ی یم کنند عضی ها کارهای معنوی یم کنند و کارهای مذهنی یم کنند و ب ی که باید نکنند پرهپر ی  از هر چپر
ً
هبشان نباید بکنند و یا مطابق مذتقریبا

 مطابق مذهبشان آن کارها را انجام یم دهند به موقع هم انجام یم دهند. 

ن نیستیم. آکه ما متوجه ه این من اینقدر موذی  است  انمتاسفو انجام یم دهد؟ یک من توهیم یک من.  چه کیس کارها را ویل این     

ی دلیل موالنا یم گوید که تو عاشق منی ؟ من ترا پریشان  ی بسازی من  ،یم کنم. و اگر از همان پایگاه من عمارت کنی به همتر ی آبادانی کنی و چپر

 آن را ویران ویران یم کنم. 

 
 

یکه یم سازیم طبق قانون زندگ ی ی خواهد رفت. ویل اگر این البته ما هر چپر  چون  «من»از بتر
ً
وقنر که یم سازد چون حضور ناظر شما بسازد اوال

که اصل ماست و در واقع اتحاد ،این ناظر زنده در ما آن هم هویت یم شود و شما خوب این را یم دانید . ما شاید بدون نظارت وجود ندارد با 

کتمان را  فکر یم کنیم و یم سازیم. یم سازیم عمل یم کنیم و  ،ما با خداست بطمان را بر اساس یم سازیم و روا بچه هایمان را بزرگ یم کنیم و شر

ی من   . یم سازیم همتر
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 باید بدانی
ً
 آگر آن هوشیار ناظر و هوشیاری حضور وجود ندارد یعنی شما هوشیارانه به ا  ماوال

 
نیستید در هر قدیم که دارید عمارت یم ن زندگ

خراب یم کنید. کنید در واقع شما دارید   

 به آن مطلب مورد عمارت شما بریزد 
 

ن است. در آتوی  منیک جور هوشیاری یم ریزد که برای اینکه در هر قدم به جای اینکه برکت زندگ

 نتیجه درد ایجاد خواهد کرد. 

 کار درست است که ما ظ
ً
ی را که داریم درست یم  آدارد ویل کار درست کردن کار آباد کردن  . خوب یم کنیم هایاهرا ی  کنیم فاسد یم کند. ن چپر

. م باید بدانیما این را   

 پس ما اگر بوسیله من ذهنی آبادانی کنیم 
ً
 اصال

 
ش را نخواهیم دید برای اینکه برکت زندگ  یک انرژی من دار که در هر  قدم به آن نیم ریزد. خپر

ی یم رود چون به  همش دردناک است بسیار دردناک یم شود. ن چسبیدیم آفاسد کننده و درد آور است یم ریزد و موقیع هم که این دارد از بتر

ی دردناکپر است.  ی رفتر  و موقع از بتر

ی   مطلب خییل به ما کمک یم کند که اگر یم خواهیم عمارت کنیم حاضی به حضور باشیم پس همتر
 

از طریق ما آبادان کند و  اجازه بدهیم زندگ

آبادان جهان را ضطرارای و مهم باشد که اول به گنج حضور زنده بشویم و از آنجا اگر یم بینیم که حاضی نیستیم باید کوشش کنیم و برای ما ا

ی یم شویم و یم ترسیم و داریم درد ایجاد یم   نجا فکر و عمل کنیمآاز کنیم.  تسلیم بشویم و بکشیم  ،کنیمو هر کجا دیدم که داریم خشمگتر

 عقب و آرام بشویم و از فضای آرامش بیافرینیم. 

 یم آفرینیم 
 

ی باری ما نخواهد داشت و دارد یم گوید که   منیبداباید اگر از  فضای آشفتگ که خپر  

 کنم مانتبی و خانبی مگس چون****  زنبوروار کنی خانه صد دو رگ
 

ویم در ذهنمان خانه خانه از فکر  د خانه خانه درست یم کن زنبور  ما درست یم کنیم . یعنی . شود اتاق درست یم  برای ما  و ما هم مپر  

 کنی آدرست کنی و بروی  هر لحظه توی یگ از  فراوانیم گوید اگر مثل زنبور خانه های  
 

تو را من همه این خانه ها را خراب یم کنم و نها زندگ

یل یم خوابد و بعد یم رود روی درخت یم خوابد ... غبشب اینجا یم خوابد و فردا در اتاق اممگس  (نداردچون مگس خانمان )مثل مگس 

نی خانمان یم کنم.  و را مانند مگس ت  

نی و عسل  ون شپر ود از بپر ونی است.   میاورد و توی این خانه ها یم گذارد حاال توجه کنید که زنبور خانه درست یم کند و مپر ینی بپر که شپر  
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ون  یم  یمون بپر و از  . و ما چکار یم کنیم؟ ما هم یم رویم بپر ه بگپر ه برای خودمان درست کدر هر کدام از این اتفاقها  خواهیم هویت و شپر

 درست کنیم که نیم شود 
 

  . کردیم حس هویت حس زندگ
 

همه خانه ها را خراب یم کند یا چند تا از آنها را خراب یم و یم زند میاد و وقنر زندگ

!!! شویم که چرا خراب  شده یمکند مثل مگس هنوز ما متوجه ن  

 هستیم و باید  از به این دلیل خراب یم کند که ما بخود بیاییم و بداینکه ما  
 

 و خدا در خودمان را جهان  از جنس زندگ
 

ون و با زندگ بکشیم بپر

 این لحظه 
 

یم نو این مطالب را نی کنیم . اطریق ما عشقش را و خردش را بیان کند. و به آن ترتیب ما آباد از یگ بشویم و اجازه بدهیم که زندگ

ی رف خییل زبانمطالب را یم خوانیم به  دانیم و حاال این ی از بتر ینس یکدفعه دید ت، ساده که وقنر مثل مگس دیدم که همه چپر ی  بپر
ً
یم که مثال

فت یم کنیم .. یکدفعه یگ از این ستونهانی که وب است همرسمان خوب است دو تا بچه مان بجاست مان خ جوانی مان هست و داریم پیرسر

ی به هم یم ریزد . که بیشپر اوقات این  ی  یم  حالت  ما به آن متگ هستیم یم ریزد و همه چپر حدی پیش نیماد یگ یا دو تا از این خانه ها از بتر

 رود. 

 خب او  
ً
ی رفت.  این خانه ها  از اگر یگ ال   . یا دو تا سه تا از این خانه ها ریخت که خواهد ریخت از بتر

 
حاال یک ممکن است در یس سالگ

ن موقع باید این فکر را بکنید که من باید از در آشما  ظاگر وضع خییل خییل خوب است از هر لحاوضعش خییل خوب است و متوجه نیست 

هانی که هویت آ
ی این خانه ها یم گذارم اینطور  درست نیست. موقعش هست که االن که وضعم خوب  ویت (مثل زنبور)یم کشیدیم ن چپر

خواهد ریخت. است بروم و به گنج حضور برسم برای اینکه اینها یگ یگ   

 ممکن است 
ً
د قطع کند و یبا من ست دارم من را بگذارد و برود یا یک کیس که خییل به آن متگ هستم دوستیش را و ه دکن کیس را  آمثال ا بمپر

..  ها و یا هزار جور اتفاق  

ی تنها پناهگاه ما اتحاد ما با زندگیست. یعنی فضای یکتانی این لحظه است. برای ه . است که این اتفاقات ش ما میاد  متر  

م. وقنر که برای شما یگ  د و عصبانی بشوید و ای از دو تا ویل ما درس نیم گپر ن رنجش و آن درد این خانه ها خراب یم شود بجای اینکه برنجپر

 آینده تان بشود 
 

از این موضوع و از اتفاق بوجود آمده که من بفهمم که من باید خودم را  ایناینطوری بفهمید و یانطوری بدانید که  ،پایه زندگ

ون. ا)این وضعیت که به آن چسبیده بودم  است .  شین درسبرای اینکه دردم آمده اگر نچسبیده بودم که دردم نیم آمد( خودم را بکشم بپر  

ی است که ما باید یاد بگپر  این ی برای رسیدن به  نیمنه اینکه بنالیم و برنجیم. و هر اتفاقر را که ذهن بد قضاوت یم کند یک فرصت بدایم چپر

 حضور. 

ا اینطوری هستید؟ محاال آیا ش  

خودتان نگاه کنید. االن کجا هستید شما؟ االن یک فکری  ممکن است برخی ها بگویند که ما خانه نداریم مثل زنبور. خانه ندارید ؟ به  خب

مشغول هستید در ذهنتان. لحظه این خانه ای است که شما را به خودش مشغول کرده ؟ این همان   
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بعنوان هوشیاری حضور روی خودتان قائم بشوید و اجازه فکرهایتان را تماشا کنید؟  از ذهن جدا بشوید و  نید لحظه یم توادر این آیا شما 

 از طریق شما فکر کند و ذهنتان 
 

  ؟نوکری شما را بکند نه آقانی بدهید که زندگ

ی زندگیهست نیم تواند آقا باشد.  مناین ذهن نوکر خونی است. ویل نیم تواند آقا باشد. وقنر که  د در خدمت حضور ت. ذهن بایسآقا همتر

 شما باشد. ذهن یگ از ابزارهای شماست. 

 خودتان سوال کنید  از حاال شما 
ر
 شما را درست کند  . آیا منتظر اتفاق

 
یم شود که یگ از این خانه ها یا چند تا از این پس معلوم  ؟هستید تا زندگ

 خانه ها ناقص است. 

قص هستند. ااوقات صد خانه درست کردیم و هر صد تاش نمتاسفانه بیشپر   

 یم کامل شد ما و  به امید اینکه اگر انشاهلل این خانه ها درست شد بنابراین ما یم خواهیم برویم در آینده تا این خانه ها را تکمیل کنیم. 
 

به زندگ

بعضی ها هم خراب یم شود.  ! شود هیچ یمخانه ها که درست نحاال وسط راه رسیم.   

نه اینکه نیم شود!!    

 از این خانه ها نقل مکان کنیم و بگوییم که اینجا 
ً
  نیست. حاال درسش خر هست؟ اینکه ما اصال

 
جای زندگ  

 بخش دوم: 

ون   وار صد خانه کنی زنبور  و گر د ون هویت نگذار توی این خانه. از بپر یاز بپر  بگپر
 

ی از  نخواه که زندگ ی از یک  ،از یک رویدادی ،یک چپر

. از  ،مقامت ز ا ،وضعینر  ون بکیسر  بپر
 

سوادت نخواه که زندگ  

ون از مقامشانمردم مثل شنج یم خواهند    را بکشد بپر
 

ت اهمرسشان از بعضی اتفاقپولشان و از خانه شان . از بچه و از  ،از سوادشان ،زندگ

 کنیم یم و آنها ن بر ماستزیبایشان . آنها همه فرع از و 
 

 بدهند. اگر با آنها هم هویت بشویم و برویم در آن خانه ها زندگ
 

توانند به ما زندگ

 دارد یم گوید که بیچاره یم شویم. 

 به ما یم گوید که من تو را بیچاره یم کنم تا تو بفهیم. 
 

 است. زندگ
 

حاال ما یم گوییم چرا اینطوری است؟ این قانون زندگ  

 یم گوید 
 

شما من ذهنی وجود ندارد.  در  : قانون زندگ  

ی نیستیگ من هستم و یگ هم خداست.  : اینکه یم گویید  ی ی چپر  هست.  ! چنتر
 

در اصل فقط خدا هست و زندگ  

ها هم هویت  ی خراب یم دارد بعد یگ یگ این خانه ها را یم بینیم  .  شویم و خانه یم سازیمیمما به عنوان هوشیاری یم آییم به این جهان با چپر

. شوند   
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یم و  خب  یاد یم گپر
 

ون. ما هم از زندگ بقیه را هم ما خراب یم کنیم و از آنجا میاییم بپر  

وع یم کنیم به خانه سازی ون و دوباره شر ون  نی دیگر آن آبادا. رویم توی آن خانه ها  یمویل این دفعه ن . حاال یم آییم بپر و آن کارهانی که در بپر

 یم کند به ما هم مربوط نیست. 
 

 یم کنیم اینها را زندگ

 نیم کنیم و  هویت نیم خواهیم .  . البته ما هم انجام یم دهیم
 

ویل در هیچ کدام از آن خانه ها زندگ  

.  مقام ی ی . خب هر چقدر یم خواهد بیاید پایتر ود خب برود حاال یم آید پایتر ی بیاد. پسوادم هر چقدر یم خواهد باشد. باال برود یا ما باال مپر ایتر

 مهم نیست . مردم بگویند مضخرف یم گویید 
ً
م. هم هویت نشدم و  هویتم را از آن ن آنها  برای اینکه من با  ! اصال یم گپر  

ی مهم این است که چون ساختارهای یم؟ نگران هستیم برای اینکه بعضی از این خانه ها دارند خراب یم شوند. ن هستاخب آیا ما نگر  و یک چپر

ونی بر اساس من درست شده  ون را نگاه کنید مثل بانکها سدر ترس و بر اساس بپر مثل شاه ها  ،مثل ارتش ها  ،ت شده.. االن ساختارهای بپر

من درست شده. بعضی از اینها فرو خواهد ریخت. آن که منجمد تر است زودتر فرو  ترس و بر اساس  اساسبر  اینها مثل دولت ها ... همه 

واضح است! خواهد ریخت.   

..  دیگر  یک موقیعو یا این خانه ها که بر اساس من درست شده فرو خواهد ریخت. حاال یا بزودی   

  ! ندارد دیر یا زود دارد ویل سوخت و سوز . فرو ریزشش حتیم است 

 فردی شما هم هینطور است. این خانه هانی که ما ساختیم و با آنها هم هویت شد
 

ی باشید.  یمدر زندگ خراب خواهد شد مطمت   

  عقل این است وقنی که خراب یم شود فقط بیدار بشوید و نرجید. 

ونی ویل چون    داریم کار یم کنیم و این  ما مربوط یم شود استفاده یم بریم و به باالخره ما داریم از این ساختارهای بپر
 

کنر بزرگ  در یک شر
ً
مثال

کت دارد فرو یم ریزد یا برای دولت کار یم کنیم و دولت دارد  مقام مان را از دست بدهیم . مهم این است که  هفرو یم ریزد ما ممکن است کشر

سیم. شم یدرس بگپر  ید و یا یم ترسید و خودتان مو نپر را گم یم کنید. ا یا درس یم گپر  

  فردی هم همینطور است.  
 

آیا این ظلم خداست؟ نه این  ویران خواهم کرد گوید ساختمان ها و خانه ها وقنر فرو یم ریزند که یم  در زندگ

ی دست و پایش بشکند و یا  یستکیس از ساختمان بقانون است این ظلم نیست. ما راه را عوضی رفتیم یک   طبقه خودش را بندازد پایتر

د آیا این ظلم است؟   بمپر
ً
ا بلد نبوده. این ظلم نیست! ر نه ظلم نیست. قانون ثقل  احتماال  

 را نیم دا
 

بعد هم وقنر که خراب یم شوند شکایت و ناله یم یم رویم با خانه هانی که یم سازیم هم هویت یم شویم  ،نیمما چون قانون زندگ

 کنیم. 
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ی هستیم پس خب اگر  ما شکایت یم کنیم و ناله یم کنیم   ی تعدادی از در این لحظه این عالمت این هست که ما خانه ساختیم . اگر منتظر چپر

یم ترسیم خانه فرو بریزد. که این خانه هاست   از  رخی از ترس فرو ریزش بیم ترسیم  اگر این خانه ها ناقص هستند.   

سید    سالبته نباید مثل مگ) نی خانمان شدیم و اگر براساس من درست شده فرو بریزد بهپر است. ویل وقنر مثل مگس چون ویل شما نپر

ون یم گرددبشویم چون مگس  ینی در بپر (. دنبال شپر  

ینی در اعماق وجود خودمان هست.   مگس یم شویم و  نی خانمان یم شویم تا بفهمیم که این شپر  

ن آبگوییم خب االن من ببینم که یم توانم از آن من و از باید  . مثل مگس شدیم یعنی اگر خانه ها همه خراب شد دیگر نباید بنالیم و برنجیم 

ون. اگر با زبان خوش  ی را بهم یم ریزد  یماز این خانه ها ن ما ذهن خودم را بکشم بپر  میاد و همه چپر
 

ون در نتیجه زندگ آن موقع باید  . رویم بپر

ون نیم خواهیم بگر  ر ویل مثل مگس دو  ،مثل مگس شدیمبهوش باشیم. االن  ینی های بپر م بلکه یم خواهیم برویم به اعماقمان تا دیو بر شپر

ینی   کجاست. ببینیم که این شپر
 

اتحاد با زندگ  

انه هانی خیم توانیم بفهمیم که برخی از این  . آیا یم توانیم پاره ای از دردهایمان را بندازیمخوب بخوانیم و ببینم که ما پس درس موالنا را امروز 

های ما نی جا بندازیم؟ یم توانیم بفهمیم که این رنجشاین رنجش ها را یم توانیم  . و آیا قدیم خراب شده هنوز ما رنجنش آنها را داریم در که 

.  شناسد و خودش را یم آن انسانی است که قانون ثقل را نبوده؟ مثل رنجش  ی از آن باال یم اندازد پایتر  

ون و نباید بر اساس آن من درست کنی و ما االن  قانون را یاد گرفتیم که قانون این است که هر  چه که یم سازی باید هویتت را از آن بکیسر بپر

به دیگران نشان بدی . من را باید بشنایس . این من را   

را قبول یم کنیم این خانه االن خراب یم شود و  اتفاق این لحظهمن را گ یم شناسد؟ من را حضور ناظر یم شناسد. این لحظه تسلیم یم شویم 

 موازی یم شویم را ما این 
 

  . قبول یم کنیم و با زندگ
 

و یک دفعه یم بینیم که چقدر خوب شد که آن  . میاد و به ما هوشیاری یم دهد خرد زندگ

 خراب شده شما خو خانه خراب شد. من توی آن گپر کرده بودم. خییل از این 
ً
ن موقع ما ناالن بودیم آب توجه یم بینید که در خانه ها که قبال

به نفع ما بوده. ویل اگر االن توجه کنیم یم بینیم که   

 این من ذهنی 
ً
 صالح ما را بهپر از این من ذهنی یم داند. اصال

 
نیم داند صالح چیه. همیشه زندگ  

. همیشه مقایسه یم کند خودش هر چه بیشپر بهپر ردم برساند تمام فکر این من ذهنی این است که خودش را بزرگ کند و خودش را به تایید م

د.   را با این و آن و بطور توهیم که شده باید باالتر از آنها قرار بگپر

 را نبینیم. ه ما با این من ذهنی هستیم این آنقدر به ما لطمه خواهد زد که نیکگرفتار کرده و تا زماما را  پس  
 

ما روی خوش زندگ  

همان مطلب را به بزبان دیگر بیان یم کند. مثنوی دفپر اول 30حاال این سطر   
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**** زنده معشوق است و عاشق مرده ایجمله معشوق است و عاشق پرده ای   

 است
 

ی عاشق  . خدا هستیم اگر ما بگوییم که عاشق   . همش زندگ ده است. پر همتر  

 یا صویر ذهنی منعکس یم کند که اسمش یک تگوید من عاشقم یم  یعنی همان من و همان معشوق که 
 

خداست و این خدای توهیم زندگ

این « من و خدا :» میم گویی قانون شما باید این حالت که این. پس )جمله یعنی همش ( همش معشوق است . با خورد  یماست که بدرد ن

ی نیم شود.  ی ی چپر  حالت را باید رها کنید. همچتر

ی بتولو اینکه یم گویید من عاشق خدا هستم و قر همش معشوق است همش زندگیست و خداست و ما به عنوان عاشق  ون خدا برم!! همچتر

ی نیم شود.  ی ل است و این حرفها مال من هستند و شما فریب من را نیم خورید. این ها همش تصنیع و باطچپر  

 زنده است و ذهن زنده نیست. موالنا تاکید یم کند که زنده معشوق اس ارهو دوب
 

 است فقط زندگ
 

ت زنده زندگ  

عکس است یک تصویر است در ذهن.  نی عاشق یک عکس دیگر بشود. من ذه ،س در دیوار کعچطور یم شود یک   

 است 
 

ی االن در این لحظه زندگ  خدا هستم و قربونش برم آن مرده است.  گوید من عاشق   یممعشوق است . و عاشق که و پس زنده همتر
ً
کامال

 واضح است. 

 یک مقدار حرکت دارد این حالت. که هنوز دنبال خانه است ویل طویل نیم کشد   زنده بشویم به معشوق مرده را یم بینیم  در این لحظهاگر ما 

 مپر   70و مثل یک ماشینی است که با شعت 
ی بکیلومپر ی را نگه دارد اگر ترمز کند حداقل ده پانزده مپر اید برود ود و اگر راننده بخواهد ماشتر

ی بایستد همانجا میخکوب نیم شود.   بعد ماشتر

که در غزل هم زنده معشوق است و این من ذهنی شما که تا حاال این همه ادعا داشت مرده است  االن شما متوجه این موضوع بشوید که 

مرغان یم کنم. اگر معشوق ما ر ا زنده بکند ما دام داریم که یم گوید تو مثل مرغ مرده ای هسنر در دست من من تو را زنده یم کنم و دام بقیه 

 خونی یم شویم. که مرغان دیگر بیایند و در این دام بیفتند و به حضور برسند. 

این وضعیت راه انحراقی است در جهان بطور کیل م یرا برایتان یم خوانم و دوباره بیان این است که این وضعینر که ما االن دار  921و این ربایع 

: این موضوع را دارد برای ما بیان یم کند . یم گوید همیم فیم بتوانکه ما ببان ساده به زبان مردم عادی  و موالنا به ز   

 نمایمت بس نادر**** من مسخره تو نیستم ای فاجر 
ی

تا مسخرگ  

هر عامرمت چنانچه باید کردن **** عاجز شود از عمارتت نویران ک  
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 به انسان یم گوید ار نیستوفادتعهدش عامر یعنی عمارت کننده و فاجر یعنی کیس که به قسمش و به 
 

که من مسخره تو   . از زبان خدا و زندگ

 نیستم. 

یم. بریم آنجا به بازی مشغول باشیم و بگوییم هر چه بیترسر بهپر  ما به عنوان  بگپر
 

 را به مسخرگ
 

از جنس  . من ذهنی نیم توانیم خدا و زندگ

 باشیم و بعد برویم توی ذهن و یک تصویری درست کنیم و خو 
 

دمان را با آدمهای  دیگر مقایسه کنیم و بگوییم خب این حرف را زدن من زندگ

 زده از ین رفته؟ لکه دار و ناقص شده؟ برخورده؟ناراحت شدم . یعنی 
ی
اصل شما با این که یک کیس پشت ش شما حرق  

. ما امتداد خودش هستیم اصل ما هم هست. چون اصل ما جنس خداستخدا مسخره کردن  ،اینها مسخره کردن خداست. مسخره کردن 

هر لحظه شما را صدا یم کند که برگرد بسوی من. مرتب این میاد در موالنا که یک صدانی میاییم به این جهان و بریم گردیم  هوشیاریبعنوان 

. دیگر به زبان ساده اینطوری مو برگرد بسوی من یعنی از کجا برگرد؟ از این 
 

النا یم گوید که ما بفهمیم. ذهن از این بازی از این مسخرگ  

ی را  ی  یگ هستیم. حاال ما چه چپر
 

 با زندگ
ً
ست فهمیم که ا یم.. حاال اگر نروز الست  )در که اینبه مسخره گرفتیم؟ این تعهد را. اینکه ما فطرتا

 از یک جنس هستیم. خر هست مهم نیست( 
 

 ما و زندگ
ً
فطرتا  

 که ما باشیم توی 
 

ان نبوده که این خانه ها که خراب ذهن گپر کردیم. رنجیدیم برای اینکه خانه ها خراب شده و حواسمحاال این جنس زندگ

  و از جنس اصلمان بشویم. یم شوند 
 

 که از جنس زندگ
 

برای این است که ما برگردیم بسوی زندگ  

کند. مثل   نیمیعنی کیس که به قسم و تعهدش عمل  ر فاج ؟ کیس که به قسمش و تعهدش عمل نیم کند   ای تو داری مسخره یم کنی  : یم گوید 

 طال بیاید 
ً
اصلش وفادار نیست دیگر.  هخب بو بگوید من مس هستم.  اینکه مثال  

 یم گوییم که ما مفرغ هستیم. و اضار هم به این موضوع داریم. و هر چه هم که هیچ موقع طال نمیاد بگوید من مس هستم! 
 

ما بعنوان زندگ

 به ما درد 
 

یم دهد بلکن که ما آگاه بشویم حالیمان نیست. زندگ  

 
 

یت را فراموش کردی؟ یم گوید که تو این تعهد اصلو دارد از زبان زندگ  

 به شما نشان یم دهممن به شما یک 
 

ی است. چنان ویرانت یم کنم که که بسیار بسیار نادر است!!   مسخرگ بسیار عجیب و شگفت انگپر

یم کنم. اندازه ای که این تعهد را فراموش یم کنی من هم تو را ویران  شایسته این کار تو باشد. به هر   

از آباد کردن و عمارت کردن تو هر عمارت کننده ای. بطوری که عاجز یم شود   

ی شدن و االن خشم و ترس و  نهانی که خانه ها برایشان آاینطوری شده یا نشده؟  یگ یگ خراب شده و بجای بیدار شدن رنجیدن و خشمگتر

 در آنها چنان جاگپر شده و آنچنان گیج شدن  رنجش 
یگ خودشان و فکرهایشان را هم خراب کردن و  و بقیه هیجانات منفی ی که زدن بدن فپر
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ی و هیچ و خودشان را هم هزار ناتشان همه منفی است و جهان را آلوده کردن با هیجانات منفی هیجا جور درد روانی و جسیم دارند هیچ دکپر

 روانشنایس هم نیم تواند اینها را معالجه کند. آیا شما یم خواهید اینطوری بشوید؟ 

 نقطه ای ما متوجه بشویم و برگردیم و این انرژی  هر نه نیم خواهید. از 
 

هد. ما در وضعیت گم ما بیان بشود ما را شفا یم د از زنده کننده زندگ

 
 

 هم یم توانیم خودمان را از این گم شدگ
 

ست هیچ موقع آسیب پذیر نیست. این و باید بدانیم که روح ما و اصلیت ما که زندگی برهانیمشدگ

 را دوست دارد. 
 

 ما و این من مصنویع ما هست که آسیب دیده و آسیب دیدگ
 

اینکه درد این من ذهنی عاشق درد است برای هم هویت شدگ

شما عاشق درد نیستید اصل شما عاشق درد نیست. به او قوام یم دهد و او را محکم یم کند. درد مثل سیمان یم ماند.   

 عزا برپا یم کنیم ما!!!!! ببینید ما چه بطور فردی و چه بطور جمیع 
ً
س و عزا هستیم . عمدا چقدر عاشق درد هستیم! عاشق اسپر  

 و آشکارا تو ش خود
ً
مان یم زنیم. آخر این عقل است؟؟؟؟؟ عمدا  

  ! نه نیست

یک شی ربایع دارد که خییل ربایع های موالنا آخر دیوان شمس هستند که اکپر اوقات مردم توجه نیم کنند ویل پس از این ربایع در ضمن 

 جالب هستند. 

م که ما   هستیم  از از این ربایع ما یاد یم گپر
 

 داریم. اگر فراموش کردیم و به آن اصل وفا نکردیم یم گوید که من تو را ویران جنس زندگ
 

نه زندگ

تا یک جانی که تو از ویرانی متوجه بشوی. . آنقدر ویرانت یم کنم تا تو متوجه بشوی. تا هر کجا که تو توجه نکردی من ویرانت یم کنم. یم کنم 

ی است که داریم در موردش صحبت یم کنیم. ؟ د آخر شما ممکن است سوال کنید مگر خدا آزار دار  ش همتر ی ندارد؟ راه بهپر مگر خدا راه بهپر  

. یمویگناشتباه اولیه است حاال گناه اولیه ویل من ذهنی متاسفانه بوجود آمده بعضی ها یم گویند گناه اولیه! گناه اولیه هم هویت شدن با فکر 

های ذهنی هم هویت بشویم. گذشتگان .. هزاران سال است که یاد گرفتیم که   از و آنها  . رمانما این را از پدر و ماداشتباه اولیه.  بگوییم ی با چپر

های ذهنی هم هویت نشویم.  ی  امروز بیدار یم شویم که با چپر

یکیش مقدار حرکت است یعنی ما با تمایل شدید یک   ی های ذهنی هم هویت بشویم همینکه وارد این جبه اصطالح فپر ی هان یم یم رویم که با چپر

 شویم. و این را به ارث بردیم. 

هم هویت نشوند و  به آنها  نی که با وضعیت ها و تصاویر ذه  اگر پدر و مادر عاشق و هوشیار باشند بچه ها را به این موضوع بیدار یم کنند  

ند. نچسبند و از آنها هویت نخواهند  ما یم توانیم اینها را به آنها یاد بدهیم. و به وسیله آنها بزرگ نشوند. بوسیله آنها مورد تایید قرار نگپر  
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 قسمت سوم: 

دیگر یم گوید حاال یک ربایع   

 کنمت گردان گوی چو گردان رسب  ****  کنمت گردان آسیای چو گشتهرس 

 

 کنمت ویران زود بسازی هرکه با****   درسازم دگری با بروم گفنی 

 

 یم گوید : 
 

ی مهم است که درست  ،من تو را از زبان زندگ . چسبیدی به زمتر  

 تو را همچو آسیا : داریم که یم گوید ل هم ز در غ 
ی
کوه قاف هسنر کوه دماوند هسنر اگر     نت کنمآرم در چرخ و گردا****  یگر کوه قاف

ی هسنر بخاطر  ی و به فرمها چسبیدی و اینکه به یعنی سنگتر های زمتر ی رم و  گردانت به چرخ میان تو را م مثل کوه. بزرگ شدی در تصورت چپر

. ییم کنم مثل آسیا  

یک پره به های قدییم که سنگ روی سنگ یم چرخید و آب میامد و مثل آسیا  گردان کنمتی  رسگشته چو آسیا: حاال در اینجا یم گوید 

 اینآب یم ریخت و وصل بود . پس ی آسیاسنگ های یک مکانیسیم به این پره ها به ( کسانی که جوان هستند شاید ندیدند .)یم خورد هانی 

 چرخید. پره ها را یم چرخاند و این سنگ های آسیا یم 

 یک فضای راحنر دارد تغیپر کند.  من دوست ندارد من نیم چرخد من جامد است و  (نه من شما ویل). شما هستید  حاال این سنگ آسیا 

 اصطال 
ً
 دوست ندارد تغیپر کند.  . وست دارد این را درست کند و توی آن بخزد مثل سوراخ موشکه د   Comfort Zone حا

 چقدر سخت است برای ما که عادتهایمان را  ببینید  
 

 یم شویم و زندگ
 

تغیپر بدیم. ویل اگر مثل آسیای گردان بشویم آن موقع از جنس زندگ

 هست که ما را یم گردند. آب هشویارست که این لحظه وارد وجود شما یم شود فکر هست که ما را یم گرداند 
 

د ینشما را یم آفر های . آب زندگ

 زنده در هر ذره تان ارتعاش م
 

همان است که  و  طع یم شود این انرژی زنده کننده از شما سا . و یکند و جسم شما را سالم یم کند در شما زندگ

 جهان را آباد و زنده یم کند. خود شما هم زنده یم شوید. 

 شما را مثل آسیاآیا 
 

 گردان کند. نیم خواهید؟ یم گوید خب من حاال این کار را یم کنم. ای  شما اجازه یم دهید که آب زندگ

 پنجاه ساگر ا 
 

س شدید و  االن یم گویید هزار تا من درد دارم این بال یا شصت سالتان است سخت ل شما در طول زندگ پریشان شدید و اسپر

وع کردند به خرانی شما باید بیدار یم شدید. 
. شتان آمده برای اینکه متوجه نشدید که وقنر این خانه ها شر

 
 بیدار یم شدید به زندگ

 معنی بیدار شدن است. اصل شما از فرمهای فکری. این هشیاری  ،شدن هوشیاری حضور  جدا بیدار شدن یعنی چه؟ بیدار شدن یعنی 
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 با خانه هم هویت بودیم  . خانه خراب شد حاال حاال بیدار نشدیم ما و غم را روی غم گذاشتیم. 
ً
ساخته یگ از این خانه های زنبور که )قبال

کر نیست که ما هم هویت هستیم هم با درد آن و حاال دیگر خانه نیست و یک فحاال هم با خانه هم هویت  هستیم و هم با درد آن.  (بودیم

 هم با فکر آن هم هویت هستیم. 

. هم فکر توش هست و هم هیجان مثل خشم و ترس و از این جور هیجاناتبناپس  که با فکر   براین تبدیل شدیم به یک فرم فکری هیجانی

 بیشپر مردم اینطوری هستند. و قایط شده. 

 یم گوید حاال من نی ش . 
 

  اثر یم کنم. و یم زنم مثل گوی با چوگان خودم . نی  ،ش این من را  ،که فکر توست،شت را : زندگ

و حاال تو گفنر م   زنده    با دگری در رسزمگفنی بروم رفیق یم شویم؟  م و با یگ دیگر پر
 

 هسنر با زندگ
 

این  در در جانی که تو از جنس زندگ

ونی هم هویت و  دوست بشویلحظه بایسر که من بتوانم خرد و عشقم را  ی  بپر با هر که   و زیباییم را از تو بیان کنم یم خوایه بروی با یک چپر

 . زود ویران کنمتبسازی 

ونی خب این اطالعات خونی است و شما اال ی بپر چه یم شود. آیا باید با آنها دشمن بشوی؟ دوست و رفیق بشوی  ن یم دانید که اگر با یک چپر

 از نه! االن در این لحظه زند
 

 جایگاه نیست )ن جایگاه آه بشو به زندگ
ً
ن فضای نی فریم که شما نی فرم هستید در آنجا و فرم آاز (که واقعا

 هستید پر از پذیرش 
 

از آنجا فکر یم کنید و  ،چرخ وضعیت هایتان بگذارد  یهستید و من ندارد که هر کیس بتواند چوب الندارید و پر از زندگ

 رفاقت است برای اینکه عمل یم کنید. آن موقع رفیق بشوید. آن موقع رفاق
ً
نده به عشق هستید. زنده به عشق یعنی آن موقع ز ت شما و اقعا

ی در این بحر در این بحر زنده به این فضا بودن.  سید گریبان مدارنید همه چیر سید میی   بگنجد *** میی

ی برای ما در این فضا پذیرفته شدنی است. دیگر گریبان نیم درانید.   هر اتفاقر که یم خواهد بیفتد. برای اینکه همه چپر

 لمانز گشتیم به غحاال  بر 

 کنم حیرانت و مست آنک بر من****  کنی حیران را خلق آنک بر وت
 

ان کند که همه بگویند به به قیهکردیم توی ذهنمان این من یم خواهد بست  وقنر من را در  ،انسانی هر  ،تو ای انسان چه آدم  ! مردم را حپر

 دارد. به به ر چقدر پول دارد و چقد! به به . باسوادی
 

ند. به به ! خانه بزرگ  دارد که همه بیست یم گپر
 

همرس جوان و چه  ! چه بچه های زرنگ

ان کنیم.  خوشگیل دراد. به به به به ..   ما دنبال این هستیم که مردم را حپر

 اگر یم بینید که اینطوری هستید بدانید که این راه نیست  به خودتان نگاه کنید و  
 

ید زندگ . همان موقع که شما یم خواهید به به مردم را بگپر

 
 

اب زندگ ان کند. مست به شر ان به اینکه دنبال این است که تو را مست و حپر . حپر
 

ان به عظمت زندگ  و حپر
 

چقدر خالقیم . مست به زندگ

من یک ها یم گویند آبروی داری کردن یعنی  بعضی ...  توجه مردم را جلب کنیما تاز اینکه چه کاری آنجا یم خواستیم بکنیم  یم خندیمما. 
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هانی را قایم یم کنم و به مردم یک جور دیگر نشان یم دهم که 
ی ی است که شما زنده بشو  به مردم بگویمچپر   ید من آبرو دارم. آبرو همتر

 
به زندگ

 بشوید 
 

انی در شما بوجود بیاد. و مست زندگ  و اجازه بدهید این حپر

  انی حپر 
 

 از عظمت زندگ
 

و زنده یم کند. که در شما کار یم کند و این عشق را از شما یم پراکند و جهان را عمارت یم کند یعنی این شگفت زدگ

ان ح د اینکه ااز پر ان از اینکه  . ین چطوری صورت یم گپر ی در حپر  . نیم تواند توجیه کند  . و این رابطه نیم تواند بگوید ذهن هیچ چپر

ایط وقنر از ما یم پرسند که چطوری هست ؟ ما   « . دانم یمن:» یم گوییم بعد در آن شر

 این کلمه 
ً
سییم. پر یاد یم گما ا ر « نیم دانیم »اتفاقا را شما بلد هستید؟ «یا جمله یا عبارت من نیم دانم یم دانم ن»د که این کلمه از خودتان بپر

 چون خییل ها نیم دانند. نیم توانند بگویند من ن
ً
ی هم داریم اتفاقا  : در سطر بعدی است که یم گوید یم دانم و همش یم دانند. در پایتر

 کنم نادانت دیدار یک به من****  علم به لقمانی و افالطون تو ور
 

 به یس دی گوش یم کنید یک لحظه یس دی را نگ یمخط به خط  که 
ً
ین کار این است که یا اگر بعدا  شما رویم بهپر

ً
ه دارید و ببینید که آیا واقعا

ی در خودتان یم دید؟  ان کردن مردم هستید؟ چه تغیپر شما دارد؟ آیا دارید خودتان را عوض یم کنید؟  در چه نفوذی حرف موالنا دنبال حپر

ونتان تغیپر پیدا یم کند. چخودتانرا یم بینید که نر که عوض یم کنید وق  قدر شی    ع بپر

! چطور تغیپر پیدا یم کند بد یم  عشق دارد از شما بیان یم شود و عشق هر شود یا خوب یم شود؟ البته که خوب یم شود . نه خوب ذهنی

ی را ش جای خو  ی ی چقدر را  دشچپر ی ی یمیم گذارد و از هر چپر ی رفته و  هر لحظه نیم خواهید خودتان را به تایید  کند . من    تعیتر شما از بتر

سید. شما ه یم دارید و گو بهپر از دیگران باشید. سطر به سطر ن برسانید   از خودتان بپر

 گفتیم این را که 

 کنم گردانت و چرخ اندر آرم****  آسیا چون را تو قافی که گر
 

ی هسنر بخاطر  ها بزرگ هستند که مثل کوه آمدی باال اگر کوه دماوند هسنر و سنگتر ی ها و آنقدر این چپر ی علمت و بخاطر چسبیدن به چپر

 بگردی و  و . ومشخص است که شما آدم مهیم هسنر 
 

 حواست نیست  نیم خوایه به فرمان زندگ
 

 زندگ
ً
بیای تو را خلق نکرده که که اصال

ها را بخودت و اینطوری کوه بشوی.  ی  اینجا اضافه کنی چپر

 قابل انعطاف هسنر بخاطر اینکه قدرت هم داری و نفوذ هم داری. االن دیگر غپر 

باالخره این .... زیادی داشته باشد  گپر کرده و اگر کیس زور بسیار چرخانم. خب وقنر که آسیا   یم گوید تو را مثل آسیا یم ،اگر آنطوری هسنر 

 زورش نی نهایت است زور ما که به او نیم رسد. یا را بچرخاند آس
 

 زندگ
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 ها ی ما رها خواهد شد. مثل آن خانه هاحاال وقنر که یم خواهد بچرخاند همه این اتصاالت و 
 

 نی که فرو یم ریخت. چسبیدگ

؟ نه ناراحت نشو   ! شما حاال یم خوایه ناراحت بیسر
 

تو را خلق کرده که شما را به تکامل برساند و برگرداند از تو فقط این را بدان که زندگ

 استفاده کند برای بیان عشق خودش. 

ی که بخواهد تو را بچرخاند شما  . اگر تو چسبیدی ی  اگر خردمند بایسر این را . از آن اتصاالت قطع خوایه شد همتر این را یک به فال نیک یم گپر

 نبایسر ناله خوایه کرد. این اتفاق را آزادی یم دانی و اگر  . دانی میاتفاق خپر 

ی که کدام را انجام یم دیه؟!   حاال ببتر

اینهانی که رفته که این خردمندی را در خودت بوجود بیاری  نی که تواس و پر از غم و  درد هسنر و یا نه االن یم االن ناله و شکایت یم گنی واسپر 

 من بوده. خپر  و برای آگایه 

ین اتفاق است که یم توانسته برای شما بیفتد  که برای شما یم افتد بهیی
ی
ید  این لحظه هر اتفاف ولو . ولو اینکه شما االن دارید طالق یم گپر

ی بهپر از اتفاقیولو اینکه   . زند اینکه بچه شما با شما حرف نیم  ی  ؟ست که االن دارد برای شما یم افتد کارتان را دارید از دست یم دهید. چه چپر

ی و خردورزی بشود.  . هیچ اتفاقر نباید سبب شکایت شما بشود  . ی استپر این برای یادگ  باید سبب یادگپر

 را گرفنر برای چه گردان یم گوید تو را بچرخ میارم و تو را گردانت یم کنم.  
 

 حنر  این. یم کنم؟ برای اینکه جلوی آب زندگ
 

لحظه آب زندگ

یگ ما بشود و این را سالم کند و ما با ر میخواهد وا ی ی این آسیاب د سیستم فپر ها و نگشتر ی  جلویش را گرفتیم. چسبیدن به یک شی چپر

ی تو داری مقاومت یم   ی ی که در مقابل چه چپر ی مقاومت .. االن ببتر ؟ همتر یم افتد که با آن موازی نیسنر و  نیم پذیری؟ بپذیر اتفاقر  چهکنی

 بگذار که این چرخ آسیاب بگردد. اگر آسیاب بگردد یعنی آب 
 

اگر آسیاب را محکم گرفنر و نیم گذاری که  وارد سیستم شما دارد یم شود. زندگ

 اتفاق این لحظه را نیم پذیری. بگردد.. از کجا یم فهیم ؟ 

باالخره شما را از تنگنای ذهنتان و محدودیت و پذیرش اتفاق این لحظه یواش یواش شما را وسیع یم کند تبدیل به حضور ناظر یم کند 

ی در شما نشوید و شما تبدیل به فضای بی یمذهنتان رها یم کند آزاد  ی جا یم شود. تمام باورها تمام هایت یم شوید که همه چپر ی اتفاقات هر چپر

 نیک دارید یم کنید شما. حاال دیگر در این عمارتها درد نیست. ا اتفاق یم افتد . و حاال از آن فضا یم بینید که عمارتهای که در شم

ی  ی و رفتر  کردن یگ از آنها روابط ما است . شما ببینید عالمت مثل زنبور خانه ساختر
 

با با دوستتان و با کارمندتان و  شما  ابطرو توی آنها زندگ

پس خانه خانه اگر گرفتاری توی آن هست اگر نیم توانید رابطه عاشقانه برقرار کنید با همکارتان و  با بچه تان چطوری است؟  رفیقتان و 

 هستید مثل زنبور! 

 آن خانه ها عسل نیست. عسل در فضای یکتانی این لحظه است .  در . در صورتیکه عسل یم خواهید و از آن خانه ها هم 



18 
 

 کنم نادانت دیدار یک به من****  علم به لقمانی و افالطون تو ور
 

. افالطون و طال اف،هر انسانی  ،! اگر تو به به ی معنویت  سمبول علمشاید ن و یا لقمان هسنر  و لقمان حکمت و فلسفه . یعنی همه چپر
ً
را ذهنا

 .  دیگر یم دانی

ون اگر یک بار من را ببینی  بکار میاد. ) از زبان خدا حرف یم زند( اگر  یک بار با من متحد بشوی میبینی که فقط برکت من هست که در بپر

این  ز نیابه  کهاین لحظه هست   در  لحظه و زنده شدن به این لحظه و حس یکتانی فقط این علیم که این فقط من یم توانم عمارت کنم. 

موقیع یم توانید تشخیص بدهید که از جنس این شما پاسخ بدهید. نیاز این لحظه را نیاز این لحظه به یم تواند جواب بدهد. شما باید لحظه 

  این لحظه پوشیده شده و  پسنده هستید آدر گذشته و ا اگر و یا اگر تو زمان باشید یا لحظه باشید اگر غایب باشید 
 

نیستید و  از جنس زندگ

یا خر یاد گرفتم ؟ پدر و مادرم من باید چکار کنم حاال باید از ذهنتان در بیاورید که  اینصورتبدهید در لحظه را تشخیص  توانید نیاز این یمن

های از پیش ساخته و از پیش یاد گرفته است به من خر یاد دادند؟  ی یط شده است و اینها چپر اینها بدرد تو ذهنم خر هست؟ اینها پاسخهانی شر

 نیم خورد. 

 حضور ناظر یم شویم یم بینید که چقدر باالنس چقدر شما که در این لحظه  دیدار با یک 
 

 شما میاد و چه تشخیض هماهنگ
 

شما در به زندگ

 نبود 
ً
و فکر شما هم باید پاسخ به نیاز این لحظه باشد. ویل این . شما متوجه یم شوید که شما باید از این فضا فکر کنید . و بوجود میاد که قبال

 است.  ،و تازه نیاز من خودتان را یم بینید. یم بینید که این نیاز ، نیاز من دار است و آن نیاز به منیت شما نیست  نیاز  ،نیاز 
 

 نیاز زندگ
ً
نیاز  اصال

 است. 
 

 انسانها در این لحظه نیاز زندگ

ام به انسانها نگ ام به آزادی خرد است. این لحظه اگر او هداری و حفاظت و احپر  باشید یم بینید که الویت خر هست و از جنس شما حپر
 

زندگ

ی  ی به چه چپر ی ند مهم دیگری برتری دارد. اینطوری نیست که شما از ذهنتان بیاد که هر چه بیشپر بهپر حاال خب  چه چپر آقا اگر آدمها میمپر

  شما دیگر نیم توانید این را دیگر بگویید. یعنی دارد زیاد یم شود. نیست که!!! بطور مفهموی پول من 
ً
 اصال

 
 . نمیگ

ی یم گوید   ارزش دارد برای  همتر
ً
ی اصال ی هانی که یم دانسنر بدرد نیم من به یک دیدار  : شما یم فهمید که چه چپر

ی تو را متوجه یم کنم که آن چپر

 . و این برای ما گران استخورد و  باید بریزی دور آنها را. 

ما که عقل کل هستیم این سخن آسان گر چه     سالوس مسلمان نشود و  ورزد تا ریا گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود *** 

ی میاد و این من ،نیست که آنچرا که یم دانیم  ی دروغتر  ریاست و از اصلمان نمیاد از یک چپر
ً
 . ریانی دارد به ما لطمه یم زند که ما نیم بینیمکه کال

 نیم شود . نه اینکه مسلمان یعنی در این جا یعنی  مسلمان نشودمسلمان نیم شویم. جنس عشق نشویم از تا تسلیم نشویم تا 
 

از جنس زندگ

ان یم کنیم : سالوس .. گفت تا زمانیکه ریا یم ورزیم و استاندارد.  جنس دروغ هستیم تو نیم توانی تسلیم  از تا زمانیکه تا زمانیکه مردم را حپر
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ی این را نگه داری و هم آن را.  ظ علیم لقمان و  افالطون هسنر و کوه علم نی خدا را مالقات کنی اگر به لحاتو نیم توابشوی. تو نیم توانی همتر

 ... . هر موقع آنها را ریخنر دور شدی

 ای خودشان را دارند. جبرای اینکه با آنها هم هویت شدی . نه اینکه آنها بدرد نیم خورد! آنها 

 مشخص یم شود که این دانانی 
ً
و این زمینه که زمنیه هوشیاری حضور است در شما زنده بشود. چه ویل کاربرد آنها برای شما موقیع کامال

ی بکار یم رود چقدر بکار یم رود اینها را همه آن دانانی در کجا  فایده ای آنها دارند و  ی  شما در ایآاز ا  یم داند و و چه چپر
ً
ن لحظه جا میاد. که غالبا

 یم بینید نه شما! زنده هستید و یم دانید که نیاز این لحظه خر هست. 
 

ی هستید برای اینکه دارد زندگ  شمانی در  و بسیار هم حقیقت بتر
ً
اصال

 باشد . 
 

ی نیست. تمام صحبت ش این است که شما نباشید و زندگ  بتر

 ای  عاشق مردهجمله معشوق است و عاشق پرده ای *** زنده معشوق است و 

 و نی سوادیست . برای اینکه اگر فقط آن علم باشد افالطون و لقمان که ما باشیم و به سوادمان یم نازیم 
 

ما درد ایجاد خواهیم کرد . این مردگ

 داریم درد 
 

 . یم آفرینیم. این را ما باید بفهمیمهمه را که گفتیم برای این است که این لحظه اگر موازی نیستیم با زندگ

و اضار در علم مان نیم کنیم و خوب یم دیگر اضار در من مان نیم کنیم. اضار در راهمان نیم کنیم یم دیگر این کار را نیم کنیم. اگر بفهم 

یم نیم دانم ر ا. توانیم گوش کنیم به حرف دیگران   و یاد یم گپر

 کنم مرغانت دام صیادم من****  ایمرده مرغی چو من دست به وت
 

 یم کنیم و من داریم 
 

 وقنر که ما در ذهنمان زندگ
 

 هم در دست زندگ
ً
د. مرغ حقیقتا . این من یک مرغ مرده است . مرغ است ویل نیم تواند بپر

 زنده نیست! است ویل 

 با مفاهیم ش و  کار دحاال زنده نیست یعنی ما االن زنده نیستیم؟ نه زنده هستیم ویل 
ً
اریم . به بچه مان نگاه یم زندۀ مفهمویم هستیم و دائما

ها و تمام قضاوتها زنده یم شوند. کنیم  ی  چپر
ً
به همرسمان همینطور به دیگران همینطور .. تصویر ذهنیش را یم بینیم. راجع به بچه مان فورا

 
ً
 نشان مرغ زنده بودن این است که انسان قضاوت نکند. صحبت یم کنیم و  راجع به مردمدائما

ً
انسان کم حرف بزند و یا حرف نزند.  اصال

 به حرف نیست. 
 

 زندگ

و راز تو را آشکار کنم . تو  «در تو آشکار کنم تا بخوانمتو حرف نزن و تو قرائت کم کن تا من آن شر را :»در سطر آخر هم موالنا امروز یم گوید 

 م. را زنده کن
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که اگر  افتادند توی آن . آنها هم زنده را زنده یم کنم و این را دام بقیۀ مرغها یم کنم  من صیاد هستم و تو : یم گوید  ه ما باشیمکمرغ مرده  به 

موالنا هم اول یک عالم مذهنی بوده مرده  ... حاال انسانی را دارد یم کند که مرغ مرده بوده ؟ موالنا شاید توصیف بشوند. حاال موالنا شده یا نه

های جامد را چسبیده بوده  ی  بوده یک شی چپر
ً
ی صحبت ها م زنده شده و دام مرغان خدا شده. یعنی  بعدا و ا االن یم افتیم توی این دام با همتر

 جدا بوده و جدانی خودش را یم دیده  و وقنر با یک شی باورها حاال هو با خدا یگ یم شویم. زنده یم شویم 
ً
مذهنی و یا ... رنوع باوری قبال

بعد زنده شده . که در اینجا دارد اینطوری یم گوید. ما هم این هویت بود یک مرغ مرده ای در ذهنش بود  حاال ایشان ب ا باورهای مذهنی هم

 را یم خوانیم و یم خواهیم زنده بشویم . حاال اگر هم دام بقیه مرغان نشدیم حداقل خودمان زنده بشویم. 

 کنم پیچانت خسته مار چو من****  ایخفته ماری چو گنجی سر بر
 

ی ذهنی هستند( و برود توی ذهنش و با وضعیت ها هم اگر همه اینها نشان یم دهد که برسر  به وضعیت ها بچسبد ) وضعیت ها یک چپر

 نکرده و زندگیش کیفیت نداشته ولو اینکه تبدیل به مرغ مرده بشود  و  هویت بشود 
 

میلیونها دالر چقدر شش کاله رفته که زنده نبوده و زندگ

 به دردش نخورده. و چقدر اضطرای است که ما از این ذهن و از این من خودمان را رها کنیم. داشته مرده یا سواد ول داشته پ

 پیش آمده. و 
 

از ذهنش آزاد یم کند یا ن مشکل این است که یا انسان در این برهه از زمان بیدار یم شود و خودش را آحاال یک مشکل بزرگ

ی نیم ماند. حاال این انتخاب ما دارد برسعت بسوی پرتگاه یم رود و یم زند خودش را داغون یم کند   که در اینصورت هیچ انسانی روی زمتر

ی حفظ یم کنیم نسانهاسا ی را خراب نیم کنیم دریات. اگر خردمند باشیم همنوع خودمان را بقیه جانداران روی کره زمتر ها را آلوده نیم کنیم زمتر

و آن ساختاری که اینقدر استادانه ساخته شده . این قرسر ازون و آن مکانیسیم که ما را حفاظت یم کند از نور خورشید هوا را آلوده نیم کنیم 

چقدر یم تواند  ر ش این است که اگر من انباشته کنم .. آخر مگر یک نفهم نیم ریزیم . که اینها فقط ش این است که من بهپر از تو هستم را ب

 . بخورد 

من بزرگپر از  من  ش اینکه من دارم و این ش فقط مقایسه . جر بدهم ز باید دریا را آلوده کنم و  باید محیط را آلوده کنم و باید انسانهای دیگر را 

 ش اینکه من بهپر از تو هستم. آخر این خنده دار نیست؟ من توست. 

 
 

 چطور نگاه یم کند از پایگاه زندگ
 

ی که زندگ  بر ش    بر رس گنج  چو ماری خفته اییم گوید:   حاال ببتر
 

مار  گنج خدا مثل ما بر ش گنج زندگ

 یه بخود بپیچ!    چو مار خسته پیچانت کنممن سته یعنی زخیم ( پیچیدیم آنجا و خفته ایم. حاال من تو را زخیم یم کنم ) خ

 سمبولیسم گنج در خرابه ها بود و شش هم یک مار خوابیده بود. کن در قدیم   فرضانسانیت ما توی این ماریت است. حاال  
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 ماست و مار من ذهنی است . حاال فرض کن که گنج آن خرابه است 
 

مار هم آنجا خوابیده  و هر کیس که میاد به و خرابه این وضعیت زندگ

ما به عنوان من ذهنی هر کیس که یم خواهد به ما کمک کند ما به او حمله یم کنیم . ما را به معنویت گنج نزدیک بشه این مار حمله یم کند. 

 حواسمان نیست و این ماریت خودمان را یم خواهیم حفظ کنیم ا برساند م
ً
 . حمله یم کنیم. اصال

 داریم به خودمان یم پیچیم یا یم  گوید من تو ر ا زخیم یم کنم و به خود یم پیچانم. حاال ما بعنوان مار زخیم بصورت 
 

مار زخیم از اول زندگ

 دارد یم پ
 

 انسان بعنوان که شما از درون این مار بعنوان فرشته یچاند  نه؟ اگر شما یم پیچید بدانید که زندگ
 

آزاد و خردمند و متحد با زندگ

 تبدیل به انسان یم شود. بعنوان حضور ناظر  و مار بودن خودتان را ببینید . یک دفعه این مار بودن شما متولد بشویم 

 بخش چهارم: 

 کنم برهانت عین داللت در****  مگو خود خواهی و گو دلیلی خواه
 

 با ما دارد صحبت یم کند از زبان موالنا و یم گوید 
 

 مهم نیست« دلیل را بگو یا نگو یم خوایه به زبان و به ذهن  »: پس زندگ
ً
 .  اصال

است در آن عمارت  پر تاثچقدر نی ارزش و نی یعنی اینکه ما به ذهن و به صورت مفهموم یک دلییل را بگوییم یا نگوییم این اهمیت ندارد و 

 کردن ما. 

ن پیدا کند به کار ما و به فکر  ما . زنده به اید انرژی زنده جریافرم است. ب(   Conceptبه انگلییس یم گوییم ) . برای اینکه این مفهموم است

 این لحظه. 

 تو را مثل برهان یم کنم خود برهان یم کنم.  ،در اینکه تو یک راهنما پیدا کنی  ،یم گوید من در راهنمانی تو 

 . چطوری یم شود خود برهان شد؟ این ذهن ما مثل ضبط صوت یم ماند  اال ح

 موزه ها  دیده اید که در نیم دانم شما  
ً
 یک توریست راهنما هست که یم  بازدید مثال

ً
فته که یم روید معموال یا آثار باستانی در کشورهای پیرسر

توضیح یم دهد که اینجا خر هست و که اینجا خر بینید ده نفر دور و برش جمع شدند و این راهنما یم رود اینجا یم ایستد یا آنجا یم ایستد و 

وقنر توضیح یم دهد راجع به آن منطقه صحبت یم کند  . . همه اینها را توضیح یم دهد بوده و یاجا گ وامیستاده و آنجا جای خر هست .. 

 
ً
اضافه یم کنید آنها را و شما دارید کلیسا یا موزه یا هر چه که هست دارد صحبت یم کند از یک مفهوم یم پرد به یک مفهوم دیگر   راجع به مثال

ید یم گذارید توی گوشتان  و به ذهنتان. و در بعضی کشورها آنها آمده اند و این راهنمای توریسنر را بصورت ضبط صوت در آوردند و اگر بگپر

 یم گوید اینجا وایستا و باال را نگاه کن و  یا آنطرف را نگاه کن و 
ً
وید و مثال که اینجا خر هست. درست کار آن دارد توضیح یم  دهد  راه مپر

 توضیح داده که ایراهنمای توریست زنده را یم کند. و وقنر مپر 
ً
ا جریان خر بوده و گ  بوده و همه را شما یم نجوی و بریم گردی به آنجا تقریبا
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ی و  ،به این کار  اگر توجه کنید دانید دیگر. ویل  ی ی یم رود چون فقط هست آنجا در آن انرژی که آن رازآمپر ها را به ذهنت اضافه از بتر ی این چپر

 .  کردینبا حضور تماشا کردی و بر گشنر و 

ونیگ این است که عقلت را یم دیه دست او و هر چه که او یم گوید گوش یم کنی دیگر.   حاال منظورم از این راهنمای توریسنر الکپر

ونیگ باشد که ذهن ماست همان دستگاه را یم گذاری توی گوشت و راه میفنر توی خیابان و به بچه ات یم  حاال فرض کن یک راهنمای الکپر

. یا قرار است که تو  ! گوید که چکا رکنبریس به همرست یم ریس و این به شما   یم افتد االن و قرار است که تو باید خر بگونی
ر
اینجا چه اتفاق

. حقیقت خر هست. این ذهن درست مثل آن دستگاه توری ونیگ است. دلیلهایش مثل آن خر گوش کنی است در راهنمای توریسنر سنر الکپر

ی و اینکه شما در این لحظه بدانید چمورد این جهان است و اطالعات است.  ی ی رازآمپر ی ت است و برهان واقیع خر هست در واقع قحقیه چپر

م.  ونیگ که ذهن است را از شما یم گپر  آن بدردت نیم خورد. آن ضبط صوت است. اصل شماست. یم گوید من این راهنمای توریسنر الکپر

 حرف یم زند. و ما را تسخپر کرده. شما فرض کن که راهنمای توریسنر را 
ً
دم آذهن مردم مثل ضبط صوت یم ماند. منتها ضبط صونر که دائما

م که این ضبط صوت هستیم یا ما از گوشش نتواند بردارد. هر کجا که یم رود آن برای خودش حرف بزند و ما را تسخپر کند. و ما هم فکر کنی

های ناراحت کننده و ترسناک  این راهنمای توریسنر هستیم و این هر چه که یم گوید ما گوش کنیم و  ی باور کنیم آن را. بعد بعضی موقعها چپر

 بهش  خب .  شته باشد هیچ خالقینر ندا ! بگوید. خب توش ضبط شده دیگر و ما هم باور کنیم
ً
ده که خر گفته شاز کجا داشته باشد؟ قبال

ی   ی دیگر یم شود. باشد. مگر اینکه یک چپر ی جدید ضبط کنند باز یک چپر  یگری توش باز ضبط کنند واگر هم تازه چپر

 زنده در این لحظه . که شما هستید. 
 

ونیگ توریسنر را داشته باشید یا نهآیا خالقیت از کجا میاد؟ از زندگ ؟ شما یم خواهید این راهنمای الکپر

 است و شمع وجود شما، اص
 

برهان است. ویل ما تا بحال به این راهنمای  خودش لیت شما زنده بشود و نور بندازد. اصل شما از جنس زندگ

ین دستگاه هست شما توریسنر گوش کردیم.  یم توانید این را از گوشتان بکنید و  بندازید دور. و خییل جالب است که ما فکر یم کنیم این بهپر

 لقمان و افالطون است!!! عقلش ، برای اینکه مکه ما توی گوشمان گذاشتی

ی که یاد گرفته از پدر  نه  به او یم گوید این دیگر علم مطلق است. یا دینش ومادرش و معلمهایش و علمش  هر کیس فکر یم کند آن چپر

 اینطوری نیست این یک ضبط صوت است و حرفهایش را باور نکن! 

ی االن شما اخبار را گوش کنید. یک گران کننده و ترس آور و حرفهایش ن %95راهنمای توریسنر  اینو بیترسر اوقات  س آور باشد. مثل همتر اسپر

ی اخبار است که گوش یم کنید.  ها ممکن است حقیقت باشد ویل ینااینقدر فالن جا مرده و اینقدر آنجا اینطوری شده و ... قسمنر از این همتر

یم گوید که بیایید شما هم خودتان را اینجا درگپر کنید برای اینکه ما اینجا بقیه به من ذهنی چهار قدم من دار بریم دارد و ؟ درمانش خر هست

 !! خرابکاری کردیم. خب یم خواسنر نکنی خییل 
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 زنده استفاده کنید آن و این خرابکاری را قطع کنید موالنا یم گوید بر گردید به خودتان  ؟حاال موالنا خر یم گوید 
 

یواش یواش از این خرد زندگ

ی   های خراب شده خود بخود درست یم شوند. چپر

 مهم نیست
ً
ی برهان بشوید و این برهان مهم . پس چه این ضبط صوت بگوید راهنمای توریسنر بگوید چه نگوید اصال این است که شما عتر

ی که این  ی  ضبط صوت یم گوید. اشما را راهنمانی کند. لحظه به لحظه شما به نیاز این لحظه توجه یم کنید نه چپر
ً
ین ضبط صوت توش قبال

 شما نیست که! خرد ضبط شده و حرفهای دیگران است 

 به این دارد که در کدام کشور  متولد شدیم 
 

 ما بستگ
 

یط شدگ ن کشور در کدام منطقه متولد شدیم گ ما را بزرگ کرده در کدام شهر  آدر شر

هانی یاد گرفتیم 
ی ی ما  دین به ما خر گفته علم به ما خر گفته. پدر چه چپر ی به ما خر گفتند و معلمتر گ بودند و بردار بزرگ ما گ و مادر و معلمتر

 در این بوده خواهر بزرگ ما گ بوده و آنها به ما خر یاد دادند 
 

و... همه اینها توی این ضبط صوت است. شما اینها را بجای حقیقت زندۀ زندگ

ید.   دور و از خرد خودتان استفاده کنید. نه نیست اینطور. بندازید این ضبط صوت را لحظه یم گپر

ی   دیگر موالنا میگوید . حاال یک چپر

 : یم گوید 

 کنم شیطانت الحول شهت چون****  مگو خود خواهی الحول گو خواه
 

 مثل هم هست و فکر کنم مخفف شهاب است     چون شهب : بعضی از نسخه ها هست که یم گوید 
ً
شهت یعنی مثل شاه ). و هر دو تقریبا

 
 

ی آنها را بریم گردانند. شهاب از اینجا میاد که وقنر دیو و شیطان یم خواهد بلند بشود به آسمان و  (مثل خدا یا زندگ  سنگهای آسمانی آتشتر

وی توهیمو دوباره سمبولیک یعنی اینکه   ) شیطان همان یا حاال اسمش را بگذار شیطانی  اگر شما وارد فضای یکتانی این لحظه شدید هیچ نپر

ی ست من ذهنی را یک جا جمع کنی یم شود شیطان( یک فضاست یک فضای انرژی است مجموعۀ من های ذهنی همراه با درد روی کره زمتر

 که ما بوجود آوردیم. 

ی نیم شود. آیا یگ شیطان است و یگ هم خداست؟ یعنی شیطان یم تواند در برابر خدا  ی ی چپر هر خر هست از جمله بایستد؟ نه همچتر

 با ایجاد درد. در فضای یکتانی است. شیطان هم در خدمت خداست. چطوری؟ شیطان 

سید آیا خدا راه دیگری بلد نبوده؟  یم ا خب این یک راهحاال شما ممکن است بپر ست دیگر. وقتیکه ما توجه نیم کنیم و خردمان را بکار نیم گپر

. یک مکانیسیم است که ما را بیدار یم کند دچار درد یم شویم و درد  جایش ه یک این دست شاید ک. اگر دستت درد نکند که نیم روی دکپر

؟ گایه اوقات حدارد فاسد یم شود یک  . جانی از جسمت اگر درد نکند آیا تو یم روی دکپر این همه درد داریم نر درد یم  کند وما نیم رویم دکپر
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 ن
 

ی باید درد بکشیم یمتوی زندگ  خونی  رویم پیش یگ و بگوییم آقا ما چمون هست؟ فکر یم کنیم که همتر
ی و عادت به درد بکنیم و درد چپر

 خونی است؟ است!! 
ی   خونی است. کجا درد چپر

ی  یداری است. درد فقط مکانیسم ببعضی ها یم گویند درد چپر

و و قدرنر که شما حتما یم دانید یعنی چه. ال   الحول : حاال یم گوید  غپر از قدرت خدا وجود ندارد. هیچ حول مخفف این است که هیچ نپر

ی غپر از خدا وجود ندارد. هیچ  ی ی غپر از فضای یکتانی این لحظه وجود ندارد همه در آن استچپر ی منتیه شیطان بطور مصنویع یم  . چپر

ی من ذهنی استخواهد  و شیطان هستیم ما هم همینطور. نماینده شیطان در ما همتر ون از آن باشد. از جمله ما که پپر که همراه با درد   بپر

 است. آن قسمنر از ما که دردکش است 
 

و آن را ن ارزش یم دهد و معتادست به آن آو درد را مقدس یم شمارد و به است و هم هویت شدگ

 است یک فضای انرژی است باید بگوییم که مجموع همه هم شیطان . و نماینده شیطان در ماست دوست دارد، آن 
 

دردها و هم هویت شدگ

 که اگر انسانها بحضور برسند این یم خوابد. 

این تجسم تجسم ذهن است و همان ذهنی که که خدا در مقابل شیطان ضعیف هست و .. .. این تجسم، تجسم دونی است. اینطوری نیست  

 این دونی است. که یگ من و یگ هم تو! گوید من و خدا . و خدا را بصورت ذهنی در یم آورد یم  

  « تو »شود پس باید غپر از من یگ دیگر هم باشد . پس یم  «من  ». حاال وقتیکه یم گونی ذهن غپر از دونی نیم شناسد. یم گوید من 

ی یم رود. و تمام آن دانشها مثل اشته باشید وارد فضای یکتانی یم شوید من و غپر . اگر من نداشتیم غپر هم نبود. شما اگر من ند و غپر از بتر

ونی و یم شود فرم. آنها همه .. .. دینلقمان و افالطون و  ی بپر  یم شود یک چپر

ی اصل خر یم شود؟ اصل این فضا. فضای عشق و   اسمش را شما یم خواهید بگذارید. یکتانی و خدانی یا هر چپر

ه هستند و زور خدا با هم حاال صحبت ش این است که آیا شما فکر یم کنید که شیطان و خدا  ی به شیطان نیم رسد ؟ بعضیها در حال ستپر

ی.  ی ی چپر  اینطوری یم گویند! نه نیست همچتر

 خارج ما متوجه بشویم که ما از شیطان هم یکجور خدمت یم کند. چکار یم کند؟ در ما درد بوجود یم آورد که از طریق درد 
 

قانون زندگ

 شدیم. 

ی ز قانون  ی  یم گوید که هیچ چپر
 

ون یکتانی نیم تواند باشد. ندگ  مثل اینکه یک دانۀ انار که داخل ویل بپر
ً
وهای توهیم یم توانند باشند. مثال نپر

ون از انار هستم. در حالیکه تمام دانهد یکانار هست  ویل یگ از دانه ها بگوید  ستند های انار توی انار ه انه بصورت توهیم بگوید که من بپر

ون هستم!  ون آحاال که من بپر ون هستم. هر که بپر د و یم گوید من هم بپر باشد دچار درد یم شود و درد بیدارش یم ن یگ از این یگ یاد یم گپر

 کند تا بفهمد که بابا من توی انار هستم. 

 و این شیطان را هم ما ایجاد کردیم. 
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 شیطان باید از شما دور بشود  گوید؟ حاال این الحول را گ یم
ً
این  : . حاال یم گوید الحول مثل یک دعا یم ماند که وقنر شما یم خوانید ظاهرا

و و قدرنر خارج از وجود خدا. عبارتش عرنی است.  "الحول وال قوة اال باهلل"یم خوایه بخوان .  از الحول   یعنی نیست نپر

 یم گوید به ذهن یم خوایه این را بخوان یم خوایه نخوان. مهم نیست! حاال 

چه بگویید مانند شهاب و چه بگویید مانند شاه. شاه خود زندگیست. اگر از آن جنس بشوی بقول حاال   من تو را ال حول شیطان یم کنم

ی  ونی  Its impenetrable  اینشتر وهای بپر یس هیچ . شما وقنر وارد فضای یکتانی بشوید هیچ نفوذناپذیر است این فضا . بوسیلۀ نپر اسپر

 برای اینکه آن فضا بوسیلۀ فرم ) هر فریم ( خشیم هیچ ناراحنر به شما نیم تواند نفوذ پیدا بکند. 
ً
س فرم است مثال غصه فرم است اسپر

ها نیم توانند به آن فضا نفوذ نوشته و هر ایده ای و فکری فرم است و اینخشم فرم است فکر فرم است شیطان فرم است کتاب فرم است 

 کنند. 

 الحول شیطان یم کنم. یعنی 
 

 واضح است. گ ؟ وقنر که تبدیل به گنج حضور  یمشیطان نمن تو را مانند زندگ
ً
تواند بیاید به سمت تو. کامال

ون آ از ذهن حرکت یم کنید میایید به فضای یکتانی این لحظه و زنده یم شوید به آن و از یم شوید. وقنر که   نیم روید. نجا بپر

ون . موالنا آخر هر غزیل به یک  ون : صورنر یم گوید یم بینید که موالنا چقدر یم گوید که من االن رفتم بپر  . االن دیگر زیاد حرف زدم افتادم بپر

آن فضا. داریم جا آورده از آناز افتادم به فضای ذهن. با ذهن دارم هم هویت یم شوم . از بس حرف زدم. حاال یک غزل خوانده و غزل را هم 

 حاال یم گوید که باید برگردم. و یم گوید این ذهن شاب فناست. یم افتیم توی ذهن. یم خوانیم یم خوانیم یم خوانیم .. زیاد که بخوانیم 

 *** در این رساب فنا چشمه حیات منم ت مرو آنجا که آشنات منم نگفتم 

 به عاقبت به من آبی که منتهات منم گر به خشم روی صد هزار سال ز من *** و 

 نرو کجا؟ نرو تو ذهن. که دوست و آشنایت من هستم. بتو نگفتم که نرو آنجا. 

 یم گوید. 
 

 گ باز یم گوید این را؟ زندگ

وید و نش یم روید و مثل دریاست . در بیابان که  دیدید که را شاب    در این رساب فنا  شاب فناست. رسید به آب .  یماب یم بییند یه مپر

 را یم دانیم و یه مپر توی ذهن مفهوم 
 

ویم ... پنجاه سال است که داریم یم رویم آب را یم دانیم . مفهوم زندگ شصت سال است که ویم و مپر

 داریم یم رویم ویل نیم رسیم به آن. چون شاب فناست. 

ای انسان ای  صد هزار سال ز من  هر دفعه که یم رنجیم و به خشم یم رویم  که ما رفته ایم     اگر به خشم روییم گوید چشمه حیات منم. 

 آنی . عاقبت بروی به    به عاقبت به من آبی   هر کیس که به این برنامه گوش یم کند 
 

   که منتهات منم  یکتانی این لحظه  فضاییعنی به زندگ

 ول این مفهومات ذهنی نباید بشویم. غریس. مشاید به من بتوجه یم کنید؟ آخر ش بیعنی آخر ش باید به من بریس . 
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هیچ فکر و عمیل مگر از فضای یکتانی باشد.  و عمیل معنوی نیست کر معنویت یم دانند. هیچ فبیشنۀ مردم یک شی اعمال و فکرها را 

ی باشد. بسوی آزادی باشد. معنوی نیست مگر بسوی فضای ی ی کتانی رفتر وارد فضای یکتانی این لحظه شدن. کیس  و آزادی یعنی از ذهن رفتر

ی شاب فناست. هنوز با مفهوم آزادی ش و کار داره. مفهوم آزادی خود آزادی نیست. مفهوم آزادی که وارد آنجا نشده  بلحاظ آزادی همتر

انی کند ویل آزاد نباشد. بنتاب راجع به آزادی کیک کیس ممکن است که    ویسد سخپی

 

 : بخش پنجم 

 کنم آنت این از آیی برون گر****  آن و این اسیر باشی می چند

 

؟ اسپر این و آن . چقدر این همه درد کشیدی و از راههای مختلف گفته شد به تو  : یم گوید ساده است  چقدر یم خوایه اسپر این و آن بایسر

 ست. حاال چه بگونی این و چه بگونی آن. افضای دونی اسپر این فضای دونی هم یم تواند معنی بدهد. ذهن 

ی سطر بشینید و یک قلم و کاغذ  هر  ،کیس  هر ،بردارید و ببینید که شما اسپر گ و خر هستید؟! هر اتفاقر ما اسپر خر هستیم؟ شما در همتر

ی که  ی ی نباید شما را به واکنش وابدارد چپر ی  . واکنش یعنی منقی شدن. شما را در این لحظه به واکنش وایم دارد شما اسپر آن هستید. هیچ چپر

خشم و ترس و .. بخوایه پاسخ بدیه.نه! چقدر یم خوایه یعنی از آن فضای یکتانی عمل نکنی و بروی توی ذهن و با هیجانات ذهنی مثل 

؟ آاسپر این و  ون ن بایسر  از این سیستم بکیسر بپر
ً
ین کار این است که خودت را کال .. که راحپر ون بیانی ون بیانی ااگر از این بپر  نت.. اگر از این بپر

 یم کنم تو را که خردمند بشوی   کنم
 

ی زندگ  که ذاتش آرامش ز یعنی  آنم کردنی نیست. سیعنی همانی که تج آنت کنمکه زنده بشوی . عتر
 

ندگ

 شما توانستید به هر کاری به هر فکری شادی روان کنید شما آنجا هستید. است. اگر مرتعش بشود و بکار بیفتد آن موقع شادی است. اگر 

 کنم گوهرافشانت هاصدف چون****  ما بحر در آمدی نچو صدف ای
 

مانند صدفها من تو را گوهرافشان یم کنم. ن گپر کردیم. وقنر آمدی به دریای ما آصدف ما هستیم . صدف ذهن است که ما بعنوان گوهر در 

ون بیاد این گوهر ما از  ی کار را داریم یم کنیم. ما  و صدف ذهنی باید بپر  همتر

 چون گوهر در بحر گوید بحر کو؟*** وان خیال چون صدف دیوار او  

ی ان کو حجابش یم شود *** ابرتاب آفتابش یم شود   گفیی

ی بینی در آن شهر کهن تو ببیند آن چشم خود تسلیم    کن *** خویشیی
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توش خیال است و ما توی ان گپر کردیم. اگر ما نگوییم دریا کو؟ ما  این مفهوم صدف است و یم گوید : صدف که ما االن در ذهن هستیم. 

 کو؟ شما توش هستید. و یم گوید 
 

االن یم کند که آن خیایل که  چون گوهر در بحر گوید بحر  کو؟هستیم . اگر شما نگویید که خدا کو و زندگ

ی آن کو ح   . است مانند صدف و  تاسن مثل دیوار ؟آکو یم  گوید بحر   مانند ابری که   شودجابش یم شود *** ابر تاب آفتابش میگفیی

د.   جلوی آفتاب خودش را یم گپر

ی گه یم گوییم خدا کو؟  د؟ خود ما. همتر ی جلوی ما را یم گپر ی  خر هست؟ پس چه چپر
 

با گ یم گوییم ؟ با ذهن. شما نگو خدا چیه و زندگ

 چیه و خدا چیه؟ نه نیم توانیمنیم توانیم این سوال را بکنیم که زنما  . تبدیل به آن بشو 
 

 . ویل یم توانیم به او زنده بشویم . دگ

ین راه این است که ما به او زنده بشویم. این نخواه شما . برای اینکه بوسیله  یم. یم گوید ذهن قابل شناسانی نیست. بهپر را از موالنا یاد یم گپر

این لحظه  در آن عقیل که آن دانیسر که سوال دارد یم کند که خر هست. خودت را تسلیم کن موازی کن تو آن چشم را ببند. آن چشیم که 

ی بینی در    خودت را یم بینی در این شهر قدییم   ن شهر کهن. آخویشیی

 کنم قربانت اسماعیل چو گر****  نیست دست را هاتیغ گلویت رد
 

 همه را گفتیم که اسماعیل 
ً
مثل شما االن توی خواب و رویا یم بینید  ،تو خواب یم بینید ، شود فرزند ابراهیم است. بهش گفته یم اینها را قبال

هانی که بهش چسبیدید آاالن به شما این ندا یم رسد یک ندای غینی که شما 
ی  باید قربانی کنید. قسمنر از این شده خود شما. ن چپر

ی شماست که به   آن خر هست ین چپر
... است همرس است مقام یا علمتان است پولتان است هیکل است . ن چسبیدید؟ بچه آکه مهمپر

های است که ما با آنها هم هویت یم شویم.  ی ی مهم بدنتان یا خوشگلیتان است .. اینها همه چپر ی مهم که هم هویت شدیم آن چپر با چند تا چپر

 . ل شماستو شماست فرزند شماست اسماعیز که ج

ی بار یم تواند. شما هم دارد یم گوید که ابراهیم میاد و تا فرزندش را قربانی کند و باالخره راضی یم شود به اینکار.   دو بار نیم تواند ویل سومتر

ی که چسبیده بودید خودتان را از آن بکنید هویتتان را از آن بکنید نشده. ویل این دفعه نپر چند بار امتحان کردید  ی چون فکر  یم سید. به چپر

ید. ترس دارد.   کنید که اگر آن نباشد میمپر

س.  ی که تو یم تریس که اگر من این را ب  ویل در سطر بعدی یم گوید نپر ی ی که به نظر آتش میاد آن گلستان خواهد شد. از چپر ی ر آن چپر بیچاره م پی

. تیغ  نیم برد  را لوی اصیل تو گکه    یم شوم شما بدان  .. یعنی تو مردنی نیسنر

ی که چسبدی رها بکنی    خودم را از  منکه اگر قربانی کنی یعنی به درجه ای رسیدی که یم گونی من این را نیم خواهم. اگر خودت را از آن چپر

 کندم. این  
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شما ن کارد گردن او را نیم برد و یکدفعه یک بره یا قوخر آنجا ظاهر یم شود و نشانگر این است که خب ابرایهم میاد فرزندش را قربانی کند و ای

 چسبیدید و جزو وجود شما شده خودتان را وقنر که حاضی یم شوید 
ً
ی که به آن شدیدا ی وجود توهیم پیدا کردید جدا کنید بالفاصله و از چپر

 خودتان در آنجا ظاهر میشو معصومیت است  گر بره که نشان
 

وقنر آماده یم د. یعنی شما زنده یم شوید به معصومیت خودتان و به زندگ

د بلکه زنده تر یم شوید.  ید. نیم مپر  شوید که این را بپی

 یم گوید 
 

 یم ش اگر من : زندگ
 

 س. گوید نپر و االن یم  وید که مردنی نیست و جاودانه یم شوید. تو را مثل اسماعیل قربانی کنم شما تبدیل به زندگ

ی ابراهیم را یم خواهند بندازند در آتش. ابراهیم بت شکن بود. بت هم  هانی است که ما در ذهنمان یم پرستیم. همتر
ی ی چپر  همتر

هانی که در ذهنمان یم پرستیم مثل مفهوم خدا در ذهنمان
ی مفهوم همرسمان مفهوم مقام ،بچه مان در ذهنمان  ، مفهوم بت چیه؟ همان چپر

 ان .. اینها را ما یم پرستیم. مفهوم دینممان مفهوم دانشمان 

 ؟ آیا شما بت پرست هستید؟حاال شما خر 

ی ترس  د نیکب  از آنها شما را پادشاه زمان یم خواهد بندازد توی آتش. آتش چیه؟ شما یم خواهید خودتان را  و هیجانانر که در شما . آتش همتر

فکر یم کنی خییل دردناک است و یم که وارد آتشش یا وارد ترسش بشوید. برای اینکه بوجود میاد و شما از ترس نیم خواهید از کار را بکنید  

هانی که به آنها چسبیدم بکنم خییل دردناک است.  گویید 
ی  این را اگر من از خودم بکنم خودم ر ا از این چپر

س:» یم گوید   « نپر

. از جنس دوست  چون خلیل هسنر ... خ . چون خلییل همان خلیل خدا هسنر .  لیل یعنی چه ؟ یعنی از جنس خدا هسنر دوست خدا هسنر

س. از آتش نهسنر که سمبولیک گفتیم.   پر

 که آتش گلستان نیم شود این سمبولیک است که ما چون ابراهیم خلیل را که انداختند در آتش . آتش سمبولیسم  
ً
 و عمال

ً
گلستان شد. حقیقتا

 خودمان پیدا کنیم. معنیش این است که اگر 
 

ی را از خودت دور کنی یا خودت را از شما  االنبتوانیم معنیش را در زندگ ی ن آبخواهید یک چپر

س برو جلو. د کنی دردش بنظر عظیم میاد . ویل برو تو یم بینی  آزا  گلستان شد. نپر

 .  یم گوید تو از جنس من هسنر
 

 اگر شما این را بدانید که از اول شما از جنس بودید که برای اینکه زندگ
ً
نیم آتش تو ر ا نیم سوزاند. واقعا

 گویید به من وارد شده و من آسیب دیدم را یم انداختید. های توهیم که شما یم  توانستید آسیب پذیر باشید آن آسیب 

 نکه شما از جنس بودید که آسیب ناپذیر بودید . آبرای به شما نیم شد که آسیب رساند. 

 کنم دامانت نور از مه چو تا****  تردامنی اگر گیر ما دامن
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وی خواندیم که آدم لخنر که دامن دارد. آدم لخت حضور هستیم. در غصه مثنیعنی آلوده دامن. آیا ما آلوده دامن هستیم؟ البته که  تر دامن

 پوشیدیم و این دامن ما توهیم است . ویل ما دامن است. هوشیاری حضور  فرم ندارد. 

 مفهوم هانی که االن چندین دفعه تکرار کردم
ی هانی که هم هویت شدیم ما آنها دامن ماست. آن  . این دامن ما از خر  تشکیل شده؟ همتر

ی با چپر

 دروغ است. دامنی  وجود ندارد. 
ً
ند. یادتان هست در قصه مثنوی؟ بعدا دامن آلوده است اصال دامن توهیم است. یم ترسیم که دامن ما را بپی

 بقیه قصه را برایتان خواهم خواند. 

 نور دامن درست کنم. اینکه دامن دارد تا من برای تو از ا مثل ماه که پرتو افشانی یم  کند مثل تا خر  بشود؟ تا تو ر   دامن ما گیر اگر تردامنی 

 نور خرد است.  خر هست؟ این نور عشق است. نور هوشیاری و ه نور نی اندازید؟ این نور دشما نیم خواهید مثل ماه شب چهار آیا 

های آلوده و  ی سامان کننده و درد آور و این انرژی بد را ما در این جهان بعنوان دامن بپوشیم و و نی هوشیاری نی نظم کننده بجای اینکه این چپر

. آیا بهپر نیست که این را بندازیم دور و به همه بآالییم و همه را آلوده کنیم و خودمان هم به آن دامن آلوده افتخار کنیم که پر از درد است 

چرا یم درخشد؟ برای اینکه ما دیگر  از آن دامن رها شدیم مثل ماه شب چهارده یم درخشد.  دامن نور داشته باشیم؟ چون وجود ما و اصل ما 

 را یم
 

 تابانیم.  و آزاد کردیم خودمان را و داریم لحظه به لحظه عشق و خرد زندگ

 هستیماز پس  یم بینید که ما 
 

سید و نه شک کنید.  از . گفت تو جنس زندگ نید که من نیم توانم. این شما شک نکجنس من هسنر . شما نه بپر

 و  عنوانو شما بیدار بشوید باز من شما زاییده بشود هوشیاری خدانی در شما یم خواهد تکامل پیدا کند و نیستید که بتوانید یا نتوانید. 
 

زندگ

د شما آن هستید. آسیب ناپذیر  ی یاد بگپر
. آیا شما نگران هستید که یک بچه ای چطوری راه رفتر

 
ه هیچ کس نگران نیست. برای ؟ نمثل زندگ

 اینکه این استعداد را دارد. 

 کنم سلطانت و افریدون که تا****  سرت بر کردم سایه همایم من

 

  یم گوید پس آخر ش یم  گوید من مثل هما پرندۀ افسانه ای که اگرسایه اش را روی ش هر کیس بندازد 
 

را من سایه ام : سلطان یم شود . زندگ

که شما و هوشیارانه تو را پادشاه کنم. افریدون یا فریدون  ه تو متوجه این سایه بشوی همیشه انداختم روی شت. و منتظر این هستم ک

ی بردارید. این  ور را از جاین ظلم و بتوانید اول به خودتان ظلم نکنید.   کره زمتر

اول این ظلم و بدی کردن به خود را ؟ آفرینید  شما بخودتان بعنوان شاه خودتان انتخاب کنید که خر یمآیا یم شود . وع کنید از خودتان شر 

خواهید انتخاب کنید و  نی یم ا توانانی این را دارید که هر چه را که ف کنید. بعد هم سلطان خودتان بشوید. شمیک جانی متوق تمام کنید و 

 به آفرینش شما برود. و این اراده آزاد را هم دارید که هر  چه را که یم خواهید انتخاب کنید. آفرینید . از ان فضا نی آفرینید و 
 

و برکت زندگ
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 چون خودتان یم آفرین
 

 مند هر بید و از برکت زندگ
 

خودشان را نی آفرینند. این  یم شوید به دیگران هم اجازه یم دهید که آنها هم ز ندگ

 رواداشت را دارید و این آزادی است. و خدا یم گوید من یم خواهم تو را اینطوری کنم آیا شما اجازه یم دهید؟ 

 کنم قرآنت عین بخوانم تا****  باش خاموش و کن کم قرائت هین

 
 

 رو خاموش ن دیگز یم گوید حرف ن
ً
نکن مثل سطر اول که یم گفت کم عمارت کن  باش. یک جاهانی وقنر که یم گوید قرائت کم کن یعنی اصال

 عمارت تو نکن تو حرف نزن. و این 
ً
ی جا هم یم گوید یعنی اصال  یم  ش خاموش باتو حرف نزن و یعنی آگاه باش و  هیر

 
تا من تو را بخوانم. زندگ

شما هم یک قرآن در م یم شود که ل آن بخوان ش شما را بخوانم . پس معلو مثهمان شی که در قرآن هست من تو را م د من را بخوانویگ

 شما را بخواند خدا شما را بخواند از آن جنس هستید. 
 

ی در  شما هم هست. درون خودتان دارید اگر اجازه بدهید زندگ ی  همان راز آمپر

ی این خرد این پاسخ به  ی ی آن بکنم؟ باز هم این راز آمپر ی آن بکنم. عتر این لحظه اگر اجازه بدهید که  ز نیایم گوید بگذار من تو را بخوانم و عتر

 شما را بخواند شما دارید . الزم نیست که بروید یک کتانی را بخوانید و از روی آن عمل کنید. 
 

عمل  با باورهای گذشتهالزم نیست که زندگ

طش خامویسر است و   شما را بخواند و شر
 

 قرائت نکردن است. کنید. این لحظه اجازه بدهید که زندگ
ً
 اصال

**** 

 

 

 

 

 

 


