
1 
 

گنج حضور ۳۶۰برنامه شماره   

 اجرا: پرویز شهبازی
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 غزل شمارٔه ۲۳۳۴، مولوی

 

 شنیده چرخ طرف از رحیل طبل ای

 کشیده جای بدان جای این از رخت وی

 کجایی الله چون رخ و چشم نرگس ای

 دهمید الله آن و نرگس آن تو گور از

 میمقی بامبی و دربی لحد اندر

 دویده ناز صد به بام بر و در بر ای

 چشمت غمزه کو تو ابروی شیوه کو

 رسیده دو هر بدان مرگ بد چشم ای

 عزیزان هایلب گه بوسه تو دست ای

 بریده دست با تو مانده فنا دست در

 رتمیض مرغ اگر است سهل همه هااین

 دریده دام و بود پریده چرخ بر

 سالمت به جان برد چو آید کم چه صورت

 رهیده پای بود چو آید کم چه موزه

 صورت و تن از رهد چو جان کند شکر صد

 جریده جان چاشنی از خبربی ای

 حیاتی آب کو و گل و آب لذت کو

 دهمیخ بام کو و گردونی قبه کو

 نفوریم خلد آن کز است طلسم چه رب یا

 خزیده امشاج دوزخ این تک در ما

 مالیک مسجود و بوده فلک محسود

 دهمیر دیو ما ز ناپاک همت وز

 چین گل و نرگس سخن باران ز و آی باغ

 چکیده بام از قطره ندهد نرگس

 نوش لب باده و سخن از دهان بربند

دیده ره از خمار چشم کند قصه تا  
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل  وع از دیوان شمس موالنا  2334با سالم و احوالپر کنم. یمشر  

 وی رخت از این جای بدان جای کشیده  ***  ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده
 

 

کند راجع به انسان. طبل رحیل یعنی طبل کوچ که در یمحقیقت را بیان این  ،تمام انسانها  انسان، به پس موالنا خطاب به

گوید که طبل کوچ هر انسانی را از جمله من و شما را زدند و صدای یمآمد. پس دارد یمکه کاروان بحرکت در زدند  یمقدیم 

ظف حاال یا یک قبیله کوچک بود و یا کاروان بود، هر کیس مو زدند یمدر قدیم وقنی طبل کوچ را  . مایاین طبل را ما شنیده

 بود که پاشد و راه بیفتد. 

ماند. چون همه رفتند و فقط او مانده! و بقای یممدنی تنها  از پس بعد کرد، خب یمزدند و کیس اعتنا نیمرا  چاگر طبل کو 

 به این داشت 
ی

د برای کوچ ما یمموالنا آن را تمثیل  منتها کردند. یمو هنوز هم دارد که همه با هم کوچ آن شخص بستگ گپر

   ! ه جای دیگر دار بدر ذهن من ،از جانی که هستیم در من ذهنی 
ً
 و اسما

ً
.«فضای پذیرش این لحظه»گوییم یمکه لفظا  

ی کوچ نباید جانی برویم. این کوچ هاین  یقت ما برای پس در حق د. یم جا که ساکن هستیم صورت میر پس مطلب بسیار گپر

 »: گوید یمن هم این است که آگوید و یمرا موالنا  یممه
ی

 ریخته ما بنا به طریح ک ،کنیمیمما که االن در ذهن زندگ
ی

ه زندگ

بعد یک کایحی به کوچگ داشته یک آلونگ داشته بسیار  خانۀ یممثل اینکه یک آد «. ما از اینجا به آنجا کوچ کرده ایمبرای 

 کنیماو دادند و همه وسایلش را هم بردند آنجا و 
ی

مده و توی این آلونک نشسته. آو او هنوز  گویند که حاال اینجا زندگ  

که خب این من ذهنی چه جوری برم به فضای پذیرش یا فضای یکتانی این » : کنیمیماز خودمان پس این سوال که ما 

«؟لحظه  

کنید که من از اینجا یمشما گوید آن تمام فکرهانی که یمگوید؟ یماین به شما چه  خب ! نجا هستید آد و یفتر شما از قبل  

 الزم نیست. از طریهمه غلط است. به آنجا باید بروم 
ً
ی ق هاصال ه اینکه چطوری زنده  فکرهاست که ما گپر کردیم بمیر

 بشویم به این لحظه! 

رو برو و این کار را بکن به گنج دهد، خب این راه یمکه من ذهنی ما یا ذهن ما راه نشان ما از قبل زنده هستیم. پس این

دارد. یمها ما را باز ریس. اینها همه غلط است و اینیمحضور   

 آن 
ً
گویند که چکار یمیا دیگران به ما  «چکار باید بکنم»پرسیم که یمو از خودمان که ما با آن هم هویت شدیم   دانیسر اتفاقا

ی است که نباید بکنیم ی گذارد ما برسیم! یم، آن چپر  
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 . چطوری باشد؟ اینکه به تعریفطوری باشد کنید که فضای یکتانی این لحظه باید اینیمبر اساس این دانش شما تجسم 

اد. یمدر ن  

رخت  ) رخت کشیدن یعنی منتقل شدن( ... وی رخت از این جای بدان جای کشیدهگوید یمدرست است که موالنا 

یعنی هر چه که داشتیم مثل  . ما رخت و پخت مان را برداریم وبرویم به آن خانهگفتند. یمدر قدیم به تمام وسایل خانه 

های زیادی نداشتند. به همه اینها . و گلیم و وسایل پخت و پز  ی ها. مردم در قدیم چپر ی گفتند رخت. و به یم. از این جور چپر

 رخت کشیدن یعنی نقل مکان کردن. 

نه  «شود! یمطوری خدا. اگر پیش اوبروم این پیشمن االن توی ذهن گپر کردم و باید بروم »گویید که یمخب شما که االن 

د شما بروید. ار گذیمکه ن  شود. هیمنطوری هستیماینطوری ن  

ی را تجسم  ی ن وضعینی که شما االن توی آکنید که از این وضعیت باید بروم به آن وضعیت. یمبرای اینکه شما یک چپر

باید فراموش کنید و از  ،انکار کنید  ،را تکذیب کنید  ن دانشآکه باید »موالنا گفت خواهید به آنجا بروید یمذهنان دارید و 

ید.    «یادتان بپر

«آموزی ا و » مش را گذاشتم : من اس  

 بگونی  واآموزی
دانم. شما با انکار کردن آن دانش در خودتان گنج یماینکه من ذهنی بگوید که من ن دانم. نهیمکه من ن  یعنی

  حضور ایجاد کنید. 

 ینجا هستیم . وقنی که اذهن (توی ) یشناسید اینجایمرا  یشما اینجا
ی

ها هم من داریمکنیم یمیعنی توی ذهن زندگ ی . با چپر

 که هویت شدیم. یعنی توی ذهن  
ی

ها را یم و توی ذهنمان ار د یمهوشیاری مفهموی و جس ،کنیمیمزندگ ی توانیم یمچپر

 مجسم کنیم و فقط آنها را ببینیم. 

  دارید  یمفقط هوشیاری جس طوری هستید و اگر که شما این
ی

 توی ذهن زندگ
ً
کنید. پس از ذهنتان نخواهید یمشما تماما

و شما را راهنمانی کند. در ب  یمن پر
ً
م و یا چطوری  چطوری پول در بیارم»تواند راهنمانی کند که مثال یا چطوری خانه بگپر

م.  چطوری به لحظه یا  ان دهد کهتواند نشیمزند. ویل به شما نیمالبته اگر باز من در کار باشد به شما لطمه   «اتومبیل بگپر

 ب
ی

 برسید و از جنس زندگ
ی

 بشوید. اینها را بلد نیست! . کنید خدا برسید و به زندگ
ی

 بکنید و زنده به زندگ
ی

 زندگ
ً
چطوری اصال  

 نی وق
ی

ینکنید شاید یم شما در ذهن زندگ حس  ،کند یمکنیم و باید شما آگاه باشید و کمک یم که ما پیدا نی خاصی مهمپی

ی کم است. هحس ناکامل بودن و نقص است  ی ی کم است. این حس نقص میاست. انگار یک چپر ی داریم راجع )شه یک چپر

 جدا شدیم و  دهد که با این هوشیارییمکنیم( به این دلیل به ما دست یمتوی ذهن صحبت  ی،به اینجا
ی

ذهنی ما از زندگ
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ی نخواهد رفت مگر ما شدیم جسم.   برگردیم حس نقص را رها کنیم و  اینو این حس نقص از بیر
ی

 و با زندگ
ی

برویم به زندگ

وارد فضای یکتانی این لحظه بشویم و آنجا بمانیم. یگ بشویم. یعنی   

ی  ز  ا در آن موقع این حس نقص   یمبیر
ی

یم. یمرود و ما حس هویت و زنده بودنمان را از زندگ گپر  

ات را نشان یگ ب  عد داریم. پس ما دو ب   ها را و رویدادها را نشان یمعد ذهن ما است که تغیپر ی  اگر دهد یمدهد. چپر
ً
 .که فعال

 
ی

ی که اتفاق یمآنجا زندگ ی و یک  . شویمیمشویم و یا خوشحال یمناراحت ما  ،افتد یمکنیم با آنها هم هویتیم. پس یک چپر

 ما است و چون که ب  عد عمودی داریم در این لحظه  ب  
ی

از دست دادیم و منقل شدیم به ذهن و هوشیاری  ا عد ر این ب  عد زندگ

 ما فرم  که بعد نر بینیم از این بعد  یمم و فقط جسمها را دیپیدا کر  یمذهنی پیدا کردیم و هوشیاری جس
ی

ما است و بعد زندگ

یم.  هست نر  خپر  

 کنند.  
ی

ید ارث چندین ساله است. ایم. شاحاال یاد گرفتند و به ارث بردهمردم عادت کردند که آنجا زندگ  

  یماینکه هر لحظه ما هوشیاری جس
ی

 و خدا را بصورت جسم ببینیم و یا دیگران را که از جنس زندگ
ی

داشته باشیم و زندگ

ی است که حاال مپر این هستند بصورت جسم ببینیم  اث از این خواب مپر خواهد ما از این یماث چندین هزارساله بشر

 جسم بیدار بشویم. 

از  ،در خانواده ،از دیگران یاد گرفتیم در جانی که متولد شدیماین را هم . و م ذهنبعد زندگیمان را بستیم و رفتیپس 

ی ه چون همه . معلمان و از دوستانمان و از همه عد  دارند  را   هوشیاری ذهنی میر  را بستند و بسیار طبییع  و عادی  و ب 
ی

زندگ

اد. یمبنظر   

ها یمشناسیم فکر  یمو ما چون فقط جسم را به ما. در واقع عارض شده این حس نقص  حاال  ی کنیم که با اضافه کردن چپر

ی ین خواهد رفت. برای هاحس نقص از به این حس نقص این  ها را به خودمان اضافه میر ی ی یم است که چپر های کنیم. چپر

های معنوی )البته به  ،هیچکنیم که یممادی را که اضافه  ی  تایید  . کنیمیم( را هم به خودمان اضافه معنویظاهر چپر
ً
مثال

  یا  مردم یا توجه مردم
ً
ی حممثال ی . خواهند و یا نظری دارند یمبت مردم )محبت مردم که از روی عشق نیست( یا یک چپر  

ما آن را  . ویلانتظاری دارد  یا خواهد یمدهد و توجه یمتواند عشق بورزد. بنابراین توجه یماست ن جسمکیس که از جنس 

یم و انباشته یم  هرگونیمگپر
ً
  هکنیم. اصال

ی
! کنیم و این سپر بشو نیستیمبخاطر این است که ما حس نقص انباشتگ  

حس نقص از این خواهند به خودشان اضافه کنند. چرا؟ یمباز هم پول دارند  دالر  لیاردها میشما آدمهانی را نگاه کنید که  

ی نرفته. شاید کیس که به درجه ای برسد که  ام بگذارند و همه به او توجه بدهند بیر ی بتواند بخرد و همه به او احپی همه چپر

من که همه پس توی اینها نبوده دیگر! »شود که بام هالبه او یکدفعه بفکرش بیاید یا  . احساس کند باز هم حس نقص را 
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ی دارم ون. و خودش را از اینها را رها کند. نه اینکه اینها را بندازد دور بلکه خودش را از اینها  و در نتیجه تمام «... چپر بکشد بپر

نها جدا کند و بفهمد که پس توی اینها نیست. ای  

ون هم که نیست و  ... پس توی جسمها که نیستپس کجاست؟  . پس اگر  در اینها نیست و در رویدادها هم نیست  در بپر

ی را که من یمو مردم هم که ن ... یستدر مردم هم که ن ی خواهم پس من بروم یک جای یمتوانند به من بدهند آن چپر

  .. دیگر. 

خواند. خود این بینش خییل مهم است که یمیا بهرحال یک کتاب معنوی دیگر خواند و یماد موالنا یمآن وقت هست که  

ها نیست و در مردم هم نیست ی ون هم نیست و در من است. خب در من که در ذهن  . شما متوجه بشوید که در چپر در بپر

 
ی

این دانش  »: گوید یم که  ییم به حرف موالنا آیمکجاست؟ حاال آن موقع هست که کنم که در ذهن هم نیست پس  یمزندگ

  «. آن را بنداز ،گوید که چطوری بروی آنجا یمکه به تو 

بیدام نیست یمت دا*** اندرین نش اعالم نیست جز نفی ضد ین زمان ا  

نر ای نیست که هیچ لحظه و  نیست یمهیچ د ،دار حالت هوشیاری دنیوی یا ذهنی مندر یعنی وقنی توی این ذهن بایسر 

  . دام باشد 
ی

ی  ذهنی شما به یک کنید به یماد شما تبدیلش یمبرای اینکه زندگ ی ذهنی و وقنی که آن را تبدیل کردید به چپر چپر

 دام افتادید. 

ی ه ید و تبدیل به مفرغش یماد و شما مثل اینکه طال را یمطور  میر  یمگپر
ی

 هستید و یمرا کنید. زندگ
ی

ید خودتان زندگ ن آگپر

 را پیدا کنید یمبینید بعد یمرا ن
ی

ی ه . خواهید زندگ ید و تیمرا  هوشیاری میر کنید. یمجسم جستجو  ویگپر  

 هستید باید بیدار بشوید   د گوییمخواهید این را متوجه بشوید؟ موالنا یمحاال شما 
ی

از و رفته اید  که شما از جنس زندگ

و کز کرده و ای که بچه بوده برگشته به النه و رفته. و دوباره مثل پرنده ای که بال در آورده و پریده به باال  . اینجا به آنجا 

 خب آقای پرنده شما »من کمک کند!! و به بیاد  یگ. که شستهن
ً
«!! ؟؟اید اینجا اید حاال شما آمدهپریدهپر دارید و قبال  

 بخش دوم: 

جای  گوید که اینیمتا حداقل دیدن اینجا به ما « اینجا»به  عصحبت کنیم راجیمخواهیم کیماییم دوباره اینجا! یمپس ما 

 عوضی است و اینجا ما نباید باشیم و یک جای دیگر باید باشیم. 
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ها هیچر نخواهید و یک دم است. به  ،خب از اینجا منتقل شده به آنجا   ی شما کافیست که به دینا نگاه نکنید از این چپر

ی نخواهید  ی بینید یمنخواهید که به شما کمک کنند. یک دفعه  . تمام توقعهایتان را به صفر برسانید و از هیچ کس هیچ چپر

 که آنجا هستید. 

اق شیخ ا    این روغن ب  که این هوشیاری حضور گوید  یمسهرودی شر
 
فکر رود به آنجا! یمیکدفعه از اینجا  . ان استسل

مان به ذهن که دیتمرکز کر اینجا که ما شود. یکدفعه  یمتواند به ما بگوید که چطور این کار را انجام یمن م به قسمت متغیپر

 
ی
 نافتد من خوشحال بشوم یمحاال چه اتفاق

ی
ی بشوم. من از اتفاقات زندگ   . خواهمیمیا غمگیر

ی از جنس یحر هستم؟ هپس . که من از جنس اتفاقات نیستمفهمم  یمپس  ی را نطوری یک  میر ی را  به بینم و یمچپر هیچ چپر

 بخواهم این ذهن یمن
ی

 زنده یم اشود و از شعت  یمشعتش کمپی و کمپی بینم که از آن زندگ
ی

شوم. این یمفتد و من به زندگ

  . این هوشیاری حضور است روغن بلسان است

! پس چرا من یمپرسیم که چرا موالنا یماز خودمان  بینم؟ برای اینکه شما هر لحظه یک یمنگوید که از اینجا به آنجا رفنی

و... بعدی فکر پری به آن فکر و یمشود و از این فکر یمپرت با آن هم هویت یمشت  از فکری   

 . والسالم! پس چون آگاه از این جسم هسنی آگاه به خودت نیسنی  

های جوان را من وقنی  . دادند یمند به فرزندانشان یاد پر گیمپدر و مادرها این موضوعها را که یاد ای کاش که  پش و دخپی

عشقی و کنجکاوی بیند که با چه یمکنند. وقنی آدم اینها را   یمگایه اوقات هم یک ویدیو درست   . کنند یمبینم که عرویس یم

  یمدی به هم نگاه میو ا
ی

   ارد دکنیم چقدر خوب است چقدر یمع و که با هم شر کنند که این زندگ
ی

 . شود یمگشوده این زندگ

! به به  

کنند وقنی دو تا من ذهنی با  هم دارند ازدواج یمکاغذی که با هم امضاء ویل باید این پش و دخپی  جوان آگاه باشند که این  

حس این  . نقص من را برطرف کنی کنم تو این یم امضاء را من این کاغذ »در واقع این کاغذ معنیش این است که کنند یم

«! تو باید برطرف کنی  ،ای دخپی خانم و یا ای آقا پش  ،کنمیمکمبودی که   

وقنی این حس  ،ماه دیگر یا سه سال دیگر  هنقص بوسیله شخص مقابل برطرف نخواهد شد. سغافل از اینکه این حس  

تو قرار بود که بیانی و من را خوشبخت کنی »طرف مقابل که ما نیاییم گله کنیم از  باال آمد و ما را ناخوش کرد نقص دوباره 

ی از قرار بود این حس نقص را  ی بپر ؟ پس تو عوضی بودی!  . بیر «چرا نتوانسنی  

ی نه ما باید یاد بدهیم به جوانان و ه به کسان مسنی که آمده اند باال چهل یا چهل و پنج و هنوز انتظار دارند که طور  میر

د. یا از از طریق  ،رت از طریق توجهو طرف مقابل این حس نقص را از طریق عشق دادن و از طریق ساپ ی بپر تایید از بیر
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های مادی  ی ی رفتنی نیست. یمنه ن «طال و جواهر بخر و یا توجه بده... »طریق دادن چپر شود اینها! این حس نقص از بیر

ی رفتنی نیست؟ بدانید چرا از یم شنوشتتان این است.  . باید برگردید به فضای پذیرش این لحظه برای اینکه شما یر  

ی ه گوید یم را دارد میر  

 
ی

! خواهم بروم آنجا یمنه من ن : گویید یم. حاال . نجا آبه اید و بردهرخت خودتان را از اینجا کشیدید به دستور زندگ  

؟ هپرسید که آنجا چطورییمبروید خانه جدید. حاال این خانه جدید تعریف ندارد. شما از من باید شود باید بروی. یمنه ن

هستید. توهم آنجاست.  یماالن توه . گویم.  در جانی که شما بودید و االن نیستید یممشخصات من ذهنی را من دارم   

  است.  اتفاق افتادهچه  گوید که مهم نیست که در گذشته یمشما اگر این حقیقت را بدانید موالنا 

 ت *** بر چرخ پریده بود و دام دریدهمی  ها همه سهل است اگر مرغ ضاین
 

 
، حاال هر اتفاقی  یم 

ی
که در گوید اگر تو منتقل شدی به گنج حضور و فضای پذیرش این لحظه به فضای وحدت با زندگ

 گذشته افتاده خب افتاده! 
ً
 یممهم نبوده. شما االن ناصال

ی
 هسنی و زندگ

ی
ناپذیر است و آسیبدانید که از جنس زندگ

شود به شما آسیب زد. یمن  

 هم رسد  یماو هست که آسیب  یتدارد فقط به من یتانسانی که من ... من ذهنی و یا در ذهن من دار  اینفقط در 
ً
که قبال

  . نه به گوهر رسد یمگفت که به این صدف هست که فقط آسیب 

ی   منتقل شدی اگر جان تو  ،تو  مپر گوید که اگر این مرغ ضیمحاال در پاییر
ً
، قبال

ی
اگر شما یس سالتان )،اگر تو به عنوان زندگ

بریم در این مورد. یممنتها ما کوشیسر بکار ن . است یا چهل سالتان است بیست سالتان است شما منتقل شدید(  

رت یممرغ ض . و ، تله را باز کردید و شکستید و پریدید یعنی تلهاگر شما دام را دریده اید دام   دام پریده  بر چرخ پرده بود و 

 یگ شدیپرده به 
ی

 یعنی با زندگ
ی

. . . چرخ و زندگ . خالصه شما با خدا یگ هسنی  

؟ یمچکار  . کیسر یمیا نکن! اگر نکنی درد خوایه این را قبول کن یمحاال شما  گوید تا ما ببینیم. یماینها را موالنا خوایه بکنی  

من حاضی نه خوایه محک بزنم؟ یمگونی نه من از جنس مس هستم. یمشما  . جنس طال هسنی از گویند که شما یمبه شما 

! نیستم که محک بزنی   

 قبول کن آنجا باش. باش فقط. 
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باشد که در فرهنگ ما هم هست. یعنی یمپس  . یعنی باش کن فیکون  اصطالحاین «. کن فیکون»قضیه « باش»این لفظ 

ی یحر فقط باش و نگاه کن و گوشهایت را باز کن و هیچ حرف نزن.  . یمببیر شود. در آنصورت آنجا هسنی  

 میوقنی ما بگوییم به انسانهای جوان که شما دارید با هزار ا
ی

ک را د و آرزو زندگ وع  مشپی این حس نقص با کنید یمشر

برطرف خواهد شد و هیچ راه دیگری ندارد و پدیده و این حقیقت در شما توجه به این  از طریقشماست و این حس نقص 

از او به صفر برسان و روی خودت کار کن. از او انتظار نداشته باش و تمام توقعاتت را کامل کند.   تواند شما را یمن طرف نآ

گوییم. یمز هم دهند و بایمگوییم ویل گوش نیمهزار بار این را گفتیم. خب اینها را   

شناسانی کنید که شما مشغول جمع کنید به برنامه و سن و سایل از شما گذشته شما باید این موضوع را یماگر شما گوش 

ها به خودتان بوده ی ها هم که ما به خودذیاید ویگ از مو آوری کردن چپر ی است. دانش معنوی کنیم یمان انباشته مترین چپر  

با ولع زیاد دانش معنوی را انباشته و انبار بعضی موقعها مردم کنم یمسایل که این کار را  10بینیم در این یممن دارم 

به به!  . حه مثنوی خواندمصف 30کنند. یم  

بار تمام کردم!  10گویند که مثنوی را من یم! یا صفحه مثنوی خواندی در یک روز  30  

یحر بشود؟ خب که   

است. یعنی توی ذهن  اینها را که من خواندم به تجربه و دانشش اضافه شده و با اینها هم هویتمنظورش این است که 

 است. این چه فایده دارد؟ 

ی ه .  میر یا این  . نماز خواندم اینقدر  نقدر روزه گرفتم و یا رفتم یا دانش دینی و تجربه دینی که چهار بار مکه طور دانش دینی

دانم کجا چکار باید کرد. یممن  . دانمیمیعنی اینکه من همه  اینها  . همه کتابهای دینی خواندم  

.  ... . انباشته کردن اینها دانش معنوی و دانش موالنا که دانش دین،   منیاباید بد ی حاال کیس من دارد و بر اساس مرسدس بپی

ش  ی  یمشود و توی آن یموقنی وارد مرسدی بپی
ی

کند به خودش یمکند و اینطرف و آنطرف را که نگاه یمنشیند و رانندگ

ی »گوید یم ی من را نگاه کن! این همه ماشیر کند و یمپنج دقیقه حس غرور شود یمخب بزرگ  «قراضه را نگاه کن و ماشیر

ی مادی هست و آدم دهد یمیک خوشحایل کاذب به او دست  .. زود متوجه . داند یم. یگ دیگر نه.. حاال این مرسدس بپی

ی را که دانش معنوی دارد و مقدار زیادی مثل موالنا یمببینید که آد شود. حاال شما یم ی  را دانسیی کیل و دانش دینی را دانسیی

 دکنند که اینها بانک است که آیمنماز خواندن و نماز شب خواندن و اینها را انباشته کردن که اینها فکر 
ً
م اینها را مرتبا

 گذارد روی هم یم
ً
نه نیست.  یند که چقدر زیاد شد! بیمبعدا  
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که مادی هستند و یمآن نشد ولش کن آن آد»حس نقص است. فکر کردیم انباشته کردن دانش معنوی و دینی بخاطر 

 روند یمپول پرست هستند 
ی

ی و در خانه های بزرگ زندگ اصل  کنند ویل ما بجای آن دانش داریم. یمنر ام و  و مرسدی بپی

گویند معنوی. یمپسندند و یمحاال بعضی ها دانش دینی را هم ن «معنوی!!  کاری دانش است دانش  

که هر چه انباشته کنید این حس نقص را برطرف   دانید نه اینطور نیست. شما باید حس نقص را در خودتان ببینید و ب

ی مقایسه در هنخواهد کرد.   . تو حبس جدانی هستیمرایه نداریم که... ما چون که ما از جنس جسم هستیم هیچ  ، ذهنمیر

 جدانی از انسانها و جدانی از خدا. 

اد خودمان را با او مقایسه یمهر کیس که  داریم. پس مجبور  هستیم که خودمان را مقایسه کنیم بر کیس. نچون ریشه که 

هانی که ما انباشته کردیم و از جمله دانش معنوی و یا دینی خب یک عد کنیم. یم
ی دانش دیگری یا یا هر ه ای از آن چپر

. شما حسادت را دهد یمخب حسادت دست  . بینیم که بیشپی دارند یمکنیم یمیا مادیات وقنی که مقایسه  یمعل نشدا

ی خانواده ی ببینید بیر ی مادر و دخپی و بیر ی دو تا خواهر یا بیر ی زن و شوهر. ها. بیر مادر و پش یا بیر  

طور نبینید که  شما این. به هر کس دیگری حسادت کند س دیگر به هر کتواند یماز جنس من ذهنی هست  هر کیس که

 . . حاال این دو تا شدند مادر و دخپی  اینها مادر و دخپی هستند. نه این من ذهنی است و آن یگ هم من ذهنی

بینم یمشما را که یکدفعه  . خواهم ساپورت کنمیمگویم که من شما را دوست دارم و یم ،بینمیمحاال وقنی که من شما را 

. یک قدم یممتوجه  کنم که اگر ساپورت یمخواهم شما را ساپورت کنم و یک قدم فکر یمشوم که شما بیشپی از من هسنی

! بعد هیچ بشوم و  پس من تو را ساپورت و حمایت کنم . شود یمگویید من هیچم! خب این که نیمدارید یعنی شما کنم که   

اوری یمی بدست ر اوری و هر موفقینی که شما دایمشما در که هر یحر بگویم   . م هویت بشومهان مگر اینکه من با شما ه»

  ! کردییمو این همه ثروت جمع ن شدییماگر  من نبودم تو دکپی ن»گویند که یممثل بعضی خانمها که  «کنم. یممن دارم 

«. . . را دکپی کردم من تو را بازرگان کردم من تو   

 ترس یماین را من   
ی

هم کنی و با آن یمشما اگر موفقیت یک نفر را مال خودت اره. یمگویم برای اینکه هم هویت شدگ

ل داری که نگذاری برود و تا این تکان یمهویت   این را زیر کنپی
ً
تریس. یمخورد تو یمشوی دائما  

ی و ه. دانی این تو نیسنی یمتو برای اینکه  تواند یمآقا یا خانم به تو نکه از ریشه خراب است باید بدانی که این جاست   میر

با این هم  حاال  . ل کند. حاال گرفتیم که تو این را متوجه نشدی چون من ذهنی داریمتواند تو را کایمخوشبخنی بدهد ن

موجودی که شما با او هم شود برای اینکه این یمترس ایجاد خواهد مرد باشد. یمخواهد زن باشد یمهویت شدی حاال 

ات   دهد تو یمهر رویدادی رخ  . هستید هویت شدی یا مرد یا زن در حال تغیپر است و شما در قسمت تغیپر
ً
باید نگاه  دائما
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کند که یمتا کیس  به او توجه کند فکر   اد. یمپیش کند من را ! حسادت یمتهدید ده؟ یمکنی ببینی که این رویداد چه معنی 

ی! دزدد. یمد از من او را دار  ی ی چپر درست نیست همچیر  

ی بدتر از  حسادت نیست  . خورد یمخانواده ها بهم  ی -گوید که هیچ عقبهیمدر خانوادها و ارتباط انسانها. موالنا هیچ چپر

راه باریگ خطرناکپی از حسادت نیست. هیچ گردنه ای هیچ  ،ای  

اد ؟ از حس نقص. یماز  کجا   

 چرا؟ چون ما از اینجا به آنجا نرفتیم. 

متوجه نشدیم که ما آنجا هستیم. چرا نرفتیم؟   

. گوید یمحاال ببینیم دوباره که موالنا یحر   

ی دیگر هم بگویم که ما آنجا ن به اندازه کاقی ذهن هستید و هنوز به گنج حضور  در دانیم که کجاست! اگر شما یمو یک چپر

 را و خدا ر ا و آنجا را و توانید یمشما ن ؟جوریه؟ خدا چه جوریهه ل نکنید که آنجا چزنده نشدید با ذهنتان سوا
ی

زندگ

ایل بمانید.  االبد ایل ذهن شما این سبب خواهد شد در زندان فضای پذیرش این لحظه را تعریف کنید. این امکان ندارد. 

منظورم تا مرگ است.  االبد   

کردیم به یمای بابا این که ما انباشته » ،شویم در آخرین لحظه کهیمیک دفعه متوجه  پاشد یمموقع مرگ وقنی که این 

 برسیم
ی

 از اول بوده آنجا!  . زندگ
ی

. همان حرف موالنا دوباره  «زندگ  

 برسیم اینها همه توهخواستیم به خودمان یمما هر چه که 
ی

 در  یماضافه کنیم تا به زندگ
ی

لحظه بوده و  اینبوده و زندگ

ی ه ی را برد به همه جا و به همه ن ما ذهنما ! و ما به همه جا نگاه کردیم بجز این لحظه.  جا بودهمیر به نگاه کردیم  چپر

ی به  همشمان، به آدمهای دیگر، به مادیات، . به همه . دانش دینی  مثل دانش معنوی و  به دانشهای دیگر ، های معنویچپر

ی نگاه کردیم غپر از این لحظه.   چپر

که توی مثنوی   گوید(یمموالنا خورده )یملحظه دیگر بدرد نن موقع، آن ویل آکردی دیگه!! یما هم یک نگایه ای بابا اینج

 
ً
رم که این قسمت و ایماین مثنوی را برایتان خواهم خواند که در دفپی ششم هست و هر دفعه که من  خواهیم خواند. حتما

شود! یمرا بخوانم دیر   

 بخش سوم: 

 دهمیرخ چون الله کجایی *** از گور تو آن نرگس و آن الله دای نرگس چشم و 
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در ادبیات فاریس چشم را به دانید که یم «چشم تو مثل نرگس است. »: گوید یمبه ما که توی ذهن هستیم.  . گوید یمبه ما 

 و زیبایها را یمم خدا داری تو چشم عشق داری. تو شکنند و در اینجا یعنی چشم خدا. تو چیمنرگس تشبیه 
ی

توانی زندگ

. رخت هم مثل الله  درخشد. یمسوزد و یمببینی  

  
ی

روشن و سالم کند شما را  یمتواند بیان بشود و این صورت شما را و حنی صورت جسیمیعنی این لحظه انرژی زنده زندگ

ون شما سالم و فکر شما را سالم کند فکر شما را  برای  . آفرینید پر از برکت باشد یمه توانید هر چه کیمخالق کند و در بپر

ی که شما درست خدانی است این لحظه اینکه برکت  ی چون الله پس نرگس چشم و رخ  کنید. یمجریان داره به هر چپر

؟ خب   ... جسمتان و فکرتان . تانیمهر صورنی که شما دارید از جمله صورت جس . هر صورنی منظور رخ  هستیم.  کجانی

سید؟ تو ذهن هستید  ؟ از خودتان بپر در فضای پذیرش این لحظه هستید. شما این  ؟این یک سوال است دیگر که کجانی

 در تمام 
ی

 هستید و زندگ
ی

لحظه بصورت زنده  در اینارتعاش را این شما مرتعش است. وجود ذرات لحظه از جنس زندگ

یا نه مردید! کنید. یمحس   

! گوید که یمحاال  ؟ در لحد! در قپر نه نیسنی آنجا! پس کجا هسنی  

ده. کدام نرگس و کدام الله؟ نرگس و الله پالستیگ. میدر قپر یعنی توی ذهن. تو ذهن هم از شما نرگس و الله د  

فکری هست که حفظ کردیم از هزاران سال پیش به ما  الگوهایچشم ذهن ما هست و چشم  دید ما، چشم ،نرگس ما 

 هستیم و خرد از ما بیان  حالیکهدر رسیده. 
ی

رفتیم الگوهای فکری را گرفتیم و از پشت شود. یماین لحظه از جنس زندگ

. آن  . کنیمیمعینک آنها به جهان نگاه  نرگس یعنی نرگس ذهنی  

؟ مجسمه؟شما چ   ه جور خدانی دارید؟ خدای ذهنی
ی

 یمساختید پس خدای جسهم کنید و خدا یماگر در ذهن زندگ

خدای پالستیکیه! گل پالستیکه! د. داری  

ون این صورتهانی که ؟  ساختید؟ چرا صورت ما مریض هستجور صورتهانی ه ده؟ چمیجور الله ای ده چ چرا در بپر

ی را یممزد  چرا ما کار  نر آفرینیم برکت ندارند؟ یم ی ون و سالها زحمت یمکنیم؟ چرا چپر کشیم ویل برکت یمسازیم در بپر

دهد؟ یمو آخر ش به ما درد ندارد؟   

ی را که با  ی  جاری نیم منهر چپر
ی

ه نشود یمسازیم یعنی انرژی زنده زندگ دهد. یمآ ن برکت ن شود و بهیمو آن در آنجا ذخپر

 درد 
ً
دم. آدهد به آن یماین بعدا  
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اینها نیازهای من دار هستند.  اریمما توی ذهن هستیم و نیاز دوقنی های من دار از این نوع هستند. تمام خواسته  

ی هم   گوید کهیمدر  پاییر
  

 دهمیمحسود فلک بوده و مسجود مالیک *** وز همت ناپاک ز ما دیو ر 
 

ی ه ،ما در اصل نه هزاران سال پیش حنی مورد ایم. یعنی ما مورد حسادت فلک بوده آنجا. که گفت منتقل شدیم  االن  میر

 اگر فلک را شما ) حسادت
ی

 ما زندگ
ی

ید( زندگ  ن ویل توانیم خرد را بیان کنیمیمبگپر
ی

توانید بگویید که یم. تواند یمخود زندگ

ون هست و هر   از ما خودش را بیان  . چه که آفریده شده ما ورای آن هستیم هر چه که در بپر
ی

کند و ما یمبرای اینکه زندگ

 هستیم. 
ی

 هستیم و از جنس جاودانگ
ی

 از جنس زندگ

ی  د گوییمپاییر  

 یا رب چه طلسم است کز آن خلد نفوریم *** ما در تک این دوزخ امشاج خزیده
 

سید که خدایا چه طلس از شما   آاست که ما از یمخودتان بپر
ی

این چه گریزان و متنفریم؟ بهشت  ن آاز  ،ن جاودانگ

سید. میطلس ه؟! از خودتان بپر  

چه ایم. این چه حکمنی هست؟ من ذهنی باشد خزیده در ته این جهنم فرم که   یمما در تک این دوزخ امشاج خزید

کند؟یمهست؟ ما به کدام طلسم دچار شدیم؟ دارد از ما سوال  یمطلس  

 زنده هست که ما طلسم شدیم   یماگر ما منتقل شدیم آنجا. پس چه طلس
ی

 از این زندگ
ی

که از این بهشت و از این جاودانگ

 از این لحظه ما گریزانیم. 

هستیم. هوشیاری جنس هوشیاری فرم دار  از ؟ چرا؟ این لحظه از جنس زندگیه. برای اینکه ما لحظه گریزانیم چرا ما از این

شناسد. یمدار را فرم دار، هوشیاری فرم  

فضای پذیرش از جنس فرم نیست. ما چون هر لحظه از جنس فرم هستیم و هوشیاری  . است یمفر این لحظه از جنس نر 

خواهیم برویم. ما از وضعیت این لحظه یمو بسوی جسم  یمجسخواهیم برویم بسوی هوشیاری یمداریم یمو جس یمفر 

. متنفریم. در حالیکه هزاران بار گفتم که وضعیت این لحظه هر چه هست شما باید با آن دوست بشوید   
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برای اینکه  رومیم من دارم در  . خواهمیممن ن»وضعیت این لحظه ما دشمن بودیم. و گفتیم که با ما تا بحال چکار کردیم؟ 

لحظه دارم فرار من این لحظه پول ندارم روابطم با یگ بد است. مردم بد هستند و هزار جور مسئله دارم. من از این 

  «کنم. یم

 است. 
ی

با شوید. یم یمشما با آن دوست باشید از جنس نر فر خب غافل از اینکه این لحظه که با این قیافه ظاهر شده زندگ

مگر روید؟ دائما در این لحظه شما هستید. یمکجا دارید در   . رفتیمن در آفرم این لحظه دوست باشید که تا بحال از 

 هستید یم
ی

 هستید و از جنس زندگ
ی

توانید از این لحظه در بروید. یمن . شود از این لحظه در رفت. شما زندگ  

  گوید(یماین را دارد موالنا )غپر از این لحظه بودید؟  ،تا بحال شده جانی آیا 

 که نرویم به گذشته و آینده یمما  یمتوه طور ! بیمبطور توه
ً
رویم توی ذهنمان و ذهنمان یک یمتوانیم. ما یمویل عمال

 یماز طریق ذهنمان . است یمفضای توه
ی

پیش.  50یا سال پیش  30به به! چقدر خوب بود  . کنیمیمرویم در گذشته زندگ

چقدر خوب خواهد شد. این لحظه بد است این لحظه پنج دقیقه دیگر دو روز دیگر و یا سال دیگر یا  یکیا اینکه و 

یم. طلسم این است. ما از هر زاویهیم ی   . خواهیم این قضیه را بیان کنیمیمای ستپر

بنابراین از وی جسم رود بسیمهم طبق قانون جذب  یمیم هوشیاری جسار د یمطلسم این است که ما هوشیاری جس

 فرار 
ی

. است طلسم دیگر شکسته . کند. حاال شما این را متوجه شدید و بمحض اینکه بشکنید طلسم را یمزندگ  

...     . وی آزادی استمسا ،دیدن وضعیتتان ،شناسایی    ! کند؟ حضور یمگ شناسانی شناسانی

«کنم. یممن این فکر را »گویید که یمکنید؟ یمپرسم االن یحر فکر یممن از شما   

اصل شما.  . ؟ حضور کنمیمگوید که من این فکر را یمچه کیس   

اطالع بودید و حاال ر، نر ظاناز این حضور حاال شما  . بطور همزمان وجود دارد  ،پس اصل شما با فرع شما و با من شما 

د به یمفکرتان شناسانی کردید که باید از این جنس باشید. به فکرتان نگاه کنید و بگویید که من تو نیستم.  خواهد شما را بپر

  . گذشته و آینده

نیستم یک  یمفقط هوشیاری جسمن  هان! »شوید که یمشکند که شما متوجه یمویل طلسم شکست. طلسم موقیع 

پشت ش آن فکر است که من آن هستم و این فکر  ... کند یمری هم وجود دارد که وقنی به فکر نگاه هوشیاری ناظ

«نیستم.   
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پس من از جنس اتفاقات  . افتد یماتفاقات در من  . من این فضا هستمشود و یمبینم که فکرم از درون این فضا بلند یممن »

ی  «نیستم.  طلسم است. این شکسیی  

ی خواهم گنج را پیدا کنم. گنج هیمدم میفهاین را خب حاال که    هوشیاری حضور است. میر

ی زمان  ی ی زمان یمبرد. یمبرد؟ این که شما حضور را بشناسید که زمان نیمچه چپر ی برد؟ برای اینکه این یمدانید که چه چپر

ونیمجذب ذهن فورا  ناظر  هوشیاری  باید تمرین کنید که بیایید بپر
ً
ون . شود و شما مرتبا  . دوباره جذب بشوید و بیایید بپر

ان ی ون و این را باید شما تمرین کنید. . افتان و خپر  بیایید بپر
ً
.. تا تماما  

  کشد نه اینکه شصت سال!! یماین هم شش ماه طول 

ها را انباشته کنید به خودتان و فکر  ی نوی آن کار مع ،کنید یمکنید که کار معنوی دارید یمخب اگر توی ذهن باشید و چپر

اشکال دارد. شناسانی  ،ند کیماگر ن . شما را یک ماه یا سه ماه یا شش ماه آزاد کند اگر کار معنوی درست باشد باید  . نیست

  . کنید یمدرسنی شما ن

های پالستیگ روییده بنام  ویروی قپر ما ت ،و از آرامگاه ما ردیم گوییم که ما در ذهن م  یمامروز این را داریم  ی ذهن یک چپر

خواهیم. یمخواهیم. ما این گلهای پالستیگ را نیمما اینها را ن . نرگس و الله  

 یمما 
ی

 این خدای پالستیگ این  . خواهیم زنده بشویم و این لحظه زنده بشویم به زندگ
ی

این نرگس پالستیگ  ،پالستیگ زندگ

دار که کدام هستند؟ یک موقع هست که شما بطور البته الگوهای ذهنی مندهد یماین الگوهای ذهنی که به من نشان 

 کا
ً
توی این لحظه هستید و به ذهنتان نگاه  میشهه . شوید یمتوی این لحظه زنده ایید یمشوید از ذهنتان و یمجدا  مال

  . دور  اشغال ها( ریختگویم آیمتمام آن ناخالض ها و حاال ببخشید که این را  . بینید که ساده شدهیمکنید و یم

ی ی درد هست. اینها . دور نداز این را ی. بکه ذهن هست و توش من هست اشغال هست  هر چپر  

من است. هر کجا که من هست درد هست. پس اگر توی ذهن ذهن محل درد است و محل هم هویت شدگیه. محل 

 کردی
ی

. مهم درد داری مهم من داری مزندگ  

وم مو مرکز ما از آنجا ما انرژی ساطع کنیم. همه را مسحاال شما حساب کنید که اگر این  من بشود دل ما و مرکز ما. 

شود. یمانرژی درد ساطع کنیم برای اینکه یم  

گوید یمحاال   

 *** ای بر در و بر بام به صد ناز دویدهیمبام مقیدر و ی  اندر لحد ی  



16 
 

 

ی لحد یعنی ه   قپر در سطر قبل. میر

شود مرده! یممنتها توی ذهن هستیم که  هستیم راسنی که نمردیم(. زندهراست )منتها این قپر شما که توی آن مردید   

سید که من  در  ،خواهم بروم به فضای وحدت این لحظه و با خدا یگ بشومیمدر و بام هم ندارد. حاال شما از خودتان بپر

 دنبال در  کجاست؟
ً
گردید؟ در نیست. یمدائما  

انگار یک  . راه نیست. یعنی شما هر  چه که فکر کنید از جنس جسم است و جسم هم به خدا راه ندارد  س هم یست پدر ن

ون  ... خواهیم برویمیمما »گویید که یمزندانی است که دیوارهایش صاف است و شما  در را تشخیص  «در کو؟بپر

گوید در ندارد! یمدهید. یمن  

ی مواد فکری مثل ابر که با هیچ جا ارتباط نداره برای ه از این فضای ساخته شده   در هم به هیچ کنید یم که حس نقص میر

 جا نداره. 

 کلش توهم است. توی توهم ما گپر کردیم. چند بار گفتم که 
ً
. این را خواهیم خواند فضای حل و عقد»گوید یمموالنا اصال

  فضای حل و عقد هستید.  کشما در یگوید یم «در مثنوی. 

توانید یمو شما تابد و شما یک قالب یخ هستید و یک ژنراتور هم به شما وصل شده یمآفتاب کویری در کویر  مثل اینکه 

ین شما دارید شما را ذوب کند. یک مقدار  خواهد یمیخ تولید کنید و آفتاب کویری که شما را محاضه کرده   ی که یک یا   بپی

ین به شما  ی  کنید تبدیل به یخش یممقدار بپی
ی

ین را زندگ ی سازید. منتها خود شما در یمیخ کنید. یمدهند شما بجای اینکه بپی

 این یخ، یخ بستید. 

ونخواهد شما را یمآفتاب کویری که آفتاب  خدانی است     ... ذوب کند و شما را از آنجا بکشد بپر
ی

و تا زنده بشوید به زندگ

ون. یممرتب یخ درست شما  کنید تا نیایید بپر  

ید و صبح بلند یمخوابید و یک مقدار از خدا انرژی یمکنید. هر روز  و هر شب یممنتها انرژیتان را تلف  وع یمگپر شوید و شر

  . کنید به یخ سازییم

ی نباید به شما بشوید ها زودتر آب بشود تا آزاد به خدا کمک کنید که یخ ،عوض اینکه شما به آن آفتاب کویری . هیچ چپر

 زنده بشوید و آزاد بشوید. هیمن را موالنا 
ی

 بودید »گوید که یم دارد اضافه بشود تا شما به زندگ
ی

شما از اول از جنس زندگ

  «که آمدید. 
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ی ه ؟کنید که باید یک کاری بکنید یمشما چرا فکر  بکنید  ن که خواستید یک کارییمطور ی باشید و هیچ کاری نکنید. ه میر

دار ما مسئله ایجاد با فکر های من . توانیم مسائلمان را حل کنیمیمبا فکرهای من دار   مکنییمدید. ما فکر خراب کر 

توانید مسائل را حل یمکنید که با این فکرهای یم. حاال شما فکر است مسائل ما با فکرها ایجاد شدهاین تمام کنیم. یم

شود. یمنه نکنید؟!   

،.. حاال شما . شوند که ما اجازه بدهیم که این آفتاب خدانی یممسائل موقیع حل  یک انرژی  ببینید به جای آفتاب خدانی

سازید. یمخ کشید و ییمداخل آن درد حاال شما در خواهد من شما را ذوب کند. یمشما را محاضه کرده و  من   ،نامرن    

که چرا اینطوری   دانید یمریزد و باز  نیمشوید که چرا ریخت. آنجایش یمجه نریزید و شما متو یمشما دیدید که اینجایش 

 کنید. یمجایگزین یا   Replaceشد.. فقط بقول روانشناسان 

نکند که من داشتم؟ »پرسیم که یمن «گذارم. یمکنم و جایش یمزندگیم بهم خورد و طالق گرفتم حاال یگ دیگر  را پیدا  »

 من را 
ی

  «دزدد. یمنکند من ذهنی دارد زندگ

ت ساعت خوب است شبرای هفت ساعت هو دهد یمدکپی  قرص  «آخر چرا این درد را دارم؟ . خورمیمدرد دارم و قرص »

 سازید. یخ نسازید. یمیخ  . آیا این خوبه؟ مخور یمدوباره یک قرص دیگر 

خواهیم یخ بسازیم. یمشویم دیگر  نیمشویم و صبح که بیدار یمکه این شارژی که ما هر شب   یمکنیمشناسانی االن ما 

یک موقیع هست که ما خدانی نکرده شطان  . استیمهای جسیگ از عالئم بدش ناراحنی  .. . عالئمش آمد وقنی هم که 

یمیم  یخ موش نکردید و گوید؟ یعنی که به حرفهای گیمبما کنیم. این یحر یمقلنر سکته  ... گپر
ً
 . م سازییمرتبا

ی
زند یم.. و زندگ

  . کنیمیمشکند ویل ما گوش نیمیک تکه یخ را 

ی از شما کم  ی ی آمدن کشید بخاطر یمدرد شما از این جنس نیستید. گوید که یمشود دارد به شما یمهر چی  قیمت پاییر

ر کردن  .. همه . کشید. یمعذاب یگ و یا با یگ روابطتتان بد است و دارید  از امالکتان و یا جدانی شدن استاک یا بخاطر ضی

. سازید یمشما دارید درد سازید و یمگوید که شما من دارید و شما دارید یخ یماینها به شما   

 و دردتان و ببینید و کیس هم با کیس کاری شد و اجازه بدهید که یختان آب بشود ابخودتان بباید شما همه تمرکزتان 

 نداریم
ً
ایط این برنامه هم این است که شما با کیس کاری ندارید. . اصال اگر با کیس کاری دارید بهیر است که به یگ از شر

. رسیدیمخواهید که کس دیگر  را عوض کنید به هیچ جا نیماگر شما این برنامه گوش ندهید.   

 10نقص یک راه ارضایش این است که من بیام  حسآن حس نقص. بخاطر خواهیم عوض کنیم؟ یمس دیگر را کچرا ما  

گم. یمنها گرفتم که من درست آبه آن صورنی که من گفتم من تایید از نها عوض شدن آنفر را عوض کنم وقنی   
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ی که من درست گویمیمیحر را من درست  ی که من با آن هم هویت گویم یک توهم است  یم؟ متوجه نیستم که آن چپر

  شوید؟ یمگویید آیا شما آزاد یمشدم. حاال آنها اگر گفتند که شما درست 

ی ی موقت است مثل آسپر ؟ یمکنیم که تو غلط یمچرا ما اینقدر کوشش  . ن استخویسر و تسکیر ها شما بحث و جدلگونی

! یمتو غلط  خواهد ثابت کند کهیمرا نگاه کنید توی تلویزیون و در اطراف. هر کیس    . گویمیممن درست گونی

ص. حس نقبخاطر چرا؟   

متوجه . ویل کنمیمدفاع  علمکنم از یمگوید که من دارم از دین دفاع یمکرد. بظاهر یماگر حس نقص نداشت اینکار را ن

 
ً
 زنده بشویم چکار داریم که یگ دیگر را عوض کنیم. اصال

ی
عوض کردن نیست که این حس نقص است. اگر ما به زندگ

ی   آنهاست و خالقیت خدانی است.  دیگران توهیر
ی

به زندگ  

د که کنییمخواهد خلق کند. شما یگ دیگر را عوض یمیک خالق نیست در جهان که از درون همه مگر یک استاد نیست 

ی شک را هم از درون خودتان دارید. همه ما شک یحر بشود. یعنی خدا  از درون او حرف نزند؟ پس شما شک دارید و اولیر

 یگ بودیم در زنده بودمان که شک نداشتیم. یم؟ برای اینکه ار چرا شک د . داریم
ی

. اگر با زندگ
ی

جدا هستیم از زندگ  

 بر در و بر بام بصورت ناز ما بصورت 
ی

ی .. دارد ه. پریدیم. در بر و بر بامزندگ بنظر خودتان دنبال در و آیا شما  . گوید یم را میر

تانگردید برای زندیمبام  ؟ این در و بام ندارد. انتان و برای قپر  

 هستید و تمرکزتان را با آن و 
ی

 یک لحظه اگر شناسانی کنید که شما از آن جنس نیستید و از جنس زندگ
ی

ه تان را از زندگ ی ستپر

ه نکنید  .. ردارید ب ی ه نکنید با فرم این لحظه باید ستپر ی  ستپر
ی

فرم ها باشید. دشمن شما باید دوست  . حاال برای اینکه با زندگ

«تیپ آدمها متنفرم... یاد. من از این یمیاد از باور تو خوشم نیممن از قیافه تو خوشم ن»هیچ فرم و انسانی نباید باشید.   

ه ید با زنار شما با این حرفها د ی  ستپر
ی

خوانیم یممانید. اینکار را نکنید. همه اینها را یمشما دارید توی زندانتان باقی کنید. یمدگ

ط رهانی است. شناسانی که ما شناسانی کنیم. 
گوید که یمبه ما  شر  

 کو شیوه ابروی تو کو غمزه چشمت *** ای چشم بد مرگ بدان هر دو رسیده
 

 
ی

این و ناز چشم. ده معشوق آلو حرکتهای ناز  ،غمزه ابرو  . شدید و غمزه ابرو دارید  معشوق. رقصید یم اینکه شما با زندگ

ال شما؟ متاسفانه چشم بد مرگ به هر دوی کجاست مآفریند. یمبیند و زیبانی یمزیبا  ،شود یمعشق بیان آن که از یمچش

 از و چشم تو مرده. یعنی اینها رسیده. یعنی ناز و غمزۀ ابروی تو 
ی

کند که جهان را یمچشم شما و ابروی شما استفاده نزندگ
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ون نگاه ن کجا مرده؟ توی من   ن هر دو رسیده ه ایچشم بد مرگ بچشم شما مرده. کند. یمببیند. از چشم شما خدا به بپر

توی ذهن!  . ذهنی   

ر کنیم. کند که بخودمان نگاه کنیم و روی حرفهای موالنا فکیماینها شناسانی است. اینها ما را قادر   

گوید. یمکند کیس که به گنج حضور زنده شده دارد اینها را یمن باال صحبت آیک کیس از   

پرسید که خب من یمخوانید از خودتان یمسازید. هر سطری را که یمناینها را در ذهنتان  یمنوید و معادل مفهو شیم شما 

هر کیس را شما نیم ساعت رویش فکر کنید و بگویید خواهم عوض کنم؟ یمشویم و چطوری خودم را یمجوری عوض ه چ

کند. یمجوری عوض ه این سطر من را چ  

: شما به ذهنتان به همان من اجازه ندهید   

را  اینم و دخودم این را ترجمه کر نویسم و یمحاال یک سطر  . عنیش این استکه بگوید خب این شعر موالناست و م  

سد که من االن یحر را انداختم و  از کنید. شما یمشما دارید دوباره مفاهیم را روی خودتان اضافه گوید. یم خودتان باید بپر

 شدم؟ چقدر  زنده شدبه کجا منتقل شدم؟ 
ی

من  چشم و ابرویدهم که معشوق آسمانی از یمچقدر اجازه م؟ اهچقدر زندگ

 از من یماستفاده کند. چقدر اجازه 
ی

 هر لحظه دهم که زندگ
ی

یس پیدا کند؟ زندگ یس پیدا کند یمدسپی خواهد که به ما دسپی

  دهیم. یمو ما اجازه ن

 بخش چهارم: 

 های عزیزان *** در دست فنا مانده تو با دست بریدهای دست تو بوسه گه لب
 

ه در فضای کان هم انسانهای دیگر هستند  ز لبهای عزیلبهای عزیزان هست. همه گاه سهکه دست تو بو   ! نسانپس ای ا

جمادات. برای اینکه  ،نباتات ،باشندگان دیگر از جمله حیوانات ۀهمتوانیم همدیگر را ببینیم و هم یمما  ،یکتانی این لحظه

توانیم در فضای یکتانی این لحظه یمخودشان را بیینند. ما با سگمان  خواهند که خودشان را بشناسند و زیبانی یمآنها هم 

کنیم به فضای یکتانی یممدیم ذهن درست کردیم و حاال از ذهن سقوط آآن بطور مستقیم وصل است و ما مالقات کنیم. 

یم این لحظه و  مانب   . شویم به این لحظهیمنسبت به من ذهنی و زنده میمپر  من آن توی هعد زمانمان را کب   را، عد متغیپر

کنیم و آشنی یمان دوسنی م فرمگذاریم روی این لحظه و با بعد یمیم و تمرکزمان ر ا ر دایمان را از روی آن بر هست تمرکزم

ان را در آنجا مالقات ز ه و عزیحظزنده بشویم به این ل . شود که ما تسلیم بشویمیمو این سبب  کنیمیمن فرار نآاز  کنیمیم

عد. کنیم در آن ب  یم  
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شق بورزند. دست هم ما ماچ با هم دوست بشوند و به هم ع و توانند با هم یگ بشوند یمدر آن بعد هست که انسانها  

 این دست را ماچ نکنند )
ً
ند و به هم عشق و مهر بورزند.  کنند(یمحاال که واقعا همدیگر را از همدیگر را در آغوش بگپر

 جنس خودشان بدانند. 

 سن دارید یما جدا ر همدیگر  نقص و جدانی اسپر هستند  تا زمانیکه توی این حس
ی
دانید که یمبینند. شما اگر  به اندازه کاق

ین  انسان  . این حس جدانی ممکن است با شما باشد  کند. چند سال ما باید منتظر باشیم یمکس آدم حس جدانی با نزدیکپی

توانیم دیگر! یمکه با یگ متحد بشویم و حس یگ بودن بکنیم؟ ن  

ویل نورهایشان در  . ذوب کنیم در هم . توانیم سفال چراغ را به هم بچسبانیمیمباشیم در اینصورت ناگر  ما سفال چراغ 

 کهاستعداد  ما آنجا هستیم )برای اینکه نیست استعداد هم  . . . د تواند بقول موالنا یگ باشد. ویل ما با این استعدایمهم 

 هستیم. هم هویت شدن ما زنده به ز . غلط است(
ی

 از جمله دردها نندگ
ی

های زندگ ی گذارند. ما در دست مرگ یمبا چپر

توانیم بکنیم. یمفنا در اینجا یعنی نابودی و مرگ( با دست بریده. با دست بریده یعنی دستمان زخم است و کاری نافتادیم )  

 حضور هستیم از جنس  نسوقنی ما از ج
ی

زخم است و در جاهای دیگر هم  ،ما چسبیدههستیم و این من ذهنی به  زندگ

 موالنا این را گفته. 

راجع به ست )خب خون ماده حیانی بدن شما . جاری استنجا آخون از درست مثل اینکه یک جای شما االن زخم شده و 

 هستید یمکنیم( راجع به این صحبت یمبدن صحبت نخون 
ی

حاال این من ذهنی که شما به او  . کنیم که شما از جنس زندگ

 شما هستن ایماند و یمچسبیدید مثل زخم 
ی

 شما که زندگ
ی

رود. یمن طریق هرز ایاز دارد  ،خون زندگ  

ندند و بدوزند. شما هم این من ذهنی را بنجا برود باید پانسمان بکنند و ببشود و خون از آ یمخب اگر یک جای آدم زخ

. هستیف حکه این زخم بسته بشود. باید بکنید و بندازید دور.    

 وجود دارد کاری از دست ما بر نکتا وقنی  
ی

 یمه این بردیدگ
ی

 هوشیارنه در یاد برای اینکه انرژی زنده زندگ
ی

و برکت زندگ

ی اگر ه ؟کنید یماختیار ما نیست. توجه   را ما هدر  ژیه انر هانطوری ناآگا میر
ی

دهیم پس هوشیارانه در اختیار ما یمزنده زندگ

 را  ر! و ما هوشیارانهگدی نیست
ی

شوید. یمباید در اختیار ما باشد و از ما بیان بشود. متوجه این انرژی زنده زندگ  

گوید یمحاال   

 *** بر چرخ پریده بود و دام دریده تمی  ها همه سهل است اگر مرغ ضینا
 

 



21 
 

  ، تو مپر اگر مرغ ض ویل اد ما داریمیماین همه مسئله که بنظر  و عیب و ایراد گفتیم  هاین هم 
ی

  اگر روح تو بعنوان زندگ

یدیم؟ داریم راجع به آن صحبت  ،پریدی به چرخ از قبل و ما آنجا هستیم.  . که پریدیم ما کنیم  یمآیا پریدیم یا نپر  

که من   اگر بگونی  «برای اینکه شما آنجا هستید.  ! هیچ موقع»من یم گویم « رسم؟یممن گ به گنج حضور » پرسید یمشما 

. چشم هایت را باز کن ن االن یمهریس! یمرسم که نیمگ  آنجا هسنی  

. یمرسیم؟ خب چشم هایت را باز کن یمپرسیم که ما گ یمما وسط یک شهر هستیم و  بینی که آنجا هسنی  

ی مه  من ایراد دارم و من با این همه . بینیمیمن ذهنی ما عیب و  ایرادها را ماست. برای اینکه در وضعیت  یماین خییل چپر

شود که برسم. یمباهانی که کردم آخر مگر ایراد و خطا و اشت  

 مهم نیست. یک عدهیمدارد 
ً
شدیم! نه  Hurtگویند یمها -ب دیدیم. بقول اینجانی گویند که ما آسییمای گوید اصال

 نشدی. 

 / . دارد یمگویند که من شکسته شدم. شکشته شدی؟ مگر یمها -بعضی  هسنی
ی

توانی که شکسته بشوی؟ تو از جنس زندگ

ی ه شوید که شما را شکاند؟! یممگر گوید. یم را میر  

ی که شکسته قسمنی از من ذهنی بوده   ی بینیم که در بیست یمرود یما باال مکه سن شکسته و یواش یواش  یم ه باید کآن چپر

 ما 
ی

توانیم بند کنیم! خب این معنیش یحر هست؟ یمکیلو را هم ن  بیستو حاال کردیم یمند لکیلو را ب  100توانستیم یمسالگ

ی ار از دست دادیممعنیش این است که ما که یواش یواش سنمان باال رفته یک  ی کنیم عکسمان را با یمدر آینه نگاه  . چپر

هانی را که داشتیم  چه اتفاقی بینیم که یک اتفاق اینجا افتاده. یمکنیم و یمچهل سال پیش مقایسه 
ی حاال  افتاده؟ ما یک چپر

را بریدند و آن نیست دیگر! آنها  از خب بعضی ها یکدفعه یک مریضی گرفتند و یک قسمنی دیگه نداریم.   

هانی یمم. شما دیگر یمدهد که ما داریم بر یمدهد. نشان یمخب همه اینها یحر را نشان 
ی توانید هوشیارانه برگردید و با  آن چپر

ند! آیا حالیت هست؟یمکه هم هویت شده بودید آنها را دارند از دستت  نبوده آن...  گپر  

ی شکسته شدم و دیگر دست ن شما شکسته نشدید و اصل شما را  . شوم! نه نیستیممن ازدواج کردم و موقع طالق گرفیی

 هستید که آیعنی  ،نها هم سهل هستند آبدانید که شود شکاند. اگر شما یمن
ی

 مهم نبودند. اگر شما از جنس زندگ
ً
نها اصال

 نباشید. یمهستید. مگر 
ی

 داشته باشید. شما  شود کهیمد؟ نتیپس یحر هسشود که شما از جنس زندگ
ی

جنس  از شما زندگ

 شدید 
ی

 هستید. اگر از جنس زندگ
ی

این  یعنی مپر  ( مرغ ضمپر گوییم مرغ ضیمدر اینجا ) شما  مپر مرغ ضبر چرخ پریده زندگ

ی باطن شما، ه  یگ شده و اصل شما و  ذات شما میر
ی

 پریده اید و با زندگ
ی

و  اید و با خدا یگ شدید. شده اید شما بعنوان زندگ
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نجا آتوانید یمذهنی ن شما در درون من. شود اینطور یمنخواهید بدرید؟! یمدام را دریده اید. شما دام را دریده اید و باز هم 

ی. یمخواهیم خدا را ببینیم. نیمرا ببینید. اشکال ما این هست که ما نشستیم اینجا با فرم های ذهنی  ی ی چپر شود چنیر  

شود شکاند. شما سالم هستید هر یمگویید چکار کنم و چه عالیحر دارم؟ اول بدان که اصل شما شکسته نشده و شما را نیم

 که فاات
ی
. شما هنوز توی قصه هستید صورت  اگر بگویید که مهم بوده در این . بگویید که مهم نیستافتاده  گذشته  ر دق  

تا به ثمر  خواهد برود در آیندهیمو این قصه  قصه کردید افتاده که ناکامل بوده اینها را گرفتید شما یک شی اتفاقات برای 

ی ن ی ی چپر این یک توهم است و اینها مهم نیست. شما اگر بدانید شود. یمشود هیچ موقع کامل نیمبرسد و کامل شود. چنیر

شود. یمموقع خییل راحت  اینقصه و رها کردن قصه این آن موقع ول کردن شود شکاند و آسیب رساند یمکه شما را ن  

ی  شهیم «. من آسیب رویح دیدم . ردهو کردم پول من را خیملم پول من را خورده و آن کیس که فکرش را هم نمیفا» چنیر

ی؟  ی  چپر

! من ذهنی دیده؟  آسیب رویح یحر  پولتان را که به او دادید پول شما  د و انتظار داشته که یگ از  شما مواظبت کنمن ذهنی

ی هم اضافه تر بده ی ی و خ ! حاال نداده. نداده که نداده . را به شما پس بده و یک چپر ی رده. اینکه شما را نشکانده که! یک چپر

  . من شما بود را از شما گرفته ءجز که شما با هم هویت شده بودید و 

 . پی کنی و ناله کنی و شکایت کنی و یک عمر گبزر نی گریه کنی و من ذهنی را یاالن برای شما دو تا تفسپر داره که بشحاال این 

ی یاد گرفتم و فهو خدا را شکر که خمن نبوده  جزءمیدم که این و بگونی که من فه یمیا بفه ی دم که من از میرده و یک چپر

ها ن ی میمدیگران و چپر یاد گرفتم و خدا را شکر پول من را پس بدهند. توانم از دیگران نزدیک که یمن . توانم هویت بگپر

کنید. یم  

بیند به یمشود آسیب رساند. این من ذهنی هست که آسیب یمبه شما نخییل مهم است این سطر که شما بدانید که 

کنی و یمتوقعاتتان را به صفر برسانید. اگر  شما توقع داری و به برنامه گوش بیند. شما یمتوقعات هست که آسیب 

ی توقعاتتوقعاتت را هنوز ننداخنی  شتان چه ه از هم.. توقعات انواع و اقسام داره. شما ممکن است ک. با زنده نگه داشیی

، خودتان . شما را ساپورت کند. توقع نداشته باشید  ... که به شما کمک کند   زنتان و چه شوهرتان توقع داشته باشید 

از همشتان توقع نداشته باشید از پدر و مادرتان توقع نداشته  ،ید شخودتان را ساپورت کنید. از بچه تان توقع نداشته با

د. دوستتان توقع نداشته باشیباشید از   

گونه است. اگر شما همه را ضر من ذهنی هست که توقع داره. بیشپی توقعات نیازهای روانشناخنی هستند. نیازهای م

توقعات شما برآورده  . کنند یم. انتظار ناشته باشید. اینها رویدادهانی هستند که من درست ه اید زنده شد ،بیاندازید 
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رسد و شما این به ثمر یمکنید. داستانها به ثمر نیمبعد بر اساس این رنجشها داستان درست رنجید. یمشود و  شما یمن

کنید. یمنرسیدن را انباشته   

این داستان  ندازید. میتوهم بوده و همه آنها را کنید که هر چه داستان درست کردید این یمحاال شما دارید این شناسانی را 

سوزاند. یکدفعه این را بندازید. یمد و چه زن هستید مثل یک آهن گداخته دست شما را به ثمر نرسیده چه شما مرد هستی

ندازید. یتوانید بیمشما   

گوید که اگر شما یمنها مهم نیست و به شما ایو شما آنجا هستید و جه شدیم که اینها هم سهل هستند و گوید متیمحاال 

 هستید  ،ید زنده شد
ی

 نصورت  در این اگر شما از جنس زندگ
ی

ی ه . خواهید یمشما از فرم زندگ گویدیم را دارد میر  

 موزه چه کم آید چو بود پای رهیدهصورت چه کم آید چو برد جان به سالمت *** 
 

 
 زنمت برود که بردید. چون شما زنده شدید موزه یعنی کفش. اگر  شما جانتان به سال 

ی
 شما را زنده کرده و االن فوران دگ

 از یم
ی

 دارید  ... شما کند زندگ
ی

 و خدانی و زندگ
فتد ایمدانید که این صورتها و فرمها هر چه که اتفاق یمو  و شما آرامش ذانی

 بدهد حاال اینیمن
ی

ی  ! آنطوری باشه و  طوری نباشه تواند به شما زندگ ی به  تواند یماینکه ن . تواند کم بیاید یمخب چه چپر

 بدهد چه فرقی 
ی

م یا  100قی بیفتد که من فااتیک کند که امروز یمشما زندگ دالر ؟ یا یگ به من  1000دالر استفاده بپر

اه بگوید یا نگوید  و  یگ نکنه یا بد اش دعوت کند یا فحش بده یا من را به خانه اینها همه فرم  کند؟؟؟! یم.. چه فرقی . بپر

 ن
ی

م. یمهستند و من که از آنها زندگ مهم هست که االن زنده جان  صورت چه کم آید چو برد جان به سالمتگپر

ی هم ه . هستید به آن ی پاییر کنند و یمرفتند جنگ و دارند دنبال فرض کنید  . کنند یمگوید حاال یگ رو دارند دنبال یمرا  میر

ند او را  د  . کشند یماگر بگپر کفشش اگر این کفشش بیفتد آیا باید برگردد و این کفش را بردارد؟  اگر این آدم پا را بسالمت بپر

هانی که 
ی نش! شما از این جهان فرم و با این چپر هم هویت شده اید بهپی از جانتان را بسالمت را بردارد ممکن است که بگپر

ید؟ ید یا اینکه اینها را هم با خودتان بپر  ،کفشش از پایش در بیاید کنند  یمآخر این احمقانه نیست که آدم ر ا دارند دنبال  بپر

ند! یمد که او را ش را نجات دهد یا اینکه بخواهد کفشش را بردارد؟ اگر  بخواهد کفشش را بردار دود که خودیمپابرهنه    گپر

ی را نیمن است. شما یحر را ماین هم ه ید؟ هیچ چپر ی را! یمخواهید از این ذهن به آنجا بپر ید. هیچ چپر توانید بپر  

ی را که برداری این مانع  ی ندازی. یبروی. یعنی همه را باید ب توانی یمنشود. یمبرای اینکه هر چپر  

گوید. یمشود که موالنا یمتر نساده ایندیگر از   

 خی  از چاشنی جان جریدهصد شکر کند جان چو رهد از تن و صورت *** ای ی  
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لحظه زنده شده و شما احساس ریشه و عمق بینهایت  اینعد بینهایت شما در اگر ب  جان جریده یعنی جان آزاد شده. 

 یم
ی

به هیچ رویدادی احتیاج ندارید که به شما بگوید که شما گ هستید و  از حرکت  ... کنید جانتان زنده هست به زندگ

ید. یمفکر در ذهنتان هویت ن . به قایط نیست با فرم و ست اجانتان تنهاست و جداست و خالص شده. جان جریده گپر

ی نچسبیدههیچ  ی ید. حاال اگر جانتان آزاد بشود از تن و  صورت. اهانداخت اید شما. به هر چه که چسبیده بودید چپر  

. این ذهن ما از این تن ما هم یک فرم  نیگ ای . تن و صورتحاال تن و صورت چیه؟  تن است و یگ هم صورت روانشناخنی

هانی که هم هویت شدهیم
ی جان ما این است. کنیم که یمدهد. ما فکر یماینها را بصورت یک من نشان  ،سازد و با تمام چپر

ی برای ه ی یم است که از آن دفاع میر دانیم که تن یمکنیم. نیماز آن دفاع گردیم و یمبر ما و ند کیمکنیم. یگ به باور ما توهیر

 و صورت داریم. 

 وقنی بعد این لحظه ما زنده  (ما این تن را این بدن را الزم داریم)آیا باید تن و صورت داشته باشیم؟ 
ً
شود این تن یماتفاقا

  . خطر انداختیمه کند. ما سالمنی این تن را هم بیمسالمنی خودش را پیدا 

س یمکنیم؟ چرا ما امراضی یمچرا ما سکته  م که از اسپی س هستیم؟ یمگپر  چرا ما اسپی
ً
س آید. اصال س هستیم اسپی اسپی

 را 
ی

ی  در آینده  در داریم فشارهای روانی داریم برای اینکه زندگ ی این هم اینجاست  . االن اینجا هستیم نیم. دایمیک چپر

ی این    شود . اگر آنطوری بخواهیم اینطوری بشود ویل حاال اینطوری استیمما  شکاقی هست کهفاصله بیر
ی

 شود و یمزندگ

 نیست. که هر دوی اینها رویداد هستند. شما 
ی

 بشوید اگر اینطوری بشود زندگ
ی

د که از جنس میفهیماگر از جنس زندگ

کند. یمطوری باشد چه فرقی در سطر قبیل( یا اینداد نیستید. حاال اینطوری باشد )روی  

پنجم: بخش   

این قصه  در  .. . خورد یماگر اینطوری باشد خییل بد است و به ما ن . ام اینطوری نباشد و برود دکپی بشود بچه»گویم یممن 

 من
ی

ه را کامل صقو این  «. قرار بود این بچه آدم حسانر بشود و حاال اینطوری شده یک قسمتش این بچه بوده که  ،زندگ

قصه چیه؟  !! استیماین قصه توه بابا کند و قصه ناقص است! یمن  

 
ً
 برات درست کنه. یمگوید که اگر قصه یمآخر ش اتفاقا

ی
تا چشم زیبای این لحظه  بگذار خوایه  درست کنی بگذار تا زندگ

 یمقصه نن هم آ . عشق قصه درست کناز طریق معشوق برای تو قصه درست کند. 
ی

 را زندگ
ی

کنی یمشود این لحظه زندگ

 رفت. ه
ی

ی یا زندگ گوید که یم را میر  

. وقنی جان از جسم و از ذهن آزاد بشود صد شکر یمتو مزه جان زنده را ن   ای بیخی  از چاشنی جان جریده . کند یمدانی

 شما شکر 
ً
 من ذهنی دارید. یمکنید. اگر شکر نیماصال

ً
کنید حتما  
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 و آزاد هستم و  االنبینم یمشکر یعنی من 
ی

توانم یمفرینم. اتوانم فکر خودم را بییم . توانم بیآفرینمیمزنده هستم به زندگ

نها را پر برکت آکنم و یم خلقاجازه بدهم که این انرژی خدانی این برکت خدانی از من جریان پیدا کند به صورتهانی که من 

 خودم را بسازم  و ساختهیمکند. من 
ی

 یگ هستم و من آگاه و زنده هستم. من  . امتوانم زندگ
ی

من  کنم و یم ر من شک با زندگ

هایم و هست من بچهاز اینکه این همه برکت در زندگیم  من . کنمیماز اینکه زنده هستم شکر  دانم و  منیمقدر این را 

دانم. یمکنم و قدر اینها را یمبینم و شکر یمبینم کارم را یمرا  نمدوستا ... بینمیمرا  همشم  

یم به ما زنده شدقدردان هستیم.  ای که شکر گذار هستیم و بدرجهدر زندان هستید.  ،پس در مناگر شما شکر نکنید 

 
ی

. بیند یماش نقص است و نقص طلبکاره. من ذهنی گفتم پایهفقط  ذهنی من  . زندگ  

قایسه مشوم. بگذار انباشته بشود من یمشوم هر چقدر که بدهید باز هم سپر نیمچون من سپر نو بده بیاد بده زیاد بده » 

 جدا هستم. اگر شما شکر ن «بینم چرا؟یمکنم ویل نقص را یم
ی

کنید شما تو زندان هستید. این خییل یمبرای اینکه از زندگ

 شکر کردن ربیط به مذهب و دین ندارد. عالمت خو
ً
به خدا ندارد. ربیط نر است. اصال  

 جهر ده نه. ب ! کنیم آدم دینی هستیم  گویید که اگر شکر یمپس شما 
ی

از شده چشمان شما ب و  ای که زنده شدید به زندگ

 را برکت
ی

 برکتش را هر لحظه از طریق شما دارد پخش دانیمسپاسگذارید و بینید و یمات زندگ
ی

شاد هستید  . کند یمید که زندگ

 
ی

 اذرات شما مرتعش است این شادی و آر که در ست  و این زندگ
ی

 د این شکر هم از زند یامیمش از زندگ
ی

د. یامی گ  

 یک قسمنی از 
ً
برای اینکه خدا فقط با خودش  (باشد دار معنی اگر )تواند سپاسگذار باشد یمکه از خدا   خداستاتفاقا

کند. من ذهنی جداست. یمعشقبازی   

 توهم است. حاال من از شما سوال 
ً
روشنایی را مزه گنج حضور مزه را جان جریده کنم که آیا شما مزه یممن ذهنی اصال

اید؟ اینها همه شناسانی هستند. را چشیدهناب   

 کو 
 
 *** کو ق

ر
 و کو بام خلذت آب و گل و کو آب حیای

ی
 دهیمبه گردوی

 
ی ه لو گ آبگه این کجا و آن کجا! یم   ذهن است. حاال ما هم آب هستیم و هم گل. میر

شود. آب و گل وقنی هست که هوشیاری حضور یمآب از گل جدا که وقنی ما روی آب تمرکز کنیم   ویل خییل جالب است

کو آب حیات که شما این لحظه خود این لحظه تان    ! یعنی این کجا  ،کو آن مخلوط ما توی ذهن.  است جذب گل شده

 را بصورت دست اول تجر 
ی

 استو کنید یمه بزنده است و شما زندگ
ی

 از شما بیان  . این آب زندگ
ی

. انرژی شود یمآب زندگ

 را شما تجربه 
ی

. بصورت ارتعاش زنده کننده از یمبصورت عشق و زیبانی از شما بیان کنید یمزنده زندگ شود بصورت زیبانی

شود. یمبیان شما   
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 آ ! جا کجا و آن  کاین  
ی

 زند که یمو بعد دوباره تمثل  . هست ن مردگ
ی
. شما این فضای  کو قبه گردوی یعنی گنبد گردونی

ی را در خودش جا داده  مکو بانهایت جا! این کجا  ا به عنوان بینهایت فضا و بیماین فضا داری ش ،الیتنایه را که همه چپر

میده که اینطوری خسازند بام یک اتاق یک طبقه  یمساختند و االن هم یممثل بام هانی که در قدیم ده یمخ مبا  ؟دهمیخ

 است و میآنها هم خده هست. میساختند. یا بعضی شهرها که دیدید خیمقدیم  در مثل گنبد های حمام ها که است. 
ی

دگ

 میآسمان هم خ
ی

ی جا ندارد حنی به خودش! ما به خودمان هم جا نداریم ! جا داری من ذهنی کجا  . استدگ ی که به هیچ چپر

هانی که من دارم به من نیمیاد. یمو از خودمان هم بدمان 
ی هانی که من دارم این قصه را خورد یمگوییم این چپر

ی . این چپر

خواهیم جا بدهیم؟ وضع ما خییل خراب یمبه دیگران  اریمناقص کرده  و من نباید اینطوری باشم. حاال بخودمان که جا ند

ی هبرای  . ذهناست در این  که این کجا و آن کجا.   گوید یم میر  

گوید که یمحاال   

  خلد  یا رب چه طلسم است کز آن خلد نفوریم
ی

این  ،این بهشت فضای پذیرش این لحظه . یعنی بهشت یعنی جاودانگ

ی به همه دینها من جا باز کنم ،فضاداری ردم به تمام شکل و قیافه ها جا باز ک . باورها جا باز کنم به همه . این که به همه چپر

 این بهشت است این  که آنها باشند. 
 
(. تاس لد خ

ی
)خلد یعنی جاودانگ  

د نه به فهم! این باید بشیم تا یایماین هم بقول موالنا نه به مردن فهم  این هستیم  ایل االبد ما اگر بهشت را باز کنیم 

توانیم ثابت کنیم. یا یمما ن شود! نهیمکه چطوری   شود حاال ثابت کنی با ذهنیمه آقا چطوری ک  شد یمنببینیم. این با ذهن 

شوید. یمنشوید یا یمشوید و متوجه یمشما تبدیل   

 هست گریزانیم؟ چرا ما از این لحظه  است که ما از این فضا داری از این بهشت متنفریم و   یمحاال چه طلس
ی

فرار که زندگ

 دانش دینی که خدا نهمه گریزانند از خدا!  ؟ کنیمیمچرا ما از خدا فرار کنیم؟ یم
ی

پالستیگ شود. آن خدای یمانباشتگ

 است. 

 و خدا بشود. یمفقط انسان تسلیم شده هست که ایمان داره و 
ی

ط نر  تسلیم یعنی پذیرشتواند از جنس زندگ قید و شر

ط   کند. یماین لحظه فضاداری یم کند. شما را از جنس  ،رویداد  ایندوسنی با این شمار که رویداد این لحظه. نر قید و شر

ست و از شما جدا شدنی نیست و اصل شماست. حاال قایط گل نید که این گنج حضور و این خدایت شما با شماابدرا این 

ی  . شده شود یمحاال شما روی آب تمرکز کنید یک دفعه آب زنده  ... معنی داری هست. آب و گل این آب و گل هم خییل چپر

!  )که این را توضیح دادم(استیمگوید این چه طلسیم شود(یم)ویل به ذهن ن شود. یماز گل جدا  و   
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شناسد و این لحظه را که یماتفاقات را  و جسم  ،یمداریم و هوشیاری جس یمبرای اینکه ما االن در ذهن هوشیاری جس

 است فقط فرمش را 
ی

 ،که از این لحظه  ،شناسد. شما این لحظه با فرم این لحظهیماین لحظه را نشناسد و فضای یمزندگ

د و  بلند یمفضای این لحظه که شما باشید شچشمه  اتفاق  )که در شما دوسنی کنید و با اتفاق این لحظه شود یمگپر

شکند. یمکنید و طلسم یمیک دفعه فضای این لحظه را حس  . دوسنی کنید  فتد( ایم  

این  ،هر لحظه . شناسد یمجسم و اتفاق را ذهنی هم  داریم و هوشیاریذهنی طلسم این است که ما در ذهن هوشیاری  

 دوست و بینیم یمتفاق این لحظه را ا این لحظه،بینیم. یملحظه را ما بصورت اتفاق 
ً
چون اتفاق این لحظه را هم اتفاقا

با آن بمانید و   چه که هست با آن فرار نکنید و دوست باشید.  . شما این دفعه وضعیت فعیل هر کنیمیمنداریم از آن فرار 

ط آن را بپذیرید و بگویید این لحظه اینیبودن ق ن کنم. اییمتوانم بکنم فقط تماشا یمکاری نهم  طوری است ومن د و شر

 از شما بیان  ه،این لحظ پذیرشفضای  و از  . کند یمشما را فضانی که اصلتان هست تبدیل 
ی

شود و این یمخرد زندگ

   کند. یموضعیت را که ناجور هست برای شما عوض 

است.  یمدانید که این چه طلسیمگوید این چه طلسم است؟ حاال شما یمو حاال   

یعنی فرم ) امشاج عر این جهنم امشاج قدر  ،که االن این کار را نکنیم در تهکه از این بهشت ما گریزان نباشیم ویل بدانیم  

م مرد و   ( شود امشاجیمتخمک  یعنی قایط اسپر
ً
ی که یمویل اصطالحا ی در  ایمبینید خزیدهیمشما فرم شود فرم. هر چپر

 جهنم امشاج گپر کردیم. 

 دهیمبوده و مسجود مالیک *** وز همت ناپاک ز ما دیو ر حسود فلک م
 
 

)تمام صحبت این است که شما هستید نباید ا هستید شمکند برای اینکه در جایگایه که هر کدام از یمفلک به ما حسادت 

( ... بشوید   

سید که چرا من ن حظه فرار بینید و از فرم این لیمبینم؟ برای اینکه این لحظه فرم این لحظه را یمممکن است که شما بپر

 گفتم هزار بار یمن آو بپذیرید از جنس کنید. اگر فرم این لحظه را نبینید و تسلیم بشوید به فرم این لحظه یم
ً
شوید ) قبال

(دیگر  هم باید بگوییم.   

   .. . دانید یم. که شما اینها را . کردنه  یعنی مالئک نشستند و سجدحسود فلک بوده و مسجود مالیک م
ی

و فلک و زندگ

 هستید حسادت هر چه که در این 
ی

 حسادت یمحسادت  )ورزد به ما یمزندگ
ً
این تعبپر شاعرانه . ورزد یمورزد نه اینکه واقعا

 . شما االن هوشیار شدید . ناپاک ما که نیاز من ذهنی استاما خواست  . یعنی اینکه ای کاش ما هم بجای شما بودیم(است 

 
ی

سید این که من االن  . به زندگ  من نیاز دارمیماز خودتان بپر
ً
و یا نیاز روانشناخنی من و نیاز مرضگونه  ؟خواهم آیا حقیقتا
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آیا برای این است که آن طرف  ،خواهم بزنمیمخواهم این تلفنی که االن یماین توجیه که من االن از کیس  ؟من است

 عشق دارم و عشق یمای این اگر بر ؟ یا نهبرگردد بگوید تو آدم حسانر هسنی 
ً
زنم پس نیاز مرضگونه من است یا واقعا

ی خواهم بورزم یم ی ی دیگر است. یمیا چپر ی خواهم بدهم این چپر  

در واقع خواست خدانی است. وقنی که شما زنده شدید به بعد دار داریم این همت ناپاک است. همت من واستوقنی خ

خواهد همت ناپاک دارید. یمهمت پاک دارید ویل اگر من دارید و من شما خدانی در این لحظه   

ترسد. ما دائم لعنت به شیطان یمشیطان از ما  . رود یمگوید دیو از دست ما در یمآنقدر بد است که این همت ناپاک 

ی این به من یمگوییم شیطان یم برابر من را درس  01 دشویل خو آنطوری هسنی نطوری هسنی ای»گوید یمگویید ببیر

را شما باید شناسانی بکنید. اینها همه  «دهد در ناپایک! یم  

ی *** نرگس ندهد قطره از بام چکیده  باغ آی و ز باران سخن نرگس و گل چی 
 

 

 است.  . فضای پذیرش این لحظه است ،باغ
ی

از باران سخن از انرژی  . ایزدی استباران بگذار سخن که  باران سخن،زندگ

. بگذار او ببیند یمکه االن از غیب  ی م است سمبول شچنرگس عالمت او چشم تو باشد. ) . رسد شما بیا نرگس و گل چیر

(. چشم است  

. خردت را  صورتهایت را گل منظور گل شخ است. تو بیا نرگس و گلت را  ی عشقت را از ،دانشت را  ،از آن باران سخن بچیر

رسد. یماز خدا  رسد. یمن االن از غیب یماین انرژی که هو از  ن بگپر آ  

. آب اول که تو ذهن هستآب است   ذهنی هوشیاری    ای از بام چکیده قطرهتواند بدهد به تو یمحاال چشمت را نرگس ن

. آن بایمشود و بعد از طریق ناودان یمپشت بام و بعد گل آلود آید یم ی ی یمانی که از ناودان ر آید پاییر ن دیگر آلوده آآید پاییر

دیگر به شما  نگوید که اییمکه االن در ذهن ما هست آن دیگر آب دست دوم است و دارد   آب که آن هوشیاریشده. آن 

دهد این قطره از بام چکیده. یمننرگس   

 و آب رمز هوشیاری استید )ایمکه از آسمان   این آنر 
ی

دست اول باید به انرژی زنده کننده و  ( اینآسمان سمبول زندگ

ی دهد. که هیمآن بتو دید ن ؟خواهید این انرژی دست دوم و کهنه و فاسد من ذهنی را بخورید یمشما برسد. شما  طور  میر

  . هم شده

هزار سه هزار سال پیش  فکرهای ما هست که مال دو  الگوهای ذهنی است. ؟ ما دیدمان عینک ما دیدمان یحر هست

دوستمان است که به ما دادند و ما به آنها در است...  هایمانو مال معلم استمال پدر و مادرمان  استمال دیگران است 
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ی ببینیم یم خواهیمو با آنها هم هویت شدیم. هر زمانی که ذهنمان چسبیدیم  ی بینم و بحث یمگوییم من که اینطوری یمچپر

کنیم که این درست است! یمو جدل هم   

ید و  صورت یمبارد شما دید یماین لحظه  در از باران سخن که ا من وجود دارد. برای اینکه توی اینه سازید. یمگپر  

 تا قصه کند چشم خمار از ره دیده*** بربند دهان از سخن و باده لب نوش
 

بخاطر این است که تو  ،برای اینکه آن آب دست دوم . گوید دهانت را از صحبت ببند و ذهنت را خاموش کنیمبه به ! 

. یمدائم داری حرف  ی فاسد یمتو باده لب معشوق را بخور. حرف که زنی  در واقع چپر
دست دوم  آبخوری و یمزنی

یم و تبدیل به فکرش یماقع انرژی را و در  . سازیمیمبا  آن من  . است لذهن ما فعا زنیم، یمحرف خوری. ما یم  . کنیمیمگپر

اب را نایندفعه  . خوریم. یمفکر را  ی ه . . . بخوریم. باده لب معشوق را یمخواهیمدیگر آن شر کنیم یمگوش طوری به هیچ   میر

م مست شچ ( تخمار یعنی مس)تا شما چشم مستتان  رسد یمرسد. بله یمشود. آیا به این پیغام غینر به ما یمتا ببینیم یحر 

  ،از ره چشم ،دیده ره از شما 
ی

 درست کند. ما تا حاال قصه زندگ
ی

 دادهای ناتمام بودهیرو  ماناز ره دیدن معشوق قصه زندگ

رویدادهای ناقص بوده.  و   

وع شده که ما یک ابر هستیمبرای اینکه فرم ناقص داشتیم. چرا؟  ی ناقص است برای اینکه  . اول از اینجا شر ابر هم چپر

ی رابطه اش با ز  کنیم این ذهن خاموش و یمده. ما وقنی دهانمان را بستیم و صحبت ناز همه جا قطع ش .  قطع شدهمیر

 هستیمزند یمشود و دیگر حرف نیمشود و صفر یمخاموشپی 
ی

اب  . و ما از جنس زندگ یم و قصه یماز لب معشوق شر گپر

 دیگر قصه  عکنیم در واقیمعشق بنا زندگیمان را بر اساس 
ی

ی ناتمام  . نداریمزندگ  ناگر چپر
ی

داشته باشیم دیگر قصه زندگ

 نداریم. این لحظه 
ی

 را بطور کامل زندگ
ی

 کردن یمکنیم و یمزندگ
ی

به احتیاج به قصه نداریم. در این لحظه دانیم که برای زندگ

  هقص
ی

ی در ذهن احتیاج نداریمزندگ ی شناسانی کردیم که از اتفاقات ما  مروز به هیچ اتفاقی ما ا . احتیاج نداریم به هیچ چپر

یمتوانیم یمن  بگپر
ی

. یمداریم و یمبنابراین تمرکزمان را از روی اتفاق بر  . زندگ
ی

گذاریم روی زندگ  

 یحر هست که من االن 
ی

سید که زندگ ی  توانید. هیمتمرکزم را بگذاریم روی آن. با آن ذهن نشما با ذهنتان نپر که تمرکزت میر

ی باش این دفعه نگاهت روی آد. شما روی شو یمگذاشته دش  را از روی مسائل و اتفاقات برداری خو  ن نگاه کن مطمی 

 معشوق است. 

*** 
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