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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۴۴۴

 

 چون درشوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی

 همچون ملک مه رو شوی چون برپری سوی فلک

 گر همچو روغن سوزدت خود روشنی کردی همه

 ها شوی گر چه ز غم چون مو شویسرخیل عشرت

 هم ملک و هم سلطان شوی هم خلد و هم رضوان شوی

 هم کفر و هم ایمان شوی هم شیر و هم آهو شوی

 جا روی وز خویشتن تنها رویاز جای در بی

 جو شویپا روی چون آب اندر مرکب و بیبی

 چون جان و دل یکتا شوی پیدای ناپیدا شوی

 هم تلخ و هم حلوا شوی با طبع می همخو شوی

 از طبع خشکی و تری همچون مسیحا برپری

 ها را بردری راهی کنی یک سو شویگرداب

 شیرین کنی هر شور را حاضر کنی هر دور را

 پرده نباشی نور را گر چون فلک نه تو شوی

 مه باش رفعت یافتهشه باش دولت ساخته 

 تا چند همچون فاخته جوینده و کوکو شوی

 نفسخالی کنی سر از هوس گردی تو زنده بی

 یاهو نگویی زان سپس چون غرقه یاهو شوی

 هر خانه را روزن شوی هر باغ را گلشن شوی

 تو شویبا من نباشی من شوی چون تو ز خود بی

 سر در زمین چندین مکش سر را برآور شاد کش

 ازه و خندان و خوش چون شاخ شفتالو شویتا ت

 دیگر نخواهی روشنی از خویشتن گردی غنی

 چون شاه مسکین پروری چون ماه ظلمت جو شوی

 تو جان نخواهی جان دهی هر درد را درمان دهی

 مرهم نجویی زخم را خود زخم را دارو شوی
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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم.  2444غزل شماره با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با   

   همچون ملک مه رو شوی چون بر پری سوی فلک                            شوی   باغ دل مانند گل خوش بو درچو در شوی 

و اگر در آسمان  یعنی وارد شوی مثل گل خوشبو میشویدر شوی ،یعنی اگر وارد بشوی در باغ دل  ،چون در شوی در باغ دل

والنا و اینکه بنده از این غزلها و تفسیرها کمک می گیرم مبطور کلی  ،رو می شوی. در تفسیر این غزلها بپری مانند فرشته ماه

شعری را می خوانیم این شعر به چه  قتی چنینوار کلیدی است که ما بدانیم که بسیار بسی،تا گنج حضور را برای شما بیان کنم 

اشاره می کند. اگر به اصطالح متناظر آن را در خودمان پیدا نکنیم در این صورت این شعر بر روی ما اثر نخواهد  چیزی در ما

و یا کرد و بیشتر این گفتگوها سمبولیک هستند در واقع مثالً ما می گوییم باغ ، باغ دل یا فلک یعنی آسمان اینها سمبولیک هستند 

ل را می شناسیم و به گتبدیل به گل نمی شود ولی چون  د،وشنمی که هیچ وقت مثل گل  انسان اینکه انسان مثل گل می شود،

خاصیتی از گل یا آسمان اشاره می کند که ما شبیه آن هستیم. با این جور گفتگو ما خودمان را می شناسیم. آنقدر خودمان را می 

یکی است. پس می گوید که وقتی وارد باغ  گی یا خدا، در واقع شناخت خود وزندشناسیم که در عمیق ترین حالت شناسایی خود

ثانیاً از فحوای کالم باغ است برای اینکه آنجا زیبایی و آرامش هست شادی هست و  اوالً  ارد ،ددل بشوی پس یک باغ دل وجود 

ز این دل، دل همه ی بشویم و این باغ و این دل مرکز ما است . و منظور اغوارد چنین بای معلوم می شود که ما باید اینطور

عالم است که خود زندگی است . مرکز همه چیز یک چیز است که اسمش را بگذار خدا اسمش را بگذار زندگی و در ضمن می 

این هم خیلی مهم است. مااالن کجا  ستیم که از آنجا باید وارد بشویم؟پس ما جا ه ،قتی وارد بشویم به باغ دلخواهیم بدانیم و

این وارد  را که ما به صورت هوشیاری بی فرم هستیم؟ بیشتر انسانها کجا هستند؟ در ذهنشان. بارها گفته ایم صورت مسئله

از جنس زندگی است و وقتی وارد این جهان شدیم جذب فقط جهان شدیم. هوشیاری بی فرم ، فرم ندارد فقط هوشیاری است و 

دارد این ،شدیم دل افکارمان شدیم االن در ذهنمان زندگی می کنیم. پس می گوید که اگر از ذهنمان برگشتیم و وارد باغ ذهن و 

، این مقصود که ما جذب ذهن گفتیم که این منظور ه های گذشته مفصالً را هم می گوید که حتماً باید این کار را بکنیم و در برنام

است و کائنات است و همه چیز است دل دنی به سوی زندگی به سوی باغ دل برویم که این دل هم  دوبارهبرگردیم و  شدیم از آنجا

که گاهی اوقات می گوییم که فضای یکتایی این لحظه. آن یک  و هم هست و دل همه انسانی هم هستو دل من هم هست و دل ت

و این تشبیه خیلی جالب است این که وقتی شما به آسمان فضاست و فوراً در سطر پایین همین باغ دل را به آسمان تشبیه می کند 

نگاه می کنید فضای خالی می بینید با یک سری ستاره  با یک سری اجرام. ما هم وقتی به درونمان نگاه می کنیم باید یک فضای 

هست و در سطر پایین مان هستند بدنمان و فرم فیزیکی  خالی ببینید با یک سری فرمها که این فرمها همان فکرها و هیجاناتمان

ذهن آن را  آنچه که چسبیدیم درپس معلوم می شود که ما هوشیاری بی فرم هستیم که به  ،بر پری سوی فلک که می گوید چون

رها می کنیم می پریم به آسمان، ولی حقیقتاً که ما به این آسمان نمی پریم ! آسمان سمبولیک است. همانطور که در آسمان یکی 

در درون ما هم یک آسمانی هست که هنوز باز نشده برای خیلی ها. برای اینکه تو ذهنشان زندگی ستارها هست و آسمان است

تاره هایش می کنند و از ذهنشان بر نگشته اند به بیرون به فضای یکتایی یا آسمان . انگار در بیرون بگوییم که آسمان جذب س
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سمان د. پس در درون ما هم نمی شود که آیعی است و نمی شود که اینطور باشکه این دیگر کار نمی کند این حالت غیر طب شده

درون ما جمع بشود. فهمیدن اینها و منطبق کردن این صحبتها به خودمان و دیدن خودمان کلیدی است و اگر این کار را نکنیم 

یک نوع هوشیاری  فقط در ذهن زندگی می کنیمم که چه تغییری باید بکنیم . االن اگر ما ایده ای ندارد و آن موقع می فهمیهیچ ف

ن هم هوشیاری نسبت به اجسام است. این لحظه راجع به یک چیزی که فکرم نشان می دهد هوشیارم و لحظه بیشتر نداریم و آ

ن خواهیم دید که مدر پایین  بعد یک چیز دیگر و لحظه بعد هم همینطور و... و این هوشیاری جسمی من را در خودش گرفته و

این هوشیاری جسمی را نگه دارم و خودم را در آن زندانی کنم و اگر من فقط ن کار را دارم می کنم که دائماً با یک سرعتی ای

باز نشده  من نیست پس آسمان درون من وندر در هوشیاری جسمی دارم پس هوشیاری فضا ندارم بنابراین این هوشیاری آسمان

چیزهایی و آنها را ول نمی کنم و همین دردآور است و بعالوه یک هستم من چسبیدم به  من تو درد و من توی محدودیت هستم،

ن می شناسیم برکت زندگی چو ن که نگاه کنیمآسما، در همین فضای خالی است و دوباره به برکت زندگی در همان باغ دل است

برکت دارد برای  اینکه  م در ذهنمان زندگیمانذب چیزها شدیسمان است نه در آن ستاره ها . ما هم در درون چون جدر خالء آ

هر چیزی را که می خواهیم خلق کنیم از منشاء من ذهنی و از منشاء ذهن خلق می کنیم . فقط هم چیزهای خلق شده را ساخته 

ی در باغ چون در شوشده را مرتباً تکرار می کنیم که این خوب نیست. مقصود اصلی موالنا باز یادآوری می کند که همین است 

یعنی باید در شوی باید وارد شوی وگرنه کارت خراب است . حاال چه می شود آن موقع؟ می گوید مثل گل خوشبو می   دل

شوی. بوی گل لطیف ترین انرژی است که از گل صادر می شود و از بافت گل خارج می شود اینطوری نیست که گل عطری 

شویم یعنی ما هم از درون یک جور انرژی متصاعد می کردیم که تا حاال نمی زده باشد از خارج . پس مانند گل خوشبو می 

اصلی ما است که باید از ذهن برگردیم. به عبارتی این  چیز گفتیم : یکی اینکه این مقصود کردیم. تا حاال خبری نبود. پس چند تا

هنمای خوبی است عالمت رادار بمانیم این خیلی را بارها گفته ایم ما جذب ذهن شدیم و در خواب ذهن هستیم بیدار بشویم و بی

و دوباره معادل همین  انسانهاست و این مهم است که بارها این را تکرار کنیم اصلی همه ار شدن و بیدار ماندن . این مقصودبید

بریزد به عشق است که وقتی وارد باغ دل شدی می توانی انرژی از دورن بیاوری که این انرژی برکت و این خرد و این 

از  درونت از تو نه اینکه ی گل همینطوری متصاعد می شود ازالت و بریزد به این جهان همینطور که بوفکرهات بریزد به اعم

خوشبو نیستیم. و اگر  توانیم این کار را بکنیم و مثل گلشتر ما که االن در ذهن هستیم نمی ی بیرون را بگیری که بیبیرون، انرژ

از  ،از جنس بی فرم بشوی. حاال که ما چسبیدیم به چیزها در زمین وی آسمان باید از جنس آسمان بشویدمی گوید برپری به س

کجا می پریم این هم یک سمبولیسم دیگری است از زمین . زمین فرم ما است کدام فرم؟ همان که بارها گفته این من ذهنی . این 

مادی شده این فرمهای مادی سه جورمشخص هوشیاری جذب فرمهای  از اینکهزمین که باید از آن بپریم از چی تشکیل شده 

است یکی هیجانات ما است و یکی دیگر هم فرمهای فیزیکی.  دارند یکی همین فکرها و باورهای ما   
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 بخش دوم:

است در درون  خیلی مهم است که شما بدانید که این سه بعد را ما هم داریم یعنی ما بعد فکری داریم که هوشیاری جذب این بعد

داریم راجع به این صحبت می کنیم که از کجا به کجا می پریم از زمین یا  می شود همه اینها از طریق ذهن به ما ارائهذهن و 

ما است .  زمین خاکی است ؟ نه زمین فرم روانشناختیاین مثل .آیا واقعاً نگاه کنید به خودتان آیا این زمین ،فرم همین شما هستید 

خودمان درست کردیم که این فرم فرم روانشناختی از  عنی ما در ذهنمان یک تصویر ذهنی یکی هم جزو آن است،این بدن 

یعنی ما به نشناختی وانمود می کند که ما او هستیم و ما هم فکر می کنیم او هستیم. از چی تشکیل شده؟ از اینکه هوشیاری روا

و خشم و  های ما است یکی هیجانات ما است مثل درداین ابعاد مادی یکی فکرشدیم که  جذب ابعاد مادی عنوان هوشیاری آمدیم 

یکی هم فرم فیزیکی ما است. پس ذهن ما قسمتی از بدن ما را بر می دارد یا کل بدنمان را مثالً اگر ما خوشگل هستیم اگر ما 

د وحاال یک چیزی که مهم است این است که قوی هستیم آن قسمتها را بر می دارد جزو این تصویر ذهنی می کند و مقایسه می کن

باید بدانید که وقتی این فرم را درست کردیم یواش یواش ما توی آن هستیم و توی آن زندانی شدیم توی این فرم یا زمین . در 

وییم جا و یعنی چی. پس وقتی که می گروی  از جای در بی جا شما باید بدانید کهی   بی جا رو در یاز جاپایین می گوید جا، 

عد معنوی ما است که آن فضا گشایی ما است . حاال یک بعد چهارم داریم که آن ب   ،سمان. آسمان رمزمکان و فرم یا زمین و آ

برای بیشتر اشخاص بسته است. سه بعد قبالً گفتیم و حاال یک بعد چهارمی وجود دارد که این بعد معنوی این بعد حضور شما 

عد بسته است. حاال ما می خواهیم که این بعد را باز کنیم. آیا می آن ب  ولی چون جذب ذهن هستیم  و بعد آسمان شما استاست 

م که یعنی چی . منظور فهمیعمرمان درد بکشیم. و منظور از این جهان را هم نله می توانیم باز نکنیم و تا آخرتوانیم باز نکنیم؟ ب

ذهن بشویم که در سطر بعد می گوید به چه صورت به این علت جذب از این جهان این است که ما به صورت هوشیاری جذب 

ست کنیم که بعداً این ذخیره را می سوزانیم و تبدیل به روشنایی می شویم  در واقع آن می شویم که آن جا یک ذخیره ای در ذهن

م روانشناختی ما است . هر فلک فر که ما می خواهیم از آن بپریم سوی ما است. پس زمین یا من ذهنیآن حضوروجود اولیه 

چنین  اصالً کسی یک فرم روانشناختی دارد که در ذهنش از خودش ساخته و جذب آن شده. این فرم روانشناختی توهمی است و

مو طنابهای باید بسوزد . االن ما آنجا بجای چیزی وجود ندارد. در پایین می گوید که این مثل مو میشود. آن باید مثل مو بشود و 

م درد هستند یا هم هویت شدگی با چیزهاست و بعضی ها ه دیم . این طنابها هم رشته رشته است و بعضی هایش درست کرکلفت 

یعنی ما به پری سوی فلک  بر شم و رنجش و ... اول بفهمیم کهای مثل خهت شدگی با هیجانهویت شدگی با فکرهاست یا هم هوی

ن ، آسمان هم جای سمابه صورت هوشیاری بپریم به آهمی را در ذهن وعنوان هوشیاری بی فرم رها کنیم این موضوع تو

ت دیگر ما خودمان را از فکر جدا کنیم . باز هم برگردیم به اینکه بیدار بشویم از دیگری نیست بازهم خودمان هستیم. به عبار

ی که وقتی وارد این جهان شدیم همان این خواب ذهن و بیدار بمانیم. این بیداری یعنی ما به عنوان هوشیاری بی فرم . هوشیار

شود؟ اینها را موالنا تقریباً درهر بیدار شدیم و االن دیگر حالتمان عوض می شود. چطوری می  دوبارهجذب ذهن شدیم و بودیم. 

ً ما هم مجبور هستیم که تکرار کنیم و هیچ چیز دیگری نیست غیر از اینکه شما بدانید که  شعری تکرار می کند و چی  حقیقتا
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و اگر بیدار شوید که بیدار شدید چه می شود و باید هم بیدار بمی توانید بیدار شوید و وقتی هستید و جذب چی شدید ؟ چطور

ملک می گیرید که زندگی از شما برای بیان خودش استفاده کند همین که دارد می گوید که مثل ندر اختیار زندگی قرار نشوید 

ولی اگر آسمان نپری مثل ماه نمی شوی. ماه شب چهارده نور می  نور می اندازد و زیباست ،رو یا ماه رومه  مهرو می شوی

می اندازید. این نور چیست؟ همان نوری است که از درون و از ذاتتان می اید همان نوری که از زندگی  راندازد و شما هم نو

وارد باغ دل بشوی یا سوی فلک گوید چطورمی شود کنید. االن می  می آید و به شما داده می شود و شما در جهان پخش می

 بپری؟ باید مثل روغن شما را بسوزاند. 

همه                           سرخیل عشرت ها شوی گر چه غم چون مو شوی  گردی وشنیگر همچو روغن سوزدت خود ر  

االن؟ االن یک فرم هستی ، روغن هستی. یک اند؟ خدا یا زندگی . تو کی هستی مثل روغن تو را بسوزاند.  چه کسی بسوز اگر

جذب ذهن می شویم و هم هویت می وارد ذهن می شویم همین است . ما هستی. دردو هم هویت شدگی که من توهمی  مقدار درد

ه شویم و می گوییم که من می چسبم به این و یک دفعه از ما می گیرند درد ایجاد می شود. درد در ما ذخیره می شود؟ و دوبار

از بین می رود . خب ما ذهناً به او هنوز چسبیده میمیرد و یا آن را هم از ما می گیرند ویا می چسبیم به یک چیز دیگر و دوباره 

ید . تازه به هر چیزی که گیرمان می آید هم می چسبیم. می رویم پس باعث می شود که دردمان بی آایم و آن جزوی از ما است 

به بچه مان می چسبیم شغل پیدا می کنیم به شغلمان می چسبیم.  ان می چسبیم . بچه دار می شویم مازدواج می کنیم به همسر

جذب مفهوم ذهنی اینها می شویم و اینها را هم جزو منمان می کنیم. یک دفعه همسرمان میرود یا بچه مان می رود و یا شغلمان 

نجا یک نقطه ای است که بسیار این هم کلیدی است. شما می دانید می رود و ما ناراحت می شویم. درد ایجاد می شود . حاال ای

د . در این نقطه ز بین می رود و شما دردتان می آیدارد ااالن  آمده اید جذب ذهن شده اید و چسبیدید به چیزها، حاال این چیزها 

دا من را و به من دارد ظلم می شود خ ی شومشما این درد را دو جور می توانید معنی کنید. یکی اینکه من دارم مظلوم واقع م

دوست ندارد و بنده من را دوست ندارد و هیچ کس من را دوست ندارد که اگر اینطوری معنی کنی تو درد هستی و داری درد را 

زیاد می کنی که قانون جذب هم روی درد . تو متوجه می شوی در آنجا بطور توهمی که تو از جنس درد هستی و در را هم 

بارها گفته ایم که این در ده سالگی حقیقتاً ما از جنس درد که نیستیم  موقتاً گیر کردیم در آنجا و The Law Of Attractionهست

به عنوان هوشیاری وارد ذهن بشویم و در این است که ما دوازده سالگی درست است و این را هم می دانید که زندگی طرحش 

گی درست کنیم و یک دفعه اینها بسوزند مثل روغن و تبدیل بشوند به روشنایی. و این آنجا درد درست کنیم و یا هم هویت شد

د به چیزی که چسبیده اید ک راه دیگر این است که شما وقتی که دردتان می آیو یدر واقع شکل اولیه حضور ما است  روشنایی

ی گویید که این درد برای این است که من به چیزی که میشود شما میرند یا میمیرد یا هر طوری دیگری وقتی دارند از شما می گ

چسبیدم و می خواهم این را رها کنم و هوشیارانه رها می کنم و می پذیرم که این را باید رها کنم و این پذیرش اتفاق این لحظه یا 

بشوم. هوشیارانه درد  می کند. من اگر هم درد می کشم هوشیارانه درد می کشم تا از جنس زندگیزندگی  تسلیم من را از جنس

کنم. حس ظلم نمی کنم که یکی دارد این را از من می گیرد. من تفسیرم  اش این است که من حس مظلومیت نمی می کشم معنی
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را بپذیرم و به  این است که طرح زندگی این بوده که من را با یک چیزهایی هم هویت کند و بعد اینها را از من بگیرد و من اینها

یله ای قدیم بود که مثل روغ کرچک یا زیتون می منظورش چراغهای فت گر همچو روغن سوزدتروشنی بشوم . تمام  این ترتیب

آید مثل این سنگهای ن ما هم باید در بی روشنایی می شود. حتی روغریختن در آن و این شروع می کرد به سوختن و تبدیل به 

یرها را در ما له می کند هم همینطور است این گتا روغن آن بیرون بی آید . زندیگی زیتون را یا کرچک را له می کردند هسته 

ند . دارد به این زبان به طرح زندگی است و به شما ظلم نمی کقع له کردن شما هوشیارانه درد می کشید و میدانید که این البته مو

به چیزها در سن ده دوازده سالگی این در چسبیدن نکنیم شما می گوید که رها کن. االن وقت رها کردن است و اگر ما افراط 

 معلوم است که این کار خیلی سخت خواهد بود. خب خیلی ساده است ولی اگر به چیزها چسبیدیم و رسیدیم به شصت سال 

سوزاند. پنجاه حتی چهل سال سخت می شود و بعد می گوید که باز هم ما از این متوجه می شویم که مثل روغن ما را خواهد 

ن می دانیم که به هر چیزی ندارد. نه اینطور نیست. پس ما اال شما نگویید که زندگی سوء قصد کرده به جان ما. خدا ما را دوست

که بچسبیم یا با هر چیزی که هم هویت بشویم درد ایجاد می شود و ما هم بگوییم از ثانیه صفر تا ده دوازده سالگی هم هویت 

ار کند را بیدار کند در آنجا دیگر بیدار می شویم و هم هویت نمی شویم ولی اگر کسی نبود ما را بیدشدیم اگر یک کسی ما 

به خودمان اضافه می کنیم . حاال آن زمینی که صحبت کردیم آن همینطور ادامه می دهیم حتی به دردهایی هم که ایجاد می شود 

شود تنها راه حس وجودش مقایسه است. مقایسه با دیگران و  فرم روانشناختی هم که صحبت کردیم چون از زندگی قطع می

این را هم می دانید که این  چیزها را به خودش اضافه کند .  در مقایسه باالتر در بیاد باید  اضافه کند و برای اینکه خودش 

 م که این هم غلط است وبرای اضافه کردن چیزها برای خودمان داری برای همین است که ما اشتهای زیادی  خاصیت ذهن است

نیازهای ،غیر مستقیم موالنا این را هم می گوید که این زمین این فرم روانشناختی ما این هم دوباره می دانید که بطور

ن نیاز روانشناختی دارد نیازهای اصیل ندارد. غذا نیاز اصیل ما است ولی اینکه من با شما مجادله کنم و پیروز ازآب در بیام ای

می چربد واینکه شما من را تایید کنید این نیاز روانشناختی است این نیاز بعضی موقعها  ن یکی ولی این نیاز به آ من نیست

اصلی و اصیل من نیست. این که من مدام دنبال تایید می گردم و تایید مردم که به من بگویند که من کی هستم و من آدم حسابی 

ی مال زندگی نیست و زندگی خودش می داند که کی هست و ما هزاران نیاز هستم این همان نیاز روانشناختی من ذهن

ر به این من ذهنی نگاه کنیم می بینیم که ن آسمان را باز کنیم به عنوان ناظسمان بشویم و ایروانشناختی داریم که اگر از جنس آ

شما اگر تصویر ذهنی یا من  .کلید مهمی است این هم دوباره.ی توانیم ببینیم ماگر جذب بشویم ن چه بازیهایی این در می آورد

واقعاً اینها چیزهای الزمی نیست شما قدر نیازهای روانشناختی دارد که ذهنیتان را می بینید و می بینید که چقدر بازی دارد و چ

ً اگر مثل روغن تو را بسو  گر مثل روغن سوزدت خود روشنی گردی همهرسیدید.  ربه هر حال حدود زیادی به حضو  زاند تماما

ی شادی و زندگی . تبدیل به روشنایی می شوی و بعد سردسته عشرتها می شوی. چرا سردسته عشرتها می شوی؟ عشرت یعن

ضایی که باز می شود آن فضا از جنس شادی و عشق است. یعنی اصل ما از جنس شادی است و ما اصل برای اینکه آن ف

می شویم. یعنی همان هوشیاری که وارد جهان شدیم و جذب ذهن شدیم االن از خودمان را می شناسیم و از جنس اصل خودمان 
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ن هوشیاری میشویم این هوشیاری ذاتش شادی است خب این شادی باال مثل گل از خودش می ذهن که خارج می شویم دوباره هما

کنند یک مقداری خوشحال می شوید در اید بنابریان این سر دسته همه خوشی های این جهانی است. مثل اینکه شما را تایید می 

مجادله و بحث که پیروز می شوید یک مقداری خوشحال می شوید وقتی خانه تان را به رخ مردم می کشید یک مقداری خوشحال 

اینها خوش های کاذب و دروغین است ولی و..  می شوید وقتی اتومبیل شیکتان را به رخ مردم می کشید کمی خوشحال می شوید

ه همه عشرتها و شادی ها جهان همان شادی اصیلی است که از ذات شما بر می خیزد برای همین است که می گوید سر سر دست

دسته شادیها می شوید و اصالً خود شادی می شود گر چه از غم مثل مو می شوی. وقتی ما مثل روغن می سوزیم تبدیل به 

مثل روغن بسوزاند و اگر درد آمد این دفعه هوشیارانه را است که ما  ی دانیم که زندگی طرحش اینمروشنایی می شویم و االن 

با درد روبرو می شویم و از آن فرار نمی کنیم و متوجه می شویم که به چیزی چسبیدیم و با پذیرش آن اتفاق تبدیل به نور و 

ل به سر دسته نا می گوید که ما تبدیتبدیل به اصلمان می شویم و پذیرش اتفاق این لحظه ما را از جنس زندگی می کند و موال

غم مثل مو می شود. یعنی آن کسی که در اثر هم هویت شدگی با درد و فرمهای که این من ذهنی ما از شادیها می شویم گرچه

تبدیل به مو می شود یعنی چیزی از این زمین یا من توهمی نمی ماند و این قدر می داند که ما تشخیص ،ذهنی طناب کلفتی شده 

می دهیم که ما یک وجودی هم داریم و بیشتر نیازهای روانشناختی ما از بین می رود و حرص و ترس از بین می رود و خیلی 

 می شود از بین می رود.  از مشخصات من ذهنی را که شما می شناسید چون من ذهنی مثل مو

 بخش سوم: 

 شوی هم شیر و هم آهو شوی  هم کفر و هم ایمان                     لک و هم سلطان شوی هم خلد و هم رضوان شوی     هم م  

قبالً فقط ملک بودی، ملکی که توهمی بود . می گوید االن یک بعد دیگری باز می شود که هم تو فرم داری و هم صاحب فرم که 

یی ذهنت ساده می شود و از ذهن بیرون می آ وبرای اینکه تو از فرم جدا میشوی . وقتی جدا می شوی از فرم خود تو هستی. 

هم دارد ولی سلطان  هستند اینها ملک هستندبدنت ملک هیجانات وملک فکرهایت و  لکت مثالً ملکم  از منت مثل مو میشود و 

حاال سلطانی در کار نبود و ما نوکر من ذهنی بودیم . من ذهنی با نیازهای  و تصمیم گیرنده اش خود شما هستید ولی تاکه سلطان 

می رفتیم ما به عنوان هوشیاری جذبش بودیم ولی االن  به دنبال او روانشناختی که داشت ما را به هر جایی که می کشید ما

ضعیف شده و ما سلطان شدیم دیگه از جنس خدا و زندگی شدیم و به اصل خودمان  ی نیست. من ذهنی ما مو شده و بسیاراینطور

و  خلد یعنی بهشتهم خلد و هم رضوان شوی ن بار ملک یک جور دیگری شده . می گوید برگشتیم و وارد باغ دل شدیم . اما ای

می گوید هر چه که در این  .رضوان یعنی نگهبان بهشت یا صاحب بهشت. پس بهشت همین دل و فرمش هم همین فرم شما است

جور است یکی نگهبان بهشت است جهان شما درست می کنید همه از این انرژی ایزدی برخوردار می شود پس بهشت شما دو 

ت ه فرم بهشت است. این خیلی مهم اسهم فرم شما است کشما در بهشت زندگی می کنید و یکی که خود شما هستید برای اینکه 

بی آفرینیم و  که ما بدانیم که اصالً جریان چی هست. ما به عنوان هوشیاری از ذهن باید بی آییم بیرون بهشت را در این جهان

هستیم. بعد هم می گوید که هم کفر می شوی و هم ایمان. ایمان می شوی برای اینکه به عینه  ان هم صاحب بهشت خودمانخودم
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این قسمت ایمانت است ولی می بینی که هر چیزی که بصورت فکر در می آید این فکر نمی تواند خدا را با خدا یکی می شوی 

ش نمی دهی. تا زمانیکه ما هم هویت شدگی داریم .آن هم هویت شدگی کفر ما بشناسد این هم کفرت است. ولی به حرف کفر گو

است. گفت که به اندازه مو می مانیم. آیا کسی هست در این جهان که به اندازه مو هم نماند؟ بسیار بسیار سخت است. می شود 

و نماند. البد کسانی هستند که می توانند! این  من ذهنی را آنقدر کم کرد و کم کرد که تبدیل به مو بشود و آن مو هم از بین برود

نمی ترسد قبالً  ید که در جهان فرمشیر شما هستهم شیر و هم آهو شوی  هم امکان دارد ولی موالنا به همین مو قناعت می کند. 

رسیدیم ولی روباه بودی چرا؟ جذب ذهن بودی و چیزهای ذهنی و با همه چیز هم هویت بودی تا یک تکانی می خورد ما می ت

ید. به این رت دیگری در می آدر ما باز بشود فرم ما به یک صو رنمی ترسیم مثل شیر هستیم. وقتی فضای حضودیگر االن 

ه ما می عملی کصورت در نظر بگیرید که وقتی ما از ذهن خارج بشویم ذهن ما یک ابزار بسیار قوی می شود در این جهان 

آهو قسمت بی فرم ما است موالنا می خواهد بگوید که   هم شیر و هم آهوشویت همراه است با شجاع کنیم با ترس همراه نیست 

آن است  ود اصل شما که بی فرم است قدرت دریر بشت در لطافت است نه در زمختی. گرچه می گوید که فرم شما اگر شاین قدر

آنها  که خشن هستند و فکر می کنند قوی هستند. حقیقتاً هم قدرت در لطافت است در خشونت نیست. در این جهان هم کسانی 

آنها قوی هستند. اگر شما در مقابل بچه ای که جیغ می زند عصبانی نشودی شما شیر ضعیف هستند و کسانی که لطیف هستند 

دن به هر هستید و آهو . اگر شما هم جیغ بزنید در این صورت شما شیر و آهو نیستید . پس شما می ترسید. اصالً واکنش نشان دا

 چیزی این نشانگر آن قسمت روباهیت ما است. که توان روبرویی با اتفاقات را ندارد. 

 از جای در بی جا روی  وز خویشتن تنها روی                                      بی مرکب و بی پا روی چون آب اندر جو شوی 

تبدیل بشویم. از جای گفتیم که همین فرم توهمی ما است یک چیز  می بیند موالنا دارد توضیح می دهد که چی می شود اگر ما

نگه می دارد در اصطالح فیزیک می گویند مومنتم . مومنتم در فارسی می گویند مقدار حرکت در فیزیک  یدیگر که جای را جا

دارد می رود مومنتم دارد عالوه بر را دارد. اتومبیلی که با سرعت هفتاد کیلومتر این مطلب بسیار ساده ای است که ذهن هم این 

این میل به رفتن دارد و در فیزیک و روانشناسی و در همین مطالعه معنویت هم بسیار بسیار مهم که سرعت یک چیزی دارد 

ج کیلومتر در ساعت دارد می رود یک ذره پدال گاز را فشار بدهید مثالً پنما وقتی که اتومبیلتان با سرعت هفتاد است . مثالً ش

سرعتش کم می شود ولی همش دارد می رود شما اگر یک ولی اگر ترمز بگیرید پنج کیلومترکیلومتر سرعتش اضافه می شود 

یا به دفعات  دیستبگذارید و کمی فشار بدهید تا بان را روی ترمز یک مدتی پایتاباید کنید اتومبیل یک دفعه نمی ایستد، دفعه ترمز 

برای اینکه مقدار حرکت دارد . ذهن هم همینطوراست یعنی اگر این من ذهنی ما درست همینطور  ترمز بزندید و دیگر گاز ندهید

می خواهیم از همسرمان زندگی می خواهیم می خواهیم ما را خوشبخت کند از بچه مان زندگی  یاست دائماً ما از چیزها زندگ

دمان زندگی می خواهیم خوشبختی  و هویت میخواهیم امی خواهیم از شغلمان زندگی می خواهیم از موقعیت اجتماعی و از سو

می چرخد. من ذهنی یک گرداب است و  نا می گوید این گرداب است. اصالً این سرعت را موال این با یک سرعتی که در پایین

ما فقط به یک یک فکری می کنید آیا می توانید روی این فکر االن یک ساعت بمانید مثالً یک ساعت ششما نگاه کنید به ذهنتان 
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ی یک چیز دیگر برای اینکه می چرخد یز است لحظه بعد روچیز فکر کنید ؟ نه نمی توانید . فوراً ذهن این لحظه روی یک چ

؟ در صورتیکه اگر این مقدار حرکت نبود در ذهن و اگر با سرعت زیاد نمی چرخید  سی می تواند باشدکچه نمی توانیم باشیم. 

تند تند می چرخد؟ ما فکر می کنیم که اگر تند تند فکر کنیم و تند تند به چیزها فکر کنیم ما مثالً حاال چرا با سرعت زیاد 

می شویم و از آنها هر چه دارند می گیرم در حالیکه آنها چیزی ندارند. اصالً دانستن و شناسایی این حقیقت که چیزها  خوشبخت

یواش یواش سرعت این ذهن پایین می آید . ما با این تند تند فکر  ،ی مهمهواقعاً خوشبختی و هویت ندارند به ما بدهند این خیل

کردن نیست که مسائلمان را حل می کنیم با تند تند فکر کردن مسئله ایجاد میکنیم . مسائلمان را زیاد می کنیم مسائلمان را می 

ن طرف بیاد یک بار این ذهن باید به صفر آی آید. ولی برای اینکه انرژی از دانید چی حل می کند؟ انرژی که از آن طرف م

اختیم ما به سرعت اند تومبیل را یک جوری نگه داریم . اتومبیل رابرسد هم به لحاظ من و هم به لحاظ سرعت. یعنی ما این ا

ن این که ما می خواهم عرض کنم خدمتتان که جا و مکا دارد می رود برای اینکه نمی دانستیم و از بچگی این را به ما یاد دادند!

تانید این است توانید این را بایسدار حرکتی داریم که شما فوراً نمی فرم هستیم برای این فرم شدن ما یک مومنتمی داریم و یک مق

یلی هم ریلکس بشوید و ذهن و ممکن است که خبه مدت یک ساعت گوش می کنید  که ما را جا می کند. اصالً شما به این برنامه

سرعت هشتاد کیلومتر می ه کیلومتر است. بله شما داشتید با عت اتومبیل شما پنج کیلومتر دین همان پایین آمدن سر؟ نه. اوایساده

ه این برنامه و آرام رفتید ولی االن با سرعت شصت کیلومتر می روید ولی هنوز می روید. ولی باید بایستید. آیا گوش کردن ب

شما جا را نگاه دارید ه خیلی خیلی زیاد مفید است. در ضمن این را بگوییم که اگر آرامش برای شما مفید است ؟ بلکردن ذهن و 

خودتان را نجات بدهید و نمی توانید شادی را به خودتان پارامترهای این ذهن با کار روی  ه دارید نمی توانیداگر من ذهنی را نگ

ن باورها االن هم هویت هستم جذب اینها شدم، باورهام را ا ایباور را عوض کنید مثالً من ب بر گردانید. اینطوری نیست که چند تا

عوض می کنم . این حال شما را خوب نمی کند. شما باید از کل این جا بروید به بی جا. بی جا فضای یکتایی این لحظه است. از 

گردابه را بردرید د که جای به بی جای روید. باید این موضوع مومنتم و حرکت ذهن که در پایین به صورت گرداب می گوی

 شما برای خودتون حل کنی . اگر حل نکنید متوجه نمی شوید که جا چی هست و بی جا چی هست.   راهی کنی یک سو شوی

زها این به شما نمی رساند. حداقل جا را باید بشناسید. حدالقل باید در خودتان ببینید که جذب چی گوش کردن به این برنامه فایده

وهمی است. اگر کسی از جنس زندگی نیست و این فرم هم تو فرم دارید. این فرم درست کردید جا جهانی شدید از طریق ذهن، 

در ضمن این من ذهنی خودش ، خودش را حفظ  ا و همین طور دست نخورده نگه دارد، ان را و فرم رکاین را نبیند و جا و م

ور گنده یر می کند. خب شما اگر ندانید من ذهنی تان خودش را تعم او رئیس است خودش ، می کند. وقتی همینطور س ر و م 

خودش را چطوری تعمییر می کند؟ یک کسی به ما توهین می کند ما هم پیش خودمان می گوییم که این اینطوری است و مانده. 

جایی کوچک کنند و به در ا ر زرگ. اگر ماآن یکی آنطوری است تعمیر من ذهنی است که آنها را کوچک می کند و خودش را ب

ما توهین کنند ما چکار می کنیم ؟ ما می آییم پیش خودمان هزار تا عیب برای آنها پیدا می کنیم و به آنها می چسبانیم و به مردم 

نیم؟ من می کمی گوییم و به دوستمان می گوییم که چقدر آن طرف نفهم است و حرف زدنش را بلد نیست ! پس چکار داریم 

می کنیم. من ذهنی راههای تعمیر خودش را دارد و شما با زندگی همکاری  می کنید و گفت که زندگی ذهنی را داریم تعمیر
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بی جا فضای ،شما را بسوزاند یعنی این جا را بسورزاند و شما هم باید با او همکاری کنید. از جای به بیجا روی طرح دارد که 

سمان جذب ستاره هایش شده و ستاره ها را رها می کند و می رود مثل این است که بگوییم که آدرست  یکتایی این لحظه است

در این بحر در این بحر همه چیز فضا را باز می کنید دوباره آسمان می شود و همه چیز را در آن موقع در خودتان جا می دهید. 

ه موالنا دارد آن جا است کهمین دوباره ،.این خویشتن تنها  اتفاقات می گنجد و شما فضا گشایی می کنیدهمه فکرها و  بگنجد

می خواهند این را وصله پینه  یاین خویشتن تنها می روی. این خویش تنها من ذهنی تنها که مردم به نوعاره می کند که ازاش

و می رود یک چیزهایی را شود که کل این باید حل بشود  هم که گاهی اوقات متوجه نمیکنند که این درست بشود و روانشناسی 

مشخصاتش را  ن درست نمی شود. برای اینکه یک ازکند و کوک کند!! که ای خواهد دستکاری کند که این را جور در داخل می

من ذهنی حس می کند که اید ما وقتی من ذهنی داریم چطوری هستیم؟  موالنا دارد می گوید و شما خودتان هم آن را حس کرده

د متحد بشوید ولی می بیند که نمی توانید یک ان هزاران نفر حس می کنید که تنها هستید با همسرتان می خواهیتنها است شما می

م می کنیم چرا ما نمی توانیم؟ برای اینکه دو تا فرم نمی توانند با هم یکی بشوند. با دوستانمان همینطور با بچه چیزهایی را ما قای

به بی جا و ند د برویم به بی جا و آنها هم بیایمی توانیم یکی بشویم؟ بای رشویم. چطوآنها یک طور. ما نمی توانیم با هایمان همین

عین وحدت دربی جا شو در  ما برویم به بیجا ، بیجایی آنها رامی بینیم. یک غزل خواندیم که می گفتما حداقل باید برویم . اگر

 فرمی بشویم ، دراین صورت بی رفمی و بی جایی رادرآدمها ی بشویم بی. اگر برویم در عین فنا جا بکنیم و از بی جایفنا جا کن

مثل بچه ای است که در پارک گم شده و دنبال پدر و مادرش می  درست می بینیم و در خویشتن تنها می رویم. این خویشتن تنها

ما هم زندگی است ما از آن جدا  و مادررگردد. جداست و مردم را هم نمی شناسد و هر کسی را که می بیند گریه می کند . پد

مان جدا هستیم. گرچه میان آنها هستیم.  ین جدایی است و از مردم جدا هستیم از خویشاوندانمشدیم وتمام رفتارهایمان بر اساس ه

شما را از اینجا نیمتواند وسیله مادی یعنی هیچ   بی مرکب و بی پا می رویدو موالنا می گوید اگر شما اینها را دقیق بخوانید 

نمیتوانید بروید. فقط وقتی این لحظه ! نه ببرد. شما با وسایلی که ذهنتان نشان می دهد این وسیله است و من باید سوار این بشوم 

آب مثل اتفاق این لحظه را می پذیرید می بخشید و گذشته را می بخشید در این صورت این هوشیاری به تله افتاده آزاد می شود 

یاری به تله افتاده است. این همین هوشکه . اگر شما یک گره تان له شد و آبش در آمد چون آب اندر جو شویروید.  اندر جو می

ها را بگذارید له بشوند و وقتی له بشوند بپذیرید. می فهمید که این ر این صورت شما خوشحال بشوید. گره روان شد د در آمد و

 ً زاد بشود. شما دیگر نمی گویید که چرا فالنی در گذشته به من ظلم ه که له بشود و تا هوشیاری از آن آ برای این بودگره حقیقتا

ردابهایی هست که االن یا گاین همان گرداب من ذهنی است . آ ن می چرخیددر یک ظلمی گرفتار هستید و دور آ کرده . اگر شما

 .... ی کنید یک سو شویدگردابها را بردرید راهن هستید؟ که می گوید شما توی آ

 هم تلخ و هم حلوا شوی با طبع می همخو شوی                                     وی پیدای نا پیدا شوی   چون جان و دل یکتا ش

یم و ذهن بر اساس وقتی ما می آییم از ذهن بیرون که در خط بعدی توضیح می دهد در ذهن دویی دار .می گوید که یکتا ی شوی

ش به عنوان غیر. تمام بینمن و یکی تو . و وقتی که من را درست کردم حتماً باید یک چیز دیگر درست کند است که یکی  این
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بر اساس دویی است. درست مثل سکه که نمی شود یک رو داشته باشد. دو رو دارد. اگر یک رویش از بین برود آن من ذهنی 

شما می گویید ک یک چیزی خوب است پس در ذهنتان بدی هم وجود دارد. می گوییم  رویش هم از بین می رود. حتماً اگر یکی

جا و مکان و فرم که این همه گفتیم  خونش زمان است. همین فرم من ذهنی خوب و بد. ذهن اصالً بر اساس زمان کار می کند

نمی شود شما  ه است و یکی آینده. و زمان خودش دویی است یعنی یکی ذشت اساس زمان کار می کندمن ذهنی توهمی است  بر

شوید و از زمان روانشناختی در بیایید و زمان حقیقی ه کنید و به گذشته نگاه نکنید مگر اینکه تبدیل به هوشیاری فقط به آینده نگا

ید به گذشته و باشد و بروید آینده چیزی را چک کنید و برگردید و برو ی چیه؟ شما می توانید در این لحظهرا ببینید. زمان حقیق

ا در حافظه ببینید و برگردید . ولی زمان روانشناختی یعنی رفتن و گیر کردن در آنجا زندگی کردن که برای این ریک چیزی 

ایی و با اشید در گذشته و آینده هستید و بیرون از ذهن باشید یکتا هستید و در فضای یکتدر ذهن بکار باید حتماً در ذهن باشید. 

ذهن ما ساده است. اگر در ذهن من هست این با زمان روانشناختی یعنی با گذشته و آینده کارمی کند. ار می کنید و زمان حقیقی ک

اگر از بیرون از ذهن از فضای یکتایی صحبت می کنیم زمان حقیقی است یعنی در این لحظه من زنده هستم در این لحظه هستم 

ن بر میگردم و گذشته و آینده برای م قط یک لحظه می روم به گذشته یا آینده، در زندگی است ف و مرکز ثقلم در این لحظه است

تجسم یعنی یک جور تجسم زمان است ولی برای من زمانی وجود ندارد. وقتی من از ذهن آمدم بیرون وجود ندارد فقط به عنوان 

و می شود قائم به ذات ی شود یکی می شود در این صورت م این هوشیاری وقتی روی هوشیاری منطبق ،به عنوان هوشیاری

شما می شوید یکی. پیدای نا پیدا می شوید . پیدای ناپیدا یعنی اگرچه که فرم دارید و عمل    چون جان و دل یکتا شویخودش. 

که  چه که انرژی غیبی را به فکرهایتان می ریزید به عملتان می ریزد ولی یک قسمت ناپیدا هم داریدرمی کنید و فکر می کنید گ

ن م داشتیم فرم روانشناختی داشتیم که فکر می کردیم آفردر ذهن پیدا بودیم همیشه پیدا بودیم قبالً همیشه در این لحظه زنده است. 

پیدا نداشتیم. االن هم قسمت نا پیدا داریم و هم قسمت پیدا. گفتیم که ما این هستیم . قسمت نابودیم در گذشته و آینده بودیم و می 

طبع می ، می  هم تلخ و هم حلوا شوی با طبع می همخو شویایمان یک جور دیگر شده . پیدای ما دیگر توهمی نیست. منتها پید

بالفاصله مست می کرد این زندگی هم قدیم تلخ بود  تلخ نباشه ولی در لخ است. حاال ممکن است می های االن و شرابهای االنت

شناسد و به برای اینکه زبان ما تلخی را می  می تلخ است؟ اه بعدش هست. چرهمینطور است که تلخ است ولی حلوایش بالفاصل

پذیرش اتفاق یم حتی فرم که نگاه می کنیم انرژی زندگی ممکن است که تلخ به نظر بیاید ولی همین که این تلخی را قبول می کن

ین اتفاق او گوید که ما وقتی میاییم این لحظه  موالنا اینها را برای آدمهای مقدماتی مثل ما می.این لحظه ممکن است تلخ باشد 

تلخ نیست؟ ولی پذیرش اتفاق این لحظه همین می زندگی را خوردن است. یک لحظه بعد مستی اش می آید. لحظه را می پذیریم 

له شادی زندگی وقتی شما می خواهید مجادله کنید پیروز بشوید به یکی جلوی خودتان رامی گیرد و این کار را نمی کنید ! بالفاص

و به حرف زندگی گوش می کنیم بالفاصله حلوایی و شیرینی زندگی را  ی کنیمممی آید. هر موقع ما به حرف من ذهنی گوش ن

ه ظاهراً این تلخ است. چیزی که من ذهنی من می گوید که باید این کار را بکنی تا خودت را نشان بدهی و کمی چشیم. گر چه 

و تسلیم من ذهنی نمی شوم تسلیم زندگی می شوم این تلخ است و شیرینی اش بالفاصله بعد  دارم نگاه می کنممن عمداً نمی کنم و 

 از آن است. 
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 بخش چهارم: 

 گرداب را بردری راهی کنی یک سو شوی         از طبع خشکی و تری همچون مسیحا برپری                                    

مثالً ما فکر می کنیم که گذشته خراب بوده و آینده امید به ما می دهد گاهی اوقات  اینکه دویی یعنی خشکی وتری، این طبع 

ما باید این هم از آن چیزهایی است کلیدی است  همین بیم امید اینکه به عنوان حس وجود در ذهن ما همیشه با دویی کار می کنیم

بوجود  ،توانیم متوجه بشویم که چطور باید از آن بیرون بیاییم. وقتی در ذهن ما حس وجود یم باز هم نمیوبفهمیم و اگر متوجه نش

میکند به عنوان صله این من یک موجود دیگری را منعکس این من در واقع توهمی است و بالفا،می آوریم ومن درست می کنیم 

درست نکند  کند که ریشه ندارد اگر چیزی دیگری رامن هستم و او، اوست . به این علت منعکس می  ،غیر به عنوان اینکه من

این خوب است برای اینکه ذهن کار می کند با این دویی. زبانی که ما با آن صحبت می کنیم بر  نمی تواند خودش رانگه دارد. 

 را از آنجا حذفمن این مداد را به شما دادم. یکی من است و یکی شما. حاال اگر شما ویی است . شما وقتی می گویید اساس د

و می گوید که دویی با زبان یکتایی متفاوت است بی معنی می شود. بنابراین این زبان دویی و این فکر و اصالً این کار کنیم من 

یک چیز توهمی اشیم و این بر اساس گذشته نباشد، ینده دویی است نمی شود آینده داشته بن طبع دویی و اصالً خود گذشته و آاز ای

نظر  بهختی یک فکر است و وجود ندارد اما در حقیقت یک فکر است. زمان روانشنایک چیز ذهنی است و زمان و  است این

ود دارد آینده بسیار مهم است د که آینده وجو همیشه به نظر می آیمن ذهنی همیشه اینطور خواهد بودمی آید که وجود دارد. برای 

. در پایین می گوید که جوینده و کوکو شویینده می گوید که تا کی م در مورد آوبسیارمهم تر از گذشته است  و در این غزل ه

و میگوییم االن . چرا می گوید هوس؟ برای اینکه ما در یک جای توهمی دنبال به ثمررسیدگی می گردیم  خالی کنی سر از هوس

که این هوس زندگی نیست ولی در آینده در جایی این چیز و آن چیز منظور این وضعیت و آن وضعیت به من زندگی خواهد داد 

هوسها خالی کن که این تو را تبدیل کرده به اینکه هر لحظه که این ذهن می چرخد مثل از این در پایین می گوید سر را است 

پرسیم کو؟ کو؟ نشان بده؟ من یک چیزی می خواهم که من را به ثمر برساند و من را به نتیجه برساند .  گردابها مرتباً ما می

داریم راجع به طبع تری و خشکی صحبت می کنیم حداقل ما باید این را ببینیم که وقتی که می گوییم من و تو . نه این من درست 

وقتی که ما می رویم به فضای یکتایی آن جنس زندگی و فرم هستیم و از جنس هوشیاری بی است نه تو! در واقع هر دوی ما از 

م. تا زمانیکه در ذهن هستیم و این را متوجه می شویم. می بینیم که نه تنها ما به هم مربوط هستیم بلکه یکی هستی هوقت هست ک

د بشویم. برای اینکه اگر تو، تو نباشی من هم ی توانیم متحمعینک ذهن نگاه می کنیم من خودم را من می بینم و تو را تو! ما نبا 

تنها مبنای  مقایسه هستید برای من توهمی من نهمن نیستم و من باید من بمانم با این مشخصاتی که درست کردم. شما مبنای 

ت که در عالم سازی هستی من اگر با تو ستیزه نکنم از کجا بفهمم کی هستم؟ برای این اسیسه بلکه بعضی موقعها مبنای معتبرمقا

دویی من ها همیشه دشمن دارند. اینها چیزهای مقدماتی ولی بسیار کلیدی است. این جور آموزش که اگر ندانیم نمی توانیم متوجه 

بشویم و شما بهر حال از این برنامه و یا خودتان بدانید که دویی چی هست و این که می گوید طبع خشکی و تری بدانید که چی 

. مسیح ها چطوری پریده؟ شما این را هم باید بدانید. مسیح همینطور که دیده اید این مثل مسیحا بر پریید که هست. بعد می گو
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آلت شکنجه است ولی صلیب اگر توجه کنید یک بعد عمودی دارد یک بعد صلیب خودش را خودش حمل می کند. صلیب یک 

وقتی که بعد عمودی ما که زندگی ما است زندگی به در این لحظه  ی به هم چسبیدند یعنیقافق دارد . ولی وقتی بعد عمودی و اف

ی آن میخ شدیم. ما به  و ما ورد و صلیب آن موقع الت شکنجه شده است و بعد افقی ما به هم می چسبند صلیب درست می شو

یب هم همین ذهن ما ری . مسیح پس در واقع ما هستیم به عنوان هوشیاری که میخکوب شدیم روی ذهن و این صلایعنوان هوش

بعد افقی .که بعد خدایی ما است چسبیده به بعد افقی ما که ذهن ما است در ذهن بعد هوشیاری ما است ولی وقتی ما من داریم تو

هم می گوید که در پایین  چون جان و دل یکتا شویسطر قبل گفت عد عمقی ما بعد زندگی ما است در ما بعد سطحی ما است ب

گرداب است هر من ذهنی هر حس وجود در ذهن گرداب است یک گرداب همین چرخش ذهن است من ذهنی  یدگردابها را بردر

و چرخشش هم می دانید که هر لحظه یک چیزی ما فکر می کنیم و گردابش هم که می بینید هوشیاری که ما داریم در توی این 

یم. شما االن بخواهید به اراده از انیم از توی آن در بیایما نمی تو گرداب افتادیم و می چرخیم. هوشیاری جسمی چیزی است که

ن ذهنی هستید. به هوشیاری حضورپیدا کنید می بینید که نمی توانید. چرا؟ چون تو گرداب موبیایید بیرون  هوشیاری جسمی 

یل به سوخت این اتومبیل می یم و تبدوید سوار شدید و زندگی را می گیرهمین اتومبیلی که با سرعت هفتاد مایل می رنوعی دیگر

زندگی را می گیریم تا این گرداب را بچرخانیم. ولی در اینجا می گوید این گرداب را می دری. انسانی که این توهم را می کنیم، 

 را بهتر می دانید ولیشما اینها . مسیح میخکوب شده و ما هوشیاریمان میخ کوب شده روی ذهنمان داب را می درد. اما بیند گر

،از آن باال  مسیح معروف است به چند چیز یکی اینکه وقتی مسیح میخکوب است روی صلیب. توضیح می دهم من مختصری 

دانند که چه می  ی اینکه آنها نمیآدمهای زیر را ببخش یعنی انسانهای دیگر را ببخش برا ها را ببخش یعنی آن اینمی گوید که 

شما می توانید چنین چیزی را بگویید؟ یا نه همه انسانها که    Forgive them for they do not know what they doکنند 

صلیبمان، صلیب را تربیت کردند میخکوب کردند روی  شما را به این روز انداختند را دارید مالمت می کنید. تمام کسانی که ما

ری ذهن صلیب درست می شود و ما میخکوب هوشیاجذب بعد عمودی ما به بعد افقی یعنی ما به عنوان را من عرض کردم از 

ش . مسیح می گوید این طرف صورتت را می زنند آن طرف صورتت را ولی مسیح می گوید که آنها را ببخ می شویم روی آن.

برگردان. منظورش این است که واکنش نشان نده. آیا شما می توانید واکنش نشان ندهید؟ واکنش در واقع همان پدال گاز من ذهنی 

ت دفاع نکن. معنی اش این است که نرو به من ذهنی و الگوهای من ذهنی را فعال نکن. شما است. معنی اش این نیست که از حق  

حقتان هم دفاع کنید. تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه معنی اش این نیست که شما فضای یکتایی این لحظه باشید و ازمی توانید در 

هیچی نگویید. حقتان را ببرند و شما هیچی نگویید! نه. شما فقط بر اساس من ذهنی و الگوهای آن بزنند توی گوشتان و بگذارید 

تو نفرین کن. می  ،واکنش نشان نده. و یک چیز دیگر هم می گویند که دوستش به مسیح می گوید که تو قدرت نفرین کردن داری

من نفرین کنم دیگر مسیح نیستم از جنس نفرین می شوم. شما چرا نفرین نمی کند؟ می گوید اگر . گوید که من نفرین نمی کنم

ید بگویید که اینها را بخش اینها نمی دانند. اگر اینها را عمل کنید و به د؟ حاضرید واکنش نشان ندهید؟ حاضرحاضرید نفرین نکنی

ا گفتیم که انسان زنده شده قدرت ا بگذارید در واقع اتفاق این لحظه را می پذیرید. این معنای دیگر تسلیم است. چررمعرض اج

و بنابراین می گوید از طبع خشکی و تری فقط  شده از جنس زندگی می شودتسلیم برای اینکه انسان  معنوی دارد فقط و فقط. 
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ودیش را از بعد افقیش جدا کرد. یعنی پرید معد حضورش را بعد عمثل مسیح می توانی برپری خب مسیح چطوری گرید؟ مسیح ب  

 و االن مثلن ماجرای ذهن و شما هم می توانید بپرید. اگر شما بپرید از دویی ذهن کجا می روید به فضای یکتایی این لحظه از ای

شما یکتا و یک سو ان است و ااالن وقتی زنده شد جدا شد از بعد افقی . بعد افقی همان ذهنت مسیح شما بعد عمودیتان زنده شد،

عشق را می گیرید و به این جهان می آورید و دوباره می و از زندگی شما خرد و دگی شدیدشدید. االن شما دیگر از جنس زن

دویی. شما برای اینکه چرخش  می چرخیدید در گرداب روید می گیرد و به این جهان می ریزید االن یکتا و یکسو شدید قبالً 

د یعنی چیزهایی وجود دارد که شما مرتبا میروید حول گرداب را ببینید اول اینکه ببینید آیا در شما گردابهای کوچک وجود دار

سال پیش به من ظلم کرده هنوز که هنوزه  از بر می گردید به آنها؟  یک خانم می گوید شوهر من سیچیزهای دیگر ولی ب

آنها. می  شما افتادید توی فکرهای دیگر می کند ولی باز بر میگردد به آن گرداب. گرداب شما با یک سری الگوهایی است که

بشوید. مسیح از جنس تسلیم شما هم از جنس تسلیم. شما اجازه می  ی می توانید بدرید که از جنس زندگیآنها را بدرید؟ وقت توانید

دهید که آن رنجها و دردها را از طریق بخشیدن به سوخت تبدیل بشود به روشنایی تبدیل بشود و این در واقع درد کشیدن 

ذیریم و وقتی همینطور می پ.همینطور می پذیریم و همینطور می مانیم و این صبر هم هست وپذیرش و  هوشیارانه است. تسلیم

تا جهان مادی کار خودش را بکند. تغییر در جهان مادی هم در بعد زمان هم دوباره  از جنس زندگی می شویم صبر می کنیم 

کشد زمان می گیرد پس صبر ان مادی درست کنی طول می ی در جهطول می کشد. هر چیز را بخواه تابع قانون مزرعه است و

 از جنس عشق می شوید صبر می کنید وضعیتهای زندگیتان عوض بشود.شما می کنید و 

 پرده نباشی نور را گر چون فلک نه تو شوی                             حاضر کنی هر دور را           شیرین کنی هر شور را

اتفاقی به هر جایی به هر کسی که شیرین کنی برای اینکه به هرحاال دیگر از جنس زندگی شدی و تو می توانی هر شوری را 

ا هر وضعیت می شود و به فکر و عمل شما می ریزد و محال است که شماین انرژی زنده زندگی دارد جاری  شما می رسید

ذهنمان آنجا هستیم. من از شما می پرسم که اینجا ما االن اینجا هستیم ولی درع شوری را شیرین نکنید و در مورد خودتان در واق

سال دیگر آنجا هستم. آن فردی که آنجا باید برود زندگی کند آن را  تی؟ می گویید که من دوماه دیگریا سه هستی یا آنجا هس

 تی و در آینده هستی ، آن را می آوری اینجا و اینجامیاوری می کشی اینجا! اینجا باید باشد. نه تنها خودت رفتی آنجا و دور هس

ی و ر کنی. با موالنا با پخش این انرژکسان دیگر را هم می توانی حاض حاضرش می کنی. اول خودت را حاضر می کنی و 

ید اینجا زمان یک فکر توهمی است و ماباینده نیست و آینده یک توهم است ،آ،به ما یاد می دهد که زندگی درپخش این دانش 

نور پرده نمی شویم. این عد عمودیمان را زنده کردیم دیگر برای  باشیم و اگر اینجا باشیم در فضای یکتایی این لحظه زنده باشیم ب  

نور همین روشنایی ایزدی است که  کنید و دائماً پرده نور هستی ، اگر شما اینجا هستید ولی رفتید بطور توهمی آنجا زندگی می

هم می دانید که ن از شما جاری بشود شما پرده اش هستید و نمی گذارید. یک من توهمی می خواهد که من توهمی می خواهد اال

تم که وجودش بر اساس غیر و دشمن است . آیا زن و شوهر ها به عنوان قطب ستیزه برای هم عمل می خیلی دشمن دارد گف
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را ه. من ذهنی یک خانم از شوهرش استفاده می کند که ایجاد درد بکند؟ بله چکنند؟ بله. برای ایجاد درد از هم استفاده می کنند؟ بل

 به او هست. س ترین ک  و نزدیکنکند اتفاقاً راحت ترین 

 بخش پنجم:

زندگی خودش ؟می دانید کیست  به عنوان من ذهنیخب درست است که ما خیلی دشمن داریم در بیرون ولی بزرگترین دشمن ما 

اگر در این لحظه موازی با زندگی بشویم و اتفاق این لحظه است خداست. برای اینکه اگر ما تسلیم او بشویم ما دیگر نمی مانیم. 

و ستیزه می کند با این لحظه و بنابراین اگر شما با اتفاق این لحظه ستیزه می  یرا بپذیریم دیگر من نمی ماند بنابراین دائماً دشمن

یا مقاومت می کنید به اندازه ای که مقاومت می کنید در پشتتان سایه می اندازید آن سایه شما هستید و بنابراین جلوی نور کنید 

شوید که همه چیز را در بر می ی فلک هم یعنی آنقدر شما وسیع میه تویه تو بشوید این ن  زندگی گرفته اید ولی اگر مثل فلک ن  

تواند از شما بیان کند وبه تصل به خدا هستید و خدا انرژی خودش را می در واقع شما م ک دهم که فلک خداستگیرید . فل

 شویم که همه چیز را در بر می گیریم. عبارت دیگر ما آنقدر وسیع می

 کو شوی  تا چند همچون فاخته جوینده و کو                                               ش رفعت یافته اشه باش دولت ساخته مه ب

ایه شما بختی است این سرمت را بساز این دولت به معنای نیکما شاه هستیم و ماه هستیم. ولی شما شاهی هستی که می گوید دولت

ه تو شدن است یعنی بختی ما است؟ دولت ما همین برگشتن از ذهن و زنده شدن به حضور و ن  است . چه چیزی دولت و نیک

را در بربگیرد . این دولت ما است . اگر ما این کار را نکنیم و اگر کسی در ذهن بماند و  فضاگشایی که همه چیز و همه کس

می تواند رنگ شادی را ببیند؟ نه. رنگ آرامش  ار میلیاردها دالر پول دارد. آیگزندانی بشود آیا این دولتش را ساخته؟ نه حتی ا

می کند؟ اگر تو ذهن بماند؟ پایین می خودش می آید. این آدم چکار  ذات را می تواند ببیند؟ نه. برای اینکه آرامشش و شادی از

من دولتم را نساختم و ماهی که خب مرتباً می گوید کو کو . یعنی ما هم می گوییم  کبوتر مثل پرنده ای است گوید مثل فاخته که

یل به ماه شب چهارده شده و االن از آن حالل تبدو  یافته و االن ماه شب چهارده شدهو ارتفاع خودش را بلندی خودش را 

نسازد و ماه هم تبدیل به ماه شب نورافشانی می کند شما هم همینطوری است. اگر این دو کار را نکنی یعنی شاه دولتش را 

پرسد که زندگی کجاست! چی نها دالر هم پول دارد خب االن می تو ذهنش زندانی شده میلیو،هارده نشود و نورافشانی نکند چ

د؟ پس این زندگی برای چی نمی آید؟ برای اینکه تمان نگاهش به بیرون است. این آدم به خودم اضافه کنم تا زندگی بیا راچیزی 

حداقل شما که به این برنامه گوش می کنید بدانید که اصلی ترین و مهم یار مهم است که سمنظور اصلی زندگی را متوجه نشده. ب

از زندگی این است که اگر ما جذب ذهن شدیم از ذهن بپریم بیرون و بیایم نیم مقصود ندگی این است که ما بداترین رمز ز

بیرون. و این غزل هم دارد این را می گوید که اگر به منظور اصلیمان دست پیدا کنیم مثل ماه شب چهارده نور ما می تابد 

ن و همه از آن استفاده می کنند. پس منظور صورت انرژی سامان دهنده به جهان بیرون و هم خودما بصورت عشق و خرد و به

ن است که این نور برود به آن کارهایی که ما می کنیم در این جهان. حاال ماه شب چهارده شدن است .و دومیاصل ما بیداری و 
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است. که ه آن رشته . این هم منظور بعدی ما بکنی  هان فعالیت کنی این انرژی را روانشما چه رشته ای می خواهی در این ج

 د. ن را تکرار می کنتوی این غزل مرتباً موالنا دارد ای

 خالی کنی سر از هوس گردی تو زنده بی نفس                                        یاهو نگویی زان سپس چون غرقه یاهو شوی 

ین ما هوس چیزهای این جهانی ا ی حاال این هوس منفی است. برایمان را از هوس خالی می کنیم . هوس چیزهای این جهانسر

شدن را داریم که فکر می کنیم اینها به ما زندگی می دهند و اینها در ذهن اینطوری دیده می شوند ولی در فضای یکتایی و زنده 

 خود زندگی هستیم. وقتیاصالً زنده می شود ما می فهمیم که زندگی از آنجا می آید و ما  ن وقتیمابه زندگی وآن بعد عمودی

زندگی بودنمان را انکار می کنیم و چسبیدیم به چیزها و چیز شدیم در ذهن و هوشیاری جسمی داریم مجبوریم که جسمها را 

می کنیم و رابطمان با زندگی قطع شده ما از زندگی ، زندگی نمی خواهیم و اصلمان را رها کردیم حاال حس نقص و چون ببینیم. 

در سر ما که کدام چیز است! خب کدام چیز است؟ این یک هوسی است  می گوییم تو چیزهذهنمان چیزها را نشان می دهد وحاال

هوس خالی می کنی و زنده می شوی بدون نفس. هوشیاری و می گوید تو سرت را از این جور آن را اضافه کنیمکه است 

می شوی. و یک چیز مهمتری دارد حضور بدون نفس است از خود زندگی است نفس را این تن می کشد یعنی بدون تن تو زنده 

می چسبیم به چیزهای معنوی مثل یاهو گفتن ما  ،می گوید اینجا وقتی که ما می گوییم کو کو و می بینیم در چیزهای مادی نیست

مثل خدا گفتن. یعضی ها فکر می کنند در چیزهای مادی نیست مثل چیزها و مقام دنیا و چسبیدن به علم معنوی و علم معنوی را 

اظ دینی و حمعنویت برای اضافه شدن نمی روی . خیلی ها به لوید بعد از آن دیگه به نرم آفزاربه خودشان اضافه می کنند. می گ

فه کنند و معنویتشان دوباره اضافه کردن است حاال این دفعه اضافه ایا به صورتهای مختلف می خواهند دانش را به خودشان اض

بعد از نمی  غرقه خدا شدی ،شدینگاه کنید. می گوید وقتی که غرقه  ری هستید؟ به خودتانکردن چیزهای معنوی. شما اینطو

 تجربه اش ولو تجربه معنوی یا دینیاگر کسی تو منش هست هر .نمی خواهی آنها را به خودت اضافه بکنی  گویی خدا خدا!

ما نماز می خوانیم و روزه می گیریم برای اینکه ، یکنیمثواب آخرت را به خودمان اضافه م اضافه کردن به خودش است. ما مثالً 

پولمان را اضافه می  ه کردن چیزی به خودمان است. قبالً ثواب دارد. این درست است؟ نه این معامله است. این دوباره اضاف

هوس است ولی  همکردیم االن تجربیات دینی یا معنوی را به خودمان اضافه می کنیم. نمی شود به خودمان اضافه کنیم. این باز

چیزهای و مال دنیاست می گویند این دنبال  دنبال مقامهنوزآدم حریص است هوس پذیرفته شده است و مردم نمی آیند بگویند این 

تجربه معنوی ما باز هم اضافه کردن چیزی به خودمان که خدا خدا می کند. شما چطوری هستید؟ مواظب باشید است و معنوی 

 تقریباً پیغام غزل مشخص شده.  نباشد.

 هر خانه را روزن شوی هر باغ را گلشن شوی                                  با من نباشی من شوی چون تو ز خود بی تو شوی 

شد  خانه دلای که نور از آن به هر خانه ای می رود به هر انسانی می رود اگر کسی واقعاً وارد باغ دل شد  پنجره ن سوراخ وآ

هر .ا هم می شوید و به خانه ما هم از طریق او نور می تابد مشد وقتی پهلوی ما می نشیند واقعاً روزن خانه وبا زندگی یک 
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دیدن  ،یعنی برای همه انسانها شما روزنه می شوید که از طریق دانش و بینش تو از طریق همنشینی با تو خانه را روزن شوی

ی هستی واقعاً این گنج حضور باغزندگی وصل می کنی و در واقع بهارهرتو انسانها را به  رفتار تو به زندگی وصل بشوند.

حاال آیا در حضور انسان حضور دارد و وصل به زندگی و به  . باغ است حاال در اینجا چه شما بگویید گلشن بیرونبهارهر

ها هم زیبایی خودشان را بشناسند. و نباتات که آن کمک می کند به درختان.زندگی وصل شده درختان خودشان را می شناسند؟ بله 

ا ئولیت ببارها این مفهوم آمده که بقیه باشندگان منتظر هستند که ما به گنج حضور زنده بشویم . منتظر ما انسانها هستند و این مس

ا داده شده و گلشن هر باغ است که ما به زندگی زنده بشویم و این انرژی را به زندگی بخش کنیم فعالً این مسئولیت به مما 

نا باشد یا شما می توانید گلشن بهار باغ یکی دیگر بشوید . می گوید که با من انسانی هم بشویم. باغ دل شما گلشنش می تواند موال

حقیقتاً ما متوجه می شویم که در فضای یکتایی این لحظه همه  ما از یک جنس هستیم . نه اینکه ، نباشی ولی بشوی مثل من 

متصل هستیم بلکه یکی هستیم . چطور پس ما حاال اینقدر با هم غریبه هستیم؟! اگر ما توی این من ذهنی را من ذهنی در ما یک 

تو هست یک هسته است اگر این را بکنیم و بندازیم دور. در این صورت با تمام انسانها یکی می شویم و این راه نجات بشر است 

 ادانش را پخش کنیم . برای اینکه انسانها تا من دارند همدیگر رن مرتب می گویم که ما باید این که بارها گفته ایم. برای چی م

رداخت. جنگ به جنگ خواهند پهند پرداخت قبول ندارند و نمی توانند با هم متحد بشوند. با همدیگر به جدال و مقایسه خوا

هم دارد اتفاق می افتد. م ممکن است اتفاق بی افتد و هنوز . باز هو جنگ هم در تاریخ فراوان اتفاق افتادهپیروزی من ذهنی است 

خودش را  چرا؟ برای اینکه انسانها من ذهنی دارند . من ذهنی دشمن را غریبه می شناسد. من ذهنی تهدید می کند. من ذهنی باید

کند با کشتن و شکست دادن  ررا تعمیخواهد بکند تا خودش بزرگ ببیند و بزرگ نگه دارد و اگر توهین به او بشود هر کاری می

اینطوری است. ولی وقتی ری است و در زندگی بین المللی در زندگی فردی اینطوری است و در زندگی خانوادگی اینطودیگران 

د. بعد موالنا توصیه می کند می رویم به فضای یکتایی میفهمیم که ما از جنس هم هستیم و جهان یک طوری دیگر دیده می شو

 این همه صحبتها که کرد برای ما  زپس ا

 تا تازه و خندان و خوش چون شاخ شفتالو شوی               سر در زمین چندین مکش سر را برآور شاد کش                    

آمدیم  می گوید اینقدر سرت را فرو نکن به فرم در زمین که فرم من ذهنی است اینقدر نرو آن تو . یک جای دیگر می گوید که ما

ه های کوچک آمدند این هم هویت شدگی ما را بخورند و ما به جای اینکه هوشیاری بشویم و بهم هویت شدیم با چیزها بعد گر

ین چیزهای این اینقدر چنگ نزن به فرمت که از ایعنی  سر درزمین چندین مکشو رفتیم توی زمین. پرواز کنیم موش شدیم 

بیار واز فرم سرت را بلند بگیرکش یعنی زیبا و نیک و خوش.  ،ور شاد و کشر را برآجهانی تشکیل شده. سر را بلند کن ی

بیرون . تو اصلت هوشیاری است و تو شاد و کش هستی. تو خود زندگی هستی و تازه به تازه زندگی را تجربه می کنی . خندان 

شاخ شفتالو بسیار ترد و ظریف و شکننده و هستی برای اینکه شادی اصل تو هست . می خندی و خوش هستی مثل شاخ شفتالو. 

 ما را به شاخ شفتالو تشبیه کرده . 

 دیگر نخواهی روشنی از خویشتن  گردی غنی                                  چون شاه مسکین پروری چون ماه ظلمت جو شوی 
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ون چیزی نمی خواهی . نمی خواهی که ربیتو دیگر روشنی نمی خواهی برای اینکه از درون غنی می شوی از بیرون و جهان 

و شادی نمی خواهی برای اینکه از دورنت غنی می شوی و  ا تو خوشحال بشوی. از کسی خوشبختیدیگران چیزی به تو بدهند ت

شاه مسکین پرور می  ری و بعد اینها را پخش می کنی مثلذاتت می گیاعماق وجودت می گیری و از شادی و آرامش را از 

روشن کند. ماه شب چهارده دنبال چی میگردد؟ دنبال جای تاریک می گردد که تا ثل ماهی که دنبال تاریکی می گردد شوی و م

می گوییم که این کی هست چرا این اینطوری است  نید. ما در من ذهنیروشنش کند. شما هم دنبال نقص می گردید تا کاملش ک

جنس ماه ظلمت جو می شوید ، شما دیگر نمی گویید که این بد است  شما ازی یکتایی این لحظه وقتی که این کج است. در فضا

چراغی روشن کرده و کند و اینها را می گوید یک بیند. مثل موالنا هیچ انتقاد نمی ن می اشما این نقص را کارگاه روشنایی خودت

ن کج هستند و کجی دیگران را توضیح می خودشا د که چرا کجی. خیلی ها در من ذهنیبه کسی هم انتقاد نمی کنهمه می بینندد

دهند. در حالیکه هزارگونه من ذهنی خودش کج است و عیب داره ولی دارد کجی های دیگران را توضیح می دهد. این درست 

جو فقط مثل شمعی است که روشن شده مثل چراغی است که نور انداخته و همه می بینند . قاضی نیست. نه. ماه ظلمت است؟ 

قضاوت می کند و من ذهنی است که عیب میبیند ولی انسان به روشنایی رسیده چراغ روشن کرده تا مردم ببینند . تباً مرقاضی 

 حاال باز هم در جهت دادن این روشنایی می گوید که 

 دارو شوی و جان نخواهی جان دهی  هر درد را درمان دهی                                 مرهم نجویی زخم را خود زخم رات

یکی از اشکاالت ما این است که ما می گوییم که من زخمی هستم یکی بیاید این را درمان کند. در حالیکه اصل ما وقتی که وارد 

باغ دل می شویم آنی که می شویم داروی زخم خودمان است وحالیمان نیست که کسی نمی تواند این زخم من ذهنی را درمان 

مان کنند االن شما متوجه شدید که نمی توانند درمان کنند. فقط انرژی خودتان است که می تواند این را کند. دیگران می توانند در

درمان کند یعنی وقتی شما از ذهن می آیید بیرون و به خودتان نگاه می کنید روشنایی خودتان را مثل آن ماه می تابانید به زخم 

ید که این زخم هم توهمی بوده و واقعاً زخمی آنجا نبوده. پس ما وقتی ماه خودتان مرهم زخم خودتان می شوید و تازه می فهم

شب چهارده شدیم نور می اندازیم و از کسی جان نمی خواهیم شما دیگر می دانید که مثل جان شده اید دیگران به شما جان نمی 

سی اهید و از کسی خوشبختی نخواهید از کتوانند بدهند. حاال این دانش به شما کمک می کند که بعد از این از کسی جان نخو

ه می دانی ت کند نخواهی جان دهی برای اینکخنخواهید که به شما هویت بدهد از چیزی انتظار نداشته باشید که شما را خوشب

درون خودت است. و برای ی برای اینکه می دانی که درمان هم درمان هم از کسی نمی خواهجان در درون خودت است و

  ***نمی جویی برای اینکه می دانی مرحم درمان زخم خودت خودت هستی. مرهم دوباره از بیرون درمان و زخمت هم
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