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 غزل شمارٔه ۱۸۸، مولوی

را زبان بد به مگشا دارد گوش تیر   بساینجا کسیست پنهان خود را مگیر تنها   ***     

ت چشمه بر    ***   هر پری آن کرد ضمیر
ی
پیدا شدست وی از خیالت صورت وثاق  

جا آن در را تو بودن باید احتیاط پریان   ***   با مقام باشد باشد چشمه که جا هر  

اق تنت بر تا حس چشمه پنج این ریُمج گاه بسته گه دان پری آن روانست   ***   زاشر  

مریع سوی به پویان دانیم چشمه پنج تصور   ***   هم چون و وهم چون باطن حس پنج وان  

ف دو را چشمه هر ابند   ***   صورت پنجاه مشر اجال زمان اندر نمایند تو به میر  

محابا ب   و تندند پریان شهره گونه نباشر   ***   کاین باادب گر پریان ز رسد زخمت  

ما چون هزار صد از برده گلیم برجه   ***   مکرش که را تدبیر  فریبدیم تقدیر  

دانا مکرساز زان بیر   گر نوحه هایبیر    ***   دل ماهیان شست در بیر   قفس در مرغان  

بینا شهریار آن چشمت ز نفکند خیانت   ***   تا از بت هر بر مگشا چشم دزدیده  

فردا برجهیم چون چشمه ز آن برجوشدغایر   ***    گشت چشمه این بیتی  چند ماندست  

 

 مولوی، مثنوی معنوی، دفیی دوم، سطر ۳۲۹۱

 

اسم به را اشیا فهم تعلق جسم   ***   چه به را معاب   آن تعلق چه  

سایرست آب روح و جوی طایرسیی   ***   جسم معت   و وکرست چون لفظ  

عاکفست گوب   تو و دوانست واقفست   ***   او گوب   تو و روانست او  

خاشاکها بنو نو وی بر چاکها   ***   چیست از آب سیر  نبیت   گر  

بکر اشکال رسد یم در بنو فکر   ***   نو صورتهای تو خاشاک هست   

وحش و محبوب خاشاک ب   روش   ***   نیست اندر فکر جوی و آب روی  

ها دوان شد غیت   باغ ثمار روان   ***   از آب این روی بر قشر  

ها یم باغ از آب جو   ***   زانک باغ اندر مغز را قشر جو به آید  

نبات سیر  این و جوی اندر حیات   ***   بنگر آب رفیی   نبیت   گر  

گذر زوتر صور قشر  کند *   زوگذر   ** در آید انبه تر چون آب  

عارفان ضمیر  در نپاید روان   ***   غم جو این شد تیر   بغایت چون  

آب که اال اندرو نگنجید شتاب   ***   پس و بود ممتیل بغایت چون  

 

 

 

 

http://ganjnama.com/View/97/99/2812/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل  وع میکنم.  188شماره با سالم و احوالپر از دیوان شمس موالنا شر  

 را زبان بد  به مگشا  دارد  گوش  تیر   بس***  تنها  مگیر  را  خود  پنهان کسیست  جا  این
 
 

ن لحظه یک کیس پنهان است. بنابراین تو همینجا  پس موالنا به همه انسانها اینطوری خطاب میکند. در تو  همی 

ن است   خودت را تنها مگپ  و نگو خیال نکن که من تنها هستم. و این کیس هم که اینجا پنهان است گوشهایش بسیار تپ 

بد نزن از ذهنت حرف بد نگذرد. . بنابراین تو زبانت یا ذهنت را به بدی مگشای یعنن حرف   

ن این کیس که پنهان است کیست؟ و چرا موالنا حاال سوال ش این است که حرف بد چیه؟ و     یک چنی 
ن
یم زند که  حرف

« . «تو خودت را تنها مگپ   

 مثل موالنا که 
ن
توهیم یم بیند که انسانها در یک باشندۀ  ،زنده به حضور و زنده به زندگیست در این لحظهعارف

ن ابر آابرمانندی گرفتار شدند که اسم  ساخته شده و اگر ما تندتند فکر مانند از بافت فکری  ن من ذهنن است. این چپ 

ود ویل ما تا زمانیکه  ن مپ  ن نکنیم آن توهم از بی  توهیم بنام من ذهنن وانمود میکند که ما هست و ما هم قبول آن چپ 

توی . بچه سه چهار ساله . مثل بچه ای که از مادرش جدا شدهدر این صورت حس میکنیم که تنها هستیم.  ،میکنیم

ر پارک که این همه آدم دو درست است   است. و تنهاست و ناراحت و نگران  . پاریک گم شده و دنبال مادرش یم گردد 

مثل آن بچه هستیم و من ذهنن اینطوری هست. بنابراین همه غریبه هستند وما ویل هیچ کدام مادرش نیستند. هست 

ذهنن گرفتاریم که این را بارها گفته این و کیس نباید بدش  ن منآاین مسئله شخیص کیس نیست و همه ما در در ضمن 

که این را به من یم گویند.   بیاید   

ن اهایل خانواده و با هیچ کس اگر شما حس ت  ن تمایم مردم و بی  توانید حس اتحاد و عشق بکنید  یمننهایی یم کنید بی 

 پس شما من ذهنن دارید و مشمول این صحبت هستید. 

ن یم گوید  که   مرغان در قفس بیر  حاال دارد یم گوید که درست است که گرفتار این دام هسنی قفس هسنی که در پایی 

ی که  . این همه مرغ و این همه انسان در قفس افتادند  منظور ما هستیم.  ن . ذهن ساخته یم شود  از در قفس چپ   

لحظه بعد هم یک فکر  . این فکر حس وجود است در  ما یم پرد و  ش چطوری ساخته یم شود؟ هر لحظه یک فکر در 

. به این ترتیب ما این بافت را ادامه یم دهیم دیگر یم پرد و  لحظه بعد هم فکر دیگر ..و   
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ن یم گوید   ی هست در یک اقیانوس  در شست ماهیان بیر  بنابراین این دام که در پایی  فرض کن که یک تور ماهیگپ 

ی نیست غپ  از گ و چندین ر بز  ن ذهن من دار. میلیارد مایه که انسانها باشند در آن تور گرفتار شدند و این تور چپ   

ند از این فکر من یک درست ن انسانها. اگر یک لحظه بیدار بشوند و نپر این من ذهنن دار به آن فکر من دار  یم کند؟همی 

یزد  رو این بافت ذهنن متالیسر یم شود و ف یزد روی خودش. چون  . مپ  یک ابر درست و حسایی که ندارد .  ستونو مپ 

 ندارد. باید با آن فکرها ما به خودمان 
ی

بگوییم که ما چر هستیم و آن فکرها هم مربوط به مانند است که ریشه در زندیک

ون هست یم اینها را یم گوییم تا بفهمیم ار که یک نیاز توهیم است ) دما به اشخاص دیگر نیاز داریم به لحاظ رواین   . بپ 

ویل اینکه ییک من را تایید کند این نیاز واقیع  . غذا خوردن نیاز واقعیه( نیاز واقیع نیست. که این نیازها را نداشته باشیم 

این نیاز توهیم است این نیاز من  هستم منو بگویم که  نیست یا اینکه ییک به من توجه کند و یا یک جایی بلند بشوم

این مرضگونه است. همان است که ما را تنها و نیاز رو مثل آب و غذا که نیست. پس یک نیاز رواین است  . است  ذهنن 

 نگه یم دارد. 

این شست  ر د  دلهای نوحه گر بیر  و در همان شعر گفت که   (آن شستدر آن حاال تنهایی در )حاال به ما یم گوید 

 نوحه یم خواند و عزاداری میکند 
ً
س دارد  . دلهای ما دائما  غصه دارد اسپی

ً
برای اینکه ییک از اقالم آن شست یعنن دائما

ی، آن قفس، آن دام درد استآن تور  ن بافنی ماهیگپ  د و درد ایجاد نکند. برای اینکه آدم . نمیشود توی چنی  قرار بگپ 

ها هم هویت شده با  ن الگوهای ذهنن با توقعات هم هویت شده که من صدجور توقع دارم که تو اینکار و آنکار آدم با چپ 

بدن من دارد له یم شود. پس درد و   از . اگر جور در نیاد مثل این است که یک قسمنی و اینها با هم جور در نمیاد  را بکنن 

 ترس ایجاد خواهد شد. 

کلمه درد همه اینها را ما بیان یم کنیم. ویل موالنا یم گوید که این جزو درد هستند بطور کیل و با یک  خشم اینها ترس و 

ن از آن مکرساز داناست. مکر ساز داور این در تبودن در قفس  ی بودن و این دلهای نوحه گر داشیی نا هم که ماهیگپ 

  را زبانمگشا ز بد دارد یم گوید 
ی

 یم زنیم آن ویل هر کلیک   ،یعنن ما به عنوان من ذهنن کلک یم زنیم به زندیک
ی

که به زندیک

 او دارد. 
ً
یم به خودمان کلک یم زنیم و یم ار که د  یمخودمان هستتا زمانیکه ما کلک یم زنیم در واقع بدلش را قبال

 را فریب بدهیم که این درست نیست. در طول غزل خخواهیم 
ی

اهیم خواند که چرا این کار را یم کنیم و چطور و زندیک

 این کار را یم کنیم و شما هم این را یم دانید. 
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ن  تو در این حالت که در این دام  . یم گوید اریمدرست است که ما من ذهنن دسطر اول شما بدانید که در حاال همی 

تو هر چه از ذهنت یم گذرد یواشیک حرف بد نزن و نگذار از ذهنت فکر بد بگذرد. حاال چه بلند یم گویی و چه  هسنی 

ن استه بگویی این یم شنود.  ک ن میگوید که این یویل در  . گوشهایش خییل تپ   غپ   ،است. این پری یپر  کپایی 
ی

این زندیک

نیم توانیم کلک بزنیم. اصل خود تو نیست. یعنن ما به اصل خودمان  از   

در ذهنت نکن. نرو به ذهنت یک فکری بکنن یعنن بطور خالصه فکر هویت دار و من دار  به بد زبان را مگشایحاال 

 اندیشه من دار ویل متاسفانه از فکر ما انسانها ن من وجود دارد و آن را به زبان بیاری و یا حاال نیاری. آکه در 
ً
دائما

ن است  اعتبار و  قوام یم بخشیم. که این بافت فکری را ما   میگذرد و بخاطر همی 
ً
ن برود.  دائما نیم گذرایم این از بی   

نکنیم. یم فکر من دار یم کنیم دیگر ار حاال مابیدار یم شویم که فکر من دار نکنیم. هر کجا که د  

غیبت میکنیم این فکر بد است اگر تعریف ییک را یم کنیم این فکر خوب است!  بنابراین ما نباید فکر کنیم که اگر پس 

از تکنییک پیدا یم کنیم که از ذهن خودمان را بزائونیم.  اریمذهن انجام یم شود. ددر هر دو تو نه اینطور نیست . اینها 

ن ابر مانندی  ما یک چپ 
ی

 ما است. قصه زندیک
ی

ن من دار که در واقع قصه زندیک است که ما با آن هم هویت شدیم  این چپ 

 ما هست که ما فکر یم کنیم آن هستیم! شما این موضوع را و 
ی

یک مقدار رویش تامل کنید.  در واقع قصه زندیک  

 دارید این داستان هم از اینجا   ، خواهید دید شما اگر به خودتان نگاه کنید 
ی

درست شده که هر که شما یک قصه زندیک

 برای شما افتاده 
ی
ه شده ییک بعد از دیگری و ایناتفاف ا تمام نشده و در اینها حس وجود، وجود دارد. هدر ذهنتون ذخپ   

 در بنابراین 
ی

ن ابر مانندی است با زندیک  شما را تشکیل داده و این قصه ناتمام است. این قصه چون یک چپ 
ی

 قصه زندیک

 حس ناقیص یم کند وشما باید این را کامل کنید. 
ً
 هست و این در این لحظه   چون االنو تماس نیست دائما

ی
که زندیک

 هستید (  از یا پری است یا شماست ) که شما کس اینجا پنهان است که اسمش خداست یا زندگیست 
ی

ن آجنس زندیک

 را نیم بیند. 

 چرا نیم بیند؟ برای این
ی

 در آینده باید کاملو االن ناقص هست  بدرد نیم خورد و که شما فکر یم کنید این قصه زندیک

فکر یم کنید هم به شما یک هوشیاری جسیم یم دهد و شما قصه زندگیتان این بشود . برای اینکه هم هویت شدن با 

 در جسم هاست. 
ی

 این زند  ،این پریکه زندیک
ی

از جنس جسم نیست و آن هست که شما کم و کرس دارید.  ،این خدا  ،یک

 را  
ی

 هم در این لحظهاگر ناقص هستید زندیک
ی

دید. یاست و شما هم آن را پوشان کم دارید و زندیک  
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ید و وقنی که به این برنامه گوش یم کنید انتظار یم اینها را یم گوییم که شما ار خب پس چکار کنیم ؟د  اینها را بکار بپی

بشود. نداشته باشید که دوباره فکر و جسم و عقل به شما اضافه   

بخوانیم و یا ده ن دانش. ما ممکن است که یک سطر کم کردن دانش است نه زیاد کرددر واقع  یک جلسه  ،این جلسه 

ی را ما در فاریس هم وجود ندارد «واآموزی »گذاشتم من  سطر بخوانیم ویل اسمش را  ن ن چپ  از خودم ساختم  که چنی 

ن لغنی را در فاریس نداریم در انگلییس یک لغنی هست ک برعکس  یعنن  Unlearnه بهش یم خورد یم گویند چون چنی 

ی اضافه یم شود  ن ن که به ما چپ 
ی ما در فاریس نداریمآموخیی ن ن چپ  ی از ما کم بشود. خب چنی  ن به ما یاد  برای اینکه . چپ 

 دانش باید به ما اضافهدادن که باید 
ً
و.. ما هم با هر دانش که به ما اضافه یم شود هم هویت یم بشود تر واضافه  مرتبا

  !  به به آفرین . ثنوی خواندیمشویم امروز پنجاه صفحه م

 خواندید! پنجاه صفحه؟ بله پنجاه صفحه. چقدر زیاد 

. خب این چه فایده دارد؟   هیچر

 جسم ها هم هویت است و 
ی

هم به آن را حاال یک شی لغات و معاین و فکرها من ذهنن ما با جسم ها و با انباشتیک

 خوشحال است. اضافه کردیم. من ذهنن هم خب 

 نیدکه دانشتان را اضافه کنید بلکه گوش یم کنید تا دانشتان را کم کنید! کبرنامه گوش نیم   پس بنابراین شما به این

ی ار از خودتان یی اندازید. در گوش کردن به یس دی های گنج حضور شما باید 
ن نج دقیقه به یس دی پیعنن یک چپ 

و ببینید که چه صپی کنید وتامل کنید ) تامل هم فکر کردن نیست( بکشید عقب به خودتان نگاه کنید گوش بدهید و 

ی را شما باید بندازید. وقت بگذارید. شما باید یک یس دی  ن را که قسمتهای پنح دقیقه ای دارد بارها و بارها گوش چپ 

د؟ تامل!  ی وقت میگپ  ن  کنید و یم دانید که چه چپ 

ی این ق خب حاال  ن آهنهای ریز و درشت گداخته را گذاشتیم خییل از ما  ؟من انداختم را سمت را که گوش کردم چه چپ 

! نیم اندازیم  یلویم سوزاند  و دارد ما را جیبمان و توی دستمان گرفتیم توی  ن نها را آداریم اینها را یم شناسیم تا شما  زمی 

ن که همان واآموزی است.   بندازید پایی 

 الگوهایی که با آنها هم هویت شدین و به ما درد یم دهند را االن خواهیم خواند. 
ن  انداخیی
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پس یادمان باشد که به بد زبان گشودن و بد فکر کردن اینطوری نیست که توی ذهنمان برویم که این خوب است این 

را نیم همه تعریف کن چون این خوب است. نه اینها   انتقاد نکن که این بد است ویل از بد است. غیبت بد است 

  . گوید 

آن هویت باشد . پس چطوری فکر کنیم؟ باید از این ذهن بیاییم و در این لحظه زنده بشویم  ویهیچ فکری نکن که ت

 و اجازه 
ی

 از ذهن ما استفاده کند و فکر کند. آن فکرها تویش من نیستبه زندیک
ی

یست و آن فکر بد ن و  بدهیم که زندیک

دار کردن که هزار بار ویل اگر من داشته باشیم و خوب و بد کنیم نیم توانیم درست کنیم. فکر من  . یک استآن فکر ن

ن هستید و فکر یم کنید  اگر صد رد صد فکر من دار یم کنید اگر ترس دارید فکر من دار یم کنید گفتیم اگر شما خشمگی 

ن گذاشتید دارید فکر من کنید. اگر غپ  از خودتان کس دیگر را زیر   یم خواهید کیس را عوض کنید فکر من دار یم ذره بی 

 دار یم کنید یعنن فکر بد یم کنید. 

ب کیس را به خودش یم گویید ) یعیب جویی یم کنید و عیب کیس را به کیس یم گویید عاگر از کیس انتقاد یم کنید 

ن کار این تند. اول باید رها بشویم از ذهن و بعد فکر کنید. انتقاد( اینها همه فکر من دار هسگایه اوقات یم گوییم  اولی 

هم دوباره از دیوان شمس و مثنوی برایتان در طول غزل مطالنی را   . است که از ذهن من دار خودمان را خالص کنیم

 خواهم خواند. 

 

 بخش دوم: 

گویدیم 2281ببینید دوباره در غزل شماره   

 احسن شدهپود صورت است  ****  ز اندیشهاندیشه جز زیبا مکن کو تار و 
ی
ای احسن تند هر صورب  

آید صور    ****    پس از نظر آید صور اشکال مرد و زن شدهزان سوی کاندازی نظر آن جنس یم  

ون و اندیشه زیبا بکنی م. از آن دام بیاییمو از جنس من نباشی مباید این لحظه حاضن و ناظر باشی تا صورت زیبا  مبپ 

توانیم بیافرینیم. . اگر اندیشه بد بکنیم، صورت و فرم زیبا نیممفرینیبیا  



8 
 

 نیمی من ذهنن درست یمهایی که به وسیلهفرم
ی

ی شود برکت زندیک ن ریزد در آن. اگر شما در حال خشم و ترس چپ 

  اندیشهتوانید. برای اینکه از تربیت کنید. نیم . توانید یک بچه خوب درست کنید آفرینید نیمیم
ی
احسن تند هر صورب

. احسن یعنن زیبا. احسن شده ..   

 که نظر یم
ن
ی یمهر طرف ن ون. آن نظر را روی هر چپ   از شما جریان دارد به بپ 

ی
( زندیک

ی
اندازی اندازی )نظر از جنس زندیک

 را شود. شما درد دارید؟ انرژی زندزیاد یم ،شود. روی ترس بگذار زیاد یم ،شود. شما روی خشم بگذار زیاد یم
ی

ه زندیک

 تمرکزتون  روی درد و بخواهد... 

شود. به هر طرف که نظر اگر شما بخواهید به وسیله فکرها من دار مسائل تان را حل کنید مسائلتان زیادتر یم

. پس از نظر صور و فرم درست یمآاندازی همان را یمیم وین متفاوت است. اصلش همه شود. فقط شکلفرینن های بپ 

 ا
ی

ست. نظر و زندیک  

 چیست؟ اصل شما. شما فضای هستید که 
ی

شود. این مطلب را باید ما جا بیندازیم که فکرها و از آن بلند یم صور زندیک

ها در شما اتفاق یم ن ن افتد. شما از جنس اتفاقات نیستید. فکرها از فضای هوشیاری این لحظه بلند یمچپ  شود. در پایی 

گوید که هم یم  

اق آن پری دان گه بسته گاه مجرااین پنج چشمه حس تا بر ت نت روان است  ****  زشر  

 از شما یمبرای اینکه در غزل یم
ی

. زندیک  هسنی
ی

. چشمه زندیک جوشد. شما تا حاال شاید گوید: تو یک چشمه هسنی

 را یماید. در جایی که چشمه باشد، پری پیدا یماینطوری فکر نکرده
ی

ا گذارد پری. اسم خدا ر شود. حاال اسم زندیک

از دیدن شنیدن و بوییدن... اینها از درخشش و  د و این پنج تا حیس که داری . نجا آگذارد پری. شما باید مواظب باشید یم

بدان که آن پری  د ها را شما داریروشن شدن این پری است . تا زماین که بر تنت روان است. یعنن تا زماین که این حس

 روشن ک
ی

ها تمام فکرها در فضای روشنایی شما ایجاد رده است. پس تمام حساین را روشن کرده است. آن زندیک

شود. پس شما آن فکرها نیستید. یم  

که آیا من به فکرها که نگاه »گوییم که شما به خودتان نگاه کنید یم مرتب این هم یک اشاره کننده دیگر که اینها را 

شود منم با آن بلند شوم. وقنی فکر از من بلند یمکنم از جنس فکر هستم؟ به صورت فکر بلند یمکنم، فکر یمیم
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ی یمیم ن  شود و بر من هیجان ایجاد یمگوید و در من فکر ایجاد یمشوم؟ وقنی کیس یک چپ 
ً
ن یم شود مثال شوم، خشمگی 

 
ً
ن یمبا آن بلند یم من هم تماما کدام ییک است؟ « بینم؟شوم یا آن را یمشوم؟ یعنن خشمگی   

  این شعر 
ً
گوید که شد و یخ است. دار، اندیشه بد یمایم. اندیشه منخوانده را قبال  

 اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر  ***   زیرا برهنه ای تو و اندیشه زمحریر

ریر یعنن شد. زمح  

کت  که ریه از زحیر و رنج  ***   اندیشه کردن آمد شچشمه زحیر ندیشه یما  

ی ما گپ  کرده ذهن، در  . داریم فکر یمدر این تور ماهیگپ  کنیم که مسائلمان را حل کنیم و چون ایم. توی آن بافت ذهنن

حس وجود هست آن مرکز و دلمان قرار گرفته است.  آن توی  

ای و اندیشه شد و یخ و زمحریر است. درحایل که اصل برای اینکه تو برهنه . رها کن اندیشه را، آن را دلت نکنگوید یم

 تو گرم است. شادی و آرامش است. اندیشه جسم و شد است. اندیشه ای که من تویش است. 

ون که شما ی اندیشه یمای نباید دل ما باشد. چه من تویش باشد یا نباشد. ویل من موقیع از تو هیچ اندیشه رود بپ 

قائم به ذات خودتان بشوید و به ذهنتان نگاه کنید. در این لحظه منتقل بشوید به این لحظه و   

ترین راه این است که به فکرهایتان نگاه کنید. ناظر فکرهایتان باشید. حاضن و ناظر باشید در این لحظه. وقنی آسان

ید در این لحظه و از جنس فک  و پری هستید، از جنس خدا و  در اینصورت رتان نیستید شما حاضن
ی

از جنس زندیک

جنس هستید. آن فقط خدا هست که قائم به ذات خودش هست و شما از و هوشیاری حضور هستید.   

 کارهایی که ما یمچرا اینقدر اندیشه یم
ن کنیم اینها همه زحپ  کنید برای اینکه از زحپ  و رنج... زحپ  یعنن ناله، همی 

ست. ا  

 . ن س، نالیدن و عزا گرفیی  خشم، ترس، اسپی

اندیشه کردن آمد شچشمه زحیر  ***کت  که ریه از زحیر و رنج اندیشه یم  

عد حضور شما غایب است. شچشمه درد توست. تو یه درد دار موقیع است که ب  این اندیشه من دار آمد. اندیشه من

. یمخوایه درد را ککنن به خیال اینکه یمرا زیاد یم ؟ م کنن خوایه مسائلت را با این حل کنن  
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دار بکنید. بدنتان را سال اندیشه من10دار کردن حل نخواهد شد. شما نیایید  مسائلت با زیاد کردن درد و اندیشه من

 این کار را این همه فشار بخودتان بیاورید. ای را هم نتوانید حل کنید و آخر ش گرفتار بشوید. خراب کنید و مسئله

 این  خوانیمها را یمنکنید. این
ن
گوید. ها را یمها را دیده و دارد اینکه شما بیدار بشوید. یک عارف  

یر حای ای جوان   ***  هرکه آنجا گرم باشد این طرف باشد ز خود را دگر جا خرج کردهگریم   

گزیر***   چون که آنجا گرم بودی شدی اینجا نا     با شدی و شدی با گریم گریم  

  1069مولوی دیوان شماره 

(اش را هم بخواهد. خواهد برود و بقیهکیس یم)اگر    

 و انرژیمان را کجا خرج یم
ی

! کنیم؟ در ذهن. نکن این کار را ما گریم، زندیک  

 زنده هستیم. حاضن هستیم. یک بعد متغپ  هم داریم که ذهنمان  
ی

ما یک بعد حضور داریم که در این لحظه به زندیک

 که اینها متغپ  هستند. 
وین ها و کارهای بپ  ن  است و چپ 

ن متغپ  که دنیا باشد خرج یمشما تمام گریم  گر آنجا ، )د خود را دگر جاای جوان گریم کنید. و انرژی خودتان را در چپ 

 و یی ب   و  یعنن آنجا( در این لحظه که لحظه حضور است
عد حضور توست و وسعت و عمیق یی نهایت داری و یی زماین

ات بیشپی باشد اینجا عمقفریم  شود. تان کم یماینجا صفری. هرچه شما تمرکزتان روی این دنیا و زمان و تغیپ   

زمانیشان را بستند. شما عد یی ر ماهیگری و بافت ذهن هستند ب  بیشپی انسانها که توی این قفس هستند، یا توی تو 

؟  ت را انرژی ت را و خواهید گرمییم ؟ هرکیس آنب  در و زندگیت را کجا خرج کنن ا گرم باشد این جا شد است. جعد متغپ 

که شما نباید   این هست شحاال این معنیهسنی . در آن صورت اینجا شد  هسنی در بعد یی زماین گرم اینجا گوید یم

 کنید؟ شما نباید خونه داشته باشید یا غذای خوب بخورید. شما محروم بشوید از لذایذ حیس؟
ی

 زندیک

ای خوب  بخوریم، نه سکس داشته باشیم، نه تفری    ح داشته ذگویید ما نه غپرسند که شما یمگوییم: یمها را که یماین

 باشیم؟

ید. برای اینکه ها هم نیمزنده نشود، از دنیا و از این حسنخپ  این طوری نیست. شما تا بعد حضورتان  توانید لذت بپی

ی که به آن دست یمبا آن هم ن دار ما و با هر اگر فقط بعد ذهنن بعد منمیشوید  زنید به آن معتاد هویت هستید. هرچپ 
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ی که به آن دست یم ن یم و یمچپ  هایشان به همدیگر و به بچهچسبیم به آن... کما این که زن و شوهرها زنیم یم گپ 

چسبند. نباید بچسنی که. عشق چسبیدن نیست که. چرا؟چسبند. به دوستانشان یمیم  

ن را به صورت جسم یم بینیم. اگر داشته باشم پس دارم دیگر... برای این که فقط بعد ذهنن شان وجود دارد. همه چپ 

 نیست اینطور. 

گفته است:   ظحاف  

جهان ندارد  ****  هرکس که این ندارد حقا که آن نداردجان ب  جمال جانان میل   

شود. جانان زنده نیستید میل جهان را هم ندارید. یواش یواش شخورده یمجمال یعنن اگر که شما در این لحظه به 

«آقا ما باید زیاد غدا بخوریم  یا لذایذ دیگر حیس؟»گویند ها یمای که بعیصن ذهمان غ  

زنده به حضور نباشید میل به جهان ندارید. اگر به این زنده نباشید حقا که آن هم را هم نداری.  و  شما اگر جانان نباشد 

 ندارید! 

پس آنجا شیم.  ،گوید که اگر در بعد حضور گریمپس موالنا هم یم   

گرفتار دیه.  . آنجا دیگر خودت را نشان نیممن نداریمعنیش این است که آن جا دیگر «آنجا شدی »: گویمیموقنی 

. نیم یعنن حس وجود  آنجا نیستی  گرمحس وجود نداری.  «چکار کنم و چکار نکنم که بزرگ بشوم. »گویی نیسنی

 نداری... وجودت را نیم
ً
شما به این و آن احتیاچی ندارید. اگر در بعد حضور  خوایه زیاد کنن در دنیا و به این و آن. اصال

. ناگزیر در بعد یی  اش اگر آنجا در بعد ذهنیت گریمخالصه هست. انجا شدی. شدی هم با گریم گریم  زماین شد هسنی  

 
ی

خب ببینید شما روی این تامل کنید. ببینید شما در بعد زمان دارتان در بعد ذهنتان گرمید؟ پس البد در بعد زندیک

 
ً
کاری به کیس نداری. نه کیس را اید در آن صورت  آنجا شدید. اگر به بعد حضور زنده شدید. اگر اینجا گرمید حتما

... نه یمیم ، نه خودت را بفرویسر . نه سوادت را. نه کیس خوایه عوض کنن خوایه خانه و زندگیت را به رخ کیس بکیسر

. نه از کیس انتقاد یمرا یم کاری نداری آنجا و آن ذهن شما نوکر این بعد شماست.   (شدی آنجا )کنن خوایه عوض کنن  

آورد. آن یعنن ذهن شما. در آن بعد دهد آن ییک به صورت فرمول در یمکند. آن خرد یمن فکر یماین انرژی میدهد آ

 وجود دارد. خرد وجود دارد. 
ی

 ذهنن زمان وجود دارد. در این بعد قائم به ذات خودتان زندیک
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ن  کرد. ها را دارد توضیح یمحاال موالنا همی   

ت چشمه بر    ***   هر پری آن کرد ضمیر
ی
پیدا شدست وی از خیالت ورتص وثاق  

حاال « اینجا کیس است پنهان»ی ذهنت بر درونت آن پری، هماین که در سطر اول گفته که گوید: بر چشمهپس یم

  هستید. گوید که آن  پری است. شما یمیم
ی

دانید که آن شما هستید. اصلتان است. شما زندیک  

 هستید. ما چون خبارها گفته
ی

 داریم. »گویم ایم، ما یمودمان را تنها گرفتهایم شما از جنس زندیک
ی

شود  شما نیم« ما زندیک

 داشته باشید. پس شما فکر یم که 
ی

 جسم هست و شما هم یک باشنده هستید و یمزندیک
ی

توانید جسم را کنید زندیک

 داشته باشید. 

 جدا ازشماست. پس یم 
ی

 دارید پس زندیک
ی

ممکن است. اگر شما زندیک  ر این غپ 
ی

ا از شما گرفت؟شود زندیک  

  
ی

 هستید. آن پری، آن زندیک
ی

ند که شما دیگر زنده نیستید. پس شما از جنس زندیک  را از شما بگپ 
ی

درچشمه  ،زندیک

ثاق است   دارد. )ِوثاق یعنن اتاق( یعنن خانه کرده آنجا. البته این کلمه تریک است و تلفظ درستش و 
ی
ت یک اتاف ضمپ 

خوانند. همان اتاق است. است و ِوثاق یمویل در فاریس شاید فکر کردند عریی   

تواند وسعت شود. پس شما همان پری هستید. پری یمهر فرم فکر تو از او پیدا شده. از او پیدا یم هر صورت خیال تو 

ط است. پیدا  کند و خودش را در شما بشناسد. شما این وسط هیچ کاره نیستید. اراده تصمیم و انتخاب شما شر  

ن یم   به شما جز صورتها را نشان نیمگویپایی 
ی

دهد. کما اینکه بیشپی از صورت د اگر شما انتخاب نکنید، این پری و زندیک

بینیم. چرا؟بینیم. بیشپی از فرم در ذهنمان نیمرا ما نیم  

ن یم ایم. برای اینکه احتیاط نکردهو ایم یی ادب شده : گوید برای اینکه پایی   

گویدخوانم و مربوط به این موضوع هست که بتوانیم بیشپی بفهمیم. یماین قسمت از مثنوی که برایتان یم  

 را به جسم   ***  چه تعلق فهم اشیاء را به اسم
 
 چه تعلق آن معاب

ن را یمتوجه یم   که شما باشید، شما روشن هستید. فکرها از شما بریم یا  گوید. این پریکنید. همی 
ی

د. شما این زندیک ن خپ 

این معاین این پری تعلق به جسم ندارد. جسم در تابش نور او دیده ( اسمش را اینجا گذاشته معاین )فهمید... یم

د. شود. یعنن فکر شما و درک شما در آن فضا صورت یمیم گپ   
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 کنید، هرچر را... االن  شما در این اتاق هستید این اتاق را چه تعلقی که ما اشیاء را به اسم... شما اشیاء را درک یم

بینید. همه اینها در شما هستند، شما هم یک جسم دارید. جسم شما هم روید در خیابان اتومبیل ها را یمبینید، یمیم

وید. مثل پری. صحبت پری هست. در شماست. یک موقیع هست شما این جسم را رها یم کنید مپ   

ن است که یادمان باشد پری موجود افسانه ضدش دیو است. دیو زشت است و پری ای هست در زبان فاریس که همی 

 زیبا. 

  
ً
. این دوتا ظاهرا  است و دیو من ذهنن

ی
باید خواهید دیو بشوید. باید از جنس پری ضد هم هستند. شما نیم پری زندیک

های موالنا و ادبیات فاریس. این صحبت یم طبقابشوید ویل ما تا حاال دیو شده  

سایرست آب روح و جوی جسمطایرست   ***    معت   و وکرست چون لفظ  

این فکر مثل النه است و معنن مثل پرنده است. جسم مثل جوی آب، آن قسمت  ،لفظگوید ر یعنن النه پرنده( یمک)و 

 جامدش و روح مثل آب سایر است. )سایر یعنن روان( 

عاکفست گوب   تو و دوانست واقفست   ***   او گوب   تو و روانست او  

 در شما روان است. روح روان است. تو... یم 
ی

گویی که عاکف و دود و تو یمگویی که متوقف است. او دارد یمیعنن زندیک

 ساکن است. 

 حاال این قسمتش را توجه کنید. 

خاشاکها بنو نو وی بر چاکها   ***   چیست از آب سیر  نبیت   گر  

ی  هایی که از جوی رد یمرا نیمشود و آب شما به آب نگاه میکنید که از جوی رد یم
ن شود، بینید، ویل این خاشاک ها، چپ 

 را نیمشود را که یماین آشغالها را که مثل پر کاه هستند و روی آب جمع یم
ی

بینید، بیند. اگر شما در خودتان عبور زندیک

فریم اسمش را گذاشته یی بیند. روح در اینجا هم جسم را یمداریم و هوشیاری جسیم برای اینکه ما هوشیاری جسیم

 است. 

 و خدا را ببینیم. تا زماین که با الفاظ داریم صحبت یم  بشویم ما باید بیفرم
ی

کنید، به الفاظ چسبیدیم... که بتوانیم زندیک

 الفاظ چیست؟ گفت: الفاظ النه هستند، مثل جوی آب است... 
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خرد نیست. خرد در اصل شما. شما خردمندید نه الفاظ که از خودش روح ندارد . خرد در الفاظ نیست. در فکر که 

 ذهنتان. من ذهنن که خردمند نیست. 

شود، بینید. پس این خاشاک که رد یمها را که یمخاشاک ( بینیدیعنن از فرمتان نیم )شما اگر عبور آب را از خاکها  

گوید  دارد یم  

ررسد اشکال بکدریم بنو فکر   ***   نو صورتهای تو خاشاک هست  

آید یا نه؟ آنها زند. آیا درش شما هرلحظه یک فکر جدید یمخاشاک تو این فکرهایی هست که هرلحظه در شتان یم

اشکال تازه. اشکال تازه است اینها. فکر از جنس اتفاق  یعنن  آید. اشکال بکر همه خاشاک زندگیست که نو به نو یم

 است آید. آنها فرم است که در ذهنتان به وجود یم و  است
ی

همان خاشاک زندیک  

حاال ما آن خاشاک را گرفته ایم...    

ن دیگری یم شود... ویل ما آب را که باور گوید این فکرها نشانگر این است که آب دارد رد یمگوید: یمحاال موالنا یک چپ 

 از ما عبور یم
ی

 این لحظه. زندیک
ی

بول نداریم. ما جلویش را کند را که قنداریم... آب را قبول نداریم.آب حیات، آب زندیک

. اینها را یمگرفته ایم. اگر قبول داشتیم که مقاومت نیم
ی

خوانیم که بیدار بشویم. کردیم در مقابل زندیک  

وحش و محبوب خاشاک   ب   روش   ***   نیست اندر فکر جوی و آب روی  

 محبوب و وحش یعنن فکر خوب و فکر وحشتناک. 

، فکر که خاشاکست در گذر است. در روش است، و این    ... گوید روی آب، جوی فکر اندرگذر   یم
ی

روی آب زندیک

. (کندفرق نیم )خاشاک غپ  از فکرهای خوب و بد نیست. چه فکر محبوب و چه فکر وحشتناک  

گویم این بد است و این خوب است، پس بنابراین اگر در ذهن ما االن فکر بد و خوب وجود دارد، که ما در ذهنتمان یم 

 وجود دارد. اگرما آن فکر خوب و بد را رها کنیم، زیر این یم
ی

 بشویم. در زیرش زندیک
ی

توانیم متوجه زندیک  

 

 بخش سوم: 
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ها دوان شد غیت   باغ ثمار ازروان     ***    آب این روی بر قشر  

ها جو به آیدیم باغ از آب جو   ***    زانک باغ اندر مغز را قشر  

نبات سیر  این و جوی اندر حیات    ***   بنگر آب رفیی   نبیت   گر  

 یمیم
ی

ها بر روی آب روان از باغ زندیک این فکرها. از اصل شما.  بلند یم شود ید. یعنن از شما آگوید این قرسر  

ها  اصل شما   این فکرها مغزش در کجاست؟ مغزش در باغ است.  ،باغ زندگیست. و این قرسر  

باید قائم باشید. در این لحظه  این لحظه. یعنن شما خالصه در این لحظه پذیرش نهایتباغ کجاست؟ در فضای یی 

 زنده بایسر و بعد بروی به  قسمت متغپ  
ی

.   تباید به زندیک که ذهن است نگاه کنن  

، فکر یمده نبایسر خاشاک را در ذهنت یماگر به این زن  کنن فقط این خس و خاشاک است. حاال این خس و بینن

« این خوب است و آن بد. این حقیقت است و آن دروغ. »گوید: خاشاک هم فکرهای خوب و بد است که ذهن یم

ت  نگاه کنن که در این صورت قسمت متغپ 
ی

شود. ذهنت درست یم همه اینها بیخودیست. مگر از این پایگاه زندیک

شود. درست یم  

ها و شما اگر فقط قرسر و پوسته یم . ویل دیدن این قرسر  شما باید بیایی توی باغ االن و از آنجا مغز را جستجو کنن
بینن

ی را ثابت یم ن ن یمکند که آب وجود دارد که اینها تندتند یمپوسته ها در ذهن یک چپ  گوید که گذرند. برای همی   

نبات سیر  این و جوی اندر حیات   ***   بنگر آب یی  رف نبیت   گر  

؟ چطوری ببینیم؟ ما باید از جنس آن بشویم، که ببینیم. اگر شما خود آب حیات را نیم بینن  

 بشوی 
ی

ی را که چسبیده ایم رها کنیم. . همه صحبت یمد شما باید از جنس زندیک ن دانید ش چیست؟ ما باید آن چپ   

کند و شما براساس آنها که کنید حقیقت است و تویش من دارد و شما را اذیت یمر یمآن الگوهای ذهنن که شما فک

دهید کنید را باید رها کنید. رها کنید تا یواش یواش گنج حضور در شما زنده بشود. شما اجازه یمدلتان شده ناله یم

 از شما عبور کند. اجازه یم
ی

یس داشته باشد. اجازندیک  به شما دسپی
ی

 خودش را طریق شما بیان زه یمهید زندیک
ی

دهید زندیک

 کند. 
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. برای اینکه همش مشغول به این فکرهایی و فکرها هم جسمخب نیمحیات...  آب رفیی   نبیت   گر ها را نشان بینن

بینید، آنها همان خس و خاشاک هستند. دهد. خب همان فکرها را که یمیم  

گذر تردزو  صور قشر  کند گذر   ***   زو در آید ترانبه چون آب  

عارفان ضمیر  در نپاید روان   ***   غم جو این شد تیر   بغایت چون  

آب که اال اندرو نگنجید شتاب   ***   پس و بود ممتیل بغایت چون  

3300دفپی دوم سطر   

وع یم 3291ببخشید از ش  . این قسمت که عرض کردم خدمتتون . 3300شود تا سطر شر  

ها تندتر یم»گوید: یم هگذرند و شما متوجه آب اگر تندتر برود این قرسر شوید. اگر شعتش باز هم بیشپی شد ا نیمقرسر

 در شما هویت شدگیهاست. در ضمپ  و ذهن عارفان یعنن شما دیگر نیمها از همدر صوریی که غم
ی

ماند. ناهماهنیک

ماند.  نیم  

ی... اگر شما اجازه ب ن  به تپ 
ی

ی به نام غم در شما پیدا نیماگر زندیک ن ن بیان بشود، چپ   از شما تپ 
ی

شود یا دوام دهید زندیک

 در شما دیگر وجود نخواهد داشت. نیم
ی

آورد. سطر دوم و اگر خییل تند باشد، غپ  آب حیات، غپ  از آب زندیک  

نمان خایل و ساده بشود و نهایت عمیق این لحظه ما بیدار بشویم و ذهپس این امکان دارد در این لحظه، به فضای یی  

ها همه بریزد. غم  

 است و ما از جنس 
ی

 پر از شادی و آرامش هست و وجود ما از زندیک
ی

به محض اینکه به این هوشیاری رسیدیم، که زندیک

هایی که در ذهنمان ما چسبیده بودیم و اگر 
ن کنیم. و شما ایم رها یمتا حاال رها نکردههم پری هستیم، به آن چپ 

د و شما نیمتواننیم ل شما را به دست میگپ   کنپی
ی

ید برای اینکه زندیک توانید به غم بچسبید دیگر و ید جلویش را بگپ 

 شنوشت ما هم این هست که بیاییم اینطوری بشوییم. 

ها و ذهن را درست هویت یمآید به صورت هوشیاری هماین که این جهان کارگایه هست که اول شما یم ن شوید با چپ 

ن دود مانند، ابر مانند. بعد خودتان را از آن متولد یم کنید،یم کنید به صورت هوشیاری حضور روی پای یک چپ 



17 
 

ی که تویش خودتان قائم یم ن ن یم رود و ذهن شما ساده یممن بودشوید. حاال آن چپ  شود و در اختیار شما ، آن ابر از بی 

د برای فرمولقرار یم ود. کردن خردی که از شما بیان یم ش  هگپ   

آنها همه من ذهنن بود. به عوض کردن مردم کاری  .  دیگر به حرف مردم کاری ندارید، دیگر به توجه مردم کاری ندارید 

 شده اید کنند. شما یمندارید. به انتقاد مردم کاری ندارید. اصال شما کاری ندارید مردم چکار یم
ن

دانید که االن یک چراغ

ن کیس که راه را یمروشن و نورتان را یم یستید مردم بیند خودتان هستید. و چون چراغ هستید و قاضن ناندازید و اولی 

روید که ببینید به حرف بینند ویل شما کاری به کارشان ندارید. شما دنبال آنها نیمیم ا بینند و راهشان ر چراغ را یمهم 

دهند یا نه. شما گوش یم  

ن دهید، یعنن من دارید. این نیاز مریضگونه ماگر شما دنبالشان بروید که من دیروز به شما این را گفتم و چرا گوش نیم

ن شده به من»ذهنن است.  « خب پرسم من دیروز  این را به شما گفتم شما چرا انجام ندادی این توهی   

ن است. ویل اگر من ویل  گوید یمهم چراغ باشید هزار بار اگر شما  کاری هم ندارید که انجام شده یا نه. وظیفه شما گفیی

دعوا بکنیم، یعنن چر که به حرف من »گویید... یمشوید. دو یا سه بار تان یمداشته باشید یک دفعه دشمن بچه

«دیه؟اهمیت نیم  

«مگر شما یک هستید که ما به حرف شما اهمیت بدهیم؟»  

ن یم  اندازید. شویم. وقنی چراغ هستید نورتان را یمآهان من ذهنن هستیم. حرف ما گوش نکنند ما خشمگی   

ه هم یمببینم خورشید نور یم ون نیمرود قایم یماندازد شبپر شود؟ نه! آید. خورشید ناراحت یمشود و بپ   

پرند و کیف ها در نور آفتاب، بقیه پرندگان یمشود. خییلرود قایم یماندازد و او هم یمشود! هر روز نورش را یمنیم

کنند. یم  

جا آن در را تو بودن باید احتیاط پریان   ***   با مقام باشد باشد چشمه که جا هر  

 گوید: یم
ی

 هرجا که چشمه هست آنجا جایگاه زندیک
ی

شود. )مقام یعنن پریان است. آنجا پری پیدا یمو محل زندیک

قام. یعنن محل ایستادن. محل قائم بودن پریان.   اقامتگاه( هم مقام درست است و هم م 
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 درست کرده به عنوان  چشمه که آب  
ی

 نگاه کنید. زندیک
ی

چشمه کیست؟ شما. شما به خودتان به عنوان چشمه زندیک

ون. شود. چشمه که احتیاج به چشمهحیات از شما جاری یم های مصنوغ ندارد در بپ   

ن هم یمایم. کور کردهما چشمه بودن خودمان را رها کرده یعنن قطع(  گوید غایر... )غایر ایم. پایی   

به شما کنید؟ شما به ما توجه یم: حاال گوییم در یک بافت مصنوغ به مردم یم و  آب چشمه خودمان را قطع کردیم

گویید؟گویید که ما آدم حسایی هستیم؟ یا نیمما یم  

و باسواد و درستکار و  گوییم که مردم را متقاعد کنیم مردم را که ما مهمکنیم. ما دروغ یمرویم مردم را متقاعد یمما یم

«بله شما هستید. »گویند راستگو هستیم. آنها هم به ما یم  

یم و مال خودمان یمما فکر آنها را یم خودمان را تایید کنیم. آیا این  ،کنیم که بتوانیم به وسیله این فکر خودمانگپ 

 هستیم؟
ی

 درست است درحایل که ما چشمه زندیک

با احتیاط بودن یعت  این لحظه شما ناظر فکر و و ما با احتیاط نیستیم. « یاط بود. آنجا باید بااحت»گوید حاال یم

 یم. برای اینکه یمچپ نگذارید یتان را عملتان هستید که پا 
ی

کند. اگر دانید چشمه هستید شما و اینجا هم پری زندیک

 دار انجام بدهید، مثدار کنید اگر عمل منپایتان را کج بگذارید، اگر فکر من
ً
سید این پری شما را  ال ن بشوید و بپی خشمگی 

کند. شما باید با احتیاط باشید. ه یمیتنب  

دروغ باشد. یک  آن زنند ممکن است تویشما با احتیاط هستید؟ نه! هیچکس با احتیاط نیست. مردم حرف یمآیا  

فهمد. پری! ذره دروغ قایط باشد این پری یم  

پری کیست؟ خودتان هستید.    

شوید. شوید مصنوغ. از جنس من ذهنن یمکند. یمشود و پری شما را از جنس مصنوغ یموغ قایط یمیک ذره در 

دهد. این قانون است. خودش را به شما نشان نیم  

زنیم... دنبال این و آن. یا اظهار من کنیم، حرف بد یمشویم ما قضاوت یمشما با احتیاط هستید؟ نه! از صبح پا یم

در من خودمان گم شده ایم. این احتیاط هست؟ خودمان هستیم و   
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  احتیاط یعنن این لحظه 
ی

ن پری دارد نگاه یم است و زندیک ن می  -کند، شما حواست باید جمع باشد. درست مثل یک زمی 

، منفجر یمگذاری شده شما دارید راه یم ن ن یمروید. اگر پایتان را بگذارید روی می  روید. شود و شما از بی   

ن خب شما در زم ن می  ن طوری با چشم بسته راه یمی  روید؟ نه! گذاری شده همی   

ن را یمترسید. احتیاط یمروید که. یمنیم  ن چراغ قوه شما کنید. با یک ابزاری که می  بیند. خب ابزار شما چیست؟ همی 

کنید؟ حضور است. االن شما چه فکری یم  

ن احتیاط نکردن فکر یم دار است. راجع به ییک است؟ اگر راجع به ییک دارید فکر من کنید و قضاوت دارید این همی 

ن نیست در این زمینه.  ی مثل دروغ گفیی ن  است. اصال هیچ چپ 

کند. خب باید احتیاط بکنیم. باید ناظر فکر و کند. توی دام یماین پری هرکیس را که دروغ بگوید از جنس من ذهنن یم 

 عملمان  باشیم که پری آنجاست. 

 و  ستهپری آنجا محل اقامت هرچا که چشمه باشد... شما چشمه هستید و »گوید: یم 
ً
«بیدار است.  پری هم دائما  

اق تنت بر تا حس چشمه پنج این ُمجری گاه بسته گه دان پری آن روانست   ***   زاشر  

کنیم، تا زماین که روان است، این پنج تا حیس که االن به تن ما روان است و ما از آن استفاده یممجری یعنن روان. 

 تازماین که این پنج تا حس را داریم، اینها را از روشنایی آن پری بدان. که این گایه بسته است و گایه روان است. 

شویم. شود؟ وقنی که ما من دار یمیک بسته یم  ُمجری...  گاه بسته گه  

خواهد خودش را از ما کند. پری یمری به ما توجه یمیک روان است؟ وقنی که ما تسلیم هستیم. با پذیرش این لحظه پ  

کنید، با پسندید، با این لحظه دشمنن یماین لحظه، اینکه این لحظه را شما نیماتفاق بیان کند. با مقاومت در برابر 

توی ذهن  افتیمشود و ما یمشود و تاریک یماش قطع یمکنید آن پری توجهکنید، مقاومت یماتفاق این لحظه دعوا یم

دار. من  

مریع سوی به پویان دانیم چشمه پنج تصور   ***   هم چون و وهم چون باطن حس پنج وان  

 )مرغ یعنن چراگاه(
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بینید و ذهنتان را بینید و فکرتان را یمکشید و حستان را یمگوید: پنج حس ظاهر داریم، وقنی شما عقب یمموالنا یم 

پنج تا حس باطن هم دارد.  (که در واقع هم شما هم پری هست)ند کبینید آن ناظری که نگاه یمیم  

وین شود. این پنج تا حس به وسیله حسگوید آن پنج تا حس باطن هم مانند حس وهم و تصور دیده نیمیم های بپ 

(ایم. راجع به این موضوع قبال صحبت کرده )شونددیده نیم  

یس دارید که شما ناظر پس ما پنج  تا حس ظاهر داریم پنج تا حس باطن  . به این پنج تا حس باطن موقیع دسپی

 فکرهایتان باشید. 

یم از بویند، یم چشند... این را یمشنوند، یمبیننند، یمکنیم. پنج تا حس داریم که یمیادتان باشد ما اینطوری کار یم گپ 

فکرمان است. آنطوری ما جهان را پیدا کنیم براساس گذشته، نتیجه قضاوتمان محیط، وارد ذهن یم کنید.  قضاوت یم

کنیم. یم  

 یا  کنیمگوییم که ما فکر نیمخواهیم ذهن را بیندازیم دور. ما نیمگوییم یماست. ما نیمما ابزار مهیم یادمان باشد ذهن 

ت. هنوز دار بد است. وقنی شما من تان فرو بریزد هنوز خاطراتتان در خاطرتان اسگوییم فکر منفکر بد است. ما یم

ه شده یمهایی که دیدهآموزش توانید آینده را توانید استفاده کنید. هنوز گذشته دارید. هنوز یماید توی ذهنتان ذخپ 

 ببیند. ویل در هیچ کدام از اینها من وجود ندارد. 

 افتاد. ویل اینطوری نیست که بگویید هنوز قصه زندگیتان را یم
ی
ال گذشته شوهرم به یس س»توانید ببینید یک چه اتفاف

 من این را گفت من این را نیم
ً
«کنم. زنم. این هم افتاده توی دل من و اینم من رها نیمراجع به آن حرف یم بخشم دائما  

 است. ویل  
ی

 زد. یادم یم»این هم هویت شدن با قصه زندیک
ن
آید ویل مهم نیست. فرو خب حاال یس سال پیش ییک حرف

ن و تمام شد. ریخته آن یک آهن داغ بود م «ن انداختمش پایی   

فهمم که گذشته وجود ندارد به لحاظ اینکه حس وجود تویش باشد ویل گذشته یادم هست. آن طوری یعنن من یم 

نیست که یادم نباشد. آنطوری نیست که من فکر نکنم. فکر و ذهن ابزار گردش ما در این جهان است. اگر نتوانیم 

 تشخیص بدهیم... 
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ن یمآیا من ذهنیما  ون یمن فروبریزد تجربیات ما از بی  ون. ما یمرود. نه! من از تویش بپ  آه این تجربه، »گوییم آید بپ 

من این را یاد گرفتم... و اینجایش را هم که من درد کشیدم الزم نبود. بخاطر منم درد کشیدم. ویل این را یاد گرفتم. من 

«. توانم تجربیاتم را یادم بیاورمحنی توی کارم یم  

گوییم شما فکر نکنید، صحبت ش این است که، موالنا حرفش این است که شما باید پنج تا پس یادمان باشد ما نیم

 حس باطنتان زنده باشد که این پویان به سوی چراگاه است. چراگاه غینی است. 

ف دو را چشمه هر اجال زمان اندر نمایند تو به ابند   ***   صورت میر  پنجاه مشر  

گوید: هر چشمه دوتا ناظر دارد که دارند ها هست ِاخال. )اخال یعنن خایل شدن، اجال یعنن دور شدن( یمنسخهبعیصن 

کنیم این پری متوجه است. کنند و این نشانگر این است که ما هرکاری که یمنگاه یم  

کنید یا نه نید و حالتان را بد یمکدار یمتوانید یک کاری بکنید و اثری روی حالتان نگذارید. یا شما فکر منشما نیم 

 قرار داده
ی

 شما اضافه یمتسلیم هستید و خودتان را در اختیار زندیک
ی

کند. دوتا ناظر برای این کار اید. و این به زندیک

 است. 

اب کیس هست که آب یم  اب هست. مپ  بسته بسته انرژی  (آورددر این مورد آب حیات را یم)آوردویل تعداد زیادی مپ 

روید آنجا. کند از آن چراگاه غینی به این جهان. یعنن شما یمآورد و خایل یمیم  

اب. هایمان را خایل کرده ایمگوید ما االن سطلکما اینکه موالنا یم ها را خایل کرده اند ما باید برگردیم برویم ها سطلمپ 

ابها فقدوباره سطل دهند. یعنن صورت را ط صورتشان را نشان یمها را پر کنیم. ویل اگر کیس توی ذهنش هست این مپ 

بینیم. به وجود آمد ما فقط فرم را یم دهند. وقنی آب را تخلیه کردند و یک صوریی بوجود آمد یک فریمبه ما نشان یم

 است. 
ی

 این هم قانون زندیک

 خودش
ی

ی نیست. زندیک  خپی
ی

 این است تا زماین که شما از جنس فرم هستید از زندیک
ی

را به شما نشان  قانون زندیک

  . دهد. اصل شما پنهان استنیم
ی

 را نخواهید دید. زندیک
ی

تا زماین که من دارید این قاعده وجود دارد که شما روی زندیک

 ییک یمرویش را به شما نشان نیم
ی

 شدید با زندیک
ی

ن که از جنس زندیک شوید. دهد. همی   

بیند ویل دیگر ها را یمه توی ذهنش هست صورتکنند... کیس کپس اخال موقع خایل کردن، موقیع که بیان یم

اب بیند. ها را نیممپ   
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محابا ب   و تندند پریان شهره گونه نباشر   ***   کاین باادب گر پریان ز رسد زخمت  

ا زنند. کمخم یمز ها به شما دانید. این پریاین را شما یم( گفتیم باادب نبایسر یعنن چه)گوید: اگر که تو باادب نبایسر یم

ایم به عنوان هوشیاری به این جهان و رفته ایم توی ذهنمان. آنجا من درست اینکه زده اند. ما باادب نبودیم. ما آمده

با من ذهنن و انتقاد کردیم، قضاوت کردیم، این لحظه را به شدیم  هم هویتایم و مشغول به اصطالح امور کرده

 را به صورت وسیله دی
ی

م. هرکیس توی این لحظه ظاهر شد گفتیم این وسیله است تا ما یدصورت وسیله دیدیم. زندیک

 را پوشان
ی

 را به صورت جسم دیدیم. این لحظه را پوشاندیم. زندیک
ی

 برسیم. زندیک
ی

یم. دبه جایی برسیم، تا ما به زندیک  

 یی 
ن  را پوشاندن در این لحظه همی 

ی
ی یادب بودن است. زندیک ی ک قیافه ب  ادب بودن یعت  اینکه این لحظه یک چیر 

ه یمبه ما نشان یم «این چیه؟»گوییم یم  و  کنیمیماینکار را که ما   کنیم. این ب  ادب بودن است. دهد و ما با آن ستیر   

ی را  ن  این لحظه مطابق لیاقنی که ما داریم به ما یک چپ 
ی

. قهر کردن یی ادب بودن است. زندیک
ی

ما قهر کرده ایم با زندیک

شوید. فرض کنید که این را شما با تمام میل و کوشش به وجود آوردید و همان را در آغوش کند. شما بیدار یمعرضه یم

ن را قبول دارم و رضا داشته باش. رضا یعنن این دیگه. پذیرش یی  . بگو که من همی  ط این لحظه. بگپ  قید و شر  

ها را ایجاد کردشما این را یم  ن م. این فرمهای ناجور را. حاال این فرم دانید که من تا حاال من داشتم. با منم این چپ 

 موازیم. این فرمها را قبول یمشوند من تسلیم یماینطوری در این لحظه ظاهر یم
ی

 شوم در این لحظه با زندیک
ی

کنم تا زندیک

 بوده. جلو ها را برای من تغیپ  یماین
ی

ه کردم. جنگیدم با این لحظه که زندیک ن ی دهد. چاره ای ندارم. من تا حاال ستپ 

 ایستادم. حاال دیگر بیدار شد 
ی

ایستم. تا حاال هم پریان به من زخم زده اند برای اینکه یی ادب بوده ام. از م و نیم زندیک

شوم من ذهنن هم با ادب هست. آن مقید است. شوم. باادب واقیع یمحاال به بعد دیگه باادب یم  

 یمدرست مثل کیس که دنبال من یم
ی

ن که ش نم، من را یمکآید منم دارم رانندیک رسم، خب چراغ قرمز یم شناسد. همی 

  کنم، آن که یم
ی

  و  شود. مقیدممکند و بد یمن دارد نگاه یمآشناسد اگر چراغ قرمز را رد شوم یا بد رانندیک
ی

خوب رانندیک

ن که اون رفت من کار خودم را یمیم کنم. کنم. همی   

بیند. پری خداست، پری  زندگیست. پری تو کنن یمبیند. پری هرکاری تو یمشود اینطور. پری یماین طوری این پری نیم 

. تو نیم زند. برای اینکه این پریان نامدارن. این پریان یک پریان خاض تواین پایت را کج بگذاری. زخمت یمهسنی

. کنند هستند. زیبا هستند ویل آدم را تنبیه یم  
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 بخش چهارم: 

ما چون هزار صد از برده گلیم برجه   ***   مکرش که را تدبیر  فریبدیم تقدیر  

 
ً
 دارد نقشه یم دائما

ی
کشد که تدبپ  ما را، که تدبپ  من ذهنن باشد را به این نکته متوجه کند که تو باید به تقدیر زندیک

  بجیه گردن نیه. که االن باید 
ً
کند در من. درد معنیش این است که ما به ر درد ایجاد یماگ از این ذهن. تقدیر دائما

 یم
ی

ی چسبیده ایم. در یک بافنی زندیک ن ون.  کنیم که توهیمچپ  است و باید خودمان را از این بکشیم بپ   

  ... اگر مقاومت کنیم اگر بخواهیم ما در مقابل تقدیر، تقدیر خدایی  

ها هم هویت یمهوشیاری یمشنوشت ما چیست؟ گفتیم هزار بار که ما به صورت  ن شویم در آییم به این جهان با چپ 

ندارد درد ما  کند. لزویمکند، یا یک هوشیاری حضور در اطراف ما را بیدار یمدرد ما را بیدار یم . ذهن، بعد دردمان میآید 

! را بیدار کند ویل تقدیر مرتب دارد تدبپ  را فریب یم ن تو بلد نیسنی دهد که ببی   

 تویش با من ذهنن یم ! من ذهنن تو بلد نیست و  حاال تقدیر یاد نداده که تو بلد نیسنی  به شما تا 
ی

آفرینن برکت زندیک

. زحمت یمنیست. کار یی مزد یم  اش خراب یمکیسر ویل نتیجهکنن
ً
گفته است.   شود. حتما  

 زرنگیش  اگر این تجربه را داری حاال گوش کنید. بدانید که اگر ما بخواهیم مقاومت کنیم، کلک
ی

 کنیم، زندیک
ی

بزنیم زرنیک

 خییل بیشپی است. 

ی نیست! داین معنیش این است که دوتا آدم زرنگ به جون هم افتا ن ن چپ  ند، ییک ما هستیم ییک هم خدا. یک همچنی   

 یمدهیم. فکر یمیک قانون است که تا زماین که ما در این صورت هستیم ماخودمان را فریب یم
ی

کنیم. کنیم زرنیک

اینطور! نیست   

ن بودن، تسلیم بودن، خرد است. راه است. ما تسلیم نیم ه یمراستی  ن  یمشویم و ستپ 
ی

. توی ذهن زرنیک
ی

کنیم کنیم با زندیک

بیند... زنیم و فکرهای خودمان را داریم و کیس ما را نیمو کلک یم  

ون نگاه یم ل یمبه بپ  ون را کنپی  کنیم. اینکنیم و بپ 
ی

توانیم شود. ما نیمالب یمغبه هزار تا مثل ما  ها باید بدانیم که زندیک

یم. ما باید تسلیم بشویم. ما باید به آن طرح اولیه که ما به عنوان هوشیاری یم  و  آوریم به این جهاندست از او بپی



24 
 

یس داشته باشد. خرد و عشق و زیباییش را شویم اجازه یمگردیم روی خودمان قائم یمبریم  به ما دسپی
ی

در  دهیم زندیک

اب ها باید تن در بدهیم. جهان پخش کند به وسیله آن مپ   

ها جور دیگری دیده یم ن شود. وقنی از خوب است این یا بدست؟ خوب است منتها در آن ذهن که ما گپ  افتاده ایم چپ 

ها را انباشته یمکنند خوشمان یمما تعریف یم ن ی  شوند و کنیم و مردم میایند دور ما جمع یمآید. وقنی چپ  ن یک چپ 

بینیم این طوری کنیم دوستمان هستند. ما دوست داریم به ما اهمیت بدهند. برای این که یمخواهند ما فکر یمیم

 است جهان... 

 
ً
ون غلط است. حاال اینقدر غلط است که وقنی همه اشتباه یم اصال گوییم اشتباه کنند ما یمسیستم جهان ذهن و بپ 

م که جریان چیست. نیخوانیم که بداها را یمنیست. ویل وقنی این  

 
ً
ایم که: خوانده حاال این را قبال  

دانا مکرساز نزا بیر   گر نوحه هایبیر    ***   دل ماهیان شست در بیر   قفس در مرغان  

ون دوباره حیله است که ما یم و  که من داریم مکر ست  ،در ذهن یسازیم. هر فکر ما مکر یم کنیم. که باید بیاییم بپ 

ون مکر یم کنیم. فکر کنیم. از پایگاه حضور فکر کنیم. اگر نیامدیم بپ   

ی یمحاال وقنی ما مکر یم   مکر بزرگپی
ی

عهده آن مکرساز دانا که خود خدا باشد و پری و توانیم ما از کند. نیمکنیم، زندیک

 باشد بر بیاییم. ما نیم
ی

ون تا زماین که در من ذهنن هستیم. تا زماین که من توانیم گلیمزندیک مان را از آب بکشیم بپ 

 داریم. 

«نشد دیگر! با من ذهنن نشد. »شما باالخره یک جایی بگویید که  که  خالصه اش این است  

. گویید االن یا نه؟ اگر نیمیم ی بکشید تا باالخره بگویی
گویید باید درد بیشپی  

 است. چرا باید ما درد بکشیم. خواهید بگویید؟ چرا باید درد بکشید؟ چرا شما فکر یمیک یم
ی

کنید درد پایه و مبنای زندیک

 دلمان نوحه گر باشد؟ 

 
ً
را خلق کرد است. خدا ذاتش شادی و آرامش است. کدام کتاب شناسد. خدا یک نوحه نوحه و عزا را خدا نیم اصال

ی در ما هست.  ن  نوشته که خدا گفته نوحه کنید. یک چپ 
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 را؟  Jesses Christسوال این است: شما دیده اید عکس 

Jesses Christ   بینیم، با میخ به اصطالح کوبیده ل عشق و خرد و آزادی است. ویل وقنی ما یمو یعنن مسیح. سنب

 تنش بر روی صلیب، خون هم آمده است.  شده

 کند؟ 
ن
 سوال من این است: آیا بهپی از این منظره ای نیست که مسیح را به اصطالح معرف

ی باعث یم ن ! برای اینکه ذاتش از عزا چرا خود ما اینقدر عزا داریم؟ چه چپ  شود که ما به عزا جذب بشویم؟ من ذهنن

 با د
ی

ید و ذات ثانویه خودتان بکنید خب درست شده است.  از هم هویت شدیک ی را بگپ  ن رد شده است. شما یک چپ 

 خواهد بیان کند دیگر... خودش را یم

ن لحظه بیدار بشوید. با این شعر موالنا یک یم . یم که  خواهیم بیدار بشویم؟ شما باید همی  ن گوید نگاه کن مرغان را ببی 

 را ما ت
ی

 ایم. وی قفس کردهمرغان همان اصل شماست. همان پری است. زندیک

 آزادی است. حاال ما که خودمان را توی قفس کردیم دیگران را هم توی قفس کر  
ی

یم. چون خودمان توی داصل زندیک

توانیم ببینیم که آزاد هستند که. آدم در قفس دیگران را هم در قفس هستیم، دیگران را هم باید توی قفس کنیم. نیم

ند و من توی قفس باشم... معنن ندارد این.  تواند تحمل کند کهکند. نیمقفس یم  دیگران بپر

 گوید: نگاه کنید مردم را... کند و یمموالنا از آن جایگاه نگاه یم

 ... ن ی ماهیان بی  ... در تور ماهیگپ  ن ، در فضای هوشیاری  اینمرغان در قفس بی 
ی

ی در اقیانوس بزرگ زندیک تور ماهیگپ 

، اسمش را بگذار من ذهنن جمیع. همه مننهایت وسیع این لحظه توری یی  های ذهنن از هر انداختند به نام من ذهنن

، همه توی این تور هستند.   دین، مسلک و هر ملینی

. هرکیس هم که هستند  ند. متوجه هم نیستد که توی تور هست ها به غپ  از عارفان و چند نفر توی این تور تمام انسان 

 
ً
 خوب بکند. خواهد آرامش داشته باشد. یمخواهد آزاد بشود. یمیمکشد. درد یم توی تور است حتما

ی
خواهد زندیک

د، نیمخواهد از پول و خانه و از غذایی که یمیم تواند لذت تواند. برای اینکه با آن هم هویت است. نیمخورد لذت بپی

د. دلش نوحه گر است. دلش عزا دارد. دلش درد دارد.   بپی

 بکند؟ من از شما سوال یماشته باشد یمآخه اگر مرکز آدم درد د
ی

 پرسم؟ زان مکر ساز دانا... از آن پری... تواند زندیک
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 گوید: نکنیم. حاال یماین کار را 

بینا شهریار آن چشمت ز نفکند خیانت   ***   تا از بت هر بر مگشا چشم دزدیده  

بیند؟معشوق نیم کنن گوید دزدیده یواشیک... فکر یمبله! یم  

زند. ییک کیس که خانومش که معشوق زمینش هست، پهلویش نشسته و دنبال فرصت یمرا تمثیل معشوق زمینن  حاال  

گردد که به یک بنی به یک زیباروی دیگری نگاه کند. خب این معشوق زمینن اینجا نشسته ممکن است بدش بیایید یم

 و یک مشنی بزند. 

ن طوری معشوق آسماین ه مگشا چشم دزدیده  یم... همی 
ی

 هسنی االن مش به من نگاه کن. زندیک
ی

گوید تو از جنس زندیک

گویید؟تواین از جنس دیگری بشوی... شما چه یمنیم  

خواهیم برویم از جنس دیو خواهد مس بشود... ما که طال هستیم، از جنس حضور و خدا هستیم یمیک طال یم

 یم
ی

ی. این خیانت نیم»گوید: بشویم... زندیک ن ن چپ  . تو به شود همچی   بایسر
ی

 کردم، تو باید زندیک
ی

است. من که تو را زندیک

. یم «خوایه دزدیده... من خیانت بکنن  

 که نگاه نیم 
ی

کنیم. آنجا که نیست ویل امروزها این کند ما االن همه کار یمدزدیده یعنن ما االن فکر کرده ایم که زندیک

ها جای آدمها را نشان یم ر گکنیم. ا تواند نشان بدهد ما کجا هستیم و چه کار یممراه یمهای هشد. حنی این تلفننویگیپی

توانند بفهمند. بخواهند یم  

 یم
ی

 هستید کند. قانونش خییل ساده است. یا در این لحظه شما تسلیم شما، این پری، این اصل شما با یک قانون زندیک

 میماین و یا  پذیرش دارید به رویداد این لحظه و 
ی

دهید. اگر واکنش نشان بدیه پس تو واکنش نشان یمو از جنس زندیک

؟یواشیک یمو دزدیده ای  ؟ به یک بت نگاه کنن خوایه به کس دیگری نگاه کنن  

 باشه چکارت یم
ی

. از چشمش... شاعرانه یمکند؟ از چشمش یمحاال این معشوق که زندیک . افنی افنی  

ن است که ما از چشمش افتادیم. ما رفتیم از بس   ایم، خیانت کردیم به خدا افتادیم توی که به بت نگاه کردهبرای همی 

 یمکشیم آنجا. فکر من دار یمکشیم. رنج یممن ذهنن و حواسمان هم نیست که ما اصال درد یم
ی

کنیم تا از کنیم، زرنیک

 این گرفتاری  هایی که این خیانت درست کرده است... و هر لحظه با خیانت... دزیده به بت نگاه کردن... 
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ی... کنیم ما و بعد یمهر لحظه به بنی نگاه یم ن ن چپ  بینیم که معشوق به ما توجه کند! نیست هیچی   

 توجه به شما نیم
ی

 هستید. شما یمزندیک
ی

 باش. کند برای اینکه شمایی وجود ندارد. شما خود زندیک
ی

خوایه از جنس زندیک

 یموقنی به بت نگاه یم
ی

، از جنس زندیک ، تمرکزت رفت به یک بتیعنن در ذهن من درست یم )شویکنن نکن این  (کنن

! کار را خب  

 نگاه هرموقع دیدی داری بت پرسنی یم
ی

 نگاه کنم. به زندیک
ی

 هستم، االن باید به زندیک
ی

، بگرد بگو من از جنس زندیک کنن

 بمانم. ما در این لحظه که مبنای زمان است و همیشه ای
ی
 باف

ی
ن طور زندیک ن لحظه است و یی نهایت این کنم یعنن همی 

. ما عمق یی نهایت داریم، باید این را حفظ کنیم. 
 یی زماین

 لحظه است... یعنن

ون و شما را از ریشه در آورد و شما رفتید و    افتاد در بپ 
ی
 میفتد شما باید این را حفظ کنید. اگر یک اتفاف

ی
هراتفاف

. نکن این کار را... شوید. از چشم معشوق یمین یمچسبیدید به آن، یک لحظه به این بت چسبیدید مشمول ا افنی  

فردا برجهیم چون چشمه ز آن غایر   ***   برجوشد گشت چشمه این بیتی  چند ماندست  

 زنده شدهیم
ی

اش مانده است. ید. بقیهاگوید چند بیت مانده است. االن شما با این شعر موالنا مقدار زیادی به زندیک  

گوید که ک خردی از شما بیان شد. یک شادی از شما بیان شد. موالنا هم این شعر را یمیک شعرهایی گفتیم که ی

ای که کانالش بسته شده است ویل درست مثل یک چشمه غایرصحبت کردیم، زیاد حرف زدیم این چشمه قطع شد. 

ن است و خشک نشده است. خشک نیست قطع شده است.   آب زیرزمی 

شده. چرا؟ برای اینکه چشمه بوده، آمدید با سنگ و سیمان رویش و قطع تان غایر این تمثیل خویی است. شما چشمه

توانید در چشمه را باز کنید. را بستید. شما یم  

گفتیم و زیادی حرف زدیم رفتیم به خشیک. همش ذهن را زیاد کردیم و این چشمه گوید ما داشتیم شعر یمموالنا یم

 قطع شد. 

زنیم، هم هویت . ما زیاد حرف یماست تمثیل برای ما این زدن و هم هویت شدن. چر چشمه را گرفت؟ زیاد حرف 

آید. شود. این لحظه چشمه است. شما هم چشمه هستید. دیگر خرد نیمهایمان. این لحظه بسته یمشویم با گفتهیم

ون. تمام نشده هنوز. اید بپ  اش یمجوشد و بقیهجهیم چشمه هم یمحاال فردا از این چشمه دوباره وقنی ما بریم  
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شما هم بدانید که اگر رفتید به خشیک و ذهن و این چشمه قطع شده است ویل  چشمه آن زیر هست هنوز. چشمه 

 
ً
کند؟ خود شما.  رویش را باز یمیسکچه   چشمه هستید. حاال  شما چشمه هست. شما اصال  

ون... خو تواند لحظه بعد باشد. از خواب یماگر از خواب بجهید، فردا یم ایه بیدار بشوی؟ از ذهن بیا بپ   

هایی که گرفته
ن سوزانند فرض کن آهن داغ را گذاشته اند دستت بینداز ای رها کن. آن دردهایی که دستت را یمآن چپ 

 . ن  پایی 

. درد به درد تو نیم ن س. هر دردی داری بینداز پایی  ن و نپی بدترین چیر  هم هویت خورد. همه دردهایت را بینداز پایی 

. مثل آهن داغ است که گذاشتند بینید یک خاطره. اگر یمن با درد استشد ن ایی داری که دردناک است بینداز پایی 

 دستت. حمل  نکن. 

ی است که آدم با آن هم هویت باشد. این پری از هم هویت شدن با درد خییل بدش یم ن آید. خالصه درد بدترین چپ 

تحمل است برای پری. ویل با درد... حاال هم هویت شدن با افکار بازم هم قابل   

ایم اصال درد وجود ندارد. شما نیامده اید درد بکشید. این دیگر خییل عجیب است. چرا دیگر با درد ما هم هویت شده 

این درد به  . کنیمکنیم. همه را مسموم یمآخر؟ چون این درد دلمان و مرکزمان باشد همش باید درد را متصاعد یم

رویم همه را کند. در خیابان یمهمسایه ما را مسموم یم ،همرس  ،شود بچهصورت انرژی منقن و بد از ما متصاعد یم

کنیم. وقنی درد مرکز ماست. رویم همه را مسموم یمکنیم. شکار یممسموم یم  

توانم... ندازید. بهانه نیاوردید. دلیل نیاورید که من نیم اپس بنابراین باید یی   

رسیم امروز. ویل موالنا گفت در مثنوی دفپی ششم که امیدوارم هفته بعد خواستیم بخوانیم نیممثنوی هم که یم 

هایی را بیندازید. بخوانیم که شما نیم
ن هایی را نگه دارید و یک چپ 

ن توانید یک چپ   

هایی که مهم هست برایم نگه  . ویلد ها را بیندازیگوید که اینحاال این  برنامه گنج حضور یم»گویید شما یم
ن من آن چپ 

ی به من گفته  یم ن توانم بیندازم. ویل این بچه ام دارم نیمآن را نگه یمکه من رنجیدم دارم. همرسم ده سال پیش یک چپ 

«اندازم. حاال داد زده آن را یم  

! همه راا باید یی اندازید  شود اینطور نیم  
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 خواهید بروید بگفت که اگر شما یم  
ً
مپی باشد هنوز  17مپی است و نردبان شما  30 االی پشت بام، این پشت بام مثال

خالصه اش اندازید هم مهم است. آن ذره آخر که یم رسید به پشت بام. این کشنی هوش شما باید غرق بشود و نیم

 و نه درد.  و  تا ذره آخر باید بیندازید اینکه 
ی

ی را نگه ندارید. نه هم هویت شدیک ن   هیچ  چپ 

**** 

 

 

 

 


