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 مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  ۶۵۳

 
 چون بر رخ ما عکس جمال تو برآید

 خاک چو گلگونه نمایدبر چهره ما 

 خواهم که ز زنار دو صد خرقه نماید

 ترسابچه گوید که بپوشان که نشاید

 اشکم چو دهل گشته و دل حامل اسرار

 چون نه مهه گشتست ندانی که بزاید

 شاهیست دل اندر تن ماننده گاوی

 وین گاو ببیند شه اگر ژاژ نخاید

 وان دانه که افتاد در این هاون عشاق

 لیک به ناچار بساید هر سوی جهد

 از خانه عشق آنک بپرد چو کبوتر

 هر جا که رود عاقبت کار بیاید

 آیینه که شمس الحق تبریز بسازد

 زنگار کجا گیرد و صیقل به چه باید

 
 ۱۲۰۸ دفتر اول، سطر شماره  ثنوی،مولوی، م 

 
 غیرنطق و غیر ایما و سجل

 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل

 

 ۸ دفتر دوم، سطر شماره  مولوی، مثنوی، 

 
 بازگشتبلبلی زینجا برفت و 

 بهر صید این معانی بازگشت

 ساعد شه مسکن این باز باد

 تا ابد بر خلق این در باز باد

 آفت این در هوا و شهوتست

 ورنه اینجا شربت اندر شربتست

 این دهان بر بند تا بینی عیان

http://www.ganjnama.com/View/97/99/3277/مولوی_Molavi.html
http://www.ganjnama.com/View/97/104/7958/مولوی_Molavi/غیرنطق%20و%20غیر.html
http://www.ganjnama.com/View/97/105/8065/مولوی_Molavi/بلبلی%20زینجا%20برفت.html
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 بند آن جهان حلق و دهانچشم

 ای دهان تو خود دهانٔه دوزخی

 وی جهان تو بر مثال برزخی

 پهلوی دنیای دوننور باقی 

 شیر صافی پهلوی جوهای خون

 چون درو گامی زنی بی احتیاط

 شود از اختالطشیر تو خون می

 یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس

 شد فراق صدر جنت طوق نفس

 گریختهمچو دیو از وی فرشته می

 بهر نانی چند آب چشم ریخت

 گرچه یک مو بد گنه کو جسته بود

 ه بودلیک آن مو در دو دیده رست

 بود آدم دیدٔه نور قدیم

 موی در دیده بود کوه عظیم

 گر در آن آدم بکردی مشورت

 در پشیمانی نگفتی معذرت

 زانک با عقلی چو عقلی جفت شد

 مانع بد فعلی و بد گفت شد

 نفس با نفس دگر چون یار شد

 کار شدعقل جزوی عاطل و بی

 چون ز تنهایی تو نومیدی شوی

 شویزیر سایٔه یار خورشیدی 

 رو بجو یار خدایی را تو زود

 چون چنان کردی خدا یار تو بود

 آنک در خلوت نظر بر دوختست

 آخر آن را هم ز یار آموختست

 خلوت از اغیار باید نه ز یار

 پوستین بهر دی آمد نه بهار

 عقل با عقل دگر دوتا شود

 نور افزون گشت و ره پیدا شود

 نفس با نفس دگر خندان شود

 گشت و ره پنهان شودظلمت افزون 

 یار چشم تست ای مرد شکار

 از خس و خاشاک او را پاک دار

 هین بجاروب زبان گردی مکن

 آوردی مکنچشم را از خس ره

 چونکه مؤمن آینٔه مؤمن بود

 روی او ز آلودگی ایمن بود

 یار آیینست جان را در حزن

 در رخ آیینه ای جان دم مزن

 تا نپوشد روی خود را در دمت

 و خوردن بباید هر دمتدم فر
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 از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. 653با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 

 ما خاک چو گلگونه نمایدبر چهره                                                                           چنین بررخ ما عکس جمال تو برآید  

طوری می گوید، می گوید همین که بر دا می کند و اینوق عرفانی یعنی خمعشندگی از طرف هر انسانی رو به پس موالنا به نمای

صورت ما انعکاس نور روی تو بتابد، یعنی نور تو در من تجلی کند یا اگر من از ذهن متولد بشوم واز ذهن بیرون بیایم ، من کی 

ل فرم است یا هر چیزی مبما به عنوان هوشیاری، خاک که س   در صورتاین صورت  تم . دری هسهستم ؟ من از جنس هوشیار

صورتشان می زنند تا زیبا خانمها روی  یعنی سرخاب یعنی همین موادی کهدر این جهان مثل گلگونه به نظر می آید. گلگونه 

ویحاً ا به ما توضیح داده است دوباره تلنا بارها این ربشوند. یعنی اینکه اگر ما که به عنوان هوشیاری از آن طرف آمده ایم و موال

به  هوشیاری هم،فرم نیستم اری از آن طرف آمده ام و یعنی از جنس اگر من که به صورت هوشی،صورت قضیه را بیان می کند 

 در آنجاه عنوان ذهن وشود و آمده ام و یک تنی درست کردم ، پس از اینکه از مادرم متولد شدم وارد فضایی شدم بچشم دیده نمی 

همین که متوجه بشوم که از جنس فرم نیستم و آن چیزهایی ، ذهن و فرم هستم نس کردم و فکر می کنم که از جرست یک تن ذهنی د

که چسبیدم را رها کنم و از این ذهن بیایم بیرون که گاهی اوقات می گوییم تولد دوم از ذهن بیاییم بیرون در این صورت فرمهای 

هانی و اتفاقات هر چه که با چشمم می بینم زیبا دیده می شود . چرا زیبا دیده می شود؟ چرا فرمها زیبا به نظر می آید؟ برای این ج

زندگی و شادی می گیرم از فرمها و اتفاقات هوشیاری و زندگی هستم و از زندگی، من از جنس که اینکه من متوجه می شوم 

چرا جدی بودند؟ برای اینکه ، ی بودند برای من مهای این جهانی که تا بحال جداتفاقات و فرچیزی نمی خواهم. وقتی انتظارم از 

بنابراین حتی سبب زینت من می ، از آنها چیزی می خواستم االن که چیزی نمی خواهم آنها جدی بودنشان را از دست می دهند 

بخاطر این بوده که  ، د به نظر ما زیبا بیاد . تا حاال زیبا نیامدهشوند . می شود که هر انسانی که ما می بینیم هر اتفاقی که می افت

بنابراین م و اگر سود آور نبود غمگین شدیم، اگر سود آور بود شاد شدیوهر اتفاقی را قضاوت کردیم و خوب و بد کردیم با ذهنمان 

تب اتفاق پشت اتفاق یکی ما را خوشحال می مر ، دائم خوشی و غمگینی در ذهن دائم به ما دست می داد و آن هم طولی نمی کشید

کند و یکی ما را ناراحت می کند و ما مرتب در نواسانات حال هستیم یک دفعه هم یک اتفاقاتی می افتد که به نظر ما خیلی مضر 

اتفاقات و فرمها  هستند و به آنها می چسبیم و ما چون از اتفاقات چیز می خواهیم به آنها می چسبیم حاال دیگر متوجه می شویم که

اول اجرا بشود و موالنا طوری مصرع اول سطر . اگرجهان موقتی استفرار هستند حتی جسم ما فرار هست و هر کسی در این 

رار است بر بیاد ولی  اگر ید ، قایعنی باید بربیچون بر رخ ما عکس جمال تو برآید صحبت می کند که این باید حتما اجرا بشود. 

ما نمی گوییم  هوشیاری می شویماز جنس ما دیگر  فتد در این صورت در چهره ما بر روی ما که در آن موقع بیویکدفعه اتفاق این 

ما خودمان را از هوشیاری جسمی جدا می کنیم و یک هوشیاری دیگری بوجود می آید به نام  که از جنس جسم و فرم هستیم ،

این جهانی ندارد و الزم نیست که  هوشیاری حضور. هوشیاری که خودش زنده است و از خودش هویت می گیرد اتکا به چیزهای

بودن و مشکل بودن و سخت گیری ما، چرا ما  اتفاقات سفتبنابراین چیزها را رها می کند،  .بدبه چیزهای این جهانی بچس

 راگ،سختگیرهستیم؟ ما ترمز می کنیم و مقاومت نشان می دهیم در مقابل فرمها و اتفاقات برای اینکه نمی خواهیم که اتفاق بیوفتند 
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امروز . یگر ندارید هیچ ترمزی و مقاومتی در مقابل اتفاقات دعکس جمال معشوق بر رخ شما بتابد  فتد برای شما،بیو این اتفاق

یعنی آینه ای را که   قل به چه بایدگار کجا گیرد و صیزن ***آینه که حق الشمس تبریزی بسازد موالنا در سطر آخر می گوید 

به عنوان هوشیاری می آییم یقل نمی خواهد. آینه همین ما هستیم همین که سازد این آینه زنگ نمی زند و صمی تبریز  شمس الحق

ن و می چسبیم به فرمها در ذهنمان و اینها را رها می کنیم و زاییده می شویم تبدیل به آینه می شویم . آینه را کی ساخته؟ به این جها

آینه را زندگی و خدا ساخته. پس آینه ای که خدا بسازد، در واقع ما از اول این آینه بودیم که آمدیم، می گوید که ما نگران چی 

ه این آینه ما را زنگ رویش را گرفته و درست نشان نمی دهد ولی این آینه ای نیست که زنگ بگیرد هستیم؟ نگران این هستیم ک

هیم. نکند که صیقل می دبا همین کارهایی که باید انجام حاال باید چطوری باید این را صیقل بدهیم؟ و ما شروع می کنیم به صیقل. 

م فکر می کنیم که روح ما را صیقل می دهد ، نه! بیشتر روح ما را می ! کارهایی که ما می کنی؟می کنیم داریم اشتباه میکنیم

من آینه مؤمن وم خواهیم خواند که می گوید مؤدفتر د هپوشاند. و امروز راجع به آینه صحبت خواهیم کرد و مثنوی هم از مقدم

گران خودشان را در شما ببینند؟ بدون ینه ای هستید که دیمن از شما سوال می کنم آیا شما آ ینه دوست است. حاالاست. دوست آ

تصویر شما را نشان می دهد ه چه مشخصاتی دارد .جلوی آینه که می ایستید آینه کشما به آینه نگاه کنید و ببینید اینکه حرف بزنید. 

 .را نشان نمی دهم نمی گوید که من از تو خوشم نمی آید بنابراین تصویرت،ینه مقاومت نشان نمی دهد به تصویر نشان دادن مثالً آ

پس برای آینه شدن شما نباید کند.  . آینه این کار را نمی رار کنی تا من عکس تو را نشان بدهمیا به زور نشان می دهم. باید اص

مقاومت به اتفاق این لحظه نشان بدهید اگر شما می خواهید آینه بشوید . موالنا می گوید که دوست آینه دوست است. شما باید آینه 

اصی پیدا کنید برای آینه شدن باید یک مشخصات خ را در شما ببیند ولی دش را در شما ببیند و همسرتان خودشبشوید بچه تان خو

پس شما نباید مقاومت کنید و بارها گفتیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه . کسی که می خواهد آینه بشود به چیزها و اتفاقات نمی 

اگر آینه از شما خوشش بیاید دو تا دست می آید و شما را می روید جلوی آینه عکس شما را نشان می دهد. چسبد ومثالً شما می 

گیرد و می گوید که نمی شود که تو بروی من باید عکس شما را مرتباً نشان بدهم. نه! آینه عکس شما را نشان می دهد و هر موقع 

و به شما نمی چسبد. این سطر اول نشان می دهد که انسانی که به زندگی زنده  هم که جلوی آن نرفتید عکس شما را نشان نمی دهد

ما  رت به چیزها و اتفاقات نمی چسبددر این صو ، عکس جمال معشوق به رخش بتابد، عکس یعنی انعکاس،عارف بشود  ،بشود

 هم گفتیم آینه هستیم.

 بخش دوم:

ً من تقریشما خیلی کمک می کند.  این تمثیل آینه به شما جلوی آینه می ایستید  ، می کنم تکرار چند جلسه است که دارم این را با

ید و حاال من ذهنیتان بگیریک آینه ای یک کم ظریفتر در نظر حاال ، تصویرتان را می بینید و می دانید که تصویرتان شما نیستید

ن هستم ، همان من ذهنی شماست. به عنوان ناظر به می گویید که من آ و از آن دفاع می کنیدببینید که همانی که شما  را ببینید،

کنید، آن ناظری که این فکرها  چه فکرهایی می شما د وکن میاین من  بیند که چه کارهایی  میذهنتان و به فکرهایتان نگاه کنید، 

حضور یا و این آینه است. آ حضور خداست و حضور شما هم هستو حضور ناظر  ناظر، آینه است . این را نگاه می کند همین 
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ر را با این چشم می توانید ببینید؟ با فکر می توانید ببینید؟ نه! نمی توانید برای اینکه آن از جنس فرم نیست. فقط ما فرمها و ناظ

مان می توانیم ببینیم. پس بنابراین از کجا می فهمیم که حضور ناظر یک آینه است؟ از آنجا که یک چیزی را  جسمها را با جسم

کند و ما تا حاال اشتباهاً گفته ایم ما هستیم. حاال که حضور ناظر دارد به ذهن و به من ذهنی نگاه می کند به منی که  منعکس می

تفاقات و اجسام هست و ما االن می فهمیم که ما نیستیم آن از جنس ا ،فکر می کردیم ما هستیم در حالیکه انعکاس ما هست در ذهن

زنده هستیم . اصالً هر « من ذهنی»ندگی هستیم . یک دفعه متوجه می شویم که ما بدون آن ینه و هوشیاری حضور وزاز جنس آ

اتفاقی که در جهان می افتد که ذهن نشان میدهد دیگر برای ما مهم نیست چون ما زنده هستیم ما شاد هستیم و آرامش داریم بنابراین 

اتفاقات می بله حیاتی بودن و موثر بودن از آنها بیرون کشیده شد،  وقتیآن اتفاقات که وقتی جدی بودن از آنها بیرون کشیده شد 

اگر حاضر باشیم که نداشته باشیم ، البته  هم  از دست بدهیم ممکن است که پولاگر تواند پول ما را زیاد و کم کند ، ما شغلمان را 

تان را پیدا کنید و خرد می کند در این جهان راهه شما کمک خرد خدایی است و ب ،معموالً حضور ناظرنمی افتند  ت هم این اتفاقا

قتی شما آدمها را بصورت فرم نمی ما نگران نیستید و آرامش دارید. ودارید و این خرد به رفتارتان و افکارتان جریان دارد و ش

به من اضافه می کنند بیند و آدمها را به صورت جسم نمی بینید که اینها به درد اضافه کردن من می خورند این آدمها چه چیزی 

اگر نمی کنند پس به چه درد من می خورند؟ اینها اصالً جان ندارند وقتی خودم از جنس بی جانی هستم پس آنها را هم از همان 

از جنس بنابراین به ما لطمه می زنند و صدمه می زنند. عموماً اگر ما ا هم در مقابل ما مقاومت می کنند، جنس می بینم . خب آدمه

آن موقع آیا آدمها با آدمها ستیزه می کنند که و اتفاقات بصورت عامل زیبایی ما به نظر می آیند ، گی بشویم فرمهای این جهانی زند

من از تو خوشم نمی آید؟ چرا آن طوری حرف می زنی؟ چرا این طوری نشسته ای؟ چرا حرف زدنت را بلد نیستی؟ چرا رنگت 

ش را از من بروی من را می بری؟ من می فهمم که از جنس زندگی هستم و زندگی خردآچرا حرف می زنی و این طوری است؟ 

ی رود؟ من اصالً هم هویت با این آدم یا آن آدم را او می زند و من آبرویی ندارم که برود ! ابروی زندگی مبیان می کند و حرف 

جنگند؟ نه. اگر من و شما از جنس زندگی باشیم از خواهند بزنند. در این صورت باورها با باورها می  نیستم که هر حرفی می

بینیم که ما همه از جنس زندگی هستیم و احتیاجی به   جنس انعکاس جمال معشوق باشیم در فضای یکتایی این لحظه باشیم ما می

است که شما این باورها  بنابراین باورهای متفاوت حاال زیبا هستند یا زشت هستند؟ البته که زیبا هستند چقدر خوب باورها نداریم، 

چقدر عالی است که شما بی دین هستید چقدر عالی است که دین شما با ما فرق می دین هستید  را دارید این دین را دارید یا حتی بی

 کند چقدر عالی است که مثالً شما کارها را اینطوری انجام میدهید و ما اینطوری چقدر عالی است که شما اینطوری عروسی میکنید

و اینها با هم متفاوت هستند ! چرا؟ برای اینکه ما زیبای را از زندگی می گیریم. خب اگر از و ما این طوری عروسی میکنیم 

از آدمها بگیریم. بگوییم ای آدمی که ،زندگی زیبایی نگیریم و هویت نمی گیریم پس مجبوریم از این رفتارها و باورها بگیریم 

چی می دهی که من را زیاد کنی؟ اگر هیچ چیز به من نمی دهی پس تو به چه درد من می خوری؟ جلوی من نشسته ای تو به من 

تو نباشی اصالً بهتر است و تو اضافه هستی . از طرفی دیگر هم تمام حواسم هم به این است که من فرم هستم و این فرم را باید 

لیتی ندارم. به من ربطی ندارد و من هیچ مسئو چی دیگریی کند هزیاد کنم و باید هر کسی یک چیزی به من زیاد کند و اگر هم نم

م و چی هستم و از چه جنسی هستم؟ چند تا سوال از خودمان بپرسیم. اول بپرسیم من کی هست ما  پس می بینید که چقدر مهم است
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ا چرا پس خودم ری هستم . خب یا من از جنس جسم هستم که همه را جنس می بینم ؟ جوابش این است که نه من از جنس هوشیارآ

هنوز متولد نشدم. چرا آینقدر روابط من پر از درد و گرفتاری است ؟ آیا روابط انسانها باید پر  ذهنجنس می بینم؟ برای اینکه از 

گفتاری فرو این درد و ستیزه را به هر کاری به هر  ،از درد باشد؟ نه! به این دلیل است که من در ذهن درد ایجاد کردم . بنابراین

درد هستم . من خودم هستم که ایجاد درد میکنم . آیا من می توانم ایجاد درد نکنم؟ جوابش ایجاد می ریزم، بنابراین عامل ستیزه و 

ت بگیرید ی ،زندگی بگیرید و هویو از زندگ این است که بله. شما همین چیزهایی که چسبیده اید را رها کند و از ذهن متولد بشوید

ید به یا شما این همه که کنترل کردر می کنید آنها را کنترل نکنید. آدمهایی که رابطه برقرازها و آدمها هویت نخواهید ، با آیاز چ

نترل یبتان شد؟ آیا من باید همه را کنترل کنم تا خوشبخت بشوم؟ جوابش نه! من نباید هیچ کس را کغیر از درد چیز دیگری هم نص

ترس دارد برای اینکه وصل به زندگی نیست و برای حس منیت من ذهنی است و من ذهنی عدم امنیت و عدم اکنم. کنترل کردن از

اینکه من حس عدم امنیت را رها کنم باید از ذهن متولد بشوم و از جنس زندگی بشوم چون زندگی ترس نمی شناسد . می شود من 

ز جنس اتفاقات د االن ایباید از جنس زندگی باشنگران آینده باشید.  ترس و نگرانیم را تمام کنم؟ بله. شما الزم نیست که بترسید و

یاری بی فرم بودم و پس من از جنس هوشیاری هستم و وقتی آمدم به این جهان هوش . ی ترساندهستید هر اتفاقی شما را م

قرار است که من هوشیارانه برگردم روی خودم یا روی زندگی قائم بشوم باید برگردم هر دردی به من این و م ناهوشیارانه آمد

هر ،اطالعات را می دهد که من دارم راه را عوضی می روم . هر دردی به من می گوید که من از اجسام زندگی می خواهم 

شکایت بکنم . اینها را من از خودم می پرسم و به خودم هم و م دردی من را بیدار می کند به جای اینکه احساس مظلومیت بکن

جواب می دهم. آیا من به گنج حضور که گوش می دهم برای این است که دیگران را عوض کنم ؟ نه. من به گنج حضور گوش 

قط حق دارم که روی می دهم و کتاب می خوانم فقط روی خودم کار کنم. آیا حق دارم که دیگران را عوض کنم؟ نه. حق ندارم ف

خودم کار کنم و خودم را عوض کنم. من فقط دسترسی به خودم دارم. آیا می توانم دیگران را عوض کنم؟ نه. نمی توانم دیگران 

فقط در یک حالت ممکن است که اثر گذار باشم اگر حضور خودم را دائماً حفظ کنم ، با گفتار من و کردار من عوض نمی شوند 

هیم خواند که . انسان در پایین هم خواد کار خودش را بکندایی از من ساطع بشود و بیان بشود و این انرژی بتوانو این انرژی خد

از طریق ارتعاش  ،اطالعات از طریق انرژیران جور اطالعات را منتقل می کند. هزا ، غیر از این نوشتارغیر از این گفتار و

غیر از نطق یعنی حرف  دل زل ***صد هزاران ترجمان خیزد سج و غیر ایما وغیر نطق منتقل می شود. سطر بعدی نگاه کنید 

صد هزاران جور ما نوشته منتقل می کنیم ارتعاش منتقل می کنیم. حاال اگر ،زدن، غیر از اشاره کردن ، غیر ازسجل یعنی نوشتن 

می دهید به دوستتان می دهید و مردم از این درد فرار ارتعاش می کنید و این را به بچه تان  شما است ، دائماً این درد را دلتان درد

خداگاه جذب می ، مردم نااگر دلتان از جنس معشوق هست و از جنس خداست برکت زندگی و عشق را پراکنده می کنید ،میکنند

گفتیم که آینه مقاومت نشان  موضوع امروز آینه است  شما باید ببینید که آیا می توانید آینه باشید برای مردم؟ گفتم  که شوند . امروز

نمی دهد آینه نمی چسبد به تصویرش آینه قضاوت نمی کند. شما تا بحال آینه ای دیده اید که برگردد بگوید چرا شما آنجایت این 

طوری است؟ فقط به شما نشان می دهد. آینه یک گرمی هم دارد . آینه انرژی منفی به شما نمی دهد انرژی مخرب نمی دهد در 

بلکه هزاران انرژی منفی را منعکس می  ،نمی گوید که خوشمم نمی آید فقط ی که آینه من ذهنی از کسی که خوشش نمی آیدحال
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ینه درستی نیستیم. آینه عشق ما چرا روی بچه مان اثر مثبت نمی گذاریم؟ برای اینکه آو او هم می گیرد آن را. ،  کنم روی او

یزی مقاومت نشان نمی دهید و قضاوت نمی کنید به آن چ  بشوید ، می شوید آینه.تماماً حضوراگر از ذهن متولد بشوید و است. شما 

گفتیم که به فرمها نمی چسبید و واکنش ندارید واکنش نشان نمی دهید. آینه یک  ،با نگاه حضورکه نشان می دهید نمی چسبید. 

و جذب می  د که این لطافت را انسانها می شناسندهم دارد، آینه ما از جنس زندگی می شود یک لطافتی هم دارو عشق گرمی 

شوند. انسانها ولو اینکه از جنس من ذهنی هستند و از جنس درد هستند ولی لطافت عشقی را یک جوری می شناسند. برای اینکه 

جنس داگما هستیم  و گل هستند. شعور شناسایی زندگی را ما هنوز داریم هر چقدر هم که از جنس درد هستیم از مین هانسانها دائماً 

 و سفت هستیم ولی می بینید یک جاهایی لطافت نشان می دهیم . 

 برگردیم به صحبتی که می کردیم:

 م که ز زنار دو صد خرقه نماید                                                                ترسابچه گوید که بپوشان که نشایدخواه

خرقه درست کرده، زنار کمربندی بوده که مخصوصاً مسیحیان یا  که معشوق از زنار من تعداد زیادیمی گوید که من می خواهم 

موالنا دائماً به این موضوع اشاره  ،و آنها مسلمان نبودند. در اینجا زنار را عالمت خدایی می گیردیهودیان به کمرشان می بستند 

سطحی کفر است آن راو افکدت را می شناسی؟ اگر بشناسی این اعمال می کند که آیا تو آن جنس خدایی را آن جنس خدایت خو

به زبان مذهبی صحبت می کند. می گوید که من می خواهم که ی دین می شماریم حقیقتاً کفر است! چیزی که معموالً ما در من ذهن

ی کنند و از روی من است مردم مبیشتراز زنار من که خدایت من است چون ضد این دین سطحی است و ضد کارهایی است که 

من ذهنی است. هر کاری که من ذهنی می کند از جنس خدا نیست ، از جنس منیت است هر کاری که من ذهنی می کند درد آفرین 

است. حاال این فلسفه یا فایده ای هم دارد ؟ بله. درد ایجاد می کند تا شما متوجه بشوید که من چرا دردم می آید. شما یک  روز باید 

ز خودتان سوال بکنید و جواب را هم پیدا بکنید. نمی شود جواب را پیدا نکنید. شما گفتیم که از خودتان سوال می کنید که من از ا

جنس هوشیاری هستم و یا از جنس جسم؟ به خودتان جواب می دهید که من از جنس هوشیاری هستم. واضح است. خب هوشیاری 

و شادی است، هوشیاری از جنس اینهاست. پس این درد چی هست که من دارم؟ چرا  در ذاتش چی هست؟ در ذاتش آرامش است

که من که آمدم به ذهن برگردم به طرف زندگی قرار بوده من درد دارم و این درد به چه دردی می خورد؟ درد به دلیل این هست 

که قبالً آمده بودم منتها این بار هوشیار به خودم  وباره هوشیاری بشوم همان هوشیاریچیزهایی که چسبیده ام جدا بشم و دو از این 

آگاه به خودش هست هوشیاری حضور  بشوم و هوشیاری حضور فرقش با آن هوشیاری اولیه این است که  هوشیارحضوراز جنس 

می کنیم به روع در آنجا ش به صورت هوشیاری می آییم به شکم مادرمان، و وقتیهستید . ما  شما می دانید که از جنس زندگی

مانمی دانیم که از جنس زندگی هستیم نا هوشیارانه می آییم و در ذهن  آن موقع نمی دانیم که ما کی هستیم ،ما نشو و نما کردن 

یک تنی می تنیم ، ما این تن را الزم داریم ، این تن سایکولوژیکی است تن روانشناختی است بعد از توی این در می آییم، حاال 

مگر من را ؟ چرا خدا به من لطف ندارد چرا اینقدر ظلم می کندبگویید  دست می شود، درد به شما نمی گوید که توی این درد 

فراموش کرده؟ نه. درد به شما می گوید که شما این چیزهایی که به آنها چسبیده اید باید رها کنید از ذهن متولد بشوید و این قانون 
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 ید که به آنها می گویید دینداری،در حال درد و در حال گرفتاری یک کارهایی را می کنخداست. شما از این سر پیچی می کنید 

تا که عین کفر است. حاال می گوید که من با زنار که اصلیت من است و خداییت من است حضور من است می خواهم هزاران 

می خواهم که خدا بیاید از طریق من همه را به خرقه درست کنم و بدهم مردم بپوشند . یعنی مردم را به حضور برسانم یعنی من 

وید از درون من خدایت می گترسابچه به من می گوید که ترسابچه هم معنی مثبت دارد یعنی یک دفعه  حضور برساند یک دفعه 

ردم همه شوند م متوجه نمیجنس من هستند نمی فهمند اینها را، برای اینکه مردم غالباً از  .بپوشان که نشاید را!که نکن این کار

اصلیتشان را خدایتشان را پوشانده اند با ابزاری به نام من ذهنی که جسم است و فقط جسم می شناسند.  از جنس درد و کفر هستند،

نشاید یعنی شایسته نیست, این درست نیست و     د که بپوشان که نشایدگویترسابچه خدا را جسم میدانند و می گوید اینها را نگو. 

 خیلی مسئله بوجود می آید. ولی در سطر بعدی می گوید که:این 

 بخش سوم :

 چون نه مهه گشتست ندانی که بزاید                                                    اشکم چودهل گشته و دل حامل اسرار           

راهه انسان بیذهن باشد و از آنجا متولد بشود ورشکم ه سال دانسان که بوجود آمد ن  ، از اول اصالً یا قرار بوده  ستاقراری گوید م

این همه مفید را ما ایرانیها یا  و ز معنویتا حتی شما نگاه کنید این اشعار پرهویت شدگی با ذهن را پیشه گرفته، رفته انسان هم 

تیم پر از شکایت و ترس هستیم پر که چی این می گوید . ما در درد غوطه ور هس،و نخواندیم فارسی زبانان از آن استفاده نکردیم 

از کینه هستیم پر از کنترل هستیم پر از رنجش هستیم پر از شکایت هستیم و هیچ نپرسیدیم که چرا اینطوری هستیم ! همه اینطوری 

فیه!! رد است؟ این چه حرهر رابطه ای پر از درد است. هر رابطه ای پر از د ، ا می کنندزن و شوهرها با هم دعوهستند ، همه 

دش تا استخوان ما از درد بشویم و این درد واقعاً کارکه ما رفته رفته پر  حقیقتاً این را از خودتان بپرسید، فریده شدیم یعنی ما آ

واقعاً زندگی ما را به این جهان می آورد تا  روال طبیعی نیست روال خدا نیست! آیا برسد وما نپرسیم که چرا درد داریم که این

، جمع کنیم و در پنجاه سالگی و شصت سالگی مریض بشویم و پر از ما این باشد که هر چه بهتر بیشترد تمام شعار درد بکشیم بع

دیوانه بشویم و تمام روابط ما خراب بشود و هیچ روی شادی را نبینیم و بعدش هم بمیریم و برویم و  بعضی ها استرس بشویم یا

رای یک عده ای . این درست است ؟ واقعاً قرار این بوده؟ نه! اصالً قرار این نبوده. هر چه که درست کردیم و جمع کردیم بماند ب

در یک خانواده عشقی توسط پدر و مادر و حتی برادران و خواهران ، نه مثل برادران یید مدت کوتاهی شما بیاقرار بر این بوده که 

ضمن اینکه شما در شش سالگی هفت سالگی هشت سالگی  و خواهران یوسف، پرازعشق که همه به شما عشق بدهند لطافت بدهند

نید که در این جهان بتوانید در این جهان نشو و نما کنید و آن بر اساس جدایی است و شما باید جدایی ی تآن تن روانشناختی را م

یی، عشقی و یکی هم یک هم یاد بگیرید. یعنی ما االن باید یک هوشیاری داشته باشیم که هوشیاری خدا را را یاد بگیرید ، عشق

ولی آن بیزینس ما زیر کنترل واراده خرد زندگی است . چون از  ! نشان می دهد که چطوری بیزینس کنمذهن داریم که جهان را 

ن بشوند آنها بهتر ه هر چقدر بیشتر دروغ بگویند شارالتایک عده معتقد هستند ک  آن هویت نمی گیریم لطمه به خودمان نمی زنیم.

می کنند! نه این طور نیست . اصالً این طور نیست. شما بیزینس تان را بگذارید زیر خرد زندگی و ببینید که شما وقتی که بیزینس 
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 دانی می کنند و شما را هم نگهدری هم قا می آیند و از شما می خرند و خیلسرویس می دهید به مردم و صادق هستید مشترهای شم

می پرسید چرا اینقدر درد دارید؟ این درد مثل دهل است . دهل صدای   گشته و دل حامل اسراراشکم چو دهل . حاال می دارند 

دارید و تمام آن چیزهای منفی را دارید اگر روابطتان  و نگرانی بلندی دارد. شما اگر درد دارید آن مشخصات را دارید و اگر ترس

ده اید و ید این دهل است و وقت زاییده شدن است نه ماهه شخراب است روابطتان نگرانی زا هست و گرفتاری زا است می گو

شما و فقط من هست؟ نه! شما نگاه کنید که در جهان چقدر بال  شخص یا این فقط در مورد فرد است؟ است . آ از اسرار دلت پر

از همین باال که نگاه  ت.میانه ، چقدر دروغ و دقل هس. چقدر گرفتاری هست در همین خاورهست ، همین االن همین تاریخ امروز

ست آدم می میرد و بی خانه مان می شود . این چی می گوید؟ این یک دهلی است می گوید که ما جمعاً باید دست به دچقدر، کنید 

بیند  زیاده طلب است و فقط جسم را می حرص دارد، می دهد.  این ذهن بیاییم بیرون. این ذهن عوضی نشان شکماز هم بدهیم که

یک هوشیاری داریم  **** ورنه اینجا شربت اندر شربت استهوا و شهوت است  رآفت این د خواهیم دید که می گوید . امروز 

زیاده خواهی است . ما فکر می کنیم که هوشیاری فرمی باید داشته آن  دنبال ،درذهن که فقط فرم می شناسد، این اسمش هواست 

یک ذره هم  حداقلهر لحظه  زندگیمان زیاد می شود ا می بیند و چه جوریهوشیاری فرمی و هوشیاری جسمی فقط جسم ر،باشیم 

شما یک کاری بکن تا فقط یک کم به زندگی من اضافه بشود، من خیلی ممنون می شوم! یک کم پول من ،  زیاد بشودباید که شده 

نشان می دهد به خاطر این  جسمی غلطهوشیاری ی زنده تر شدم! این غلط است این زیاد بشه امروز یک کم زیاد شد و من یک کم

این کرم روی زمین  مرتب این طرف و د بشود لاست که ما پر از درد هستیم درست مثل اینکه از کرمی که می خواهد پروانه متو

آن طرف می رود شکایت می کند یا هر کاری که می کند باالخره وقتش آمده است که این پروانه از توی این بیاید بیرون، هر 

کاری که بکند نمی تواند خوشبخت بشود. این کرمها را دیده اید که پروانه از آنها می آید بیرون؟ کرم وقت مردنش است، این من 

ول در دو سطرا مهه گشتست ندانی که بزاید نه چونذهنی وقت مردنش است و ما هم وقتمان است که مثل پروانه بیاییم بیرون. 

خواهم با این زنار هزاران خرقه درست کند یعنی خالصه همه را به حضور برساند . موالنا می یادتان است که می گفت من می 

خداییت همین ش است ترسابچه یعنی همین حضور من، گوید من می خوام بگم!  این قدرت را داشته و این ترسابچه که ساخته خود

. می گوید خودت را قاطی نکنی ها!! هر کاری که زندگی تیاین کاررا نکن تو این کاره نیسمن که به خودش هوشیارشده می گوید 

، البته می گوید که من می خواهم که او بکند باز هم پشیمان می شود و می گوید که ولش کن می کند خدا می کند بگذار که او بکند 

توکل می کنیم و کوششمان را من قاطی نمی شود. ما می گوییم که همه بشوند ولی خبر نداریم که از اوضاع پس باید همین طور 

طور جمعی اشک، ما حاال دو جور اشک داریم یکی اشک درد است که بشردارد االن فردی و ببطورمی کنیم هر چه شد. پس 

شما یک خانم یا آقای پنجاه شصت ساله این همه مصیبت کشیدیم ما، آخر برای چه؟   ،غالباً دارد و شما ممکن است که داشته باشید

که نزدیک هستیم  جور هم نه اشک شوق ، بعضی از مان های من این همه اشک ریختن های من به صورت منفی، یک درد کشید

اشک شوق و آرزومندی داریم  عجله دارم که من فهمیدم و می خواهم از ذهن زاییده بشوم این هم باید صبر کنم و قانون مزرعه 

نج حضور ، من ذهنی گز شروع کرده اید به گوش دادن به شود که شما امرو است، زاییده شدن ما هم تابع قانون مزرعه است نمی

انتظار دارد که یک روز یا دو روز گنج حضور گوش کردی و موالنا خواندی روز سوم دیگر باید زاییده بشوی! نه این طور 
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به من میوه بده. ولی شما درد نیست. این هم تابع قانون مزرعه است که نمی شود درخت بکاری و بگویی که بعد از یک ساعت 

هایتان را مثل دهل ببینید وشکایت نکنید نگویید که خدا به من توجه ندارد و من مظلوم واقع شدم . بگویید که تمام این درد ها را 

غامش این من ایجاد کردم و دلیلش هم این بوده که متوجه نشدم که باید متوجه بشوم که من باید از ذهن زاییده بشوم. هر دردی پی

. اولین درد پیغامش این بوده است. دومین درد و شکایت و رنجش و خشم را که به آن است منتها ما را درد را روی درد گذاشتیم 

اضافه کردیم و باز اضافه کردیم و... تازه تن ما هم خراب شده،  اینها اشتباهات ما بوده، کسی به ما نگفته  بوده که این درد و خشم 

ین بوده این معنی اش این است که نباید شکایت کنید و شما روی آن هم شکایت میکنید . تازه می رنجید ، وقتی که شما تو علتش ا

می رنجید در واقع درد را روی درد می گذارید. این کار را نکنید. پس دل ما حامل اسرار است و بشر این طور است همه بشرها 

از درون به من می گوید ، یواش،  ید نمی دانی که بشر باید بزاد ، مرتبگوباید بزایند. می این طور هستند و همه نه ماهه هستند و 

نشاید. ن ه ! ن ه ماهه هستند همه و باید که بزاند. از هر سطر ما یک چیزی یاد می گیریم؛ موالنا در ضمن اینکه می گوید شما احتیاط 

وید که من ذهنی می گاین  یک کاری را بکنیم دست بگیرد. تا ما می خواهیم کنید و مواظب باشید که من شما بیاید و کنترل را به 

بگذار من بکنم . شما می خواهید مردم را بیدار کنی،  من ذهنی بوق و کرنا دست می گیرد و می گوید من از همه بهتر بلد هستم 

باید اول به من ذهنی اش بگوید تو بایست و می گوید آی مردم بیایید بیدار بشوید .نه! هر کسی که یک کار مفید می خواهد بکند 

نیم و به او بگوییم که اصالً توکناربایست ، تو حرف نزن و دخالت کبه این من ذهنی نگاه  که ما . اولین شرطش این استکنار 

کنم.من می کنم! نکن. پس از مدتی از کار بیکار می شود ولی اوایل ما هر کار مثبتی که می کنیم ، او می گوید که بگذار من ب

ید . نمی تواند بکند . پس اولین بیرون می آ ن درداز توی آمیکند؟ نه. این دیو است و هر کاری را که بکند درد ایجاد می شود و

این به شما نصیحت نکند . با او الت نکند و فکر نکند و عمل نکندو شرط این است که شما ناظر من ذهنی باشید که این کار و دخ

. . هر موقع که مقاومت نشان می دهی او دارد عمل می کند هر موقع که واکنش نشان می دهی او دارد کار می کند مشورت نکن

و خوب می کنید ، او دارد کار می کند. هر موقع ستیزه  هر موقع شما دارید قضاوت می کنید ، او دارد کار می کند. هر موقع بد

. هر موقع گریه ی چسبدینه زندگی به چیزی نماو دارد کار می کند ، آ چیزی می چسبیدمی کنید، او دارد کار می کند. هر موقع به 

او دارد گریه می کند. هر موقع شکایت می کنید ، او دارد شکایت می کند. هر موقع می رنجید یا می ترسید او دارد می می کنید، 

این موارد شما به عنوان حضور  پس در تمام ر می کند. ، او دارد کاکند. آخر زندگی هم می ترسد؟ نه. هر موقع نگران هستید

ناظر بایستید کنار و به او بگویید برو آن گوشه بشین و بترس! من که نمی خواهم بترسم. من که تو نیستم. لحظه بعد باز می آید و 

ید با اتفاق این لحظه، او هست که می گوید که من تو هستم. دوباره شما بیدار هستید . هر موقع با این لحظه شما دارید دعوا می کن

هر موقع با این لحظه آشتی هستی دوست هستی؛ این تو هستی. هر موقع لطیف هستی و از درون شاد هستی ، دارد دعوا می کند. 

ی کند ناراحت هستی و عدم رضایت و یا یک چیزی کم است و نقص هست! حیف. همه چیز ین تو هستی. هر موقع او دارد کارما

 نگذار، نگذار که بدزدد. ط حیف که فالن چیز نیست. این من ذهنی است. هست فق
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 وین گاو ببیند شه اگر ژاژ نخاید                               شادهیست دل اندر تن ماننده گاوی                                       

ندارد. می گوید دل شاه است دل خداست. یعنی وقتی که ما از که آن هم زندگی است، دو دل وجود در جهان یک دل وجود دارد 

می گوید که دل شاهی است که درون دا هستیم. سطر پایین کمک می کند، ذهن آمدیم بیرون از جنس خدا می شویم. البته از جنس خ

که معنی آدامس جویدن همین ژآژ خواییدن   ،ر می کندچرا گاو؟ اول اینکه گاو زیاد می خورد. گاو نشخواو است  تنی مانند گاو

ذهن ما مرتب، مشغول است و فکر های قدیمی را تکرار می چقدر ما حرف می زنیم؟  ویدن یعنی حرف زدن، جآدامس  است. 

. می گوید این گاو ، این تن ، شاه ذهنی می کند من دار است و درد توش دارد و هر فکری که من  کند و این فکرها من دار هستند

گاو هستیم. هنش را ساکت کند. پس ما متوجه می شویم که ما شاه هستیم ما از جنس زندگی هستیم، توی شکم را می بیند اگر ذ

ین هم جزوش است . این درست مثل آن پروانه ای که درون کرم است ، این تن ، تِن این تن نیست. بلکه تن روانشناختی است که ا

ن هستیم به عنوان دل. دل استاد است دل همه چیز است. گفتیم که یک دل است و تو ذهن ساخته شده ما توی آ فکر تن بافتش از

است و یک استاد است بارها گفتیم که از درون همه می خواهد صحبت کند. برای اینکه صحبت کند شما باید از این تن مانند گاو 

و ستیزه کردن. اولش  م با فکر کردن من دارائم می بافیبا ساکت کردن ذهن بیرون بیایید . پس معلوم می شود که ما این گاو را د

حاال ما می دانیم که این تن نیستیم. ما ولی  با مقاومت شروع می شود. این گاو این تن است و ما فکر می کنیم که این تن هستیم. 

زندگی می کنیم . تن ی این آن دلی هستیم که توی این تن است. اگر شما نمی دانید این را باید بدانید. ما این تن هم نیستیم ، ما تو

ین مدیم و بافتیم به نام تن روانشناختی، همم مادرمان این شروع شده و بیرون آحاال غیر از این تن ما یک تن دیگرهم بافتیم از شکم

همه و لطافت استاست همه اش خرد است و عشق است و ه ، دل تمام جهانکه ما از توی این متولد بشویم ، می شویم همان دلی ک

ر و شادی است همه حس زندگی و حس یکتایی است . این گاو جدا جدا می بیند و می گوید من یکی هستم و تو یکی هستی و شو

بدانید که از جنس ، شما اگر دیدید فکرهای قبلی را تکرار می کنید ، ما با هم فرق داریم. دائماً نوشخوار می کند فکرهای قبلی را 

ه ما بیدار می شویم اولین بار ما متوجه می شویم ما یک سری الگوهای فکری منفی را مرتباً من ذهنی هستید. مخصوصاً وقتی ک

تکرار می کنیم. اگر شما به حضور رسیده باشید عالمتش این است اولین بار متوجه می شوید که یک سری فکرهای منفی را مرتباً 

توجه این بشود یعنی دارد به حضور می رسد و دارد متولد می برای خودتان تکرار می کنید و درد تولید می کنید. هر کسی که م

 این ژاژ خواهی را کم کنی. باید  شود. دارد می کشد خودش را از این گاو بیرون. می گوید که هیچ کاری نباید بکنی بلکه 

 بخش چهارم: 

توانیم نکنیم که ، ما توی این گاو هستیم زندگی پیش می رویم کمتر قضاوت کنیم ، ما که نمی چقدر خوب است ما همین طورکه در

روز به هر کسی که نگاه می کنیم بگوییم آیا من همه چیز را  ند ما می توانیم یاد بگیریم در طولو این هنوز دارد نوشخوار می ک

بوط نیست، خودم جواب می دهم که نه، به من مربوط نیست. آیا چیزی که به من مر باید ارزیابی و بد و خوب و قضاوت کنم؟ 

یکی آمده است و می گوید که من از شما  اگر کسی خواست مربوط بکند من مربوط میکنم؟ نه!  من به خودم مربوط می کنم؟ نه! 

می خواهم که من را نصیحت کنی! نه برو دنبال کارت من نمی توانم نصیحت کنم. شما ببین که من آدم خوبی هستم؟ من اوضاعم 
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این صورت تو را ارزیابی و قضاوت کنم و نمی خواهم بکنم. نه اینکه حتی ما داوطلبانه برویم و د در! نه من بایرا می گویم 

قضاوت کنیم که این اینطوری است و آن یکی آنطوری است . شما هر چه بیشتر قضاوت کنید گاو قوی تر می شود و نمی شود 

ما امروز گفتیم که ما چطوری مثل آینه که   ، چسبیدن به چیزها عدمت از طریق عدم مقاومت و عدم قضاوکه ما بیاییم بیرون. این 

پس معلوم می شود هر چه ما ساکت تر می شویم ، ما به اصلمان نزدیکتر   نیم.آینه می شویم. ما یواش یواش ذهن را ساکت می ک

ت این گاو یواش یواش از بین می بهتر است که نبافیم و در این صورپس ریم ، توانیم که این گاو را از بین بب می شویم. ما نمی

گوییم که آینه ما را زنگ گرفته ، بگذار که من زنگش  رود و ما می شویم خودمان. به همین سادگی. در پایین می گوید که ما می

ندگی ز،بلد نیست. آبادانی و سامان دادن هم در این جهان میکند؟ با من ذهنی. این گاو است، را پاک کنم . حاال با چه چیزی پاک 

د در این صورت از ذهن متولد میکند. شما موقعی کار اصلیتان شروع می شود که شما خودتان را در اختیار زندگی قرار می ده

اتفاقات نمی  ،تکان نمی خورید. اتفاقات شما را از جا نمی کنند بیروناین لحظه و ازو در فضای یکتایی با زندگی یکی هستید  شدید

این دفعه شما اثرگذار خواهید بود در این جهان.  در اختیار زندگی قرار می گیرید، وین صورت در ا، خودشان یکشند شما را تو

روی خودمان کار کنیم و اگر کسی ما را کشید و گفت بیا برای ما کار کن و ما را ما تا زمانیکه نشدید بهترین کار این است که 

ار شما ندارم و من فقط روی خودم کار می کنم. تا ما بشیم. این نصیحت کن و ما را درست کن، شما می گویید که من کاری به ک

طوری هم نیست که ما حضور را بدست بیاریم . ما از جنس زندگی می شویم ، نه اینکه زندگی را بدست می آوریم. من ذهنی بر 

ما من را نه! ریم توی جیبمان . که زندگی را بدست بیاوریم و بگذا می توانیماساس جدایی کار می کند و ما فکر می کنیم که ما 

، شما فقط می توانید از جنس خدا را بدست بیاورید خدا را داشته باشید وشما نمی توانید  رها می کنیم و از جنس خدا می شویم. 

فهایی که نمی توانید بشناسید. از خودتان این سواالت را بکنید که این حرواو بشوید. از جنس او بشوید نمی توانید بدست بیاورید 

وقتی که ما حاضر هستیم از ما بیان  ، ما می زنیم این حرفها از جنس زندگی است؟ نه اینها جسم هستند. زندگی بوسیله ارتعاش

حاضر هستیم نه وقتی  در این خلعی که وجود دارد. وقتی که ما ،  از این خأل میشود، بصورت انرژی بین کلمات ، بین جمالت،

 . از جنس من ذهنی که هستیم فقط می توانیم درد ایجاد کنیم . که از جنس من ذهنی هستیم

 د وان دانه که افتاد در این هاون عشاق                                                               هر سوی جهد لیک به ناچار بسای

نمی تواند که در برود باالخره باید  می افتد توی هاون ممکن است که بجهد به این طرف آن طرف ولیوقتی که  یعنی و آن دانه 

ساییده بشود. اولش دانه بد قلق می جهد ولی از هاون نمی تواند بیرون بجهد. ما همان دانه هستیم. هاون عشاق همین جهان است 

 یعنی ما به عنوان فرم در هوشیاری حضور محاصره شدیم و این فرم توی هاون عاشقان است ، می گوید هاون عشاق. پس این

این پوسته شما یک دانه ای ند؟ چرا می کوبند! برای اینکه درجهان هاون عشاق است . شما نگویید که چرا من را این قدر می کوب

باید این فرم شما بشکند و زندگی می خواهد آن را بشکاند چون  هست که این پوسته آنقدر باید ساییده بشود تا این دانه بیاید بیرون. 

پوسته ای هستیم که دانه را باید بکوبند و این جهان و این ای هستیم توی  زندگی هاون است. پس اول ما می فهمیم که ما دانه

است. شما به عنوان جسم توی د؟ زندگی می کوبد . هاون عشاق بی فرمی و دائم می کوبد، کی می کوبمصیبتها که سر ما می آید 
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کنیم که یک ضربه  فقط وقتی ضربه زده می شود حس میما  هاون را هم شما نمی بینید و کوبنده را هم نمی بینیم آن هاون هستید. 

دمی می زند یا دولت می زند ، ظاهراً یک آ ای خورده ایم. خب این ضربه را شما می رسید از خودتان که این ضربه را کی زد؟ 

اً زندگی می زند . زندگی با وسائل مختلف به شما ضربه میزند. می دانید چرا ضربه ندوست یا همسر شما می زند ولی باطاهراً ظ

دانه بیایید بیرون. اگر هوشیاری از این  میزند؟ می خواد شما را خرد کند. چرا می خواهد خرد کند؟ برای اینکه شما به عنوان 

البته یک راه دیگری هم دارد می خواهید که در هاون کوبیده نشوید اسمش هزار بار گفتیم که مرگ نزند این را رها نمی کنید 

هن بیایید بیرون. شما از این لحظه به بعد اتفاق این لحظه شما با اختیار خودتان از ذ اختیاری است. مرتب موالنا به ما می گوید که

می گویید که این رفیق ا فرم این لحظه آشتی می کنید. این لحظه چه اتفاقی می افتد؟ بنابراین بپس  را بپذیرید لحظه بعد هم بپذیرید. 

رید که ذهن قضاوت کند ، شما بگویید من دوست این لحظه هستم و مقاومت نمی است هر اتفاقی که می افتد . نگذا و دوست من

ً نیکی و برکتی که این برکت شما را می مقاومتی یک برکتی می آید بیرون، کنید و از این ب ی زائوند. اول اینکه برکت حقیقتا

رفتار شما و آنها را خالق کند. شما همین االن می  به بی مقاومتی همین االن می تواند بریزد به فکر های شما واین زندگی از 

برای بار این کار را کردید .تی که با فرم این لحظه مرتباً آشتی کردید برای هزار بار برای میلیون وانید استفاده کنید ولی پی از مدت

ممکن است که این لحظه بگویید که من با این لحظه آشتی هستم و یک لحظه بعد ذهن شما را می کشد و می گوید این چیه؟  اینکه

نه. همان موقع باید بگویید نه ، من با فرم این لحظه آشتی می کنم چون این لحظه یکی فرمش است و یکی هم زیر فرمش است . 

ستیزد چون فقط فرم نیست ، کل  میزد با خود زندگی این لحظه را من ذهنی نمی پسندد با فرم می ستیزد، وقتی با فرم می ستیفرم 

لحظه آشتی  ستیزید. پس االن با فرم این لحظه با اتفاق این این اتفاق را بوجود آورده و وقتی شما با آن می ستیزید با زندگی می

دوباره یادتان می  را می کشد و شما ستیزه می کنید ولی یادتان می آید که نه، من دوباره باید آشتی کنم.شما  می کنید بعد ذهن شما،

دفعه می بینید که شما  میکند این شما را می زائوند و یک شتی می کنید و..... هزار بار ده هزار بار این کار راآرود و دوباره 

برای اینکه آن هوشیاری از ذهن آمده است بیرون. شما  قات دیگر ستیزه نمی کنید، با اتفا عوض شدید و یک آدم دیگری شده اید و

یک هوشیاری که از جنس ذهن دیگر نیست ، شما این کار را بکنید و قرار می شوید در ذهن یواش یواش بروقتی نمی روید توی، 

شتر دفعه بعد بی ایجاد می شود اطراف آن موضوع، یک ذره فضا  ، بعد خواهید دید که هر دفعه که با فرم این لحظه آشتی می کنید

می شود مرتب فضا بیشتر میشود یک دفعه اتفاقی در شما می افتد و حس می کنید که شما فضای می شود و دفعه بعد باز بیشتر 

طرف زندگی ی در اثرش را از دست می دهد و این دفعه شما این طرف هستید یعن دیگراتفاقات خالی هستید و شما اتفاقات نیستید. 

روی زندگی . خرد زندگی حاال از شما جاری می شود ، کافی است که مدتی این  هبیرون و افتاد ههستید و مرکز ثقلتان از ذهن آمد

کار را بکنید ولی تا زمانی که ما این کار را نکردیم در هاون عشاق هستیم و این خط یا هر خطی به شما این اطالعات را می دهد 

که این ضربه را زندگی  ضربه ای که به شما می خورد بگویید پس از این هر ه کار ببرید واقعاً شما را نجات می دهد. که اگر ب

ن انسان بیدار و هوشیاری هستم می خواهم که از طریق انتخاب بروم و از قط برای بیداری من است . من هم چوبه من می زند ف

ند در ون هستم ، خب شما به جایی که بکوبدگی دوباره ضربه می زند و من در ها. اگر من انتخاب نکنم زنطریق ضربه نروم 

بک نم ، مرتب یک الیه از خودم می ک نم با دوست شدن با فرم این لحظه ولی اگر شما این  پوست خودم راهاون بگذار من خودم 
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ون عشق هستید که همین جهان است. شما وقتی که موضوع را رعایت نکنید و با اختیار خودتان این کار را نکنید بدانید که در ها

خودتان را می ک نید از هاون عشاق خارج می شوید یعنی از این جهان خارج می شوید. می شود که یک کسی پوست  خودتان، 

 توی این جهان هم کار کند. ما باید به چنین جایی برسیم.  د مثل من و شما باشد ولی توی این جهان باشد وحاضر باش

 بت کار بیایدهر جا که رود عاقاز خانه عشق آنک بپرد چو کبوتر                                                                         

فضای یکتایی این لحظه است ما از خانه عشق پریدیم ، ما به زبان دینی پیش خدا بودیم به صورت هوشیاری آمدیم و  ، عشق خانه

روی آن فرم ، باز روی این فرم می نشنیم می پریم و یم و حاال توی ذهن مرتب می پریم به این طرف و آن طرف. وارد ذهن شد

که بعضی ها نگاه می داشتند راه را گم کردیم. کبوتر را  ،می نشنیم. از این فرم زندگی می خواهیم از آن فرم زندگی می خواهیم 

باز می گشت. حاال فرض کنید که کبوتری راهش را گم کند و دائم روی این پشت و پروازشان می دانند و این کبوتر می رفت و 

او دانه بدهند ولی باز به او  دیگری بشیند به امید اینکه به خانه بام بشیند و بچه ها به آن سنگ بزنند و بعد برود روی پشت بام

ه می شود که باید برگردد به خانه خودش . خانه خودش به او سنگ بزنند بعد متوجسنگ بزنند، خب باالخره بعد از اینکه چند جا 

را باالخره می گردد و پیدا می کند. می گوید از خانه عشق هر کسی که بپرد یا که بپرد مثل کبوتر که ما پریده ایم ، هر کجا که 

ن فرم نشستیم ، روی این برود مثل ما که در ذهن همه جا رفتیم و متوجه شدیم که بی خودی روی این فرم نشستیم و باز روی آ

اتفاق نشستیم و... االن بی خودی ما منتظر هستیم که کسی بیاید و ما را نجات دهد ، بی خودی ما منتظر هستیم که در آینده یک 

نه منتظر نباش. به جای  . هر کسی منتظر یک آدمی یا یک چیزی یا یک اتفاقی است! ی می افتد و من را خوشبخت می کنداتفاق

ذهن بیا بیرون و بگذار زندگی از طریق تو کار بکند، می گوید این هوشیاری هر کجا که برود عاقبت بر می گردد به فضای آن از 

روی فرمهای مختلف روی اتفاقات که که شما   یی این لحظه. به خودتان نگاه کنید ببینید اگر درد می کشید شما کبوتری هستیدایکت

ردید به خانه اصلی، به خانه عشق. برگ از آنجا  ی می خواهید و یک دفعه یادتان می آید که بایدشینید و از آنها زندگنمختلف می 

 نه به آن برگردید. یی این لحظه است که باید هوشیاراخانه عشق ، فضای یکتا

 ر کجا گیرد و صیقل به چه بایدحق تبریز بسازد                                                               زنگاآینه ای که شمس ال

باید پیش بزرگان بشینم سواد ندارم و من شایستگی ندارم از این حرفها  ، شما می گویید که این به من نمی آید من باید کتاب بخوانم

حق تبریز خدا ساخته. می گوید آینه ای را که شمس الخود و... من ذهنی می زند این جور حرفها را. ولی شما آینه ای هستید که 

  یادمان باشد که هر کسی که صد در صد به زندگی زنده شده و از ذهن متولد شده او هم از جنس خداست.که به جای زندگی نشسته، 

هوشیاری ما که در این جهان که نساختیمش از آن طرف آمده  صورتبه ذات ما  ،ما یهاو هم شمس الحق تبریز است. ولی آینه اول

است. می گوید آینه ای که شمس الحق تبریز بسازد این که زنگ نمی زند. این که آینه معمولی نیست که زنگ بزند پس چرا ما 

نم! باید سمباده بزنم آینه ام را، باید صیقل کباید صیقل کنیم؟ از شما می پرسم همین لحظه شما به گنج حضور برسی، می گویند که 

چون این همه زنگار گرفته رویش! البته یادمان باشد ما از ذهن می توانیم بیاییم بیرون وقتی ناظر ذهنتان هستید می آیید بیرون 
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 همین لحظه ین به حضور رسیدن افضای حضور است،  زمان می برد برقرار شدن درکه ولی باز این ذهن ما را می کشد. چیزی 

ه و اشعار موالنا یک دفعه ید و در حین گوش کردن به ین برنام. شما به این برنامه ممکن است که گوش کنمی تواند باشد هم 

هوشیاری حضورتان می آید باال و هوشیاری من دار زایل و کم می شود و هوشیاری حضور شما زنده می شود و شما ذهنتان را 

پس مرتب که می گوییم  . دوباره ذهن غالب می شودسر جایش و  ددوباره بر میگرد دو ساعت می گذارد می بینید ولی وقتی یکی

وقت به وقت، تکرار و تکرار کلید است این سی دی ها کلید هستند برای این است که در روز دو سه ساعت شما تمرین میکنید 

به تناوب گوش می ه دقیقه گوش می کنید ، همین طور درمی کردید گوش می کنید و میروید ، باز ب ده دقیقه سی دی را می گیرید 

حضور که با این لحظه آشتی کنید دی های گنج  سییرون و به شما یادآوری کند این کنید در طول روز که شما را از ذهن بکشد ب

ت و جنگیدن با فرم این لحظه است که ما مرتب یادمان می رود که با این لحظه باید آشتی کنیم برای اینکه ذهن ما از طریق مقاوم

یا آدامس جویدن، ذهن بیشتر خودش را می سازد آن گاوی که صحبت کردیم ، این که اصالً ما می بافیم که می گوید ژاژ خاریدن 

 این، این را می گوید و آن یکی آن را می، دائم حرفهایش ستیزه است . یکی خودش است و یکی دیگر هم در ذهن تجسم میکند 

نروید و رانندگی کنید یک دفعه گوید و.. اینها ستیزه هستند و اینها من ذهنی را بزرگتر میکند . ما به این کار دست نباید بزنیم. شما 

من ذهنی خودش را اینطوری تقویت می کند به جای آن اینها را گوش یک نفر را در ذهن مجسم کنید و یکی او بگوید و یکی شما . 

 خودتان یادآوری کنید که این کلید است.  همی شود با آن آشتی کنید، اگر یادتان رفت بر فرمی که در ذهنتان ظاهر ی آن هکنید به جا

دارد به نشان رد اتفاق می افتد  ذهنتان آن را چه از گذشته می آورید و چه االن دان لحظه کلید است و فرم این لحظه فرم ایآشتی با 

ا نشان می دهد با آن آشتی کنید . این کلید است و این مهم است. بی مقاومتی برکت است . یک می دهد هر چه که ذهنتان به شم

صبر یعنی اینکه من با فرم این لحظه آشتی می کنم و همین طوری آشتی می کنم و می اسم دیگرش در زبان فارسی صبر است. 

 بر و بی مقاومتی هر دو یک چیز هستند . مانم به این ترتیب برکت زندگی می آید باال و به من کمک می کند . ص

  پنجم:بخش 

اجازه بدهید که چند خط از مثنوی برایتان بخوانم، بارها پیشنهاد کردم که تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی را شما بخرید و 

ای که وقت ما اجازه می دهد می  مثنوی را از روی آن مطالعه بکند و هم چنین آن قسمتهایی را که ما اینجا می خوانیم به اندازه

 دفتر دوم شروع میشود. 8این قسمت از مثنوی از شماره .توانید از روی آن نگاه کنید 

 ی بازگشتبلبلی زینجا برفت و بازگشت                                                                                    بهر صید این معان

 ز باد تا ابد بر خلق این در با                                                          ن باز باد                          شه مسکن ایساعد 

اینجا بلبل ، بلبل همین هوشیاری است در شعر داشتیم که گفت کبوتر اینها همه سمبلیک است. پس انسان به عنوان هوشیاری می 

بیان می کنم مثنوی  چه بر می گردد؟ موالنا می گوید برای  صید معانی که من دارم دررود به ذهن و از ذهن بر می گردد. برای 

ه وقتی که بر می گردد ساعد شاه ، ساعد معشوق ، ساعد خدا مسکن این باز باشد ، باز باشد یعنی می گوید ک این جورمعانی.  بعد
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جهان و حاال داریم بر می گردیم  دوباره هوشیارانه  ن او است . یعنی ما داریم بر می گردیم باز شکاری بودیم و آمدیم به اینکمس

این منظور ما به صورت هوشیاری به این جهان است . دوباره تکرار کنم نیم و برای شاه شکار می کنیم و یساعد شاه می نشروی 

روی درد بگذاریم و یک سری متعلقات مادی جمع کنیم و بعد بمیریم و برویم. نه.  ااین نیست که بیاییم اینجا درد ر که منظور ما

یعنی در بازگشت  ،و تا ابد انشاهلل این درنیم. نیم و برای او شکار کیدر هفت ، هشت ، نه سالگی باید بر گردیم روی ساعد شاه بنش

برای خلق باز باشد که برای خلق باز نیست ، چرا باز نیست؟ برای اینکه ما با هوشیاری جسمی می خواهیم این در را باز کنیم. 

 تسلیم نمی شناسیم. تسلیم گفتم که یعنی پذیرش اتفاق این لحظه باز کردن این در است. 

 ست ورنه اینجا شربت اندر شربتشهوت است                                                                          آفت این در هوا و

یم این گرفتاری ما است که م فقط هوشیاری جسمی و ذهنی که دارمی گوید افت این در، این که ما در این ذهن االن گرفتار شدی

یعنی هوا. شهوت یعنی چی؟  ،گوییم هوا یعنی چی؟ می گوییم نفس . خوب نفس یعنی چی اسم این هواست. هوا گاهی اوقات می

بعضی ها فکر می کنند که شهوت فقط  منظور شهوت جنسی است که به آن معنی نیست. هوا یعنی همین هوشیاری جسمی ذهنی 

ت از جنس بی فرمی است . ما از در حالی که خدا از جنس جسم نیسداریم غیر از جسم چیز دیگری را نمی شناسد الن اکه ما 

جنس چی هستیم؟ از خودتان سوال کنید که من از جنس چی هستم؟ از جنس بی فرمی و از جنس هوشیاری هستم . پس هوا که در 

شنیدن را وارد ذهن میکنیم و قضاوت می و ست . در واقع ما از دریافتهای ذهنی مثل دیدن واقع ذهن و فکر ما هست و حس ما

به درد این جهان می خورد، این شعور جسمی این هوا فقط جسم را که  جا یک شعوری داریم که آن شعور ذهنی است نآ کنیم و در

. برای این هست هوا داشتن معنی اش این است که ما قطع هستیم از زندگی  ،می شناسد از طرف دیگر فقط شعور جسمی داشتن

امتحانش خیلی راحت  ا بسته است؟ برای اینکه ما فقط هوشیاری جسمی داریم. که می گوید آفت این در، یعنی در به سوی خدا . چر

از چیزی که ذهنتان نشان می دهد غیر از آن چیز دیگری می شناسید؟ اگر نمی شناسید، هوا دارید. دچار شما ببینید که غیراست 

دچار هوا است یعنی فقط هوشیاری جسمی دارد  ولی کسی که. هوا و نفس هستید و هیچ اشکالی هم ندارد همۀ ما دچار این هستیم 

برای  .فقط جسم می شناسد واضح است که زندگی را از چه چیزی می خواهد بگیرد ؛ از چیزی که می شناسد و آن هم جسم است 

نمی شناسم.  می گوییم که من فرم می خواهم برای اینکه چیز دیگری. به جسم هستیم به فرم هستیم ، همین است که ما خیلی عالقمند

این اسمش شهوت است. شهوت  ، حاال چون از فرم زندگی می خواهم فکر می کنم اگر فرمها را زیاد کنم زندگیم زیادتر می شود

 اگر زیاد خواهی اگر از روی هوشیاری حضور باشد در این جهان هیچ اشکالی ندارد ولی، هراً معنی اش زیاده خواهی است  ظا

ه شما اینقدر مثالً پولتان زیاد شد اینقدر هم زندگیان اضافه می شود و در ذهنتان فکر کنید که زندگی و برای این باشد که اگر ب

چیزهای که ذهن بتواند نشان بدهد این غلط است و این همان  مقام دارد یا به پول دارد و به ، یت زندگی بستگی به متعلقات داردکیف

ر و شهوت یعنی میل شدید به اضافه کردن آن ، آنقدمی عالقه به هوشیاری جس، هوا و شهوت است . هوا یعنی هوشیاری جسمی 

م شروع می شود. شهوت حتماً نباید جنسی باشد یا به سکس سال دیگر به اینجا رسید من زندگی که ما می گوییم که اگر پولم ده

ت ، پس هر ز خوبی اسشهوت جنسی و سکس چیجسم است. ذهن آن هم جسم می بیند. مثالً می گوید از آن مخالف باشد. آن هم 
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، ساختمان همینطوربزرگتر بهتر، تعدادش هم زیادتر،  هنه هرچچه بیشتر بهتر، خاخوبی است پس هرچه بیشتر بهتر. پول خیلی چیز 

شود بهتر است. اینها درد سر زیاد تر بما باید ده تا مقام داشته باشیم! فکر می کنیم اینها چیزها  مقام همینطور وحاال یک مقام چیه!

خش بشود ، حاال کم است یا زیاد است ، حاال شما پ شما باید حاضر باشید و به حضور برسید تا انرژی زنده زندگی از شما ، است 

آفت و این در هوا و شهوت است***ورنه اینجا شربت اندر شربت فرقی ندارد.  زیاد کنید ولی کم و زیاد آن خیلی سعی کنید که 

یعنی جهان این لحظه شربت است لحظه بعد شربت است و... لحظه بعد شربت است یعنی زیبایی و شادی و کیف کردن    است

باز ه بعد هم شادی کنید و لحظه بعد و لحظلحظه است که شما از جنس زندگی است و شما باید شادی کنید  ی اینشادی زندگ .است 

وید که پنج . ذهن می گ غمگین باشید و یک لحظه باید شاد باشید این کار ذهن استنیست که یک لحظه باید  شادی کنید . این طور

خوشی ت ، ذهن خوشی و نازنم و پنج دقیقه باید کیف کنم. نه این ذهن است. تازه شادی ذهنی اصالح خوشی اسدقیقه باید توی سرم ب

زندگی ما را خراب می کند وگرنه اینجا هر لحظه  دارد. فقط هوا و شهوت یعنی هوشیاری جسمی و میل به زیاد کردن است که

 خوشگذرانی و عروسی است. 

 عیان چشمبند آن جهان حلق و دهان                                                                             این دهان بربند تا بینی 

، آن جهان ، جهان حضور است برای اینکه این لحظه یکی فرمش ن که چشمهای تو بسته شده آن جهان را نمی بینیگوید که ایمی 

ً »است که ما هستیم ما از جنس اتفاق هستیم  است. می گوید چشمبند یعنی چیزی که روی  یما اصلمان زندگی و فضادار« اشتباها

طریق حلق و دهان است  هوشیاری جسمی و هوا . که این هوا از ینچشم می بندد تا چشم نبیند حاال چشم بند ما چی است ؟ هم

ذهن را می زند. چه ما با ذهنمان بگوییم و چه با  برای اینکه از طریق حرف زدن است در واقع این دهان و زبان ما حرفهایِ 

هویت می شویم یعنی این فکرها و ما با آنها هم خوریم. فکر از ذهنمان می گذرد زبانمان بگوییم و اینها را این فکرها را ما می 

ن چشمبند ما است اینکه می گوییم فرمها را زیاد کنیم این چشمبند ما است. می گوید اگر رانیم دیگر. پس ایبه خودمان می خورا 

ی ی جهان فرم است و یکی جهان بیکجهان هم باز شد. دو جهان داریم، این دهان را ببندی و حرف نزنی یک دفعه می بینی که آن 

روید! نه. جهنم  رید و میمی یدر این جهان . آن جهانی نیست که شما می ما هستیم و آماده است برا فرمی است که ما ازآن جنس

بهشت هم فضای یکتایی این لحظه است که شما از این ذهن کامالً هم فضای پر از درد ذهن است که خیلی ها توی آن هستند االن، 

 کن. عیان ببینی؟ دهانت را ببند ذهنت را خاموش تو این را جدا شده اید . می خواهی 

 وی جهان تو بر مثال برزخی                                                                             دوزخی دهان تو خود دهانۀ ای 

. ذهن پر از و ذهن است افتیم توی جهنم. کدام جهنم؟ همین دوزخ همین فکر درد این دهان ، ما از طریق فکر و حرف زدنمان می

ان می دهد آنها را و ه ایم. اگر باوری دارید که کسی تکفکرهای درد ساز است. فکرهایی که با آنها هم هوست شددرد است پر از 

شما واکنش نشان می دهید، شما در جهنم هستید. آخر می شود که ما هر لحظه فکر کنیم و نگران بشویم ؟ باز فکر کنیم و باز 

این فکرهست و زبان.  در این  از طریق ز آدمها بترسیم و از آنها نگران باشیم؟و اضطراب داشته باشیم و بترسیم؟ ا نگران شویم
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تو دوزخ  ،یعنی هوشیاری مادی هستند . می توانست بگوید که ای هوشیاری مادیهمه معانی زبان و ذهن و فکر همه یکی هستند، 

خاموش کنیم ذهن البته اگر دهان راببندیم باید زنیم هستی. اینجا می گوید ای دهان . چون ما می توانیم دهانمان را ببندیم و حرف ن

ت نشان بدهیم و نباید به چیزها بچسبیم مثل آینه بشویم. امروز صحبت سر آینه است آیا شما که نباید قضاوت کنیم نباید مقاو گفتیم

و دلم ی که بخوانیم می رسیم به آینه کمنید آینه بچه تان بشوید؟ امروز بله می توانید. شما می توامی توانید آینه بشوید؟ می توانید،

می خواهد که شما حتماً آن را بشنوید. می گوید این جهان یک جای موقتی است، شما ببینید که همه چیز در حال گذر است. آیا به 

 قف می شوید فکرتان می رسد که شما آمده اید به این جهان که برزخ است ، برزخ یعنی شما از یک جایی آمده اید و در جایی متو

در ده سالگی در جایی  اید تا شش هفت سالگی یایعنی شما به عنوان هوشیاری آمده اید و علل العصول ب وبعد می روید به بهشت. 

که ذهن است کمی توقف می کردید ویک استراحتی می کردید و یک خودی می ساختید که بتوانید در این جهان زندگی کنید و یک 

هر چه که « جهان همان ذهن است، » ن بزائونید و خودتان را برسانید به بهشت. می گوید ای جهان ای ذهن دفعه خودتان را از آ

بینیم ، برای اینکه فقط  در این جهان که ما فقط جهان را میشما فرم در این جهان می بینید ، کی نشان می دهد به شما؟ ذهن شما!  

 ی نور نیستیم، می خواهیم آشنا بشویم که می گوید به آن یکشنایی با فکر و ذهن داریم ، آشنا آ

 افی پهلوی جوهای خون وی دنیای دون                                                                            شیر صباقی پهلنور 

نور باقی یعنی نور ایزدی، هوشیاری ایزدی اصل شما. اصالً هوشیاری . نور باقی وجود دارد ، شما حواست باشد که در این جهان

چون نور ذهنی دائم نیست و موقت است . یک چیزی درست می  ، که یک هوشیاری بیشتر نیست. نور باقی یعنی نه نور ذهنی

ر باقی آن قسمت ثابت شود و بعد می رود، هر لحظه شما یک فکر درست می کنید که این نور باقی یا هوشیاری باقی نیست. نو

برای اینکه در شما یک چیز ثابتی  ، اصالً این همه چیزها که می گذرند شما از کجا می فهمید که اینها گذرا هستند. شما است 

ن علت است که شما ثابت هستید و در شما یک نور باقی به ای، این جهان را  ،شما می فهمیدوجود دارد پس گذرا بودن اینها را که 

ستید بفهمید که نور گذرا است. شما وضعیتهای گذرا را می شناسید االن اگر نور باقی نبود به چه صورتی شما می توان دارد وجود

د که یک چیز خوبی اینجا هست ولی من از این لذت نمی برم چون این گوید به آنها نچسبید ، معنی اش آن نیست که شما بگویی می

اینها کمی درد را کم می کند و باالخره می گذرد دیگر! گفتن  ی کم است درد من را کمگذرا است یا چیز بدی است و چون گذرا 

، چیزهای بد هم که می آیند صبرکنید برای اینکه نه به خاطر اینها نیست ، شما می توانید از چیزهای خوب لذت ببرید  میکند؟ 

این اشاره می کند در شما به یک چیز ثابت. اما می  که هر چیزی در حال گذر است و معنی اش این استنور باقی هستید. این 

یعنی شما تا از باقی چسبیده به آن است.  نور غیر باقی یعنی ذهن و نور گوید که نور باقی پهلوی نور غیر باقی است یعنی ذهن.

ی درمان آن ، ولی شیر صافهستند  دردهای ما که  ذهن بیایید بیرون آن می شوید . در این جهان دائم درد می کشیم، جوهای خون

ما هوشیار می شویم به فضا داری و فضا را باز میکنیم می شویم شیر صافی و جوهای خون  هاست و پهلوی آن است. یک دفع

می روند، درد های می روند. می گوید که همه چیز اینجاست اینطوری نیست که ما باید بمیریم و برویم آن دنیا و حاال چی بشود 

 تبدیل شما است و اگر تا بحال تبدیل نشدید باید بشوید.  این جهان محل چی نشود! این برزخ،و یا 



20 
 

 شیر تو خون می شود از اختالط         چون درو گامی زنی بی احتیاط                                                                 

 شد فراق صدر جنت طوق نفس                                        یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس                                   

همینطور که در پستان مادر شیر از خون گرفته می شود و شیر و خون پهلوی هم هستند و قاطی نمی شوند می گوید اگر شما در 

ین قدم با هوشیاری حضور گذاشته می شود این جهان بی احتیاط قدم برارید یعنی هر قدمی که می گذارید باید احتیاط کنید که آیا ا

و هم « اتفاقاً این روزها» در اینجا است که ما به استاد و راهنما و مشاور احتیاج داریم . هم در جهان مادی  یا من می گذارد. 

ود با شیر و قاطی می شبرای کار معنوی. می گوید اگر در این جهان شما بی احتیاط قدم بردارید در این صورت درد یعنی خون 

گرفتاری پیدا می کنید. یعنی ما باید هوشیاری حضور داشته باشیم اگر از اول به ما می گفتند در خانواده با عشق و تربیت درست 

زنده می شود و وقتی که ما ده سال داشتیم با عشق بیرون می آمدیم اگر در ما به ما یاد می دادند که هوشیاری حضور چه جوری 

. اگر ما در است  ا دیگر شیر را با خون قاطی نمی کردیم. ولی ما خون و درد و جدایی مبنای زندگیمان شدهعشق داشتند مهمه 

چهل سالگی دچار درد هستیم و نمی دانیم چطور درمان کنیم، برای این است که بی احتیاط قدم برداشتیم و راهنما نداشتیم این 

 . مثال می زند و می گوید که صحبتهای بزرگان را نخواندیم و بی احتیاط قدم بر زدیم

 جنت طوق نفسشد فراق صدر                                                                            یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس 

  ،آدم اولیهآدم اولیه ،حضرت آدم در ذوق نفس مطابق با میل نفس و میل هوا. یعنی هوا هم همین هوشیاری جسمی است یک دفعه 

خدا به او گفته بود که می توانی از ذهنت استفاده کنی ، ذهن انسان وقتی بوجود آمد به او گفت از ذهنت استفاده کن فکر می گوید 

کن ولی با ذهن هم هویت نشو،  یعنی قضاوتهایت را نخور. آنها غذای تو نیستند و نرو به ذهن  به صورت ذهن برنخیز. در ذهن 

قضاوت کرد و با قضاوتهایش هم هویت ولی آدم گوش نکرد. آدم فکر کرد آدم گفته بود . اینها را خدا به حس وجود ، بوجود نیاور

بوجود آمد و از آنجا شروع شد که همان عکس معروف را می شناسید .  خدا آمد و  د و یک دفعه یک حس وجودی در ذهنشش

وشاندن، تا آن موقع نمی دانستند که در فضای وحدت این آدم هست دید که آدم و هوا عورتینشان را پوشاندن و خودشان را از هم پ

و ان یکی حواست ولی حاال همدیگر را جدا می بینند و جدایی بوجود آمده. پس گفت شما از غذایی که گفته بودم نخورید، خوردید. 

ه آنها گفته بود که محصول درخت دانش که قضاوت است، بهست  فرو در این ط هست  گندم یا سیب نگ آن طرفدر فره

ما هم از نسل او هستیم. یعنی خدا گفته بود به ما در اینجا هر چه که به آدم گفته بود به ما هم مربوط است قضاوتتان را نخورید  

او یک گناه کرده وگناهش هم این بود که با ذهنش هم هویت شده و نفس درست کرده . تا آن موقع فقط خدا بود و هوشیاری  می گوید 

، پس گفت از هم را قائم میکنند  جاهایی بودند و یک دفعه دید که اینها  ، یکیوحدتبود و حوا و آدم هوشیاری بودند و در فضای 

جدایی را شما یاد گرفتید و شما از بهشت رانده می شوید. بهشت کجا بود؟ فضای یکتایی این لحظه و بعد از این دیگر حس یکتایی 

مگر اینکه از این شمشیر آتشین رد بشوید که این شمشیر آتشین همین طور می  ، در جدایی خواهید ماندبنابراین  . نخواهید کرد

چرخد و اگر شما از توی این رد بشوید تکه تکه خواهید شد. یعنی چی؟ یعنی این فرمهاتون را باید تکه تکه کنید، این من را باید 
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ند و ما هنوز داریم سعی می کنیم که آن کیکی دوباره  ی تواند شما را با خدا عشق است که مفقط تکه تکه کنید تا به عشق برسید. 

 حرفها را اجرا کنیم . می گوید 

 یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس                                                                          شد فراق صدر جفت طوق نفس

شت شد طوق  یعنی گردنبندی جدایی از صدر بهفراق یعنی جدایی .  نفس درست شد . دگی وط نفس ذوق کرد درآن هم هویت شفق

جدایی از بهشت شد گردنبند او . حاال گردنبند خوب است انسان می تواند این گردنبند را در خودش نفس شد و. در روی نفسش

 بیاورد ولی یادش رفته که در بیاورد .

 بخش ششم: 

 حاال می گوید

 یخت همچو دیو از وی فرشته میگریخت                                                                            بهر نانی چند آب چشم ر

 بود لیک آن مودر دو دیده رسته                                                               گر چه یک مو بُد گنه کو جسته بود        

الهام بسته های انرژی را می آوردند برای این آدم حاال از او مثل دیو می گریختند . م از جنس نفس شد بعد فرشته ها که وقتی آد

دیو می گریزد فرشته از ما همین طور که از و م شهوت داریوا هستیم وجنس هپس ما الهام ایزدی را نمی گیریم برای اینکه ما از 

ا معموالً این گندم هست این چیِز خاورمیانه هو به خاطر نانی چند که همین فرمها هستند؛  خب در فرهنگ  از ما هم می گریزد

برای همین می گوید نانی چند آب چشم ریخت که آب چشم زندگی است. می گوید زندگی را رها کرد و هدر کرد به خاطر  حرام، 

برای شما این لحظه درما می گوید که چکار باید بکنیم . آیا هوشیاری حضور بینید که موالنا مرتب به  فرم. به زبانهای مختلف می

حضور می شوید این هم می توانید داشته باشید ، شما هوشیاری  مهم است یا هم هویت شدن با فرمهای زندگی؟ وقتی زنده به 

که فرمها به شما زندگی نمی رای شما ا به حال ثابت شده بآیا ت؟  حاضر هستید که زندگی را از زندگی بگیرید و از فرمها نخواهید

رت کند و به ما هویت بدهد ما را ساپوخواستیم ما را خوشبخت می بست برخوردیم که از یکی به  بن چقدر ما افسرده شدیم ودهند؟ 

را که پر این فضای یکتایی که را باز نمی کنید  فضای درونما این چرا  ن مثل بچه مان مثل دوستمان؟ کند و نکرد مثل همسرما

, هم هویت شدن با به اندازه مو بود از شادی و خرد است ما این اشتباه را نکنیم. می گوید گر چه که اشتباهش خیلی کوچک بود

ذهن این یک گناه کوچک است در مقابل این همه گناهی که ما می کنیم اما این مو در چشمانش رسته بود این من ذهنی مویی است 

 وید که این چشم ما چشم کی هست! گحاال هم می ت. که در چشم ما رسته اس

 وه عظیم بود آدم دیدۀ نور قدیم                                                                                       موی در دیده بود ک

باید ، پس ن را می شنوید از موالنا خدا هستیم. حاال که شما ایآدم یعنی ما ، چشم گوید می  است. زلی خدا و نورانور قدیم همین 

که رفته یک ن هم خدا ی عمل می کردیم. گفتیم که این من هستم و آخیلی مواظب باشید . اگر ما چشم خدا هستیم ما تا حاال با جدای
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؟ کی من را می بیندبه اعمال ما رسیدگی بشود حاال که ما زنده بشویم و تا قیامت کو  بیند و حاال جایی در آسمانها قایم شده و نمی 

دارد می گوید تو چشم خدا هستی یعنی خدا می خواهد از چشمان تو جهان را ببیند و به جهان نگاه کند و تو چشم نور قدیم هستی، 

هر کاری می مردم که من را نمی بینند ، من بیند؟  پس شما نمی توانید که جدایی را پایه قرار بدهی و بگویی حاال کی من را می

ریم. را به جلو ببانند دروغ من را فاش کنند ، مهم نیست ما می توانیم دروغ بگوییم و کارمان می توانم بکنم !  مردم نمی تو خواهم

درست در نمی آید این. می گوید هوشیاری این جسم را درست کرده این مغز را درست کرده تا خودش را از شما بیان کند و شما 

شاید قدیم یک مریضی بود ،  این من یک مو هست که در چشم روییده. شید. اما من درست کردی چشم نور قدیم هستید، مواظب با

می کرد. شما فرض کنید  دمیکرد و چشم بیناییش را از دست می داد و دایماً هم درکه مو در چشم می رویید و گرفتار االن هم باشد

، ما االن همینطوری شدیم. درست است که گناهش فقط یک مراه باشدبیند با درد ه چشم آدم بیماری بگیرد که هر چه را که میکه 

 بود ولی این توی چمشش رسته بود و می گوید  مو

 ر آن آدم بکردی مشورت                                                                                   در پشمانی نگفتی معذرت دگر

دم اولیه کی بود؟ کرد ، مشورتش حضور بود . مشورت آ ما ، اگر مشورت بکنیم آن آدم اگر مشورت میاگر آدم اولیه و همینطور 

و گرفتار شد اگر و فرمها پرسید  پرسد رفت ازذهنشهمین حضوری بود که به او میگفت چکار کن. بجای اینکه از حضور ب

 مشورت میکرد بعداً پشیمان نمی شد و معذرت نمی خواست.

 مانع بد فعلی و بد گفت شد                 ی چو عقلی جفت شد                                                               زانک با عقل

 شد  نفس با نفس دگر چون یار شد                                                                              عقل جزوی عاطل و بی کار

آینه هم می شوند اینها  به زندگی با هم یار بشوند و با هم جفت بشوند، در این صورت ک عقلی یعنی خرد، دو تا آدم حاضر اگر ی

که هوشیار باشند و حرفی نزنند و کاری نکنند که سبب درد بشود  دو عقلشان دو تا می شود و مشورت اینها با هم سبب این می شو

یند که یار ، دوست آینه دوست است. می خواهیم به آنجا برسیم که شما اگر آینه دوستتان و هم هویت شدگی باشد . برای همین می گو

یادمان باشد که آینه   ،بشوید و دوستتان آینه شما در این صورت شما به هم کمک می کنید. انشاهللا زن و شوهرها آینه هم باشند

آینه مقاومت نمی کند آینه   ردی و بر گفت زبان نستیزیهمچو آینه شوی خاموش و گویا تو اگر **** همه دل گحرف نمی زند. 

زبانش  و ذهنش خاموش است . یعنی اگر شما آینه بشوید باید با انرژی حرف بزنید . نمی تونید قضاوت کنید که چرا اینطوری 

ی هم انرژی بد منتقل کنی هستید انطوری هستی و بعد بگویید که من آینه هستم. نمی توانی انتقاد کنی و ایراد بگیری ، یک مقدار

قضاوت کنی و انتقاد کنی و غیبت کنی و بعد بگویی که من آینه هستم. برای اینکه خواستم که بفهمد که چه جوری و تحقیر کنی 

وقتی نفسی به نفس دیگر می رسد نفس با نفس دیگرچون یار شد  می گوید است! این آینه است؟ نه این آینه نیست این نفس است. 

من ذهنی به من ذهنی دیگری می رسد ،  به قول معروف دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، نفس از نفس خوشش می آید.  ، وقتی

چه خودش را نشان می دهد ای کاش من هم می توانستم خودی نشان بدهم ! ! به به ، من ذهنی به من ذهنی بزرگتر توجه دارد که 
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از این چیزها خوشش می آید، من حرف می زند همه از او می ترسند . من ذهنی  چه مقامی دارد و با مقامش هم هویت است وقتی

اصالً عاطل و باطل شده یعنی داریم بادام پوک می کاریم و هر ، ی با من ذهنی رفیق می شود در این صورت این عقل جزوی ذهن

ان خلوت بکند اگر حقیقتاً می خواهد کاری بکند بیرون می آید. چقدر مهم است که در اوایل کار انس چه داریم می کاریم از آن درد

دارید روی خودتان کار می کنید،  بینید و خودش را جدا بکند مدتی و مواظب خودش باشد . وقتی که شما یک مقداری حضور می

است باید ایجاد می کنید این سرمایه اولیه شما برای همین می گوییم که روی خودتان کار کنید و آن هوشیاری حضوری را که 

مواظب باشید که در مراحل اولیه انسان واکنش نشان می دهد و یک مقدار زیادی کوشش می کند و کار می کند فضا ایجاد می کند 

بی نهایت  ی شما باز شد باز شد و فضاوقتی که فضا بسته می شود . ولی آیند و سبب واکنش می شوند و فضا  و بعد چند نفر می

در این بحر در این بحر  شد شما هوشیارانه از واکنش پرهیز می کنید . اصالً پرهیز هم نمی کنید واکنش دیگر نشان نمی دهید .

. وقتی که فضا کوچک است یا فضا بسته است ما گریبان می درانیم ولی وقتی درانید بگنجد*** مترسید مترسید گریبان م همه چیز

عاطل و باطل می کند و ما بادام پوک می کاریم. بعد از ن جا می شود. نفس با نفس دیگر عقل را آچیز در  هفضا باز می شود هم

برای ما درد هم ،هیچ که ت سال متوجه می شویم که بادامهای ما همه پوک بوده و هیچ کدام به ما محصول که نداد سده سال بی

 ایجاد کرد. 

 ی چون ز تنهایی تو نومید شوی                                                                             زیر سایه یار خورشیدی شو

 ود چون چنان کردی خدا یار تو ب                 رو بجو یار خدایی را تو زود                                                           

باشیم . اگر شما بتوانید این لحظه باید یک استادی داشته  ، دارد پیشنهاد می کند به ما موالنا که ما تنها نمی توانیم این کار را بکنیم

استاد از درون به شما کمک می کند و اگر نمی توانید یک استاد بیرونی که به حضور رسیده به شما کمک می کند ولی  ،را بپذیرید

وانید و چندین بار بخوانید و بگذارید تا معانی به شما کمک می کند اینها را بخموالنا جامع است و تانه موالنا را داریم. ما خوشبخ

راه رابه شما نشان می دهد. تنها نباشید ، تنها آدم نومید می شود. تنها نمی تواند این کار را بکند. اگر می توانید در شما باز بشود و 

از این دو کانال که مردم دین خودشان  ، بحث دینی نباید باشد و بدهید در این گروه معنوی هیچ بحث سیاسییک گروهی تشکیل 

را با هم مقایسه می کنند و روشهای سیاسی را و وقتی بحث سیاسی می کنید شیطان در آنجا رخنه می کند و گروه را به هم می 

رنه به هم می ریزد ، یا یک نفر آن باال باید باشد که نگذارد دیو رخنه زند. گروههای معنوی نباید بحث و جدل توی آن باشد وگ

بحث و جدل و بینید  که  کند. برای اینکه گروه معنوی که می تواند کمک کند به انسانها زودی من ذهنی رخنه می کند آنجا و می

زنده به حضور است و این یار آینه شما هم  بعد از مدتی پیدا شد و همه رفتند. زیر سایه یار. یار کسی هست کهو دعوا گفتگو 

 پیدا کن اگر این کار را بکنی در این صورت خدا یار تو است.  زود خدایی را توهست. می گوید که برو یک یار

 ست آنک در خلوت نظر بر دوختست                                                                       آخر  آن را هم ز یار آموخت

 نه بهار خلوت غیار باید نه زیار                                                                                      پوستین بهر دی آمد
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 Attachmentیعنی خودش را از دنیا کنده ،به قول انگلیسی ها تمام  ،این یاری که در خلوت نشسته و نظرش را نسبت به دنیا دوخته 

را انداخته و به آن چیزهایی که چسبیده بود انداخته ، دیگر فرم به او زندگی نمی دهد و از فرم دیگر زندگی نمی خواهد این را از 

کی یاد گرفته؟ این را از معشوق عرفانی و از خدا و از زندگی یاد گرفته. پس فرق نمی کند که چه زندگی به کمک شما بیاید چه 

و  گوید خلوت را مییاید ، هردو یکی است به شرطی که آین انسان حقیقتاً به حضور رسیده باشد. به حضور رسیده ب ی که انسان

های ذهنی هستند ، نه از یار . بنابرای تنها نباش . پوستین که ما را می پوشاند دوری را تو باید از اغیار بکنی. اغیار همین من 

ا هستیم بهار خودمان را از او دور نمی کنیم و خودمان یاری مثل موالن وقتی ما پیش یک ربرای زمستان است نه برای بهار. بها

آیا معنی اش این است که ما غیر می بینیم ؟ نفس می  .نمی پوشانیم. یار آینه ما هم هست ، خودمان را از او نمی پوشانیم را از او 

ون و احتیاج به کسی دارید که از بیرون به عنوان بینیم؟ نه صحبت سر این است که شما می خواهید از ذهن خودتان را بکشید بیر

خدایی که  ماما هستید و خودتان ، خودتان را می زائونید و اگر کسی را هم پیدا کردید  خوتان آینه به شما کمک کند شما معموالً 

سد نه همین خواندن موالنا به زود این کار به نتیجه می ر بود و می تواند به شما کمک کند حقیقتاً اصیل بود آدم خوشبختی هستید. 

 شما کمک می کند .

 د ل با عقل دیگر دو تا شود                                                                             نورافزون گشت و ره پیدا شوعق

ی، ژع می شود با سینرعقل آنها با هم جماین هم همان معنی است یعنی دو تا انسان خردمند که حاضر هستند و زنده به زندگی هستند 

. در این صورت نور زیادتر می شود و راه دم حاضر با یک آدم حاضر جمع می شوند عقلشان چند برابر می شود یک دفعه یک آ

ه . صحبت ما سر این کتاریکی بیشتر می شود و راه پنهان می شودظلمت و   پیدا می شود. ولی وقتی نفس با نفس دیگر می خندد

دو نفر که هوا دارند و شهوت ، اول بسته است ین در برای نفس برای هوا برای شهوت خواهیم بیاییم بیرون گفت اما از ذهن می 

کنند. کسی باید باشد که در را به اینها نشان بدهد و  ادارند به هم کمک می کنند و تاریکی زیاد می کنند آنها در را نمی توانند پید

اندازه موالنا به ما کمک  مش داشته باشد . هیچ کس به آراهم ساکتشان کند و خودش  هوت اینها را بیارد پایین. هوای اینها را و ش

موالنا را بخرید و خودتان یک خلوتی پیدا کنید مخصوصاً اگر سن شما بیشتر از پنجاه است  مثنوی نمی کند اگر شما این هفت جلد

زنند وتشکر  می من عمل کردند و واقعاً االن زنگ پیشنهاداین اً این کار رابکنید بعضی ها به من به شما پیشنهاد می کنم که حتم

می کنند . این تفسیر مثنوی را هفت جلدش را گرفته اند و جلد به جلد خوانده اند . هم یک خلوتی می کنید و هم وقتتان می گذرد و 

 هم راهتان را پیدا می کنید . چندین بار که می خوانید راه خودش را به شما نشان می دهد. 

 از خس و خاشاک او را پاک دار                                                        یار چشم تست ای مرد شکار                   

 هین بجاروب زبان گردی مکن                                                                          چشم را از خس رهآوردی مکن 

یعنی در این صورت با جارو به زبان کردید و یار به شما خودش را نشان داد اگر یار پیدا کردید اگر شما با فرم این لحظه آشتی 

یار یا یک انسان دیگر  دیگر حرف نزن. هر موقع ما حرف من دار می زنیم گرد و خاک و بلند می کنیم و میرود به چشم یار. 
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زنیم و مرتب می گوییم  یحرف که م می کنیم  میرود به چشم او. هست یا فضای درون که هیچ فرقی نمی کند وقتی گرد وخاک

ی من من من من در این صورت یار آن حرفی را که باید بزند نمیزند. اگر بیرونی باشد و اگر درونی باشد هم که در فوراً بسته م

یعنی  چشم را از خس رهاوردی مکنیعنی  گرد و خاک نکن      گردی مکنهین بجاروب به زبان شود. پس زبان را نگه دار. 

 چشم یار یا به چشم خودت خس را نیاور به عنوان سوغاتی.  به

 ن بودچون که مؤمن آینۀ مؤمن بود                                                                                 روی او ز آلودگی ایم

 در رخ آیینه ای جان دم مزن                                    یار آیینست جان را در حزن                                               

رنامه را صحبت سر این است که شما که این ب ن یار آینه یار است چون که دوست آینه دوست است. االمؤمن  چون که چون که 

سان با ایمان کسی است که زنده به حضور مؤمن آینه مؤمن است. ان چه تان هستید آینه همسرتان هستید؟ ینه بگوش میکنید آیا واقعاً آ

است . حتما آینه مؤمن است. مؤمن هم کسی است که به آینه مؤمن نگاه میکند ، دوست به دوست کمک می کند نه با من ذهنی، با 

من ذهنی اولین کاری که می کند این است که مقاومت می کند می خواهد خودش را اینکه رای بمن ذهنی نمی توانید آینه بشوید. 

آنها  می چسبد توقع دارد و واکنش نشان می دهد وقتی چسبید به چیزها ازکند . بعدش قضاوت می کند و بعدش به قضاوتش  بزرگ

ینه باشد ، درست است که می تواند راجع به مثالً آن آقا صحبت چیزی مثل هویت یا خوشبختی می خواهد. من ذهنی نمی تواند آ

انعکاس گرفتاریهای  اینها این ایرادها را بگوید این آینه است چون همه را می گوید ! کند که چه ایرادی دارد فکر می کند که 

او . شما نباید گرفتاریهای خودتان را منتان را روی یکی منعکس کنید و بعد بگویید که من آینه تو هستم و  خودمان است روی 

ینه بشویم مردم به ما می گویند ن تمرکز کنیم اگر روزی آروی خودمادارم کمک می کنم به تو . برای همین می گوید که ما باید 

ینه ینه باشیم . خواهید دید که وقتی آینه باشید خودتان می فهمید. آکه ما آینه هستیم نباید بگوییم که ما آینه هستیم ولی سعی کنیم که آ

 بینند درست است که ایرادهایشان را مییک انرژی گرمی هم از خودش ساطع می کند که انسانها وقتی که خودشان را در آن می 

د. البته من ذهنی بنا من ذهنی هم وقتی خودش را در آینه مؤمن می بیند ، نمی رنج  ،رنجند . حتی من می گویم کهبینند ولی نمی 

می کند. شما  کسی که با این لحظه ستیزه می کند با خدا ستیزه، این لحظه ستیزه می کند یعنی با خدا ستیزه می کند  به تعریف با

ممکن است که فکر کنید با فرم این لحظه دارید ستیزه می کنید و این به خدا کاری ندارد ! نه کار به خدا دارد. شما با فرم این لحظه 

ست که ستیزه استیزه کند و با که با خدا ستیزه کند . با زندگی ستیزه می کنید یعنی من دارید. من اصالً تشکیالتش به این است 

ینه ما در این اگر ما آینه یکی هستیم و یکی هم آمی آید. آدم هم اشتباهش همین بود که داشت در باال توضیح می داد. پس بوجود 

ینه م و دائم تمیز می کنیم . اگر یک آصورت روی ما در این صورت مرتب تمیز می شود . ما چون خودمان را در آینه او می بینی

ن را ما مان را در آن آینه می بینیم ، می بینیم که این خشم ما بی جا است. فوراً خشم ن باشیم ، خشمای داشته باشیم وقتی خشمگی

هستیم اگر یاری داشته باشیم که او آینه ما باشد. حاال شما خودتان را زیر میکروسکوپ یا ذره بین پاک میکنیم و از آلودگی ایمن 

آینه نیستید اگر مقاومت دیگر آینه برای دوستانتان برای همسرتان و... اگر قضاوت کنید  بگذارید ببینید که آیا شما آینه هستید یا نه.

پس چسبیده اید ینه نیستید. ید و تکرار کنید دیگر آوید دائم بگو واکنش نشان بدهید آینه نیستید اگر بچسبید به یک چیزی و ولش نکن
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جان ما  آینه می کند بکنید آینه می شوید. می گوید یار آینه ما است  کند. اگر شما هر کاری کهرا نمی به یک چیزی آینه این کار 

درد می افتید یار آینه ما می شود و ما را نشان می دهد و ما می بینیم که چه اشکالی داریم  در درد. وقتی به ،است موقع پریشانی 

گوید ما نمی رنجیم ، ن اینکه ایراد ما را می اشکال ما منیت ما است اشکال ما هم هویت شدگیهای ما است . یک آینه عشقی ضم

موالنا وقتی اینها را می گوید ما نمی گیریم اینها را شخصی کنیم و بگوییم که اینها را فقط به من می گوید ! عارفان  ، مثل موالنا

همین است، چرا می  آدم که این گرفتاری عمومی است  و صحبت  ببینید که چطوری حرف می زندد ، عارفان اینطوری می گویند

هیچ فرقی نمی کند که چینی باشد امریکایی باشد ایرانی باشد بریزیلی  ،گوید آدم؟ یعنی گرفتاری آدم گرفتاری همه بشریت است

همه  ، ان رستهم مه هم کمک کنیم ، همه ما مو در چشهمه من دارند . همه ما جنگ طلبی و ستیزه طلبی داریم باید باینها  باشد و.. 

بگوید که پس همه ما به همه کمک می کنیم تا از این گرفتاری رها بشویم هیچ کس نمی تواند  وت استفاده می کنیم.از هوا و شه ما

همه ما یک جور گرفتاری و مرض داریم و می خواهیم کمک کنیم به هم بلکن از که به تو نمی گویم! چرا به من می گویی؟ من 

 ل به نسل به ما رسیده. این گرفتاری خودمان را نجات دهیم. مرضی که نس

آینه را می پوشانی، هم آینه درون را . آینه حرف  روی  این دم زدن است. همین که حرف می زنی   زندم مینه ای جان یدر رخ آ

سجل *** صد ایما و غیرنطق و غیر ی که اول خواندم که گفت نمی زند دیگر پس ببینید که موالنا چقدر تأکید می کند همان شعر

 والسالم . هزاران ترجمان خیزد ز دل 
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