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ٔ
 ، مولوی۳۱۷۲غزل شماره

 پریای که ازین تنگ قفس یم
 بریرخت به باالی فلک یم
ن بعد ازین  تازه ببی 

ی
 زندگ

 رسرسی؟! 
ی

 چند ازین زندگ
یت عمر رفت  در هوس مشتر

ی ن و بره از مشتر  ماه ببی 
 دلق شپشناک درانداختر 

ی  جان برهنه شده خود خوشتر
 در عوض دلق تن چار میخ

یبافته  اند از صفتت ششتر
 این جسم، غالمانه بود

ٔ
 جامه

ی هن مهتر  گت  کنون پت 
 مرگ حیاتست و حیاتست مرگ

 عکس نماید نظر کافری
 جانها که ازین تن شدند

ٔ
 جمله

 پری یح و نهانند کنون چون
 گشت سوار فرس غیب، جان
 باز رهید از خر و از خرخری
 سوخت درین آخر دنیا دلت

 بهر وجوه جو این الغری
 پرده چو برخاست اگر این خرت

 گردد زرین، تو درو ننگری
 بر رس دریاست چو کشتر روان
 روح، که بود از تن خود لنگری

 گر چه جدا گشت ز دست و ز پا
 فضل حقش داد پر جعفری

 
ٔ
ن منال خانه  تن گر شکند، هی 

ن دان که به زندان دری  خواجه! یقی 
 چونک ز زندان و چه آیی برون
 یوسف مرصی و شه و رسوری
 چون بریه از چه و از آب شور

 ماهت  و معتکف کوثری
 این را تو بگو، زانک خلق

ر
 باق

 از تو کنند ای شه من، باوری
 

 ۸۰۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، سطر 
 

 مور بر دانه بدان لرزان شود
 که ز خرمنهای خوش اعیم بود

 کشد آن دانه را با حرص و بیمیم
 بیند چنان چاش کریمکه نیم

 گوید که یهصاحب خرمن هیم
 ز کوری پیش تو معدوم ش  ای 

 ایتو ز خرمنهای ما آن دیده
 ایکه در آن دانه به جان پیچیده
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ن   ای به صورت ذره کیوان را ببی 
ن   رو سلیمان را ببی 

ی
 مور لنگ

 ایای این جسم تو آن دیدهتو نه
 ایوا ریه از جسم گر جان دیده

 گوشت و پوستآدیم دیده
ر
 ست باق

ن اوس  تهرچه چشمش دیده است آن چت 
 کوه را غرقه کند یک خم ز نم

 منفذش چون باز باشد سوی یم
 چون به دریا راه شد از جان خم

 خم با جیحون برآرد اشتلم
 دریا بود

ٔ
 زان سبب قل گفته

 هرچه نطق احمدی گویا بود
 او جمله در بحر بود

ٔ
 گفته

 که دلش را بود در دریا نفوذ
 داد دریا چون ز خم ما بود

 دریا بودچه عجب در ماهت  
 چشم حس افرسد بر نقش ممر

 بیتن و او مستقرتش ممر یم
 این دوی اوصاف دید احولست

 ورنه اول آخر آخر اولست
 یه ز چه معلوم گردد این ز بعث

 بعث را جو کم کن اندر بعث بحث
ط روز بعث اول مردنست  رس 

 زانک بعث از مرده زنده کردنست
 جمله عالم زین غلط کردند راه

 د و آن آمد پناهکز عدم ترسن
 از کجا جوییم علم از ترک علم
 از کجا جوییم سلم از ترک سلم

 از کجا جوییم هست از ترک هست
 از کجا جوییم سیب از ترک دست

ن   کرد یا نعم المعی 
ن
 هم تو تای

 معدوم
ٔ
ن دیده ن را هست بی   بی 
 ای کو از عدم آمد پدیددیده

 ذات هستر را همه معدوم دید
 محرس  شوداین جهان منتظم 

 گر دو دیده مبدل و انور شود
 زان نماید این حقایق ناتمام

 که برین خامان بود فهمش حرام
 نعمت جنات خوش بر دوزیحن 
 شد محرم گرچه حق آمد سخن 
 در دهانش تلخ آید شهد خلد

 چون نبود از وافیان در عهد خلد
ن در سوداگری  مر شما را نت 

ی  دست گ جنبد چو نبود مشتر
 بخریدن بود گ نظاره اهل

 آن نظاره گول گردیدن بود
ن به چند و آن به چند  پرس پرسان کی 



 خنداز یی تعبت  وقت و ریش
 خواهد ز تواز ملویل کاله یم

ی و کاله  جونیست آن کس مشتر
 کاله را صد بار دید و باز داد
 جامه گ پیمود او پیمود باد
ی  کو قدوم و کر و فر مشتر

 کو مزاح گنگیل رسرسی
 ایچونک در ملکش نباشد حبه
 ایجز یی گنگل چه جوید جبه
 ایدر تجارت نیستش رسمایه

 ایپس چه شخص زشت او چه سایه
 مایه در بازار این دنیا زرست

 مایه آنجا عشق و دو چشم ترست
 بازار رفتهر که او ی  

ٔ
 مایه

 عمر رفت و بازگشت او خام تفت
 یه کجا بودی برادر هیچ جا

 بهر خوردن هیچ بایه چه پختر 
ی شو تا بجنبد دست من  مشتر

 لعل زاید معدن آبست من
ی گرچه که سست و باردست  مشتر
 دعوت دین کن که دعوت واردست

 باز پران کن حمام روح گت  
 در ره دعوت طریق نوح گت  

 کن برای کردگارخدمتر یم
 با قبول و رد خلقانت چه کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یس برنام با   وع یم کنم.  3172امروز را با غزل شماره گنج حضور   ۀسالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

 بریپری  **** رخت به باالی فلک یمای که ازین تنگ قفس یم
 

 

د یم گوید  انسانی که از این قفس   هر پس موالنا خطاب به  تو که از این قفس تنگ یم پری منتقل یم شوی به فضانی که  »: تنگ یم پرد یا باید بپر

ی در حال حرکت است. فلک  «باالی فلک است.  ی که رمز هر چپ  ی بصورت فکر در در حال اتفاق افتادن است یا حال حرکت است  در و هر چپ 

 ذهن ما ظاهر میشود. 

 یم کننپس بنابراین یم رسیم به 
ی

د از فکر درست شده. تمثیل اینکه این قفس تنگ که موالنا به آن اشاره یم کند و بیشینه انسانها در آن زندگ

 ما ما را اگر بکنند تو قفس  . محدود استتنگ قفس تنگ به این علت است که قفس 
ً
. توانیم تکان بخوریم. تمثیل جسیم یم زنیم نیم جسما

ما در یک چارچونی است که مثل قفس است. تا بدانیم که جان ما یا روح   

یمنیم که این قفس چر هست و ز یم  خواهیم بداو پس امر  یم به کجا یم پریم؟ برای چه ما باید از آن بپر . وقتی بپپ   

ی یم گوید کههمانطور که یم بینید در سطر    پایی 
ی

. یک زندگ تازه پیدا یم کتی  

 
ی

ن بعد از این زندگ  رس رسی*** چند از ای*تازه ببی 
ی

ن زندگ  

 قدیمت نیست.  ،باالی فلک پریدی بهبعد از این که  
ی

 جدیدی است و مثل زندگ
ی

ی چه زندگ از این قفس تنگ ببی   

 است که بعد از پریدن 
ی

 َش آغاز یم کنیم؟ و  به باالی فلکحاال این چطور زندگ
ی

 َش االن که در قفس هستیم داریم زندگ
ی

ی یم کنیم. زندگ

 سطیح و نی تامل و نی توجه هست. ششی 
ی

در لغت یعتی زندگ  

 امروز 
ً
 هست. ویل حقیتا

ی
 ششی نیم شود؟ آیا اگر ببینیم که این چطور زندگ

ی
تمرکز کنیم و زیاد فکر کنیم این زندگ  

ی است . قفس ذهن موالنا  ی که اتفاق یم افتد ماست. ما درون ذهن به مطلتی اشاره یم کند که هدف ما هم از این برنامه همی  ی با هر چپ 

که بعنوان هوشیاری یم آییم به این جهان هوشیاری فرم ندارد. ما بصورت هوشیاری بصورت فکر برخورد یم کنیم. و بارها گفتیم که ما وقتی  

 است و اصل ماست میاییم به این جهان و 
ی

هانی که اتفاق ر ذهن با وارد ذهن یم شویم. دنی فرم و نی زمان که خود زندگ
ی پدیده ها و آن چپ 

د در ما. یعتی ما این لحظه  این میافتد آشنا یم شویم و با آنها هم هویت یم شویم و بعد  ی  با فکر در واقع بصورت فکر بریم خپ 
ی

هم هویت شدگ

 است 
ی

د روی این دریا که این موج که زندگ ی یم شویم یک فکر. در تمثیل دریا و موجش در واقع ما این لحظه دریا هستیم و یک موچی بر یم خپ 

لکه خود دریا هستیم. ما موج روی دریا نیستیم بفکر ماست. موج کف هم ایجاد یم کند.   



فرو ننشسته باید  . فرو یم نشیند بعد و میاد بلند یم شود که ه موج است در اینصورت این موج  دارد تصور کند ک باشیماگر یک دریای که ما 

د به یک موج دیگر. پس االن یک موج است و لحظه بعد هم یک موج دیگر است و آن موج ف .. یک موج دیگر. نشست  رو بپر  

  در این لحظهبدیل به موجهایش شده و ما هم همینطور شده ایم. ما دریا ت 
ی

نی زمان  بسیار عمیق هستیم و نی فرم هستیم و هوشیاریزندگ

یم و فکر یم کنیم که آن هستیم  . هستیم. ویل آمدیم رفتیم به ذهنمان ی یم پریم به یک فکر  فرو ننشستهآن  . این لحظه بصورت فکر بر یم خپ 

 را به ما نشان یم دهد و این د بنشیند ما یم پریم به یک فکر دیگر و چون هآن فرو یم خوادیگر. 
ی
 ما یم فکر یک اتفاق

ً
دارد فرو یم نشیند دائما

 ترسیم. 

 است گرفتیم. ما این لحظه از جنس این لحظه ست که دوباره این به این معتی ه
ی

این لحظه ما اتفاق این لحظه را بجای این لحظه که زندگ

یم. عد نی زمان و نی مکان هستیم و هستیم و ب   ی یم بصورت فکر بر یم خپ  یل زمان و مکان به خودمان یم  گپ   

هر کدام از این مطالب را ما درست متوجه بشویم ما ا بجای خودمان گرفتیم. در واقع ما یم توانیم بگوییم که ما این لحظه اتفاق این لحظه ر 

 متوجه یم شویم که زندان و قفس چر هست. 

ونی را نشان یم دهد.   اگر در این لحظه ما این فکر هستیم این فکر چر نشان یم دهد؟ اتفاق بپ 

جنس فکر هستیم. چون از جنس فکر هستیم از . بنابراین از هم یک فکر دیگر هستیم و لحظه بعد هم یک فکر دیگر هستیم لحظه بعد 

 جنس اتفاق هستیم بنابراین یم ترسیم. 

ی که ما به آن دل بستیم یم خواهد برود ما یم  ی وقتی که این یم خواهد فرو بنشیند وقتی که این اتفاق یم خواهد تمام بشود وقتی آن چپ 

ی   ی م و ناقص یم کیل نیست که ما یم خواستیم اتفاق بیافتد ما چون اتفاق هستیم ناقص یم شویکه اتفاق یم افتد به آن شترسیم. وقتی آن چپ 

 رویم به گذشته. 

 هست و از جنس ما هست و زنده هست رها کردیم و چسبیدیم به را  این اتفاق برای ما افتاده. یعتی این لحظه  
ی

فکری که اتفاق را که زندگ

گذاشتیم ناقص شدیم. و االن تعداد زیادی فکر را که از گذشته هست را به هم چسبانده این و اسمش را   بودهنشان یم دهد و این چون ناقص 

 داستان من و من. و با آن هم هویت شدیم. 

ان ناقص است و اشتباه ما در اینجاست که ما آن داستان نیستیم و آن تمام شده. حاال این داست   

شما اسمتان را گذاشتید و یم گویید که این قصه طنانی که اینها را بهم بسته بنام من و اسم من.  که ما با این داستان و قصه زندگیمان زیر حاال  

افتاد. من ویل ناقص است و این اتفاقات افتاده که نباید یم   

االن هم که اتفاق یم افتد آنطوری اتفاق نیم افتد که من یم خواهم نی افتد. یا این اتفاقات باید یم افتاد که نیفتاد.   



 من بنابراین یک دسته ای از  
ی

یم. درست فکرها را ما بستیم و یم گوییم قصۀ زندگ ی و االن هم چون از آن جنس هستیم بصورت فکر بر یم خپ 

 بوجود آمد آن است. دریا هیچ یک موچی بوجود آمد االن که کند که ا فکر  مثل اینکه دری
ی
وقت فکر نیم کند که کفهایش یا و یک اتفاق

است.  موجهایش  

 که االن یم
ی
. فکر خودش را به ما ارائه یم کند ما آن فکر هستیمفتد و بصورت ا پس ما هم نباید تصور کنیم که اتفاق  

یم رویم به کجا؟ به لحظه بعد. با عجله هم ما ناقیص داریم ما داریم ی باشد این لحظه بعلت اینکه از گذشته ر حاال چر  یم شود؟ اگر اینطو    

یم رویم به آینده؟ برای اینکه فکر یم کنیم آینده کلید کامل شدن ما را دارد. با این عجله لحظه بعد؟ چرا داریم یم یم رویم به ار چرا د  

ی که اتفاق افتاده و شما فکر کردید که شما اتفاق افتادید یک اطالعات مفید این است که در ب   ی  شما کامل هستید و آن چپ 
ی

و آنطوری عد زندگ

متوجه بشوید این اگر شما این را درست و این اشتباه بوده.  که یم خواستید اتفاق نی افتد نیفتاده در نتیجه شما ناقص شدید . آن شما نبودید 

 سیستم فرو یم ریزد. 

اجازه یم دهیم که آن فرو بنشیند. این شبیه مردن است. این لحظه شما یم بینید که نی اختیار یک فکری بنابراین این موج فکری که ما هستیم 

د  ی حتی گایه اوقات این فکر یک دردی را هم در شما بیدار یم کند. لحظه دیگر یک فکر دیگر و شما اختیاری در آن ندارید. بر یم خپ   

ید به یک فکر دیگر نجات شما این لحظه تصور یم کنید که اگر شما  یم دانید چرا اختیار ندارید؟ برای اینکه شما  دست فکر با شعت بپر

تجربه . شما همیشه در این لحظه هستید و این لحظه را یم توانید تجربه کنید. هیچ وقت نیم توانید آینده را استآینده هم یک فکر  بعدی. 

را دارد به ذهن بنظر آن دسته نقص که ما فکر  یم کنیم آن هستیم کلید رستگاری کنید. آینده برای شما یک فکر است. ویل این فکر بنظر 

 غلط! نه ندارد. 

ی است که  ی ما عجله داری که برویم به آینده. و برای همی  یم خواهیم زمان بخریم. دلمان برای همی   

د اگر فرو بنشیند شما بگویم که این فکری که االن در شما به شما اگر من   ی  یم شوید. شما حاضی نیستید که آن فکر را بر یم خپ 
ی

از جنس زندگ

 را یم پوشاند. چرا؟ش. ویل توجه کنید که اگر از دست بدهید 
ی

ید این فکر دریا را یم پوشاند و زندگ ی ما بعنوان یک فکر بر یم خپ   

کلید رستگاری و موفقیت و بثمر یک فکر هستید. اگر آینده  برای اینکه این فکر دارد به آینده نگاه یم کند. لحظه بعد که میاد دوباره شما 

 شما را دارد که ندارد وقتی میاد 
ی

این لحظه یک فکر همیشه کلید زنده شدن شما در این لحظه است. اگر شما بصورت فکر میاد. باز رسیدگ

د که حاضی نیست این کار را بکند چون اگر که پوشاندید چون این فکر دارد به آینده نگاه یم کند اگر  نباشید   گاه نکند که فرو یم نشیند و میمپ 

یم.  د ما فکر یم کنیم ما داریم میمپ  ید به فکر بعدی که فکر بعدی این لحظه را یم پوشاند. اگر دوباره فکر بعدی این لحظه را  بمپ  اگر بپر

و یم پرید به آینده. پوشاند شما دوباره به آینده نگاه یم کنید ب  



. چطوری پس یم خواهید به گنج حضور برسید؟پس شما تا آخر عمرتان از این فکر به فکر بعدی یم پرید    

 .
ی

ی سادگ  نیم رسید. به همی 

قفیس وجود ندارد! شما االن فهمیدید که چطوری قفس را درست یم کنید. قفس این سیم هایش از فکر هستند.   

در های ریز و درشت ما را جذب یم کنند. گایه اوقات چند تا فکر فکر دیگر. فکر رویم توی فکر و این فکر تمام نشده توی  یم . ما فکر یم کنیم

یط شده استبهم وصل هستند و ذهن ما یک در واقع فضای ذهن ما  ها بهم وصل هستند   شر ی  نیم . گایه اوقات ما فکر یم کنیم که چپ 
ً
و اصال

یط شدیم. و دانیم که داریم فکر یم کنیم .    اتوماتیک شده. ایجاد این درد در ما فکر یم کنیم و درد ایجاد یم شود در ما. شر

. از این قفس تنحاال امروز موالنا یم گوید که توجه کن به این موضوع. شما   ی. او  ،گکه به این برنامه گوش یم کتی  از این ذهن یم خوایه بپر
ً
ال

 نیست. 
ی

ی ؟ برای اینکه این تو زندگ ی. چرا باید بپر نی فرم و نی برای اینکه مقصود ما از آمدن به این جهان که بصورت هوشیاری که باید بپر

های این جهانی هم هویت یم شویم آن موقع هوشیار نبودیم . آمدیم زمانیکه از مادر متولد شدیم و به این جهان آمدیم و زمان  ی میاییم با چپ 

  . تجربه یم کنیمو جدانی را فردیت خودمان را این یک جریانیست که ما خودمان را یم شناسیم. 
ی

بعد این خانه این سیستم این هم هویت شدگ

ی این باشندۀ فکر کننده خرد یم شود همان بصورت  لد یم شویم و یا تبدیل یم شویم به دریا یا از توی آن متو  و ما تبدیل یم شویم فرو نشسیی

. منتها 
ی

این دفعه هوشیارانه. تبدیل یم شویم به زندگ  

اصل ما هوشیارنه یعتی قدم بقدم که بیدار یم شویم و از این فکرها جدا یم شویم  این دفعه . موقع که آمدیم به این جهان هوشیار نبودیمآن 

ان را یم بینیم. االن فکرمروی خودش هوشیار است و ما االن   

ون از قفس هستید وگرنه قفس را نیم توانستید که قفس را  فکرتان و االن اینها را که من به شما یم گویم شما یک لحظه  یم بینید یعتی بپ 

ون از قفس است. ببینید.  هر کیس قفس خودش را یک لحظه ببینید یعتی بپ   

ط این است که ما ب ی شر  و دردش هست. قفس داریم و توی قفس هستیم. فهمیم اولی 
ی

اگر ما برای  انکار نکنیم. قسمتی از این قفس تنگ

اجازه نیم دهیم که یم به خودمان که اشتباه کنیم. خودمان جا نداریم . شما یم بینید که ما جا نداریم چطوری جا نداریم؟ ما اجازه نیم ده

یم . ما اینقدر باید و نباید داریم. هر لحظه یم رویم توی یک  وری دیگر باشیم خودمان را تنبیه یم جچارچوب و اگر کارها را آزادانه تصمیم بگپ 

 کنیم. 

 به خودمان که  حاال ما ینکه این قفس پر از الگوهای فکری تنگ است. پایمان را یک ذره چپ بذاریم. چرا؟ برای اما اجازه نداریم اشتباه کنیم و 

دیگران هم . . برای اینکه توی قفس تنگ هستیمراحت باشیم آیا به دیگران اجازه یم دهیم؟ نه به دیگران هم اجازه نیم دهیماجازه نیم دهیم 

 کنند.   . ما باشند اگر نباشند نیم شود  گباید مطابق این الگوهای تن
ی

ما به ما ناراحت و عصبانی یم شویم. ما اجازه نیم دهیم که آنها زندگ

 کنیم به دیگران چطوری روا داشته باشیم
ی

  کنیم.   یمما ن ؟! خودمان روا نداریم زندگ
ی

گذاریم که خودمان زندگ  



 یم کنید یا نه
ی

 کنند روا یم دارید و . ببینید که آیا شما شما اگر خواستید ببیند که آیا شما زندگ
ی

یا لحظه به لحظه در  یم گذارید که دیگران زندگ

 آنها 
ی

 قفس که آنها نیم گنجند در زندگ
ی

که چرا اینکار را کردی ؟ یا چرا این کار را اینطوری لبهای شما درد بوجود یم آورید.  اقبعلت این تنگ

ز فکر خوشم نمیاد. اینطوری کار کردن م نمیاد. از این لباس پوشیدن خوشم نمیاد. از این طر من خوشم نمیاد! از  این قیافه خوشنکردی؟ 

ی خوشم نمیاد.  ی خوشم نمیاد. از این جور باورها خوشم نمیاد. خوشم نمیاد. اینطوری راه رفیی از اینطوری نشسیی  

ط این است که قفسمان را ببینیم. دیدن قفس خییل پس  ی شر ادعا کنیم که نه آقا من آدم یم و ار ندنکار کنیم که قفس مهم است و اگر ااولی 

؟هقفس چی . خییل آزاده ای هستم  

یم!! قفس میمان در اینصورت در   

 

 بخش دوم: 

. بعیصی ها یم گویند خب قفس را کیم بزرگپی یم کنیم! نه نیم شود دومیش این است که باید ازقفس  ون بیانی و نیم شود که توی قفس بایسر بپ 

 جور در نمیاد. اکه قفس را بزرگپی کرد. 
ی

 این با مقصود زندگ
ً
صال  

 بصورت خالصه ا
ی

های این جهانی آشنا یمن است که ما بصورت هوشیاری میاییم به این جهان یمقصود زندگ ی  شویم و هم هویت یم با چپ 

 درد  این شویم و 
ی

ون. در اثر درد بوجود یم آورد و هم هویت شدگ و در واقع اینها را ما رها یم کنیم و اصلمان را خودمان را از اینها یم کشیم بپ 

  زاده یم شویم و این دفعه هوشیارانه روی خودمان قائم یم شویم. دوباره از اینها 

 نیم شود 
ی

ون. منتها چون ما زندگ ون. باید صد در صد بیایید بپ  قفس را برای خودمان یک راه و  در شما فقط بیست درصد از قفس بیایید بپ 

ی کردیم فکر یم کنیم که نه الزم نیست که از قفس بیاییم بپ  رسم   تعیی 
ی

ونزندگ ! ؟ون. چرا باید بیاییم بپ   

س و خشم و ناراحتی هستند.   نیم دانند که در اسپی
ً
س و خشم هستند اصال  در اسپی

ً
س و خشم و ناراحتی برای این بعیصی ها دائما تازه این اسپی

سمان را کم کنیم قفس هستند.  در است که اینها بفهمند که   این برنامه برای این نیست که ما اسپی
ً
حتی و خشم مان را کم کنیم این و نارااصال

ون.  ون. جزو باید برنامه برای این است که از قفس بیاییم بپ  باید درد بکشیم و درد مقصود زندگیست. تا وقتیکه در قفس هستیم  بیاییم بپ 

 نیست. درد مال خدا نیست درد مال این قفس است و ما نیامدیم که درد بکشیم. 
ی

خشم که خدانی نیست خشم مال من هم راه و رسم زندگ

س ترس مال من ذهتی هستند ذهتی است. تمام  . هیجانات منفی مثل کینه خشم غصه اسپی  

ی هم هویت شدیم یک موچی آمد خدانی نیست. ترس مال قفس است. چرا یم تر ترس   اید که در اقیانوس که  . دیدهسیم؟ برای اینکه با چپ 

ی میاد  ی  شما و این موجش سه سال طول یم کشد.  در موج میاد موج ممکن است یک دقیقه طول بکشد . یک چپ 
ی

خب این موج باید فرو زندگ



 یک مقایم داشتید 
ً
ی بدست آوردید وقتی این ابنشیند. مثال ی .. این که همیشه نیم ماند  این ز  دست یم رود یا با کیس آشنا شدید یا یک چپ 

 یک موج است که میاد و بعد هم یم خوابد. 

 جاو آن کیس که  
ی

د و باشنده است و زندگ خواهیم به او زنده بشویم.  یمکه دارد شما هستید و اصل شماست.   ید نیم مپ   

های در حال حرکت هست    یباالی فلک یم بر رخت به فلک .  در کجاست؟ در  موج و اتفاقات   ی های چرخان هست. چپ  ی و در فلک چپ 

ی که . اتفاقات هست یم روی ورای اتفاقات..  ند اتفاقات هستاگر از این تنگ قفس بپر  

ده یم شود اینطوری نشان دا د به ما دار وضعیت های گذشته ماست. ای از فکرها را درست کرده. که آن فکرها  تنگ قفس برای ما یک دسته

 ما در 
ی

لحظات آینده است و ما که االن فکر هستیم یم خواهیم برویم به لحظه آینده که آن هم باز یک فکر هستم. این که کلید به ثمر رسیدگ

ار را نکنید! ک  

یک فکر خواهد بود دیگر! باز آن هم  ،این که من برسم به آنجا خب حاال این را متوجه خواهیم شد که   

 نیم شود. تا زمانیکه توی این اتفاقات و چرخشها و 
ی

ها و اتفاقات بصورت فکر که زندگ ی ذهن ما در حرکت فکر این حرکتها هستیم. حرکت چپ 

ن آن ما را فهمیدن و دیدبفهمیم. حداقل ظاهر یم شود. حرکت فکر حرکت هویت شما و حرکت شما نیست. حرکت فکر است. این را ما باید 

حرکت اتفاقات هست و ما از جنس اتفاقات نیستیم. بالفاصله یم بینیم که آگاه یم کند که حرکت فکر حرکت هویت ما و حرکت ما نیست. 

ون از قفس هستیم.  ود. ما واحد یا فضانی که به ما هویت یم دهد یک یواش یواش قفس به عنوان این فکرها تو قفس هستند و ما بپ  ی مپ  از بی 

یم. حرکت دیگر نیم خواهیم که از حرکت فکر و  هیجانات هویت بگپ   

بفهمیم ما درست اگر  . خب در واقع ما از اینکار هویت یم خواهیم . االن یک درد آمده که ما یم خواهیم عصبانی بشویم و پرخاش کنیم به یگ 

ی   ی نیم شویم و در اینصورت یم بینیم. دیدن و شناخیی کار در توی قفس به ما امکان آزادی از قفس را که این به ما هویت نیم دهد خشمگی 

 فراهم یم آورد. 

ی. ای کیس کپس  ی . ای کیس که یم دانی از این قفس باید بپر ی از این قفس بپر یم دانی قفس ه اینطوری موالنا یم گوید که ای کیس که حاضی

ی . ای کیس که االن یم پری .. خب برای اینکه همه آدمها که نیم خواهند این کار را بکنند. آداری و باید از  خییل ها یم گویند ما قفس ن بپر

 قفس چیه؟ 
ً
ویل توی قفس هستند. نداریم و اصال  

ی به یک فضای رخت به باالی فلک بردن ؟ هاتفاقات را به ما نشان یم دهد. درست کهفکر است   دیگری که باال و ورای حرکت یعتی رفیی  



یم و باید این فرو بنشیند. شناخت را به ما یم  دهد که االن اگر با بصورت یک فکر یا هیجانی بلند یم شویم ا و این  گر این فرو بنشیند ما نیم مپ 

ون و به یک راهش این است که شما این موضوع را بشناسید و این لحظه هر فکری  ن نگاه کنید و بگذارید آیم کنید خودتانر ا از آن بکشید بپ 

ید. که این فکر فرو بنشیند و  این حقیقت را بشناسید که شما نیم مپ   

ی هم یم گوید که  ید. و در پایی  ست و حیاتست مرگ مرگ حیاتبرای اینکه شما نیم مپ   

 کردن  ،م برای اینکه فکر که بلند یم شود به ما هویت یم دهد برای اینکه ما فکر یم کنیم اگر ما بصورت فکر بلند بشوی
ی

 هست و زندگ
ی

این زندگ

 مرگ است.  . است
ی

 است اما ویل دارد یم گوید که اینطور زندگ
ی

   . مرگ این فکر مرگ این هویت کیسر از اتفاقات زندگ

یم کافیه. مرگ حیاتست و حیاتست مرگ ی را یاد بگپ  . همی   

ی در ما در آمده و یک و این بصورت معتادگونه و وسواس . اه کنیم داریم یم شویمگفکر بلند بشویم که االن اگر نبعنوان اگر هر لحظه    آمپ 

Addictive Compulsive ) ( ی  ما  . هست . پریدن از یک فکر به فکر دیگر معتادگونه هست معتاد به فکر کردن هستیم و ما معتاد به غمگی 

 شدن هستیم . 

باید معتاد باشیم؟ ما متوجه یم شویم که این فقط یک فکر است. فکری که یم خواهد به جنس بختی و ناخویسر هستیم. چرا ناخوشمعتاد به 

ید. فکر فقط فکر را یم ش این موضوع را بدانید. فکر که االن غم ما بصورت فکر است این هم یک فکر دیگری را یم  ا شماسد و نخودش بپر

ید به یک فکری دیگر. خب اگر االن این فرو بنشیند  ی این فکر شما فکر یم شناسد و یم خواهد بپر د. ویل در موقع فرو نشسیی دیگر نیم تواند بپر

ید.  ید بلکه دارید کنید که دارید یم مپ   مرگ حیاتست و حیاتست مرگ زنده یم شوید!  نه نیم مپ 

ی بشوی و داد بزنی  ی که تو فکر یم کتی که اگر بلند بشوی و خشمگی  ی  هست اشتباه یم کتی  آن چپ 
ی

 زندگ
ً
و بصورت من بلند بشوی این واقعا

ی هست( آن مرگ است یم دهد. ما االن یک فکر  نظر کافری عکس است و عکس نشان. عکس نماید نظر کافری ) البته این در سطهای پایی 

 اینکه ما فکر یم کنیم که اینطوری باید باشد. برای هستیم یم پریم به یک فکر دیگر و یم گوید این نظر کافری است. 

 هستیم؟؟ حاال اگر االن یک فکر هستیم و لحظه بعد هم یک فکر هستیم و لحظه بعد هم یک فکر دیگر ... پس  خب 
ی

 گ زندگ

 هیچ موقعه! 

 در لحظه مردن این فکر متالیسر یم شود. ید  یم دان
ً
یم دقیقا   یم شویم؟ لحظه که داریم یم مپ 

ی
و بعد یم گوییم ای داد بیداد االن این گ زندگ

ون آمد همیشه آنجا بوده.   اصل ما که بپ 



ی در آینده برسیم. برای اینکه این که ما   ی تا یک دیگر در آینده  فکر یم رود االن به یک فکر با فکر یم خواستیم برویم به آینده برای اینکه به چپ 

 کند. 
ی
 ندارد. ما االن  وضعیتی را برای ما معرق

ی
از وضعیتها و اتفاقات داریم هویت یم کشیم. و حاال از این غفلت هم خب آن وضعیت که زندگ

. و از این اشتباه داریم بیدار یم شویم.   در اثر شناسانی

یم باالتر حاال فهمیدیم که ما باید  ون  بیاییم ب. یعتی از فضای اتفاقات که فضای ذهن است بپر زیر سطح  اتفاقاتفضای ذهن است و  کهپ 

 
ی

 .  استزندگ

 عمیق و وسیع است
ی

. ما موجمان نیستیم. این موج بوسیله باد یا موج استموجک  بصورت مثل اقیانوس است و این فکر  بعبارت دیگر زندگ

 بلند 
ً
 این را یم شناسیم. یم شود و فرو یم نشیند و یل ما دریا هستیم.  و اتفاقات جوی مرتبا

شما اجازه یم دهید فقط با نگاه به فکر و نگاه حاال وقتیکه شما آرامش دارید دریا هستید. وقتی یک فکری میاد و دریا را یم خواهد از جا بکند 

 
ی

 با اتفاقات درد ایجاد یم کند. به درد. برای اینکه هم هویت شدگ

که و شما یم رنجید. خب شما این رنجش و این اتفاق را  ول و نی ادبانه است عقنام شما من  ذهن شما و یک کیس االن یک کاری یم کند بنظر 

ه یم شود اینکه از و در شما بصورت ذشته د به گیم رو  نیم بخشید و االن شما  ی نیم رود و یم چسبد به دردهای قبیلانرژی درد ذخپ  تان. با  بی 

دیگر این کار را  . و این اشتباه است . ه یم کنمیم فرستم به گذشته و ذخپ  اخت اینکه این سیستم کار که من االن دارم درد ایجاد یم کنم و نش

ی بروید به آینده. سبب خواهد شد که شما  اینتبدیل یم شود به آن دوباره دسته فکرهانی که بثمر نرسیده و نیم کنید و    با عجله بیشپی

ت نتظارابصورت فکر است و ناقص است. ناقص بودن سبب شده که ما مقدار زیادی اچرا؟ برای اینکه ما یک دسته فکر هستیم و قصۀ ما 

 داشته باشیم. 

ی هم یم گوید( مثل شپش یم مانند. چرا ما اینقدر انتظارات داریم؟ انتظار از بچه مان انتظار از همرسمان . این انتظارات   ق لما د) که در پایی 

 یم کنند. . اینها درد تولید شپشناک پوشیدیم

 چرا انتظار داریم؟ برای اینکه ناقص هستیم. با شناخت اینکه ما ن 
ً
 در این لحظه کامل است و تام و تمام  . اقص نیستیماصال

ی
برای اینکه زندگ

ی که ناقص است اتفاق است. است  ی همیشه ناقص است و نیم شود اتفاق ناقص نباشد. هیچ ما نیم دانیم که کدام اتفاق کامل اتفاق . آن چپ 

آنطوری که شما بخواهید اتفاق نی افتد آن کامل است؟ آن شما را . شما فکر یم کنید که اگر به آینده بروید و آنجا یک اتفاق نی افتد است

 نیست.   یمکامل یم کند؟ نه ن
ی

 آنجا زندگ
ً
 کند. اصال

 
ی

 خییل از انسانها در ا . در آینده استدر واقع اشتباه ما این است که ما فکر یم کنیم زندگ
ً
شگ ندارند که آینده مهمپی از این لحظه  ین اصال

سید؟ هیچ شک و شبهه ای ندارند که آینده است. شما از   . مهمپی از این لحظه است و این اشتباه استخودتان بپر
ی

برای اینکه این لحظه زندگ

برطرف کنیم که در واقع اگر اتفاق نبودیم بصورت فکر برخاستیم و داریم یم رویم به آینده تا نقصمان را است که چون ما بصورت اتفاق 



 بودیم برکت  . مان را یم کردیمدر این لحظه آرام بودیم زندیگ . و به آینده هم باعجله نیم رفتیمنبودیم هم ناقص 
ی

 چون از جنس زندگ
ً
اتفاقا

 به آن اتفاق
ی

 تادند. آن اتفاقات آنطوری که بد اتفاق یم افتند دیگر  نیم افجریان پیدا یم کرد  اتزندگ

 حاال موالنا یم گوید

ن بعد از   تازه ببی 
ی

 رسرسی **** ن یزندگ
ی

 ؟چند ازین زندگ

 

 جدیدی بعد از این که ما از فضای اتفاقات رفتیم باال و 
ی

 و از جنس اتفاق نیستیم . حاال یک زندگ
ی

اتفاقات یم افتند و ما زنده شدیم به زندگ

 که ما 
ی

وع یم شود . زندگ ا یم کند به فکرهایمان و در دزیبانی ما ارتعاش پیما و  عشقاین شادی ما و  . آرامش داریم و از جنس شادی هستیمشر

 من نیست. چون این ب  فکرهایمان 
ی

اگر از ریشه در نیم آورد. نیم کشد و ما را  انا زنده هست این موجکها تمام اقیانوس را بخودشم در عد زندگ

های یمدهیم واکنش نشان نکیس حرقی بزند ما از ریشه در نیم آییم.  ی یم از چپ  . و چون پر از شادی هستیم و شادی را از ریشه خودمان یم گپ 

ونی یعتی اتفاقات و   از بپ 
ی

 جدید است دیگر. فکرها هویت نیم خواهیم. این زندگ

چون بیهایت  شود.  ساده یم شود و پیچیده نیم شود و پر از انتظار و توقع نیمبا آنها چون از اتفاقات و از آدمها هویت نیم خواهیم روابط ما 

خواهد عمل  یمراحت عمل یم کند و راحت فکر یم کند و هر جور که  هستیم هر کیس بیاد در حضور ما راحت یم نشیند و راحت کار یم کند. 

 جدیدی است . یم کند. 
ی

ی در ما جا یم شود. این زندگ  ما نی نهایت شده و همه چپ 

 هستیم و شادی و 
ی

یزد به اطراف و به کسانیکه در حضور ما هستند و آنها را پربار آرامش از ما فوران یم کند یم ر  تازه چون ما تازه وصل به زندگ

 تازه است.  اینبه آنها کمک یم کند و آنها ما را دوست دارند. و  یم کند و 
ی

 زندگ

 
ً
 جا نبود. قبال

ً
 کنم.  قبال

ی
هر کیس که یم آمد من یک قضاونی یم کردم و نیم گذاشتم که او راحت بنشیند که چرا به خودم اجازه نیم دادم زندگ

؟؟   چرا؟ چرا؟ .. اینطور هستی و یا چرا اینطوری فکر یم کتی

  در نی که داریم اگر در جهان اجرا بشود جهان آبادان یم شود. ویل االن ر از قضاوت بودیم و فکر یم کردیم اگر این قالبهابرای اینکه پ  
ی

زندگ

 متوجه یم شویم.  ما به جهان جریان پیدا کند جهان آبادان یم شود. اینها  شکه این انرژی عشق و انرژی آرامجدید یم بینیم  
ً
 را عمال

ی
دیگر زندگ

ی است که ما با َشَشی نیم کنیم.   ششی همی 
ی

 همان ش هویت شده با جهان برخورد کنیم و با آدمهای دیگر هم همینطور. زندگ

 و آرامش نباشید نس
ی

 یعتی اینکه شما این لحظه از جنس زندگ
ی

ی است دیگر! نسنجیدگ  همی 
ی

از جنس فضاداری نباشید از جنس عشق نجیدگ

که این یک الگو هست و همه را یم خواهیم توی آن جا بدهیم. این   د بصورت یک فکر بلند شدیالب فکری باشید. قنباشید از جنس یک 

را بصورت یک تن یم بینید و  دشبنابراین خو ششی است. آدمهار ا نی روح یم بینیم. برای اینکه از جنس فکر هستیم و فکر جان ندارد. 



 نی روح یم بینید آدمهای دیگر را هم را یک تصویر ذهتی یم بیند  دشبصورت یک مجسمه یم بییند و خو 
اینکه این قالب  . یک تصویر ذهتی

 کردن است و دارد یم گوید فکری که االن یم بینید چه یم طلبد 
ی

 یم همیشه این است که بزرگپی  بشود. این ششی زندگ
ی

چقدر ششی زندگ

. کتی   نیم کتی
ی

 تو زندگ
ً
 اصال

  
ً
 ششی حقیقتا

ی
 تامل کن! کن و سنجیده قدم بردار و   این نیست که تو با فکر هم هویت شده فکر زندگ

 نیم کنید. هستید  هشما اگر به بعد زنده این لحظه زند! نه
ی

 کردن ششی زندگ
ی

اگر هر لحظه بصورت فکر بلند یم شوید این ششی زندگ

 زنده این لحظه نیست . در شما هستید مو از الی درزش نرود. ویل شما با آن هم هویت است و لو اینکه آن فکر خییل هم دقیق باشد و 
ی

زندگ

 به آینده نگاه یم کند و  و آرامش نیست
ً
 میاد و از متادیگر  تامل ندارد. بیند این بثمر رسیدگیش را در آینده یم . فکری که دائما

ی
ل از زندگ

 کردن. خرد نوشته شده فضاداری 
ی

 کردن یعتی بیخردانه زندگ
ی

نیست. خرد این لحظه از ما زاییده یم میاد و خرد از آنجا میاد و ششی زندگ

 هستید. یز شود و به جهان مپ  
ی

ی جامد د. خرد مربوط به نیاز این لحظه است وقتی که شما زنده به زندگ  نیم تواند باشد. خرد چپ 

 چر یم خواهد بگوید. پس موالنا مطرح کرد که 

یت عمر رفت سدر هو  ی مشتر ن و بره از مشتر  **** ماه ببی 

 

ی برای اینکه خودمان را بفروشیم یم  . از جنس اتفاق استشود و از جنس فکر است  یمخود بصورت فکر بلند  . ما در هوس پیدا کردن مشپی

 ! خواهیم بگوییم که مردم بیایید 

 ؟آدم حسانی هستیم و ما زنده هستیمدر خودمان نداریم. ما چطوری تایید کنیم که ما حاال چرا ما به مردم احتیاج داریم؟ برای اینکه ریشه  

 موفق شده اید و آفرین خب مردم باید بگویند که شما آدم حسانی هستید. 
ً
 عاقل هستید. شما باسواد و پولدار هستید و شما واقعا

ً
شما واقعا

 .. ه شما. ب

هانی یم گردیم. ویل حواسمان 
ی مشپی ی هانی یم گر ت که هسما دنبال چنی 

ی مشپی  و خدا یم گردیم. اگر  دیاگر دنبال چنی 
ی

م پس ما جدا از زندگ

ی نیم گشتیم و اگر  دنما وصل بودیم   ی به شما بکه دنبال مشپی ی هستیم پس این هم یک اطالعات که مشپی  نخواهد داد. تمال مشپی
ی

ام زندگ

 یم گویند که بابا شما موفق هستید ببینید که اینقدر پول دارید و اینقدر . کسانیکه به جانی رسیدند از نظر پول و مقام 
ً
.. مردم به آنها مرتبا

 آنها غمیگن ترین آدمها هستند. 
ً
آنها  مردم فکر یم کنند اینها خوشبخت هستند ویلخوشبخت هستید!! ویل آنها این را حس نیم کنند. اتفاقا

 و فکر خودکیسر به ششان بزند. . در فکر خودکیسر باشند ممکن است که 

 یم کند 
ی

 زندگ
ی

 این آدم خوشبختی است.نه! شما فکر نکنید که کیس که پول زیادی دارد و در خانه بزرگ



 زنده شده باشد. 
ی

ی دیگری که مربوط به  یک موقع هست که آدم پولمگر به این بعد زندگ ورد این دنیا هست را بدست یم آو مقام و  هر چپ 

ممکن ردد و یم گوید در اینها نبوده . پس در کجاست؟ یک دفعه متوجه یم شود که خوشبخت نشد و شاد نشد و آرامش نیامد. خب بر یم گ

م. و حاال اینها که جمع کردم از گوید که من دیگر هویتم را باست که آدم خردمندی باشد که بریم گردد و   هم اینها جمع شده نیم خواهم بگپ 

 دیگر  چکار کنم! 

ی ماه است که در این سطر یم گوید را باز کند. حاال  آن فضا  بعد از آن اصلش را پیدا کند و  یلو یهمی  ن و بره از مشتر ماه در واقع این   ماه ببی 

ون و فضای یکتانی است   . بپ 
 
ی اتفاق ا  فتنده است. باالی قفس است و باالی فلک است. باالی هر چپ 

ی  سمبولیک در واقعه  ی که از آن مشپی ی هم ستاره است. ماه دارد یم گوید که تو ماه را ببی  ی و که تاریک است خودت را رها کن. مشپی را ببی 

ی رها کن.   خودترا از مشپی

ی که  شما االن یم گوید   زنماه را ببی 
ی

ی که زندگ ی را رها  دنبالش یم گشتی تا خودت را بفرویسر ده هست و آن مشپی و از آن یم خواستی تایید بگپ 

 کن. 

ی نخواهد. آزاد یم شود که آدم  قدر حاال شما ببینید که چ ی ی از یشما امتحان کنید. یم بینبطور کیل از مردم چپ  د که راحت شدید دیگر. هیچ چپ 

ی نیم خواهم به کیس بفروشم . هیچ کس نیم خواهم .  ی اگر راحت نشدی . هیچ چپ   این هم یک م  حاال امتحان کن ببی 
 
النا هم و د است و مت

 این را بیخود که نیم گوید. 

ی . بگو دیگر زندگیت تلف شد در راه پ  است ( خودم را )منظور  روشم. به کیس نیم خواهم بف خودم را یدا کردن مشپی
ی

و اگر کارتان فروشندگ

 مشخص است که چر داریم یم گوییم.  ! البتهسوپرمارکت دارید منظورم آن نیست

 

 بخش سوم: 

یلق شپشناک د  در انداختر **** جان برهنه شده خود خوشتر

 

است که ما پوشیدیم. چرا دلق است؟  یدلق همان لباس فکر  که آدم یم پوشد. این دلق آن باالپویسر است که در قدیم یم پوشیدند. لبایس

 چرا لباس است؟



و مثل جانمان اینها را دوست داریم این مثل لبایس است که شما  یمما جان لخت باید باشیم. ما باید از این باورهانی که با آنها هم هویت شد

تاریگ این و در تاریک کردند  . ین الگوهای درد مثل شپش هستند اهتی و . حاال این لباس که با آن هم هویت شدیم این الگوهای ذده اید یپوش

 رشد یم کنند و به ما درد یم دهند. شپشها 

. آیا شما حاضی هستید این  فکری است لباس پر از شپش را بندازید؟ این پر از الگوهای درد و الگوهای و دلق را این یم گوید این را تو انداختی

و اینها  ه اید باورهایتان هم هویت شدهم هویت شدیم. شما یم توانید این را متوجه بشوید که شما با دردهایتان هم هویت و با  ر دو که ما با ه

 اذیت یم کنند. و شما را  شپش هستند 

ی ا بموالنا دارد یم گوید که   قرار ما بر این است جان برهنهآیا با و این را انداخیی
ً
بعنوان هوشیاری حضور  . و لخت ما خوشپی هستیم؟ اصال

 هستیم و  آمدیم به این جهان و آگاه نبودیم که
ی

چون شپشناک است و یم اندازیم و االن دلق را در میاوریم  پوشیدیمدلق فیتم ر از جنس زندگ

 دور. 

 ک
ً
یم؟ اوال  یگ ه این خوشپی است. شما روی این فکر  کنید. چر میگپ 

ی
ما دلق نباید بپوشیم. جان زنده که در فضای یکتانی این لحظه با زندگ

 است و در این لحظه ما هست 
ی

 این حالت ما است. این لحظه زندگ
ی

مثل اقیانوس هستیم با عمق نی نهایت و و ریشه نی نهایت داریم در زندگ

ی جا یم شود. تمام اتفاقات آسعت ما در نتیجه و  صد این دلق را انداختیم .. ما جا یم شود و اگر صد در در نقدر زیاد است که در ما همه چپ 

یط شده البته این دلق هم این سمبولیسم ها و این تمثیل ها خییل به ما کمک یم کند. این  نیم و نی اندازی مثل دلق تمامش را باید فضای شر

 و نی اندازی شود که فقط ق
و یک قسمتی از آن بماند. اگر یک قسمت عمده ای از آن را انداختی بقیه آن را هم یم اندازی. سمتی از دلق را بکتی

 بهبوجود میاد که این را بقسمت عمده ای از آن را انداختی آنقدر هوشیاری حضور در شما  بمحض اینکه برای اینکه
ً
خر تشبیه یم کند و  عدا

. گر بیدار یم گوید تو ا  گردد **** ده چو برخاست اگر این خرت  پر شدی این خر تو حتی از جنس طال هم باشد تو به او نگاه نیم کتی

 هستید این   زرین تو درو ننگری
ی

من ذهتی دوباره خودش را بیاید معرقی کند اگر وقتی پرده یم افتد و شما متوجه یم شوید که از جنس زندگ

. از  ی موقتی بود. طال هم باشد تو به او دیگر نکاه نیم کتی ن آمدید آاز و بعد خانه ای بود که شما افتادید توی آن یک یم فهیم که آن یک چپ 

ون.  هم هویت  با هر باوری که ایس و یا اجتمایع ... مذهتی و یا سیآن فکرها و باورهانی که مردم مثل جانشان دوست دارند و چه باورهای بپ 

 را یم پوشاند. اگر شدند و هر لحظه به عنوان 
ی

از طال هم باشد یم گوید تو دیگر به آنها نگاه نها آآن بلند یم شوند این کفر است و این زندگ

 .  نیم کتی

 

ی؟  ی ه اند بافتدر عوض دلق تن چار میخ *** حاال این دلق را یم دیه در عوض چه یم گپ  ی یعتی دیبا و حریر   از صفتت ششتر ششپی

. وقتی این دلق که تو را به چارمیخ کشیده که چارمیخ عالمت شکنجه شوشپی معروف بوده.  . این هست هم صفت یعتی صفتهای خدانی



قدس *** چو در شاچه ترکیب در فضای عالم چگونه طوف کنم » سیستم باوری ما ما را چارمیخ کرده به تخته و بقول حافظ که یم گوید: 

 « تخته بند تنم

پر باز کنید. ویل این دلق قدس نیم توانید عالم فضای در باورها در نتیجه تخته اگر شما تخته بند تن هستید و اگر شما را میخ کردند روی این 

ید ( را اگر بدهید  اهتی یم  )یعتی فکر نکنید که یم مپ  ید که در اینصورت در عوض یک پپ  اهن حریر و نرم استگپ  ی  .. این پپ  مثل حریر شوشپی

 مقصود ما هم از 
ً
ی است و در سمبولیسم مسیحیت هم ما یم بینیم که این آمدن به این منتها از صفتهای خدانی بافته شده و اصال جهان همی 

روی ذهن میخ شدیم. ما صلیب میخ شده معنیش این است که صلیب در واقع ابزار شکنجه است که مسیح روی آن میخ شده . مسیح روی 

 باورها میخ شدیم و این عامل شکنجه است.  ۀروی تخت

ویل یم بینید که این مسیح شما از این آزاد یم شوید. یکدفعه  که شما این را یم شناسید یم شود؟ وقتی  سصلیب مقدچرا در مسیحیت  و 

که ذهنمان عامل شکنجه مان را  با خودش حمل یم کند. ما هم ، اش را  هل شکنجمعا ،میخکوب بشود روی آن درواقع این چارچونی که باید 

 کنند روی آن.   و باالخره ما را میخکوب یما خودمان حمل یم کنیم است را ب

ی را دارد یم گوید   ما کار را . حافظ چه این سمبولیم و چه فرقی نیم کند همی 
ً
ی را یم گویند. ذهن ما عامل شکنجه است. معاال .. همه یک چپ 

 و تا زمانیکه بقول مسیح اینها را ببخشیم برای اینکه نیم دانند که چکار یم کنند.  میخکوب یم کنند بجانی یم رسانیم که ما را 

ما آزاد شدیم. اگر شما و نیم دانند که چکار دارند یم کنند  در تاریگ هستند  کسانی که در ذهن  بوجود بیاد که این ا اگر این شناسانی در م 

عد عمودیتان را پیدا یم و ب  بالفاصله از آن قفس و از آن تخته آزاد یم شوید و این عامل شکنجه شماست بشناسید که شما تخته بند شدید 

و بعد اففی هم داریم که فکرمان است. فکرمان نی نهایت  ما زنده هستیم با عمقکه است  در این لحظه  و این لحظه ما عد عمودی کنید و این ب  

 را هم یله فکرمان در جهان حرکت کنیم و کار کنیم اما سگذشته را نشان یم دهد که ما یم توانیم بو نده را به ما نشان یم دهد و  یآ
ی

عمق زندگ

میاد رد یم شود تغذیه یم شوند از این فکرهانی که من وجود ندارد.  ها بطور زنده تجربه یم کنیم فکرمان ما را از جا در نیم آرود برای اینکه در آن

 فقط برای اینکه ما االن بعد عمودی داریم خرد در واقع عمودی ما. 
ً
 فقط سطیح بود . قبال

ً
 . قبال

ی
در سمبولیسم چون ریشه داریم در زندگ

 نکنید. موج برقراری و اموجها بودیم. از یک موج به یک موج و به موج بعدی . این اقیانوس ما فقط 
ی

ستقرار نداره . مستقر . شما در موج زندگ

 یم کند یک نفر شما فرض کنید که نیست موج. 
ی

 رد یم شوند. این یگ میاد و آن  . خبدر فکر زندگ
ً
این فکرها مثل امواج اقیانوس دارند مرتبا

 شما آن هستید. و  نی نهایت دارد عمق استقرار ندارند . مستقر اصیل خود اقیانوس است که یگ یم رود و.. 

هن خدانی را کهکشیده شدیم اگر صفت خدانی را روی آن  که به چارمیخ   هیمدرا ناین دلق اگر پس ما فهمیدیم که  از صفتهای خدانی  ، این پپ 

ی نیم توانیم  یم. بافته شده و اسمش را گذاشت شوشپی  بگپ 



اهن خدانی را که از صفتهای  ید. نه نیم شما نیم توانید هر دو را داشته باشید. نیم توانید منتان را حفظ کنید . این پپ  خدانی بافته شده را بگپ 

ید اجازه شود. این را باید بطور کامل بدهید. اگر بصورت فکر بریم ی یداریم بنظر میاد که این فرو کش کند  هر چند که بدهید  خپ   م. میمپ 

 حاال دارد یم گوید که : 

ی غالمانه بود  ،جامه این جسم هن مهتر  **** گت  کنون پت 

 

ی دیگری هوشیاری اگر  این لحظه من جامه یا لباس جسم پوشیدم یعتی این لحظه  ی آگاهم لحظه بعد هم از یک چپ  ی جسیم دارم و از یک چپ 

اجسام را یم شناسد. اگر شما در این فقط ست و حواس آگاهم و لحظه بعد هم از یک جسیم آگاهم .. برای اینکه فکر مربوط به حواس ا

مشغول هستید . پس همیشه جامه جسیم دارید. ویل این لحظه بعد هم فکر یم کنید و لحظه بعد هم همینطور  لحظه فکر یم کنید و 

 غالمانه است. 

ی هستیم که  ی نه از جا کنده. ما غالم آن هستیم دیگر!! ویل آیا درست است که شما غالم فکرتان باشید؟ ما را چرا؟ برای اینکه ما نوکر آن چپ 

 ه است. نوکرانچون جامه اش 

 را 
ی

اهن بزرگ . پپ   را بگپ 
ی

اهن بزرگ ید که یعوقمحاال پپ  ید  یم گپ  ی اجازه بدهید شما این لحظه هوشیاری جسیم را که بصورت فکر بریم خپ 

ی هم یم گوید که این بصورت مرگ  ویل وقتی که فروکش یم کند در واقع شما لباس هوشیاری جلوه یم کند. فروکش کند که در سطرهای پایی 

ی فکر نکنید که دیگر فکر ندر یم اندازید دور و هوشیاری حضور دارید. یم را یم کنید جس کنید!! نه آن موقع هم   یمهوشیاری حضور داشیی

 شما ویل فکرها ساده است و توی آن من نیست.  هیچ فکر و اتفاقی نیم تواند شما را از جا بکند. فکر یم کنید 
ی

 در برای اینکه یم دانید که زندگ

 ات میاد و یم گذرد. ن اتفاق نیست. اتفاقآ

ی به ما اضافه یم   ی ی که ند یا کم یم کند. کاتفاقات برای اینکه یک چپ  ی  ما در دارد اضافه یم شود و یویل آن چپ 
ی

ا کم یم شود در اصل زندگ

 به آن زنده شدیم آرامش ما و در شادی ما اثر ندارد ما این را 
ً
دیگر  اتفاقات بصورت فکر جلوه بصورت مفهوم وار و ذهتی نیم دانیم بلکه عمال

ی مرگ را یم گوید  ی همی  *** عکس ت و حیاتست مرگ مرگ حیاتس که االن توضیح دادم.   یم کنند ویل ما را از جا نیم کند. که در پایی 

بنظر میاد که ما داریم ظاهر یم شود اگر این فروکش کند  ما بصورت فکر این لحظه در مرگ که این هوشیاری جسیم در    نماید نظر کافری

 راجع به درد. ما از  در ویل این فکری که یم. شما بنظر میاد که کوتاه میانی و من شما یم گوید که نباید کوتاه بیانی یم مپ  
ً
شما برخاسته مخصوصا

وع کنیم روی خودمان کار ک یم  نردحاال شر ردی نها بربیاییم ویل دآو از عهدۀ شاید فکرهایمان را یک ذره بتونیم کیم مدیریتشان را بعهده بگپ 

ی ذهتی است وقتی که   ست. فکریکه میاد درد هم یک جور فکر است  درد میاد . درد را هم یم توانید که بصورت درد آمده. درد هم یک چپ 

ی یم د سیاه روی ما میاد تماشا کنید. درد را هم یم توانید بندازید. وقتی که یک م    نی اختیار خشمگی 
حالمان گرفته یم شود صپی یم کنیم. وقتی



د. سکوت یم کنیم. نامید نیم شویم. وقتی که صپی یم کنیم این  و  ویم خشم مان را یم بیینم و صپی یم کنیمش بنظر  و در نتیجهخشم یم مپ 

د و شما فکر نکنید که شما هستید که دارید میاد که وقتی این فکر فرو یم نشیند  و این درد ما را از جا نیم کند بنظر میاد که این درد دارد یم مپ 

ید این درد هست   یم. یم مپ  د. ما هیچ وقت نیم مپ   که دارد یم مپ 

کوتاه نمیام و من مسلط هستم به فکر و درد و خودم را نشان یم دهم که من  بلند یم شوم بصورت من این لحظه حیات مرگ است که آنجور 

 اوضاع. این مرگ است. 

ی و آرام شدن بنظر میاد که این مرگ است ویل زیر این زندگیست.   فرو نشسیی

ی شدیم و  قدر آعکسش را بارها و بارها تجربه کردیم و من نیازی نیست که توضیح بدهم. چرا که ا    عکس نماید نظر کافری ترسیدم ما خشمگی 

 هست ویل و درد 
ی

 عکس یم فهمد. که آن مرگ بود. این را که تجربه کرده ایم. نظر کافری د  دیدیشما ایجاد کردیم و فکر کردیم که آن زندگ

 که از این تن شدند **** یح و نهانند کنون چون پریجمله جانها  

 

ون . چند موالنا یم گوید شما وقتی که  جور نوشته بعنوان اقیانوس اجازه دادی که این موجها فرو این دلق را انداختی و از این قفس آمدی بپ 

کف و موج اقیانوس نشدید حاال هر موچی که یم خواهد بیاد رد بشود. در شما و روی شما هست که دارد رد یم شود و شما و شما  بنشینند 

ون آمدند یم روی شما را هم ن. نیستید  زنده و پنهان هستند مثل پری. زنده هستند. چ یعتی زنده. االن پوشاند. تمام این جانها که از این تن بپ 

 راجع به پری صحبت کرده ایم که پری یک باشنده افسانه ای 
ً
زنده نیک است و بسیار زیبا که شما هستید بعنوان هوشیاری حضور قبال

 که از اتفاقات درست شده برای شما مهم نیست. تتی که ذهن درست شده. ین تن  ویل اهستید 

 حاال 
ً
را درست انجام یم دهد که  ر خودش زنده یم شود و کایا مرگ جسیم را یم گوییم؟ نه! این جسم موقیعآ« مرگ  »: وقتی یم گوییمواقعا

د.  هانی که گفتیم صورت بگپ 
ی ما با باورهایتان هم هویت نشوید. شما در این جسم درد ایجاد ششما تصویر ذهتی از خودتان نشوید و این چپ 

 در تمام ذرات نکنید. شما فرض کنید که االن 
ی

 دارید عشق و زندگ
ی

این آرامش و این زیبانی و شما ارتعاش یم کند وجود ریشه نی نهایت در زندگ

خب البته که این تن این ذرات وجود شما سالم یم شوند یا نه؟ شما ساطع یم شود و شما هم تجربه یم کنید. آیا در اینصورت  از و این شادی 

ین حالتش این است که شما  از یک دوره ای دارد و بعد  د ویل در آن دوره بهپی مثل پری باشید که این  باشید.  چ و نهان این دوره خودش یم مپ 

ما با من و ایجاد درد و زیر فشار قرار دادن این جسم نیم گذاریم درست کار جسم هم در آن موقع وظیفه خودش را درست انجام یم دهد. 

 شما این را بهپی از من یم دانید. کند. 

 فرس غیب، جان **** باز زهید از خر و از خرخریگشت سوار 



  آورد. ق  ر در جان ما سوار اسب غیتی یم شود. جان ما االن پَ آزاد شدیم. فرس یعتی اسب. ما یم گوید وقتی که 
ً
و نیم  در قفس بود گپ  بود و بال

راده و اهستیم. یعتی با خدا در این لحظه یگ هستیم . بنابراین ه االن در واقع سوار فضای یکتانی این لحظاالن آزادیم. توانست تکان بخورد. 

در اختیارمان است و در آن فضای یکتانی خرد و شادی انبار انتخاب داریم. پاسخ یم دهیم به نیاز این لحظه و به جهان نگاه یم کنیم همیشه 

 ما آنجا هستیم. از جنس نی زمانی است نی فریم و که از جنس بودن و 

ی در ما جا یم شود. وسعتمان    سوار اسب غیتی است.  و پرتحرک هستیم. جان ما سواریم  بنابراینچقدر است؟ نی نهایت. همه چپ 

 باز رهید!  بنابراین

. ما  که یعوقمگوید دوباره رهید؟ برای اینکه یم  چرا  ی من ذهتی و خرخر یعتی  آمدیم به جهان ما از جنس خر و خرخر نبودیم. خر یعتی همی 

 کیس که با مقام
ً
های ذهنیش هم هویت شده مثال ی ی خر است. کیس که توی ذهن است و با چپ  و بر اساس هم هویت شده   شکیس که مشپی

 آن در واقع سوار خر شده دیگر! 

 و دردها درست شدههمان باشنده ای است که از هم هویخر 
ی

 کند است. .  ت شدگ

 ها 
ی

در اینصورت سوار یک باشنده کند هستیم حس هویت و وجود یم کنیم و ما چون از آن جنس هستیم و ما اگر بر اساس هم هویت شدگ

 خر. که اسمش را یم گذارد 

کیس را که مقام این دنیانی حاال چون هم جنس هستیم. آن جنس را یم خریم. کیس که با مقام دنیانی هم هویت هست به گ نگاه یم کند؟ هر  

 دارد را قبول دارد. 

ه باشد با آن اگر داشتپول زیاد منظورم کیس است که و با پولش هم هویت است ) حاال من نیم گویم که پول زیاد بد است. کیس که پول زیاد 

کیس که پولش از او بیشپی است و یم خواهد مثل او بشود و همیشه در مقایسه است. چه کیس را قبول دارد؟   در اینصورتهم هویت باشد ( 

ی خرخری است.  م! این همی   ببینم که پولم به او رسیده و چقدر کمپی است هر چقدر  که کمپی است من از او کمپی

 زنده هس
ی

ی خر نیستیم. برای  اینکه ت کاری به آن خرخری ندارد که. کیس که به زندگ ی خر است. ما دیگر مشپی خرخری کیس است که مشپی

 سوار اسب غیتی هستیم. 

ها موقیع آشکار یم شود که  ی ون آمدن شق حاال بعیصی از این چپ  ون. شما فکر نکنید که از قفس بپ   از این قفس بیاییم بپ 
ً
 و عمال

ً
ما حقیقتا

 برای یک بچۀ دو یا سه ساله راه رفتنه  القمر است. 
ً
ی اگر مثال  ! شق القمر است پس این کار هم شق القمر است ادن و روی پا راه رفیی

ها بعنوان هوشیاری مهیم نیست. در واقع رشد طبییع ما این است که ما این استعداد طبییع ما هست و کار   ی هم بیاییم به این جهان با چپ 

 و از این بافت زاییده بشویم. 
ی

ونهویت بشویم و از این هم هویت شدگ هوشیارانه قدم بقدم. و آخر ش ایندفعه  . خودمان را بکشیم بپ 



ست. پای نی فریم پای ذهن نیست. پای فکر نیروی پای خودمان قائم بشویم . این پا دیگر پای فرم نیست. هوشیار بشویم به هوشیاری و 

باید بشوند. برای استعداد طبییع است و همه انسانها دارند همه انسانها باید اینطوری بشوند. است و نی زمانی است و اصل شماست و این 

 ما را یم خرد و این بودن این عشق از ما به جهان بیاد. آن مو بقای برسر این الزم است. برای آبادانی جهان اینکه ما به آنجا برسیم این 
ی

قع زندگ

ی که بیان یم  ی د و خودش را از ما بیان یم کند و آن چپ  باز رهید از خر و از  سامان یم دهد. این جهان را شود از جنس خرد است که گپ 

ی یم گوید باز خرخری   نبودیم و االن شدیم و  رهید برای همی 
ً
 االن دوباره خالص شدیم. چون قبال

 

 بخش چهارم: 

 ین آخر دنیا دلت **** بهر وجوه جو این الغریسوخت در 

 

و یا در واقع نی فریم خودش که میاد به فضای یکتانی این نی زمانی خودش عد د به ب  شو یم که در دورانی که انسان یم تواند زنده بهما اجازه ند

 یکتا یم شود 
ی

ی است که ذهن نشان یم دهد. اگر  شما با اتفاقات در واقع یم خواهیم  . لحظه و با زندگ ی بگوییم که دنیا به آخر یم رسد. دنیا چپ 

 برای شما آخر دنیاست و آخر زمان هم هست. هم هویت نشوید 

 همیشه این لحظه است و هیچ اگر شما این 
ی

هم که و گذشته و آینده . نیست که این لحظه نباشد  موقعحقیقت را متوجه بشوید که زندگ

بنابراین موضوع حل  . تغیپ  را توضیح بدهد برای ما بتواند زمان است فقط بصورت فکر به ما جلوه یم کند و این یک خاصیت ذهن است که 

 یم شود. 

ی که بصورت آینده ای بابا این  متوجه یم شوید کهطوری حل یم شود؟ موضوع چ ی جلوه گر یم شود این فقط یک فکر است. از فکر نیم چپ 

 گرفت. 
ی

 شود زندگ

به آخر برسد در یک باشنده ای بنام انسان بیاد که زمان برای او در حالیکه این تکامل در جهان صورت گرفته که بنابراین یم گوید حیف است 

ون و قع زمان برای ما به آخر رسیده. وا  یک کیس در زندان بوده و دوران زندانیش تمام شده و به او یم گویند بیا برو بپ 
ً
ویل او نیم انگار که مثال

ون.  ا در آینده و برویم یا در گذشته و ی. گذشته و آینده هم هویت بشویماین هوشیاری رسیدیم که ما نباید توی ذهن بشینیم و با   بهما رود بپ 

 کنیم و با این کار این لحظه را بپوشانیم که این لحظه زندگیست. 
ی

یم و با این لحظه دشمن بشویم. شما وقتی با اتفاق لحظه و با این زندگ ی بستپ 

ی ی  است دارید یم آو  یا با  د این لحظه یم ستپ 
ی

که   جنگید. این حقیقت را ما باید متوجه بشویم. ن لحظه مقاومت یم کنید با این لحظه که زندگ

ه و یا جنگ و یا مقاومت  ی  هستید. لحظه  در مقابل اینستپ 
ی

هر دشمتی با زندگیست و دشمتی با خودتان است برای اینکه شما از جنس زندگ



 موقع دیدید که دارید مقاومت 
ی

دشمتی یم کنید و االن باید آشتی کنید یم کنید با اتفاق این لحظه یادتان بیاد که شما دارید با خودتان و با زندگ

 آشتی کردم. همان موقع دستتان را باز کنید و بگویید که من 

زمان شده  ی در اینجا این است که شما بدانید برای ما آخر زمان شده و آخر  ین چپ 
. آخرزمان و آخردنیا یعتی اینکه ما از و آخر دنیا شدهمهمپی

ون.  د و شما االن جلوی آن را  ذهن بیاییم بپ  ی ی االن یم خواهد بربخپ  د و بلند بشود همی  ی و آن هوشیاری که از شما باید به اصطالح بربخپ 

ید. با مقاومت به اتفاق این لحظهگرفتید.  ید و بدانید که دارید جلویش را یم گپ   . جلویش را نگپ 

 خواندیم ویل یک  در 
ً
حاال اگر هم منسوب به ایشان  . و بیت که منسوب به موالنا استدفپی ششم مثنوی یک قصه ای هست که این را قبال

ی قصه سلطان محمود استاست و مربوط به ر معنپ  و ایشان هم نگفته باشد ویل نیست    . همی 

ون و یک شب میاد ب  ون و سلطان محمود شبها با لباس مبدل یم رفت بپ  یم بینید که این گروه چند نفر دزد  یم رسد به یک گرویه و پ 

 یگ از  . صحبت یم کنند هر  کدام از اینها یک خاصیتی داشتند هستند. با اینها سالم و علیک یم کند و با اینها دوست یم شود و با هم که 
ً
مثال

ی و یم فهمیده که اینجا خزانه است و یگ دیگر که   فهمیده آنها به پارس سگ گوش یم کرده و یم او چه یم گوید و یا گوش یم کرده به زمی 

 کمند اندازی بوده. تخصصش در  

بوده از او پرسیدند که تو چه خاصیتی داری؟ او یم گوید من خاصیتم این است که اگر خالصه از این سلطان محمود که لباس مبدل پوشیده 

 انیهای گرفتار آزاد یم شوند. زندمن این ریشم را بجنبانم 

 خزانه شاه دزدی ! خالصه سلطان محمود قایط این دزدان یم شود و یم روند 

یم برند به خانه هایشان و سلطان صبح روز بعد یم رود ا یم دزدند و ه یم روند و سلطان هم با آنها یم رود به خزانه و جواهرات خزانه ر صخال 

 دزدان را بیاورید. و این گوید که بروند   یمو به داروغه 

ریگ کیس را یم دیده در روز یم توانسته او را در تا ،بشاگر در  وقتی  که اینها را یم آورند جلوی شاه . یگ از اینها خاصیتش این بوده که

بود و همه گرفتاری هم  که آن باال نشسته این همان است که دیشب با ما بشناسد. و او به دوستانش یم گوید که گرفتار شدیم و این شخیص  

 زیر ش ایشان است. 

 یمن شعری که آرا تکان بدیه تا ما از گرفتاری نجات پیدا کنیم. و ریش  اینکه شما   او به سلطان یم گوید که االن وقتش هست هر حالب

لحظه شاه است این   ر لباسدیده ای خواهم که باشد شه شناس *** تا شناسد شاه را در هخواستم بخوانم این است که یم گوید : 

 دیده اید آن شخص را 
ً
 االن او را در لباس مبدل هم یم توانید بشناسید. زندگیست و خداست. با قیافۀ مبدل و درد میاد شما اگر قبال



 است . شما اگر دیدۀ شه شناس داشته بایسر با هر قیافه ویل این لحظه آمده در این لحظه بدانید که درست است که با قیافۀ گرفتاری 
ی

زندگ

د و بعیصی موقعها هم قیافۀ بد یم گپ  ای که میاد چه خوب و چه بد بعیصی  ذهن هست که یم د که البته اینها را موقعها قیافۀ خوب یم گپ 

 با قیافۀ زنده یم آید منتیه چون ما عینک ذهن ب
ی

زدیم این لحظه را بد یم بینیم و یم خواهیم با آن  انه چشمگذارد روی آن. همیشه زندگ

یم.  ی  بستپ 

ی  که یادمان یم ماند  ی ید و باید با آن در آشتی باشید و  این است که این لحظه زندگیست و شاه است. شما نیم توانید با آنخب آن چپ  ی بستپ 

ه و مقاومت کنید عد این لحظه نی زمانی است و ب   ی  شماست و اگر ستپ 
ی

 بسته یم شود. این خال با این لحظه این بعد نی زمانی زندگ
ی

ش صو زندگ

 است. 

 . یم گوید با اینکه اینهمه امکانات وجود دارد که آخر دنیاست و در واقع آخر زمان هم هستویل 

   لزویم ندارد که شما آخر زمان یعتی چه؟یعتی اینکه 
ی

را . این لحظه زنده باشید و در ذهنتان گذشته و آینده ساده کنید در گذشته و آینده زندگ

ر یم  کنیم   مهم نیست. هم ببینید. که فردا فالن اتفاق یم خواهد نی افتد حاال ما یا سود یم بریم و یا ضی
ً
 . که اصال

ین  ین فکرمان را هم یم توانیم انجام بدهیم. بهپی ین خرد را همالبته چون حاضی هستیم بهپی و بهپی یم توانیم انجام دهیم. حاال هر چه یم  تدبپ 

سوار یک این خری که در واقع من ذهتی باشد. ما در ذهن رفتیم  دنیا دل ما یم سوزد بخاطر پول جو این ویل االن در آخر خواهد بشود. 

 است. وسیلۀ نقلیه ای شدیم که آن جو یم خواهد بخورد و جو
ی

 ما را یم خآنی هم که یم خواهد بخورد زندگ
ی

 زنده ن زندگ
ی

که را  ورد. زندگ

  شما نگذارید . لعد. این من ذهتی یم ب ما هست توجه

 خب یک شعری موالنا دارد که یم گوید 

 شکر خدا را که خرم برد صداع از رس من بماند آن خر من *** پار کو خر من کو خر من 

  وازر من وازر منۀ زر *** حیف نگر حیف نگر حلق بگوش است خرم گوش خر و حلق

  زر من نیاحیف که  . یم گوید این خر من گوشواره گوشش یم کند و گوشواره اش هم طالست
ی

 من را یم خورد این خر. حیف که این زندگ

 خر 
ً
 ما یم توانیم سوار اسب جان بشویم اسب غیب بشویم   . نباید باشد خب نگذارید که بخورد! اصال

ً
 گفت.   که قبال

چهل بار بخوانید و در صورت معنا در شما باز بشود. حداقل هر غزیل را شما باید یس بار  گاینها را شما باید انشاهلل چندین بار بخوانید تا قشن

ی یک غزل برای شما کاقی است. ده خودتان  . لزوم یس دی هایش را هم گوش بدهید  کافیست غزل  تا بخوانید تا این در شما باز بشود . همی 

که شما را به گنج حضور برساند. منتها باید خییل خییل خییل خوب بخوانید اینقدر بخوانید که معنا در شما بوسیله خودتان در شما ما  برای ش

 باز  بشود. 



را اعمال کردم و خودم را زیر  اینها سطر به سطر من اینها را خواندم و روی خودم یم گوید.  که بگویید که بله من االن یم بینیم که این چر دارد 

 این تغیپ  را یم دهم و کاری نداشتم. که این غزل به من چه یم گوید و نورافکن گذاشتم و با دیگران  
ً
ی در خودم یم دهم و عمال من من چه تغیپ 

 نجات پیدا یم کنم. 

 خرت **** گردد زرین، تو درو ننگریاگر این پرده چو برخاست 

 

ر نیم دهیم که هشویم و سوار کلمات و جمالت هستیم تشخیص  یمکه جلوی چشمان ما را گرفته این لحظه بصورت فکر بلند اگر این پرده  

عالمت راهنما را در جاده ها دیدید . خب شما د کلمه و هر جمله ای یک اشاره کننده است و یک عالمت راهنماست. مردم سوار کلمات هستن

  گفتند 
ً
دیگر را باید به شکیل  . ایندو چشم نوشتند «  ه»خب حاال کیس آمده و یم گوید آقا این تهران را که با  . تهران بیست کیلومپی که مثال

 نوشته را دیدی دیگر برو بسوی تهران!! ! یم نوشتند. شما چکار داری که چطور  نوشتند 

 در یک دین این را اینطوری گفته و در دین دیگر اینطوری گفته ما هم در شکل 
ً
... اینها هم اشاره کننده است به ماه. آن جمالت که مثال

کلمه و آن جمله ای که اشاره یم کند به خدایت شما و به گنج حضور و به اصل شما و آن  انگشتی که به ماه اشاره یم کند خود ماه نیست. 

نمان. این پرده است. مردم توی پرده هستند و سوار کلمات و جمالت یم خود آن فضا نیست. شما توی شکل جمله ن کلمات آفضای یکتانی 

؟! که اینطوری نباید گفت و آنطوری باید گفت!   شوند و گپ  یم افتند  ی که راجع به خدا ر یا آنطو یا آن غلط است چرا اینطوری یم گونی

ی خونی بوده ما را یم اندازد توی تیکه همه ر صحبت نیم کنند!! در صو 
ی به شکل و  ایمما چسبیده ن فضا . اگر آاینها برای این بوده که اگر چپ 

 قیافه کلمات ما در پرده هستیم. 

. این تاکید  ی حاال اگر این پرده بیفتد اگر  این خر از جنس طال و زر هم باشد تو به او نگاه نیم کتی ی و خوب نوشیی ی یا خوب گفیی روی شکل گفیی

خوب است. حاال جمالتش و جمله بندیش  اگر از جانتان میاد و اگر حاضی هستید اینها همه مال من ذهتی است. هر جور که شما یم گویید 

اصل این است که زنده هستی و این انرژی زنده کننده و عشق و آرامش است .  یا کلمات خونی بکار یم بریم اینها همه سطحخوب است یا نه 

 . از شما ساطع یم شود یا نه

 چو کشتر روان **** روح، که بود از تن خود لنگریبر رس دریاست 

 

 االن ما بصورت کشتی روی دریا
ی

 . االن ما کشتی هستیم اینها سمبولیسم های مختلفی هستند که هستیم ان رو ی زندگ
ی

روح ما روی دریای زندگ

 چون چسبیده بودیم به .  استروان 
ً
های ذهتی و ویل قبال ی  تن خودمان لنگر شده بودیم. باورها و جامد شده بودیم در اثر چسبیدن به به چپ 



 با مردم راحتیم و اجازه یم دهیم که در حضور ما راحت بنشینند و قضاوت نداریم. االن یم فهمیم که 

یم.   یم خواستیمچرا قضاوت نداریم؟ برای اینکه از قضاوتها من و هویت نیم گپ 
ً
مردم را تغیپ   نیم خواهیم که مردم را تغیپ  بدهیم. قبال

االن یم فهمیم که کنیم. راهنمایشان بکنیم و یل االن نیم   و یم خواستیم شدند اگر مردم تغیپ  نکنند بدبخت  اینکه فکر یم کردیمبرای بدهیم . 

بیفتد بدرد بیفتد ویل باید به درد شان نیم رسند. هر کیس به ریشه اش باید وصل باشد. ممکن است مردم را ما تغیپ  بدهیم آنها به خالقیتاگر 

 اینها را قبول کن. ها را بپذیر درست یم شود این باورهای من است من بصورت مجانی بتو یم دهم و تو ور این باتا بفهمد . ما نمیاییم بگوییم 

 بشود و بیاید باال 
ی

 خودش را به او بشناساند. نه! این باید زنده بشود و از اعماقش زندگ
ی

 تا زندگ

 ! االن ما متحرک شدیم. مپس ما دیگر آن لنگر نیست

بدون اینکه قضاوت کنید و بدون اینکه اصطحکاک پیدا کنید و بدون و ش کار از کنار مردم  ؟از پهلوی مردم راحت رد یم شوید  آیا شما ببینید 

روح که در اینصورت  !! نیم پذیرید پس گرفتارید از قیافه تان پیداست که اگر اگر حرفتان نیم شود ویل حتی  ؟و حرفتان بشود اینکه دعوا کنید 

 ما باید مثل کشتی روی دریا روان باشیم.    بود از تن خود لنگری

 فضل حقش داد پر جعفری  **** ز دست و ز پا گر چه جدا گشت 

 

 دست و پای آن باورهای است که ما باور داریم که ما را نجات یم دهند.  . استو پای ذهن  دست و پا منظور دستاین 

 یعتی پری که جعفر طیار پیدا کرده. دهد. پر جعفری  یمشما باید از اینها جدا بشوید اگر جدا نشوید خدا به شما بال ن

و یگ هم جعفر  . سمبل من ذهتی است رار طرار یعتی دزد که موالنا دارد . این جعفر طدو تا اصطالح است در موالنا یگ جعفر طرار است که 

ت عیل بوده و ده سال از او بزرگپی بوده و در یگ طیار که در واقع برادر   عَ جنگها که  از حضی
 
 دستش قطع شد و م اسالم در دستش بود ل

 
ل م را عَ

 قطع شد و بعد کشته شد که موالنا او را سمبولیک یم آورد.  باالخره هر دو دستش. از دست راست به دست چپ داد 

اینطوری که  عبارت از این است که شما اگر یواش یواش اجازه بدهید  سمبولیکحاال درآورد. ر در بهشت حق پَ  لیم گوید به فضبهر صورت 

 عَ در ضمن و . ید ور فضل خدا پر در یم آ اگر اینها بخوابند شما به و پای شما هستند  ها دستاینکه بصورت فکر بلند یم شوید  
 
م دین واقیع را ل

 را.  ،یکتانی را هم بلند کرده اید. دین 
ی

 دین هوشیاری و دین زنده شدن به زندگ

ی این دلق و تمام ر پری است که پس از  ،سمبولیسم را یم آورد که پر چعفری اینموالنا  در ذهن ما اختیار داریم اینها را همه وساییل که ن آیخیی

 یم اندازیم دور و پر جعفری پیدا یم کنیم. 



سیم که اگر ما این لوازم  خودتان اندازیم دور شما یم را و ابزارها را که در ذهن هستند و کمک یم کنند به ما بندازیم دور .. البته نپس ما نباید بپی

ون. شما دیگر از آن  یم رساند. ها را از آنها یم کشید بپ 
ی

ید . در ضمن فکر نیم کنید که این فکرها شما را به خدا و زندگ این خییل هویت نیم گپ 

 مهم است. 

شناسد طبق قانون  یم. شما چون فکر هستید فکر فقط فکر را فضای یکتانی را یم پوشاند ، این فکر هستید برای اینکه اگر این لحظه فکر 

یم. این کار را شما ادامه ندهید و یک جانی شما این هم همینطور و ....  ه بعد ظجذب. لحظه بعد هم یم پرید به یک فکر و لح تا زمانیکه ما بمپ 

 به شما پر یم دهد.  لبگذارید بیفتد تا ببینید که فضابزار را 
ی

 زندگ

ن دان که به زندان دریتن گر  ۀخان ن منال **** خواجه! یقی   شکند، هی 

 

 یم کنیم اگر که بشکند و آخانه تن که ما در  ،اگر خانه ذهن
ی

ما زندگیمان را بصورت گلیم در آوردیم. با تمام اگر که اشکال پیدا کرد  ن زندگ

 یم کنیم. حاال سمبولیسم خانه را آوردههم جا آنو در گلیم خییل خوشگل در آوردیم م و بصورت  یگلهایش هم هویت شد
ی

خب توی این . زندگ

هانی هست که شما با آنها هم هویت شدید با آنها خانه را ک
ی و هر لحظه که ه درست کردیم که هر اتاقی نقایسر شده و این نقایسر ها همان چپ 

  ! گویید به بهیم  د و ییننها نگاه یم کنید یگ از اینها را یم بآبه 

 شما یم رود 
ی

 یگ از زندگ
ً
. اینها همه همان گلهای گلیم یا مقامتان را از دست یم دهید  د یگ میمپ  یا یکدفعه چند تانی از اینها یم شکند. مثال

یزد اگر شکست تو ناله های روی دیوار هستند. اگر که دیدید خانه ت یسر هستند یا نقا مکن داری نجات پیدا یم کتی و داری آزاد ان دارد مپ 

هانی که هم هویت شده بودی میشوی. 
ی یزه. برای اینکه با آن چپ  ی. کسانیکه سنشان از بطور طبییع داره مپ   دوران پپ 

ً
پنجاه یا پنجاه مخصوصا

. و پنج یم گذرد و به شصت یم رسند آن  ی وع یم کند به یواش یواش ریخیی  خانه تن شر

 . ل بیست ساله ها باشید و شکایت یم کنید و یم خواهید مثهست یا شما مینالید حاال دو راه 

 در این لحظه موازی باشید و این یا نه با پذیرش و با موازی بودن  
ی

با این لحظه عمل یم کنید و این شما را یم کشد به اینکه شما باید با زندگ

. دارید مپی و محکمپی یم کنید بپذیرید. کدام راه را یم خواهید بروید؟ اگر یم نالید و شکایت یم کنید و دیوارهای من ذهتی را زخیحقیقت را 

 کنید 
ی

ی که چه نمرات باالنی یم که من وقتی بیست سالم بود . حرکت یم کنید به حافظه تان و بعد از آن یم خواهید در حافظه تان زندگ ببی 

 چه وزنه هانی بلند یم کردیم و ..  جوان بودیمگرفتیم و 
ی ی د حاال از این به بعد یم خواهیببی  بروی به  یعتی یم خوایه از آنها هویت بگپ 

وت. نکن اینکار را.   هپر



 
ی

 دوران کهنسایل  خانهاین از داره قسمتهای بجای این تسلیم بشو و بدان که زندگ
ً
. اتفاقا ون بیانی  بپ 

) حاال یم را خراب یم کنه که تو بتوانی

ین  گوییم کهنسایل منظور  وع یم کند دوران برای آزاد شدن از من ذهتی است. دوران باالی شصت( بهپی قدرتش بعیصی قسمتهای بدن ما هم شر

ی شما را تسلیم یم کند. این کارها را نیم توانم بکنم. دیگر که من   شما اینها را هم یم پذیرید  و کم شدن و یا ضعیف شدن   همی 

ی دان :»مهم است که یم گوید خییل ت محاال این قس ی « خواجه یقی  . در  بدان بطور قطع یقی  م که در زندان هستی ای خانم ای آقای محپی

 . ی یمزندان ذهن هستی  نایل. اگر هم هویت نشده بودی نیم نالیدی.  برای همی 

 چه آیی برون **** یوسف مرصی و شه و رسوریچونک که ز زندان و 

 

شنوشت ما است. از این چاه ... چرا یم گوید چاه؟ یم دانید که یوسف هم به زندان افتاد و هم به چاه. و هر دو  اگر از این زندان ذهن و 

طناب را یک برای باال آمدن از چاه باید خوب است که شما  ه این دلیلیوسف اصل زیبای ما است. اول یم افتد توی چاه. سمبولیسم چاه ب

ید و بیایید   ! نیم توانیم بیاییم باال و تا طناب برای ما نیندازند ما چاه نی افتیم تا طناب نباشد در باال. اگر ما  بگپ 

ونی بر   وی علیه یعتی یک نپ  ی نپ    . اشد اید ببثقل و یا کشش زمی 
ً
ی است دیگر. یک کیس که عادتهای بد دارد مثال  ها همی 

ی
هم هویت شدگ

وی   ی است که ما نپ   از یک فکر به یک فکر در آینده ن االکشش دارد. برای همی 
ً
ین فکر هنوز اما االن یک فکر یم کنیم یم پریم. برای چه فورا

 تمام نشده یم پریم به یک فکر دیگر!! 

وی ثقیل که ما را یم کشد به ذهن چونچرا؟  و ما کشیده یم شویم به توی ذهن.  آن نپ 

ون ذهن یم گوید کجا؟   . اینها را یم خوایه اگر بخواهیم خودمان را از ذهن بکشیم بپ  ی کجا یم روی ؟ بپر به آن فکر! این همه ناقیص را ببی 

؟   داری یم روی به آینده تا کامل بشوی. چکار کتی

 نیم گوید ویل ما اینطوری هستیم . مثل چاه. 
ً
ونبایسر چاه اگر توی ته حاال این را واقعا یم گذارم بروی . یم گوید ننکه چاه   . و بخوایه بیانی بپ 

ونی باید اعمال کتی که شما را چهل مپی بیاورد باال.  ! نیم توانی برویخب   چون فقط یک نپ 

موالنا گفت که این طناب صپی که ما را یم آورد باال همیشه جلوی چشمان ما هست و نیم بینیم. این طناب حضور است. حاال این طناب  

 یم کنید در اینصورت طناب را یم بینید و یگ یگ یم آیید باال. فاق یم افتد ویل شما واکنش نشان نیم دهید و صپی است. که االن برای شما ات

ون و بعد از آن به زندان یم افتد.  شما از چاه هم که بیانی باال به زندان یم افتی به زندان ذهن. شما که یک ذره قوی بشوی و از چاه بیانی بپ 

ون  هنوز تو زندانی .  . در اینصورت ویل اگر از هر دوی اینها بیانی بپ  ی است که یوسف مضی و پادشاه جهان فرم هستی پادشاه جهان فرم همی 

ی و مض هم سمبول فرم است  ون بپر . گفت از فلک بپ   . یوسف مض یعتی پادشاه مض هستی و شاه و شور هستی



 شما را نیم کشد پادشاه جهان اتفاقات هستی 
ی
. عشق را یم پراکتی و اتفاقات هم ش جای هم هستی و عشقت ور مهرت شاه و ش  . و هیچ اتفاق

. خودش هست.   البته ورای همه اتفاقات هستی

 شور **** ماهت  و معتکف کوثریچون بریه از چه و از آب 

 

ی ذهن است که از آن ن ون باز فکر ما رایم کشد توی  یمآب شور و چاه. چاه همی  ون . چون هر موقع که یم خواهیم بیاییم بپ  توانیم بیاییم بپ 

 خالص نیست. پر از درد خودش توی چاه. آب شور هوشیاری شور است. هوشیاری من ذهتی آب شور است. 
ی

هوشیاری خالص نیست. زندگ

س داریم هوشیار هستیم ویل نی حال هستیم. هوشیار هستو هم هویت شدگیست.  ترسیم و خشم داریم. این یم یم ویل درد داریم. اسپی

 ساکن شدی . معتکف یعتی ساکن شدن.  دریای  در چاه و از آب شور در نتیجه مایه هستی که هوشیاری آب شور است. اگر برهیم از 
ی

زندگ

 در این لحظه 
ی

ین است. اقامت پیدا کردن . کوثر فضای زندۀ زندگ  فضای یکتانی این لحظه که آبش خالص و شپ 

 این را تو 
ر
 بگو، زانک خلق **** او تو کنند ای شه من، باوریباق

 

 یم گوید تو  این همه را که حاال  
ی

 از طریق جان انسانها حرف بزن. موالنا گفته به شاه یم گوید به خدا یم گوید به زندگ

 اگر شما روی خودتان کار کردید  
ً
 یم تواند از طریق جان شما حرف بزند حقیقتا

ی
بقیه اش را تو بگو و تو ! ای خدا ! . دارد یم گوید ای شاه زندگ

کار کن تا آنها بقیه اش از طریق زنده شدن جان انسانها کسانیکه گوش یم کردند  اینکه وقتی که تو یم گونی به حرف نیم گونی  حرف بزن برا ی

ی االن شاه از جان شما بوسیله جان شما اور یم کنند. چرا؟ را باور کنند. برای اینکه از تو بهپی ب صحبت برای اینکه وقتی شما اجازه دادید همی 

 زنده را حس یم کنید و باور یم کنید که این 
ی

ی جا و در این لحظه زنده یم شوید و زندگ حرفهانی که زدیم درست بوده و بقیه اش را هم کند همی 

 در تمام وجودتان خودتان به خودتان یم گویید و از شاه این را بهپی باور یم کنید. شدن و ا خودتان برای خودتان از طریق زنده
ی

 رتعاش زندگ
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