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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۸۸۷

 

 روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود

 نبرد خود ز شیر روبه کور و کبودجان 

 قاصد ره داد شیر ور نه کی باور کند

 این چه که روباه لنگ دنبه ز شیری ربود

 گوید گرگی بخورد یوسف یعقوب را

 شیر فلک هم بر او پنجه نیارد گشود

 های ماستهر نفس الهام حق حارس دل

 از دل ما کی برد میمنه دیو حسود

 مباز دست حق آمد دراز با کف حق کژ

 در ره حق هر کی کاشت دانه جو جو درود

 هر که تو را کرد خوار رو به خدایش سپار

 هر کی بترساندت روی به حق آر زود

 غصه و ترس و بال هست کمند خدا

 گوش کشان آردت رنج به درگاه جود

 یارب و یارب کنان روی سوی آسمان

 آب ز دیده روان بر رخ زردت چو رود

 ل و جان خرابسبزه دمیده ز آب بر د

 صبح گشاده نقاب ذلک یوم الخلود

 گر سر فرعون را درد بدی و بال

 الف خدایی کجا دردهدی آن عنود

 چون دم غرقش رسید گفت اقل العبید

 کفر شد ایمان و دید چونک بال رو نمود

 رنج ز تن برمدار در تک نیلش درآر

 تا تن فرعون وار پاک شود از جحود

 نیلست اسیر نفس به مصرست امیر در تک

 باش بر او جبرئیل دود برآور ز عود

 عود بخیلیست او بو نرساند به تو

 راز نخواهد گشا تا نکشد نار و دود

 مفخر تبریز گفت شمس حق و دین نهفت

 رو ترش از توست عشق سرکه نشاید فزود

 

 مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، سطر ۷۶۰

 
 قیاستکیف بیاتصالی بی

 الناس را با جان ناسهست رب

 لیک گفتم ناس من نسناس نی

 اشناس نیناس غیر جان جان

 ناس مردم باشد و کو مردمی

 ر مردم ندیدستی دمیتو س

 

 

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3511/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/107/8438/مولوی_Molavi/اتصالی.html
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 از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. 887با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

 جان نبرد خود ز شیر روبه کور و کبود                                                   روبهکی دنبه برد شیر مگرخفته بود  

ولی این روباه  نمی گذاشت.که رد . مگر شیر خفته بود؟ اگر بیدار بود شیر یک دنبه ای را ربود و ب  روباه کوچکی از دست 

کور و کبود  و صفتی هم برای روباه تعیین می کند که آن کور و کبود است. رد از دست شیردر نخواهد ب  خودش جان سالم ب

و گیج. صفت بسیار خوبی است زشت و ناقص یعنی مغبون  دیوان شمس و مثنوی بکار می گیرد یعنی که بیشتر موالنا در

بنابراین در جهان گم شده. یا فقط من ذهنی دارد و  .انسانی که در ذهنش گم شده . ذهنش هم این جهان را نشان می دهدبرای 

نطور که دیده اید یوچولو. همهمینطور هم که می بینید می گوید روبهک و این کاف عالمت کوچک کردن است یعنی روباه ک

  خیلی جاها در همان اول مطرح می کند و در اینجا هم همین کار را میکندو می دانید موالنا صورت قضیه یا مسئله انسان را 

مشخصه  می گوید که یک پدیده ای رخ داده در جهان که آن انسان است و در مورد انسان یک باشندۀ روباه صفتی که عالئم 

ید که این و پایین هم میگو هارد و می خواهد از شکار شیر بدزداست و خودش آنقدر توانایی شکار ندخب زرنگی اش  روباه

ت با جور نیس اصالا  ذهنی بلکهنه تنها زشت و بی ریخت ریخت است  ص می کند و زشت وبیقروباه ناقص است و حس ن

رد بح جالبی است که موالنا بکار میی آید و اصطالی و نادانی و .. همه در این کور و کبود ملزندگی . منظور از زشتی و گو

را  کرهایش را جدی گرفته. این را اسمشو ف هنش گم شده و در فکرهایش گم شدهو گفتم که برای توصیف ما انسانها که در ذ

زندگی مال زندگی است  ،خداسترمز صورت مسئله این است که شیر رمز زندگی است  سروباه کور و کبود. پ دمی گذار

 صورتد. ما هم به عنوان انسان به جهان که زندگی ، زندگی می شود خود زندگی ، زندگی می کناین در هر فرمی در 

ما را در شکم مادر می سازد از صفر شروع می  جسمی م و همانطور که می بینید هوشیارهوشیاری وارد این جهان می شوی

که گاهی اوقات می  ،یشه این هوشیاری اصل ماممی آورد بیرون و ه از آنجا ،کند و یک انسان کاملی در آنجا درست می کند

 این هوشیاری وارد یک رحم دیگری می شود به نام ذهن در انسان و ،گوید یوسف و اصطالحات دیگر هم موالنا دارد

فرض کنید ه اینجا هم ا هم گفته ایم کبه کامل کردن یا مثل میوه پختن یا رساندن و بارهما را هوشیاری شروع می کند در آنجا 

که ما را از  بعد از آن هوشیاری یا زندگی یا شیر طرحش این است ،برسیم مثل میوهآنجا ده سال طول می کشد که ما ،ه سال ن  

قسمتی از این جریان کشیدن انسان کند و موالنا در این غزل می گوید درد ی د بیرون و با خودش یکورآنجا بزائوند و بیا

جذب ذهن می شویم یواش یواش یک ولی همان جا که ما از شکم مادرمان که می آییم بیرون یا حتی در شکم مادرمان  است،

. از هم . و این روباه زندگی را می دزدروباهی آنجا تولید می شود در ذهن که ما به عنوان هوشیاری فکرمی کنیم که او هستی

؟ اصطالح هوباه زندگی را یا دنبه را می دزدمگر زندگی یا خدا خفته که این راز زندگی! می گوید وچه کسی دزدیده؟ از خدا 

ه سال ده سال ما که شدیم مثالا بگوییم ن  کوتاه و قرار است که پس از مدتی  ادی و زندگی و هوشیاری است دنبه که سمبل ش
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دین بکار بردند مثل برگشت به  ردمختلفی اصطالحات م و بصورت هوشیاری برگردیم و روباه ، این روباهیت را رها کنی

امروز داریم در غزل در مثنوی . ولی من امروز فقط  . توبه هم یعنی برگشت. سوی خدا ، گاهی اوقات توبه از این روباهیت

ده می شویم و به صورت فعاالنه می ت که وقتی ما از شکم مادرمان زاصورت مسئله را می گویم. صورت مسئله این اس

در واقع وقتی به خواب می رود خواب روباهیت است ما یک  . وشیاری دزدیده می شود و به خواب می روده،رویم تو ذهن 

موجودی زرنگ در ذهنمان بوجود می آوریم که اسمش را می گذاریم من ذهنی و این یک تصویر است تصویر ذهنی است که 

شیر  قاصد ره دادقابل قبول است سطر دوم می گوید  کار برای شیر تا مدتی این،برای زندگی . ما فکر می کنی که او هستیم 

بدزده . در ضمن در قدیم دنبه ارزش داشت یعنی شما وقتی  رازندگی یا دنبه که روباه این اا عمداا اجازه داد شیری قصدیعن

ن خریدار گوشت میرفتید از قصاب گوشت بخرید خب اگر دنبه نبود مردم که آبگوشت می پختند خوشمزه نمی شد! بنابرای

ما خوشمزه تر بشود بنابراین در اینجا دنبه سمبل زندگی  آبگوشتداری دنبه را اضافه تر کن تا اصرار می کرد که یک مق

در قدیم فرق می کرد. پس است برای اینکه آن موقع ارزش داشت البته االن دکترها می گویند که نخورید چربی نخورید ولی 

 ی است و پایین می گوید کههوشیارزندگی است  رمزدنبه 

عمداا شیر اجازه داد که این اتفاق بی افتد . یعنی وقتی ما به عنوان هوشیاری وارد این  قاصد ره داد شیر ور نه که باور کند 

می گوید که این طرح خود زندگی است و شیر روباهیت، هوشیاری به خواب رفت در این  جهان شدیم و جذب ذهن شدیم و

هم هویت و فکرها بشود ولی وقتی ما آنجا می رویم با چیزهای  این جهانی و با باورها  یدهداده که این دنبه دزدودش اجازه خ

ا دزدیده می شود و ما  زندگی نمی کنیم! حاال توی غزل موالنا دارد می گوید و این هم دیگرمی شویم مثل اینکه زندگی واقعا

مامش چند کلمه بیشتر نیست و اگر ما این را درست تست واآن خیلی ساده صورت مسئله است البته صورت مسئله و راه حل 

یاد نگیریم این بال سرمان می آید که در طول هزاران سال سر بشر آمده و بشر در فکرش گم شده و اصالا نمی داند که چکار 

وی  بدنشان می کنند و باید بکند برای به خدا رسیدن. بعضی از ما تو سرمان می زنیم و بعضی فرهنگها میخ یا سیخ ت

رمی کنند که این یک کار معنوی است و این ما را جور ادا و اصول در می آورند و فکخودشان را زجز می دهند و.. هزار 

دارد توضیح می دهد و به خدا می  رساند و ثواب دارد ! نه هیچ کدام از اینها نیست. موالنا دارد می گوید صورت مسئله را 

ما می سازیم این را که ازه داد یک روباه لنگ که این روباه هم یک موجود توهمی و مجازی در ذهن است اجیرشمی گوید که 

می ماند. یعنی هوشیاری وارد   Intelligenceهوشیاری می سازد و در واقع به خواب رفتن هوشیاری است ولی شعور یا 

تمام کارکردهای . می بینید که ما می توانیم می ماند  Intelligenceذهن می شود هوشیاری به خواب می رود ولی شعور یا 

داریم و همیشه از چیزها آگاه ی هستیم و فقط هوشیاری ذهنی جسم یذهن زنداننیستیم و در دنمان را انجام بدهیم ولی هوشیارب

لی از انسانها زندگی باشد ، نداریم االن. خیزنده هوشیاری و هستیم و هوشیاری غیر چیز نداریم که هوشیاری حضور باشد 
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همان درشویم  میته می شود وقتی که ما وارد ذهن شود در ذهن ساخآفریده می یک چیزی این که ندارند. پس می گوید که 

وگرنه چه کسی باور قاصد ره داد شیر ورنه که باور کند ابتدا این طرح خود شیر است و طرح خود خداست. ازصفر کیلومتر

هم یا نسته زندگی را از شیر بدزده! شیرکه همین من ذهنی ما باشد زندگی را از شیر ربوده این تومی کند که یک روباه لنگ 

ا دخواب بوده یا اینکه اصالا جردت نکرده. خالصه اینکه این زرنگتر بوده و از خدا زندگی  دیگر. شما  زدیدهرا دزدیده. واقعا

گذاریم می شود صورت مسئله که ما با آن مواجه هستیم و باید می بیند که همه این مطالب کوچک در این دو سطر روی هم ب

 این را حل کنیم ولی اول صورت مسئله را باید بفهمیم. 

 بخش دوم:

پس بطور خالصه این چیزی که ما االن در ذهنمان آفریدیم اگر هوشیارانه از این روباهیت دست برنداشتیم و هنوز زرنگیم و 

مربوط به چیزهای این جهانی است و داریم با آنها وم و درست کردیم تیعقلی که در ابتدا بافقل من ذهنی با عقل جزئی و با ع

جان نبرد یم این روباهیت را ادامه می دهیم ولی توجه کنید که می گوید رولی پنجاه سالمان است و هنوز دا زندگی می کنیم

نخواهیم برد و این شیر دنبالمان است تا این دنبه را پس در روباه از شیر زندگی جان سالم ب یعنی ما به عنوان خود ز شیر

برای اینکه در هر باشنده و فرمی زندگی را زندگی ، زندگی می کند ما هم بارها گفتیم که اگر بصورت هوشیاری  .بگیرد

ا آمدیم به این ج ا می شنویم می ذهن به خواب رفتیم . حاال وقتی اینها ر درهان از جنس هوشیاری و زندگی هستیم و موقتا

با چیزهای ذهنی با ه صورت هوشیاری وارد ذهنم شدم و آمدم ب ،گوییم که اگر اینطوری باشد من هم وقتی وارد این جهان شدم

ا پخش شدم یعنی ن به من یاد دادند هم هویت شدم اقالمی که دیگرا اجازه دادم هر کدام از این اقالم هوشیاری را بدزدند و تماما

روباه این ترتیب پیدا کردم به عنوان فهوم چیزها در ذهنم حاال اشکال کار کجاست؟ اوالا این عقلی که به توی چیزها در م

ندگی تا حدودی بخورد ولی به درد زدر این دنیا  ن چیزها داین به درد زندگی نمی خورد ممکن است برای جمع کر زرنگ،

و شیر دنبال روباه من است و خورد االن می فهمم که این کار اشتباه است برای اینکه عقل این روباه محدود است  میکردن ن

هستم و اگر این روباهیت رها کنم زندگی یا خود شیر من را از اینجا می کشد از جنس شیرمن از جنس روباه نیستم و  اصالا 

ید که من می می گوی ورت مسئله پیدا می شود  . حاال یکمه از دانستن صبیرون من اصرار به روباهیت نمی کنم و اینها ه

دنبالت است حاال شیر زندگی خدا  شیر جان نبرد خود ز شیر!  م و به هیچ کس هم مربوط نیستاره دگخواهم روباهیتم را ن

د می آفرینیم . درد هم ما را دنبال یکی باشد چکار می کند؟ درد به او می دهد هر قدمی که با روباهیت جلو می گذاریم در

توی  کمند هم مثل طنابهایی هست که.کیپ گرفته و پایین می گوید که مثل کمند خداست یعنی مثل اینکه خدا یک کمند انداخته 

یک گوساله یا گاو را می گیرند . ما هم به عنوان یک روباه وحشی و زرنگ ، طناب انداختند  مثالا  فیلمها می بیند می اندازند

گردن ما و گرفتند و هر چه که ما بیشتر ستیزه می کنیم بیشتر درد می کشیم. تا جای که بپرسیم چرا درد می کشیم؟ چه باید  هب
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االن با این توصیف می فهمیم که نمی شود درد نکشیم باید درد کشید منتها کم و زیاد دارد اگر انسان خودش زود به بکنیم؟ 

د ولی به نظر می آید که ایتی داشته باشد و در جامعه عشقی زندگی کند کمتر درد می کشآگاهی برسد و خانواده عشقی و هم

درد می کشد و  دهایش را وقتی می کنهم هویت بشود و بعد هم هویت شدگیکسی باید وارد ذهنش بشود و با چیزها اصالا هر

ه می کند و مثل میوه می رساند واگر اینطور این هم هویت شدن و هویت کنی و درد کشیدن است که انسان را می رساند و پخت

نباشد نمی شود یعنی اگر شما بچه را بیاورید در ناز و نعمت بزرگ کنید و بگوید دست به سیاه و سفید نزن و از خانه هم 

بچه هید نمی شود . پس وای شود. و آن آدمی هم که شما می خبیرون نرو ، این مثل گیج و منگ می شود و این بچه ، بچه نم

ما ولو هم که ما خیلی مواظبش هستیم می رود با چیزها هم هویت می شود و یک دفعه عاشق می شود پسر ما عاشق یک 

ویت شده و تا بخواهد هم او هم هشروع می کند به درد کشیدن چون دختری می شود و دختر می گوید نه برو دنبال کارت ! 

عاشق پسری می شود . حاال هیچ چیز هم نیست نه می ورهمینطدختر هم  . بش نمی بردرا از آن بکند شبها خوا گیشهویت شد

هم هویت شدنها و هویت کندنها به  می خواهد تو ذهنش عاشق شود این فقط می خواهد دوست بشود،خواهد ازدواج کند و نه 

روباه، این  هی به عنواناه از آن زندگی می خوتو از این چیز کنظر می آید که زندگی با این زبان می خواهد به ما بگوید که  

دگیها ورار نشدیم و نفهمیدیم که این سرخبیدار بشو. حاال ما یک موقع هشتاد سالمان است ولی هنوز بید حواست باشد ونیست 

یک چیز است یا که را دزدیده  ابرای این است که ما بفهمیم که این چیزی که زیر تمرکز ما است و ما عاشق آن هستیم و دل م

ا به ما درد می دهد و ما هم می گوییم که  ی نمی تواند بدهدیا یک مقام است این به ما زندگ و ما چسبیدیم به آن و آن هم مرتبا

و یا می گذارد می رود یا میمیرد یا دل می کند از ما . یا اصالا مقام  دیاو هم نمی دهد و ما دردمان می آ و به ما زندگی بده

که ما بدانیم این آن را از دست می دهیم و ناراحت می شویم . این ناراحت شدن برای این است  مال دنیاست که یا دنیاست و

که شیر دنبالت  ن استایاینها دست بردارید و این دلیل  وز این جنس نیستید و از این بازی دگی طبیعی است که شما اورسرخ

یا زندگی را در نظر بگیرید یک ذره ای از خودش را که ما باشیم  هوشیاری بزرگ . شمات سخودش ا ءاست شیر دنبال جز

کنیم خورشید  یهاگر بخواهیم به خدا تشبرا  ، خورشید خیلی تمثیل خوبی است. خورشیددرست مثل خورشید رستاده اینجاف

خورشید نباشد و نور از خورشید است اگر گرمای بدن ما هست  درگرمی که  به ما زندگی می دهد همین بهترین چیز است که

ذره  ،یک ذره ای از خورشید جدا می شود و می آید به این جهان حاال.م نیک خورشید نباشد ما نمی توانیم در این جهان زندگی

ولی این غریبگی و این  ،اگر بخواهد به هوشیاری برسد یک دفعه میرود و جذب ماده می شود و غریبه می شود از اصلش

یا زندگی یا ما به عنوان ذره زندگی از  داه خورشید از خورشید و چه ما از خچه بگوییم ذر،گی هجران و این دور افتاد

ادمان . این یخود ز شیر روباه کور و کبودجان نبرد زندگی این باید موقت باشد نمی شود اگر شما بخواهید این را ادامه بدهید 

ا دیددگی در ورخدگیها را دیده اید شاید بزرگترین سرورباشد و شما این سرخ ید این است که ه اجامعه بشری که شما هم حتما
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وقتی ما نوجوان هستیم چه زن و چه مرد وقتی ما به جنس مخالفی به هم می رسند و ازدواج می کنند و زن و شوهر می شوند 

دگیها ورزرگترین سرخنمی شود.  این یکی از ب این دادهو  ارند انتظار خوشبختی از هم دارندو انتظار زندگی از همدیگر د

ن خطور نمیکند که اصالا این نمی است ولی ما درد می کشیم که این طرف مقابل به من زندگی نمی دهد هیچ موقع به ذهنما

بد خورده خانوادش  میه شانس نداشتیم این آدم به ما نکو تفسیر می کنیم ه ما هزار جور مالمت می کنیم تواند بدهد و در نتیج

و بهتر است که از این جدا بشویم و برویم با یک آدمی که به درد ما بخورد و شانس بیاوریم ،بدشانسی ما بوده اصالا بودند و 

ما زندگی نمی دهد و باز می گوییم ه دیگر ازدواج می کنیم و او هم ب ری هستیم و می رویم باز با یک نفردنبال یک نفر دیگ

ین است که شیر دنبالت ا یآنجا میکشیم. حاال این دردها برای چی هست؟ براهم درد ر که ما باز بدشانسی آوردیم یک مقدا

ا  توضیح می دهمهم را روباهیت است و تو با روباهیت پیش می روی . حاال  هم ما تجربه کردیم کسانی که سن و را این حتما

ا تجربه کردند زرنگی روباه را.  ز همسر شانس نیاوردیم برویم پول در ولی می گوییم خیلی خب ما اسال باالی سی هستند حتما

بیاوریم پول در می آوریم زیاد در می آوریم می بینیم که آن هم به ما زندگی نداد فقط یک مقدار وسائل برای ما فراهم کرد . 

زندگی هم به ما می گوییم که برویم به یک مقام دنیایی برسیم زحمت می کشیم و می رویم به آن هم میرسیم و می بینیم که آن 

دگی مال دنیا. می گوییم که ما شانس نیاوردیم می رویم سراغ بچه مان. بچه مان هم بزرگ می شود و ورنداد. این هم سرخ

و ما می گوییم که از بچه هم شانس نیاوردم بعد می گوییم که برویم  می رود و گاهی اوقات حتی به ما زنگ هم نمی زند

دانش هم اضافه می کنیم و مردم می بینند که ما دانشمان زیاد  ،ان دانش اضافه کنیم یم و به خودمکتاب بخوان مدانشمند بشوی

روباه می  در واقع به این» می کنند و اولش خوب است و به ما خوشی می دهد  ییدا احترام می گذارند و ما را تااست و به م

ه به ما این ک ؟خورد ما می دمردم به چه درآن. تایید دگی است که اصالا به درد نمی خورد وربعد از آن یک سرخ« دهد

دگی ها به خاطر این است که حواسمان نیست که اصالا صورت مسئله چی هست ! صورت ورزندگی نداد. همه این سرخ

ه سالگی ده و درن  در ذهن مسئله این بوده است که ما هوشیاری بودیم و از جنس زندگی بودیم و آمدیم هم هویت شدیم با چیزها 

شدار می داد که شیر دنبال من است و ما االن دنبه این شیر را دزدیدیم این دنبه مال شیر است. این دردها باید به ما ه سالگی

جهان  درها روباهیت را در پیش گرفتیم . روباهیت با زرنگی ما نه اینکه ما نباید زندگی کنیم نه ما هم از جنس شیر هستیم منت

می خواهیم در خودمان ببینیم اگر  ی خواهیم با زرنگی. یم از ذهنمان مجسم کنیم زندگی ماز آن چیزی که می توان ،بیرون

ردگی خودش را دارد منتها ما باز هم وز زرنگی های من ذهنی یا روباه زیر پا گذاشتن قانون جبران است. آن هم سرخایکی 

و هزینه اش  مناسب خودش را بگذاریمما می خواهیم به دست بیاوریم باید زحمت  که  متوجه نمی شویم. هر چیزی در جهان

ما می گوییم نه تا آن بدستمان بی آید ولی ممکن است کار باشد ممکن است وقت باشد ممکن است انرژی باشد را بپردازیم 

ی از قانون جبران را یا قانون مزرعه که یک قسمتزرنگی تمام می خواهیم  اب .یم باید مجانی به دستمان بی آید کش میزحمت ن
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در سطر د  جو درو ،در ره حق هر که کاشت دانه جو دمی گوید اگر جو بکاری جو درو می کنی. در قانون خدا که می گوی

با دست خدا و  کف حق کژ مبازمی گوید خدا دستش را دراز کرده تا دستت را بگیرد با دست حق آمد دراز  دیگر می گوید 

ا دستت را بده به دست زندگی اگر نه تو  دست حق کج بازی مکن تو. کج بازی مکن یعنی آن عقل روباه را بکار نبر. واقعا

میآیی جو می کاری جو یعنی هر عملی یا هر فکری می کنی از پایگاه من ذهنی از پایگاه روباه جو کاشتن است هر چه که 

او می کارد انرژی می آید ،رف هوشیاری می آید و ن طآمتصل است و از ان ما با او جدادیم به خدا االن متصل شدیم و  دست

یت فکر ندم درو می کنی . اگر با من ذهنگحتماا جو درو می کنی گندم بکاری و او فکر می کند آن گندم است. شما جو بکار 

و اگر دستت را به دست زندگی کنی و عمل کنی درد بوجود می آید و درد هم این است که تو دیگر این کار را نکن بیدار شو 

کاری و  گندم میو و به فکرت عملت و تنت ، زندگی در تو جریان داره به  باشی و موازی باشی متصلبه او و بدهی 

ری و برکت و عشق می آید به این جهان. حاال پس یکی از راههای این که این روباه می اخوب می ک وهوشیاری است 

که می خواهد قانون جبران را زیر پا بگذارد و می گوید که می شود من ندهم . ما در یک  خواهد زرنگی بکند این است

و می رویم پیش یک استاد .  میگوییم ما هم برویم تار یاد بگیر بینیم یک نفر تار می زند و همه دست می زنند می مجلسی می

ن. یک هفته من باید تمرین بکنم؟! بله . خب این چقدر درس را یک هفته تمرین ک استاد می گوید شما بیا، این تار است این 

طول می کشد که من تار را بتوانم بزنم؟ مثالا می گوید پنج سال. حاال اگر بخواهم مثل تو یاد بگیرم چقدر طول می کشد؟ ده 

ویم ما می آییم. نه سال پانزده سال. نه پس من نمی خواهم. اگر یک روزه دو روزه می توانی به ما یاد بدهی تا مثل شما بش

روباه نمی  و دنبال روباه هستمزندگی را بدهی . و هر چه که الزم است نمی شود! قانون مزرعه است. شما باید هزینه و وقت 

ا ما حاضریم آن چیزی که پذیرفته ببینیم که آی هم ساده است این است که ماخواهد. یکی از مهمترین اصول زندگی که خیلی 

ورزشگاه می روی یک شما می خواهی ورزش کنی و می خواهی بازوینت قوی بشود  را انجام دهیم مثالا  گیشده به لحاظ زند

به تو  !نمی شودکه من هم می خواهم بازوهایم قوی بشود. دو روزه  همی بینی که یک نفر بازوهایش قوی است می گویی ک و

اه یک تغییری در شما ایجاد مرا باال پایین ببر و بعد از شش  می گویند که این وزنه را بگیر و هر روز مثالا دویست بار این

موسیقی سازها  نی. تمام ورزشها همینطور است. تماممی شود ولی اگر می خواهی مثل من بشوی باید پنج سال کار ک

من نمی  من ذهنی می گوید که خواهی دکتر بشی همینطور است واهی دانش اخذ کنی همینطور است میخومیاست  همینطور

و اگر شما این را هر کجا که زیر پا می  که وجود دارد قانون جبران قانون زندگی است ،و این در جزئیات زندگی ما م گذار

ه آن را می بینید. و این روباهیت ما است و بقیه زرنگی های روباه را هم بشینید شناسایی کنید و جگذارید مطمئن باشید که نتی

همین کور و کبود است . پس این روباهی که وقتی ما جذب ذهن می شویم از ابتدا دارد تولید می شود  پیدا کنید و درد هم در

که ما نیستیم اسمش را موالنا گذاشته کور و کبود . کور و کبود که هم نادان و جاهل است و هم زشت و ناقص است این نقص 
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 .رنگی نمی تواند خودش را کامل کند و این نقص درد استروباه با این همه ز ،خودش درد است . حس نقص که ما می کنیم

حس نقص که یک چیزی کم است برای هرکسی که من ذهنی دارد هر لحظه یک چیزی کم است . نمی تواند کامل باشد چرا؟ 

یم که که بیشتر اوقات ما به صورت توهمی می دان ،چون دنبه را از زندگی دزدیده و دنبه را باید پس بدهد و این حس نقص

چی کم است و میرویم به دنبالش. می رویم دنبالش و می رویم بیرون بدست می آوریم و همان جوان که فکر می کند یک 

مسر چیزی کم است اولش فکر می کند که همسر ندارد باید همسر پیدا کند و گرنه زندگیش ، زندگی نمی شود. بعد از اینکه ه

پیش می آید و می بیند که زندگی نمی دهد ، می گوید که  گذرد و آن سر خوردگی ر سال می پیدا می کند و بعد از سه چها

چی می شود وقتی  هبچه کم است ما بچه کم نداریم! نمی گویم که عشق وجود ندارد ولی داریم راجع به آن صحبت می کنیم ک

ه هوشیارانه و از این ذهن می پریم بیرون م که درد دارد ما را می کشد ما بر می گردیم این دفعیینبا می گیرد و می ر درد ما

متحد می شویم با خدا یا با زندگی این دفعه هوشیارانه و این هم حل دوباره یا اجازه می دهیم که زندگی ما را بکشد بیرون و 

درد  وباهوارد ذهن می شویم و روباه درست می کنیم و ر، ما کار ما در این جهان این است که. ما حصل کالم قضیه است 

ش و خودش هم ناقص است و زشت است و بعد متوجه می شوید ما روباه نیستیم و هوشیارانه بر می ایجاد می کند با زرنگی

که  ک اتفاقی افتاده و آن هم این استمیشویم و این دفعه ی ههوشیاری اولی بابا زندگی یکی می شویم و دوباره گردیم دوباره 

این هم طرح زندگی است.   قاصد ره داد شیرکندم دیگر آن هوشیاری اولیه نیستم. این هم وقتی من هم هویت شدم و هویتم را 

ا ما باید وار یتمان را بکنیم و ود ذهن بشویم و هم هویت بشویم و هحاال شما ممکن است که بگویید آیا طرح بهتری نبوده؟ حتما

نم که و حاال که داریم صحبت می کنیم فکر می ک دردمان بی آید و از این راه بهتر نیست؟ من نمی دانم هست یا نیست

ا و از مطالعه موالنا هم که  ،تیم در درد ایجاد کردناینطوری که ما به افراط رف این الزم نیست. من فکر می کنم شخصا

د ه ده سال اول با هم هویت شدن جزئی و دل کندن از هویت بچه ، خودش همین کار را درست می کنپیداست که در همین ن  

کنند و بعد ما را بیرون مقاممان هم هویت بشویم و بعد الزم نیست که ما برویم بیست سالمان بشود و سی سالمان بشود و با 

بیاییم غصه بخوریم و کوچک بشویم تا این چیزها را بفهمیم. نه اینها الزم نیست. ولی ما چون متوجه نشدیم به اصطالح رفتیم 

  به ستوه باالی هم هویت شدگی .

 بخش سوم: 

حاال یک اشکالی هم که پیش آمده ما وقتی مایوس و سرخورده شدیم از اینکه از همسرمان زندگی بگیریم از مقاممان زندگی 

و با  آن درد حاصل را گرفتیم و پایه زندگی آینده قرار دادیمبگیریم این سرخوردگی را شروع کردیم به اینکه من بد شانسم و 

آن هم هویت شدیم و این کار غلطی بوده. همان موقع که دردمان آمد باید متوجه می شدیم که ما رفتیم تو ذهن و روباه درست 

دارد یعنی در ما انسانها یک دلی همراه کردیم این کل روباه از دست شیر نمی تواند جان بدر ببرد چه برسد به دنبه ای که 
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قاطی چیزهای این االن این همان ذره نور است که که یک ذاتی وجود دارد وجود دارد یک اصلی یک جانی وجود دارد 

و بدتر گیج شده و برای ده وقاطی درد هم شده رجزو خودش کجهانی شده و خودش را گم کرده و درد ایجاد شده و دردها هم 

بیدار شو  ،که این راه نبوده تو بیدار شوهمین موالنا اسمش را گذاشته کور و کبود. االن یکی مثل موالنا به او می گوید 

ه با نَولی  .هوشیارانه و بیا به سوی زندگی و االن تو رسیدی به عنوان میوه درد کشیدی و دیگر رسیدی ، فقط از این بپر

 است فرمت را توانی از ذهنت بپری بیرون. تسلیم شو. راهش را هم بارها صحبت کردیم تسلیم  ذهنت . چون از ذهن نمی

انید شما هوشیارانه درد می کشید سلیم کن و یک قسمتی از درد هوشیارانه عبارت از این است که شما االن اینها را می دت

درست مثل معتاد. اصالا ما معتادیم به ایجاد درد هستیم. معتاد به هم هویت شدگی هستیم . ما معتاد به اینکه گذشته را مرتب 

د عقب و می ن روباه را زنده نگه داریم وقتی الگوهایی می آیند که شما خودتان را میکشیتکرار کنیم و به خودمان بگوییم ای

ولی هنوز این الگوی ذهنی فعال است درد دارد . من نمی خواهم همینطوری نیست. شما نگاه می کنید گویید من نمی خواهم 

ین درد نیستم آنجاست که یک درد هوشیارانه می خواهید کشیده بشوید و با درد هم هویت بشوید ووقتی می گویید که من ا

وجود دارد که مثل معتاد است . معتاد می گوید که من هروئین می کشیدم دیگر بمیرم هم نمی کشم .االن اگر بمیرید دردش 

 ممکن است که برای یک ماه یا دو ماه،شروع می شود مرتب درد هوشیارانه می کشید ولی می گویید که من نمی روم دنبالش 

دانید ولی  ذهن هم همینطور است هوشیارنه درد کشیدن همینطور است پس شما دردتان را ارزش نمیواینطوری ادامه بدهید 

یک ابزاری است و همین هست که هست. این هم طرح زندگی است .فکر می کنم که صورت مسئله  بینید یک چیز الزمی می

جی کنید و بعد به دنبال توهمات ذهن نروید. و مرتب موالنا در مثنوی و را ما بیان کردیم این را شما باید برای خودتان حال

می کشد بیرون و به شما نشان می دهد   و به قرآن اشاره می کند بعضی آیات را  دیوان شمس از جاهای مختلف قصه می آورد

 ار می کند .که همه اینها همین صورت مسئله و راه حل را می گوید در بیشتر جاها صورت مسئله را تکر

 خورد یوسف یعقوب را                                                         شیر فلک هم بر او پنجه نیارد گشودگوید گرگی ب

یعقوب را ، یعقوب خدا و یوسف ما به عنوان فرزندش. یعقوب زندگی و ما  قصه یوسف را می گوید که ما شنیده ایم که یوسف  

ند و به پدرش گفتند یوسف را اینکه برادارن یوسف رفت جنس زندگی هستیم . می گویند که گرکی او را خورددگی . از ذره زن

ی این جهانی اورد آیا یعقوب باور کرد ؟ نه. برای اینکه یوسف را گرگ نمی تواند بخورد . گرگ یا روباه یا چیزهگرگ خ

رفتیم تو ذهن و با این خرده شیشه های این جهانی قاطی شدیم هیچ هیچ لطمه ای به اصل ما نمی تواند بزند یعنی ما االن که 

ما یعنی همین ذات اصیل ما همین هوشیاری . ما فقط جذب ذهن سفیت آسیبی به ما به عنوان یوسف ، فرزند خدا نمی رسد. یو

چسبیده که به من چیزهایی می خواهد؟  وه وقتی کال و سبز است از درخت چیزیشدیم. آنجا هم رسیده ایم مانند میوه . خب می

نمی تواند چیزی بگیرد درخت را رها می کند و می رسد. ما هم فکر می کنیم که از  تا برسم وقتی که می بیند که دیگر بده
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یم ولی یک روزی وقتی که برسیم می بینیم که چیزی ندارد که به ما بدهد. البته نمی گویم که یران می توانیم چیزی بگاین جه

که شما از این رفاه و از این پول و از تعلقات این برنامه را پخش کنیم ولی این توانیم ل بد هستند پول نباشد ما نمییا پورفاه 

زندگی بخواهید بکشید، ما آن را داریم می گوییم. اگر پول شما زیاد هست و دارید استفاده می کنید و برای خودتان ولی مهم 

ز جنس شیر بشویم و میلیونها دالرهم پول وباهیت ما نیست. ما روباه نیستیم اگر ما انیست که زیاد یا کم بشود جزو این ر

می گوید اینکه حتی بگوییم که شیر فلک می تواند پنجه اش را باز کند به سوی یوسف، حتی شیر داریم هیچ اشکالی ندارد .

سیب بزند، به اصل ما. خب این خیلی مهم است بتواند آفلک هم نمی تواند یعنی هیچ چیزی در این جهان نیست که به ذات ما 

ه می کنید شما که می گویید که من آزرده شدم رنجیده شدم من از بین رفتم و صدمه دیدم که ما بدانیم اگر شما قبول کنید ک

ا آن روباه صدمه دیده و شم خورده می شویم و ه تا زمانیکه در ذهن باشیم روباه باشیم سرا ندیدید ما هم روباه نیستیم . بلحقیقتا

آن چیزی که ما گرفتیم تو دستمان و  ا از چی هست؟ ترس ما از این است کهمی ترسیم و آزرده می شویم می رنجیم . ترس م

این می ترسیم دیگر. چرا از  نیوفتد که چیزی به ما اضافه بشود،به آن چسبیدیم را از ما بگیرند و می ترسیم آن اتفاق 

از تو یک چیزی می خواستم که زندگی من را اضافه کند و تو به من ندادی! خب من رنجیدم. چه  اینکه منرنجیدیم؟  برای 

اینجا  ا شیر صدمه می بیند؟ نه. البته درکسی رنجیده؟ روباه در من . آیا شیر هم می رنجد ؟ آیا شیر هم آسیب می بیند؟ نه. آی

جنس هوشیاری. و این هوشیاری رفته تو ذهن و وقتی  یوسف است. شما از جنس چی هستید؟ از جنس شیر و زندگی و از

ست فقط یک فرقی کرده این که االن ت و مثل اولش ااز ذهن سالم اسآید بیرون زاییده می شود دوباره  کشیده می شود و می

شد  هم هوشیار به زندگی است. وقتی جذب شد نمی دانست وقتی جذبآگاه به خودش هست. هم هوشیار به این جهان است و 

دانست که دارد چکار می کند اگر می دانست که نمی کرد. این خیلی مهم است که ما جذب ذهن می شویم با چیزها هم  نمی

لی آن هوشیاری اولیه دیگر نیستیم . بعد بر می گردیم هویتمان را از آنجا می کنیم و هویت می شویم این دفعه هوشیارانه و

این دفعه از طریق ما خود زندگی حس دیگرهمان آدم نیستیم ، اره بدست آوردیم دوبو هوشیاری را از دست دادیم وقتی 

و آن حضور و هوشیاری آزاد شده از ذهن و  ر نمی شودما نزدیکترین چیز به خدا هستیم و از این بهت کهاینمی کند.  رحضو

واقع ما آن هستیم. هیچ چیزی بهتر از نزدیکترین چیز به آن چیزی که ما هستیم، هست و در  ،زاییده شده از ذهن و درد کشیده

آن و هیچ چیزی بهتر از خدا در این جهان نماینده خدا نیست. شبیه خدا و شبیه ما هم نیست. آن حضور که پایین موالنا در 

 قصه ای که خواهیم خواند دارد می گوید .

 د میمنه دیوحسودراز دل ما کی ب                هر نفس الهام حق حارس دل های ماست                                        

ما است. دل ما هم هوشیاری است دل ما آن روباه دلهای نگهبان ، خدا، حارث یعنی نگهبان . هر لحظه،هر نفس،توجه غیب

پراکنده شدیم و چیزهای مختلفی هست این هوشیاری رفته جذب آنها و است که ما االن تو ذهن هستیم و هم هویت با چیزها 
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ایی که ما با آنها نده می شود با چیزهکهوشیاری پرادر واقع شده. این هم خیلی خوب هست که این را هم ما اینجا بگوییم که 

جنس شیر بدانید شما از  یا جذب آنها می شود و وقتی جذب می شود خودش را گم می کند. ولی همینکه شما هم هویت هستیم

و شما لطمه ری داده واا لطمه بزند این که کسی به شما خسیب پذیری نیستید هیچ کس نمی تواند به شمهستید از جنس آ

کسی شما را طالق داده و یا شما را رها کرده و رفته و شما لطمه نخوردید اینکه کسی به شما خیانت کرده  نخوردید این که

ی اینکه ذات شما آسیب ناپذیر است بخشش شما اتوماتیک می شود و می اندازید آن چیزهایی که براوشما لطمه نخوردید 

و نمی گذارد که ما زاییده  را جذب کرده و ما توی آن گیر کردیم گرفته اید رنجشها را می اندازید آن اقالمی که هوشیاری 

رت هاست. بدترینش خشمهاست. شما می گویید من که بشویم بدترینش می دانید چیه؟ بدترینش رنجشهاست. بدترینش کدو

آسیب ندیدم. من تا حاال فکر می کردم از پا درآمدم برای اینکه فکر می کردم فالنی به من خیانت کرده االن فهمیدم که من 

که در آن و بخشیدن آن آدم سبب می شود که شما از توی آن الگویی  پس ببخش او اتوماتیک وار می شود آسیب ناپذیر هستم

زاد می شود پس می گوید که این دیو حسود که اسمش را حاال گذاشت دیو ده بودید بیایید بیرون و آن قسمتی از شما آگیر کر

حسود که در آنجا اسمش را گذاشته بود روباه . روباه زرنگ است و کور و کبود یک قسمت کبودی و کوری همین دیو حسود 

ن من ذهنی است درست است که دیو است و علت اینکه می گوید میود. دیو حسود هاست. حاال اسمش را گذاشت دیو حس

به حسود ، این است که حسادت یکی از بدترین خاصیتهای آن روباه است برای اینکه اولین چیزی که ما یاد می گیریم در ذهن 

تماماا جذب ذهن می شویم و رابطمان  می شویم وعنوان مقایسه است . رابطمان از زندگی قطع می شود و ما وارد این جهان 

ن چیزهای این جهانی و هوشیاری این جهانی. حاال چی ب حاال ما چی داریم؟ هیچ چیز. همیبا خدا هوشیارانه قطع میشود . خ

ت کردیم کاهش داده شدیم به شدیم و این روباه را درس ه. اول این که وقتی وارد این ذهنابزاری برای ما پیدا شده؟ مقایس

جسمی آگاه هستیم گفت این هم جزو طرح شیر است و هر لحظه به یک برای اینکه هوشیاری جسمی پیدا کردیم. سم، ج

و حسود است . حسادت از کجا و رها کنیم ولی اینجا این من ذهنی که همین دی ست یواش یواش درد باید پیش بیادبیخودی نی

حالج هستیم و چقدر وزن داریم و چقدر مهم  ه ببینیم که ما چند مرد  م برای اینکما خودمان را کاهش می دهیم به جس میاد؟

هستیم خودمان را که به جسم کاهش دادیم با دیگران مقایسه می کنیم ومی بینیم که از دیگران کمتر هستیم و حس کوچکی می 

من یم باال و می گوییم نه مجاز یک جوری خودمان را می کشوکنیم و می رویم به توهم و همان کور و کبودی گیجی و منگی 

تر هستم. درست است که او ثروت دارد ما هم دانش داریم . او سواد دارد در عوض نا سالمتریم ، سالمت بهتر از از او مهم

سواد است پس او پایین تر از من است. او بچه هایش درست نخواندن ولی بچه های من دکتر و مهندس هستند . اینها همه 

ه های من دکتر هستند و بچه مقایسه می کنیم و می گوییم که بچ . در واقع ما همه آن چیزهایی که داریمتوهمهای ذهن است

کور و های او درس نتوانستند بخوانند و ما خودمان را می کشیم باال اینها همه مجاز هستند توهم و گیجی و منگی و جزو 
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تار شدیم و شیر گیجی و منگی و درد گرف توی این  امو ا است روباه است. حواسمان هم هست که االن شیر هم دنبال م کبودی

انگار مثالا یک مقدار یخ هست و آفتاب سوزان این یخ  .ه ما را بخورد شیر هم هر لحظه به ما درد می دهدهم دنبال ما است ک

مقاومت می کند ولی زجر می کشد ما هم در واقع همچین وضعیتی داریم ولی  را می خواهد آب کند و این یخ هم در توهماتش

نه و حسود که االن صحبتش را کردم َمیمَ  دارد می گوید که الهام حق هر لحظه نگهبان اصل ما و دل ما است و آن دیو

می تواند ببرد؟ یعنی شما  این ذره نور را کی از دل ماتهای خوب هوشیاری را به عنوان من،خجستگی و مبارکی و این خاصی

امروز موالنا می گوید که همین که ما از این ذهن زاییده شدیم  مطمئن می شوید که نمی تواند ببرد و شما آسیب پذیر نیستید و

صحبتها را ی مرگ نمی شناسد البته االن که این گیرایی می شویم برای اینکه زندمجاودانگی می شویم و تبدیل به نا تبدیل به

که  ه مرگ این جسم را می شناسد برایش سنگین است ولی همین پایین صحبت جاودانگی می کندکنیم برای من ذهنی کمی 

ما وارد بهشت می شویم یا وارد  ،رسه درد و رهایی و هوشیارانه درد کشیدن و باالخره زاییده شدن از ذهنما از این پ  وقتی 

آگاهی از این لحظه است یعنی همیشه من تسلیم هستم و  تش بی نهایجاودانگی می شویم که هر دو یکی است که معنی ا

و موازی با زندگی هستم و در این لحظه هستم و این لحظه و هوشیار بودن و آگاه بودن به او تا ابد همان خلود و جاودانگی 

 است. بهشت 

 بخش چهارم: 

دیو حسود از دل من نبرده از دل هیچ انسانی نرفته  ،رامی گوید که این مبارکی و این خاصیت خوب را و این هوشیاری حاال 

فقط انسانها بیش از حد با اقالم جهانی  با درد ها هم هویت شدن و هم هویت شدن با درد هم خیلی بد است. حاال هم هویت 

ا در خودش می پیچیم درد ما ر دشدن با چیزها را می شود یک کاری کرد ولی وقتی ما با درد هم هویت می شویم و به در

داریم و ما نباید درد بکشیم. وقتی درد  تشخیص بدهیم آن موقع که ما هم عقلمی کشد و ما در آن گم می شویم و ما نمی توانیم 

وقتی هم که به ما می گویند که چرا درد می کشی و چرا می کشیم از جنس درد می شویم و می خواهیم درد را زیاد کنیم . 

جور برنامه ها و خواندن موالنا به شما هوشیاری می دهد و راه  نمی فهمیم. ولی گوش کردن به ایندرد را زیاد می کنی؟ ما 

را به شما نشان می دهد و همین صحبتها را که می کنیم شما بیدار می شوید که قضیه چی هست وصورت مسئله چی هست و 

دت بشوم می فهمم که من در مقایسه هستم و اگر گاهی ممکن است که رد بشود اگر وارد آن گذرگاه سخت حساگذر من از چه

در مقایسه هستم پس در من ذهنی هستم و اگر من ذهنی دارم پس درد هم دارم و اگر من درد دارم درد من به دلیلی در من 

روز هست و آن هم این است که من باید این موضوع را رها کنم و از آن مخمصه ذهنی بیرون بیام. این چند خط از مثنوی ام

 . 760هست که من ممکن است نتوانم بخوانم اینجا من به شما می گویم خیلی خالصه می گوید که مثنوی دفتر چهارم سطر 
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 اتصالی بی تکلف بی قیاس                                                                      هست رب الناس را با جان ناس

 ناس غیر جان جام اشناس نی                                                                   لیک گفتم ناس من نسناس نی   

 تو سر مردم ندیدستی دمی   ناس مردم باشد و کو مردمی                                                                        

توخدا یک اتصالی هست بدون کیفیت یعنی تو نمی توانی بگویی چگونه و ناس یعنی مردم و رب الناس یعنی خدا. بین دل 

نپرس چگونه. یک اتصالی هست بین دل ما و جان ما با زندگی ولی این کیفیت نمی پذیره و شما نمی توانید بپرسید. یعنی مثل 

نمی توانی بکنی در این ا رین قیاس آهن نیست که ما دو تا آهن را به هم جوش کردیم. یا مثالا گلدان را گذاشتیم روی میز. ا

هست رب الناس را بدون مقایسه  اتصالی بی تکلف بی قیاسجهان و کیفیت نمی پذیرد این اتصال ولی بدان که وجود دارد . 

زاییده شده از  ،انسان وارسته،جان مردم با جان همه انسانها خدا اتصال دارد.  اما من می گویم ناس یعنی مردم  با جان ناس

و یک  هچرا درد می کشد موضوع درد را رها کردگذشته که رفته درد می کشد و فهمیده که  از آن جریان و پرسه،ذهن 

این ناس  دیگر از ذهن بیرون جست ،مقداری هوشیاریش را آزاد کرده . همینطوری هوشیاری آزاد شده، آزاد شده یک دفعه 

نسناس !نسناس یعنی حیوان انسان نما یعنی من ذهنی دارد . من  است و این مردم است وانسان به نام تعریف این است، نه

ذهنی یک سیستم شرطی شده است آن روباه یک پوسته است که ما این را هم می فهمیم . درست است که ما فکر می کنیم که 

پوسته اصل ما است  من داریم و این من ما هستیم و به ما چیزها بر می خورد ولی این پوسته است و این ظاهر است توی این

ذهدان یک مادر و این پوسته به این قیافه و با این حیله گری و زرنگی و .. فقط دارد ما را درآن حفظ می کند مثل جنین در 

این نفس هم چیز بدی نیست  فقط اصل ما را توی خودش حفظ کرده.  ،پس من ذهنی یا نفس.آن را حفظ می کند  حامله که دارد

اول غزل موالنا در جریان دنبه و روباه می خواهد  ه کردیم نفس را ادامه دادیم . درتوی سرش زد . ما اشتبابیچاره هم نباید 

به ما نشان بدهد که نه تنها بطور فردی اینطوری است بلکه به طور جمعی هم همینطور است . آیا در این جهان دنبه به وسیله 

دگی دزدیده شده به اینها را جمع کنید مقدار زیادی زنهست من ذهنی دارند  ییعنی چند میلیارد انسان ،روباهها دزدیده شده

ما شروع کردیم به جنگیدن و تجاوز  ،بطور جمعی هها رفتند به ستوه باالی حرص ویله اینها و معتل مانده و این روباوس

و بمباران و همه اینها را ما می کردن و حقه بازی و سر هم کاله گذاشتن و سالحهای مخوف و زیر فشار قرار دادن ملتها 

کنیم و حالیمان نیست که این یک پدیده است که از زندگی یک مقدار دنبه دزدیده شده و زندگی هم دنبال همۀ این سیستم است 

دارد می گوید که زندگی اینجا معتل شده و دزدیده شده و ر مذهبی با هر دینی با هر سیاستی که یعنی همه این سیستمی با ه

ص و ر هم دنبال کل این دنبه است و می گوید که من که نیامدم شما را بگوییم که این را بدزدید و ببرید به ستوه باالی حرشی

ه شما بروید توی ذهن و تک تک بیایید بیرون و بطور جمعی هم بیایید بیرون و بیایید توی من زرنگی و امثال اینها قرار بود



15 
 

ها و عشق را در این جهان بپراکنید و خرد ین لحظه با همدیگر متحد بشویم شما انساندر فضای حضور و در فضای یکتایی ا

ن ناس می گویم نه نسناس. نسناس چه بطور جمعی م. این چه وضعش هست؟ موالنا دارد می گوید  را در این جهان بپراکنید

وشیاری ذهنی دارد و غیر از هوشیاری است که فقط ه ه در ذهنو چه بطور فردی انسان من ذهنی است و انسان زندگی کنند

جان  عد حضورش باز نشده ولی ناس می گوید غیر از جان  ذهنی هیچ هوشیاری دیگری ندارد و هوشیاری عشقی ندارد. ب  

د و زندگی در آن می بینید پس یاگر شما یک انسان دیگری را می بین جان ، جان شناس نیست.غیر از یعنی  اشناس نیست 

شما تبدیل شدید از آن روباهیت به شیر و شما  اس هستید و شما زندگی شناس هستی پسن هستید و جان شنشما زنده به جا

انسانها  مردمی همین است مردمی این است که   ناس مردم باشد و کو مردمیبعد می گوید که  و زندگی شدید. شیر

نند. من دارند و من هم شتشان را می بید برای اینکه فرم زنه اینکه انسانها از همدیگر بدشان می آی درهمدیگر زندگی را ببینند 

که من با آنها  و باورهاییدرست است و باورهای راههای من می گوید من هستم! شما هم هستید ولی مهمترین چیز من هستم و

شما غلط  ست است مالیقت را هم من می دانم دین من سیاست من و همه چیز من درهم هویت شدم آنها درست است و حق

است و من این را عنوان قرار دادم برای اینکه با تو ستیزه کنم و اگر ستیزه نکنم کل این فرو می ریزد من هم حالیم نیست و 

نامردمی و نسناسی همان است که گفتم و مردمی هم این است    ناس مردم هستند کو مردمیاین می شود نسناس.  می گوید 

این لحظه و با زندگی یکی شدیم و در همدیگر عشق و زندگی را می بینیم این مردمی است .  که ما رفتیم  به فضای یکتایی

می گوید تو سر مردم را ندیدی بنابراین دم هستی. دم همین من ذهنی است و با ذهنت می بینی. در همین غصه است که 

همه چیزش ومرامش  ، دینش،یشش اصطالح اندیشه کیش را بکار می برد. اندیشه کیش هم خیلی قشنگ است کسی که ک

خدا را و می آورد  هم که به او می دهند به اندیشه دراندیشه است حقیقت را هم که می شنود به اندیشه در می آورد و عشق را 

هم  منست. شما بروید بخوانید قصه را و هم به اندیشه در می آود همه چیز . اسمش هست اندیشه کیش در همین قصه ا

در یک گودالی که پر از آب می گویم که اگر نرسیدیم حداقل خالصه آن را شما بدانید و بروید بخوانید.  خالصه اش را برایتان

این آدم تشنه است و  ،است و آب هم می آید از آنجا رد می شود یک درخت گردو هست و یک کسی رفته باالی درخت گردو

ک گودالی هست ، آن هم در واقع ما هستیم  که می شود گفت فضای هری جاری است و یدر واقع آن آدم هستیم و این که نما 

حضور است یا ما به عنوان فضای حضور است و آنجا یک درختی روییده که درخت گردو است این درخت اول درخت جسم 

و می اندازد توی آب و  ها را می چیندوید یک کسی رفته باالی درخت گردوما است و گردوها هم محصوالت ما است می گ

ا رد آن ظاهر می شود و یک عاقلی از آنجوقتی می خورد به آب یک صدایی می آید یک صدای قشنگی و یک حبابی روی 

ت و می گوید اوالا اینکه تو تشنه هستی و رفت باالی درخت و گردو می سمی شود و می گوید که این عاقل همین من ذهنی ا

ا تو از آن باال گردوها را می کنی و می  گردو خوری اینکنی و اگر می خواهی گردو ب گرم است و تشنگی می آورد ثانیا
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اندازی پایین و این آب هم رد می شود و آب این را بر می دارد می برد تا از آن باال بیایی پایین به زحمت آب گردو را برده 

برای گردو چیدن و گردو خوردن نمی کنم ،   این کار راو تو نمی توانی گردو را بگیری. می گوید نه تو درست نگاه کن من 

ب را بشنوم وحباب روی آب را ببینم. در واقع این تمثیل و زم پایین تا به آب بخورد و صدای آرا می اندامن فقط این گردو ها 

این محصوال ت زندگی ها و ودمان شما متوجه شدید که این گردواین قصه کوتاه آغاز کار ما است . ما رفتیم باالی درخت وج

که به آنها چسبیدید اینها به شما زندگی نمی دهند و یکی یکی اینها را می کنید می اندازید پایین. می اندازید پایین اینها کجا می 

ب . و وقتی شما رها می کنید این گردو را و می گویید که این را من دیگر نمی خواهم و فتند؟ می افتند روی زندگی و روی آا

دو دیگر روی درخت نیست و می افتد روی آب، در آب غرق می شود. شما یک چیز را که می اندازید این را آب زندگی گر

می برد وشما یک رنجشی را می بخشید و رها می کنید این را زندگی می برد. چند جور گردو داریم ما؟ چند جور ما 

با بچه مان با همسرمان شدیم و از همه آنها هم زندگی می خواهیم  ان ممحصول داریم؟ ما با اتومبیلمان هم هویت هستیم با مقام

لی االن آنها را می کنیم و می اندازیم و از آنها زندگی نمی خواهیم . کندن و انداختن معنی اش این نیست که شما بچه تان را و 

ا را دارید ولی وقتی اینها را می اندازید ومبیلتان را رها می کنید و می گذارید توی خیابان! نه هنوز اینهترها می کند و ا

بالفاصله دارید تسلیم می شود دارید می پذیرید که در وهله اول اینطور شروع می شود که من از اینها زندگی نمی خواهم و 

 رددرست مثل اینکه از فرق سرتان وابه محض اینکه اینها را رها می کنید در واقع صدای زندگی را می شنوید و یک خردی 

 می شود و از نوک انگشتان پایتان خارج می شود و یک آرامشی و یک عشقی و یک زیبایی وارد می شود و خارج می شود 

این همان تسلیم است و یعنی شما دارید می گویید که من دیگر فهمیدم از این گردو که محصول کارم است و نتیجه یک عمر 

ین فقط یک جسم است و من فقط دنبال زندگی میگردم. می افتد رو آب و زحمت من هست به من نمی توند زندگی بدهد ا

ست که شما می شنوید . صدای زندگی به صورت انرژی از شما عبور می کند ن صدا ، صدای زندگیصدای آب می آید و ای

ی همه یند که همین هوشیاری است . وقتا عبور می کند و یک حبابی هم میبخرد و عشق بصورت مهر از شم بصورت

از آن ، این دفعه هر دو معنی را می تواند بدهد وقتی که درختتان عوض شد گردوها راکندید باز هم درختتان عوض می شود. 

خته آب طرف گردو می آورید به این جهان . ولی این دفعه هم که گردو می آورید مثل موالنا که این غزل را گفته بعد هم اندا

از آنطرف میآورید در این جهان مردم می گیرند و استفاده می کنند و شما دستتون را باز  وبرده. یک حرف خوبی می زنید 

و این دفعه درخت وجود ندارد وقتی  بالفاصله درخت وجود ایجاد می شود بچسبید گردو نچسبیدید. چون به گردوکردید و به 

را می آورید به این جهان ولی وقتی می خورد به این تید این دفعه از آن طرف گردو ها همه گردوها را کندید و به آب انداخ

. همان  د که در این جهان پخش شدیجهان این گردوهای غیبی و این محصوالت غیبی ، شما دوباره همین هوشیاری را می بین

طرف می ر این جهان ایجاد می شود می بیند که موالنا وقتی گردو از آن د صدای آب همین حباب . حباب هوشیاری است که 
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این  کند که  یانرژی از شما عبور مآورد هوشیاری در شما این حباب است و یک صدای که صدای زندگی است بصورت 

  ها را می آورد و اگر رسیدیم امروز خواهیم خواند .زدر واقع قالب قصه است که به دنبالش این چی

 در ره حق هر کی کاشت دانه جوجو درود                      دست حق آمد دراز با کف حق کژ مباز                            

این را قبالا گفتم. می گوید هر لحظه ما که جذب ذهن شدیم و درد هم داریم هر لحظه زندگی دستش را دراز می کند تا دست 

ستش را دراز کرده و ه کج می بزید و کج بازی می کنید. زندگی دشما همیش، را بگیرد ولی چون شما به جهان نگاه می کنی

دستت را بگیرم و ما باید از جنس او بشویم و به او نگاه کنیم ما به جهان نگاه می کنیم و به چیزها و دردها من می گوید بیا 

و بکاریم در این جهان وشیاری غیبی بگیریم نگاه می کنیم کج می بازیم به جای اینکه دستمان را بدهیم به زندگی و از آنجا ه

 ددرانرژی خوب زندگی از ما عبور کند ما همین جو را می کاریم. جو کاشتن یعنی از پایگاه من ذهنی فکر کردن.  و از ما

گی حتماا درد ایجاد می شود ولی اگر تسلیم بشویم و این لحظه با زنددمان فکر کنیم و بکاریم داشته باشیم و فکر هم بکنیم. با در

شود شما خشمگین باشید و فکر هم بکنید از  ید گندم می کاریم. می گوید که نمیآبی موازی بشویم اگر انرژی از آن طرف 

ا این رنجش  نمی شود انتقام جو باشی نمیتوی این چیز خوبی در بی آید.  شود رنجش کهنه با خودتان حمل می کنید و دائما

لودگی را در انرژی شما می ریزد این جو کاشتن و آن هم جزو تو است و این هر لحظه آشما جزو آن هستید شما را گرفته و 

این همین کج باختن است  کج مبازکار دیگر نمی توانی بکنی .است اگر بخواهی این کار را بکنی همیشه درد درو می کنی و 

ا برمیگردانیم از جهان معنی اش این نیست که کار ر ما رویمان ؟ و کج بازی کردن است. راست بازی کنیم چطوری است

ولی می خواهیم به کارمان انرژی زنده کننده زندگی بریزد و هر لحظه ما ! کار هم شدید می کنیم نکنیم و پول نداشته باشیم 

سئول هستیم ومی گوییم من ا زندگی هستیم مسئولیت می پذیرم متسلیم هستیم با پذیرش اتفاق این لحظه هر لحظه موازی ب

بنابراین از مالمت دیگران از مالمت همسرم از مالمت بچه ام از سر خودم آوردم.  خودم جذب ذهن شدم و این بالها را خودم

بالها را سر خودم  رفتم تو ذهن و هم هویت شدم و این مالمت دولت و این و آن من دست بر می دارم. می گویم که من خودم

کارم اصالا و یا اگر می می نهم نمی کارم. یا  ن دانه جوو با کسی هم کاری ندارم. بنابرای آوردم وافراط کردم و االن فهمیدم

خواهم بکارم فقط گندم می کارم. از آن طرف اگر توانستم بکارم ، می کارم وگرنه اصالا نمیکارم. ساکت نشستم تا ببینم چی 

 می شود. 

 بخش پنجم:

 کی بترساندت روی حق آر زودر ه                      که ترا کرد خوار رو به خدایش سپار                                 هر
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ی است که خوار میشود و می ترسد می بینید که موالنا راه برخورد ما را با تهدیدات من ذهنی به ما نشان می دهد فقط من ذهن

ری دوباره ده شدیم و با هوشیا. بنابراین اگر ما از ذهن زاییزندگی را کسی نمی تواند کوچک کندجنس ترس نیست و زندگی از

شدیم نمی شود ما را کوچک کرد . اگر کسی ترا خوار کرد و کوچک کرد تو اهمیت به آن نده و یکی شدیم و با خدا یکی 

و تو برو و او را به خدا بسپار وتمرکزت را از  واکنش نشان نده و همین واکنش نشان ندادن تو را از جنس من ذهنی می کند 

بترساند تو این ترس را ببین و از جنس او نشو و این تو را به یاد این می اندازد که باید به و اگر کسی تو را روی او بردار 

حق و زندگی روی بیاوری. این یعنی به یاد تو می اندازد که من از جنس زندگی هستم نه از جنس ترس. پس موالنا دو تا 

را کوچک کردند به ما احترام نگذاشتند و ما که  قضیه مهم را می آورد یکی اینکه ما همیشه کوچک می شویم و می گوییم

ا  یستد و به چشمان ااست اگر کسی در مقابل من خود ب   ترس مهمترین هیجان غالب من ذهنی یکی هم ما را ترساندن . واقعا

ترس  ترس نگاه کند و پیش خودش بگوید که من قاطی تو نمی شوم من واکنش به تو نشان نمی دهم چون واکنش نشان بدهی به

می ترسم و بترسی ، می توانی به آن نگاه کنی و نترسی. ترس  دارم و بترسی شما می توانی قبل از اینکه قضاوت کنی که من

ترس نمی تواند اثر روی شما بگذارد. کسی که می ترسد و خودش  ،یک هیجان است. تا قضاوت نکنی و تا وارد ذهن نشوی

ا توی ذهنش است. حتمرا گ   ا با آن چیزی که می ترساندش معموالا هم ما می ترسیم برای اینکه چیزی را که م می کند حتما ا

یکنیم به ما زندگی خواهد داد بدست نتوانیم بیاوریم. ما از اتفاقات می ترسیم. آن چیزی که ما فکر مداریم از دست بدهیم یا 

یریم اتفاق می افتد و از دست ما برود. خب برود! ما ت چکار می خواهند بکنند به ما؟ آنچه که داریم را از آن زندگی میگااتفاق

از همین ترس استفاده می کنیم و می گوییم که این ترس معنی اش این است که من در ذهن هستم و این من را یاد این می 

ست وقتی که به در واقع پریدن به بیرون هم همین تسلیم شدن است و نگاه کردن به ترس ا دازد که از ذهن باید بپرم بیرون .ان

به او نگاه می کنید ترس همیشه همراه با یک فکر است به فکرش هم نگاه می ترس نگاه می کنید از جنس ترس دیگر نیستید. 

از جنس آن نیستید و از آن جدا شدید. شما به عنوان چی چیزی جدا شدید؟ به عنوان وقتی به فکرش نگاه می کنید دیگر کنید و

توانیم این کار را بکنیم. شما می توانید ناظر فکرهاتون و ترسهایتان باشید. خودتان. همیشه ما می ه عنوان اصلهوشیاری. ب

نمی شود کوچک  شما به کوچک شدن هم نگاه کنید کوچک نمی شوید برای اینکه ما از جنس زندگی هستیم و زندگی و خدا را

از جنس خورشید هستیم. االن می گوید حتی به غصه  شود کوچک کرد. درست است که ذره هستیم ولی کرد. خورشید را نمی

 کمند خدا است مثل  و ترس و بال شما اینطوری نگاه کن که این 

 گوش کشان آردت رنج به درگاه جود                                                            غصه و ترس و بال هست کمند خدا 

می گویید به من  ؟د درد دارند شما به غصه و ترس و دردتان به چه صورت نگاه می کنیدهمه تقریباا غصه و ترس و بال دارن

یا نه می گویید که این یک توری  ؟ظلم شده و واکنش نشان می دهید به این که به شما ظلم شده و بیچاره شدید بی زندگی شدید
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در جهان و اینها گرفته من های بیشتر ایجاد کنم است یک کمندی است اگر این نبود من سرکش بودم و من داشتم می رفتم درد

رد این درد به درگاه بخشش خدا. یعنی این دردها مثل یک توری است یا مثل کمندی است را و من را گوش کشان دارد می بَ 

ینکه ما که ما را دارد می کشد و دارد می برد به درگاه ایزدی که خدا و زندگی بتواند لطف و عشقش را به ما بدهد برای ا

ر نه سالگی و ده سالگی دردهای ایجاد شده بوده که ما د تباه چی بوده؟ اشتباه عبارت از ایننپذیرفتیم و ما راه اشتباه رفتیم. اش

زندگی و پایه قرار دادیم  به ما نگفتند که این دردها برای این بوده که شما دیگر این راه را ادامه ندهید و بروید به سوی را 

ید بیرون، نه گفتند همین راه را ادامه بدهید و درد را روی درد اضافه کنید و بعد برنجید همه از ذهن بی آیهوشیاری و 

و از اینجا ما دوباره می رسیم به قانون جبران دوباره. شما اگر پنجاه سالتان نید و ما هم این کارها را کردیم اینکارها را بک

د و رها بشوید یک مقداری طول و موالنا را بخوانید و این دردهایتان را بریزی است و می خواهید این برنامه را گوش کنید

خواهم درد بکشم! نه رها کنید من نمی کشد عجله نکنید. اینجا دوباره آن زرنگی روباه می آید و می گوید یا زودتر من را می

می خواهیم هیم آن قانون را بهم بریزیم زمان خودش را می برد ولی ما می خوا ،زودتر نمی شود گفتم هر چیزی در طبیعت

بعد از ده روز گندم درو کنیم ! نه هیم و یک مقدار نور به آن بتابانیم دما گندم بکاریم ودو روز بگذرد و خیلی آب بدهیم وکود ب

دهند و یا آب میماند یا باران می آید و ند و بعد می کارند و آنجا می . گندم را اول زمین را شخم می زنچنین چیزی نمی شود

و اگر عجله کنید  ا آخرهای تابستان آن را درو کنیدروی آن می افتد تا گندم ، گندم بشود . باید صبر کنید تتابستان بعد آفتاب 

مان فرصت م از شر آن راحت بشویم باید به خودخواهیا هم هویت شدیم در عرض یک ماه مینمی شود. ما پنجاه سال با درده

طول بکشد. یک  همپنجاه سال دیگر دوباره شود ولی پیشرفت می کنیم . اینطوری هم نیست که رعت نمیبدهیم و به این س

این دردها و این هم هویت شدگی ها را و باید به خودمان فرصت ما رسفت کردیم دو سال سه سال بسته به اینکه چقدسال 

مثل ورزش می ماند و هر کسی که ورزش می کند نیم ر روز باید روی خودمان کار کبدهیم باید روی خودمان کار کنیم و ه

یک روزی که ورزش را گذاشت کنار دیگر ورزشکار نیست. بعضی ها ورزشکار بودند در بچگی ولی چهل سال است که 

ورزش نمی کنند ولی در ذهنشان ورزشکار هستند. نه شما یک هفته اگر ورزش نکنید ورزشکار دیگر نیستید. این هم 

اگر شما یک روز روی معنویتتان کار نکنید آن روز شما ورزشکار معنوی نیستید و عضله معنوی شما شل همینطور است 

و این را من اینجا می گویم که کلیدش هم تکرار است. تکرار همان چیزها. شما می  ود و این در واقع کار هر روزاست می ش

ا تکرار کنید . چرا؟ مگر بیند که یک دین مثل اسالم آمده و گفته که شما در روز پنج  بار نماز بخوانید و همان چیزها را مرتبا

داست؟ نه. دین آمده این را توصیه کرده و گفته این را اگر ید این نماز شما با آن نماز شما جشما هر روز یک غزل می خوان

ی شد حاال مردم در نماز اصل آن هم باید همان مهر روز تکرار کنید شما بعد از مدتی به گنج حضور می رسید شما . ح

نه این را قبول ندارید کسانی که روانشناس هستند و  !!میکنند از می خوانند به مسائل خودشان فکرحضور ندارند وقتی که نم
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ن ممکن است سی هزار ار تکرار می کنند یک آگهی در سی ا ن ا  یند یک آگهی را هزاران بمی آد ناس بازاریابی خواندنروانش

می کنند. چرا؟ اشد ولی مرتب همان آگهی را تکرارک آگهی بسیار گران بدفعه اش یا در یک رویداد ورزشی یر دالر باشد ه

شناختی این است که مسجل و نااین قانون روپاسخ می دهد. ما وقتی تکرار می شود به تکرار  دیوانه هستند؟ نه دیدند که ذهن

نفی نمیکند ما آن را می رویم می خریم در اینجا هم همینطور است  مسلم شده که وقتی یک چیز تکرار میشود و چیز آن را

نید که چیزی هم این را نفی نمی کند ذهن شما تسلیم می شود و یوقتی شما این غزلها را می خوانید و تکرار می کنید ولی می ب

آنطوری بود آگهی را سی ان ان یک بار پخش  یرد. االن نمی پذیرد برای همین تکرار می کنند . اگرذهن شما این را می پذ

می کرد که مثالا فالن خمیر دندان را بخرید و همه می رفتند می خریدند. نه آنطوری نیست. می بیند که یک چیزی را که می 

وز ده ها بار این را آگهی می کنند. شما هم برای خودتان آگهی میکنید. این چیزهای معنوی را هر رروزی خوان بفروشند 

تکرار می کنید . من این را اینجا می گویم برای اینکه همین وقتی که ترس می آید و خواری می آید تمرین می کنید و تکرار 

در واقع شما آگهی خودتان را خودتان می می کنید تا یک دفعه می بیند که بعد از یک مدتی تکرار همان چیز اتفاق افتاد. 

دتان هم می خرید. اگر تبلیغ نکنید برای خودتان این چیزهای معنوی را و تکرار نکنید خرید. خودتان تبلیغ می کنید و خو

 خودتان هم نمی خرید. 

 آب ز دیده روان بر رخ زردت چو رود                  یارب کنان روی سوی آسمان                                      یارب و 

و این را تکرار کردی یواش یواش که یارب  و تو اگر رو به خدا آوردییا ترساند تو را خوار کرد یا کوچک کرد و  کسیاگر 

که گفتم از جنس آن می شوی.  نس زندگی می شوی و مرتب از آن حبابییارب می گویی از جنس یارب و خدا می شوی از ج

حباب هوشیاری در شما ایجاد می شود و هوشیاری حضور زیاد می شود و یک مقداری  ها را رها می کنی و مرتب این چیز

ستی و این باعث می شود که با شما رو به خدا هست روی به اسمان ه به آسمان که رمز زندگی است هستی  یعنیدائماا رو 

لطیف تر می شوی یعنی داری از دیده روان آب بعد در حالیکه لطیف می شوی بشوی. و آسمان کار از جنس زندگی  این

متوجه این لطافت می شوید.  بر رخ  داری عشق و خرد و لطافت از اصل شما و از آن جهان به این جهان می ریزد و شما

ا آن روی رونید یکی ازردت چو رود این را دو جور می توانید معنی ک ا االن ینکه واقعا باه است که زرد است یا اینکه نه حقیقتا

در سطر پایین می گوید که اگر اینطوری بشود می بینید که سبزه دمید و ق هم رویش زرد است و از جنس عشق شدی و عاش

 دلت خراب شد و دلت مست شد و در اطراف دل شما سبزه زندگی دمید 

 صبح گشاده نقاب ذلک یوم الخلود                                      سبزه دمیده ز آب بر دل و جان خراب                    
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گریه می کنیم نه آن را نمی گوید لطیف می شویم زار زار از این آبی که از چشمانتان جاری می شود نه اینکه ما می شنیم 

درد و با چیزها  هویت شدگی باد و همه اینها از هم یروزمختی و مقاومت و واکنش از دست مجان ما لطیف می شود و آن 

بی که از از آ یعنی مست . پس بر دل و جان خرابدل شما مست و لطیف شد . جود می آید . پس شما لطیف شدید پس بو

گلها و این جهان شما شروع می کنید آبادانی کردن  ان است در اطراف شما سبزه می دمده یعنی درلطافتی که از شما رو

در این جهان می آفریند اول در زندگی شما. ر چیزهای نیک است. آن آب جاری میشود و بعد برکت بوجود می آید که منظو

یعنی برای شما صبح شده است قبالا شب بود برای اینکه در ذهن بودیم. برای اینکه ما فقط هوشیاری جسمی  صبح گشاده نقاب

ی ما است و آن روز است و عد اصلهست که ب  داریم روز هوشیاری حضور است هوشیاری غیبی است یک هوشیاری دیگر 

و کبود ، کور هم هست . شب است و نمی بیند. درست است که ما چیزهای این جهانی را ممکن است ببینیم و بسیار آن کور 

ته و د اینطوری گفهم باسواد باشیم ولی به لحاظ زندگی کور هستیم. دائم از کتاب می گوییم از انسانهای دیگر که فالن دانشمن

عد زنده نیستی ب   ر هستند ولی تا وقعی که تو به اینطوری گفته و در آن کتاب اینطوری نوشته و... اینها معتبفالن پرفسور این

هیچ گونه شعوری و تشخیص درستی در شما وجود ندارد فقط قالبی و ذهنی هست همه چیز. چیزهای ذهنی  هیچ گونه تعادلی

ا وقترا ما درست نمی دانیم ذهن ذلک یعنی صبح شده .  صبح گشاده نقابدرست نمی دانیم پس شب است.  ،ی چیزی را میدانیم ا

یعنی این هست بهشتی که باید وارد بشوی یا این بهشت وعده داده شده به شما است. این روز جاودانگی ، خلود یوم الخلود 

لک یوم الخلود این هست بهشت یا جاودانگی که یعنی جاودانگی یا بهشت. این هست روز جاودانگی و به لحاظ اهمیت همین ذ

ن آوردم این آیه قرآن هست که می بینید که چقدر این توضیح شبیه آن اانسان باید وارد بشود. من توضیح از قرآن برایت

ا می گوید این هست آن بهشتی که به شم 35-32حرفهای هست که ما امروز زدیم از موالنا و اشاره می کند به همان توضیح 

یعنی شما رفتید ذهن و به خودتان .دننده به خدا . اینجا را شما کامالا متوجه می شوید وعده داده می شد و مخصوص هر بازگر

آمدید و دارید بازمی گردید به سوی هوشیاری و زندگی. دوباره وعده بهشت به شما داده شده و معلوم می شود که بهشت 

د که یضای یکتایی این لحظه است که شما از ذهن زاییده می شوید به آن و می بینجاودانگی همین هوشیاری حضور است یا ف

وقتی از عهد و پیمان الهی است( یعنی اینکه روز ازل یا دریک اخل پرانتز توضیح داده ) حافظ ادامه می دهد که نگهدارنده د

یعنی ما هوشیاری به این هستیم که ما از جنس زندگی ؟ و ما گفتیم بله. ییده که آیا از جنس من هتستکامل ما زندگی از ما پرس

د از جنس شیر هستید دانید که از جنس زندگی هستی یکه نگه داشتیم یعنی شما االن میهستیم پس ما آن عهد و پیمان را در حال

و مقاومت و ستیزه دید که یکسره بروید به ذهن و بروید به ستوه باالی من ذهنی مثل حرص ریمان هستید رها نکو به یاد آن پ

پس نگهدارنده آن عهد و پیمان هستید و موالنا به همه  ی هستید و زندگی ستیزه نمی کنید و جنگ چون می دانید از جنس زندگ

ا به به نهان و اینها اشاره می کند با یک عبارت . همان کسی که از خداوند رحمان  خلوت می ترسد در اینجا می ترسد واقعا
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که اگر به طبقات باالی من ذهنی االن ی شما احتیاط می کنید خردمند هستید و پرهیز می کنید می دانید می ترسد نیست یعن

بروید چه اتفاقی خواهد افتاد بنابراین وقتی با خودتان هستید احتیاج نیست که کسی شما را تماشا کند شما این خرد و پرهیز را 

این در واقع می ترسد احتیاط است. حاال می گوید با قلبی توبه کار یعنی دارید که نروید بیشتر به سوی ذهن و حرص و ترس .

و اینجا را در غزل آورده بود که به سالمت بهشت دوباره این که ما متوجه هستیم که داریم بر میگردیم  به سوی هوشیاری 

وشی که دارد یک عبارت کوتاهی موالنا بر حسب ر لیدرآیید که این است روز جاودانگی . پس همین عبارت را نوشته بود و

متهای دیگر را هم بخواهد . و از قرآن بر می دارد و منظورش همین قسمت هست که اگر کسی بخواهد  میتواند برود و قس

استاد کریم زمانی  که در ضمن این قرآن مالادند خواهد بگوید که به سالمت که آقای کریم زمانی این را هم توضیخح دمی 

قرآنی مراجعه کنید و از یک  ت مثنوی می خوانید و احتماالا بعضی از جاها مجبور خواهید شد که به اشارااگر شما  است 

هم در قرآن آوردند و یک جلد  اجایی بخوانید که این ترجمه و این تفسیر بهترین است و خوشبختانه ایشان اشعار مثنوی ر

است که بسالمت هم معنی اش این است که این الخلود ترجمه اش این که گفت ذلک یوم ، . پس بنابراین دست من رسیده که 

هیچ اتفاقی برای شما نیوفتاده این همه که بال سر شما آمده در هم هویت شدگی و با دردها و با چیزهای این جهانی و این همه 

طور که به سالمت وارد ناو همابریان به سالمت در می آیید رنجشها و سرخوردگیها ، اینها هیچ اثری روی اصلتان نگذاشته بن

این جهان شدید هیچ تاثیری این جهان روی شما نگذاشته فقط این دفعه شما وارد جاودانگی و وارد بهشت می شوید پس ما 

مریرائی همین زاده شدن ما از ذهن است و بهشت هم همان است بهشت فضای یکتایی هشت یا نااالن فهمیدیم که جاودانگی یا ب

اینطور نیست که شما بمیرد و بروید در دنیای دیگر به بهشت . شما در همین لحظه یا وارد بهشت می شوید یا  این لحظه است

 به سالمت به بهشت در آیید این را در همین لحظه به صورت زنده به ما دارد می گوید که این است روزنمی شوید. 

 دانگی شما است. جاودانگی یعنی همین لحظه روز جاو

دیگر هم داشتیم این از آن مشخص تر است می بیند این است آن بهشتی که به شما وعده داده می شد . فضای یک عکس 

ده داده شده ضای یکتایی این لحظه که به شما وعیکتایی این لحظه وقتی که از ذهن شما بر می گردید و شما بر می گردید به ف

اهیت به خدا و اینها نگهدارنده همان پیمان ازلی هستند . و اینها و این مخصوص آدمهایی است که بر می گردند از آن روب

خلوت خودشان ی دارند که با خدای خودشان یا درکسانی هستند که متوجه شدند که نباید دنبال آن روباهیت بروند و مرتب قلب

یم و ما متوجه شدیم هرا ادامه ند دارند بر می گردند و  توبه کار هستند و می گویند که ما تصمیم گرفتیم که آن راه روباهیت

 که آن به زندگی نمی رسید و فرشتگان به آنها گویند به سالمت به بهشت در آیید که این است روز جاودانگی. 

 بخش ششم:
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می دهم نه قرآن درس می دهم فقط هوشیاری را داریم پراکنده می کنیم یک جور  سیادمان باشد که من در اینجا نه موالنا در

ین اصالا هیچ ربطی به ری یک جور درسی که به شما کمک می کند از خواب ذهن و آن کور و کبودی بیدار بشوید. اهوشیا

ورالعمل شده و آن آموزشهای منتها ادیان آموزشهای ساده و اولیه آورده اند که بعدآا بسیار پیچیده شده و تبدیل به دستدین ندارد 

به مانه نسبت به باورهای دیگر گرفتند و فقط با ستیزه وقات هم موضعهای خصی شده و گاهی ااولیه به طور کامل منتف

توضیح دادیم سیستم ن تبدیل به سیستم باوری شدند . دین سیستم باوری نیست . این چیزی که ما باورهای دیگر پرداختند بنابرای

ا بدانیم که ما از جنس زندگی هستیم ما یی نیست بنابراین این که باوری نیست دو که بفهمیم   این به ما کمک می کند و ایندائما

این ربطی به دین نداره و دین هم همین را  ویم ،که راه ذهن را نرویم و هم هویت شدگی با درد را و با چیزهای این جهانی نر

یم و آنجا بهشت ودانه می شووجود دارد و اگر ما از ذهن زاده بشویم و جا گرفته دوباره . این که یک فضای یکتایی این لحظه

ولی هنر موالنا این  .دین هم همین را می گوید لیو این اصالا ربطی به دین ندارد و ت پس خلود یعنی جاودانگی و بهشت اس

رت است که این نکات بسیار ظریف را از همان آموزشهای دینی می کشد بیرون و بدون اینکه آنها را پیچیده بکند در عبا

تان پیدا می کنید که وقتی شما اینها را می خوانید اطالعاتی هم آموزشهایی هم راجع به دین خود ابراینکوتاه به شما می گوید بن

که با اصل بسیار بسیار متفاوت ی دانستید و اگر ندانید در این صورت باید آموزشهای غلط را بپذیرد . آموزشهایتا بحال نمی 

نمی کند و شما  اگر من ذهنی تفسیر میکند و اگر این آموزش شما را آزاد تفسیر من ذهنی است .فقط است و آموزشهایی که 

ین صورت از آن و پایگاه ستیزه می شود و یک قطب می شود تا با یک نفر دیگر ستیزه کنید در ا درهمان جا نگه میداردرا 

 موزش ساده اولیه فاصله زیادی گرفته. آ

 الف خدایی کجا دردهدی آن عنود                                                  گر سر فرعون را درد بدی و بال               

ه شاید مهمترین گفتم یکی از ابزارهای مهم من ذهنی است که بارها ناد و ستیزه در واقع همانطور کع   نی ستیزگر .عنود یع

ه درد کند کچیز داد غیر از درد. دوباره تاکید می همه  خدا به فرعون همین ستیزه باشد. در جاهای دیگر موالنا می گوید که

کند فکر کند که این تور خداست وگذاشته که ما بیش از حد طغیان نکنیم برای اینکه در اگر کسی دارد اعترض و شکایت ن

می  نباشد باعثاگر کوری و نشنیدن هستیم چون در تاریکی شب هستیم و زیاد نمی شود این طرف و آنطرف برویم چون درد 

توانیم بر گردیم. و بارها  شود که ما خیلی برویم. بعضی از ما با توجه به این که درد هم داریم ولی باز آنقدر می رویم که نمی

ولی ما نباید به انسان زیاد فشار آورد  یم که انسان موجود بسیار ظریفی است که اگر به او فشار بیاید دیوانه می شود.گفت

خودمان به خودمان فشار می آوریم برای اینکه راه ذهن را می رویم. می گوید که اگر سر فرعون درد و بال داشت در این 

من ذهنی است که درد دارد ولی نمی داند که درد دارد .خیلی باز هم ما هستیم .فرعون صورت الف خدایی نمی زد. فرعون 

جور است ولی حواسمان  هل سالگی اوضاع بر وفق مراد است و همه چیز به نظرماناز ما بین شاید بیست پنج سالگی تا چ
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کامالا زندگیمان را روی نیست که جو کاشتیم و ما با هوشیاری حضور اینها را نکاشتیم و هر چه که کاشتیم درد بوده و 

ساختیم بعضی اوقات بقول روانشناسان بنا کردیم و به قول حافظ قصر امل بنا کردیم یعنی یک چیز توهمی در ذهن  ذهنیاتمان

Comfort Zone یک دفعه اگر یک ستون را بکشند همه شروع می .یکنیم احتی که ما احساس راحتی مما هم هست جای ر

کند به هم ریختن و این خانه تقلبی ودروغین ما به هم می ریزد. اگر هم در زندگی شما چنین چیزی وجود دارد و شما هم هیچ 

همه چیز خوب است و به به من چقدر موفق هستم و خوشبخت هستم و من همه چیز را طرح و می گوییدد و دردی نداری

باش که دارد می آید و یک جایی را یک ستونی را به هم می ریزد و فرو  ردرست می کنم با زندگی هم کاری ندارم منتظ

و بگوییم که ما تسلیم هستیم و برگردیم و این جور  و بنابراین بهتر از که هوشیار بشویمخواهد ریخت و این خواهد شد. 

یعنی اگر ما  ،یی می کنیم ماو اگر ادعای خدابی خودی موالنا اینچنین سطرهایی راننوشته .کنیم مطالعه آموزشهای معنوی را 

می شویم و بعد یت شویم و با ذهن هم هو که ما اول وارد ذهنقرار است می گوییم که ما می دانیم در حالیکه در اول هم گفت 

باید خودمان را بکشیم بیرون و بعد زندگی بی آفریند زندگی برای ما فکر کند و ما فقط عمل کننده باشیم و گوش کنیم ببینیم که 

زندگی چه می گوید ولی حاال که زندگی را گذاشتیم کنار وخودمان داریم می تازیم  یک جایی این فرو خواهد ریخت برای 

ش می دهد مصنوعی است شاید اینطوری بنظر نیاید ولی اینطوری است. حاال یک آدمی با خواندن این، گواینکه همه چیزش 

موقعی هم تا فرو نریزد و تا درد نکشد به اندازه کافی متوجه نمی  شود ولی درد هم بکشد باز هم و به خودش می آید و یک 

ل سالگی پنجاه سالکی به هم می ریزد و ما از توی آن مرتباا حاال ما فهمیدیم که درد مثبت است ما گوش نکردیم پس در چه

ولی اگر شما خردمند باشید این غزلها را می .یدهیم م داغون می شویم و انشاهلل که درست در میآییم و زندگیمان را ادامه

واکنش نشان نمی دهید  داریدبر می دارید از ستیزه دست بر می خوانید و می فهمید که چکار باید بکنید و اول از عناد دست 

نرم می شوید درشت می ستانید و نرم پس می دهید . اینها چیزهایی است که یواش یواش باید تمرین کنید پس یک باشنده ای 

در ما وجود دارد که فرعون است و این فرعون اگر درد نداشته باشد ادعای خدایی می کند یعنی می گوید که ما خودمان بلد 

 م نیست که با زندگی موازی بشویم و نتیجه اش را هم گفتم که چی می شود. حاال می گوید هستیم و الز

 کفر شد ایمان و دید چونک بال  رو نمود           چون دم غرقش رسید گفت اقل العبید                                         

ا آن موقع می گفت که من هستم ما در وسط زندگیمان با لحظه غرق شدنش رسید گفت که من کمترین بنده تو هستم توقتی 

د و هیچ کسی را دوست نداریم و میلی به ه ای از آن بلند نشگرفتاری برخورد کردیم یا زندگی بی مزه و تلخ شد و دیگر جرق

موقع غرق شدن  زندگی نداریم آن موقع می گوییم اقل العبید یعنی ما مخلص و کوچک خدا هستیم . ما بنده کوچک هستیم در 

و آن موقع است که کفرش تبدیل به ایمان می شود. وقتی بال رو می کند ما کفرمان تبدیل به ایمان می شود . می گویم لزومی 

ن است که یک مقدار هم هویت شدن و راهی نیست. حاال در اینجا مهم ای ندارد که اینطوری باشد ولی متاسفانه مثل اینکه دیگر
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در حمایتی داشته باشیم که همدیگر را دوست ی تکامل ما الزم است اگر پدر و ماجاد کردن هوشیارانه براکندن خود و درد ای

باشد با آموزش و تعلیمات خوب باشد این سادهتر است ولی اگر این نبود و ما درد را ادامه شند و خانواده با آرامش داشته با

وقتی غرق می شویم می گوییم که ما باالخره ما آنقدر زیاد می شود که دادیم و رسیدیم به پنجاه سالگی در این صورت مسائل 

طوری بشود و کوچکترین بنده شما هستیم و آن موقع هست که در اثر درد زیاد وکفر ما ایمان می شود و شما نگذارید که این

در زمینه معنوی زیاد است شما موزش ب است راه دیگر عقل است. امروزه آرا بروید . راه دیگر انتخامی توانید راه دیگری 

مطالعه آقای کریم زمانی برای  مثنوی به قلممی توانید کتابهای معنوی بخوانید و می توانید کتاب موالنا را بگیرید و بخوانید 

ی خوانیم مثالا این قصه را من خالصه ممثنوی بسیار خوب است یک سری هفت جلدی بخرید و همین چیزهایی را که ما اینجا 

ر ا هم بگویم که  را گفتم چون فرصت نخواهیم کرد که بقیه اش را بخوانم ، شما بروید و بقیه اش را از کتاب بخوانید. ایناش 

لطافت یک مملکت فرهنگ شعر بخوانیم! عزیز من بعضی ها ایراد می گیرند که اگر ما مگر رشته ادبیات خوانده ایم که بیاییم 

معنویش  به معرض تماشا می گذاریم با معنای است که ما در اینجا هم داریم ادبیاتآن  یقیک مملکت  بیشتردر ادبیات و موسی

و هم موسیقی اش را . این که یک مهندس یا دکتری آشنا به موسیقی باشد و ادبیات ، این به رشته ادبی احتیاج دارد؟ نه در 

آن اشخاصی را که مهم هستند می  گلیسی یا امریکایی غرب هم شما می بیند کسانی که باسواد هستند شکسپیر را خوانده اند ان

داریم مثل موالنا چرا نخوانیم. مهندس هم  روند و اثر آنها را می خوانند تا ادبیاتشان را یاد بگیرند حاال ادبیات به این پ ری ما

یات بخواند همه آنها باید بهم باید ادباید ادبیات بخواند. دکتر هم باید ادبیات بخواند بنا هم باید ادبیات بخواند راننده تاکسی 

هند لطافت فرهنگی را درک کنند. بله ریاضیات و مهندسی مال مهندسین است اگر می خوا دموسیقی خودشان را هم گوش بدهن

 و پزشکی هم مال پزشکان است ولی ادبیات مال همه است. 

 تا تن فرعون وار پاک شود از جحود                         ش درآر                              در تک نیل رنج ز تن بر مدار

ذهنی است. در حالیکه می داند انگار  ود دوباره کار منحل اینکه آدم بداند ولی انکار بکند. انکار یا جود یعنی انکار. مثجح

قیقه دیگر دنبال دیگران راه می گوییم که من آرامش و شادی می خواهم من باید پرهیز و صبر کنم پنج د نمی داند . در ذهن

ج دقیقه قبل تصمیم گرفتی که این کار را نکنی ند ما هم همان کار را می کنیم. پنکنافتد و می رود . آنها هر کاری میمی 

ت پ ر از شک است. هیچ اطمینان ندارد من ذهنی است عمق ندارد این همان انکارش اسمطمئن نیست شک دارد توی سطح 

تان خلوت خوده که من در خلوت خودشان ، شما درندگی هست که یقین دارد . این که تو آن آیه قرآن هم آمدیقین ندارد فقط ز

جنس زندگی هستید و از جنس شادی هستید و  شید که زندگی وجود دارد و شما ازن داشته باهستید باید مطمئن باشد و یقی

گیریم ولی تصمیمان تصمیم نیست. ده دقیقه دیگر به هم می ریزد آرامش هستید و شما دنبال منهای ذهنی نروید. تصمیم می 

یکنند و ما فکر می کنیم که باید اینطوری باشد. می گوید تو رنج را از روی این که می بینیم یک عده ای یک کاری مبرای این
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شود منظور هوشیاری  می  از آن ردکه و نیل  است  جهان فرم و محدودیتدر اینجا مصر به صورت سمبلیسم  تن بر ندار

زندگی است . شما االن نگاه می کنید که وقتی شما را یک کسی خوار کرده شما می خواهید واکنش نشان دهید و حضور و 

کنید من ذهنی درد می  کشد. بگذار درد بکشد. این من  خواد واکنش نشان بدهد ولی شما نمی تی دلش مینگاه می کنید خب وق

است ناراحت می شود ولی بگذار ناراحت بشود نگاه کن که  دگر بخواهد موادش به آن نرسد که درا ذهنی معتاد به درد است.

نیستم و به او نگاه کن که تو هوشیاری حضور هستی و بگذار زیر این نیل که هوشیاری شما باشد و این تن مثل تنم من 

بکشد و درد زه هم دست بر می دارد. پس بگذار که فرعون اگر ببیند دارد غرق می شود از انکارش دست بر می دارد از ستی

که اگر شما نگذارید که زرنگی کند یک مدتی هوشیارانه درد می کشد  ،شما این درد نیستید. آن روباه می خواهد زرنگی کند

 در واقع درد کشیدن هوشیارانه است. گفتیم شما درد نمی کشید فرعون یا من ذهنی دارد درد میکشد. این 

 مصرست امیر در تک نیلست اسیر                                             باش بر او جبرئیل دود برآور ز عودنفس به 

هر من ذهنی به وسیله زندگی  ،ولی ما می دانیم هر نفسیو امیر جهان فرماست نفس ما من ذهنی به جهان فرم مسلط است 

. اگر من با همه روباه زیر پنجه شیر است شیر او را محاصرم کرده ومحاصره شده گفت که شیر دنبال این روباه است و 

زیر پنجه شیر هستم در تک نیل یعنی در ته نیل اسیر  ،ستیزه و انکارمو با همه الگوهای واکنشیم ،و با همه درد هایم  زرنگیم

رها کنیم که ما این انکار و ستیزه هست در ته آب زندگی. پس ما می دانیم که زندگی ما را محاصره کرده و می خواهد که ما 

، تو جبرئیل و الهام خواهد ما را خرد کند ولی تو باید همکاری کنی با زندگی ما را از آنجا در بیاورد. نمی را رها کنیم تا

ر را به تو می دهد ولی تا حاال می خواهد بگوید که این عود است می سوزد و س  .و از عودش دود در آور  بخش او باش

سی در صد آزاد شدیم ما  ،یعنی به عبارت دیگر اگر ما بیست درصد.راز را به تو نمی گوید ،زد و درد نکشد و دود نکند نسو

را بسوزانیم تا این راز را به ما پس بدهد راز هم بقیه هوشیاری ما است که در تله افتاده تو الگو افتاده. ما  ن ذهنیباید این م

 . می گوید ولی حواست باشد که  ک می کنیم البته مایی که از جنس زندگی شدیم خودمان هستیم که به خودمان کم

 راز نخواهد گشا تا نکشد نار و دود              بخیلیست او بو نرساند به تو                                                عود 

رساند مگر  لی است که به تو بوی زندگی را نمیبروی با او بخواهی فکر کنی آن عود بخی می گوید که اگر به عقل من ذهنی

بیکارش کنی . راز را به تو فاش نمی کند تا نار را به دود نکشد.نار یعنی آتش. این باید آتش بگیرد و بسوزد و قسمتی از آن 

ادیسم نداریم ولی یک مدتی باید این را مشاهده کنیم و هم همین درد هوشیارانه است. وقتی می گوییم دردکشیدن هوشیارانه س

شده و ما تن در  اعتیاد به آن چیزهایی که من ذهنی ناظرش باشیم گاهی اوقات این اسمش پرهیز است پرهیز هم سخت است.

یم . داریم و ما هوشیاری هستیم و جذب من ذهنی نمی شو شاهده کنیم درد می کشد و می سوزدمی دهیم ، اگر تن در ندهیم م
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بیرون. نمی شوند و بقیه من هم از تو نمی آید تو درد بکش و اگر درد نکشی این الگو ها بی اثر  نگاه می کنیم و می گوییم که

شود حیوان زنده ای و آن تخم بزرگ می یک تخمی می گذارد در یکس ر من در تو است . درست مثل اینکه یک کسی می آید 

ودش آزاد می شود می رود. ما هم وقتی از مادر زاده می شویم این تخم ما می رود توی ذهن و و آن حیوان را می خورد و خ

و شما باید این را بدانید و  می گیرد و می خورد می رود بیرون می سوزاند و بال و پراین را در آنجا رشد می کند و باالخره 

دگی نه می سوزم و نه دود ست مال ما نیست. من به عنوان زناین کار را بکنید . این سوختن و این دود کردن مال من ذهنی ا

 گوید.  ی گوید تا نسوزد راز را به ما نمینه می رنجم و نه آسیبی به من می رسد آن می سوزد و ممی کنم 

 رو ترس از توست عشق سرکه نشاید فزود                                             مفخر تبریز گفت شمس حق و دین نفهت  

ا از ذهن آزاد شده. گفته تو ای انسان  مفخر تبریز همین شمس تبریزی است که هوشیاری باشد و انسان کامل و کسی که تماما

انسانی که آفتاب حقیقت دین هستی بطور پنهانی در ذهن. شمس حق و دین نهفته است ای  تو هم شمس حق هستی و هم شمس

ن و آفتاب دین هم هستی . کدام انسان ؟ گفت آن که ما ناس می گوییم آنکه مردم است. انسانی که از یو خدا هستی بر روی زم

دارد ولی در  ه هوشیاری حضور داره هوشیاری ذهنی همذهن زاییده شده. انسانی که در ذهن نیست انسانی که در عین حال ک

جهان را هم می بیند ولی یک هوشیاری دیگری هم در او هست به نام هوشیاری حضور. آن هوشیاری  ذهنش من ندارد.

حضور شمس حق را دین است.آن هست که حق را می شناسد و خدا را می شناسد و مقدس است و از جنس خداست. پس می 

ترش است؟ عشق  ترش است . چرا گوید شمس تبریزی گفته انسان شمس حق و دین نهفته است . حاال عشق رویش از تو

این ذهن بیاییم بیرون و خودمان را در اختیار او قرار بدهیم که از طریق ما خودش را بیان کند . رویش  منتظر است که ما از

عشق از تو رویش ترش است برای اینکه حرف زیاد می زنیم. این حرف و فکر در واقع سرکه افزودن است می گوید وقتی 

حاال دیگر سرکه را اضافه نکن یعنی ،ی از تو قهر کرده برای اینکه تو به وظیفه ات عمل نمی کنی ای انسان ترش است یعن

ترشی را زیاد نکن. معنی اش این است که زیادی حرف نزن. همینطور که پیش بینی کرده بودیم به مثنوی نرسیدیم . انشاهلل 

شروع می شود که همینطور که  745ی آن مثنوی دفتر چهارم سطراند ولوز دیگر آن مثنوی را بطور کامل خواهم خوریک 

نکات بسیار  زمانی مراجهی کنید و قصه را از آنجا بخوانید و قلم استاد کریم هعرض کردم شما می توانید تفسیر مثنوی ب

ید و سطر اولش هم د و در زندگی خودتان بکار ببندریکوتاه هست که می توانید از آنجا یاد بگی قصهبسیار ظریفی در این 

 اینطوری شروع می شود که 

 می فشاندجوزی د                                                                    بر درخت جوز،ولی بود آب آن تشنه راننغدر 

  بانگ می آمد همی دید او حباب  ن جوز اندر آب                                                                 می فتاد از جوزب
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ت گردویی بود که آن تشنه رفت عمیقی که آب از آن روان بود یک درخ یک گودالدر انطور که اشاره کردم می گوید که هم

ن یعنی درخت گردو ، ی کند و می ریخت پایین و از جوزبآن درخت گردو و این گردوها را می ریخت پایین یعنی م بال

صه را بعداا برایتان خواهم م حباب روی آب ظاهر می شد . این قب را میشنید و هادند و هم صدای آافتگردوها بر آب می 

 ***خواند امروز خسته شدید و یا خودتان می توانید تشریف ببرید و بخوانید. 

 

 

 

 

 

 

 


