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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۵۱۰
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 رهی هر سو آن سو این فتدمی

 ابلهی هر خنددشمی و گل در

 پیش اندر کودکان و چنین او

 میش ذوق و مستی از خبربی

 خدا مست جز اطفالند خلق

 هوا از رهیده جز بالغ نیست

 شما و لهوست و لعب دنیا گفت

 خدا فرماید راست و کودکیت

 کودکی نرفتی بیرون لَِعب از

 ذَّکی؟ باشد کی روح ذَکاتِ  بی
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.کنممیع رواز دیوان شمس موالنا ش 510ه گنج حضور امروز را با غزل شماره مبا سالم و احوالپرسی برنا  

گفت شبت خوش که مرا جا خوشست                                                    ست                                 گفت که صحرا خوش بطباز به   

کند و با حوادث دریا هم میهای دریا زندگی مرغی که در وسط (.کندمیست و دائماً در دریا زندگی دریاییکه مرغ ) " بط“پس امروز موالنا تمثیل 

(...مثل موش مار و خرگوش و) .کند وشکارش از خشکی استهم توی خشکی زندگی می" باز"بسازد. قادرست که   

 اصطالحه سمبول من ذهنی است ب "باز"شود. پس میبه جهان فرم مربوط  ،ستط به خشکیومربسمبول قسمتی از ما است که  "باز"پس در اینجا  

 نهایت وسیع  دریا فضای بی .ما است که میل دارد در دریا زندگی کند ازآن قسمتی  ”بط“ولی میل دارد به خشکی برود. که ن قمستی از ما آخودمان! 

ست شما هم که مرغ دریایی ”بط“ این فضا دریاست و .کنیدمیشما با زندگی حس یکتایی که فضای باز و پذیرش این لحظه  .پذیرش این لحظه است

. کنیدمیهستید که در آنجا زندگی   

با زندگی یکی هستیم و هستیم. رحضو که زنده به گنج   وقتی ،ما استکه سمبول  ”بط“کنیم بین درعمل ما نوسان می بینید که هر دو شما هستید.میپس 

از این مقاومت در مقابل رویدادها ما را  ،کنیم در مقابل رویدادهامیمقاومت  "ندهززندگی "یا  ”بط“وقتی که ما به عنوان  .کنیممیزندگی در این لحظه 

افتد در این لحظه و آن میبه آن چیزی که اتفاق همین که مقاومت کنیم  .فرم هستیمنجا ما هوشیاری بیآکند و در میتر ما را سفت .کندمیجنس ماده 

ت که فرقی مربوط به زمان گذشته یا آینده اس و افتدمیا اتفاق میا در ذهن  ،افتدمییا همین االن دارد اتفاق  ،افتدمیاتفاق لحظه در این چیزی هم که 

کنید به میشما شروع  ،افتدمیبه آن چیزی که اتفاق در مقابل به محض اینکه شما مقاومت کنید  .افتدمیباالخره در ذهن ما دارد اتفاق   کند.مین

فضای ذهن. روید به خشکی. خشکی کجاست؟ میو  شویدمی "باز"تر شده و به این ترتیب از جنس سخت و . تبدیل به ماده شدنتر شدنسفت  

. همین که شما از این جنس کنندمیولی واقعاً که این دو با هم صحبت که نافتد، میدارد اتفاق و قسمت معنوی شما اال این مکالمه بین قسمت مادی ح

یرد.گمیاین گفتگو صورت  شویدمین جنس آیا از  شویدمی  

روید به شود و میاز حالت ماده بودن و سفت بودن دارید نرمتر می ؟یا در وسط هستید ،ن جنسآاز گفتگو یعنی اینکه یا شما از این جنس هستید یا  

شوید.میافتد دوباره سفت میدیگری و بعد که یک اتفاق  شویدمی مرفبیاز جنس هوشیاری  .این لحظهپذیرش فضای   

زی بازی فرم دیگر با و شویدمیتر افتد شما جدیمیفاق . هر چه که اتشویدمیشوند و شما جدی فکرهای شما جدی می شویدمیوقتی که سفت  

.نیست  

که فرم ندارد و زنده است  هوشیاری .قرار است که ما از جنس هوشیاری حضور بشویم :ویدگمیغزل هم این این جهان ما همانطور که در  در چون 

بریم.میکنیم و لذت می م داستان زنده و رقص فرمها را تماشاداریو   

این فکرها  .یک فکر بد گاهییک فکر خوبی است وگاهی  .شود در ذهن مامییک فکری تولید  .رودد و یک کسی از دنیا میآی به دنیا میکس یک 

تر بشوید ا سفتماگر شرقص فرم  دراینها رقص فرم هستند. ولی  .کم گاهی شودمیپول ما زیاد  گاهیهستند. رقص فرم  که اینها کننددارند بازی می

. شما ببینید این دو تا قسمت را که شویدمیو هم خودتان جدی  و هم فکرتان چسبید به آن چیزی که در فکرتان هستمیچون  .شودمیتبدیل به فاجعه 

...هر دو حالت !هر دو خودتان هستید  



از  بشویداگر خیلی دور  ،سفت شدن و رفتن به ذهن و منجمد شدن .که شما هستید ،بودن زندگی زنده هست ”بط“بودن حالت نیست  ”بط“که گرچه  

هم شما هستید.  " همباز"قطع شدن  زندگی  

هر چه این کارها  .ی است"باز"استرس بشوید همه اینها حالت و بدهید واکنش نشان ،برنجید ،دانید مثالً اگر مقاومت کنید خشمگین بشویدمیحاال شما 

.شویدمییعنی عقاب  شویدمی ”باز“را انجام بدهید   

کرد عقاب اگر مثالً مقایسه میمنفی دارد.  حالت ”بط“سمبولیسم موالنا معنی مثبت دارد ولی در اینجا در مقابل عقاب در خیلی جاها و در مثنوی هم  

که موش در آن موقع سمبول من  شد.می یجور دیگر یکسم دو تا سمبولی صورت اینآندر تواند پرواز کند میکه ن ،زمینی مثل موش را با یک چیز  

تواند بکند سمبول حضور است.ذهنی بود و عقاب چون پرواز می  

ینکه چالش اولو  ،دهدمیو وقتی رویدادی رخ  ،در مقابل رویدادهادهید میاصالً مقاومت نشان ن یا اما هر چه شما کمتر مقاومت نشان میدهید و 

 .االن شما هستیدکه است و در این فضا  ءخال خرد در این که این رویداد را محاصره کرده و شویدمیجنس فضا کنید و از شما فضا باز می ،طلبدمی

که دارد دعوت خودتان باشید  ”باز“. پس اگر شما در حال تمرین گنج حضور هستید باید مواظب این قسمت شویدمی ”بط“در این صورت از جنس  که

د به صحرا. یکه بیا ”بط“کند از می  

خشک  .اگر در آن گم بشویم معموالً صحرا بی آب و علف است .این جهان است وقتی که ما قطع شدیم از زندگی .و فضای ذهن است شکصحرا خ

 .بدهدو دائم واکنش نشان حوصله باشد دم در آن بیآرمق باشد و یب .تواند خشک باشدمیشما تجربه کردید که فضای ذهن چقدر  .و سوزان است

دانید. میو اینها را شما هیجانات منفی باشد  گویی ومنفی ،بینیمعتاد به منفی  

  ...شبت خوشدر آن موقع هست که گفت  ،شما که بیایید اینجا خیلی خوب است ”بط“اصل شما از  کند که ازمیشما از شما دعوت  ”باز“پس اگر 

 شبت خوش باشد.

چه . کشددارتان شما را میقسمت ذهن من .هستید االن همان حالتکه هستی خوش باش. شما هم ذهن یعنی همان جا در ضمن شب یعنی تاریکی.  

و دارد شما یک حرف ناجوری میزند  ،روید سر کار و یک نفرمیهای دیگران. شما دار ذهنچه قسمت منیا شما را بکشد  ،شما دارمنذهن قسمت 

تشریف بیاورید به صحرا » وید،گمیکند شما را به صحرا. میدارد دعوت  ،خوردمیوید که به شما برگمیکشد به صحرا. هر کسی هر چیزی میرا 

او را یرد و گمیاین عقاب برود به خشکی  ”بط“کما اینکه اگر  ،کنید عدانید که اگر شما بروید و از زندگی خودتان را قطمیاما   «!خیلی خوب است

.هیچ جای دیگر برای شما امن نیست و فضای یکتایی این لحظه است ،یعنی اصل شما ”بط“تنها جای امن برای  . نباید برود پس خورد.می  

شما  .شبتان بخیر باشد» :وییدگمیکنند میتحریک شما را های ذهنی دیگران که دارند شما هم به من ذهنیتان و به من «برو شما خوش باش.»گفت:  

م و با زندگی یکی هستم. شبسیار خو و هظیکتایی این لحدر فضای  .برای اینکه من حاضر و ناظر هستم  «!خوش باشید که من جایم خیلی خوب است

«!شما برو خوش باش .خداحافظ شما» کنم. میوجود خودم را دارم تجربه  ست و شادی  اصل من شادی  

خواهد میخواهد ما را بکشد. آن هم میمن ذهنی داریم که هر لحظه ما هم ا نشدیم. کامل که ره بطوربرای اینکه ما هم . خودتان ”باز“همینطور به  

 کار خودش را بکند! 

 



 بخش دوم :

راه تو پیما که سرت نا خوشست                                                                                           سر بنهم من که مرا سر خوشست  

یا معنی کنم نمیآم به خشکی. میکیف  .مانممیذارم و همینجا گمیمن در فضای یکتایی این لحظه سرم را  .مانممییعنی من همین جا  ،سر بنهم من

«.نهممیآن را  دارمنسر   ،ن سری که تو داری به من تحمیل میکنیو آمن سر دیگری دارم » :دهد این است کهمیدیگری که   

من با زندگی یکی هستم. من منبع شادی را پیدا  .من یک عشقی دارم .مرا سرخوشست من یک سر خوشی دارمتوانید بگویید که میدر قسمت دوم  

«؟که چی بشود صحرامن بیام به » .کردم  

.ی است که هیچ چیز توی آن نیست. من اینجا میمانمعلف و بیرمق ،آببی صحرا فضای الیتنهایی، خشک،    

  سر بنهم من که مرا سر خوشست*** راه تو پیما که سرت نا خوشست 

خواهد برود در زندگی یا در صحرای مید و آفضای یکتایی این لحظه در می از هیعنی کسی ک .راه تو پیماتو ناخوش است راه برو که سر   ،تو برو 

.خودش را پیدا کند راه باید برودبرای اینکه . که فضای یکتایی این لحظه است ولی خودش اصلش کجاست؟ همین جا .خودش را پیدا کندذهن   

است  ”باز“این در واقع همان  ؟کنیدمیاز این لحظه فرار  ؟شویدمیاین لحظه شما کشیده از ینید که با بمش ببینید.  را از این لحظه تانشما کشش خود  

«تو بیا راه برو و زندگی را پیدا کن.»ید: وگمی . کشدمیکه دارد شما را   

بیند وضعیت ناجور میزندگی ن ،کندمینگاه  ،به این لحظه میداریم. هوشیاری جس میوشیاری جسما ه .دار ذهنی داریمما هوشیاری منچرا؟  

من  یادمان است و در همه آنها همه  ،افتاده یاتفاقت بد ،ما به ثمر نرسیدیم .قصه زندگی ما .بر اساس قصه است "باز"این  .یک قصه هم دارد .بیندمی

«شوم؟میای وای من به ثمر نرسیدم حاال من چی » :ویدگمیدارد  میاالن هوشیاری جس .ما است "باز"این  .هست  

بینید که میبصورت یک وضعیت  .بیند که این لحظه زندگی استمیبه صورت یک وضعیت حاال این لحظه را . است ثمر نرسیده به این قصه من   

«دارم!بیشتر از پانصد دالر االن ن ،خواهم ده میلیون دالر پول داشته باشممیمن االن مثالً » .خوردمیناین وضعیت هم به ما   

این لحظه خب االن  «م خراب است...ه ینس. وضع بیزمن دوست ندارم ،درجایی که من هستماالن »یا ناجور است.  این چه وضعیتی هست؟خب  

  «توانم چیزها را درست کنم.میکنم در آنجا میبه جایی که فکر »  ؟. کجافرارکنم یددهد و من بامینشان این را دارد 

یکی بشوم و با زندگی یکی لحظه اگر وارد این لحظه بشویم و با این  !ولی نمیدانم که این لحظه زندگیهکنم در آن چیزها زندگی هست، میفکر خب 

دهد به زندگی من. من میرای من و سر و سامان کند بمیرا عوض  آنخرد زندگی   .من به همان وضع ناجور ،کندمییان پیدا ربشوم خرد زندگی ج

از  ،اینجا. از مردم خوشم نمیاداین کسی که نشسته  ازمن خوشم نمیاد  .برای اینکه این لحظه ناجور استدانم فقط بلدم که فرار کنم. میاین را ن

بینم. خب حاال اینها را میذهنی دارم زندگی را ندارم و هوشیاری میدار جسو چون هوشیاری من «چکار کنم؟ ...نمیاد دیگر»خوشم نمیاد.  وضعیت

وییم تا بیدار بشویم. گمی  

ما  یدر واقع خاصیت عمده "خوش است" ،وید که خوش استگمیاین که موالنا در این غزل  ،که ما در فضای یکتایی این لحظه باشیم یاین قضیه

 ،خوشی است آیدمی. شادی که از چیزها برکه از چیزها در نمیاد ستشادی ،ذات زندگی شادی است و شادی اصیل .اصالً ذات ما شادی است .است

. ایمشادی نیست که بارها این را گفته  



اگر که درعمل شما باید یاد بگیرد بودن میروید. خب  "باز"بسوی ن تر هستید گمیهر چه غ .بودن میروید ”بط“شما هر چه شادترهستید بسوی پس 

کنید. این توانید نمی، شودمیتر دارید سفت . اگر دیدید کهافتدمیبه آن چیزی که اتفاق کنید میشود پس دارید مقاومت میدارد خراب  لتاندیدید که حا

«کشد!می لحاال دو سال طو» :نگویید که .یردگمیوارد شدن به فضای یکتایی این لحظه زمان نیرد گمیزمان ن  

 ،محدودیت این لحظه را بپذیرید ،. همینکه اتفاق این لحظه را بپذیریدشویدمیت نشوید و مقاومت نکنید از جنس زندگی ف. همین االن اگر شما سنه 

بینم. حاال اگر شما این گرفتاری را بپذیرید و محدویت این لحظه را بپذیرید از میگرفتاری دانم میویید که من این لحظه را محدودیت گمیچون شما 

.شویدمیمحدودی این لحظه جنس نا  

من ذهنی از طریق  .این نشان من ذهنی است ،کنید در مقابل اتفاق این لحظهمییکی اینکه اگر شما مقاومت  :دو چیز هم یادمان باشد .این یادمان باشد 

« قوی هستی! تو» ویند:گمیبه ما  .موضع قدرت هستیمشویم. میقویتر کنیم که اگر ما مقاومت کنیم میما فکر  .دهدمیمقاومت زندگیش را ادامه   

یک چیز دیگرهم باید و لطافت است.  میفرقدرت در بی .. من ذهنی بسیار شکننده استمن ذهنی است مقاومت نشانه ضعف ونه اینطوری نیست. 

خواهی است. سمش زیادهااسمش حرص است.  .وید و آن میل شدید ما به اضافه کردن چیزی به خودمان استگمیهم یادمان باشد که در پایین 

زندگی در اعماق  . تواند به شما زندگی بدهدمیاصالً هیچ چیزی ن .دهدمینهم آن  وخواهم میزندگی از آن  ،آن چیزی که دارم منیعنی خواهی زیاده

هر چیزی که  .کنیم آن هستیممیکه ما فکر  (دارمنساختمان ذهنی ، )طوری ساخته شده ،این ساختمان ذهنی .آدیجوشد و ممیاز آنجا  ،شماستوجود 

ریشه در زندگی ندارد. و چرا؟ برای اینکه ریشه ندارد .ما به آن بدهیم راضی نخواهد بود  

یک قسمتی از مثنوی را برای شما بخوانم که از بدهید اجازه  ،ش واضح بشوداوغزل برای ما معنیع را جا بیاندازیم وخب ما برای اینکه این موض 

:ویدگمی .پنهان باید داشت از جاهالن مستی خود حال خود وآنکه در بیان  که،  تیترش هست وبسیار ساده  .شودمیشروع  3426سطر دفتر اول   

که باده خورده ایسر همانجا نه                                                                                                        پرده ای  مبشنو الفاظ حکی  

تو سر را » :ویدگمی ااو هم همین ر وید؟گمیی است. تو نصیحت او را بشنو. او چه یناس حکیم ای کهای را بشنو. حکیم پردهتو حکمت حکیم پرده

«.ایهمانجا بمان که شراب و باده زندگی را خورده ،همانجا بنه  

چند تا دوست خورد و رفته میخانه میوید در زمین. یک کسی که شراب گمیگان را راوخمی ،خوردن میآن کجاست؟ یادمان باشد که دارد تمثیل  

آید. حاال میهای هم خوششان از صحبت .کنندمیکنند و با هم صحبت میخورند و مست میخوب هم با هم داره که اینها با هم همدم هستند و شراب 

راه خورند و بچه ها میها و تلو تلو افتند توی کوچهمیشد. راه ها. که در قدیم هم اینطور میکوچهشد و راه بیفتد توی  فرض کنید که این مست پا

ل  یافتادند تومیگاهی اوقات  .کردندمیافتند دنبال اینها و مسخره می کنند. حاال این را توانستند خانه شان را پیدا میافتادند و نمی .توی جوی آبو گ 

.کندمیکه دارد راجع به انسان صحبت  شویدمیزند ولی شما متوجه میتمثیل   

موقعی از شما عبور میکند که شما در این لحظه هیچ مقاومتی در  ،شراب زندگی و جریان زندگیحضور، ی یکتایی این لحظه که شراب فضا در 

پس  .فضای یکتایی این لحظه هستید در .بنابراین از جنس زندگی هستیدو اجازه بدهید که زندگی از شما عبور کند  .مقابل رویدادها نداشته باشید

کند و از این لحظه میدارد با این لحظه ستیزه  میجسفضای یکتایی این لحظه است یا این لحظه است در حالیکه کسی که فقط هوشیاری میخانه 

ن برای اینکه ای .به ذهنتان هم نگاه کنید و فکر هم بکنید ولی میخانه را ترک نکنید ،در این لحظهشما باید درعین حال که زنده هستید و کند. فرارمی



ه که باده سر همانجا ن***بشنو الفاظ حکیم پرده ایوید که گمی. همین را اعمالتانو ریزد به فکرهامیانرژی سازنده و شراب میخانه هست که دارد 

.ما باده را در فضای یکتایی این لحظه خوردیم  ایخورده . 

تسخر و بازیچۀ اطفال شد                                   چون ضال شد                                                                  مست از میخانه ای   

ه ال شدض)های ذهن راه رفتن ع کند در بیابان ذهن در کوچهروفضای یکتایی این لحظه در بیاید و شوید اگر مستی از میخانه در بیاید و یعنی از گمی

جنس آزادی است  ازما اصالً جنسمان  یمما مست هستدر حالیکه میکنیم! ما این کار را  . یعنی آمد بیرون از میخانه و راه را گم کرده.یعنی گمراه شد(

هن برای خودش دارد آواز خودش را و یک من درست کردیم و این من در دشت ذما از فضای یکتایی این لحظه وقتی در آمدیم  .ازجنس مستی است

خواند و در آنجا گم شده. می  

اطفال کسانی » :ویدگمیهستند؟ در پایین  چه کسانیشود. اطفال میاینصورت مورد مسخره و بازیچه اطفال  درمست از میخانه ای چون ضال شد 

اینها اطفال هستند که در پایین این را توضیح میدهد. پس این  «.کنندمیهنوز در من ذهنی زندگی  ،هستند که ولو اینکه شصت یا هفتاد سالشان است

!چقدر مهم است برای یک عارف ،نشان میدهد  

ا جعارف است. همه عارف باید باشند. همه بالقوه عارفند. تا کسی به آندر فضای یکتایی این لحظه است کسی که  در واقع همه عارف باید باشند. هر 

شود یک نفرعارف باشد و در فضای یکتایی این لحظه باشد نمی خانه بیاید بیرون.میال بشود و از ضوقتی رسید نباید و  بیندمینرسد روی شادی را ن

نه  تن.فدادن و ایراد گرفحش شروع کند به  دفعه از اینجا در بیاد و برود در کارهای سیاسی و یک است تبی مقاوم وستیزگی  که کارش بی

کنند. میبرای اینکه حرفش را قبول ن .د به مسخره کردنننکع میورال شده و آن موقع اطفال شضاین همان مستی است که از میخانه  ! شودمین

باید به حرف موالنا گوش کرد. آید. میگرفتاری پیش  .شودمیهایش ناسزا و ایراد حرف .شودمیرمق بی وقطع  زندگی از ،شودمیخودش گم 

  :ویدگمی

خنددش هر ابلهی میدر گل و                                      ان سو هر رهی                                                                فتد این سومی  

ل چیه؟ مست بوده ولی ل. گ  توی گ  افتد میدر هر راهی  یرد. دیگر از فضا یکتایی این لحظه در آمدهگمین فکر را آیرد گمیاین سو یعنی این فکر را 

که در کسی . آخر مگر هوشیاری است با درد. ما االن توی گل هستیمبودن . گل قاطی است دارمنن انرژی میگل. گل هی تو افتادهآمده توی ذهن 

ای ایراد بگیرد و انتقاد کند خواهد از یک عدهمیدرد؟ بخاطر اینکه  ویگل و دوباره ترود توی شود و میمیپا آیا باشد زنده فضای یکتایی این لحظه 

توانند میخندد. برای آن کسان نمیآن موقع به او هر ابلهی ، صورت در این کار را بکنداگر این ؟ یا آدمها را عوض کند یا به یک وضعیتی بند کند

 حالت او را بفهمند. 

بی خبر از مستی و ذوق میش                               اندر پیش                                                                      او چنین و کودکان   

 دیدند که یکمیند آمدمیخورند و کودکان میها تلو تلو توی کوچهبله در قدیم مستان  )واقعاً منظور کودکان نیست(،او این کار را میکند و کودکان هم 

انسانهای بالغی  شمنظور "کودکان"وید گمیکه کردند. ولی موالنا میاش خندیدند و مسخرهمیخب به او . دتلو تلو میخوردارد پنجاه ساله  آدم بزرگ

چه ذوقی دارد. خب تقصیر این که  ،را میدانند ذوق مستی و میدر حالیکه ن .کنند به مسخره کردن این مستمیروع شو که از جنس ذهن هستند  است

آدمهای خاص. همه ما باید بیاییم آنجا اگر شما االن از فضای نه فقط   ،ت در مورد همه صادق استبمست است که رفته آنجا. این صح .عارف است

این در مورد شما هم صادق است.  ،یکتایی این لحظه خارج شدید و رفتید توی ذهن سرگردان هستید  



  نیست بالغ جز رهیده از هوا                                                                جز مست خدا                                           اطفالند خلق 

ودکیت و راست فرماید خدا ک                                                    لعب و لهوست و شما                                                دنیا گفت   

یر از آن اگر کسی آنطوری نیست طفل است بالغ غ .غیر از اینکه در فضای یکتایی این لحظه زنده به زندگیست .مردم اطفال هستند غیر از مست خدا

 رهیدند.  "باز"از  یا در اصطالح غزلمان خودان رهیدنداز من ذهنی  ،از نفس رهیدند ،جز افرادی که از هوا رهیدند .نیست

فقط روی خودتان کار  آیا فقط حواستان به خودتان است؟؟ ض کنیدوخواهید دیگران را عمیآیا ن ؟ایدتان رهیدهنفس ازیا آ .شما به خودتان نگاه کنید

 آیا دیگران را نصیحت میکنید؟ کنید ؟ می

که عقاید کنید تا ثابت کنید میاسترس دارید خشمگین هستید پس نرهیدید. بحث و جدل پس نرهیدید! کنید؟ میکنید پس نرهیدید. انتقاد مینصیحت  گرا

پس نرهیدید. پس بالغ کسی  ؟کنیدمیو فقط بخاطر آن است که صحبت  کنید تا مورد توجه قرار بگیریدمیصحبت  یینرهیدید. یک جا ؟شما بهتر است

لوغ این است که اول . طیف بوابسته هستیم. بلوغاول  .شویممیاز سه تا مرحله رد   Steven Coveyکاوی  نبه عشق رسیده و بقول استیواست که 

فکر کنیم. چطور  .برای اینکه یادمان بدهند که چطور از خیابان رد بشویمیا به ما برای کمک. و ا ذبرای غ. مثل بچه به پدر و مادرمانوابسته هستیم. 

 .سازیدمیفکرهای خودتان را خودتان شما در ناحیه نابستگی یعنی استقالل،  .هستنداینها طیف بلوغ بعد از آن یک مرحله دیگر مرحله استقالل است. 

کنید. هیجانات ان تامین میتخودتان را خوآورید و زندگی کنید. غذای خودتان را خودتان در میمیتقلید ن ندارید به کسی که برای من فکر کن.احتیاج 

از نظر معنوی مستقل هستید. یعنی شما مستقل از دیگران  .کنیدمیخودتان محافظت  را،. این فیزیک خودتان کنیداداره میخودتان را خودتان 

دارد که مرحلۀ وابستگی وجود هم یک مرحلۀ دیگری ، به اینجا رسیدیدی وقتاستقالل است.  یااین مرحله نابستگی  .توانید روی پای خودتان بایستیدمی

خوش و که خوش است و خوش است » :فتگمیما از این مرحله رد شدیم که متاسفانه و هزار متاسفانه اینکه موالنا در غزل اگر  . متقابل است

 «.است

همیشه به حرفهای من گوش ». رسانیممیبه مرحله استقالل نآنها را در  فرزندانمان. در تربیت بشویم غمگینذاریم که گمیما بنا را اصالً بر این ولی  

کنیم به عوض کردنشان شروع می. نهاآکنیم خودمان را به می. تحمیل سازندبما باید آنها را تربیت کنیم که فکرهای خودشان را خودشان . نه « بده!

 باشند. و اعمال خودشان  فکرهاینها باید منبع خالق آما بپرسید.  ه ازکوییم گمیداریم به آنها . کنیممی شانآنها را بدبختو

سوم:بخش   

یرم که یک گمیما یاد ن .استقالل مادی است ،استقاللهای مایا های ما تگیسناب زکنیم و یکی اها خیلی راحت وقت را تلف میرخی از ما ایرانیب

زنان هستند به آنها نصف جمعیتی که بینیم که یک قسمتی که میما در ایران هنوز هم ناً عل .که پول خودمان را خودمان در بیاوریممهارت خاصی را 

«.مهارتها را در خودتان ایجاد نکنید .درس نخوانید» :وییمگمی  

فرقی نمی  یا مرد، زن تچهل سال یا پنجاه سالش هسخب کسی که  !هیچی بلد نیستید ،یریدگمیفردا اگر طالق  ،شویدمیروید زن یکی شما که می 

از نظر مادی روی پای خود ایستادن  .خب خوش نخواهد بود! کسی که بالغ نشدهبایستد  ،تواندمیاز لحاظ مادی ن ،روی پای خودش کند. این کس اگر

توانم مینوید که چرا من از نظر مادی گمیو بعد هم  کندمیتلف هشت ساعت . خیلی راحت یک آدم چهل ساله وقتش را روز قسمتی از بلوغ است

  ؟خودم را اداره کنم



ان باید از طیف بلوغ سان «خوش است خوش است خوش است»وید گمیولی اینکه موالنا  .خب برای اینکه مسئول نیستی. حاال حرف ما اینها نیست

چقدر آدمها  .خودمان را چنان تربیت کنیم یستیمنحاال اگر بچه هم  .هایمان را چنان تربیت کنیم یا خودمان را چنان تربیت کنیمما باید بچه .رد بشود

توانند شاد باشند. شما از مینتوانند بایستند. میکنند برای اینکه از نظر مادی روی پای خودشان نمیدیگران هم آنها را کنترل دیگران هستند و  هوابست

ظب فیزیکتان موا ،ترستان باید مستقل باشید ،هیجاناتتان مثل خشمتاناداره از نظر  ،از نظر مادی باید مستقل باشید .نظر فکری باید مستقل باشید

کند که میاالن وفاداری ایجاب »وییم که گمیاندازیم گردن دیگران. میکنیم و میباشید. خیلی از ما ایرانیها مواظب بدنمان نیستیم. خودمان را مریض 

د. کنمیایجاب نوفاداری  ! نه «شما بیایید ما را نگه دارید!  

مریض نشوند و  .سالم نگه دارندزن و شوهر هم هستند هر کدام باید سعی کنند خودشان را از لحاظ فیزیکی  اگر .هر کسی مسئول خودش است

و کار من هم اصالً جواب دادن به تلفنها و  ،دریافت میکنم در روز ناز آنجا که من مقدار زیادی تلف .صحبتهای ما به اینجا کشیدکه ورزش کنند. حاال 

خوش است خوش است خوش وید گمیو اینکه موالنا )ها ویم که بیشتر ناخوشبختیگمیولی دارم تجربه ام را به شما  .سواالت مردم هم که نیست

کسی که مریض است و پول ش است ؟! اش را ندارد بدهد چطوری خوولی وقتی که یک کسی اجاره خانه ...خوش است مویگمیوقتی که و  (است

مسئولیم !  این وظیفه ما است واز طیف بلوغ بگذرانیم. که خودمان را  یمما مسئول هست .تواند خوش باشدمیدکتر ندارد بدهد چطوری خوش است؟! ن

.قضیه حاال بگذریم از این  

  کیت و راست فرماید خداکود                                                                                                  هوست و شماللعب و گفت دنیا 

ما در فضای یکتایی این لحظه باشیم بازی را  کهوقتیالبته  .بازی است «این دنیا بازیچه است» وید:گمیگفته خدا اینها را از قرآن دارد وید: گمی

هایش جدی ن را جدی گرفتیم. ولی برای یک کودک اسباب بازیآولی ما رود. مید و آامروزهست فردا نیست. فرم می .بازی فرم است .بینیممی

ها وسایل آن پس همین کودک هستید و ،و آنها را جدی گرفتید چسبیدید ،و به آنها متصل هستیدکه دارید  های شما و آن چیزهایاگر اسباب بازی .است

 بازی هستند. 

بی ذکات روح کی باشد ذکی؟                                                                                                        بیرون نرفتی کودکیاز لعب   

جمله بی معنی و بی مغز و مهان                                                             جنگ کودکان                                  ن همچوجنگ خلقا  

 ؟؟ اسباب بازی شما ماشینتان است!شما اسباب بازی دارید ،حاال شما از خودتان بپرسید اگر از اسباب بازی بیرون نرفتی پس تو هنوز کودک هستی.

اسباب بازی دارید و به آن تان است؟ باورهای دینی ؟هایتان استباور ؟فکرهای جدیتان است ؟فکرهایتان است ؟تان استبچه ؟همسرتان است

 چسبیدید؟ 

، آنها لعب و اسباب بازی است. (این میخانه است تکه گف) ،به غیر از فضای یکتایی این لحظه ،به اصطالح مذهبی غیر از خدابه هرچه که چسبیدید 

یعنی آتش  یزک). پس تو هنوز کودک هستی ،از اینها پاک نکنی و روحت را اگر .و این توهم رااسباب بازیها را  این تخیالت وبه تو اگر آتش نزنی 

. اگر از توی این ذهن متولد .یعنی من ذهنی را اگر نیندازی.)روح حیوانی منظور ما من ذهنی است( اگر روح حیوانیت را نیندازی  (و انداختن.زدن 

توانی خردمند می چه زماندر اینجا مثبت است.  "زکی"زرنگ و باهوش باشی؟ ان در این جه توانیمی چه زمان. پس تو هنوز کودک هستینشوی 

  !هابا این اسباب بازی !با این چیزهایی که به تو متصل است توانی باشی! میباشی؟ نه ن



مقداری چوب دارد. این چوب و آن یکی مثالً یک کودکی مقداری سنگ  جنگ خلقان همچو جنگ کودکانکنند. مردم سر اسباب بازیها با هم جنگ می

جنگ میکنند. جنگ مردم بوسیله من این کودکان  گ.سر این چوب و سن ،افتند به جان هممیاینها  .داردمیو آن سنگ او یکی را بر دارد میاو را بر

غز و پست بی م .معنی استجنگشان بی .هم به خیاالت چسبیده و جنگشان هم با شمشیر چوبی استها کنند. منمیها با هم ستیزه ذهنی است. من

نتیجه بی .معنی استبیخواهد انجام دهد میمعنی است. تمام کارهایی که من ذهنی از طریق ستیزه یعنی بی (مهان یعنی ذلیل شده و پست.)است. 

در آن درد است.دهیم میبرای اینکه هر چه که با من انجام   .است  

برکت  تا فرینیدو از آنجا بیا یداین لحظه باشاین است که شما در فضای یکتایی  ،آفریندمیخوشبختی  ،آفریندمی تنها چیزی که در این جهان سامان 

درد باشد. تنها راهش کنید بیمین آن چیزی که خلق روو در بی ،اعمالتان به .زد به فکرهایتانایزدی بریعشق شراب ایزدی و  ایزدی، خرد ایزدی،

جمله بی معنی و بی  وید کهگمیاین فایده و برکت ندارد. برای همین  ،کنند و از وسطش یک چیزی در میادمیبا هم ستیزه این است. این که چند نفر 

 مغز و مهان.

رانند اینجا ای فتی میکی ه                                                  چون جماع طفل دان این شهوتی                                                    

  و غازیمیبا جماع رست                                                       بازیی                                                       ن جماع طفل چی بودآ

از جنس باور نیست. که خدا  ! اماباورراجع به ستیزند؟ میبا هم مردم واقعاً راجع به چه  ،که با هم بستیزند سر این وید این شهوتی که مردم دارندگمی

شما اجازه بدهید که من حرف » «دانم.میمن  ودانید میشما ن» «باورهای من بهتر از باورهای شماست.»ویند: گمیاز جنس باور نیست. که زندگی 

«حق با من است. من بلد هستم و شما بلد نیستید.» «بدهید.بزنم و شما گوش   

کنند. از بزرگترها یاد میهم عشق بازی  ها هم باوید بچهگمیولی   «!آن چیزهایی که شما دارید را بدهید به من»دعواها سر این چیزهاست. یا  

یک مرد قوی هیکل  .یک جنگجو غازییا  میبازی یک رستعشق اینها دارند بازی است در مقابل این شهوتی کهولی این بازی است.  .ندریگمی

(برای همه این را بلد هستند. ...زندمیاین را تمثیل )کند یک جور دیگری است. میعشقبازی که   

کند و در جهان سامان این را باردار می ذهنتان. ریزد به نی لحظه هستید و برکت ایزدی از شما میساب کنید که شما در فضای یکتایی آشما ح 

ها کجا!  "من"و جنگ آفریند. این کجا می  

ن هم بدتر که از آذارند گمیرا سر جای آن  میبعد یک رژی .برندرا از بین می میشوند و یک رژیجمع می .شانکنند بر اساس منمیمردم ستیزه 

از جنس ، شینه مردم از جنس یکتایی بشوندند. باید بیاهبا شکل و قیافه دیگر. چرا؟ برای اینکه از فضای یکتایی نیافرید ،کنداست. همان کارها را می

و بازی و دروغ و کلک تسستیزه نکنند و حرص نزنند تا سامان ایجاد بشود. با ستیزه و سیا .زندگی جریان پیدا کند به ذهنهایشانو زندگی بشوند 

وید. گمیشود. دارد اینها را میشود و زندگی شخصی ما هم درست نمیجهان آبادان ن .شودت نمیاینها کار درس  

الینفعی آهنگشان  جمله در                                                     جنگشان                                                جمله با شمشیر چوبین   

شمشیر "کنند. چوب دارند توی دستشان. میمانند کودکان. کودکان با شمشیر چوبی جنگ  ،کنندمیچوبین دارند جنگ  آنها با شمشیروید که همه گمی

 من ذهنی توهم است. این چه آید. اصالً میویم. هر دو توهم است و هر دو از من گمیمن یک چیز  ویید وگمیتوهم است. شما یک چیزی  "چوبین

(الینفعی یعنی هیچ سودی توی آن نیست.) .همه در الینفعی است ؟چیزی است  



ما این را باید بفهمیم. وقتی که ما من داریم و فکر  .شودمیدرد ایجاد کنید دارید خلق می دارمندرست هم هست برای اینکه شما وقتی از فضای  

!شوددردی بیافرینید. نمیزیبایی و بی، سامان، نظم، توانید بزور با دعوامیما نششما از طریق ستیزه نیافرینید. حتماً درد ایجاد خواهد شد.  ،کنیممی  

زند میشود آهنگ انسان طوری باشد که هر سازی میی یعنی هیچ سودی در آن نیست. عالینف .قانون زندگی است و موالنا دارد توضیح میدهداینها  

یرند و بد هم را گمیایراد  از همدیگر . وقتیکنندمیستیزه  کنند،میبا همدیگر جدل  وقتی ،من دارند کهوقتیناساز باشد. آهنگ بد دربیاد. انسانها هم 

شاند سر نولو این که این گروه، گروه دیگر را به زمین بزند و ب .هیچ چیز توی آن نیست ولو اینکه پیروز بشوند .تماماً در الینفعی هستند ...ویندگمی

به این حرفها گوش بدهند.  مگر اینکه ر نخواهد آمد. بدتر خواهد شد.جایش! هیچ چیز از این د  

وید که :گمیدارد علت را حاال   

ست یا ُدلُدل پییکین براق ما                                                           سواره بر نیی                                       جمله شان گشته   

این چوب را  .شانهایدو تا پا بینذاشتند گمیداشتند و یک چوبی را برمی .اینطوری بودیمآید که ما مییادم  .بازی میکردند کهوقتیها قدیم بچه در

شد میبه زمین که کشیده دویدند. چوب هم و می هایشانپا بینزدنند به چوب می .رفتند توی دستشانگمیرفتند و یک چیزی را به عنوان شالق گمی

گر جنگ یو با همد یعنی شمشیردارند که . و یک چوبی دیگر را برمیسواره بر نیوید که گمیدارد آن را  «.این اسب ما است»فتند که گمی

کردند. می  

 .ستیزند همین استمیاگر  .کندمیستیزند فرق نمیاگر  ،ستیزندمیاگر با هم  ...اییا هر وسیلهکه از طریق رادیو و تلویزیون و  میتمام مردحاال 

ای بود که حضرت رسول رفت به راق همان وسیله نقلیهب   « راق ما است.این ب  » :ویندگمیشان است. سوار نی هستند و نی شان همین من ذهنی

این من ذهنی که  ،این چوب»وییم گمیهم ما   «.شدیماین از نژاد دلدل است این چیزی که ما سوار »وید گمیاسب ایشان بوده. که ل هم لد  معراج و د  

«و از رخش رستم است. . این از نژاد دلدلشودنمیاز این بهتر ایم، دیگر هیچ چیزی هسوار شدما   

بلکه آن هست که سوار شما  ،نه شما سوار آن نیستید» :ویدگمیولی موالنا  «.شودمیوییم بهتر از این نگمیاین فکرهای ما و این چیزهایی که ما » 

د. شکزمین می رویچوب را آن ولی در اصل پاهای آن بچه است که  .کند که سوار چوب استمیچرا؟ آن بچه ای که سوار چوب شده فکر   «!است

شد؟ جان شما، اصل شما، پای شما. پای زندگی شما. ک  من ذهنی شما را می چه کسی  

اینکه یک چوب به زمین کشیده  ازرغیه تواند بدود! وقتی که چوب را به زمین میکشد بمین چوب را روی زمین نکشد که بهتر آبچه  حاال اگر

کند و حاال میذهن ما هم دارد به ما کمک کنیم که سوار بر فکرهایمان هستیم میما هم فکر  ! کندمیکار دیگری نکه  ،ذارد بچه بدودگمیو نشود می

ما بوده.  که ذهنمان هست که سوارفهمیدیم   

راکب و محمول ره پنداشته                                                 افراشته                                                     حاملند و خود ز جهل   

یعنی آنها سوارما  .دهیممیو رکاب  درست شدیممن ذهنی ماماً از جهل کنیم و تمیذهنی را حمل    ما من .کنند چوب رامیوید که اینها فقط حمل گمی

کنیم که ما سوار بر آن هستیم. کند و ما فکر میچوب را حمل میکه بچه  مثل .هستند  

اسب تازان بگذرند از نُه طبق                                             محموالن حق                                                     باش تا روزی که   



شوند. شما یک می حقیقیاسب سوار باالخره تازانی هستند که شوند اینها اسبمیکسانی که سوار زندگی تو همین را ادامه بده و این را فقط بدان که 

دریا این را حمل  .سوار دریا است ”بط“این  .زندگی بشوید شما سوار زندگی هستیدرویداد این لحظه را قبول کنید و از جنس لحظه اگر تسلیم بشوید و 

الزم نیست  دیگر شما کند.زندگی دارد کارها را درست میبرای اینکه  استدیگر خیالتان راحت  ،بشوید ”بط“جنس  ازدریا زندگیست. شما  .کندمی

مسئولیت شما این است که این یکتایی را حفظ کنید. کند. زیاد فکرکنید. برای اینکه زندگی دارد از طریق شما فکر می  

این لحظه را که زندگی است وسیله  .بندیممیما این لحظه را  هاست کرنج کار موقعی «.رنج کار دیگر از بین میرود»وید که گمیدر پایین هم 

خیلی رنج در آن موقع است که کار رنج دارد. . آیدمیکار بوجود ستیزیم. اینجا هست که رنج میبا این لحظه  .آینده برای رسیدن به آیندهکنیم برای می

توانید حل کنید.میو ن شما اگر بخواهید که با من ذهنی مسائلتان را حل کنیددارد   

ح ی هت ز  الف ل ک روج  الن عُ م                                                                                     ک                     یه و  المل  وح ال  الر   جُ عرُ ت     رو 

روح صالحان به امر خدا بسوی او عروج » خوانممیعربیش را دیگر ن .معنیش مهم است من اینجا نوشتماینجا یک خط عربی است و بخاطر اینکه 

بسوی زندگی. و سپهر و فلک  .کند بسوی آسمانمیعروج طبیعی  بطوراصل شما اگر شما تسلیم بشوید این  ،هوشیاری حضور ما ،روح ما «.کندمی

لرزاند. را می  

گوشۀ دامن گرفته اسب وار                                                                  دامن سوار                             جمله تان همچو طفالن   

   کی دویدمرکب ظن بر فلکها                                                                            ظَّنَّ ال یُغنی رسید                          انَّ الز حق ا

این چوب را  .ها بلند بوددر قدیم دامناین است که  منظور از دامن سوار) .وید همه ما انسانها مثل طفالن دامن سواریمگمی. ویدگمی میخیلی چیز مه

و همینطور گوشه  شدندمیسوار نها هم چوب . بعضیدامنشان را گرفتند و سوار شدندگوشه رفتند تا سوار اسب بشوند مثل این بود که گمیکه 

(کردند.میدر حالیکه آنها دامن را حمل ! این دامن هستیمفتند که ما سوار گمیو  ندرفتگمیدامنشان را   

ما هر لحظه هوشیاری  اگر .ذاردگمین فکر ما را لحظه ای آرام ای که دائماً آن را گرفتیم. اصالً پوشش فکری ما است  میندامن چی هست؟ دامن ه 

!این اسب نیستشدیم. و سوار  ایمرفتهامن فکرمان را گدپس  ،هر لحظه که از یک فکر باخبر هستیموداریم  میجس  

 .پیغام رسیده که بدرستی که فکر کافی نیستاین  ،از خدا ،وید که از حقگمیدارد  ! آن هست که سوار ما است این فکر را داریم حمل میکنیم،ما  

برای رسیدن به خدا. ،وید که فکر کافی نیستگمی .داردبا باورهای دینی هستیم  هویتهمپس کسی که دینی هست باید توجه کند این همه که ما   

(.استرمز زندگی  )فلک ؟ی دویدکها ک  فل روید که مرکب و اسب فکر بگمی. بعد تیعنی بدرستی که ظن یعنی فکر کافی نیسانَّ الظَّنَّ ال یُغنی    

 هعتخطاین دین دیگر دیگر را  ؟ هستیم هویتهمپس چرا ما اینقدر با فکر  ! رسیمرسیم؟ نمیمیی به خدا از طریق فکر رسد؟ ما ک  میی به خدا ک   

برای اینکه  .کندمیاست. پس من ذهن هست که این کار را  ستدین او درثابت کند که دین او غلط است و  همه فکر و ذکرش این است که ...میکند

، امنیت است. برای اینکه تعداد زیادی از آدمها ت است. این عدم امنیت مننیاماز کنم این واقعاً میعدم امنیتی که من حس خواهد ثابت کند که این می

به زندگی زنده بشویم. و که ما ستیزه نکنیم  امنیت واقعی این استستیزه کنند. تا با من شریک هستند   

هاالتُماری الشَّ                                                            ین  فی ت رجیح  ذا                                               اغلب الظَّن   مس  فی تُوضیح   

وید:گمیخوانم که میاش را خوانم فقط ترجمهمیدهد سطرعربی است من نمیاین را دارد توضیح  ارهدوب  



بنابراین آن بهتری را  .ن یکی استآاست که یکی بهتر از  شخصم ،مادو فکر داریم ی دهند. وقتمین را ترجیح آتر باشد البغگمان هر کدا م  از دو

ن آبه و یعنی وقتی به فضای یکتایی این لحظه رسیدی  «توانی بکنی.میفروزان هیچگونه جدالی نآفتاب  هرگز برای روشنیولی تو » .زینیمگمیبر 

مقایسه با آن این را . وقتی که زنده شدی این چیزی نیست که بگویی من دحرف بزنی دتوانیمی. روی این دیگر شما نزنده شدی این یک فکر نیست

آید و ما آن فکر قبلی را می بهتر کهخورد. قبالً این را داشتیم. یک فکر را میقبلی فکر آید و میاین فکر  .شود با هم مقایسه کردکنم! فکرها را میمی

این دیگر از جنس فکر نیست. ،شویممییعنی ما به آن زنده  .شودولی وقتی آفتاب زندگی در فضای یکتایی این لحظه زنده می .کنیممیرها   

  از پای خویش دمرکبی سازیده ای                                                                  نگهی بینید مرکبهای خویش                                آ

همچو نی دان مرکب کودک هال                                              و ادراک شما                                                وهم و فکر و حس   

که متوجه  ن بچهآکردید مثل ن من ذهنی که حمل میآکه  شویدمیو متوجه بینید مییک دفعه  ،این آفتاب که غیراز فکرست در شما طلوع کرد کهوقتی

«مرکب من پای من بوده نه این چوب!کشیدم...به زمین میکه ای بابا من این چوب را »شد که   

ب من است حواستان به این بوده که این اسشما ولی  . مرکب شما زندگی بوده نه این من ذهنی ،شویدمیمتوجه  ،به این آفتاب دویشزنده بهم اگر شما  

دهد در حالیکه این آفتاب باید راه یاین راه را به من نشان م ،کندمیبه من کمک  دارمناین فکر کند. میاین به من کمک  و من سوار این اسب هستم.

 را به شما نشان بدهد. 

  نگهی بینید مرکبهای خویش ***مرکبی سازیده اید از پای خویشآ

 وهم و فکر و حس و ادراک شما ***همچو نی دان مرکب کودک هال

 یعنی آگاه باش و هال) !ببین این را ن نی یا چوبی است که بچه سوار شده.آحس شما و ادراک شما مثل  ،فکر شما ،وید آگاه باش که این وهم شماگمی

 .سوار چوب شدهمثل آن کودکی هستید که  ،فکر کنید که سوار من ذهنی هستید و اگر شما باز هم سوار من ذهنی بشویدپس است جمع باشد. وح (.ببین

...وهم ما فکر ما و حس ما (هال یعنی همین االن بیدار شو!)حاال دیگر بیدار شو.   

تان. هرکسی که قضاوت ایم که شما ببینید ولی نبرید به ذهنبارها گفته .کنیمو شروع به قضاوت میبینیم میکنیم؟ یک چیزی میما چقدر قضاوت  

رود.میبسوی صحرا  .رودمی "باز"چسبد دارد بسوی کند و به قضاوتش میمی  

پس این دو تا خط کامالً برای شما این مثنوی بقیه دارد ولی اجازه بدهید که ما غزلمان را بخوانیم اگر وقت شد بقیه آن را برایتان خواهم خواند.  

  : که گفتمشخص شد که در اول غزل خواندیم 

 خوشست جا مرا که خوش شبت گفت ***خوشست صحرا که گفت  بط به باز
 

ناخوشست سرت که پیما تو راه ***خوشست سر مرا که من بنهم سر  

 بخش چهارم:

خوشست زیبا یوسف نظر در      مسکنم                                                                                              بود تاریک که چه گر  



ما  یوسف قبل از این که به پادشاهی مصر برسد، افتاد در چاه و سمبلیک چندبار خدمتان عرض کرده ام، ما یوسف هستیم. ما هوشیاری هستیم. جنس

که می دانید یوسف به جنس خدایی است. یوسف سنبل زیبایی و عشق است. اصل ما هست که فرض کنیم اسمش را گذاشتیم یوسف و همانطوری 

شود پادشاه مصر. مصر سنبول محدودیت، آید و میافتد توی زندان. از زندان هم در میرود و میوسیله برادرانش می افتد در چاه. حاال از چاه می

شاه هرچیزی که در ذهن اتفاق چاه سنبول فکرهای ما و پادشاهی مصر پادشاهی محدودیت ما. یعنی ما جدا بشویم از ذهن و ذهن را نگاه کنیم و پاد

افتد باشیم.می  

کنیم. ما هم گفتیم به عنوان کامالً مستقل از رویدادها ما پادشاه رویدادها هستیم. پس رویدادها روی پادشاه اثر ندارند. دارید راجع به یوسف صحبت می

در حال تکامل هستیم. درست است که می گویم بچه هست توی شکم هوشیاری می آییم توی این جهان، ن ه ماه در شکم مادرمان هستیم. در این نه ماه 

شویم دوباره وارد یک گیرد آن عکس را نگاه می کند. وقتی زاده میمادر ولی واقعا بچه نیست! بچه در حال تحول است. معموالً ذهن یک عکس می

شویم به نام ذهن که از آن هم باید زاده بشویم. رحم دیگری می  

خورید و فقط یک جورغذا دارید، ادرمان که هستیم اگر یکی بیاد به ما بگویید که : ببین توی این تاریکی که شما هستید و خون میدر توی شکم م

های دیگری هستند، دنیای دیگری هست اصال. خورشید هست! می گوییم: برو دنبال کارت. باور نمی بیرون آفتاب هست، صورت مادر هست، آدم

 کنیم.

لی مانور نداریم در شکم مادر. وقتی زاده می شویم بالفاصله یک اسمی روی ما می گذارند، که اولین مفهومی هست که دور ما می پیچند و آنجا ما خی

 ما هم قبول می کنیم که این ما هستیم و این اسم ما هست این.

با همه این ها هم هویت می شویم. پس می رویم توی شکم  بعد از آن شروع می شود مفهوم ها و ما می رویم توی مفهوم ها و می رویم توی ذهن و

ایی این یک باشنده دیگری به نام ذهن، که بیشینه مردم االن آن جا هستند. از اینجا هم زندگی ما را می کشد بیرون. زاییده می شویم به فضای یکت

تکامل هستیم. حاال یکی مثل موالنا می خواهد بگوید که : ببین ته چاه. حاال دومی چاه است. چون   Processلحظه. پس در رحم دوم هم ما در حال 

 وقتی ما با باروها هم هویت هستیم. با دردهایی که در این راه ایجاد می شود هم هویتیم. 

ویم. حاال ماما کی هست؟ ما خودمان هستیم. ماما زندگی چرا درد ایجاد می شود در ذهن؟ برای اینکه ما بفهمیم به وسیله درد، که ما باید زاییده بش

 هست. شما مسئولید خودتان را از داخل رحم ذهن بکشید بیرون. 

گوید. حاال به این شخصی که توی ذهن است اگر بگوییم که : جهان دیگری وجود دارد، که خورشید وجود دارد. که پایین می  

 که این فلک نادر مینا خوش است

 روح و ستفرشته تسبیح تابشکه تو اصال خورشیدی. پایین می گوید: 

 

تو می توانی مثل خورشید بدرخشی. و خدا می تواند از طریق تو خودش را بیان کند. تو عشق را می توانی هرلحظه در این جهان پخش کنی، ما 

من اینجا خوابیدیم... چی بیرون خورشید وجود دارد، مادر وجود باورمان نمیشود. همان طوری که بچه در شکم مادر می گفت: برو دنبال کارت، 

گویی؟دارد... مادر چی هست؟ خورشید چی هست؟ چی می  



ود االن هم همین را می گوییم. به یک عده ای می گوییم: که بابا زندگی بی دردسر وجود دارد. بی درد وجود دارد. عشق وجود دارد. زیبایی وج

دارد. خدا وجود دارد که عین زندگی هست و تو اون هستی. می گوید: برو دنبال کارت!  نه فقط ستیزه وجود دارد. شمشیر دارد. برکت زندگی وجود 

 چوبین وجود دارد. فحش و انتقاد وجود دارد. مرگ بر فالن وجود دارد، ولی ما چیزی به نام عشق و زیبایی و فالن نمی بینیم.  

ستیم. افتاده ایم توی چاه فکر و درد. حاال می گوید: درست است که مسکن ما حاال تاریک هست، )بط دارد این خیلی خ ب. پس االن ما همان یوسف ه

هم  گوید. یادتان باشد از اول شعر یادتان باشد( اما مثل شکم مادر نیست اینجا!  اینجا ما مانور داریم. اینجا فضای دیگری هست که هوشیاریها را می

باز با همدیگر هستند. یعنی به عبارت دیگر: زندگی میلش به این است که شما را از این جا بکشد بیرون. اصال این یک جریان  با ماست. اینجا بط و

می طبیعی است و شما نگرانش نباشید، مثل راه رفتن بچه. پس این نظر با ما است. حتی بدترین وضعیت ما که االن بعضی از ما تویش گرفتاریم، 

این ها همه چاه یوسف است!  اگر «  ردم زیاد است و اصال زندگیم کار نمی کند و فقط استرس هستم و خشم دارم ترس از فالن دارمبابا د»گوییم: 

ماست. ما می نظر یوسفی، نظر زندگی در تو زنده بشود این ها همه زیباست. حاال ببینیم که نمی شود؟! یعنی ما االن نباید خیلی گیج باشیم. زندگی با 

نیم هوشیار بشویم به زندگی درست با تسلیم و پذیرش این لحظه و ما از جنس زندگی بشویم. اینقدر که می فهمیم. توا  

به باال خوش است دوست چو در چاه بود، ّچه خوشست                                                                                  دوست چو باالست  

ا االن در چاه زندگی، )این سنبولیسم چاه، خیلی در ادبیات آمده است. در همه جا هم هست. در فرهنگ ما هم هست.( و چاه هرجا هست حاال اگر شم

 یعنی چاه فکر و آن چیزی که از چاه می خواهد بیاید بیرون اصل شماست. یوسف است. 

. اگر گفتید منتظر کی هستند؟در بیشتر ادیان یک کسی باید دوباره بیاید مثل مسیح. همه منتظرند  

منتظر کسی هستند که همین االن می خواهد ظاهر بشود و تنها کسی که جلویش را گرفته همین شمایید. همین یوسفی خودتان هست که می خواهد 

یح همین االن از درون شما، از بیاید. آمدن مسیح، نه این که مسیح دوباره می آید. یک آدمی، ما می بینیم که مسیح می اید. نه اینطوری نیست. مس

ودتان ذهن می خواهد زاییده بشود. اصل شما از خودش می خواهد آگاه بشود و شما نمی گذارید. تمام دردها هم درد زایمان است. شما مسئولید که خ

 را متولد کنید. 

ه خوش استحاال می گوید:  غصه ها و دردهام که من گرفتارم، اگر یک لحظه . خیلی واضع است. در ته چاه االن بین دوست چو در چاه بود چ 

شم من و تسلیم بشوم دوست با من است. یعنی زندگی و خدا با من است. اگر آگاهانه از او هوشیار بشوم، نظر او می آید. دیگر نظر من نیست. االن چ

 من ذهنی یک دید دارد، و زندگی هم یک دید دیگر. تو دید زندگی را بگیر!

االن خوب است. ما در تکامل هستیم. ما در حال زایش هستیم. اگر زاییده شدیم و رفتیم باال. اگر یوسف هم که از چاه آمد باال رفت چاه خوب است. 

لحظه  افتاد زندان. از زندان هم آمد بیرون، پادشاه محدودیت شد. شما هم همین طور هستیم. پادشاه محدودیت هستیم. محدودیت همیشه هست. در این

«من پانصد دالر پول دارم، این محدودیت بزرگی هست و من نمی توانم بپذیرم.»الن میگویید: شما ا  

اره مالیات شما پانصد میلیون دالر پول دارید باز هم محدودیت دارید. االن هرجا دلتان می خواهد می روید. پانصد میلیون دالر پول داشته باشید، اد 

اشید. خیلی ها می خواهند شما را بگیرند و پول از شما باج بگیرند. آزاد دیگر نیستید. مردم شما را می شناسند. دنبالتان شماست. باید نگهبان داشته ب

 آن محدودیت نیست؟



 محدودیت همیشه هست. شما باید محدودیت را بپذیرید. محدودیت زندگی نیست. همیشه هرکار بکنید محدودیت هست. شما باید باهاش دوست باشید.

گوید:ر هم موالنا میدر سطر آخ  

و تنها خوش است مفخر تبریز شهم شمس دین                                                                                          با همه فرخنده  

. این را از حاال بگویم: می گوید.آن چیزی که باعث افتخار تبریز هست، باعث افتخار تمام وجود است، همین هوشیاری حضور است که شما هستید

 اصل و یوسف شماست که شمس دین نام است. برای اینکه آفتاب هدایت کننده ماست. آفتاب زندگی هست.  

د که ما در فضای یکتایی این لحظه زنده بشویم به آن. که این با همه دوست هست، با همه دست می دهد با تنها آفتابی است که ما را هدایت می کن  

 همه فرخنده است ولی تنهاست. تنهاست یعنی یکتاست.

ید این فرم که ذهن است را ما همه از طریق یکتایی می توانیم متحد بشویم. از طریق فرم که نمی توانیم. فرم ها که نمی توانند با هم یکی بشوند. ما با

ما همه از  ول کنیم بیاییم به فضای یکتایی این لحظه و آن موقع با هم متحد هستیم.  الزم نیست که با هم متحد بشویم چون متحد هستیم. برای این که

ت بشویم. همه را بپذیریم ولی یکتا جنس خدا هستیم، و جنس خدا هم یک چیز بیشتر نیست. پس با همه دوست است. ما االن با همه می توانیم دوس

 باشیم. دارد آن را می گوید.

در طلب گوهر رعنا خوشست  در بن دریا به تک آب تلخ                                                                                                        

دار شدیم. متوجه نشدیم که این غصه ها برای زاییده شدن ذهن شدیم. با چیزها هم هویت شدیم. غصهپس ما فهمیدیم. اول شعر آمدیم به این جهان وارد 

دیگر! بود. دردمان آمد که هرچی گرفتیم رها کنیم، بلکه از این ذهن بیاییم بیرون. درد را هم چسبیدیم به خودمان اضافه کردیم. حرص همین هست 

کنیم. تباها درد را هم به خودمان اضافه میاش« هرچی بیشتر بهتر.»وقتی می گوییم:   

من ذهنی با ستیزه و اضافه کردن خودش را درست می »تشخیص نمی دهیم که هرچی می آید به خودمان اضافه می کنیم. برای اینکه، گفتم چرا: 

 کند.

شویم ما. بعد از اینکه این چیز سفت را درست ستیزه می کنیم سفت می شویم. هر چه ستیزه می کنیم بیشتر جامد می شویم و آن توی زندانی می 

ه را هم کردیم، یواش یواش به آن اضافه می کنیم. حاال می گوییم: آن محتوای ذهن ما آن تو هست. آن ساختمان را هم به خودم اضافه کردم. آن تجرب

ام. فامیلم را دوست من است. آن را هم به خودم اضافه کرده به خودم اضافه کردم. این درد را هم به خودم اضافه کردم. آن آقا هم من را قبول دارد و

اش را سفت نگه دارد وتعین و جدایی را کند، ضمن اینکه ستیزه می کند پوسته بیرونیام. همه چیز را یکی یکی اضافه میهم به خودم اضافه کرده

ن. بزرگ کن. ستیزه کن سفت کن و پوسته بیرونی را سفت کن! که ما تثبیت بکند. یواش یواش خودش را جدا و بزرگ می کند. دائماً ستیزه و سفت ک

 جدایی را تثبیت کنیم. 

ها. خواهر و برادرها. می دانید برای چی این همه ستیزه و جنگ ادیان، سیستم های سیاسی و آدم ها با هم، زن و شوهر ها با هم، والدین با بچه

مال تو را بده به من تا مال »سفت کنند که جدایی را تثبیت کنند و بعد یواش یواش ستیزه بسازند.  شان راهست؟ برای اینکه پوسته بیرونی من ذهنی

«من زیادتر بشود  

تر بشود. مان گندهبرادر خواهری نصف نمی شود. یک کاری کنیم مال من زیادتر بشود. برای اینکه این من ذهنی  



دهد. شما اگر میل ندارید دردها را به خودتان خیص نمی دهیم. برای اینکه من ذهنی تشخیص نمیکنیم. چون تشاشتباهاً دردها را هم آن تو اضافه می

کند. از خودتان سوال کنید. اضافه کنید این ترس، خشم، رنجش و گرفتاریها برای شما چکار می  

کند؟ برد. این دردها این ترسها در شما چکار میاینکه شب خوابتان نمی  

 بله می گوید:

طلب گوهر رعنا خوشست بن دریا به تک آب تلخ                                                                                                       دردر   

ها درست شده است.شدگیدار ذهنی. هوشیاری که از دردها و هم هویتآب تلخ همین هوشیاری ذهنی است. هوشیاری من  

کنیم. خوش است.ین دریا و همچنین ته این آب تلخ. ولی ما داریم گوهر زیبا را، )رعنا یعنی زیبا( را داریم طلب میدر ته ا  

کنید، خوش است. ولی اگر من دارید و زندگی را اگر شما این لحظه تسلیم هستید و از جنس زندگی هستید و به عنوان زندگی، زندگی را جستجو می

کنید کارتان خراب است. یز جستجو میبصورت مفهموم در یک چ  

رسیم. کنند که مالقات خدا به صورت جسم است. یعنی من یک جسمم و خدا هم یک چیزی هست که باالخره در آینده ما به هم میبعضی ها فکر می

ن را از این ذهن متولد کنید. همچین چیزی نیست، منتظر نباشید!  باید خودتان را تبدیل کنید و متولد کنید. شما فقط الزم است، خودتا  

 موالنا می گوید: )اولش اینطوری شروع می شود( 

 هر انسانی وارد ذهن می شود. شما دیده اید تا حاال انسانی باشد که از شکم مادرش بیرون نیامده باشد؟  نه!

ه است. یعنی همینطور که ما باید از شکم مادرمان بیرون هیچ انسانی هم نیست که از شکم ذهن بیرون نیامده باشد. موالنا هم این جریانات را طی کرد

شود که نیاییم بیرون اگر که قرار باشد معنوی بشویم.بیاییم در جهان معنوی هم، در این جهان هم باید از شکم ذهنمان بیاییم بیرون. نمی  

شوند و از آنجا زاییده می شوند. این همیشه یادمان باشد. به همه از آن شکم میایند بیرون می روند وارد شکم یک باشنده دیگری به نام من ذهنی می

شویم آگاهانه زاییده می شویم. هوشیارانه زاییده می شویم.عنوان هوشیاری. منتهی این دفعه که ما زاییده می  

شود.  نمی شود یک دفعه یک وردی بخوانند که ما به هوشیاری برسیم. یک همچین چیزیشود زاییده شد. نمیبی خبرانه نمی  

هیم از شما همین که آگاهانه درد می کشید. به دردهایتان نگاه می کنید. این همین آتش نمرود هست دیگر! آتش نمرود که می گوید. ما االن می خوا

یجان من ذهنی چیزی دست بکشیم و نمی توانیم. می ترسیم. آتش نمرود این است که بپری تویش و ببینی که گلستان شد. نترس. ترس غالبترین ه

کند. حتی دردهایمان را که میخواهیم بیندازیم می ترسیم. است. با ترس کار می  

نه. نه من زحمت کشیدم روی این. نمی توانم ببخشم. »می گوید: « شوهرت را ببخش»یک ذره فکر می کند. « شما فالنی را ببخش.»می گوییم: 

«شود. این را نمی توانم ببخشم.نمی  

است. اگر ببخشی خودت خالص می شوی. نمی تواند ببخشد. می ترسد ببخشد!بابا این درد   

وطی گوینده شگرخا خوشست بلبل نالنده به گلشن به دشت                                                                                                  ط  



ل هستیم. تمثیل هست. طوطی هم ماییم. بلبل، گلشن فضای پذیرش این لحظه. دشت ذهن ما. یعنی شما در پس بلبل که مینالد. بلبل کی هست؟ ما. ما بلب

نالید مثبت است این جا. همین که بلبل آواز می خواند یعنی می نالد. هم در گلشن است نالید. میخوانید، در حالی که میآن واحد در حالی که آواز می

دشت. شما هم در زمان هستید هم در فضای یکتایی این لحظه. نمی شود فقط در زمان باشید. نمی شود فقط هوشیاری که فضای یکتایی است و هم در 

 جسمی داشته باشید. 

گوید. شما زندگی هرچی که می گوید همان را می گویید. ولی شما گویید: به عنوان طوطی، شما طوطی هستید. زندگی می، شما که میطوطی گوینده

شکر « با شکر کاری ندارم من.»گویید. این خوب است. نه که فقط بگویید. خورید، در فضای یکتایی این لحظه شکر می خورید و هم مییهم شکر م

 همین شراب زندگی است. 

این فلک نادر مینا خوش استتابش تسبیح فرشته است و روی                                                                                       ک  

توانید به پاکی یاد کنید؟ وقتی که از جنس خدا بشوید. اول باید خودتان پاک بشوید. تسبیح در لغت یعنی به پاکی یاد کردن خدا. شما چطوری خدا را می

رس هستید، پاک نیستید. خشم، ترس و هیجانات تا زمانی که این من ذهنی باشماست پاک نیستید. تا زمانی که خشم دارید، ترس دارید پاک نیستید. است

خواهد پاک اندازد باال. یعنی خدا پاک است. خدا نمیسبحان هللا سبحان هللا... این تسبیح را می»گوید: منفی دیگر همش "من" است. من ذهنی شما می

گوییم خدا پاک است. گوییم ما ناپاکیم و میخدا پاک است. ما میشود. سبحان هللا یعنی باشد. شما پاک باشید. شما اگر پاک باشید همین سبحان هللا می

 این درست است؟

عبادت است عبادت فرشته و روح. یعنی شما وقتی زاییده شدید ازذهنتان، اینجا دیگر شما شدید هوشیاری خالص و از تابش تسبیح گوید: موالنا می

عبادت است. چرا؟  اید. همین حالت شمااید و آزاد شدهفرم ها بیرون کشیده  

تاباند به این جهان و شما یک اید. و زندگی نورش، عشقش، زیبای و خردش از به شما مرتب دارد میبرای اینکه االن در اختیار زندگی قرار گرفته

نهایت دارید که شما خورشیدش هستید و این آسمان، یعنی آسمان نیست. همین دیگر. آسمان بی  

نه ندارد. فقط این آسمان است و این خورشیدی که ما »گوید: من ذهنی دارند می گوییم یک آسمان دیگری وجود دارد. می می گوییم، به اشخاصی که

« بینیم.می  

 نه یک آسمان دیگری هم وجود دارد که وقتی شما از ذهنتان زاییده شدید، خورشیدش شما هستید. 

ی شیشه، آبگینه و فلک مینا یعنی آسمان و نادره یعنی عجیب و غریب. این فلکی که در درون فلک مینا، یعنی آسمان. مینا یعنکاین فلک نادر مینا  

نهایت وسیع شماست که موالنا می گوید: شود در واقع فضای بیشما باز می  

 در این بحر در این بحر هم چیز بگنجد *** مترسید، مترسید، گریبان مدرانید

ا ببیند که دارد می گوید: این تابش، تابش روح شماست که آزاد شده از فرم های ذهنی.همان فضاست که در شما باز می شود. شم  

 

:پنجمبخش   

رو به دل آور دل یکتا خوشست                                                                                           چونک خدا روفت دلت را ز حرص   



دانید به چه چیزی میحواس ما  قبالً گفتم که یعنی زیاده خواهی.( را صحر)دلت را جارو کرد از حرص. یعنی جارو کردن. همینکه خدا  روفتن

حاال شما نباشید!  .رده به ما اضافه بشود. ما به این یک خرده حساس هستیمکه یک خ  است در من ذهنی؟   

کنید این یک ذره اضافه شدن بنظر برای اینکه این حرص است. وقتی که شما این کار را میشما عاشق این نباشید که یک خرده به شما اضافه بشود. 

! فه کندبه شما اینقدر زندگی را اضادر حالیکه در آن زندگی نیست. شما در جستجوی آن یک ذره هستید که ، آوردمیکه برای شما زندگی  آیدمیشما 

خودش را  .دهدمیکه گفتم یعنی زیاده خواهی زندگیش را ادامه  ،اضافه کردن و ستیزه وخواهی یعنی زیاده ،ن حرصمی. از طریق هنه اینطور نیست

حاال  «.از حرص روفته و جارو کرده خدا دل ما را» :ویدگمییر کردنش هم از طریق ستیزه و حرص است. ولی موالنا این را هم معتکند. میتعمیر 

ما به  .نیست می. یعنی این حرصی که ما را گرفته این حرص هم چیز مهل چسبیدیمبه چیزها خیلی ش   ی ذهن ماانسان شدیم دراین فضا که حقیقتاً ما

ن چیزهایی که چسبیدیم دست برداریم.آتوانیم به راحتی می  

که عبارت از این است که شما  ،زنیممیما داریم راجع به زیاده خواهی و حرص حرف  .پول نداشته باشیم! نه ،نه اینکه اصالً مال دنیا نداشته باشیم 

«من زندگی ندارم؟» :وییدگمیاالن   

یکه در حال «.زندگی من کامل میشود! االن اگر یک چیزی به من اضافه بشود زندگی ندارم»وید گمیولی زندگی شما االن تام و تمام است. شما  

یرد. شما االن به گمیاین کار زندگی را االن  .ارغلط استکاین  .کنیمداریم این چیز اضافه را هم در دنیای مادی جستجو می میچون هوشیاری جس

چه  .روفتهوید اگر که خدا دل ما را گمیشما آن را رها کنید در آن صورت زندگی خودش هست. گاه هستید. آن آگاه نیستید که از آاین علت از زندگی 

د وشنمی !هماه بمانیم؟ ن توانیم بیشتراز نهمیرویم که در شکم مادرمان میکنم که ما زمانیمیزمانی روفته؟ وقتی که ما انسان شدیم. من از شما سوال 

.شودمیناصالً  !شویممییرد و ما خودمان خفه گمیمادر دردش شود، میذارد بمانیم! درد شروع گمیزندگی نبمانیم برای اینکه   

لکی به این ذهن چسبیدیم و بیرون. پس ش  نجا آای که برای ما ریخته این است که ما زود بیاییم از ینطوراست. زندگی این برنامههمدر فضای ذهن هم  

.داریم مانوراینجا دانیم و گفتم که ما میما فقط نآنقدرها هم این قضیه مشکل نیست.   

شنوید. با هم هستند. یعنی اینطوری نیست که االن شما اینها را نمی "باز"و  ”بط“گفته که در همان اول ما االن فقط هوشیاری داریم. االن موالنا  

من  .خواهم بروممین "باز"یرید که من اصالً به دنبال این گمیشما یک لحظه تصمیم برد. ما را به صحرا می "باز"شنوید منتها هر لحظه قشنگ می

آن به  رو به دل آورچون شما اراده آزاد دارید. حاال با آن ارادۀ آزاد  .توانید تصمیم بگیریدمیخواهم به دریا بروم. بودنم و می ”بط“رویم به دنبال می

برای اینکه  .این دلهای مصنوعی بیا بیروناز  تو! یک دل بیشتر نیست در جهان .یکتایی است و زندگیستدل   خداست. و دل همه عالم که  ،دل یکتا

بهترین صورتی که ما که خودمان هستیم.  نخواهیم کردکه ما به این دل یکتا روی نیاوریم ما حس تا زمانیفقط این دل یکتا هست که خوش است. 

ما شاد  .اریم ما روی شادی را نخواهیم یافتکه ما دل مادی د. تا زمانینداریم یشبیه خودمان هستیم موقعی هست که این دل یکتاست و جور دیگر

که دل ما یکتا بشود. تا زمانیتوانیم بشویم مین  

رو به تماشا که تماشا خوشست                                                                                            از تو چو انداخت خدا رنج کار  

من ذهنی و آن ذهن که در واقع یک و موقعیست که دل شما مادی است  را از شما انداخته. رنج کار باشید خدا رنج کاراگر شما دل یکتا داشته 

Process  این دل » وییم:گمیذاریم توی دلمان و گمییریم و گمین آیک عکسی ما از  .شویممتولد می آنیک جریان است که ما از  .فرایند استیک

ود شمیود پلکانی برای آینده، که این شمیاین لحظه  وبندیم آن موقع این لحظه را می شود! نه چنین چیزی نمی «من است.من ذهنی دل  ،من هست



دارید رنج ستیزید، شما مین آخورد و با میویید که این بدرد نگمییرید یا گمیای برای هدف حرص! وقتی شما این لحظه را که زندگی است وسیله

 کنید.میکار ایجاد 

دانید که اگر شما متوجه این من میخواهم در آینده به زندگی برسم. شما می .ویید که االن زندگی نیستگمیرنج کارعبارت از این است که شما االن  

دل  ،. حاال که زندگیودشمیراحت انجام  .ودشمیبیرون خود بخود انجام در کارهایتان  ،قضیه بشوید که دل شما زندگی است و شما منبع خرد هستید

همه را  .ریزدا به او میمشادی از ش ویدشمیهر کسی که روبرو  باکنید برکت دارد. هر کاری می ،دهدو کارهای شما را انجام می شدهشما 

! رو به تماشاحاال که اینطوری شد تو  کند.آسا در مدت کوتاهی تغییر میاصالً دور و بر شما بصورت معجزهود. شمیذیرید و زندگی راحت پمی

ماند و یک می از آن کنی که یک مقداریتو خلق میبرو تماشا کن که چطوری  .تماشا کنفرمها را پس برو  ان زندگی است و با زندگی یکی شدید!دلت

. ولی ترسیدکنید دیگر نمیرقصند و شما تماشا میا میهولی تو فقط تماشا کن. االن که دل تو زندگی شده وقتی که فرم .ن از بین میرودآمقداری از 

که االن دود که این رنجشهای شما هم این فرمها بودند  شویدمیتو بود. یکدفعه متوجه  ئی ازبود جز ،ئی از دلت بودبرای اینکه جزترسیدید. قبالً می

 تماشا خوش است.  خورند!میبدرد شما نها و خشمها ترسدیگر رنجشهای شما،  . میروند به هوا وند وشمی

ا خوش است مهم بر ما باش که با                                                                                       ستگفت تماشای جهان عکس ما  

فت؟ خدا گفته. گکی   

. کنیدما است. این تصویر ما است. شما همیشه فقط ذهنتان را تماشا می کنید ولی آن عکس  می، بله دنیا را تماشا دارید میشما اگر فقط هوشیاری جس

تصویر خلق زندگی است. زندگی اینها را  .. تصویر در واقع کثرت استعکس و تصویر استدهد، نشان میهرچه را که به شما  ذهن؟ !کنیدتوجه می

شما خودتان را جدی  و ودشمیاین فکرها جدی  .وندشمیاین تصاویر جدی  داشته باشید میبینید. ولی اگر فقط هوشیاری جسآفریند و شما میمی

. بگذارید همه چیز ذاریدگمیسفت گرفتید و نکند شما حرکت بخواهد  میود به درد! هر فرشمیم رقص زندگی تبدیل در این صورت گفت .یریدگمی

هم بر  «عکس ما است. ، انتو فقط جهان را تماشا کنی» :ویدگمیپس خدا  . استناپذیر خواهد بیفتد اصل شما آسیبهر اتفاق میراحت اتفاق بیفتد. 

از اینجا جهان را هم  .از جنس من باش ه در فضای یکتایی این لحظه باش ونکیعنی ای»یعنی چه؟ این را هزار بار گفتیم:  باش .بیا پهلوی ماما باش 

  «تماشا کن.

رویدادها را نشان  ،رقصدکنید. زندگی ثابت و ذهن شما متغییر است. ذهن شما میمیذهنتان را هم تماشا و پس شما این لحظه زنده هستید به زندگی 

.کنیدکنید و کیف مین نگاه میآدهد شما به میهر چیزی را که نشان  .دهدفرمها را نشان می .دهدمی  

برای اینکه یک چیزی ود. شمیزندگی با او خوش است اگر که با او نباشید تبدیل به فاجعه  هستید. او بر برای اینکه زنده به زندگی ثابت هستید. هم 

«.این زندگی بود که از بین رفت»ویید که گمیرود و شما از بین می  

که زندگی شما بستگی به رویدادها و بستگی به انسانهای  شویدمیتوجه م. ولی وقتی زنده هستید به زندگی شویدمیرود شما بدبخت مییک کسی  یا 

به روی خود زنده است.  ذات،ه بدیگر ندارد. این   

لیک خود آن صورت احیا خوشست                                                                                               عکس در آینه اگرچه نکوست  

ن خوش است. آخود شما که زنده هستید  .ولی این عکس استکنید که به به چقدر خوشگل هستم! میکنید و کیف میدر آینه نگاه شما عکستان را 

.خیزدمیبینید از آن برمی م در این جهان که هر چه کهعکس که فقط عکس شماست. پس عکس زندگی ه  



 ،هوشیاری زندگی را نداشتید ،نداشتیدشما این هوشیاری حضور را  اگر .است آینه ،هوشیاری حضور. حاال آینه چی هست؟ آینه هوشیاری است  

بینید؟ میاین جهان را چطوری فهمید؟ اصالً فکرهایتان را چطوری میبینید؟ شما شما چطوری فکرهایتان را می .توانستید ببینیدمیفکرهایتان را هم ن

نگاه میکنی؟ به تو چرا فقط به این تصویر » :ویدگمی .گی هست. پس آینه و فرم با شماستآینه زندگی همین هوشیاری زند .آینه زندگی هستدر این 

  «من هم نگاه کن!

 .ن را هم ببین و آن را هم بدانآ؟ بدان که خودت زنده هستی و آن زندگی است. یعنی تو از جنس خدا هستی. تو چرا فقط به عکس خودت نگاه میکنی

که به این عکس نباید نگاه کنی! فقط   

آن تصویر این معنی را میدهد. من به  .دهدمی، چنین معنی را این» :ویدگمییک ذهن تصویری  ...این عکسها و تصویرها ما را مشغول کرده اینقدر

« .و..به من ضرر زده شخص با کاری که کرده آن » «.چسبممیاین تصویر   

. دچیزی که زندگانی دار و احیا یعنی زنده !احیا استآن صورت همه اینها را رها کن.   

  خوشست که حمرابگذر از این عکس                                       عکس رخ احمرست                                                  زردی رو

 رخ   بینی این عکس  وید اینکه زرد را میگمیقرمز و سرخ. هم یعنی  حمرا (یعنی قرمز احمر) .اینکه االن روی تو زرد شده این عکس رخ زیباست

منتها در ذهن  واصلتان است  این عکس   ،بیندمیخشمگین و ناجور  بینید،میاسترس  ،بینیدمیاگر شما خودتان را مریض رخ سالم است.  ،سرخ است

از این ود که آن چیزها را رها کنید و شمیموقعی در شما زندگی  زندگیاست. این عکس را رها کن. برای اینکه خود زندگی خوش است. خوش 

شود. میها کنید. آن موقع زندگی در شما زنده گرفتید رمحکم هر چیزی را که  .راحت استو این خیلی  متولد کنیدخودتان را  ذهن  

رقص کنان بی سر و بی پا خوشست                                                                                               نور  خدایست که ذرات را  

 .و ذاتش شادی استهست که میرقصد حضور هوشیاری همین  .رقصدمیخدایی هست که  فقط نور انسان،وید درهمه ذرات عالم از جمله گمیپس 

 بی سر وبی پا است. نه سر دارد و نه پا! 

عقل  ودیگر سر ندارد. سرش همین سر زندگیست. االن ما سر من ذهنی داریم  (انسانبیاورید به حاال است )زنده کسی که به هوشیاری حضور 

در واقع کسی که سر و پا بی داریم.  هم او پسر  .عقل من ذهنی داریم  «!هر چه بیشتر، بهتر» :ویدگمیهم وی ی داریم. عقل جزوجزعقل . داریم

حاال در انسان اشتباهاً در ذهنش گیر  .ویدگمیای پس در هر ذرهیرد. گمیجهان مادی هیچ سر و پایی ن زا ،استکسی که به زندگی زنده  فقر دارد و

دهد که میدر حال رقص و آوازخوانی و شادی است. پس این نشان ای از جمله انسان دارای این هوشیاری است که این هوشیاری دائماً هر ذره .کرده

 ،ل به عزا استیغمگینی و م من ذهنی بشر است. هر کجا غم است،. این عزاداری و این گرفتاری و این میل به غمگینی از ذات زندگی شادی است

در آنجا خدا بیشتر است.  ...آرامش هست ،هر کجا شادی هست .ا من ذهنی بیشتر استآنج  

! ”بط“وی شما بروید بس .شادی و آرامش است آزادی، ”بط“قصه هست گرفتاری است و  "باز"  

تحت ثری تا به ثریا خوشست                                                                  کز او                            رقص در این نور خرد کن   

را رها  میهوشیاری جس ،شما باید بیایی به فضای یکتایی این لحظه .چیزی نیست که نوشته شده باشدانسان در نور خرد برقص. خرد  تو بیا، ای

کند. خرد خودش را از شما بیان میدر این لحظه در فضای یکتایی این لحظه  ،میبه هوشیاری جستاکید نکنی  ،کنی  



االن برقص! در نور او هرکسی که هستی  ،توشود و میاین لحظه از شما بیان  کهنه نیست و در کتاب نوشته نشده. عقایدخرد   

هر چه در این جهان هست خوش  ،یعنی از زمین تا آسمان یا هر چیزی که وجود دارد )یعنی خوشه پروین یا آسمان(برای اینکه از زمین تا ثریا 

ذارید. بارها اینجا گمین کند و شماشما شاد  ذارد! زندگی میخواهدگمیکند. فقط انسان هست که نن کار میآه هوشیاری حضور در نکاست. بخاطر ای

 انکار .شما آن دانش را تکذیب کنید «؟به زندگی رسید ؟ود به خدا رسیدشمیخدا چیست وچطوری  ؟زندگی چیست» :ویدگمیگفتیم که آن دانش که 

برای . و بگذار تا زندگی اقدام کند. شما آزاد باش شما اقدام نکن «توانم به زندگی رسید.دانم چطوری میدانم. من نمینمی»ید دور! بگویید زبندا .کنید

ً نباید بکنی. اتفاقهیچ کار  ،ن به زندگیدزنده ش با من ذهنی  نبر و قضاوت نکن. تو دیدۀ خود را به ذهن «.فقط ببین»وید که گمیدر پایین هم این را  ا

  !!، چون بلد نیستماندبعد مثل خر توی گل می «زندگی رسید.شود به میزندگی چی هست و چطوری » وید:گمیتشخیص نده. من ذهنی به ما 

ت ه مشو                                                                                              صبر و وفا کن که وفاها خوشسکُ ذره شدی باز مرو   

. این غزل را پنجاه بار بخوانید و شویدمیشما آزاد  .ها توجه کنیدشما به همه غزل ...شما تمرین کنیدیعنی آزاد شدی. مدی و ذره شدی آاگر تو 

وقتی باز  کنم.میمن غلو ن .بگذارید این در شما باز بشود (.بخوانید رصد با ،رواقعاً پنجاه با)خوانید... پنجاه بار ب .بگذارید که این در شما باز بشود

یعنی گنج حضور  بودن ”بط“توانید نوسان کنید بین شما می .هستید ”بط“جنس گفت که از  (االن شما)این جان شما  .کنیدود شما راه را پیدا میشمی

ذهن!  برهوتزندگی زنده بودن و بین زندگی مرده و بروید به صحرای  بعنوان  

به ذهن تا کوه لحظه شاد و آرام شدید دیگر نرو  اینجوری به شما کمک شد که شما رها شدید و دیدید که اگر این برنامه به شما کمک کرد و یک

باید صفر گی. یکبار ه یا کوه همین من ذهنی است. حاال ذره که شدی همین جا بمان و وفا کن به ذر و ک ه ،هوشیاری حضور ”بط“ل مببشوی. ذره س

بیایی یکباربگویی که من صفر  .ای را رها کنییکبار بقول موالنا باید دانه بشوی و بروی توی زمین. شما باید تمام این چیزهایی را که چسبیده .بشوی

وجود خوشی شما برای برای اینکه در آن حالت است که  .وفا کن زندگیبه  .دن وفا کنذره شدی به ذره بو شدم و از آنجا رشد کنی و بیایی باال.

و بکشند دوباره به  ربیایند و شما را تحریک کنندگوانسانهای دی های دیگر"باز"نگذار  ،نگذاراگردرابتدای سیروسلوک هستی .نگو خسته شدم .دارد

من نشو  .یدوری کن و پرهیز اند از آنکشمیمن هرچیزی که شما را به  پرهیزیعنی .استمینگذار و پرهیز کن! پرهیز خیلی چیز مه .صحرای ذهن

 و صبر کن. صبر! 

از آن پرهیز کن و وفا کن و صبر کن. ذهن  صحرایکاند به شمیصبر و پرهیز واجب است. معنای مذهبیش را بگذارید کنار. هر چیزی که شما را 

برود یا نه؟ حتماً میل دارد اگر کنم آیا یک بچه میل دارد که راه می. من از شما سوال ئن باش که سرازیری به آن سمتی است تا شما آزاد بشویدممط

 ردارد تا ما را از این ذهن بکشد بیرون. شما همینطوآن را بگیرید. ما هم میل داریم و زندگی میل دارد و عجله توانید جلوی میسالم باشد و شما ن

 مقاومت نکن تا بیایی بیرون. 

دیده مجو دیده بینا خوشست                                                            چون دیده ببین و مگو                                    س کن وب  

. مثل چشم ببینید و نتیجه را وارد ذهنتان نکنیدفقط . شما و مانند چشم ببین کنزیاد فعال نذهن را وید گمیبس کن. به ذهن  .وید خاموش باشگمیحاال 

وید. حاال ما نتیجه گمیبیند ولی نشما فقط ببین. مثل چشم ببین. چشم می .متفاوت استذهن و قضاوت با دیدن دو تا چیز ببین و ذهن را بگذار کنار.  

فقط مثل چشم  .این کار را تو نکنتفسیر میکنیم و هزار تا چیز میسازیم.  .کنیممینجا قضاوت آبریم به ذهنمان و را می دیدیم،که  راچشم را آن چیزی 

یکی اینکه  دو تا معنی میدهددیده مجو اندازیم به صحرای ذهن. هیچ چیزی نگو. از طریق گفتن و قضاوت کردن است که ما خودمان را میببین و 



شما خدا را مجو. برای اینکه خدا را با ذهن  (دیده در اینجا معنی خدا را هم میدهد.) .جستجو نکن یا نگو آن را  !مجوآن چیزی که دیدی را آن را 

. این ستنخواه که ببینی که این چشم چطوری ه ببیند و بوسیله این چشم چشمشما بگذار  .یندبمیاتفاقاً این چشم خودش را ن ؟خواهی جستجو کنییم

 !نه «بیاورم!من میخواهم از این سر در » ویید:گمی؟ شما هست یچاصالً ری ا. این هوشیکه ببیند یشما االن این را نخواهبیند میهوشیاری که االن 

 چطوریخدا بگذار ببینم این »گر بخواهی بگویی اولی  .بیند این االن خوش استمی. برای اینکه این هوشیاری که االن حاال همینطوری فقط ببین

خاموشی این فایده را دارد. ن ذهن نمیتواند آن را بشناسد. یبرای اینکه ا ،نکن این کاررا دوباره میروی توی ذهن. «بیندمی هست که  

 با همه فرخنده و تنها خوشست                 شهم شمس دین                                                                                مفخر تبریز 

 Manifestجهان شده و Manifestجهان  (تمام وجود است.فرض کنید که تبریز را ) تبریز است. ،سترن چیزی که باعث افتخاآاین را قبالً گفتم که 

شمس دین است. همین حضور شمس دین است. این آفتاب با همه ، که این فقط حضور باشداست که انسانی بوجود بیاورد که  این شتمام کوشنشده 

فتد در این لحظه اتفاق میا ههر چیزی ک ،باشیم باولی همیشه تنها و یکتاست. ما هم باید با همه دوست پذیرد ست است و همه را در خودش میود

هویت رویم در ذهن با آنها همقیم و نمیمانیم ولی با همه رفیدر فضای یکتایی میویم شمیلی تنها و یکتا باشیم. در ذهن با آنها قاطی ندوست باشیم و

  ***دویی ایجاد کنیمبشویم 

       

  

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 


