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 غزل شماره ۹۵۴، مولوی

ید  فزود آتش من آب را خبر ببر
 بردم غم ز کافرم بخریداسبر یم
سخدای داد شما را ییک نظر که  مبر  

یداگر چه زان نظر این دم به سکر بر   خبر
 طراز خلعت آن خوش نظر چو دیده شود

 هزار جامه ز درد و دری    غ و غم بدرید
 هاز دیده موی برست از دقیقه بین  

 نگریدچرا به موی و به روی خوشش نیم
 چه محرومید

ی
 از بندگ

ی
 ز حرص خواجیک

 ز غورها همه پختید یا که کور و کرید
آشنا عجیم وار منگرید چنیر  در   

یدفرشته  اید به معن  اگر به تن بشر
 هزار حاجب و جاندار منتظر دارید
 برای خدمتتان لیک در ره و سفرید
 پرد به سوی آسمان روان شماهیم
یداگر چه زیر لحافید و هیچ یم  نبر

 چرد همه اجزای جان به روض صفاتهیم
نچریداز آن ریاض که رستید چون از آن   

 درخت مایه از آن یافت سبر  و تر زان شد
 زبون مایه چرایید چونک شبر نرید

 هزار گونه کجا خستتان به زیر سجود
ید  کجا نظر که بدانید تیغ یا سبر

 هزار حرف به بیگار گفتم و مقصود
یدبه هر دیم ز چه شما خفیه تر چه بر   هب 

 چو بر 
ی آمد اندر این درگاههب   هب 

وران ز شادی ت چون نه زین نفریدهب   
 همه حیات در اینست کاذبحوا بقره
 چو عاشقان حیاتید چون پس بقرید
 اند چه بود گاوهزار شبر تو را بنده
 هزار تاج زر آمد چه در غم کمرید

 چو شب خطیب تو ماهست بر چنیر  منبر 
 اگر نه فهم تباهست از چه در سمرید

 کجا بالغت ماه و کجا خیال سپاه
ید چون کاله وریدبه مقنعه بمناز   

 حد خوردبیافت کوزه زرین و آب بر 
 خموش باش که تا ز آب هم شکم ندری

 
 

 مولوی، مثنوی، دفبر اول،سطر ۲۸۵۳
 

 چون خلیفه دید و احوالش شنید
 مزیدآن سبو را پر ز زر کرد و 

 آن عرب را کرد از فاقه خالص
 داد بخششها و خلعتهای خاص
 کیر  سبو پر زر به دست او دهید

 ش بریدچونک واگردد سوی دجله
 از ره خشک آمدست و از سفر

 ش بود نزدیکبر از ره دجله
 چون به کشنر در نشست و دجله دید

 خمیدکرد از حیا و یمسجده یم
 کای عجب لطف این شه وهاب را

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3578/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/8030/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/8030/مولوی_Molavi.html
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 تر کو ستد آن آب راجبوان ع
 چون پذیرفت از من آن دریای جود

 آنچنان نقد دغل را زود زود
 کل عالم را سبو دان ای پش
 کو بود از علم و خوبر تا بش

 خوبر اوستقطره
ٔ
 ای از دجله

 گنجد ز پری زیر پوستکان نیم
 گنج مخف  بد ز پری چاک کرد

 تر از افالک کردخاک را تابان
 پری جوش کرد گنج مخف  بد ز 

 پوش کردخاک را سلطان اطلس
 خدا

ٔ
 ور بدیدی شاخ  از دجله
 آن سبو را او فنا کردی فنا

 آنک دیدندش همیشه بر خودند
 زدندبر 

ی
 خودانه بر سبو سنیک

 زده
ی

ت بر سبو سنیک  ای ز غبر
 وان شکستت خود درسنر آمده

 خم شکسته آب ازو ناریخته
 صد درسنر زین شکست انگیخته

 خم برقصست و بحالجزو جزو 
 عقل جزوی را نموده این محال
 نه سبو پیدا درین حالت نه آب
 خوش ببیر  وهللا اعلم بالصواب
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یس برنامه گنج حضور امروز را  وع یم کنم.  954با غزل شماره با سالم و احوالبر از دیوان شمس موالنا شر  

ید  بخریداسبر یم بردم غم ز کافرم  ***   فزود آتش من آب را خبر ببر  
 

برای خاموش و اینطوری به ما یم گوید که آتش من افزوده و زیاد شد. و هم بطور جمیع  یجانب انسان هم بطور فرد از پس موالنا 

د  . کردنش به آب خبر بدهید  مرا از کافر بخرید.  . و غم دارد من را اسبر میبر  

بیدار شده و یم داند که غمش و دردش بحدی رسیده که باید یک کاری بکند. پس بنابراین راجع به انساب  صحبت یم کنیم که تا حدودی 

هاست باورها این چنیر  دردی که نایسر از چسبیدن به  یکیم داند که دوای  دردهاست فقط هوشیاری و جهان و هم هویت شدن به چبر 

 حضور است. آب رمز هوشیاری خدایست. 

فظیش این است لتحت الرد و روشن بکند توضیح یم دهد. حاال معنای و امروز موالنا این هوشیاری را تا حدودی که ابهام در ما بوجود نیا 

بر اثر هم هویت شدن با این جهان ما فکر یم کنیم که او که یک کافری . کافر همان من ذهنیست. منیت یا یک من مصنوعیست که در 

 را پوشانده و کاری کرده و ما از جنس هوشیاری هستیم.  صل ما زندگیستهستیم در حالیکه ا
ی

یک چنیر  کافری ) کافر یعن  کیس که زندگ

غم و درد کرده.  ر خودمان را او بدانیم( دارد ما را اسبر یم برد و ما را دچاکه ما   

د و  ن  که اسبر شده و آن هم بوسیله باشنده ای که اسمش من ذه  خب اگر یک کیس متوجه است است و در آخر هم یم خواهد ما را ببر

که )که او هستیم اصل ما را   یمما فکر یم کن و  درست شدهما ذهن  فکر در  از آن من مصنویع که  ،نابود کند. آیا شما یم دانید که من ذهن  

دارد ما را اسبر یم برد. ( ح یم دهد یدر سطر دوم دارد توض  

ی  ین کارش خر هست؟ اینکه خودش را از این اسارت آزاد حاال که ما این را متوجه شدیم اگر یک اسبر متوجه بشود که اسبر شده مهمبر

  کند. 

 زنده اسبر این من ذهن  هستیم. هم ب
ی

. بطوری که درد جمیع هدستفردی و هم بطور  طور خب سمبولیک ما االن بعنوان هوشیاری و زندگ

  : در حالیکه یک نگایه اگر به سطر دوم بکنیم یم گوید است برای اینکه همه دارند دیگر! و عادی یک چبر  متداول دن و غم کشیکشیدن 

س  داد شما را ییک نظر  یخدا که مبر  

 نظر از جنس عقیده نیست. نظر از جنس  (نظر یعن  هوشیاری  )خدا به شما یک نظر دادهیعن   
ی

هوشیاری است. نظر  است. نظر  زندگ

هستیم.  آناز جنس  ما اصل ماست و زندگیست و  هوشیاری بر فرم است. نظر فضای پذیرش این لحظه است و نظر   

که در همه کار یم کند . در همه انسانها. هوشیاری هست  خدا به شما یک نظر یک نظر هست یک یم گوید   

 بوده کار یم کند و یم بیند. معنیش اینخب این نظر و این چشم یم بیند. خودش شعور دارد و اصل ماست. حاال که این یک نظر در همه  

سمکه    !! بر

سید که این نظر خر هست س برای اینکه اگر شما ببر از جنس جسم . جوابر که یم خواهید بدهید از جنس جسم خواهد شد. این نظر مبر

فقط از االن ما هم که ما اسبر شدیم که در خط باال هم یم گوید به این علت اسبر شدیم که هوشیاری جسیم داریم. یعن   نیست. االن
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آنها عوض شده و االن هم از جنس نظر  این نظر در بغبر از یک عده ای که مدتها به برنامه گوش کردند و )یک فکری مطلع هستیم 

فکرش به فکرش آگاه است ویل از جنس این لحظه ویل اگر کیس به نظر هوشیار نشده فقط  (تند. هسهستند و هم به ذهنشان آگاه 

 است. 

ها را نشان یم دهد به ما.  یکفکر   اتفاقات و رویدادها و چبر 
ً
و به جای اینکه ما از جسم است فکر یک اتفاقیست که در ما میفتد و اتفاقا

همه ییک هستند. ه هم هست( این لحظه نظر و فضای پذیرش این لحظه ) در ضمن نظر از جنس این لحظ جنس نظر بشویم  

 پس این لحظه، نظر، فضای پذیرش این لحظه و اصل ما ثابت هستند و اتفاقات تغیبر یم کنند. 

سید یم خب شما ن  چیه یا هوشیاری چیه؟ اگر ببر
ی

سید که خدا چیه یا زندگ سید برای توانید ببر سید( ویل اگر  ببر ) البته یم توانید ببر

علت ما را اسبر کرده که ما فکر کرده ایم که ما با این هوشیاری و با هوشیاری جسیم به این جوابش باید بروید به هوشیاری جسیم. 

ها در ذهنمان و رس  یم رسیم. چون فقط آیدن به تجسم چبر 
ی

تا حاال هوشیاری جسیم داشتیم یعن  در هر لحظه از یک فکری نها به زندگ

ی را آگاه بودیم و فکر هم  ون به ما نمایش یم داده. و غبر از آن نظر در ما زنده  یک چبر  از این جسمها که این بعض  چون و وده. نبدر ببر

ی اتفاق میفتد و چون ما از جنس رویداد هستند. یعن  این لحظه بیشبر ن جسم ها ذهن ما نشان یم دهد که در واقع ای لحظه اتفاق را چبر 

زنده بود. ما به نظر زنده بودیم و اگر نظر در ما  حالیکهما فکر یم کنیم که ما داریم اتفاق میفتیم در   . فقط یم بینیم از جنس اتفاق هستیم

پوشانده این نظر را. در این برای اینکه کفر داریم ما و  ( دبخری مکافر   آن را از که گفت )ویل چون نظر بسته است  . اتفاقات در ما یم افتاد 

جنس رویدادها هستیم و چون رویدادها این لحظه اتفاق یم افتند ما فکر یم کنیم که ما داریم اتفاق یم  ز نتیجه از جنس نظر نیستیم و ا

 افتیم. 

در نتیجه ما حس نقص یم کنیم. ها آنطوری که دل ما یم خواهد و ذهن ما نشان یم دهند اتفاق نیم افتند حاال چون این رویداد  

 به ثمر  . بنابراین فکر کردیم که ما این اتفاقات هستیم . در گذشته یک شی اتفاقات افتاده که ما به نظر زنده نبودیم
ً
این اتفاقات کامال

ن رویدادها را ما گرفتیم و یک سییم هم دور و آدر واقع یم توانیم بگوییم که ما درست اتفاق نیفتادیم. و االن  . . ما به ثمر نرسیدیمنرسیده

 ما است. هستیم و این قصه  ا م و یم گوییم این مدیاطرافش بستیم و آنها را دسته کر 
ی

زندگ  

 یم گوید 
ً
ها را توضیح یم دهد مثال فهمیدن یا به  ،فهم ذهن ،اگر فهم  در سمریداز چه باهست هم در تف نهاگر  : امروز موالنا این چبر 

 را فهمید. برای یعن  تباه نیست  )  Understanding)گلییس یم گوییم ان
ی

 اینکه با ذهن نیم شود زندگ
ی

ها را یم بینید و زندگ ذهن فقط چبر 

  از جنس چبر  نیست. 

 ما نظر نیستیم ما قصه زندگیمان هستیم. مر یعن  قصه. سخر در قصه هستید؟ این تباه نیست برای یم گوید اگر 

 
ی

ر کردم و یا بچه ام به فالن جا به من این کارها را کرده یا اموالم را در ما خر هست؟ خب همش من  قصه زندگ از دست دادم اینقدر ض 

ها را که   محرف  هست .. برای اینکه نگوش نیم دهد.. این چبر 
ی

شود که ما با رویدادها هم هویت بشویم و این رویدادها   یمنقص های زندگ

 د؟ نه نیم شود. و کامل بششما تا بحال رویدادی دیده اید که  آیا ند. و کامل بشرویدادها   اتفاق بیفتند و بعد این 
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ید و شما را از جا یم کند خب معلوم است که این لحظه برای شما بسته است و در این ه هر لحظ ویل اگر شما بعنوان رویداد  بریم خبر 

 نیستید و از جنس رویداد هستید. لحظه 
ی

 نظر نیستید و از جنس زندگ

حاال شما حساب کنید .. حاال این رویداد میاد شما را ار جا یم کند و بعد لحظه بعد یک رویداد دیگر شما را از جا یم کند و بعد لحظه بعد . 

 ها هستیم که نباید باش
ی

  . نظر این لحظه کامل است . یم و  باید از جنس نظر باشیمکه ما دسته ای از نقص ها و هم هویت شدگ
ی

زندگ

یک شی . هستیمشی به ثمر نرسیدن که ما یک   مویل ما فکر یم کنیم و یا اینطوری یم دانی. هیچر کم ندارد . شما در این لحظه کامل است 

 است که ما به شعت میر  کامل کردنش در کجاست؟ در آینده. برای هخب این شی نقص ها االن که نقص داریم کلید  . نقص ها هستیم 

چرا    برای خدمتتان لیک در ره و سفرید *** هزار حاجب و جاندار منتظر دارید : یم یم رویم آینده . در همیر  غزل هم یم گوید که ار د

 در ره و سفر هستیم ؟ برای اینکه در آینده به نتیجه برسیم. ما دائم
ً
 ا

 گذشته وجود ندارد( که گذشته هم    و  من ذهن  به ما یم گوید االن که اوضاع خوب نیست
ً
تمام شده ) البته که اینطور نیست چون اصال

 از جنس فکر شدیم و االن این ویل فکر اتفاقیست که در شما یم افتد و شما از جنس فکر نیستید. گذشته و آینده یک فکر هستند. 
ً
فعال

 است. است درد مرض در واقع که این . مبتال هستند آن که همه به صیبت و این مرض  م
ی

ویل چون مرض غم است و مرض افشدگ

 شد. کند که این ممکن است یک مریض  با  یممتداول است هیچکس فکر ن

پس کلید تکمیل نقص ها در . من از جنس نقص هستم. من ذهن  یم گوید گذشته که تمام شده و االن هم که من این نقص ها را یم بینیم 

به آینده بروم زودتر به یک وسیله کنم برای رسیدن به آینده و هر چه شیعبر و پس من باید این لحظه را پلکان کنم کجاست؟ در آینده. 

 مبر 
ی

 زندگ
ی

هست به این ترتیب پوشیده یم شود و شما باید متوجه باشید این قضیه را. از همیر  گفته های سم. این لحظه که خود زندگ

 ساده است. هم موالنا و ببینید که خییل 

افزوده شده. هر چه شما بیشبر عجله دارید بروید به آینده تا به ثمر یعبر یم رود به آینده پس آتش شما شما اگر امروزتان از دیروز ش 

ی نیست! خب لحظه بعد هم یم خواهید بروید آینده و لحظه بعد هم یم خواهید . برسید  ی نیست آینده به جز مرگ خبر آینده که خبر

   شما از فرمها که نیمبروید به آینده برای اینکه 
ی

ید . زندگ  بگبر
ی

هستند که اتفاق یم که برای شما اتفاق نیم افتند. رویدادها توانید زندگ

 در همیر  نظر است. 
ی

 نیست. زندگ
ی

 افتند. در رویدادها که زندگ

 

 بخش دوم: 

 : حاال یم گوید 

س سید.    خدای داد شما را ییک نظر که مبر    چنان راست نیاید ***گشت   یر  گشت و چن  انچن: دیگر یم گوید در جابی یا شما نباید ببر

چون هستیم یعن  یم خواهیم ببینیم که چطوری خب ویل ما یم خواهیم ببینیم که چون هستیم .   مدانید که چونید مدانید که چندید

چه فایده دارد که اضافه . خب این که گفیر  ندارد ناقص هستیم دیگر! چند هستیم یعن  چقدر داریم چقدر به ما اضافه شده. هستیم

 . نشد
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ها  ها و از چبر   اگر بدانید که چقدر هستید یعن  شما هم هویت شده اید با چبر 
ی

مدانید که چونید مدانید که  : یم خواهید. یم گوید  زندگ

برای اینکه به محض اینکه بدانید که چونید و  شما یم توانید این پیغام را از موالنا بشنوید که مدانید که چونید مدانید که چندید  چندید

 خب من االن چطوری هستم؟ که د  ید یم پرسیدار یعن  چندید 

گل دارد. رویش  که را دیده اید  . گلیم  مثل گلیم هستیم ا میعن  چه؟ یعن  نقصهام چطوری دیده یم شود.  « هستم چطوری»یم دانید 

و میاد که همان رویدادهای بد هستند که برای ما اتفاق افتاده. وقنر که گلیم را  خییل بد بنظر این گلها خوب بنظر میاد و بعض  ها  از بعض  

 ما هست جمع یم کنیم  نقش و نگار این گلیم را  
ی

 خوب بنظر نمیاد. ما باید برویم در آکه زندگ
ً
گلهای این گلیم را درست کنیم. اگر ینده  کال

سیم!! که این غلط است.   مبر
ی

 درست کنیم این گلیم را در آنصورت به زندگ

ی. نیست   همچیر  چبر 

یط شده برای اینکه این گل را درست یم کنیم آن ییک گل خراب یم شود . این ذهن است که دارد قضاوت میکند و  قضاوتهای ذهن همه شر

 در  گل  . است 
ً
 دارد که به ما خر یاد دادند. کدام گل قشنگبر است. آن اصال

ی
ون دیده یم )لیم گبستیک  ما هست و از ببر

ی
که الگوهای زندگ

 ( که شود 
ی

  نیست. زندگ

یدسه بچه زان نظر این دم که اگر   : یم گوید   و س یم گوید خدا به ما یک نظر داده ما از جنس آن نظر هستیم . حاال پ   کر بر خبر
ً
اقعا

ک زاویه دید را در ذهن تجسم کنید این از ی ،فکر را این را قبول دارید که ما از جنس نظر هستیم؟ نظر در مقابل عقیده. اگر شما شما 

 است. نظر شما هستید. نظر این لحظه هست جنس ذهن است و  از جنس فکر است 
ی

نظر نظر از جنس ذهن نیست. نظر از جنس زندگ

 هست
ی

د. فکر اتفاق یم افتد و ما اتفاق نیستیم. پس ما   ت در این لحظهنظر فضاداری شما اس . زندگ که عقیده و فکر از آن بر یم خبر 

ها در آن عوض یم شود. این خییل مهم است. فکرهایمان نیستیم.  ما فکر  یم کردیم که ما هستیم که عوض  تا حاال نظر ثابت است و چبر 

ها هستند که عوض یم شوند. این لحظه ثاحاال یم فهمیم که ما ثابت هستیم و یم شویم.  ت است و ما همیشه این لحظه باین چبر 

ود جلو!! شما در این لحظه هستید. شما تا بحال شده که از این لحظه تکان بخورید. ویل بنظر میاد که این لحظه هستیم. همیشه  یه مبر

 نه اینطور نیست. 

در این : این لحظه باز میشوید و همه چبر  را در خودتان جای یم دهید که یم گوید با فضاگشابی این لحظه ثابت است و شما نظر هستید و 

ها  بحر در این بحر همه چبر  بگنجد ند. فکرها  در چبر  ت را نشان یم دهند. این اتفاقات شما ااتفاقشما اتفاق یم افتند و فکرها بر یم خبر 

 نیستید. شما خر هستید؟ از جنس نظر. 

سید  حاال یم پرسید نظر چیه؟ یس میفنر توی ذهن. شما نیم توانید ببر س. برای اینکه اگر ببر توانید بکنید.  یمخدا چیه؟ چنیر  سوایل نمبر

شما فقط یم تواب  به خدا زنده بشوی در این لحظه دیگر  کار را کرده ایم دیگر! میر  اگر این کا را بکن  میفنر توی ذهن و گم یم شوی . ه

یس.   ببر
 چبر  دیگر نیم تواب 

ی.   و بر خبر
یس مست یم شوی . این سکر یعن  مسنر یاگر چه زان حاال اگر ببر خدا به شما یک نظر داده که   نظر این دم به سکر بر خبر

یادتان باشد .. این دم خود همیر  نظر است. شما آن هستید نیم پرسید که این چیه. گر چه االن که داریم ما صحبت یم کنیم در این دم 
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فضای این لحظه است که برای شما بر نهایت است . این باز یم میر  نظر هزمان است. نظر از جنس مکان است. ویل این دم از جنس 

ها در آن اتفاق یم افتند و آن رویدادها شما نیستید شود  و فکرها که رویدادها را نشان یم دهند اتفاق یم رویدادها اتفاق یم افتند  . و چبر 

جنس هیجان است در شما اتفاق یم افتند. شما یم توانید خشم تان را نگاه  از خشم شما  . جنس هیجان استافتند . رنجشهای شما از 

 جنس خشمم نیستم. یواش یواش خشم فروکش یم کند. از من کنید و بگویید 

یم باید ببینم که ما مست خر هستیم؟ ما مست ااگر به سکر یعن  به مسنر ما از این  که ما از هر فکری ین هستیم  نظر از این لحظه بر خبر

د یم خواهیم از آن شبر بد اب بدوشیم  شیمو که در ما بر یم خبر  یم از آن. اینها همه رمز آن انرژی است که یا یا آب بدوشیم یا شر  بگبر
ی

زندگ

موخر یا موج هایش نیست. وقنر بارها گفتیم که موالنا ما را به دریا تشبیه یم کند و موج ها در دریا اتفاق یم افتد ویل در ما را مست کرده. 

 های شما باشد. دافتند که این کف ها یم توانند سمبول در یمیاد کفها هم اتفاق م

گوییم االن شما از جنس نظر هستید یم  این که اگر  یک کیس به این یک نظر زنده نشود هر چقدر هم که موالنا بخواند در ذهنش است. 

ید آیا با دانسیر  این از جنس نظر شدید؟ نه این هم یک و سوال نکن چون در اینصورت از جنس عقیده یم شوی  و شما این را یاد یم گبر

 فکر است. 

 . توجه یم کنید؟ دانسی   به ذهن تبدیل هوشیاری نیست

که من دردهایم زیاد شده و احتیاج به کمک دارم و باید کاری کنم این دانسیر  انسیر   شده . همیر  د ن کیس که یم داند آتشش زیاد آحاال 

 وجود دارد. بیش از حد درد دارید و این بر هر علنر خییل مهم است. وقنر که شما یم دانید 

و نظر کیم بیدار حضور هوشیاری این جوبی کنید این نشانه این است که در شما  چارهبه یک علنر است و شما یم خواهید همیر  دانسیر  

 نفهمد که اسبر است 
ً
س بشود و خشمگیر  بشود و رنجشهای شده وگرنه آدم یم تواند اسبر غم هاش بشود و اصال و گیج بشود واسبر

 نفهمد. 
ً
 زیادی را با خودش حمل کند واصال

 اگر شما  خب اگر کیس بفهمد که درد دارد 
ً
پس بطور  کامل خشمگیر  دانید که االن خشمگیر  هستید میپس بطور کامل درد ندارد . مثال

ر هیل بکه دارید خشمگیر  یم شوید و   یم دانید و در ضمن هم یم شوید خشمگیر  دارید و شما  زد د که کیس حرف ینیم بیاگر شما نیستید. 

داننده وجود دارد که دارد به برای اینکه اینجا یک عنرص  . بطور صد در صد خشمگیر  نمیشوید  سحال دارید خشمگیر  یم شوید خب پ

نباید اینطوری آن عنرص همیر  نظر است. آن خییل مهم است. آن یک تکه ای که یم داند شما شما یم گوید داری خشمگیر  میشوی. 

در فکرهایش گم یم شود در درهایش گم یم شود و نباشد  کیسآن نظر در  باشید آن را شما رها نکنید برای اینکه آن از جنس نظر است. اگر 

 اگر کتاب هم بخواند 
ً
کتاب بخوان و عقیده ها را با کتاب خواندن که آدم به جابی نیم رسد. یه   . فکر است  و  .. کتاب عقیده استمعاال

 ه ب) البته  به خودت اضافه کن
ی

 به ند و بعد برود درس بدهد (. ویل یم تواند انسان کتاب بخوالحاظ زندگ
ً
م پول بدهند و بگویند که آدمثال

ود ریاضیات درس یم دهد ویل   و با این شناسابی کهبا کتاب خواندن نیم شود به نظر زنده شد. با بیا ریاضیات درس بده . خب مبر
 دانسیر 

 تماشا کند.  فکرها را این غمهای من زیاد شده و من از جنس نظر هستم و این نظر یم تواند 
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من هستم و این لحظه فضای وسییع است و من یم بر ای اینکه این نظر این لحظه است و این لحظه  ؟چرا یم تواند فکرها را تماشا کند 

و باید یواش یواش از جنس این تماشاگر نیستم. من همان تماشاگر هستم  . پس من فکرمتوانم از فکرم جدا بشوم و فکرم را تماشا کنم

کنم که من این دردم نیستم ما را به نظر زنده یم کند.   بدانم و شناساب  و بشوم. من یم توانم دردم را ببینم و من یم توانم خشمم را ببینم 

 د. نه با کتاب خواندن. کتاب خواندن و دانش را اضافه کردن فایده ندار 

هابی االن شما ببینید که این  
ی ما و مسنر ما با هم هویت شدن با چه چبر  ون شما یم خواهید و سکر و بر خبر هابی از دنیای ببر

از چه چبر 

ید و همیشه   بگبر
ی

 کشو چسبیدید به آنها. م ردید وش آنها یم گححول و زندگ
ی

 یدن شما از آنها شغول شدن شدن با آنها و زندگ
ی

و زندگ

 شما را مست کرده.  ،ندادن آنها به شما 

 ما 
ً
 تقلنر آنها به ما یم دهند مثال

ی
پولمان زیاد یم شود و مردم یم گویند که این آدم پولدار است و وارد یک گایه اوقات هم یک زندگ

 صد میلیمجلیس یم شویم 
ً
دهند  یمنگشت نشان ون دالر پول دارد. وقنر ما را با امردم به هم ما را نشان یم دهند و یم گویند این آدم مثال

اب تقلنر ما از این کار یم گبر و راجع ما صحبت یم کنند و همه یم گویند که این آدم مهیم است یک   تقلنر و یک شر
ی

یم و مقداری زندگ

 نیست. ما  هبیست دقیقیک رب  ع یا خودمان را باد یم کنیم و این بیشبر از 
ی

یم گوییم انسان باید زنده داریم دوام ندارد! این که توش زندگ

 زنده بشود به این نظر . برای 
ی

 . شویمکه ما به این نظر زنده باین هست  اینکه مقصود بشود به زندگ

د؟ اسمش را گذاشته ر   : پاییر  یم گوید در  ی و تریش را از کجا یم گبر . باغ صفات ز صفات! یعن  درخت سبر  باغ صفات. باغ صفات خدابی

 ن لحظه است. خدابی پذیرش اتفاق ای

به حیوانات نگاه یم کنیم بشویم. ما  یمخب ما که درخت نیم توانیم بشویم برای اینکه ما از آن مراحل گذشتیم. حیوان هم که نیم توان

 به سگمان نگاه یم کنیم یم بینیم که سگمان حالش خییل خوب است یم خواهد 
ً
زی بازی کند هر موقع یم خواهیم با او بازی کنیم او بامثال

 هزار تا مسئله داریم. یم کند و هیچ مسئله ای ندارد ما حالمان خوب نیست و 

آخر چطور یم شود که سگ ما ما از فضای مسئله ها یم چریم.  یل( وموالنا رز صفات یم چرد) بقول اصطالح این برای اینکه سگ ما از 

 هیچ مسوله ای نداشته باشد و ما این همه مسئله داشته باشیم. 

ما باید از جاهای مختلف این را بگوییم تا   شبر نرید کن یافت سبر  و تر از آن شد *** زبون مایه چرایید چونآدرخت مایه از : یم گوید 

 و و درخت  حاال این نظر و این انرژی از درخت خودش را بیان یم کند این موضوع روشن بشود. درخت مایه اش از آن نظر است. 
ً
مستقیما

د و دان آناهوشیارانه وصل است. حیوان بطور غریزی وصل است به   یم گبر
ی

 در حالت تسلیم بش ئمرغزار و به آن چراگاه. از آنجا زندگ
ً
ما

د   هر جور که یم خواهد خودش را از حیوان و از   . میبر
ی

خودش را بیان یم کند. اما ما جلویش را گرفتیم . ( که اینجا گفته درخت )گیاه زندگ

 وقنر چند  . که بعض  موقعها ما درخت یم شویمگرچه    !! ما که نیم توانیم به پاییر  و یا عقب برگردیم وبشویم حیوان یا درخت
ً
ما مثال

وب ال  یممده پاییر  و رفتآو فکر یم کنیم که این من ذهن  رفت!! نه هوشیاری ما هست که یک یم خوریم مست یم شویم گیالس مشر

 فاصله گرفتیم . سالها . آخر ما که بیاید برویم بسوی درخت ما از درخت خییل بسوی درخت
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   روان شمابسوی آسمان هیم پرد : یم گوید  تعایل است. چاره همیر  است که موالنا  ارهحاال چاره خر هست؟ چاره همیر  نظر است. چ

ید یعن  بروید باالها. یه مرتب موالنا   یم گوید که بروید آسمان. شما باید از این مرحله فکر و هم هویت شدن با رویدادها ببر

و موالنا هم مرتب تکرار یم کند هم دریا را هم آسمان را. آسمان فضاداری است . آسمان کجاست؟ آسمان را بارها گفتیم هزار بار گفتیم 

 ستاره. این ستاره ها فکرهای ما و رویدادها هستند و ما خود جرم یک شی خایل هست و یک شی در آسمان اگر دقت کنید یک فضای 

. شما که نیم پرید . لحاف د شما رفتید و زیر لحاف خوابیدید ما آسمان خایل هستیم. و اینطوی که موالنا تمثیل دیگر یم زند که یم گوی

مثل لحاف کشیدیم روی خودمان و رفتیم ) که باورهای ما هستند که با آنها هم هویت شدیم ( پوشش ذهن را  . همیر  پوشش ذهن است

 
ی

 . لحاف نیم گذارد  خب. زیر آن خوابیدیم بعنوان زندگ

وب الیک بخوریم تا این ذهن ساکت بشود و   ما را شکنجه نکند.  پس چارۀ ما این نیست که چهار تا گیالس مشر
ً
با خوردن  برای اینکهفعال

وب ما یم رویم به هوشیاری درخنر و  وقنر که ما یل و . بر حال یم شویم. برای اینکه این نظر ظمن اینکه آرامش دارد زنده هم هست مشر

وب الیک   نیست. مشر
ی

وب و یا مواد مخدر از کار یم  بخوریم و بیحال بشویم آنجا زندگ سست و بر حال یم شویم ویل این ذهن را این مشر

 .
ً
 رفت. ما دیگر زنده نیستیم و اندازد موقتا

ی
زنده ن  یعبیحال یم شویم. خب بیحال یم شویم و تن ما زنده نیست. یم افتیم و ویل زندگ

 را در تمام نده بودن هست ویل آنطوری که شما ز 
ی

 !! ، آن آنجا نیستحس کنید  که مرتعش استذرات وجودتان  زندگ

وب الیک ویل مردم چاره ای ندارند و   بخوریم بلکن این شکنجه ذهن متوقف بشود و ما بتوانیم دو یم گویند ما برویم چند تا گیالس مشر

احت کنیم.   ویل چاره اش این نیست. ساعنر اسبر

س ***  ید خدای داد شما را ییک نظر که مبر  اگر چه زان نظر این دم به سکر بر خبر

بصورت گیاه. یا بسوی آنها نیم توانیم پاییر  برویم بصورت حیوان و از طریق رفیر  باال.  ؟بشویم باید آگاهنظر یم توانیم چطوری ما از این 

هفته قبل این . ما ز باالییم و باال یم رویم ما ز دریاییم و دریا یم رویمتعایل .    Trancendente Stateنیم توانیم برویم. اسمش هست 

 را خواندیم. 

 حاال یم گوید 

 دری    غ و غم بدریدهزار جامه ز درد و  ***  چو دیده شود آن خوش نظر طراز خلعت 

 طراز یعن  نقش روی لباس. 

 یم دادند لبایس که در قدیم شاهان یا بزرگان به دور و اطرافیانشان خلعت هم 
ً
به شاعری یا هر  کیس که الیق بود تا از وزرا و یا   بهمثال

د.   شاه خداست و این لباس را یم دهد. د که فرض کنیحاال در اینجا دست شاه خلعنر بگبر

 لباس حضور. کدام لباس را؟ 

به این خوش نظر.. شما نگاه کنید که شما به همیر  به هوشیاری حضور یعن  به این نظر یا نقشش چیه؟ شما ده درصد یا پانزده درصد 

 هست دارید 
ی

 که همیر  خوش نظر است خوش نظر که خود زندگ
ی

و هوشیار یم شوید. یعن  این لحظه شما اجازه یم دهید که خود زندگ

 دید نیک دارد .. 



11 
  

 هستید خب در درخت در وقنر از دید نیک دارد یعن  چه؟ شما 
ی

 را جنس زندگ
ی

 را یم بینید.  یمحیوان زندگ
ی

بینید در انسانهای دیگر زندگ

 یم بینید. ب
ی

 پس خوش نظر هستید. زنده هستید. رای اینکه خودتان آنها را بصورت زندگ

 اطرافتان بصورت معجزآسا تغیبر یم کند. خب حاال اگر به خوش نظر زنده بشوید خر میشود؟ 
ً
برای اینکه فکرهای نییک یم کنید شما. فورا

شما به این خوش نظر اگر زنده بشوید این خوش نظر خودش را از . که مطلق است نیک  . در مقابل خوب و بد دارم یم گویم( نیک ) 

ون . وارد عملتان یم شود. بیان یم کند  ذهنتان  شما را در ببر
ی

ش و سامان یم از عملتان به جهان خارج راه پیدا یم کند. وضعیت های زندگ

 سامان است. دهد. ساماب  که واق
ً
 عا

!  ! آخه ما که سامان نیم دهیم ی که یم گوییم این اصل باید ما یم گوییم هر  چه که بیشبر بهبر عایت بشود ر هر کاری که یم گوییم یا هر چبر 

ی باید اضافه بشود. اگر ا  ضافه نیم شود بدرد نیم خورد. که به ما یک چبر 

 ما باشد. شما به خوش نظر احتیاج دارید  
ی

 . خب این که نیم تواند اصل زندگ
ی

باالنس و ادل و عتدید احتیاج دارید. به یک به دید زندگ

ی چقدر   که از چه چبر 
ی

خب  احتیاج دارید. شما که نیم توانید این را تنظیم کنید. شما یم گویید هر چه بیشبر بهبر است دیگر!! هماهنیک

 خییل ساده گرفتید. قضیه را و در اینصورت شما خییل ساده کردید 

 که خوش نظر است اگر 
ی

 حقیزند که تغیبر زندگیتان را ببینید.  یک ذره شما دیده بشود و اگر پس این نقش لباس زندگ
ی

 از جنس قگ
ً
آرامش تا

 شادی است و این شادی را اگر شما مزه کنید خر یم شود؟ است و اگر در شما ارتعاش کند 

 هست! این چه کاری است که من دارم درد را یکدفعه پاره یم کنید.  و غمدرد و دری    غ آن الگوهای 
ی

نیم گذارید بماند. یم گویید این دیوانیک

 دردساز دارم. هر لحظه این برای من درد درست یم کند. این چه کاریه؟! درست میکنم. من یک من 

 راه که ا نم. حاال حنر در حد باور. آیا شما این نظر در حد باور آیا باور دارید؟  کحاال من از شما سوال می
ی

گر یک درخت یم تواند به زندگ

 راه د
ی

راه داشته باشد. پس من هم یم توانم راه داشته باشم. شته باشد یا اگر یک سگ یم تواند اداشته باشد اگر یک گل یم تواند به زندگ

ته باشم. من یم توانم هوشیارانه هوشیارانه راه داشناآگاهانه راه دارند و من یم توانم همه غزل هم هست که اینها این در حاال همه اینها 

 بشوم
ی

آن . همانطور که درخت وصل است ویل ناهوشیارانه وصل است همانطور  که سگ وصل است ویل ناهوشیارانه. وصل به زندگ

 کند. 
ی

 در دنیای مسئله زندگ
ی

 نه! که ناهوشیارانه وصل است که مسئله ندارد. و شما دیده اید که سیک

س کرده باشد.  س این سگ را هم دیبر  کرده باشد که این آدم دیبر
ی

یس زندگ د سگ را بزند و بگوید بشیر  مگر اینکه آنقدر با یک آدم دیبر بگبر

دش آن سگ دیگر دیوانه یم شود ویل اگر سگ را به حال خو و تکان نخور و دمت را تکان نده. من را که یم بین  گریه و ناله کن. خب 

 بازی کند. ه مسئله ندارد که. هر موقع به سگ نگاه یم کن  دمش را تکان یم دهد و یم خواهد بگذارند سگ ک

وع یم کنیم  ون. خب این کار  ویل ما نه. تا با ما صحبت یم کنند یم گوییم که یم داب  من چند تا مسئله دارم و شر دردهایمان را یم ریزیم ببر

ون چه ویوصل بشهوشیارانه یم توانیم  ما درست نیست. این کار ننگ است برای انسان.  ون که فوران یم کند ببر  و ببینیم این ببر
ی

م به زندگ

 نظم و سامان و چقدر شادی بوجود یم آورد. 
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یم گویید که آخر این همه که غم و بریزد؟ باورتان نیم شود. نه؟ که پیش یم آید شما باورتان نیم شود که از شما شادی به هر رویدادی  

ون بریزد. من خودم  ی. این منبع درد غصه دارم چطور یم شود که از من شادی ببر یک چبر  مصنویع منبع درد هستم. نه نیست چنیر  چبر 

شناسید و یک  اگر شما یک خرده به این نظر زنده بشوید این الگوها را یماست و همیر  را دارد یم گوید یک شی الگوهای درد هست که 

 دفعه یم ریزید دور. 

 

  بخش سوم: 

نگرید چرا به موی و به روی خوشش نیم  ***  ز دیده موی برست از دقیقه بین    

 
 

. یک مرض است و اگر از چشم آدم چه  ماز چش  یم بینید به درد را که چه  مو درست بشود شما هر پلک و چه توی چشم  پشتمو رسیر 

که ما فکر یم کنیم که . باریک بین  ها و از این تجزیه و تحلیل ها از این مته به خشخاش گذاشتنها ید از این و یم گ د ر آغشته یم شود . و دا

 . ه و تحلیل کنیم یما باید برویم به جزییات و جزییات را تجز 

یم ما بزودی کچرا حاال ما این   ها را بخودمان اضافه یم کنیم ار را یم کنیم؟ برای اینکه ما فکر یم کنیم که اگر این شیوه را در پیش بگبر چبر 

تعدادی دوست اضافه یم کنیم فرمهای . بنابراین بزرگبر یم شویم. بزرگبر که شدیم مال دنیا را اضافه یم کنیم دانش را اضافه یم کنیم

حنر یک شی درد به خودمان اضافه یم افه یم کنیم یکشی دانش بصورت باور و فکر به خودمان اضافه یم کنیم جسیم را به خودمان اض

. فکر نیم کنند که اینها را دیگر برای چه به خودشان باید مثل خشم ها و رنجش ها را هم بخودشان اضافه یم کنند خییل ها دردها  کنیم ... 

 نند! یم کاضافه 

.. حاال این استداللها آخرش یم رسد به من ذهن  . برای اینکه هر چه که ما بیشبر باریک بین  یم اللها د ک بین   و این استیم گوید این باری

 در بیاورید . این موبی که کنیم بیشبر به ذهن یم رویم. هر چقدر شما 
ی

از مته رو خشخاش یم گذارید تو ذهن که بکنید و از یک جا زندگ

ون توی  تر یم شود و بیشبر درد میاورد. از چشم میاد ببر  و تبر 
س.  از  چشم بزرگبر  اول گفته مبر

. آن دیده اید که این همه بحث یم کنند راجع به خدا و راجع به دین و این آدم آن ییک را محکوم یم کند و آن ییک این ییک را محکوم یم کند 

 در نمیاد. کنید و بحث و جدل  .. یم گوید که حقیقت پیش من است و شما اشتباه یم  
ی

 همه دقیقه بین  هاست و از اینها زندگ

 دقیقه بین  بکنید آن نظر پوشیده یم شود. از اینها سامان و نظر در نمیاد. شما 

اگر ( است. به ما گفت که آدیم دید است و بقیه پوست و گوشت در واقع هفته های قبل )دید ما   برستد از دقیقه بین  هاز دیده موی 

عقیده یم بیند و فکر یم بیند یم رود دقیقه بین  یم کند. دقیقه بین  کیس که فقط   جنس عقیده باشد و از دید شما از جنس نظر نباشد 

  زاده نیم شود. فکر یک رویداد است. حاال توی فکر است. از فکر که 
ی

 چه فرق یم کند که اینطوری باشد یا آنطوری باشد. زندگ

 ه این نظر زنده بشوید. شما باید ب
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یا این جمله ای که نوشتیم چه باید بحث کنیم که تو درست یم گوبی یا من درست یم گویم. یا تو خدا را بهبر تعریف یم کن  یا من؟ ما برای 

ی است؟ مال گ بهبر است؟ یا گ بهبر حرف یم زند؟  یا چه کیس راجع به خدا و یا در سخنوریهابی که مردم یم کنند چه کیس سخنور بهبر

 بهبر صحبت یم کند؟؟؟ 
ی

 زندگ

 این حرفها چه فایده ای دارد؟! 

 فت که فقط نپوشانش. گاینها ایجاد نظر نیم کند. شما این نظر را  

ما تفسبر آنطوری نیم کنیم. کافر یعن  کیس که دقیقه بین   (لحاظ مذهنر البته کافر نه ب)اول گفته تو اول مشخص کن که آیا کافری یا نه. 

 پوشانده. و اصل ما را به اسارت گرفته. شما باید خودتان را آزاد کنید. یم کند و این نظر را 

زنم و چشمم  اینقدر من دقیقه بین  کردم و باریک بین  کردم که یکدفعه یک من ذهن  باال آمد مثل مو و هر دفعه که پلک یمحاال یم گوید 

 ه درد آغشته یم شود. ما هر چه را که یم بینیم به درد آغشته است. را باز یم کنم وهر چه که یم بینم این ب

انم و یک بندی دورش کشیدم و دبه همان ترتیب که من خودم را یک دسته نقص میبرای اینکه با دید درد یم بینیم از دید نظر نیم بینیم. 

 قصه من هستم و این یم گویم که این 
ی

 همانطور یم بینم. هم خب آن ییک را  این قصه ناقص است. من است و زندگ

 دارید شما ببینید که بچه تان را یا همشتان را چطوری یم بینید؟ اگر 
ی

از جنس نقص هستید و یک دسته نقص هستید و یک قصه زندگ

 هم برای آنها درست کردید. نقص یک دسته 

 پشم که به حرف من گوش نیم دهد و درسش را 
ً
سیم یم خوب نیم خواند و کار درست و حسابر ندارد و عادتهای بدی هم دارد. یک مثال

 کشید دورش و دسته کنید که این یم شود پشتان. 

م هم که به حرف من گوش نیم کند وآن شوهری  درسش را هم که و پیدا نکرده که شوهر خوب   . که من یم خواهم نیم کند هم  دخبر

 . شما  دخبر به حرف من هم که گوش نیم کند یک کیم هم که نافرمان است. یک بندی هم بکشید دور او و این یم شود  . نخوانده

مان را هم اینطوری  و یک سیم و همش ما هم که هزار و یک تا اشکال دارد و پر از نقص است پس ما پشمان را آنطوری یم بینیم و دخبر

 . هم دور او یم کشیم و یم گوییم که او هم که اینطوری هست 

حاال چرا همه اینها را دور نیندازیم و پس ما فقط نشستیم آنجا و از همه نقص درست کنیم و به هر کیس که نگاه یم کنیم نقص یم بینیم. 

  نشویم. ا را نبینیم؟؟ چرا همان دید همان هوشیاری .. چرا خد نظر به موی و به روی خوش ناظر و همان 
ی

 از جنس زندگ

 در این لحظه به نظر 
ی

 را بشناسیم. به زندگ
ی

در این لحظه باید زنده بشویم. باید از جنس این لحظه گفتیم ما بوسیله فکر نیم توانیم زندگ

یک  هاین لحظه را کردنقص ها هستیم و زود باید برویم به آینده  دستهنشان دادن به ما که ما این بشویم. کار این من ذهن  این است که با 

 وسیله برای رسیدن به ثمر رسیدن این نقصها. 

لحظه است و من یم خواهم به یک دوسنر نگاه کنم یا به یک  اینخب ) حاال من نقص باشم یم گویم اگر یک کیس را یم بینم اگر من 

 نیم شنا
ً
سم( یم خواهم ببینم این آدم بعنوان وسیله برای اینکه من این لحظه را وسیله یم بینم دیگر. کیس که دارد رد میشود و من اصال
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وسیله. خب این آدم هم که از این جا رد یم شود م؟ یک این لحظه را یا من باید زنده بشویم به آن یا نه . حاال چون زنده نیستم خر یم بین

؟!! که این دسته نقص را به نتیجه برسانم. بعنوان وسیله   یم بینم که آقا شما چکار یم تواب  برای من بکن 

 من نیم توانم هیچ کاری بکنم! . هیچر 

ید بدرد من نیم خورید. خب  یف ببر  پس شما تشر

 حاال یک نفر دیگر بیاد و باز دیگری بیاد.. 

دکبر هم که نشدی که حاال ما به بچه مان هم بصورت وسیله نگاه یم کنیم که شما خر یم خوایه بدیه به ما!! شما که مهندس که نشدی 

یم از یم که از آن شبر بدوشیم. ما به همه بگوییم که بچه ما مهندس و دکبر است و افتخار بکن  بگبر
ی

 انرژی زنده کننده و زندگ
ی

آن زندگ

یم.  . بگبر
ً
 حاال خر شدی؟ ویل چون نشدی چه فایده ای دارد اصال

 از این بازیها دست برداریم. ما باید 

. چه کمیک به من یم بگو حاال تو خر شدی حاال . حاال یم گوید با این حرفهابی که زدیم با این کارهابی که کردیم که همیر  دقیقه بین  بوده 

 ؟کن  و چه فایده ای خوایه داشت

 یم گوید تو به من بگو که خر به من اضافه خواهد شد. ئدااینها همه کار من ذهن  است که  
ً
 ما

 . اینها همه تمثیل شما از این سیستم باید در بیابی و به مو و به روی خوش او 
ی

؟ او کیه؟ زندگ ات و نگاه کن  هستند و برای یک شی تغیبر

ی بوجود یم آورد و چطور به شما مربوط یم شود. هر شعری که یم خوانیم   شما ببینید که در شما چه تغیبر

 در شما وجود دارد. و شما چه کاری یم توانید 
ً
هابی که االن یم گوییم حقیقتا

یآیا این چبر   بکنید. یم توانید بر اساس هر سطری  و چه تغیبر

 : یم گوید 

 چه محرومید *** ز   
ی

 از بندگ
ی

ینکه ما آقا و شور بشویم و انگشت از حرص ا   غورها همه پختید یا که کور و کریدز حرص خواجیک

 نحداقل این نقص های ما را که ما فکر یم کنیم نقص هستند نبینند. ما فکر یم کنیم که ز و  . ا بشویم و مردم ما را قبول داشته باشند من
ی

دگ

. ما 
ی

 ما نظر هست که همیر  لحظه کامل است. چکار  باید بکنیم؟ بندگ
ی

 همیر  نقصها است. زندگ

 هستید 
ی

 یعن  اینکه شما بدانید که از شما از جنس زندگ
ی

 زند بندگ
ی

 یم شوید. بنابراین همان نظر یم شوید و از همان نظر بودن هم دست گ

   بر نیم دارید 
ی

 که این یم شود بندگ
ی

 ما خودمان را محروم کردیم. شما ببین. ویل از حرص آن خواجیک
ی

 را ما ترک کردیم و از زندگ
ی

د یاین بندگ

  ؟که اینطوری هستید 

 روی خودش کار کند. هر کیس خودش را باید زیر نورافکن قرار بده 

ی یم کنید ببیند که چو اگر وقنر که به شما یم گویم این شعرها را بخوانید  وع یم کنید به حرف زدن یا فکر کردن  . ه تغیبر یک وقنر شر

 باید فقط خودتان را تغیبر بدهید. دفعه همشتان یا بچه تان یا دوستتان یادتان یم افتد. بدانید که شما زیر نورافکن خودتان نیستید. شما 
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یم توانیم دیگران را عوض کنیم. وقنر که این شعرها را یم ذاریم. ما ناگر مقدور بود یم توانیم روی دیگران اثر بگتغیبر خودمان  ز ما فقط ا

ی را در خودم باخوانیم شما یاد دیگران نیفتید به یاد خودتان بیفتید.   تغیبر بدهم؟ چطوری از  ید که االن من چکاری باید بکنم و چه چبر 

ی هویت و خودم را باید از آن بکنم؟جنس نظر بشوم؟   از چه چبر 

ند. یک سوراخ   های امریکای جنوبر یک شی از میمون ها را که یم خواهند  در این جنگل  که اندازه اش را یم دانند در درخت ایجاد بگبر

دستشان را وقنر توی سوراخ یم کنند تا گردو را بردارند. و گردو را پیدا یم کنند وقنر که یم آیند با شامه قوی که دارند یم کنند. و میمونها 

ون نمیاد. و این میمون یم ماند آنجا و ندازه سوراخ را طوری  ا در حالیکه نه گردو را رها یم کند و گذاشته اند که مشت میمون از سوراخ ببر

ون!!   نه دستش  را یم تواند بکشد ببر

 همانجا یم ماند . 

یم. وقنر که یم بینیم خب   مان را بکار ببر
ی

ی باید ما نباید بوزینیک گردو گرفتیم یا دو رها کنیم... ما تا حاال چند تا گردو گرفتیم ؟هزار تا  ها  چبر 

ون و آزاد هزار تا گردو گرفتیم. شما باید گردوها را پیدا کنید و دست تان را باز کنید. در آن موقع هست که دست شما از آن سوراخ یم آید ببر

 یم شوید. 

  و برای شور و آقا شدن برای این
ی

ید شما برای خواجیک تتان را به چند تا سوراخ کرده سدکه مردم شما را قبول داشته باشند و شما تایید بگبر

 دوها را گرفتید؟و گر  اید 

 گردو نباشد و گردوی مصنویع باشد خییل دیگر حاالبعض  از این گردوها مصنویع هستند. 
ً
برای . جای تاسف استوقنر که این واقعا

ون.   اینجا معطل شدیم دیگر مثل میمون ها آنجا گبر کرده باشد و معطل شده ....ما هم میمون که   که دستش را نیم تواند بیاورد ببر

 شما باید بندازید که بتوانید محروم کدام گردوها را 
ی

 یعن  موازی نباشد از موازی بودن با زندگ
ی

 در این لحظه که موقیع  شدن؟ بندگ
ی

با زندگ

 موازی هستید که گردو را رها کنید. آیا یم دانید کدام گردوها را شما گرفتید؟ 

ییک ییک رها کنم و خودم را  بگویید که گردوهای من اینها هستند و من یم خواهم دستم را باز کنم و گردوها را اگر یک قلم و  کاغد بردارید 

 آزاد کنم. 

. به هر فکری که شما چسبیدید هر یم گوید این همه شما چسبیدید به این فکرها، هر کدام از این فکرها یک گردو را نشان یم دهد حاال 

 رنجیده یم کند این گردوست. و خشمگیر  یم کند ناراحت و فکری که در شما بوجود میاد و شما را 

چطوری گردوها را گرفتیم و حاال با شناسابی این گردوها ... حاال دستتان در آنجا گبر است. حاال ما هزاران جا دستمان گبر است. هزاران جا  

ی در شدن یعن  گرفیر  گردو . گرفهم هویت هست. هر کجا که شما را اذیت یم کند در آنجا یک گردو شناسابی یم کنید؟  یر  یک چبر 

ون. گایه اوقات یک باور است و شما یک باور را گرفتید   و شواهدی گرفتید که انگار این باور درست نیست . شما بدتان میاد. ببر

د و بگوید آقای بوزینه این گردو نیستاگر  خودت را بیخودی اینجا  !! شکارخر برود و آن بوزینه ای که دستش توی درخت گبر افتاده را بگبر

 معطل نکن. دستت را باز کن اینجا و خودت را آزاد کن. 
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گوش یم به همیر  دلیل اسمش بوزینه است. ویل ما یم توانیم شناسابی کنیم. و به همیر  دلیل است که شما به این برنامه  بوزینه نیم فهمد. 

 کنید. 

 رساند؟ 
ی

 این فکرها شما را به پختیک
ً
؟ حاال واقعا این این همه که شما فکر کردید و به فکرها چسبیدید و حاال یم گوید از این فکرها هم پخنر

و رسیدید؟ به بلوغ رسیدید یا کور   Maturityاین درد و فکر شما را پزاند؟ آیا به قول انگلییس ها به آورد آیا بوجود شما درد فکرها برای 

 کرید؟

 فکرها کور و کر کرده!! ما را که این  

ی در اینصورت کور و کر یم شوی. حاال ما  ویهر فکری که با آن هم هویت بش یم تمام و آن را بعنوان گردو بگبر زیاد که گردو بگبر

 یک گردو و ما هم آنجا گبر هستیم. حواسمان به این گردوهاست. هر لحظه 

 خودش زندگیست.  . نظر به گردو نیم چسبد 
ً
 هستید و نظر مستقال

ی
 این لحظه رویشما بدانید که از جنس نظر هستید و از جنس زندگ

اگر نظر بشوید این گردوها را یم بینید. دستتان را باز یم کند وییک ییک دردها و آن قائم است و بدون توجه به گردوها زنده هست. و 

 به آنها افتخار نیم کنید. رنجشهای کهنه تان را یم بینید و یم اندازید و 

اینکه شما یم  دم قوی هستیم یک موضع یا پایگاه ذهن  هست. آر میاد ما بنظ ا وجود دارد کهشما یم دانید که خشم و رنجش که در م

این یک موضع دازم مردم فکر یم کنند که من ضعیف هستم. پس من باید جواب مردم را بدهم. نگویید اگر من رنجش و خشمم را ب

 ذهنیه! 

را کردید توی سوراخ  که این دفعه این گردو پایگاه بسیار خطرناکیست که شما گرفتید. این را ترک کنید و بروید به نظر. دستتان یک 

 رنجش و خشم است. مشتتان را باز کنید و آزاد بشوید. 

یعن  این نظر را که گبر افتاده و آن کافر  تمام منظور این جلسه آزادی است. اولیر  آزادی این است که شما خودتان را از خودتان آزاد کنید. 

این من ذهن  شما خودتان را از دست او آزاد بکنید. و بدانید که اگر شما هر چه زودتر کاری نکنید این کافر شما را نابود یم کند. اسبر یم برد 

ما هر چه زودتر هوشیار به این نظر نشویم  سیارهجمیع بعنوان انسان ما در این ه هم بطور فردی ما را نابود یم کند و اگر بصورت دست

بینید که خییل راحت بیر  آدم ها  یمو کارش ایجاد درد است. ییک از موفقیت های من ذهن  ایجاد جنگ است. همه را نابود خواهد کرد.  

ه یم اندازد و   در یک خانواده که کانون مهر و محبت است چقدر گرفتاری هستفرد بفرد بیر  افراد جنگ و ستبر 
ً
ترکیب در  . ببینید که مثال

 . یک زن و شوهر و دو تا بچه چقدر مسئله وجود دارد 

 گ اینها را ایجاد یم کند؟ من ذهن  

 فرد هم همینطور است. در سطح خانواده و در سطح  . ظر  همیر  درمان خر هست؟ 

 باشم پس دارم به خودم ظلم یم کنم . گ یم کنه؟ من ذهن  . حاال من که بخودم ظلم یم کنم برای اینکه اگر پر از رنجش و خشم 

و شور شدن و اینکه مردم من را با انگشت  شدندقیقه بین  و حرص و بزرگ دوای من چیه؟ همیر  نظر. همیر  بینش و شناسابی که من با  

 بخاطر سوادم بخاطر پولم یا بخاطر مقامم ... این بدرد من نخواهد خورد. نشان بدهند 
ی

نه اینکه اینها بد هستند! اگر بخواهم از اینها زندگ
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م ب  و د است. بگبر
ی

شویس یک کیس ممکن است که مقام باالبی هم داشته باشد و با مقامش هم هویت نباشد. فقط منظورش همیر  بندگ

 و خودش را گرفتار کند و کور و کر بشود. خواهد این را به مردم نشان بدهد هست که یم و خدمت باشد. و یک کیس هم 

ید فرشته  ***    در آشنا عجیم وار منگرید چنیر   اید به معن  اگر به تن بشر  

 
 و خداست. چرا آشناست؟ برای اینکه ما از آن جنس هستیم. برای اینکه حیوان با 

ی
او آشناست آشنا گ هست؟ آشنا همان نظر و زندگ

 درخت با او آشناست سنگ یعن  جماد با او آشناست. حاال من هم آشنا هستم. 

 حاال من از شما دارم سوال یم کنم. اگر شما بخواهید مثل درخت به 
ی

این سوال را شما از خودتان وصل بشوید چکار باید بکنید؟  زندگ

سید   . ببر

 که از جنس او هستید مثل آدمهای غریبه یا عجیم وار مثل  
ی

 ییک را ما یم شناسیم و او را یه نگاه یم کنیم ویل  گگنیم گوید به زندگ
ً
ها مثال

 نگاه نکن.    چنیر   در آشنا عجیم وار نگریدیادمان نمیاد که او گ هست!! 
ی

 اصل توست . به اصلت اینطوری اینطوری به زندگ
ی

این زندگ

. با ن در اصل بمعن  شما یم توانید تامل کنید که شما دارید به اصلتان بیگانه وار نگاه یم کنید. گاه بیگانه نگاه نکن. این بیگانه خود تو هسنر

 هستیم. حاال ما آدمها را مجسمه یم  از ما 
ی

 هستند. بینیم. حاال آیا این آدمها مجسمه هستند یا یک جنس زندگ
ی

یعن  همیر  فرشته  زندگ

 
ی

این نظر هم زنده هست و هم هوشیار و هم آرامش دارد و شعور دارد. پس در همه انسانها که ما  زنده.که ما داشتیم یم گفتیم که زندگ

 است. اگر شما درست نگاه کنید یکدفعه یم بینید که این زنده است. بصورت مجسمه یم بینیم یک فرشته 

به اصل فرشته است. و یعن  اگر به تن مجسمه است به معنا  به تند یم گوید ار مجسمه خر هست؟ مجسمه جسم او هست. که د

 است. درخت زنده است حیوان زنده است و ما فرشته نه آن فرشته ای که بال دارد و بال یم زند فرشته یعن  
ی

  زنده و از جنس زندگ
ی

زندگ

 هم زنده هستیم. 

 را با خر پوشاندیم؟ با همیر  
ی

 بچه ام این کار را کرده مسما زنده بودن زندگ
ً
ائل. با همیر  که فکر یم کنیم که ما همیر  نقصها هستیم. که مثال

ر کردم و آنطوری که باید نشده. این کار نباید یم شده و شده و یا این کار باید یم شده و نشده! همشم این کار را کرده!!  و همه اینها را یا ض 

 من است و من مشغول قصه زندگیم هستم من دسته بندی کردم و یم گویم که این قصه
ی

و دارم به آینده نگاه یم کنم تا ببینم که  زندگ

 و گ کارها درست یم شود.  انشاهلل گ به نتیجه یم رسد 

 زنده هستید. شما شما فرشته هستید و کارها گ درست یم شوند؟ کارها این لحظه درست هستند. شما زنده هستید.  
ی

 زندگ

  زنده کامل است. تام و تمام است و هیچ اشکایل ندارد و این لحظه یم تواند در تمام ذرات وجودتان 
ی

 را شما این زندگ
ی

ارتعاش کند و زندگ

 حس کنید . 

 اینکه یس سال پیش فالن کس به من اینکار را کرده. مشغول به خر هستید؟  و حاال شما 

 شما یم دانید اینکه یس سال پیش یک نفر به شما اینکار را کرده این فقط یک فکر است؟
ً
وجود داشته باشد و دیگر این نیم تواند اصال

 یم رسیم این هم فقط یک فکر است. انشاهلل و سیم فقط یک فکر است. و اینکه در آینده هم ما به نتیجه یم رسیم و به ثمر مبر 
ی

به زندگ

 همیشه فکر خواهد بود. 
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ی مربوط به گذشته و آینده یک فکر است. شما همیشه در این لحظه هستید و  ی هر چبر  فقط در ذهن یم توانیم با این برخورد کنیم. چبر 

 نیست. 
ی

ی که زنده هستکه در ذهن با آن برخورد یم کنیم در آن زندگ  و شما از جنس این لحظه هستید.  این لحظه است آن چبر 

 است بعلت مسنر و چسبیدن به دنیاحگفت که 
ی

 از آن نظر شما بر خبر هستییف که این دم که خود زندگ
وب  به آن نظر حاال ما و  د ی ببر

 عجیم وار نگاه یم کنیم. 

 به 
ی

 نگاه نکنید؟ که این خود شماست. حاال شما یم خواهید به زندگ
ی

 اصلتان با نگاه غریبیک

 این فرشته خود شماست. این فرشته همان نظر است. 

 

 بخش چهارم: 

سفرید و ره در لیک خدمتتان برایدارید    ***      منتظر جاندار و حاجب هزار  

 با حرکت ذهن و فکر خالص بشویم و در واقع باال برویم نه پاییر  پس ما انسانها اگر به سوی باال برویم، از این هم هویت
ی

به عقب  . شدگ

 برنگردیم، از جنس آن نظر بشویم هوشیارانه این دفعه. 

ها هم هویت شدیم، االن آگاه یمما از جنس آن نظر و هوشیاری بودیم، وقنر آمدیم این ج  و خودمان  . ها شویم به آن چسبیدنهان با چبر 

جاندار هم به معن  )و  (دارپرده و  حاجب یعن  دربان)شویم که شویم. در این صورت متوجه یمکنیم و دوباره از جنس نظر یمرا آزاد یم

 که شمشبر دستش هست. جان
(دار و هم به معن  نگهباب   

هابی هست که گرفتیم، مثل موالنا صحبت کرد که ما یم ر قبلطو در س
ترسیم. برای اینکه ما اسبر تن هستیم و ییک از اقالم تن همیر  چبر 

فرم های هیجاب  و فرم های جسیم.  ،های ذهن  فرم ،باورهایمان  

هابی که هن  مثل باورهای ما، تمام فرمهای ذهای به طور عمده سه قسمت هستند. ییک فرم. فرمتکرار یم کنم این سه تا فرم را من مرتب 

مثل اتومبیلمان متعلقاتمان هر های جسیمبا آن هم هویت شدیم، فرم هیجاب  مثل خشم و ترش که با آنها هم هم هویت شدیم. فرم

ی که به شما تعلق دارد و حاال یم ها را از دست بدهید. تریس که اینچبر   

«ها هم بچسبم؟شود از جنس خدا بشوم و به اینا بچسبم و از جنس نظر هم بشویم؟ نیمها ر شه همیر  خب از جنس نظر بشوم، نیم»  

«همیر  باورها را داشته باشم که چسبیده ام ویل از جنس نظر هم بشوم؟»  

!! شود شود. نیمنه نیم  

س. هزار تا نگهبان شمشبر به دست و دربان که حاال یم
منتظرهستند به شما خدمت کنند. این را باید نگذارد به شما آسیب برسد گوید نبر

 را هم به صورت ذهن ما نیمزنده بشوی تا متوجه بشوی. همه چبر  را ما به صورت ذهن نیم
ی

توانیم بیان کنیم. در توانیم دربیاوریم. زندگ
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ترکد. ای اینکه این شکمش یمتواب  جا بدیه بر حد را در تن کوچک نیمنهایت و هوشیاری بر شما بر  باش!  گوید مواظبسطر آخر یم

ندرید شکم هم زآب تا که باش خورد    ***     خموش بر حد آب و زرین کوزه بیافت  

شود به هوشیاری بر نهایت. یعن  یک کوزه زرین آب بر نهایت پیدا کرد و خورد. کوزه زرین همیر  انسان است. یک دفعه زنده یم  

شود. هرموقع در شما همه باورها جا شد. همه فکرها جا شد. هرجور شکل کنید و بر نهایت بزرگ یمیمیک دفعه این لحظه را شما حس 

کنید. در ها شما قضاوت من دار نیمبه اینیعن  زدب  جا شد. نژادی جا شد. هرجور نشستن  جا شد. هرجور حرف دین و  انساب  هر جور 

اید. حد شدهآن صورت شما از جنس هوشیاری بر   

توانید توی ذهن بگذارید؟توانید در کوزه بگذارید؟ یمحد را یماین هوشیاری بر  آیا   

درد. جا مواظب باشید شما دارید... اگر زیاد توی ذهن باشید و اینها را در کوزه جا بدهید، شکم کوزه یم»گوید: موالنا در آخر این غزل یم

«شوی توی ذهن. نیم  

«ام. من حقیقت را توی باورهایم جا داده»کس نباید بگوید   شوی. هیچدر هیچ باوری جا نیمحقیت   

ی نیم دهد و هم هویت با من ذهن  هست. حتما من دارد. هم خودش را فریب یماگر بگوید حتما هم شود. و شود. جا نیمهمچنیر  چبر 

 دیگران را. حاال... 

حاال گفتیم که ما در ره و سفریم... علتش را قبل گفتم چرا؟    

واقعا اتفاق افتاده د یعن  که یک دست نقص هستیم برای اینکه قصه زندگیمان هستیم. قصه داریم. حاال قصه ما چه درست باشبرای این

ی که ما قصه کرده کند. قصه قصه ایم، نه در ذهن ما درست کرده باشیم و هیچ حقیقنر هم نداشته باشد هیچ فرقر نیمباشد، آن چبر 

کند برای اینکه اصال وجود ندارد. تمام شد رفت. ه است. قصه دروغ یا راست هیچ فرقر نیمهست. ما را به خودش مشغول کرد  

 زنده در این لحظه هست. هرکیس به این زنده نیست در قصه هست. هر موقع شما تفسبر 
ی

ی که وجود دارد این نظر و زندگ آن چبر 

کنید در قصه هستید... یم  

 خوب است. کنید تفسبر یم»کنید؟ تفسبر به خر یم
ی

« زندگ  

 خوب است برای اینکه هرموقع بهش نگاه یمسگ یم 
ی

خواهد بازی کند، پیش آدم باشد... کند. یمکنید با مهر به آدم نگاه یمداند زندگ

 چرا خوب است. درخت هم نیمخواهد مهرو وفایش را نشان بدهد. اصال نیمیم
ی

 چرا خوب است... سنگ هم گوید زندگ
ی

گوید زندگ

گوید... نیم  

 یماین
ی

 چرا خوب است. ها هم تسلیم هستند و در حالت تسلیم زندگ
ی

 هستند. ما باید دلیلش را پیدا کنیم زندگ
ی

کنند. موازی با زندگ  
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 خوب است؟ االن به شما بگویم 
ی

 خوب است؟»زندگ
ی

بله. چرا خوبه؟ « زندگ  

رود. خالصه کارها جور هست... به این دلیل دانشگاه یم النام فبچه شود و شود. کارم دارد بهبر یمخب برای اینکه پولم دارد زیاد یم»

«خوب است.   

 پس دلیل دارید که خوب است
ی

!!! به این دلیل خوب است؟  زندگ  

 بدون دلیل خوب است. اگر شما به دلیل یم
ی

 خوب است، آن تفسبر قصه هست. یعن  قصه من این هست که تا نه زندگ
ی

گویید زندگ

 بیشبر قصه بنظر خوب یماینجا جور در آ
ی

آید. مده است. خوب معلوم هست تا یس یا یس و پنج سالیک  

 هم نیم
ی

 دارد خراب یمحاال االن به یس و پنج سالیک
ی

وع یمرسد. یس و پنج سالیک شود به خراب شدن. چه شود. یواش یواش یک قصه شر

؟ یمیم  ممکن است این قصدانم در چه سن 
ی

هابی داشته باشد که خوبیش به بدیش در انسانگوییم در بیست یا یس سالیک
ها ه یک چبر 

 بچربد. 

خواهیم بخریم. خواهیم خانه بخریم. فرش یمدار بشویم. ش کار رفتیم. یمخواهیم بچهدهیم. یمکنیم. خونه تشکیل یمازدواج داریم یم»

 خوب است... بچه
ی

«دار شدیم خالصه. پس زندگ  

 خوب است؟ نه! 
ی

 پس زندگ

 این لحظه، در شما شعلهنظر و زن
ی

کنید،  تفسبر یماگر ور است. خوب و کامل هست. شما زنده به آن هستید. نیازی به دلیل ندارد. دگ

 پس در قصه هستید. 

. تواند خراب بشود. چهارتا ستون را از این قصه بکش، کل قصه یمقصه فورا یم  رود به نابودی. باید تا آخر عمر گریه کن   

ی که  ریزد و بیا درست کن. آید، حاال چهارتا هم نه ییک از آنها کشیده بشود، بقیه فرو یمبه نظر خوب یمهمیر  چبر   

 ازشان یمحاال بعض  قصه
ی

پریس خییل مسئله دارند که باید درست بشود و فالن ها اصال ناقص است. حنر در بیست یا یس یا چهل سالیک

ها... و این  

 هم به وجود یمدرست کردن این نقص ث و بیثحیحاال در 
ی

د که از نزدیکان ما آید. مثال ییک یمها هستید یک دفعه یک نقص بزرگ مبر

خییل هم خوب نبود حاال زد و یک سوراخ هم آن وسطش باز شد.  گلهایشاست. این گلیم ما    

ون بیایید. قصه ر حاال بیا و درستش کن... اگر شما در قصه باشید نیم ها را از قبل رسیم االن. البته من اینا باید رها کنید. یمتوانید ببر

 توضیح دادم. 

«در ره و سفریم االن»در ضمن گفت   
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نباشیم. در راه سفریم االن عجله داریم که برویم لحظه بعد. همه عجله دارند.  در ره و سفر کنیم که االن شناسابی یم   

 در لحظه بعد هست، در آینده ا
ی

ست، االن که نیست. گذشته هم که نبوده است. این غلط است. این یعن  توی قصه چرا؟ کلید زندگ

 هستید شما. 

 را بشناسد. گفت این ذهن تباه است و ذهن نیم
ی

ید که اگرو تواند زندگ ) بعدا به  سمرید...  در چه از تباهست فهم نه این را شما یاد بگبر

 این سطر یم رسیم( 

یدیم هیچ و لحافید زیر چه شما    ***     اگر روان آسمان سوی به پردهیم نبر  

 اصل ما هوشیاری است. آن نظر است. االن ما با استفاده از اراده آزادمان، اراده آزادمان چیست؟

اراده آزاد یک چبر  خدادادی توان از او گرفت. نیم هدر واقع حق انتخاب... حق انتخاب انسان اراده آزادش هست. این را به هیچ وج

 هست در ما. این طوری بگویم. 

یم. گرچه که اصل ما، گفتیم به عنوان هوشیاری و نظر یمما یم ها هم هویت توانیم زیر لحاف برویم و نبر آییم به این جهان و با چبر 

یم. یم شویم تا فردیت و جدابی را یاد بگبر  

 که جدابی سطچ را یادگرفتیم، که من یک
یم.  همیر  نفرم او هم یک نفر است... باید از این متولد بشویم و عشق را یاد بگبر  

. هوشیارانه از جنس نظر شدن این دفعه، هوشیارانه!   ییک شدن، از جنس نظر شدن و این را دانسیر 
ی

 عشق یعن  دوباره با زندگ

شویم. قبال ناهوشیارانه از جنس نظر بودیم. االن هوشیارانه از جنس نظر یم  

 . Transcendenceم: پریدن به باال، پریدن به آسمان و از جنس آسمان شدن... نه این آسمان! یعن  جا بازکردن، یعن  گفت

. به باال  ای که ذهن درست کرده است. پریدن از ذهنیعن  تعایل از این مخمسه  . زاییده شدن از ذهن و من ذهن 

 کند؟ کدام ییک کار یم

 دریا بشوید....  و  گوید: به عنوان موج فرو بنشینید یمموالنا هزار بار که 

د به آسمان؟روان شما یم پرد به سوی آسمان روان شما... هیم  خواهد ببر

 اید؟ شما زیر لحاف هستید. خواهد دوباره برود و رها بشود و شما چه کار کردهبرای این که از جنس نظر و آسمان است. یم 

رویم به پوشاند. همان قصه است که با آن هم هویت شدیم و با شعت داریم یمست که این لحظه را یمیلحاف همیر  در واقع پوشش باور 

 آینده، به تصور غلط که در آینده است... این همان لحاف است که این لحظه که ما از جنس آن هستیم، پوشانده ما را. اصل مارا... 
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 ید. گو گذارد این روان برود. یک جور دیگری هم یمنیم

... گوید: این جان ما یم  یم ده در زمیر   رود باال این تن ما فشر

ده بر زمیر  چنگالها(   جان گشاید سوی باال بالها     ***** در زده تن در زمیر  چنگالها  )تن فشر

هابی پست که ما این جان ما دارد یم
. زمیر  چیست؟ همان چبر  ده به زمیر  به آن چسبیدیم. رود باال، این تن ما چنگالهایش را فشر  

یم. شما اراده آزاد دارید. یم ید. اگر نخواهید نیمو ما هیچ نمیبر پرید. خواهید از آن استفاده کنید و نبر  

م... شما اراده آزادتان را االن استفاده کنید و بگویید یم خواهم ببر  

نچرید آن از چون رستید که ریاض آن صفات    ***      از روض به جان اجزای همه چردهیم  

کند. درواقع توضیح بیت قبیل است. و بیت بعدی توضیح بیت قبیل است و همیر  طوری... ها همه به هم کمک یماین  

شود. دوبار شود. اگر یکبار بخوانید باز نیمنید، صدبار بخوانید این غزل باز یمااگر شما این غزلها را مثال پنجاه بار برای خودتان بخو 

شود. بخوانید باز نیم  

ها به اندازه صدبار یعن  یک دو سه تا صد بار... هربار هم یک ده دقیقه شوند، خواندن این غزلبرای کساب  که تازه با این برنامه آشنا یم

 تامل الزم است. 

ی نیمشود شما ینیم بخوانید تامل کنید... سطر به سطر بخوانید و ببینید شما باید شود. کبار بخوانید وهمه را بفهمید. هم چنیر  چبر 

کنم. یه حاال من رویش فکر یم ؟شود رابطه این سطر با سطر بعدی چیست؟ با سطر قبیل خر هست؟ این چه جوری به من مربوط یم

خودتان را  ،شوید. خودتانشوید. زیر نورافکن دیده یمشود و هم شما باز یمش هم غزل باز یممقدار خودتان را باز کنید و یواش یوا

 یم ! بینید. حواستان را ندهید به کسان دیگر. به کسان دیگر ما کاری نداریمیم
ی

 ما در درون ما زندگ
ی

 خودمان زندگ
ی

شود. ما مسئول زندگ

توانیم دیگران را تغیبر بدهیم. هستیم. ما نیم  

س... که همان اول گفت:  س...  که نظر ییک را شما داد خدایییک از کاربردهای این مبر مبر  

 
ً
سند. مخصوصا بنده نیماصال سیم. نه دیگران زندگیشان را از ما ببر  دیگران ببر

ی
زند توانم به شما، یا هرکیس که به من زنگ یمما نباید زندگ

چکار کن. در جزئیات بگویم در فالن جا   

کنم، اینجاش خوب توانیم به شما بگویم: من قضاوت یمشویم. نیمممکن است چراغ باشیم و روشن کنیم شما ببینید، ویل قاض  نیم 

«کنید با شوهرم یا با خانومم چکار کنم؟آقا من این مسئله را دارم فکر یم»زنند: است اینجاش بد است... یک عده ای زنگ یم  

« شناسم این مشخصات را دارد آیا من باهاش باید ازدواج کنم یا نکنم؟ یمیک آقابی »زند: ییک زنگ یم  
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سید. مسئول تصمیم ها را نباید شما از من یا کس دیگری ببر ی و دیدن خودتان و رفیر  به پاییر  وبه این نظر و استفاده از این چبر  گبر

ی خودتان شما هستیخالقیت خودتان، استفاده از اراده آزاد و تصمیم د نه کس دیگری... گبر  

پرسید؟ چرا از دیگران یم  

سند هم نیممن هیچ موقیع به کیس نیم سد گویم چکار کن. اگر ببر «چکار کنم؟»گویم. اگر کیس از من ببر  

«من مسئول نیستم. شما به من بگو چکار کنم... »یعن    

ام نیماین خیانت است. من اگر بگویم تو چکار کن پس دارم خالقیت تو را کور کنم و ب ام بگذارم به شما ه شما هم احبر گذارم. من باید احبر

ید...  ید. شما باید به خودتان ارزش بگذارید و خودتان تصمیم بگبر  و شما باید خودتان تصمیم بگبر

 خودم را خودم بسازم. خودم تصمیم من یک نظر خالق هستم و یم»باید بگویید: 
ی

م... توانم خودم را زیر نورافکن بگذارم و زندگ بگبر

سم.   خودم فکرهای خودم را خودم خلق کنم. از کیس تقلید نکنم. از کیس نبر

البته در خییل جاها ما به مشورت احتیاج داریم ما. با کیس که متخصص این کار هست. مثل مسائل حقوقر یا پزشیک... ما که پزشک  

 ماست و به ما مربوطنیستیم. ویل خییل صحبت
ی

شود. یم ها هست که جزئیات زندگ  

پس رز صفات، باغ  . گوید همه اجزای جان ما )این توضیح بیت قبل است( از باغ روض، )روضه، باغ، مرعزار( صفاتپس دارد یم 

 ...  صفات، یعن  همیر  فضای پذیرش این لحظه، فضای یکتابی

دهد. مگر ما گردش خونمان را انجام یم  Intelligenceشما چه بخواهید چه نخواهید در واقع کارهای عمده بدنمان را هم آن هوشیاری

ل یم  دهیم هوشیارنه؟بدنمان را ما داریم انجام یم Functionا یا همه ذکنیم؟ یا سلسله اعصاب، یا هضم غخودمان هوشیارانه کنبر

 نه! 

ین گرفتاری من ذهن  م توی ایو شعور وصل است. منتیه ما با این انتخاب غلط خواست  intelligenceپس جان ما به آن فضا و به آن 

یم هوشیارانه برویم از آن باغ غدا و میوه بخوریم. باقر بمانیم. حاال تصمیم یم  گبر

از آن  از آن ریاض که رستید... یعن  باغ صفات. ریاض هم باز همان روضه و باغ است. صفات...  روض به جان اجزای همه چردهیم

 خورید؟ ا نیمچرید و غذباغ که روییده اید، چگونه از آن نیم

 ایم؟ایم؟ اول از کجا آمدهما از کجا رسته 

 گذاریم فضای یکتابی این لحظه. فضای همه امکانات که همیر  لحظه باشد. ما از آن جنس هستیم. از آن باغ. حاال ما اسمش را یم

 خورید؟ خورید؟ از کجا غذا یمگوید چه جوری شما از آنجا غذا نیمیمدارد 
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 از ذهن! 

 مایه نباید باشید. مایه نباید باشید. زبونگوید که شما پستدر پاییر  بیشبر یمحاال 

 

 بخش پنجم: 

نرید شبر  چونک چرایید مایه شد     ***     زبون زان تر و سبر   یافت آن از مایه درخت  

تازه از آن فضاست. برای اینکه مستقیما وصل بالنده و روییده، سبر  و  از آن است. ی درخت سبر  وتر  علت درخت وصل است به او. و 

یم؟ ما چرا از این مخمسه ذهن باال نرویم برای اینکه ما  . است منتها آگاه نیست. حاال ما زبونمایه و پست مایه باشیم؟ ما از درخت کمبر

یعن  ما سلطان این وجود هستیم. خالصه ... شبر نریم.   

کند. شبر نر کند. عشق خودش را از ما بیان یمکند،  بیان یمیمexpress  ر یم کند و خودش را  ما اگر برویم آنجا، خود خدا از ما دارد کا

 مایه شدیم. یعن  این. در این جنگل وجود ما باالترین مرتبه را داریم ویل زبون

ت و پر از مسئله هستیم. این سگ بینیم حالش خوب است و هیچ گرفتاری ندارد. ویل ما حالمان بد اسکنیم یمگفتم ما به سگمان نگاه یم

نگریم که این حیوان هست و ما انسان هستیم... این هیچ مسئله ندارد ویل ما پر از مسئله هستیم. که ما این همه بهش به نگاه تحقبر یم

س نیست ویل ما هستیم.  این را نشناسیم؟ چرا  ایم . این من ذهن  من تمام شعار و کارش ایجاد گرفتاری هست. چرا مایهزبونما این دیبر

 ذهن  باشد؟ی ما از آن نظر نباشد و از این منمایه

یم که نباشیم. امایه باشیم؟ تصمیم یممایه و پستزبون کنیم که نباشیم. شناسابی یم النگبر  

ید یا تیغ بدانید که نظر سجود    ***     کجا زیر به خستتان کجا گونه هزار سبر  

برد. در حاال آرامش و پذیرش است. یعن  پذیریش این لحظه. درخت مسئله خت در حالت تسلیم به شیمخب این درخت چه جوریه؟ در 

 نیم
ی

کند، مثل ما در فضای ذهن. بنابراین همیشه در حال سجود و تسلیم است. همیر  طور حیوان. ندارد. درخت در فضای مسئله زندگ  

 شما گوید اگر شما تسلیم یمیم 
ی

کرده است. هزار جور خسته کرده است؟ خسته یعن  زخیمبه زیر سجود را  شدید گ خدا و زندگ  

«شناسم و مخلص خدا هستم. بله من تسلیم هستم من خدا را یم»گویید: شما یم  

شما موقیع تسلیم و بنده خدا هستید که این لحظه از جنس نظر بشوید... از جنس خداییت خودتان بشوید. به خداییت خودتان زنده  

د، تسلیم بشوید. بشوی  
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ط. پس بنابراین پذیرش فرم این لحظه، ما را از جنس فضای این لحظه یم کند، ما از تسلیم یعن  پذیرش فرم این لحظه بدون قید و شر

ون. خودمان را از فرم یم و  شویمجنس فضاداری یم کشیم ببر  

ط، همیر  سجود است. اگر شما در حال سجده باشید هرلحظه    ،این تسلیم یعن  پذیرش فرم این لحظه بدون قید و شر
ی

چه جوری زندگ

کند؟یمشما را هرلحظه زخیم  

کند؟یمچه جوری زخیم    

اید. شدهپس شما در حال سجده و تسلیم نبودید که این همه زخیم  

شود ییک خدا را بشناسد و گرفتاری هم داشته باشد. شناسد. نیمری دارد... بدانید که خدا را نیمهرکیس که زخم، رنجش و خشم و گرفتا

ی! نیم شود همچنیر  چبر   

شود ییک در حال سجده و تسلیم باشد و فرم این لحظه را بپذیرد، خب اگر فرم این لحظه را بپذیرید، شما را از جنس این لحظه و خدا نیم

شوید؟یم زخیم کند پس چه جوری شما یم  

تواند سجده کند. شما تا حاال دیده اید بشوید و بشکنید. خب کیس که از جنس فرم است او که نیم شما باید از جنس فرم باشید که زخیم

 فرم بتواند خم بشود؟

گوید کجا آن نظر که شما نظر... یمگوید کجا آن اید. تقصبر خودتان است دیگر. حاال یماید و شکستهشما فرم بوده ! پسشکند دیگر یم

زند روی سبر شما، روی ش شما. افتاد دنگ یمبدانید که شما تیغ هستید سبر نیستید. این لحظه یک اتفاقر یم  

به یمشوی مقاومت یمافتد شما باهاش هم هویت یملحظه بعد هم یک اتفاق یم  ها زند توی ش شما. همیر  طوری لحظهکن  با ض 

رای شما. گذرد بیم  

کوبند به آن شما تیغ هستید؟ دانید به جای این سبر که یه یمشما یم  

 
ی

؟ تییع  هستید که مسائل و ناهماهنیک برد. ها و دردها را یمبرد. گرفتاریها را یمتیغ هستید یعن  خر  

شبر هستید و از جنس سبر نیستید. نظر کجاست که این را بداند؟ نظر کجاست که این شناسابی را بکند که شما از جنس شم کجا نظر؟

کند. این شناسابی را به کار بیندازید. در شماست این نظر. این شناسابی همیر  االن دارد کار یم  

« ما آب و روغن هستیم. »موالنا هزار بار گفته به ما که   

و روغن نکنید، روغن از آب جدا شده شود. شما یک ذره آب دهیم، این روغن قایط آب یمکنیم و واکنش نشان یمیه آب و روغن یم

اید. هاست. شما به خودتان زنده شدهاست. روغن هوشیاری حضور و نظر هست و آب هم این ناخالض  
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ید چه ترخفیه شما چه ز دیم هر مقصود    ***     به و گفتم بیگار به حرف هزار بر هب   

 کار بر مزد. یم 
اند ویل مزد بزرگان این همه زحمت کشیده (گوید. ید موالنا خودش را یمشا) گوید این همه زحمت کشیدمبیگار یعن 

 زحمتشان را نگرفتند. چرا نگرفتند؟

برای اینکه مقصود زنده شدن به این نظر بود، که ما نشدیم. هرچه بزرگان گفتند. بزرگاب  مثل حافظ موالنا فردویس و عارفان دیگر... ما 

ایم. ها را با فکر دیگری رد کردهو به آنها چسبیدیم. یا اینایم ها را به فکر تبدیل کردهاین  

تر است، عجب از شما مخف   گوید: زحمت کشیدیم ویل کار بر مزد بود برای اینکه این مقصود که زنده شدن به حضور بود هر دیمیم

ی هستید شما. بر  هب   

ود. هب  به معن  فضیلت است. هب  در قدیم به معن  نقایسر و موسیفر نب  

ید چه بر  است.  نظر یعن  چقدر ناآگاه به همیر  حضور هستید. هب  یا فضیلت واقیع هم زنده شدن به این  ! هب   

 بر حاال دارد یم
ی است در این درگاه. گوید که هب  عیر  هب   

یبر  چو هب   وران این اندر آمد هب  نفرید زین نه چون شادیت ز درگاه      ***      هب   

نمابی 
نمابی کند، فکر من دار و عمل من دار اینجا کیس هب 

، هرکیس بخواهد با منش هب 
ی

، در پیشگاه زندگ
ی

 کند در این درگاه، در درگاه زندگ

 بر 
ی است. بکند این عیر  هب   

وران، ای کساب  که یه هب  به خرج یم»گوید االن یم هابی که با آنها هم هویت شدهای هب 
ه طور اید؟ چدهید، از چه شاد هستید؟ از چبر 

«د از این نفر بشوید؟ از این جنس بشوید؟ از این یک نفر بشوید؟یآینیم  

 یک نفر کیست؟

 هست. یک نظر و یک هوشیاری است. یک خدا هست. شما چرا از آن جنس نیم
ی

شوید؟یک نفر زندگ  

شوید؟ چگونه از جنس این نفر نیمچون نه زین نفرید...   

تان؟  ی که من ذهن  ایجاد یماز خر شاد هستید؟ از هب  کند این شادی دارد؟هب   

کنیم و آنها ما را تایید یم یک ذره تامل کنید خواهید دید که ممکن است ده دقیقه داشته باشد. تا زماب  که ما توجه دیگران را جلب یم

خورد. کنند. آن تایید نیم ساعت یک ساعت بیشبر دوام ندارد. آن هب  به درد نیم  

بقرید پس چون حیاتید عاشقان بقره    ***     چو کاذبحوا اینست در حیات همه  
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 !  کاذبحوا بقره یعن  این گاو را ذبح کنید. گاو چیست؟ من ذهن 

اگر در غالب دیدب  به ما گفته نشود، مثال قرآن نباشد »این چقدر مهم است. مخصوصا برای کساب  که یم گوید: که گوید، توجه کنید  یم

خب بفرمایید. «  . کنیمما قبول نیم  

 در این است که شما این به اصطالح گاو را قرباب  کنید. بکشید. حاال بکشید اصطالح خوبر نیست. برای اینکه ما من یم 
ی

گوید همه زندگ

توانیم بکشیم. ذهنیمان را نیم  

 تا زماب  که این گاو هست و ما به آن چسبیدیم...  
ی

ش راحت بشویم. همه زندگ حاال از شر  

 ییک هست. اگر کیس یم گوید کهحاال پاییر  یم
ی

 باشد با زندگ
ی

( اگر کیس عاشق زندگ
ی

گوید اگر شما عاشق حیات هستید، )حیات یعن  زندگ

 ییک باشد. 
ی

 من عاشق زندگیم باید با زندگ

 به قول موالنا عجیمنیم
ی

 باشید به زندگ
ی

 را بپوشاند. شود شما عاشق زندگ
ی

 بیگانه بشوید و زندگ
ی

وار نگاه کنید. با زندگ  

 هستیم. پس چگونه دنبال گاو راه افتادیم؟م
ی

 است. پس از جنس زندگ
ی

 خود زندگ
ی

 هستیم. عاشق زندگ
ی

ا عاشق زندگ  

باید راحت بشویم. ) این گاو( کنیم که ما از شر این من ذهن  رود ما هم دنبالش هستیم. خب ما این شناسابی را یممن ذهن  ما جلو یم  

 در این است که از شر ا
ی

 نیمین گاو ما راحت بشویم. اگر نشویم خر یمهمه زندگ
ی

رسیم. شود؟ به زندگ  

-جویان را دوربر خودمان جمع کنیم. پول دنیا را جمع کنیم، تا زماب  که از شر این گاو رها نشدههزاران کالس سواد داشته باشیم. دانشاگر 

کشد و بینیم جواب  با خنجر گاو را یمز آییر  مهر مانده است یمهای که ادر خرابهکه   ایم... این سمبولیسم شاید از آییر  مهر آمده است

 را به خودش جذب کرده است؟یعن   شود با این خنجر... خون گاو جاری یم
ی

گاو که در واقع که این زندگ  

 را یم
ی

 را یماین گاو یا من ذهن  چه کار کرده است؟ این لحظه تمام زندگ
ی

بلعد... بلعد. لحظه بعد تمام زندگ  

 و تمرکز ما در این است که ما چه جوری برویم به آینده که این دسته نقص  
ی

چطوری به (که ما باشیم )ما های یعن  همه حواس و زندگ

 این لحظه است. ما دنبال 
ی

نتیجه برسد. آخه این فهمیدنش که خییل مشکل نیست، این قضیه! که ما این کار را نکنیم. که زندگ

ی که االن نقص دارد وضعیتا نقصهایمان راه نیفتیم. منقص  نقص نیست و آن چبر 
ی

 ماست نه هایمان نیستیم اصال زندگ
ی

های زندگ

 ما. 
ی

 زندگ

ی که این گاو به ما نشان یم   باشیم و دنبال گاو راه نیفتیم و دهد یمویل ما دنبال آن چبر 
ی

 هستیم پس باید از جنس زندگ
ی

رویم. عاشق زندگ

گوید. پاییر  همیر  را یم  

کمرید غم در چه آمد زر تاج گاو    ***     هزار بود چه اندبنده را تو شبر  رهزا  
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 بشویم هوشیارانه، یم
ی

کند گوید هزار شبر بنده ما هستند. هزاران باشنده وجود دارد که به ما نگاه یمما اگر آن نظر بشویم، از جنس زندگ

ید و آنکه ما از جنس هوشیاری حضور بشویم که انرژی عشفر ما را بگ  ها هم به حضور برسند. بنده ما هستند. گاو چیست که ما بندهبر

شدیم؟ آن   

ی مهیم  نیست. تاج مهم گاو من ذهن  است. ما هزاران تا طبقه و مرتبه داریم که به شایه برسیم. چرا در غم کمر هستیم؟ آخر کمر چبر 

 است. شاه به تاجش مشخص است. 

؟ یعن  شما بدانید شاه مملکت وجود خودتان هستید. کمر من ذهنی هابی که ذهن نشان یمست تاج یعن  خر
دهد. و آن چبر   

، اراده آزاد شما و اینکه شایه خودتان را قبول کنید. شما شاه مملکت خودتان باشید. فکرهای خودتان را خودتان ست اج انتخاب شمات 

دهید. کیس که زنده به نظر است به حرکات و رفتار و حرفهای کنید. احساساتتان اختیارش دست خود شماست. واکنش نشان نیمفکر یم

های ذهن  است. مردم واکنش نشان نیم دهد و درغم کمر نیست. کمر همان چبر   

سمرید در چه از تباهست فهم نه اگر  *منبر   ** چنیر   بر ماهست تو خطیب شب چو  

کند گ است؟ ماه! ه یمظدرست است که ما در شبیم، خطیب ما، آن کیس که برای ما موع  

دهد؟ شب است یعن  توی ذهن هستیم ویل گ دارد به ما درس یاد یماالن درست است که ما متوجه این نظر نیستیم. زنده بهش نیستیم. 

 ماه! 

. در این درگاه و صحنه که ما االن هستیم در این جهان که ما االن هستیم، درست است که شب است ویل 
ی

 دارد با یسکچه  در منبر زندگ

کند؟ خود خدا! ما صحبت یم  

! یم  ما را جذبیسکچه  گفت که جان ما به آن سمت است. 
ی

کند؟ خود زندگ  

ایم که هرکدام از آنها ایم و با آنها هم هویت شدهرویم؟ با فهم و ذهن و فکرمان. همان فکرهابی که قبال یاد گرفتهحاال ما با چه ترتینر یم

ایم پس؟گوید فهم فاسد نیست چرا ما توی قصه افتادهاند. اگر یمآن سوراخ درخنر است که توش گردو گذاشته  

 فاسد است. ناقص است. ناکاق  و تباه است. برای اینکه ما را انداخته است توی قصه. اگر شما با فهمپس فه
ی

تان م برای شناخت زندگ

 را نیم
ی

 بدون فهمیدن و بدون کمک ذهن زنده شده بودید، در سمر )یعن  در قصه( نیمزندگ
ی

افتادید. شناختید، به زندگ  

بگوییم قصه ما نیستیم. شما این لحظه شناسابی کنید که قصه شما   و  توانیم بیندازیم پاییر  قصه را یمایم. یادمان باشد ما االن توی قصه

تان نیستید. چه بد و چه خوب است... چه ناقص است یا یک جاهایش خوب و یک جاهایش بد است اصال شما قصه  

جنس نظر شدید. فقط نظر است که... ید در آن صورت از دتوانید بکنید؟ اگر این کار را کر این شناسابی را یم  
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. توی قصه خشم، رنجش و نارضاینر هست... به ثمر شما یم ون بیاورید و قصه را بیندازید پاییر  توانید به قصه تان نگاه کنید، خودتان را ببر

 هست. حس ظلم است که ییک به شما کرده است، بیندازینش! 
ی

 نرسیدگ

 شما نیست. تا 
ی

 نشسته است االن. این قصه هست و زندگ
ی

ی نیست. این به جای زندگ  خبر
ی

زماب  که به این قصه چسبیده اید از زندگ

 زنده یم
ی

شود. شما این را بندازید، زندگ  

ورید کاله چون بمنازید مقنعه سپاه    ***      به خیال کجا و ماه بالغت کجا  

کردیم.()البته به نظر من این خیال سیاه بوده است ویل متنش را ما عوض ن  

بیند. این اندازد و آدم یمدرخشد روشنابی یماین ماه شب یم. یم گوید وری( وری، خوش سخنگوید بالغت )یعن  فصاحت، سخنیم

ود کند و قاض  طوری که گفتیم چراخ را روشن یمکند. همانقشنگبر صحبت یم ...  مبر به باریک بین   

اگر  (البته کتاب سپاه نوشته است. )کند و این خیال سیاه کجا؟ گوید بالغت ماه کجا که روشن یمما قاض  نیستیم، ما چراخ هستیم. یم

یم باید بگویم که خیال سپاه کجا؟ که در این صورت باید بگوییم به سطر پاییر  به طور ناقص مربوط یم شود. باال بالغت آن طوری بگبر

ی را به ما نشان نیمو خیال سی هما یم مثل این که ما بنشینیم توی خانه و توی ذهنمان اه. خیال سیاه چبر  دهد. ویل اگر خیال سپاه بگبر

جنگیم. سپاه را تجسم کنیم و فکر کنیم که آنجا داریم یم  

ید... شمشبر چیست اینجا؟گوید که شما اگر جنگجو هستید، شمشبر به دست یمپاییر  هم یم توانید بگبر  

ها بر هستید شما، یعن  جنگجو هستید. چرا مثل خانمبرد. کالهشمشبر همان حضور است. حضور خدابی شماست که مثل شمشبر یم

کند و برای تحقبر زن نیست یا باال بردن مرد. ها استفاده یمموالنا از تمثیل (این تمثیل است. )اید؟ مقنعه شتان کردهاید توی خانه و نشسته

نه « نشیند توی خانه؟کند و یمرود خانه و چادر شش یمآیا کیس که جنگجو باشد واقعا یم»گوید است و با تمثیل دارد یم تمثیل زمانه

کند. این کار را نیم  

؟ یعن  غممقنعه شتان کرده شما که به عنوان انسان االن ستید هایتان را شتان کردید و نشو چسبیدید. غم ید هایتان را گرفتاید یعن  خر

«گویید آی به داد من برسید من مردم... ای و زانوی غم بغل کردید و یمیک گوشه  

نازید؟کنید؟ یممقنعه غم و غصه است افتخار یم ای که شتان کردید کهمقنعه شما دارید به آن  

 شما که جنگجو هستید. چرا جنگجو هستید؟

توانید تواند ببیند. شما چشم دارید که ببینید. چشمتان خدابی است. یمد. یمتواند ببر شما این حضور ناظر همیشه دستتان هست که یم

 بکنید و خوش بگذرانید و کیف کنید. چرا چسبیدید به همه این
ی

 باشید. این لحظه زنده باشید و زندگ
ی

ها را رها کنید. بروید از جنس زندگ

.. سیاه.  خیال کجا و ماه بالغت کجاگوید: ها؟ دارد این را یمغم  
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 خیال سیاه، خیالیست که این غم و غصه
ی

در واقع روشنابی خدابی است و دائم  هها را درست کرده است، بالغت ماها و هم هویت شدگ

بینید. درخشد و شما هم یمهم یم  

ندرید شکم هم آب ز تا که باش خورد   ***   خموش بر حد آب و زرین کوزه بیافت  

گوید. ین انسان است. موالنا دارد به خودش هم همیر  را یمام. کوزه زر این را قبال هم گفته  

حد آن نظر است. آن نظر است. هوشیاری بر  ست .و گوید کوزه زرین آب را پیدا کرد. آب چیست؟ هوشیارییم  

آوریم به این جهان. کنیم، یمحد را پیدا یمیک کوزه زرین که ظاهرا کوزه است، ما کوزه هستیم، آن هوشیاری بر   

حد را در این ذهن جا بدهم، من هم دارم همان اشتباه را اگر من بخواهم این هوشیاری بر »گوید افتد. یما دارد یواش یواش به ذهن یمموالن

 ترکد اگر توانم خدا و حقیقت را توی ذهن جا بدهم. توی فکر جا بدهم. این یمتوانم خدا را بشناسم. یمکنم با ذهن یمکنم که فکر یمیم

 حضور، این خداییت که االن ااین محال است. پس بنابر  را بکنم. که این کار 
ی

ین خاموش باشم که اگر خاموش نباشم این حقیقت، این بزرگ

« شود... دارد بیان یم  

« توانم به این کلمات بریزم. دهم. برای اینکه من حقیقت را هر چه قدرهم کوشش کنم نیمدارم بیخودی این غزل را ادامه یم»گوید یم  

 موالنا در این غزل به ما راهنمابی کرد ویل یم  
دهم ویل نخواهم توانست آن درست است که دارم ادامه یم»گوید گرچه که به اندازه کاق 

نشان بدهم. اگر بخواهم بگویم شکم این کلمات و به شما شوید، را در کلمات شوید را کامال متوجه یموقنر شما به آن زنده یم حقیقنر که

«شود. آن تن دریده یم  

******** 
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