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 از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. 2862احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و 

 

 پیش مستان چنان رطل گران نستیزی               هله هوشدار که با بی خبران نستیزی                                        

 

باز هم .هوشدار، یعنی توجه کن و آگاه باش  ،هله .می دهددو تا هوشدار  ،نید که امروز موالنا به ما همین اولبی یپس م

ر داجه کن خطری در پیش است، هله هوشاردی که می گوییم تودرست در مو.خیلی دقت کن  ،یعنی توجه کن و هوشیار باش

 میکه با بی خبران ستیزه نکنی،  اشیم. ،مواظب به ما باید خیلی توجه کنیم وصحبت کند کپس می خواهد راجع به چیزی 

اوالً بی خبران انسانهایی هستند که زنده به حضور هستند یعنی از من ذهنی ختم می شود .  نستیزی به بینید که همه ابیات

خبری که این لحظه از آنها به صورت آینه می جوشد توجه دارند  ،دائم به خبرغیبی ،دشان زاییده شدند و خبر ذهنی را ندارن

ان کسانی هستند که با دانش ذهنی شان با خبران داریم. با خبر و ان داریممهم است. پس ما به این ترتیب بی خبرو برایشان 

ی دانند که چه چیزی برایشان خوب است مو هم هویت هستند متکی به دانش ذهنی خودشان هستند و مرتب قضاوت دارند 

ت می اتفاق خوب می افتد خوشحال می شوند و ذهنشان گاهی اوقاو چه چیزی بد است با بد و خوب کار دارند موقعی که 

اتفاقات حال آنها را کنترل می کند . وغمگین می شوند پس این با خبران قربانی اتفاقات هستند گوید که این اتفاق بد است و

بسته به ،با خبران این لحظه خوب هستند و لحظه بعد غمگین هستند . حال ذهنی است  خوشی و نا خوشی است  ،انحالش

 شما نگاه کنید ببینید که . قربانی فیلم ذهنشان هستند برای اینکه در ذهنشان هستند و چی نشان می دهد به آنها اینکه ذهنشان

ار باشد در این جهان نظم و می دانند که در ذهن خبری نیست و اگر قر بی خبران جزو با خبران هستید یا بی خبران! 

بنابراین توجه  ،به فکرهایشان به عملشانو از آنها بیرون بریزد این لحظه  ،در بیرون آفریده بشود باید انرژی ایزدی یسامان

این لحظه همین االن . ندگی می کنند به دانش یادگرفته ذهنشان یا دیگران ندارند برای اینکه در فضای یکتایی این لحظه ز

که توی آن هستیم یکی اتفاق این لحظه است در شما و یکی هم اگر شما جزو بی خبران باشید هوشیاری حضور است که 

مش و اتفاق چه بد باشه و چه خوب باشه برای شما مهم نیست شما زندگی و آراشما چون از جنس هوشیاری حضور هستید 

دامهای ذهنی باشید اتفاق خیلی مهم صالً برای شما مهم نیست ولی جزو آتفاق اای حضور می گیرید شادی را از آن فضا

م بگیرید که از جنس اتفاق هستید یا از فضای زیر اتفاقات . آیا اتفاق در شما می براین در این لحظه شما باید تصمیبنا . است

افتید و نمی شود  هستید؟ اگر در ذهن هستید شما دارید اتفاق میجزو اتفاق  افتد؟ یعنی شما جزو بی خبران هستید؟ یا شما

یعنی جنگیدن و مخالفت  ،خص در گنج حضوریزه است . ستیزه بنا به تعریف بالاحاال کلمه کلیدی همین ست که ستیزه نکنید.

ها را یا افتاده قبالً و ذهنتان اینیا در بیرون می افتد یعنی االن دارد می افتد  حاال اتفاق این لحظه  کردن با اتفاق این لحظه.

دارد اتفاق می افتد. االن از گذشته و االن آنها را تکرار می کند , پس در ذهنتان دوباره نمایش میدهد برای شما و می آورد 

م شما یا نه شما با یک اتفاقی در آینده دارید می جنگید یعنی قبول ندارید که ممکن است این طوری بشود . اصطاحاً می گویی
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شما را از ،با آن چیزی که ذهنتان نشان می دهد مسئله دارید . بحث و جدل و ستیزه دارید. حاال ستیزه با اتفاق این لحظه 

بینید یا ذهن  اتفاق این لحظه یعنی آن چه که االن هست وشما می ه با اتفاق این لحظه یا مقاومت دریزست . کند جنس من می

این خواصیت ذهن است. جود دروغین بوجود می آورد که شما فکر میکنید که او هستید نشان می دهد در شما یک حس و

ت دارد زیر چنگال اتفاق هستید در نتیجه شما می افتید به ذهن و از جنس اتفاق می شوید و اتفاق روی شما نفوذ دارد و قدر

ما همیشه در این لحظه هستید بیند که ش کنید میشما اگر خوب دقت  مقاومت می کنید یا می ستیزید به اتفاق این لحظه.  وقتی

درست است که چیزی را از دیروز دارید تجسم می کنید ولی در این لحظه می کنید. ببینید در این لحظه شما هستید و نمی 

بخورید همیشه توانید عقب یا جلو بروید نمی توانید به آینده بروید نمی توانید به گذشته بروید از این لحظه نمی توانید تکان 

ذهنتان دارد که می ترسید در این لحظه در این لحظه هستید. اگر از اتفاق آینده می ترسید همین االن می ترسید همین االن 

زمان گذشته و آینده یک  گذاریم زمان در واقع یک فکر است.  نشان می دهد پس دیروز یا فردا که اینها را اسمشان را می

هست و شما باید این را بدانید و این الگوی فکری در فضاداری این لحظه است که بی خبران فکر است یک الگوی فکری 

از آن جنس هستند . دو جور بودن داریم یکی فضا داری این لحظه شما هستید و اتفاق در بغل شما است اتفاق در شما می 

و جمع شدن در ی از فضا، فضای این لحظه افتد و شما اتفاق نیستید پس فضای اطراف اتفاق هستید و یکی هم عدم آگاه

اتفاق هستند . حاال شما می گویید که من مقاومت می کنم به  و قربانی در گرو بیشتر مردم این طوری هستند بنابراین ،اتفاق

ما اتفاق می افتد من با این چیز می جنگم ، من با بی خبران چکار دارم؟ این درست نیست. شاالن آن چیزی که در ذهن من 

مقاومت می کنید در واقع در مقابل آن با اتفاق این لحظه با آن چیزی که ذهنتان نشان می دهد می جنگید یا می ستیزید یا  راگ

فرمش است و حاال این فرم هر چه و این هم با خدا دارید می ستیزید . برای اینکه این لحظه زندگی است این لحظه خداست 

ک اشتباه  را می خواهیم درست کنیم که ذهن همیشه ما را به اشتباه می اندازد . هله هشدار پس در اینجا یمی خواهد باشد . 

برای اینکه فعالً یک چیز یا در پایین می گوید که می خواهی برای همیشه کژ مانی مثل کمان که خمیده است . ما کج هستیم 

.  توانیم که درست بی اندیشیم . هر لحظه ستیزه می کنیم و نمی ه از ذهن زاییده نشدیم کخمیده و کج اندیش هستیم تا زمانی 

برای اینکه ما االن فهمیدیم االن با فرم این لحظه آشتی هستیم و ستیزه نمی کنیم . لحظه بعد می گوید هله هوشدار؟  چرا

می رود .  یادمونو می رود لحظه بعد ذهن می کشد و شرطی شدیم که یک چیزی ما را عصبانی کند نگران کند  یادمون

ر هم شد . بیخودی که نگفتند هله هوشدار اصالً هله هوشدا پس به این سادگی ها هم نیست که شما بگویید که فهمیدم و تمام

هزاران بار ممکن است این اتفاق  الزم نبود می گفتیم شما ستیزه نکنید و ما هم یاد می گرفتیم و تمام شد! نه این طور نیست. 

جا افتادنش سخت است برای اینکه ما از ،سان است ولی تمرینش سخت است. تمرینش هم سخت نیست بیوفتد یاد گرفتنش آ

مقدار حرکت یا مومنتم دارد یعنی ما ستیزه می کنیم و اصالً کاری ابتدا یاد گرفتیم که ستیزه بکنیم و این ستیزه کردن در ما 
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ذهن دنبال بهانه می گردد تا جدایی می کند  تر خودش را قوینداریم. برای اینکه ما یک من ذهنی داریم من ذهنی با ستیزه 

ردد تا ستیزه بکند هر ستیزه ای درد دارد و ستیزه هم مثل درد یک اصطالح عمومی است را تثبیت کند دنبال بهانه می گ

رد است خشم خب سردرد، درد است پا درد، درد است معده درد، درد است از طرف دیگر استرس د ،مثالً ما می گوییم درد

عرفان درد یک واژه کلی اصطالح درد است رنجش و حرص درد هستند حسادت درد است در اصطالح روانشناسی و 

شتی نمی گیرم شما می گویید که من که با کسی ک  . است که خیلی از چیزها را در بر می گیرد و ستیزه هم همینطور است 

ه یک چیز نهانی است . در درون ما نه ستیزه در پایین هم می گوید کدست به یقه نمی شوم و کتک کاری نمی کنم . وبا 

ن بته صلح جویانۀ دروغین است دروال ،تسقیافه مان صلح جویانه ا داریم با چیزی در درون ما مقاومت می کنیم.  مسئله

 ه دارد با اتفاق این لحظه سئلمما 

 ظاهر آنگه شود این که به نهان نستیزی                           اهر تو سمعنا  و اعطینا گفتی                  چون به ظ 

چه در « شما و ما خیلی گفتیم که بله شنیدیم و اطاعت کردیم»ظاهر گفتی که ما شنیدیم و اطاعت کردیم زبان به چون در

طاعت شنیدن و ااین سد نه این موقعی در شما به ظهور می ر چشم! فهمیدیم و اصطالح دینی و چه همینطوری که شنیدیم و 

 در درون نستیزی.و که در نهان  ،کردن و پیروی کردن از قانون ستیزه نکردن

 

 بخش دوم:

شما بعد از این اگر می بینید که می ترسید پس ستیزه می کنید ، اگر خشمگین هستید  اصطالح کلی هست پس ستیزه هم یک

استرس اً بگو مگو می کنید و هیجان منفی دارید ستیزه می کنید اگر اگر رنجیدید ستیزه می کنید. اگر واقعستیزه می کنید، 

ما مثل می گویم، چون از هوشیاری جسمی فقط در ذهن برخوردار هستیم این لحظه  هیجان دارید ستیزه می کنید. دارید و

این لحظه به ما زندگی نمی دهد اما اتفاق . بینیم  ا نمی بینیم ، اتفاق این لحظه را میفضای این لحظه ر را زندگی نمی بینیم 

می گوییم که من االن که نارا ضی  برای اینکه ما از اتفاقات و رویدادها زندگی می خواهیم از فرمها زندگی می خواهیم, 

نمی ترسیدم حواسمان نیست که داریم ستیزه می کنیم.  و هستم و زندگی ندارم واضح است که اگر داشتم که این طوری نبودم

بینی بنابراین  فرم این لحظه را میبه همین علت  فقط  ویم خب من که هوشیارم ! ولی تو هوشیاری جسمی داری و می گ من 

حاال که  زندگی نیست از فرم زندگی می خواهی و فرم نمی تواند به شما زندگی بدهد و شما بر می گردید و می گویید خب 

این لحظه باید به من کمک کند تا من برسم به آنجا که به من زندگی بدهد پس زندگی در اتفاقی در آینده هست بنابراین اتفاق 

به نظر می آید که کمک می کند مثالً فکر می کنم که به  وسیله ای است که نه اینه هم کمک نمی کند،  یا تفاق این لحظا

ق این لحظه تصادفاً اتفاق مناسبی به یک پول هنگفتی برسم به زندگی میرسم و اتفااگر یک مقامی برسم به زندگی می رسم یا 
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عجله یعنی همین ستیزه! یا اطر همین من عجله دارم. خود هست اما آنقدر مناسب نیست که من را زود برساند آنجا و به خ

پس این اتفاق دشمن و مانع من است و نمی طوری که من می خواهم نیست، صالً آننه اتفاق این لحظه مطلوب نیست و ا

توجه من است شما می گویید که این لحظه که زندگی هست مانع و دشمن م. ه آنجا برسم. این ستیزه است گذارد که من ب

خود شما می خواهید که خدا دشمن شما باشد، این لحظه خداست و شما دارید به خدا می گویید که  هستید که چه می گویید؟؟ 

و دشمن می خواهی! باشه پس من دشمن تو می شوم. تو تو دشمن من هستی و خدا هم می گوید من دشمن تو هستم! پس ت

حالت خراب باشد تو خرابی حال را دوست داری تو تصمیم گیرنده هستی و با تو از این به بعد دشمنی می کند. بگذار 

اد من نمی دانم که ما از کجا ی داریم ستیزه می کنیم .بیچارگی را دوست داری بدبختی را دوست داری . برای اینکه ما 

توانیم به زندگی  ر که فکر می کنیم که با ستیزه میگرفته ایم که ستیزه کنیم زودی به نتیجه می رسیم. اشتباه یاد گرفتیم اگ

که تو مواظب باش با بی خبران که از جنس خدا هستند، بی خبران عارفان  این اشتباه است و برای همین می گوید برسیم

به لحاظ دینی خود زندگی است اینها مستان رطل یعنی قدح  رودوی زمین دارد راه می مثل موالنا، درست مثل اینکه خدا ر

 ،بزرگ ، یعنی اینها شراب زندگی را با قدح های بزرگ می خورند. مواظب باش تو مستان چنان رطل گران ستیزه نکنی

با خانمم دعوا دارم من با ! من دارم  البته شما می گویید که من با عارفان چکار دارم با مستان چنان رطل گران چکار دارم

دو قدم وجود دارد یکی شما توجه کنید . حاال اینجا دعوا دارم من با بچه ام دعوا دارم من با دوستم دعوا دارم !! نه شوهرم 

        الً ذهنتان با اتفاق این لحظه ستیزه نمی کنید بنابراین ذهن شما اگر می گوید که این اتفاق بد است یا خوب است مثل اینکه اص

. اول ستیزه نمی کنید بعداً بعد از اینکه ستیزه نکردید امکان این می آید که با زندگی ید . شما این اتفاق را می پذیریدنمی گو

آشتی کنید، با زندگی هم چون ما زندگی را نمی شناسیم و خدا را نمی شناسیم با فرم این لحظه آشتی می کنیم یعنی اول ستیزه 

ن است که در اتفاق این لحظه آ کنیم ، این یک قدم . قدم بعدی بر می داریم در راه دوستی با فرم و اتفاق این لحظه. نمی 

این لحظه وجود دارد حاال هر چه که ذهن شما در این لحظه نشان می دهد همان است. اول ستیزه نمی کنید  دوم آشتی می 

؟ طه ای هست. رابطه شما با همسرتانرابطه برای من در این لحظه چه راب کنید . شما ممکن است که بپرسید که مهم ترین

مهمترین رابطه شما که مادر همه رابطه ها هست رابطه شما با این نه اینها نیستند.  .. ن؟ با دوستتان ؟وئیستابچه تان؟ ر

این لحظه شمامی ستیزید یعنی  لحظه است و معنی اش هم این است که با فرم این لحظه چه رابطه ای دارید. اگر با فرم

رابطه شما با فرم این لحظه خراب است این خاصیت و این گرفتاری و این انرژی بد به تمام روابط شما اثر بد و خراب می 

گذارد و خودش را قاطی همه چیز میکند  چون این مادر همه روابط شماست ومنشاء همه روابط شما است . اگر رابطه شما 

بماند همه روابط شما درست می شود برای اینکه دیگر شما نیستید بلکه زندگی باقی ظه دوستانه باشد ودوستانه با فرم این لح

خود خدا ست تو ستیزه نکنی . چون و زندگی هست  خود است و برای همین می گوید که هله هشدار که با فرم این لحظه که
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اد انرژی ژی غیبی را می بندی. در این لحظه زندگی ، خدا می خوراه انرو به درجه ای که ستیزه می کنی راه را میبندی 

شما و شما به علت اینکه با رد وجود شما بکند و جریان بده ازو زیبایش را واو عشقش را  زنده اش را انرژی خالقش را

ظه چه می شود؟ آن فرم این لحظه می ستیزی جلوی آن رامی گیری. حاال شما اگر ستیزه نکنید با فرم این لحظه در این لح

اتفاق بوجود می آید و می رود ، تمام می شود و می رود. اگر مقاومت کنید اگر ستیزه کنید یک چیزی بوجود می آید که 

اصطالحاً می گوییم زمان یا زمان روانشناختی یا وجود کاذب یا وجود دروغین، من بوجود می آید. یک مقدار از زندگی که 

ر آن سرمایه گذاری می شود و این تمام نمی شود و میرود این در شما ذخیره می شود به عنوان شود دب باید در آن زندگی

مقدار درد ایجاد می شود و زندگی به تله می افتد حاال این که شما نگذاشتید که موجود کوچولوی ناراحت کننده و یک یک 

قهر آشکارا می کنیم ،  ثالً ما االن می رنجیم یا قهرستیزه گفتیم یک واژه کلی است مر قضیه تمام بشود مثالً رنجیدید، ه

خبر مقاومت است. قهر یعنی من وضعیت فعلی را قبول ندارم و می خواهم به میل من ذهنی خودم عوض کنم. ستیزه است، 

خودم می  من خودم می دانم و اگرن اعتقاد ندارم به آن جور انرژی چون دارم و با خدا و انرژی او هم کاری ندارم اصالً م

یا اتفاق تمام می شود که خوشا به حالتان که  ،دانم پس من دیگر به انرژی خالق زندگی احتیاجی ندارم! بنابراین این لحظه

؟ نه. رنجیدم و مقاومت کردم  نرنجیدید و خشمگین هم نشدید مقاومت هم نکردید پس سوخت و تمام شد ، ناراحت کننده بود

ولید شد ولی همانطور که در پایین هم می گوید اینها را موالنا گفته این لحظه زمان است و مقداری زمان روانشناختی تیک 

یک اتفاقی می افتد و ذهن شما یک چیزی نشان می دهد و لحظه بعد یک  تانزمان می گذرد، ببینید این لحظه شما در ذهن

این زمان این زمان روانشناختی است و شما  فکر دیگر می آید لحظه بعد باز یک فکر دیگری می آید و... چطور می گذرد

یا یک این را باید بدانید نگویید که این فلسفه است! این فلسفه یا چیز مشکلی نیست که. شما یا در این لحظه یک چیزی را 

و می رود  به تله می افتدوجودتان تمام می کنید یا تمام نمی کنید که تبدیل می شود به یک چیزی که یک مقدار از اتفاقی را 

دارد که شما را بکشد به خودش بعداً . این را می گوییم زمان روانشناختی . این را به گذشته . این وجود به تله افتاده قدرت 

و رستگار آن رنجش و آن چیز به تله افتاده زندگی به تله افتاده آن وجود به تله افتاده می خواهد یک روزی از تله آزاد بشود 

که تمام وجود بیاد حس خشم بوجود بیاد ، برای برسد ممکن که حس انتقام جویی در ما بوجود بیاد حس درد ببشود و به ثمر 

می گفتند روانشناسی انسان این زمانی این مکانی  را بوجود آورد به آن که گشتالت تراپی به نام پرلزروانشناسانی  نشده. 

و این گشتالت یک روزی  گشتالت است به آن می گفتند گشتالت تراپی می گفت که هر کدام از این اتفاقات که تمام نشده یک

 و اسم آن گشتالت تراپی هست سبب ناراحتی های روانی خواهد شد باید تمام بشود و بسته بشود . اگر بسته نشود همین ها 

وییم که حاال ذهن شما که در زمان خودش بسیار معروف شد االن هم مورد استفاده هست برای روانشناسان. ما داریم می گ

که یک اتفاق باشد یکی این اگر بخواهد اتفاق این لحظه را که رفته به گذشته به یاد داشته باشد دو جور می تواند به یاد داشته
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از وجود شما به تله افتاده این زمان روانشناختی است و قدرت کشیدن شما را یک مقدارساده بوده دیروز افتاده یکی اینکه 

یدن شما را از حال به آنجا دارد برای اینکه یک اتفاق قدرت کشاالن شما اینجا هستید این سی سال پیش اتفاق افتاده دارد ، 

اگر اتفاق تمام بشود و چیزی نماند در آن صورت شما با زمان ساده و بی من سر و کار دارید . این زمان  .تمام نشده است

زمان نیست این این لحظه . حضوراین لحظه است، ل حضور استن است مابی خبرا  ساده و بی من یا زمان ساعتی مال

البته که  لحظه زندگی است . آیا کسی که جزو بی خبران است و زندگی می کند در این جهان گذشته و آینده را هم می بیند؟ 

د و برود آنجا زندگی کند. کسی می بیند ولی نه به این صورت که گذشته و آینده بتواند آنها را بکشاند به خودش و مشغول کن

نشناختی است که فکر می کند فردا ز آینده می ترسد این تو زمان رواکه از آینده نگران است و در آینده زندگی می کند و ا

او در آینده سرمایه گذاری شده و توی گرفتاری مِن آدم من دارد و یک قسمتی از می شود؟ پس فردا چه می شود؟ این  چه

 همه اینها اسمش ستیزه است یعنی من از اتفاقی که ده روز دیگر می خواهد بیوفتد نگران هستم یعنی با آن هست . حاال

. خدا و زندگی را قبول ندارم .نه است با خبرانه است من فقط به دانش خودم متکی هستم خب این غیر عاقال، ستیزه دارم 

د ؟ توجه می کنید! پس بی خودی نیست که می گوید هله می رود چطوری می شو پیش من دارم می گویم این طور که

ما از   ز زمان و ز مکان باز رهی که  می گوید هوشدار. پس راجع به زمان هم صحبت کردیم در پایین یک سطری داریم

دیم و از جنس زندگی بو جنس نبودیم از جنس هوشیاری بودیم قبالً از این ،هستیم از جنس بی خبران هستیم جنس هوشیاری

یگذرد یعنی آن چیزی که خود ایجاد کردیم. آیا همین طور که زمان مروانشناختی افتادیم و مکان شدیم وو االن تو زمان 

بینیم ذهن ما به انصورتی که اتفاقات را  زمان است یا اتفاق است که ما اتفاق را زمان می در این لحظه این اتفاق می افتد 

گوییم. همه این را می دانند که دیروز اتفاق افتاده خب دیروز زمان است آیا دیروز که ذخیره می کند ما به آن زمان می 

اتفاق افتاده تمام شده ؟ دیروز در این لحظه اتفاق افتاده تمام شده یا نه؟ موالنا می گوید که اگر شما در این لحظه به عنوان 

ه می گذرد شما هم از خود یعنی من ذهنی این طوری مثل زمان بگذرید همینطور که اتفاق این لحظاز خودتان هوشیاری 

بگذرید که می توانید بگذرید در این صورت راحت می شوید، مثل زمان اگر بر گذری از خودت از این من ذهنی از این 

ز با فرم این لحظه ستیزه نکنید ا که فرم در این صورت از زمان و مکان باز میرهی . شما اگر تصمیم بگیرید همین االن

روغین ما است که ما گفتم که چی هست مکان هم همین وجود کاذب و دآزاد می شوید. زمان را  دوباره مکاناز زمان و 

مقداری به  ه نکردن یکوقتی که ستیز، می دهد که کلید یعنی ستیزه نکردنپس کلید را موالنا دست ما  افتاده ایم توی آن. 

نمی کنید .... و ی اینکه دیگر ستیزه نمی کنیدراشما خنثی هستید بهست که  آشتی کردن . یک موقعما امان داد آن موقع 

بصورتی که انگار که ما خلق کردیم، حقیقتاً اتفاق این لحظه را در حالت خنثی هم نمی ایستید بلکه در آغوش می گیریم  ....و

نابراین اتفاق دیگر قدرتی روی ما ندارد. اگر که ما خلق کردیم مثل اینکه عاشق این اتفاق هستیم و بغل کردیم این اتفاق را ب
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با این لحظه یا بافرم این لحظه ستیزه کنیم قربانی اتفاق این لحظه می شویم، یادمان باشد اگر شما مظلوم هستید و قربانی 

ر ستیزه نکنید شما را خرد میکند اگومت دارید و این علت هر اتفاقی هست که مقاتید بدانید که در مقابل اتفاقات اتفاقات هس

ی آشتی می کند با زندگی ؟ شما . شما هستید که اگر خواستید که با خدا آشتی سکچه با اتفاق و آرامش پیدا کنید و آشتی کنید، 

شما تصمیم می گیرید که ستیزه نکنید و  .برای این که شما همان هوشیاری هستید، کنید قدم اول را شما بر می دارید نه خدا 

هیچ چیزی نیست. یعنی شما یک هم با خودتان می کنید و خبری از گیرید که با خدا آشتی کنید و آشتیشما تصمیم می 

و تمام می شود و میرود. هوشیاری هستید یواش یواش بیدار می شوید با خودتان ستیزه می کنید و با خودتان آشتی می کنید 

 چی می گوید. حصل کالم است. حاال ببینیم که موالنا در سطرهای بعدیاین ما

 

 بخش سوم :

 فهمیدیم این دو سطر را. حاال می گوید

 هی که کمان وار ابد کژ مانی                                                   چون کشندت سوی همچو کمان نستیزیگر نخوا

ما را کشیدن به  ین مستاناگر ا ، اگر نمی خواهی که ما هم نمی خواهیم مثل کمان که چطور کج است تا ابد کج بمانی

کشیده که دیگر اگر مقاومت نمی کرد کند وقتی که زه را می کشد ،کمان مقاومت میخودشان مثل کمان که مقاومت میکند 

شما از خودتان سوال کنید که آیا شما می   .مثل کمان ستیزه نکنید ،مثل کمان مقاومت نکنید. پس برود تا تیر نمی شود 

که هست به ما  یوج به ما نشان می دهد وآنطورد برای اینکه ترس جهان را کج و ماپس کج هستی ترسید؟ اگرمی ترسید

ی اینکه از جنس جسم بینیم برا بینیم؟ ما انسانها را جسم می بینیم. ما انسانها را چی می نشان نمیدهد. ما جهان را کج می

ما سوال می کنم آیا در شبانه بینید. من از ش دائماً جسم می هوشیاری جسمی داریمبرای اینکه ؟بینیم  جسم می چرا ماهستیم. 

هستید پس کج فکر! بینید یا نه؟ شما اگر بگویید نه چیز دیگری میما شنشان میدهد  فکرتاناین غیر از این چیزی که روز

ی که انسانها از نید در صورتبی برای اینکه این چیزی که جهان را نشان می دهد کج نشان میدهد شما انسانها را جسم می

اگر  ی که شما زنده شدید به زندگی و از جنس بی خبران شدید وقتدر تجلی بنماید دو جهان چون ذرات  هستند  جنس زندگی

جهان جهان بی فرمی است ،خدا در تو زنده شد اگر شما از این ذهن آمدید بیرون و متولد شدید این دو جهان که جهان فرم و 

ت که فرم است،  هر چه که در او هس زندگی و، خدا و تمام چیزهای خلق شده،  به فرم در نیامده  به فرم در آمده و جهان

؟ نه. موالنا می گوید که اگر شما به زندگی زنده بشوید دیگر اینطوری نمی بینید کج نمی بینید. از هم جدا هستندآیا این دو تا 

یک انسان نگاه می کنم و می گویم که این یک فرم است و این ما می گوییم که این انسان مثل یک مجسمه است االن به 

این همه دعوا است  برای اینکه او یک فرم است. چرا ! به زندگی برسم؟ نهمن لحظه می تواند به من کمک کند که در آینده 
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چه کاری برای من این مجسمه بینند. می گویند که  بینند. مجسمه می ها ؟ برای اینکه همدیگر را فرم میبین زن و شوهر

چکار برای من کرده چون که من ناقص بودم و آمدم که تو من را ؟ که من به زندگی برسم  چکار برای من میکندکرده؟ 

توانی بکنی دیگر! واضح است که نمی تواند، چون اگر می توانست کامل کنی و من را خوشبخت کنی. می توانی بکنی؟ نمی 

خواهد و کجِ کج هم می مه می بیند و از مجسمه زندگی می یست که او را به عنوان مجس. حواسش نکه تا به حال کرده بود

ستیزه نمی کنیم چون  خوانیم؟ با حرفهای موالنا و بزرگاناینها را می  برای چه بیند . خب ما باید خودمان را درست کنیم.

ن بکار می بریم تا آزاد بشویم . وقتی که ما را رطل گران هستند این حرفها را می خوانیم و در زندگیما همان مستاناینها 

می کشند به سوی خودشان ما ستیزه و مقاومت نمی کنید . شما اینها را می خوانید و عمل می کنید و هیچ حرف هم نمی 

ست عارفان زنید. برای اینکه اگر شما بخواهید که بحث و جدل بکنید و اگر بخواهید عارفانی را مثل موالنا حاال فقط موالنا نی

شما بخواهید در قالب کوچک خودت جا بدهی این نمی شود. شما باید خودت را با و بقیه بزرگان را مثل حافظ و فردوسی 

مزخرف گفته اند د نبودند و یکی بگوید که این بزرگان هم که بلآنها موازی کنی برای همین اینها را می خوانیم. ممکن است 

ا به خودت نگاه کن ببین شم تمرکز روی خودت کن و ،دخب شما دارید می ستیزی؟ ت است نگاه کن چی گفته! آیا این درس

 ستیزه نکن وقتی که می کشند به سوی خودشان . زندگی نداری. به خودت نگاه کن،

 

 ستیزیچون تو را خواند سوی خویش شبان ن              گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرد                             

هوشیاری جسمی است هفته پیش هم داشتیم این گرگ است و این درنده است . همین اگر نمی خواهی تو را گرگ هوا که 

اوالً نگاه کنید ببینید که گفت این هوشیاری جسمی که کج است و کج می بیند و با همه چیز ستیزه می کند برای اینکه فکر 

ی کند . شما ببینید که تکه مگیرد و به جسم تبدیل می کند و بعد تکه تکه اش می کند که همه چیزجسم است زندگی را می 

همین فقط های مختلف ما به صورت هوشیاری در چیزها سرمایه گذاری شده . خود همین ستیزه و خود همین رنجش،.. شما 

را در تکه های  کنید زندگی رنجش را در نظر بگیرید شما وقتی می رنجید و قهر می کنید در واقع شما سرمایه گذاری می

دریدن چطوری می شود؟ دریدن یعنی تکه تکه کردن . د به گذشته در حقیقت دارد شما را می درد. مختلف و این می رو

این یخ ها را تکه تکه ذوب کند همه آب همه جمع کند باید اکنده هستیم. یکی ما را بخواهد اصالً ما توی ذهن تکه تکه و پر

اصالً گنج حضور هوشیاری جمع شده از این تکه تکه ها است شما فکر می کنید که حضور  بشود حضور!  اینها جمع شود و

از کجا می آید ؟ عارف ما را از این تکه تکه ها جمع می کند. شما به روزی می رسید که من هر چقدر که رنجیده بودم از 

ی جمع شد. بینید که یک خروار انرژ تمام شد و رفت و می گذشته یا از هر چیزی اصالً بخشیدم . واقعاً هم می سوزانید و

درد می خواهد . درد دنبال  ،دردو به خود می گویید که من قهر بودم و من خشمگین بودم من درد داشتم . ما درد داریم و 
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کردن و توی  میل به غمگینی و اوقات تلخی و غمگین صحبتد شما مردم را نگاه کنید که چقدربهانه است تا درد درست کن

سرشان زدن و دنبال بهانه می گردند تا گریه کنند و دنبال بهانه می گردند که تا دعوا کنند و درد ایجاد کنند . چرا؟ برای 

گرگ    ،گرگ هوا ،نفس  ه ، گرگ می گوییم که بیدار بشویم،اینکه این گرگ هوا ، این گرگ هوا هم واقعاً که گرگ نیست ک

بینی این هوا  گرگ را می، اگر این لحظه آن چیزی که ذهنت نشان می دهد با آن ستیزه نکنی  را.  نفس تکه تکه می کند ما

بینی که هوشیاری جسمی همیشه دنبال جسم است و دنبال جمع کردن است و می  بینی. می و این هوشیاری جسمی را می

د که حاال این فرم به من چی اضافه می کند . خواهد اضافه کند . این لحظه زندگی است و تبدیلش کرده به فرم و می گوی

این درست نیست این کج دیدن است این کج ماندن است . موالنا در چند سطر اول به ما می گوید که ببین تنها کمک به تو 

ت و برای چی من موالنا را می خوانم؟ چون موالنا خیلی جامع اس نمی توانند به تو کمک کنند.  این عارفان هستند و بقیه

 بار صد در برگیرنده و آگاه کننده است از اینها من کمک می گیرم و اگر شما از اینها چند بار برای خودتان بخوانید ، صد

و پنجاه بار دویست بار این غزل را بخوانید و بگذارید که برای شما این غزل باز بشود . معنی این سطر با سطر بعد خودش 

خواهید دید که  بخوانید واینها را حفظ کنید و  .ه چه ارتباطی با هم دارند و اینها را حفظ کنید را به شما نشان بدهد و ببنید ک

انه می گردیم چه مرد و چه زن درد داریم دنبال به ما درد داریم  و درد شما را درمان می کند. د مانی دارناین اشعار اثر در

ا توجه کنید توی یک خانواده زن و شوهر دارند با هم زندگی میکنند به دفعات هفته ای دو سه بار. شم  تا درد ایجاد کنیم.

هر کدام تمایل دارند که هفته ای سه بار دعوا کنند و درد ایجاد کنند. شما حاال بیا اینها را روانشناسی کن یا هر کار دیگر 

و چه ه مستان رطل گران شما چه بگویید ک که همان مست است،که می خواهی بکن ! نمی شود. می گوید وقتی چوپان 

خورد و همه انسانها این قوه   رد میل موالنا حرفش حقیقتاً بدبگویید که خدا چه بگویید زندگی هیچ فرقی نمی کند. عارفی مث

. پس تمثیل گوسفندان و چوپان را می گوید . ده بشوند و برای همین می خوانیم به زندگی و به زندگی زن را دارند که برسند

یعنی  فرمی است و اگر شبان به تو می گوید که بیا پیش من و دور نرو،مبل بی می آید گوسفند سوقتی که گرگ می گوید 

به همان اندازه می  هر چقدر که ستیزه می کنی ،ذهن نرو دور نشو و بیا به این لحظه و با فرم این لحظه ستیزه نکن توی

هر  ستیزه ایجاد می کنی و کنی از صفر شروع می کنی ستیزه  زمان. شما نگاه کنید هر چقدر بیشتر ستیزه می روی تو

در نتیجه هر چی فکر ایجاد می کنی یا راجع به گذشته است یا چقدر ستیزه ایجاد بکنی زمان روانشناختی ایجاد می کنی 

و آینده و در بینی که جمع و جور شدی از گذشته  کمتر بکنی یواش یواش می آینده است . اگر ستیزه کمتر بکنی راجع به

برای فکر کردن خالق برای چاره ، برای پیش بینی  ،گذشته و آینده می روی فقط برای گرفتن اطالعات ،این لحظه هستی 

منتها این من و این درد چوب الی .آیا کسی که مست به زندگی هست او هم چاره جویی بلد است؟ البته که بلد است  جویی. 

ذهن به عنوان  . ذارد که این ذهن کار کند، این من با ستیزه و درد نمی گی استفاده می کندچرخش نمی گذارد . از خرد زندگ
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یعنی این برای آن   dysfunctionalابزار فکر کننده به اصطالح این نا اصل کار می شود. نا اصل کار درانگلیسی داریم 

این هست که بچرخد اگر مثالً چهار گوش باشد این  مثالً چرخ ماشین برای . چیزی که ساخته شده بود این به درد نمی خورد

چرخ ماشین باید می چرخید و میرفت جلو. یا اگر پنچر بشود دیگر نمی رود جلو ، تایر ماشین . دیگر نا اصل کار شده 

ی پنچر بشود نا اصل کار می شود. ما هم اگر ستیزه می کنیم ، می افتیم توی زمان ما چوب الی چرخ می گذاریم. در یک

 چرخ چه چرخ   مثل چرخ تو در گردش و در کار آیی *** گر چه دوالب تو با آب روان نستیزیاز ابیات می گوید که  

قدیم  چرخ که حاال می تواند منظور موالنا چرخ  ولی بد نیست مه حاال دوبار توضیح دهیم . در حاال اینها را بعداً می خوانیم

که باید می چرخید می نشستند و یک چرخ ریسندگی بود  ر ساده است در قدیم خانمهاریسندگی باشد که تمثیالت موالنا آنقد

پلیور می بافتند. پس  یراهن می بافتند وو نباید مقاومت می کرد بعد آن موقع پشم گوسفند را تبدیل به نخ می کردند و با آن پ

مقاومت زندگی و برکت ، ت نمی کنیم ی مقاوممی آید . ما هم وقتوقتی چرخ شروع می کند به چرخیدن در گردش و در کار 

نی چرخ چاه مقاومت کردیم مثل  چاه. دوالب یع تا حاال .افتیم می  زندگی در فکر در عمل ما جاری می شود و ما به کار

ت می او مقاوم بزنیم تا این را بیاوریم باال وکه از ته چاه آب روان را بر می دارد و می کند توی سطل و ما هی باید زور 

فته ایم و کرده ایم توی را گرفته کرده توی سطل و ما هم آب زندگی کند چون آب روان را گرفته و تبدیل کرده به چی؟ گر

  .ی زنیماز کار انداختیم و داریم هی زور مسطل من ذهنی و

 

 نمایند تو را نقش و نشان نستیزی عجمی وار نگویی تو شهان را که کیید                                                   چون

عجمی وار یعنی بصورت نا آگاهانه و نادان وار، به شاهان نگاه کنید که همان شاهان زنده به زندگی هستند همینطور که 

و نشان  شاه معمولی نقش و نشان دارد و مدال دارد شاهان مست به زندگی، عارفان هم مثل موالنا نقش و نگار دارند و نقش

ن است عیب جویی نکردن و مالمت نکردن  است اینها نقش مان زندگی و خرد وعشق و بی ستیزگی است انتقاد نکردآنها ه

و نشان شاهان است خالقیت و آوردن یک چیز نو به این جهان است و کمک کردن به انسانها از طریق پخش عشق و زیبایی 

والنا اولش توضیح می دهد که مرجع شما و کمک شما در م.نمی توانی نبینی. خب کی هست این ، این هم یک آدم هست 

این راه که راهت را پیدا کنی نوشته های عارفان است که باید توجه کنی و راهت را انتخاب کنی . به شهان نگویید که شما 

ن میدهد شما ستیزه وقتی نقش و نشانشان را به شما شان دادند که موالنا دارد نشا  .کی هستید و من اصالً شما را نمی شناسم

گوش بده و دقت کن.  ! نهخرف است و اینها چی هستندن اینها را قبول ندارم و اینها مزنکن با این حرف ستیزه نکن و نگو م

ک غزل. اگر همین غزل می تواند یک نفر را از خواب بیدار کند از خواب ذهن و بزائوند و به گنج حضور برساند همین ی

    ستیزه را کم کنید زندگی یک جاهایی خودش را به شما نشان ر شما ستیزه نکنید یا کم کنید. اگرشما درست بخوانید و اگ
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است  می دهد زندگی می خواهد که شما را بیدار کند و شما و زندگی یکی هستید این همه گرفتاری که ما می کشیم برای این

درد ای هم دارد ؟ فایده اش درد است. ستیزه فایده  .ر نکشیمدیگم تا بیدار بشویم تا بت می کشییکه بیدار بشویم گرفتاری و مص

رنجیده اید اگر قهر  خشمگین هستید وبرای چی است ؟ برای بیداری ما. هر دردی چی می گوید ؟ اگر شما می ترسید اگر

ذهن هستید. درد ها اگر هزار تا درد دیگر دارید دردها به شما چی می گویند؟ که شما در خواب ،هستید اگر توقعات دارید 

بینید که ستیزه کردید  آمده اند که به شما بگویند که ستیزه نکن . نمی شود با زیاد کردن ستیزه این قضیه را حل کرد. می

 نکن!.کارت خراب شد و بدنت خراب شد 

  

 شکرانه نهی تو به میان نستیزی ز میان دل و جان  تو چوسر بر کردند                                                   جان به

ما بیایید مثنوی بگیرید هفت جلد تفسیر با عارفان که مصحبت می کنی همینطور فقط می خوانی بارها من خواهش کردم که ش

یکی دو ساعت بخوانید تحقیق کنید برای خودتان. حتی اگر در روز هم وقت ندارید استاد کریم زمانی را بگیرید هر شب 

و ن را بفهمید تحقیق کنید تا دینتاآن را پیدا کنید بخوانید،   کتاب دینی شما را ارجاع می دهد از قرآن می گویداگر جایی به 

ببینید که این چه می گوید و از من چه می خواهد موالنا چی می گوید و اینجا به چه اشاره می کند اینجا معنی اش چی است 

ینید که این عارفان که از واش چیزها روشن می شود و بعد می بیواش ی من غلط است ومن چه باید بکنم و کجای کارو 

جنس زندگی هستند از دل و جان شما دارند بر می خیزند یعنی وقتی دیدی از درون شما یک انرژی دارد می آید باال که 

ی کنم و من دیگر این انرژی زندگی هست و شما یک نفس راحتی کشیدید که راحت شدم  ودیگر ستیزه نمی کنم یا کم م

و جان این شناسایی از دل بینم دارد پس دارد  قهر نمی کنم یا کمتر می کنم. وقتی می کنم آن را مییا خشمگین نمی شوم و 

تو باال می آید و در این صورت این جان ذهنی را این جان من را ، این من جان دارد این من زندگی را می گیرد و سرمایه 

ش می گوید که ببین تو هوشیاری نیستی تو من هستی . ما می خواهیم که از این خواب بیدار بشویم خود در گذاری می کند

و این کار را دیگر نکنیم .چطوری می شود این کار را کرد؟ با ستیزه نکردن. فن من ذهنی ستیزه با رویداد این لحظه است 

ا ستیزه می کنیم با آن چیزی که هست!! این جنون است شما نگاه کنید مآخربا فرم این لحظه است با آن چیزی که هست ، 

این چیزی که هست زمانی شما می فهمید در ذهنتان که چیزی هست اتفاق افتاده پس وقتی اتفاق افتاده به نظر شما ستیزه 

ن با کردن با آن جنون آمیز نیست؟ به نظر شما کج بینی و کج فکری نیست؟ این چه جوری منطقی و اصولی است که انسا

 چیزی یا اتفاقی که افتاده ستیزه بکند! افتاده است دیگر .
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 بخش سوم:

 

  همان جانی است که ستیزه را نمی بینم این این جان پس ما این جان تغلبی را، شما می گویید که این جان چی است ؟ من 

این لحظه بینم  لحظه را فرم می هم این است که من این چه بیشتر بهتر است و دانششهراین همان جان ودانش می کند. 

نمی کند برود اصال گم شود ، خب شما وقتی که می گویید که اگر به من کمک   ،چطوری فرمها را به من اضافه می کند

ا نگو چرا حالم نمی کند برود گم شود در واقع این حرف را به زندگی و خدا می زنید ، این را تا حاال می دانستید ؟ شم

ی که تنها  مانده ای و بیچاره شد از خودت دور کردی آنقدر عیتم خراب است؟ برای اینکه تو خدا راا وضخراب است ؟ چر

تو  ،و نگذاشتی، هر لحظه زندگی خواسته که نفوذ کند و تو را بیدار کند و راه گفتنش هم درد دادن به تو است که بیدار شو

ت نداریم شکرانه ما هم که عادشما محافظت نکنید به شکرانه، ی را داری راه را داری عوضی میروی. خالصه جان من ذهن

ر بلد نیستیم به عنوان من ذهنی ، ما بلد هستیم به عنوان هوشیاری ولی به عنوان من ذهنی ما شکر بلد بدهیم ما اصال شک

تر بهتر. این من ذهنی بعضی از ما چون هنوز من ذهنی هستیم بلد نیستیم شکرانه بدهیم و می گوییم که هر چی بیش نیستیم .

از میان دل  زنده می شود به فرم تبدیل کند . فضا باز می شودکه به آن  هم رانیست که همان چیزی  هم بعیدو را نگذارید 

اری هستم ییعنی در شما فضایی ایجاد شد که این فضا به شما می گوید که من تو هستم من هوش  و جان تو چو سر برکردند

ستم وتو من هستی و دیگر تو آن نیستی و این شکرانه دارد یک مقداری که آگاه شدی هوشیار شدی و من از جنس خدا ه

شدم خدا رو شکر، خدا رو شکر که  که من آگاه رانه اش هم این است که این جان تقلبی را بدهی برود . بگوشکر کن و شک

 دیش و ترسو و گرفتار را پر از درد را می دهم برودکج انو شدم . چون من این جان تقلبی و این جان دروغین را  من بیدار

یزی ، ستیزه معادل نگهداری اگر هنوز میست جان به شکرانه نهی تو به میان نستیزی اصالً برای چه این را نگه داشتم؟ 

می  که من از چه چیزی دارم دفاع ن تقلبی است این یادت باشد. هر جا شما بحث و جدل می کنی از خودت بپرساین جا

می کند آن خودش  فاع ندارد ، آن خودش از خودش حمایتکنم ؟ اگر حقیقت است که دفاع ندارد اگر زندگی و خدا است که د

پر از دفاع است . پس من دارم از من که من تقلبی است دفاع می کنم . ما بعضی موقعها رگ گردنمان سفت می شود که 

مان دفاع می کنیم . زندگی و خدا فضای در بر گیرنده  م ! نه ما داریم از منِ دفاع می کنیداریم ما از دین از یک چیز مقدس 

نقاش تو را آفریده حاال تو  همه چیز است آن است که می آفریند مثالً نقاشی می خواهد که بحث و جدل کند راجع به نقاش! 

بیرون از طریق ستیزه نکردن است.  بیاییم را ما گرفتیم باید از آن این چیز مصنوعی و تقلبی و موقتی چه می گویی؟؟ حاال 

 ستیزه نکردن و بعد آشتی کردن .و باز ستیزه نکردن وبکنید ستیزه نکردن  روعش که شما می توانید این کار راش
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 ستیزیظاهر آنگه شود این که به نهان ن                                                    چون به ظاهر تو سمعنا و اطعنا گفتی

یا نه اصالً  گفته که ما شنیدیم و اطاعت میکنیم همان اولش گفته که هله  ،همه مسلمانان گفتند که شنیدیم و اطاعت می کنیم

شما نگویید که   .تمرین ستیزه نکردن ممکن است سه چهار سال طول بکشد هوشدار تو ممکن است که دوباره ستیزه بکنی. 

تیزی ما نمی ر تو جا می افتد که تو در درون نسی دمی گوید این موقعچیزی نمی شود. ین همچ .من فهمیدم دیگر تمام شد

گوییم که تو پا می شوی و دست به یقه می شوی و دعوا می کنی. این ستیزه را که ما نمی گوییم این نوع ستیزه دیگر خیلی 

تبدیل می کند و این من شما را به من نقدر در درون ستیزه کرده باشید ستیزه شما باید در درون آ .وضعش خراب است

      دست به کتک کاری  عاجز می شود و نقدر کوچک می شود کوچک می شود کهکوچک می شود و کوچک می شود آ

آن هم پس  . را مقابل کسی هم که کتک کاری می کند هم خودش را کاهش داده به فرم تبدیل کرده و هم آن طرف. می زند 

حتی می افتند ،حقشان و ثابت کنند که حق با آنها است با من ذهنی  و تا فرم، برای این که دفاع کنند ازنیست دو تا جسم د آدم

در بیرون و کتک کاری میکنند ، حاال موالنا این کتک کاری را که نمی گوید ستیزه درون را می گوید . ستیزه درون همین 

ت می کنید در شما یک حال بد تولید می شود این ستیزه است یک برنامه تلویزیون را نگاه می کنید و قضاوبه که شما 

برنامه تلویزیونی هست و هر کسی هر چه می خواهد می تواند بگوید ، ما چکار داریم که چیزی بگوییم اگر ما ستیزه کنیم 

به حرف مردم  حال خود ما خراب می شود و جلوی انرژی زنده زندگی را که از ما عبور کند را می گیریم ما چکار داریم

 ه بیوفتم و تا حاال افتاده ایم دیگر. بعد از این ما متوجه می شویم که اصالً ستیزه کنیم. ما نباید توی تل و کار مردم که با آنها

مردم را باید هدایت ا وظیفه ما نبوده است که به کارهای مردم رسیدگی کنیم و اگر ما نباشند مردم می روند به راه غلط و م

این از درون باید در مردم ایجاد بشود و آن هم خودشان باید بکنند نه ما. ما که ردم را به راه راست بیاوریم ! نه، کنیم و م

عیب جویی که ما نمی توانیم مردم را عوض کنیم تازه مردم با  انتقاد ونمی توانیم که مردم را عوض کنیم . ما با غیبت و

کاری که می کنند مصمم تر می شوند . شما به جایی که قاضی باشید یک شمع این کار بدتر واکنش نشان می دهند در آن 

روشن کنید یک چراغ روشن کنید تا مردم جلوپایشان را ببینند . پس ما در نهان ستیزه میکنیم در بیرون لزومی ندارد که 

می گویم مسئله داشتن با اتفاقی  زه را یک بار دیگربگوییم که من ستیزه نمی کنم. معنی ستیزه را متوجه شدید . معنی ستی

 ه ذهن ما نشان می دهد و ذهن ما همیشه بد و خوب می کند بعد از یک مدت که شما این تمرینات را انجام میدهید شما میک

یا چه گویید که این چه کار بدی میکند  بیند که میل به قضاوت ندارید کاری ندارید به قضاوت مردم و به کارهای مردم. نمی

همه حواس ما به این است که این خوبی می کند به خاطر خودتان نمی کنید برای اینکه همه حواستان به خودتان است، کار 

فقط این مهم است ، نه اینکه این چکار می کند و آن یکی چکار میکند به ما چیه یی از ما عبور میکند یا نمی کند انرژی خدا

د که ما چکار میکنیم ما هم نیستیم در واقع زندگی از طریق ما چکار میکند حواس که آنها چکار میکنند ما حواسمان باید باش
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سم دیگرش عکس ستیزه یک اسم دیگرش همین قضاوت است و یک ا ، میگیرد ین  است که ستیزه جلوی این کار راما به ا

دیگرش انتقاد است  یک اسم دیگرش حسادت است و یک اسم دیگرش ترس و خشم است و یک اسم العمل و واکنش است، 

یک اسم دیگرش قهر است .اسم دیگرش توقع است توقع بیجا و باجا نداریم اسم دیگرش عیب جویی و غیبت است، و یک 

 شود بدانید که شما ستیزه میکنید.هر توقعی از جنس ستیزه است . یک اسم دیگرش درد است هر دردی که در شما ظاهر می 

هر چند که این هم ستیزه است چون دیوار  رید جایی به دیوار بزنید  درد بگیردسمی را نمی گویم که دستان رابگذادرد ج

ً دارد ستیزه می کند!   که اگر مثل کوه ستیزه نکنی . پایین می گوید اتفاقا

 

 اهل عیان نستیزیبا شودت عین چو       در گمانی ز معاد خود و از مبدا خود                                                  

ردم در ذهن خودشان ازاینکه دوباره زنده شوند م از اینکه از معاد یعنی زنده شدن، ما در ذهن در گمان و شک هستیم ما

رس ما را گرفته است . شک وتیک اسم دیگر ستیزه شک است  . شدن از ذهن است که ما شک داریم معاد شما همین زاییده

ما دو جور قیامت داریم یکی قیامت شما است که می تواند « معاد یعنی زنده شدن» د است که معتقد باشیم به معا ما ممکن

از یعنی به عنوان هوشیاری همین االن صورت بگیرد معاد شما یعنی شما زنده می شوید به زندگی و زنده می شوید به خدا 

ه شما از این ذهن د کیداشته باشید مطمئن باش د ایمانت شده اید شما بایرفته اید به ذهن و با ذهن هم هوی آن طرف آمدید و

و گفته اند که تو لیاقت نداری  ما بستگی دارد که تو سر ما زدند زائیده می شود . شک ما به خیلی چیزها بستگی دارد شک

جلوی آینه بایستید و به خودتان بگویید شما اید همیشه دردبکشی و ما االن این را قبول نداریم، تو لیاقت زندگی نداری و تو ب

که من زنده بشوم به زندگی. یک قیامت بزرگ داریم که همه چیز به خدا هوشیارانه زنده می شود ازنظر  دارم که من لیاقت

زمانی آن خیلی دور است ولی اینجا موالنا می گوید که معاد خود. تو به زمان زنده شدن خودت به زندگی شک داری اصالً 

ن بافت هزار تا گرفتاری دارد که یکی از آنها هم شک است . شک وترس و حسادت و قهراینها فامیل هستند اینها دوستانی ای

ری باور کنیم و ما وقتی توی درد چطو یمهستند که با هم جمع شدند و ما را گرفتند و با وجود اینکه ما توی اینها گرفتار

 ایمان بیاوریم که ما ممکن است زنده بشویم بهری را نمی شناسیم ما چطوری و ما غیر از درد چیز دیگ وطه می خوریمغ

زندگی و آرامش داشته باشیم و هر لحظه شادی از ما بیان بشود  لطافت زندگی از ما بیان بشود  خدا خودش را از ما بیان 

و  ؟ زندگی و خدا و هوشیاری هستیداز جنس  باور دارید حتی در حد باور که شما اصالً کند ؟ ما شک داریم از مبدأ خود. 

وارد ذهن شده اید با ذهن هم هویت شده اید و این بافت پر از درد شما را  شما آمده اید به صورت هوشیاری به این جهان و

و باید زائیده بشوید و این جهان ذهن توی یک جهان دیگری است ! به عنوان هوشیاری  گرفته و شما باید این را رها کنید

آن موقع به  رتان بودید ، شکم مادرتان یک جهان است اگرددارید این را یا نه؟ شما یادتان است وقتی که توی شکم ما باور
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که توی آن خورشید است بیرون که بروید و شما وقتی که زائیده بشوید خورشید  شما می گفتند که یک جهان دیگری است

بیند ، آیا شما باور می کردید ؟ نه. پس جهانی داخل یک جهان  یگر را میبینید آدمهای د را می بینید و پدر و مادر را می

جهان دیگری بود . شما باورتان دیر باشد چیز بعیدی نیست شما زمانی که در شکم مادرتا بودید در جهانی بودید که آن در 

وقتی هشیارانه از ، د شما شود که این جهان داخل یک جهان دیگری باشد ؟ که آن جهان حضور است وقتی زنده شدی نمی

برای اینکه  و مبدأ خود این ذهن آمدید بیرون ستیزه نکردی و می گوید االن ممکن است که در گمان هستی از معاد خود

ی است و به توی یک جهان دیگر،ذهن هم  نی که از جنس زندگی هستی چون در درد هستی.  ولی این جهان درد ونمی دا

ن جهان هم برای شما باز می شود یکدفعه می بینید که این گلوله درد که تا حاال تو فکر می ، آمحض اینکه ستیزه نکنی

شودت آن یک چیز موقتی بوده و آن بوده که در تو شک را بوجود آورده بوده می گوید    تو نیستی!کردی که آن هستی اصالً 

کنید به نظر شما این موالنا این غزلها و این مثنوی اگر شما به عارفان نگاه کنید حداقل در سطح باوری هم که نگاه  .عین

که ،جوری خلق کرده؟؟ با ذهن که نمی شود . به شما یقین دست می دهد و یک ایمان زنده پیدا می کنی به زندگی ه را چ

ون از ذهن بیر،ه ستیزه نکنی ما بیرون هستیم ، یعنی همین کیدا کنی هستم که االن هم می توانی آن را پمن از جنس زندگی 

بیرون از ذهن هستیم ذهن را   هستیم دوباره ذهن ما را می کشد و اگر ما ستیزه نکنیم آشتی کنیم ، ما بیرون از ذهن هستیم.

یعنی برای تو زندۀ  .تماشا می کنیم اگر یک لحظه از ذهن بیرون بیایی این حالت ذهن را می توانی ببینی مثل عین می شود

و گمان نیست که تو بگویی که من فکر می کنم ولی اینها فکر و خیاالت است چون ما که فکر زنده می شود و دیگر فکر 

اگر با اهل عیان که همین عرفا و    شودت عین چو با اهل عیان نستیزیندیده ایم !! می گوید که زندگی را ما را ندیده ایم 

نها که ما نیست می توانید از نوشته های آدر کنار شاش هم زنده بیدارن هستند و کسانی هستند که به آنجا رسیده اند و اگر

نمی گیرید که باید ستیزه نکنید  . شما از موالنا یاد می توانید تمرین کنید عمل کنیدمی توانید داریم می خوانیم می توانید شما 

ر ستیزه نکنید با اتفاقی که . شما اگآشتی کنید؟ این خیلی سخت است؟ اگر لحظه بعد یادتان رفت دوباره ستیزه نکنید  بلکه

که همان بینش به شما می گوید که یک دفعه یک بینشی پیدا می کنید ر آرام می شوید ذهنتان نشان می دهد می دانید چقد

ندگی هستی و با زندگی ، خودت از جنس زه ستیزه نمی کنی داری خودت می شویدر واقع زمانیکه ک شتی کن با خودت. آ

شک ما دارد بر طرف می شود که ما زنده می شویم  االن ن را که خواندیمزندگی آشتی است . پس ای زندگی با آشتی هستی.

ین دو تا مطلب زنده شدن ما و و ما از جنس زندگی هستیم و ما به این دو تا هیچ شکی نداریم و وقتی ستیزه نمی کنیم هم

. اصول دین اسالم می گوید که شما از ها اصول دین هستنداین می تواند از ما عبور کند اصالً  ما و اینکه این انرژی مبدأ

منتها باید عینی باشد و فضای یکتایی را باید حس کنی .حس کنی که خدا یکی است از طریق زنده شدن  دجنس زندگی هستی

دگی زنده به زنبه زندگی به صورت عین نه توی فکر. فکرت به تو کمک نمی کند در گمان باشی اگر شما شک کنید که 
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 توی ذهن می مانید اگر فکر شما فکر می کنید که شما آنقدر گرفتار هستید که توی این ذهن می مانید ویعنی و  نمی شوید

زنده شدن به همین شما اصول مسلمانی را هم زیر پا می گذارید برای اینکه یکی از اصول مسلمانی  ،میرید میهمینطور 

وه ا عبور کند پس حس یکتایی بعالوه زنده شدن بعالاین انرژی خدایی باید از شمزندگی است . و یکی دیگر هم این است که 

زیر پا گذاشتیم برای اینکه همه ما می ما می شود اصول دین. اصول دین را از شما عبور این خالقیت و انرژی زندگی 

در برخی از ادیان ،  ؟ چرا می ترسیمن داریم پس ایماما هستیم اگر حقیقتا  و نگرانم تقریبا همه ، همه ما شک داریم ترسی

آینده نگران است و از  اگر کسی استرس دارد و از. بی ایمانی است غمگین بودن معادل کفر و  ،فکر می کنم در همه ادیان

نگران است پس ایمان  لیآن طرف می گوید که خدا رحیم و مهربان است و در برگیرنده است و من متکی به خدا هستم و

چقدر قشنگ    چون غفور است و کریم این ترس چیستغم مرده که دست از نان تهی است ***ای زنا میگوید ندارد. موال

 اگر می گویید که غفور است و رحیم، است . ما از غم مرده ایم که دست من خالی است یعنی از آینده نگران هستیم خب شما

ً  اگر شک نداری و !!  می ترسد پس ایمان نداردکه ر کسی زنی این ترس چیست؟ هفهایی که می حراین ایمان داری به  واقعا

 .ن نداردطبق این تعریف دی

 

 ر تجلی بنماید دوجهان چون ذرات                                                      گر شوی ذره و چون کوه گران نستیزید

 .اینها اصطالحات دویی هستندتجلی کند و شما، این د. اصالً زاده بشوید و خدا در شما تجلی کن این را گفتیم اگر شما از ذهن

کافی نیست. ببینید اینطوری گفتن خیلی یکتایی بیان اصطالحات دویی و ذهن برای  ا عرض کرده ام کهمن بارها خدمت شم

هوشیاری  اگرو تجلی بشوید عنی اگر شما نوری در تجلی بنماید دو جهان چون ذراتدرست است حتی نمی گوید در تو . 

خدا این دویی است و ما چنین  و ولی تو  .این تجلی است ضور هم خدا است و هم شما هستید حضور بشوید آن هوشیاری ح

کنیم برای بیان مطلب ولی شما نباید بروید به ذهن و دویی. دویی و  بعضی موقعها اینطوری صحبت می. چیزی نداریم 

تجلی  در خوانیم این خوب است نمی گوید حتی در تجلی خدا در تو ، می گویدد و اینطوری که ما می نشک ما را جدا میک

که این درست است . این لفظ ، لفظ یکتایی و وحدت است و برای همین است که اینها را می خوانیم اگر چند بار  بنماید

خدا و خدا این چیزها را اگر  بخوانید این را ، یک دفعه می بینید که اینطوری خواندن این اصطالح را که یکی من و یکی

است هوشیاری درد  ودش تجلی می کند و هوشیاری یکیبه من بدهد یا خدا اگر در من تجلی کند اینها غلط هستند. خدا در خ

می کشد و خودش خودش را بیدار می کند این حرفهایی که االن می زنیم اثر می گذارد؟ البته که اثر می گذارد برای اینکه 

نا و بقیه عارفان ما آب و گل هستیم آب وگل یعنی هوشیاری و فرم با هم قاطی هستند این حرفها را که می زنیم به قول موال

و مردم می شنوند به آنها کمک میکند این که می گوییم درد برای این است که شما بیدار شوید و بدانید که دارید ستیزه می 
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های شود که هوشیاری نداشته باشید فکریار است . شما هوشیاری دارید نمی بیند هوش کنید ، وقتی ستیزه می کند آن را می

شما در هوشیاری شما بوجود می آید . فقط دو جور بینش است که این طرف را نگاه می کنم ذهن است و آن طرف را نگاه 

باشم  وانم که از جنس زندگی هستم و می ت در این لحظه هستم و همیشه آمادههستم یعنی  می کنم زندگی است . من در اینجا 

؟ ستیزه بینم ولی زندگی را چطوری ببینم  کافی است که به فرم نگاه نکنم و به زندگی نگاه کنم. شما می گویید که فرم را می

ن هوشیاری بیدار می شود که این هوشیاری هم چشم دارد که این هوشیاری حضور است اینکن یواش یواش در تو یک 

ما االن می گوییم که االن اند آن را بزاید همین است که منشأ خرد است ، نترس تو! است که می تو همانهوشیاری حضور

که من به این چسبیدم اگر این را رها کنم چی گیر من می آید ؟ این را من ذهنی می گوید . ما االن یک چیزهایی می دانیم 

د. دو جهان یکی جهان فرم است و یکی جهان بی فرمی است. و زندگیمان را می گذرانیم دیگر ، نه این به شما درد می ده

جهان فرم توی جهان بی فرمی است . درست مثل رحم مادرمان، رحم مادرکه بچه در آن است و توی آن جهان است و آن 

ی است . فرم وقت بدن ما خالیدرصد  99.99جهان توی جهان دیگر است . ما می دانیم که امروز فیزیکدانان می گویند 

گاهی موج است و گاهی فرم است. می گوید که اگر تو ذره بشوی ،  تقسیمش می کنیم آخرین ذره به صورت موج است . 

ذره یعنی هیچ چیز، یعنی خالء ، ذره یعنی شما به عنوا ن هوشیاری هستی ولی فرم نداری این تعریف ذره است. ذره یعنی 

ت را بیرون از آن می دانی و آن تجلی است. تجلی در انسان است که جسم هستی و خودن از شما به عنوان هوشیاری بیرو

جهان فرم و جهان بی فرمی مثل ذرات به نظر شما    . در تجلی بنماید دو جهان چون ذراتخدا خودش را تجلی میدهد 

 ل کوه گران ستیزه نکنی.میرسند که شما باید بشوید تا بتوانید ببینید  با ذهن نمی شود تجسم کنید. اگر شما ذره بشوید و مث

 

 :بخش چهارم

 ز زمان و ز مکان بازرهی گر تو ز خود                                                چو زمان برگذری و چو مکان نستیزی

که این  ا ببینیدبعضی از ابیات این غزل آنقدر مهم هستند که من پیشنهاد می کنم شما اگر صد بار هم شده اینها رابخوانید ت

تو آزاد خواهی شد این یک قسمتی از مطلب دوباره  شکار هست یا نه؟ میگوید که از زمان و از مکان معانی برای شما آ

است پس معلوم می شود که ما وقتی به صورت هوشیاری آمدیم به این جهان در زمان و مکان نبودیم . حاال ممکن است 

دهم برای اینکه  چندین بار اینها را توضیح مین هم من عذر می خواهم که ت؟ ایکسی بپرسد که این زمان و مکان چی هس

هم این که به رویداد این لحظه مقاومت می کنیم یک چیزی تولید می شود ، این کار را میکنم زمان برای ما اً جا بیوفتد و عمد

رم که این فرم همان مکان است . در ذهن به نام من و این وقتی شروع می کند به بزرگتر شدن ما تبدیل می شویم به ف

هوشیاری می آید و در ذهن شروع می کند به رویدادهای بیرونی که ذهن نشان میدهد مقاومت کردن وقتی ما بچه هستیم 
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به نام مکان یا من. ما می افتیم به فرم ، فکر می کنیم که این هستیم و این یواش ، که نبود ،یک چیزی تولید می شود در ذهن 

ار می کند به نام زمان . زمان این با یک چیزی ک ، به تدریج که می افتیم به من یا من ذهنی یا من توهمی . می آید ناییواش 

وقتی به مکان افتادیم با آن کار می کنیم اسمش زمان االن م که دو جور است یکی زمان ساعتی است یکی زمانی است که گفت

تیم همی است ولی با وجود اینکه توهمی است وقتی ما فکر میکنیم که مکان هسروانشناختی است که وجود ندارد و آن هم تو

زمان روانشناختی معنی اش این است  و این مکان با زمان کار می کند  ی افتیم به فرم و مکان،باید توی آن باشیم . خب ما م

زنده نگه می دارند پس ما فکر میکنیم که  که رویدادها تمام نمی شوند بنابراین رویدادها می روند به گذشته و ما را گذشته

گذشته تمام نشده . حاال این گذشته چون تمام نشده باید در آینده تمام بشود پس هر چیزی که گذشته دارد آینده هم دارد این 

 مثل دو روی یک سکه است که نمیشود فقط یک طرف داشته باشد چون تمام نشده ، اگر تمام میشد دیگر این طور نبود .

آخر این چه بازی هست که زندگی با ما کرده؟ بله این فایده دارد  !حاال شما ممکن است که سوال کنید که این کار فایده دارد 

ن افتادن به ما یاد می بوریم که اسم داشته باشیم به مکابرای اینکه به زمان و مکان افتادن به ما جدایی را یاد میدهد ما مج

ته روانشناختی بشویم یک مقدار زیادی به بقای ما کمک می کند . ما یک پوسته می تنیم که این پوسدهد که با چیزها هم هویت 

خالصه میرویم آن تو. یک پوسته می تنیم برای اینکه این جهان زبر است و خشن است انگار یک است که به اصطالح 

ردیم که خودمان را می توانیم نگه داریم از آن ا کولی وقتی بالغ شدیم و شناخت پید چیزی درست می کنیم میرویم آن تو .

چیزی که زمان روانشناختی و مکان به ما نشان می دهد ما آن نیستیم. این  جا باید بیاییم بیرون، نباید با اصول آن کار کنیم. 

یت را ن خاصرا فهمیدیم؟ پس مکان و زمان چیزی جز اتفاق نیست که ما با آن هم هویت می شویم و می چسبیم به آن . ای

بینید؟ به نظر می آید که از آنجا تا اینجا این قدر  شما به ذهنتان نگاه کنید، اتفاق دیروز را می ما داریم. زمان یعنی اتفاق. 

وقت گذشته در حالیکه این یک توهم است و همیشه این لحظه است شما همیشه در این لحظه هستید و نمی شود که از این 

زنده است این برای این  عینی نشان میدهد و برای شما و به نظر می آید کهس این چیزی که ذهن شما لحظه بیرون بیایید .پ

که باید هم باز » رهید  است که شما در زمان و مکان هستید، یعنی زمان و فرم هستید. شما از این می گوید که باز می

که افتاده ایم به زمان و  یم همان زمان و مکان استاگر که تو ز خود ، خود همان چیزی است که ما آن را بافت« برهید

چو زمان  من ذهنی است. اگر از من ذهنی ن است همان خود است یعنی من است یعنی همان چیزی که زمان و مکا مکان.

یعنی شما یک لحظه بنظرت می آید که زمان همین اتفاق این لحظه است که چه جوری می گذرد . در ذهن شما بر گذری 

این چیز را نشان می دهد ولی نمیتواند که روی این بماند لحظه دیگر باید یک چیز دیگر نشان میدهد و باز لحظه دیگر  االن

از من بگذرید به  یک چیز دیگر و... پس زمان همینطور می گذرد و شما میتوانید همین طور که زمان می گذرد شما هم

ن فرق یا بد فرقی نمیکند . در زمان و مکاد که برای شما اتفاق خوب اگر این کار رابکنی خواهی دی عنوان هوشیاری ؟ 



20 
 

اگر از زمان و مکان برهیم یک که میکند ولی بیرون از آن فرقی نمیکند. حاال در این جا یک پارامتر دیگر بوجود می آید 

و ما برای همین آمده ایم به چیز دیگری به داد ما می رسد که تا حاال از آن بی خبر بودیم و آن انرژی زنده زندگی است 

از زمان و مکان باز برهیم تا در  برویم . مکانبه زمان و  ،ذهن برویمهوشیاری به این جهان. ما آمده ایم که به عنوان 

نرژی و عشقش را از طریق ما به این جهان پخش کند. برای چه کاری ؟ و ااختیار زندگی قرار بگیریم که هوشیاریش را 

را پخش کند موقعی و عشق کره زمین که این هوشیاری  رویمسئولیت به انسان داده شده در ل نکنید فعالً شما این را سوا

از زمان و مکان باز برهید؟ ، شما نمی خواهید حالتان خوب باشد؟ شد ، حاال این را می گذاریم کنارکه شما حالتان خوب با

ستیزه رس و رنجش و توقعات بیجا و قهر وس و نگرانی و تزنده به زندگی بشوید ؟ شما می خواهید همینطوری با استر

کنم و با همه هم  این زمان و مکان هر چه بیشتر بهتر ، هر چه بیشتر جمع تو با اینکه دانش من می گوید که ؟ زندگی کنید 

دگی من را خراب کند کج هم باشم اشکالی ندارد هر چه اتفاقی بیوفتد که زنر دروغ هم بگویم اشکالی ندارد باید بجنگم و اگ

شهرتم باال برود و مردم من را قبول داشته باشند  و فقط پولم زیاد بشود شکالی ندارد، اشکالی ندارد بدنم هم خراب بشود ا

، خود همان است که زمان که ما ستیزه شما آن را میخواهید؟ می گوید اگراز خود م نیست حتی اگر بدنم هم خراب شد ! مه

بشویم و مقاومت نکنیم و ادامه دهیم شروع می کند به کوچکتر  بیدارع کرد به بزرگتر شدن . االن ورکردیم ش و مقاومت

روانشناختی هم ما باز می رهیم . می گوید تو هوشیاری زمان باز می رهیم از ز فرم ا شدن و همین طور که از زمان و

ن بگذری و از آن بگذری و مثل مکان ستیزه نکنی. هستی و همانطوری که زمان میگذرد شما هم میتوانید از کنار این م

شما می گویید که من نمی دانم مکان ما چون مکان هستیم ستیزه میکنم  ،مکان ستیزه میکند شما یک مشت بزن به دیوار

و جدل بحث  بوجود می آید شما ستیزه می کنید شما ی یک انرژی منفی در شما ی کنهستم یعنی چی؟ همین که مقاومت م

که نش که نشان می دهید در شما چی بوجود می آید؟ یا ترس یا خشم . آن فرمی که این را بوجود واین ککنید شما وامی 

آن من و فرم است آن دزد است و می خواهد ، دارد و دانشش را به شما نشان می دهد و می گوید هر چه بیشتر بهتردانش 

و ما باید بالخره علت وجودش هم بقای ما بوده است  ستم و گفتم کهزندگی شما را خراب کند آن می خواهد بگوید که من ه

خودم من هستم و  .دهان خودم بگذارمبدانم من که این غذا را باید در  ی بقایمان باید زندگی می کردیم بایدبرادر این جهان 

نیا بیاید ما به او بگوییم که تو تو هم تو هستی و تو هم باید غذا را توی دهان خودت بگذاری. نمی شود وقتی کسی به این د

کار نداری و تو هیچ فرم نداری و... به این شکل نمی تواند در این جهان باقی بماند .  ،فرزند خدا هستی و تو اسم نداری

ها را باید بدانیم که وقتی که او را با این اسم صدا می زنی و چیزباید برای او اسم بگذاریم تا با آن اسم او را صدا کنیم ولی 

 ً است. این من او را می تند . چکار کنیم ؟ کار دیگر نمی توانیم بکنیم ؟ این هم یک سیستم  به او مربوط می کنی این مرتبا

عاشق می داند این چیزها را می تند او نباید تومقایسه بیوفتد و نباید به رقابت و ستیزه بیوفتد ولی یک پدر و مادر هوشیار و
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. در واقع دعوا کنی با او و ستیزه کنی و بحث و جدل کنی و عصبانی اش کنی ودرد او را زیاد کنیم  و نباید بیش از اندازه

درد خرد بشود! نه. ضمن اینکه جدایی را یاد می گیرد باید  ه سالگی آنقدر درد بدهیم که او زیرتا د ما نباید به بچه از صفر

تحریک کنی ضمن اینکه جدایی را دارد  زندگی را در اوفس بدهی باید به او عشق بدهیم باید لطافت بدهی و باید اعتماد به ن

که هوشیاری را در بچه کند در آینده که پدرومادر به بچه میدهند کمک میاین عشقی . یاد بگیرد عشق را هم باید یاد بگیرد 

ز سطرها بسیار بسیار مهم بعضی اد که این زمان و مکان جای او نیست و باید از زمان و مکان بازبرهد. وربوجود می آ

هستند و این یکی از آن سطرها است . باید بخوانیم ما و بدانیم که خود چیه و زمان و مکان چی هست . و چطوری از کنار 

 خود مثل زمان برگذریم و چه جوری مثل مکان ستیزه نکنیم . اینها همه یادآوری می کند چیزهای اصلی غزل را.

 

 ر کار آیی                                                      گر چو دوالب تو با آب روان نستیزی مثل چرخ تو در گردش و د

آب از سطح  چرخ آسیاب هم می بینید که،های آسیاب باشد می تواند چرخ ریسندگی باشد که قبالً گفتم ه چرخ می تواند این پر

می ساختند و سنگ آسیاب را می چرخاند .  ته شده از چوب که قدیمو به سرعت  به پره های ساخ شیبدارش می آید پایین

درشت می ستاند و نرم پس می دهد.  ممکن است که موالنا می گفته چرخ به این نظر داشته چون آسیاب هم سیستمی است که

ی شما درشت می درشت گندم است و نرم آرد است ، شما هم وقتی آینه می شوید چون سطر آخر می گوید که باید آینه بشو

حتی فحش می شنوند و نرم پس میدهند. در کار می  نرم پس می دهند عشق پس می دهند.  ستانید عارفان به این شکل هستند

ما با رویدادی که ذهنمان نشان می دهد . کنیم  این کار خیلی مهم است ما االن در کار نیوفتادیم برای اینکه ستیزه می .افتد

رید خانمها را در نظر بگی ریسندگیچرخ نچرخد. چرخ این جنگیم مثل اینکه یک چوب گذاشته اند که می جنگیم وقتی که می 

سال من  شاید جوانهای امروزه ندیده باشند ولی کسانی که هم سن و ونشستند خانه و پشم را می دادند به ماشین  قدیم می

شم نخ درست می کنند و از آن بلوز درست می کنند و پلیور جوری از پچه دیده اند که خانها  هستند و در روستاها رفته اند،

رست کرد. چرخ ما هم باید بچرخد. نمی شود دیگر نخ د ،این چرخ اگر مقاومت کندمیبافند و امثال آن. این چرخ باید بچرخد 

ب زندگی آوقتی کنیم مت بکار بی اندازد نباید مقاوبچرخد ومی خواهد و چرخ ما اگر بچرخد به آب زندگی که االن آمده است 

فرم این لحظه شما کار دارید و  بهکنیم ولی وقتی  مقاومت نمیما خدا مقابل دراالن ما می گوییم . می خورد ما باید بچرخیم 

انرژی زنده زندگی ، بنابراین بکار می افتید، االن دارد می آید مقاومت می کنیددل دارید شما یعنی با آن آبی که بحث و ج

رفتار ما و از ما وفکرهای طریق  ق میکند و لطافت ازباردارد و خال ،انمعملبه می افتد به فکرمان و از ما برکت زندگی 

ر کسی آید به این جهان به هر چیز که برخورد می کنیم با همی ما از ی و تشعشع و وجود ما به صورت انرژما طریق عمل 

اگر مثل  و در کار آییگردش در تو  ازسر چرخ را بکار می اندازد.  دگی ماکه برخورد می کنیم .  ما به کار می افتیم و زن
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قدیم چرخی بود که می انداختند توی آب یک سطلی در چرخ چاه ، معموالً ه هم برای آنهایی که ندیده اند رخ چاچرخ چاه، چ

پا و دست و چرخ چاه مقاومت و سطل را از آب پرمیکردند و بعد با زحمت بسیار زیاد آنرا از آب می کشیدند بیرون با بود 

یده را ما هم آب روان زندگی را گرفتیم و یک سری چیزهای کهنه و پوسو کرده  کند چون آب روان را گرفته و راکد می

ای آن یک آب گندیده و کثیف را بگذارید توی بجرید و گیب را بکردیم توی ذهنمان و می گوییم این آب است!  شما یک آ

با آب روان ستیزه نکنید آن چیزی که از داریم میکنیم. اگر مثل چرخ چاه باال ! حاال ما این کار را با زحمت بکشیم سطل و

بکنیم آن آب روان می شود و چرخ هم بیاید باال  تمثیل است اگر سوراخی در آن دلق توی چرخ چاه می کشیم بیرون این یک

در نتیجه و میکنیم  ولی این تمثیل است. آب را راکد باال ، و ممکن است که بگویید که ما خب آب ر ا نمی توانیم بکشیم

مقاومت زیاد می شود شما االن میبینید که سطل را چطوری می سازند . این کنار آب روان که زندگی هست اینطوری است 

خالق کند انرژی  می آید و تن شما را سالم می کند فکر شما راد و اگر شما مقاومت نکنید که می خواهد از ما بیاید عبور کن

اش آب می آید پشت سد جمع می یستید یواش یوتا شما آرمش داشته باشید اگر شما جلوی این با،نیک زندگی را بدهد به شما 

ه ای این یک عد .زندگی به شما بیشتر می شود فشار ت کنید این آب بیشتر جمع می شود پسو هر چقدر که مقاومشود 

خرد می شوند د هفتاد سالگی دیگر خرد شده اند . چرا؟ از بس که مقاومت کردند به  در شصت سالگی دارندطوری هستند 

می کنند پسرشان می خواهد ازدواج کند مقاومت میکند  هر چیزی مقاومت کردند . دخترشان می خواهد ازدواج کند مقاومت

ی کند یا آقا می خواهد کاری کند می خواهد کارانتخاب کند مقاومت می کنند خانمشان پسرشان می خواهد رشته تحصیلی 

اینها در مقابل آب زن و شوهر به کارهای همدیگر که پیش می آید مقاومت می کنند و بحث و جدل می کنند و دعوا می کنند 

م همه می روند به راه بد و منحرف می همن فکر می کنم که اگر من دانشم را ندهستند . نکنید این کار را! روان ستیزه گر

ما چکار داریم به آنها ، منظور ما از مردم همین اطرافیان و مردم خودشان باید متوجه بشوند که چه کاری باید بکنند شوند. 

ما خودش می داند که چه رشته ای باید انتخاب کند یا همسری انتخاب کند و تمام تصمیم ها را  بچه ، دور و بر ما هستند

ما آزاد نمی شوید ؟ شما بگویید که به من مربوط نیست و من نمی دانم. چرا مردم باید خودشان بگیرند . در این صورت ش

خیلی ها بلد نیستند . مثل اینکه ما وظیفه داریم که همه چیز را بدانیم ! نه من نمی  یستیم که بگوییم که من نمی دانم. ما بلد ن

ببینی چی چیزی برای شما خوب است . شما باید خودت فکر کنی تا  . چه چیزی برای شما خوب و درست استدانم که 

تقلب این من است ، از این ستیزه ها  ییک .این من این کار را کرده و ن را اچرخ ما بکار می افتد ما گرفتار کردیم خودم

دروغ این من است که ما نمی دانیم و می گوییم که می دانیم . خب اگرما دخالت در کار مردم نکنیم ، نمی دانیم ما به ثمر 

شما بگویید نمی دانم اگر زندگی شما بهتر نشد .هر کسی از شما هر چی که پرسید شما بگویید که من نمی دانم نه . می رسد

قتاً به من مربوط نیست من خودم هستم و ولو اینکه ولی حقیستیزه  ویآدم می تواند بگوید نمی دانم از ر .از روی ستیزه



23 
 

و کاری با دیگران می خواهم روی خودم کار کنم هم باز  هم هست، ده سال کنم هشتاد سال دارم می خواهم روی خودم کار 

این هم یک ستیزه است . ؟ کار دارم نشان نمی دهم که من دانشمند هستم،  چه بی خودی  ،ندارم . چرخ من بکار می افتد

ستم نمی خواهم مردم بدانند من ه زی کهستیزه به اینکه من نمی دانم و به مردم باید نشان بدهم که می دانم . ستیزه با آن چی

ن را دوست ندارند خود اصلیشان می خواهم چیز دیگری بدانند. ستیزه می کنم با آن چیزی که هستم. خیلی ها خودشا، آن را

اشکالی دارد؟ چون دوست  فرش ندارم و گلیم دارم همه بدانند چه قدر است دانشم این است توی خانه ام  . من پولم اینرا

 این ستیزه ها سبب می شود که چرخ ما به گردش نیوفتداریم خودمان را باید که دروغ بگوییم . ند

 

 بخش پنجم:          

 زهره ندارد که ستیزد با شاه                                                  آهلل هللا که تو با شاه جهان نستیزی  چوجهان       

است ستیزه می کنی . چون  فش را می زند که شما با فرم این لحظه که ستیزه می کنید با شاه که خداحاال همین جا حر      

زهره یعنی دل و جرات   را ندارد،جهان این دل و جرات ، بوسیله شاه است است  بی فرمی یده شده بوسیلهآفر جهان فرم

یعنی تو را به خدا این کار  این کار را نکن و مواظب باش،  وقتهیچ مواظب باش با شاه ستیزه کند . هللا هللا یعنی ندارد که 

نستیزی. شما با خدا ستیزه نکن. هزاران بار گفتم و باز هم می گویم که با شاه ستیزه کردن و با را نکن که تو با شاه جهان 

؟ زه کنیموانیم با شاه ستیوگرنه ما چطوری می ت خدا ستیزه کردن معنی اش این است که با فرم این لحظه ستیزه کردن است .

وضعیت این  بوجود آورده شما ستیزه نمی کنید . شما ممکن است بپرسید که آیا ما  فرم این لحظه راکل با فرم این لحظه که 

انرژی زنده زندگی باید اجازه بدهید که خرد زندگی بیاید ، ولی باید شما باید عوض کنید ،نباید عوض کنیم؟ نه  لحظه را 

با همین ستیزه تا این را عوض کنی  ست کند تو نمی توانی درست کنی. تو اگر درست کنی رز تو عبور کند و آن دا بیاید

صالح می کنیم و درست کمک می کنیم  نیم که داریمت ما ستیزه می کنیم ولی فکر می کمی خواهی درست کنی و بیشتر اوقا

این کاری که من دارم می کنم مثال دارم با بچه ام بحث و جدل می یا آ اصالً شما سوال کنید از خودتان همیشه که  ! می کنیم

یا و بهتر می کند ن مِن من را قوام میبخشد یای تثبیت من ذهنی خودم است ؟ بچه است یا برا ین ا برای اصالح و تربیتکنم 

دارید به  درصد موارد شما 99در تربیتش کنم. خواهی دید که  به این آدمی که من می خواهم مثالً  نه حقیقتاً کمک می کند

 .دارید خودتان را فرسوده می کنیدمی کنید پس دارید ستیزه می کنید پس این کار شما بی ثمر است و فقط  ن خدمتمن خودتا

 میکند و قوام می  من را بهتراین منِ بکشید کنار و از خودتان سوال کنید . بپرسید  د شما و منصفانه از خودتان بپرسید.یببین

اگر قرار است که به این آدم کمک کنیم باید از فضای حضور یعنی کل آن آدم در  ا حقیقتاً به این آدم کمک می کند ؟بخشد ی

کل اصالً نگویید که چرا اینطوری هستی و من و و از او بدتان نیاید  ته باشید و تنفر نداشته باشیدشما جا بشود پذیرش داش
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فضای عشقی درست کنید که این انرژی  شما باید یک ن کار را بکن! این طوری نمی شود! یتو را قبول ندارم ولی حاال تو ا

فقط حال ا ستیزه کاری بکنید بنجام دهد. شما نمی توانید ا خودش راکار عشقی در شما بجوشد و برود به آن آدم، تا که آن آدم

جزو ما هم  جهان نمی تواند و من ذهنی  گرفتیم کهمن خودتان را بزرگتر می کنید. پس ما یاد خودتان را خراب می کنید و

خود ما از جنس زندگی هستیم و اگر بدانیم و تثبیت کنیم این جنس زندگی بودن را زندگی با زندگی ستیزه . جهان است 

 ندارد. من ذهنی است که با زندگی ستیزه دارد . 

 

 گر کنی عزم سفر در همدان نستیزی                           ه بغداد رسی روی خلیفه  بینی                           هم ب

وسطش حاال با گاری و با اسب میرفت از ، شما فرض کنید که کسی از تهران می خواست برود به بغداد تمثیل می زند، 

 م و عزم سفرهمدان باید رد می شد و همدان سرد است ذهن مثل همدان می ماند . ما میرویم به ذهن و در آنجا می مانی

ند . خلیفه در اینجا خداست و بغداد فضای یکتایی است و همدان که سرد رفتند به بغداد که خلیفه را ببینقدیم مردم می . نداریم

یعنی فضای یکتایی این لحظه می رسی و روی  ،تمثیل ذهن است. می گوید که تو به بغداد می رسی است ، است مال ذهن

ها که وا سرد است یعنی چی؟ همه این دردزم سفر کنی و در همدان که هوا سرد است در ذهن ، هبینی اگر ع خدا را هم می

هر دردی مثل قهر ترس  ،از ستیزه بوجود می آید انرژی پایین است و شادی انرژی باال است حتی از نظر فرکانس. درد

 ،. اگر شما در این محیط به ستیزه نپردازیدحسادت و خشم مثل رقابت مخصوصا حسادت از انرژی پایین هستند و سرد هستند 

در همدان در ذهن.  ،و به نظم در بیاوریمهر چیزی را باید سر جایش بنشانیم  ما فکر میکنیم باهر چیزی باید ستیزه کنیم و

 تماً ما اگر جمعی هم بخواهیم اوضاع را بهبود ببخشیم و بهتر کنیم ح .در ذهن می خواهیم عوض کنیم هم فردی و هم جمعی

سیستم مثالً باید انقالب کنیم و حتما باید یک سری انسانها بمیرند و یک عده بی خانمان بشوند و همه جا ویران بشود تا یک 

ایجاد  باید درد برای اینکه ما از جنس خدا نیستیم و از جنس درد هستیم و حتماً  ستم دیگری بیاید.حکومتی برود و یک سی

هر کجا که ویرانی هست و جنگ هست و انقالب هست و کش  ،اظ فردی و هم به لحاظ جمعیشما نگاه کنید هم به لح. کنیم

بیشتر در ذهن اینها در ذهن هستند و هر چقدر ،گرفتاری زیاد استبدبختی ومکش است آنجا هوشیاری حضور پایین است و 

است و هر کجا که فشار زیاد است به برکت زندگی پایین در حسادت و انتقاد جویی هستند ،  وهستند بیشتردر زمان هستند 

می شود آنجا البد اجازه نمی دهند که خدا . برکت زندگی وقتی از یک جمعی قطع این شکل است و ما باید این را قبول کنیم

د ه شما می توانید یک چتری باالی سرتان بگیریکفرداً  برکتش را پخش کند . متاسفانه اینطوری است هم جمعی و هم فردی. 

اتفاقاً فرد فرد باید روی خودشان  به خودتان کمک کنید.  ید و فرداً کند مقاومت نکنید در مقابل زندگی ستیزه نمی توانیو 

نفر به حضور برسند!  میلیوندی بخوانید که یک دفعه دویست کمک کنند. ذهن اینطور نشان می دهد که یک دفعه یک ور
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ی شود مردم در ر که برای موالنا دارد پخش مکه یک برنامه تلویزیونی که همینطونمی شود چنین چیزی. به نظر می آید 

و اجازه بدهند که  خانه هایشان بنشینند و اینها را بشنوند و فرد فرد یکی یکی روی خودشان کار کنند و به روشنایی برسند

شود واضح در آن منطقه زیاد آنها عبور کند و برکت زندگی که از مردم بیرون می آید و پخش می شود  برکت زندگی از

ولی ستیزه و دروغ گرفتاری ایجاد می ، می آید آنجا بی دردی و راحتی می آید امش و فراوانی درآنجا شادی و آرکه است 

کند و به لحاظ جمعی ذهن نشان می دهد که اگر فرد فرد روی آدمها کار کنیم این طول می کشد ! بله طول می کشد البته که 

خودشان کار نکنند یک دفعه ما بیاییم و یک  طول می کشد. مگر می شود که آدمها یکی یکی عوض نشوند و آدمها روی

شما  همان آدمها نیستد ؟ مگر از همان آدمها نمی خواهیدیک رژیم دیگر بگذاریم !! مگر از رژیم حکومتی را داغون کنیم و

اشد که آدم پیدا کنید و بگذارید تا آن مملکت را اداره کنند ؟ مگر می شود چنین چیزی؟ از کجا آدم می آورید؟ اگر قرار ب

سامان و نظم و احترام به قانون و احترام به زندگی و بصورت زندگی دیدن همه انسانها واعتقاد به برکت زندگی و برکت 

ه ما انتخاب می کنیم در آنها هم باشد . برای اینکه از ها بوجود بیاید و در آن آدمهایی کخدا باشد این باید تک به تک در آدم

شما فکر ، باال. بهترینش را انتخاب کنند و بگذارند آن باال. اگر تک به تک روی آدمها کار نکنیم این آدمها هست که می آید 

از اتفاقات  ستیزند. رای همین با اتفاقات می!! بمی کنید که مثال یک اتفاقی می افتد مردم به اتفاق معتقد هستند. اتفاق نیست 

ی چیزد و اینها را خوشبخت می کند! چنین که در آینده کسی بیاییک خانمی و یا آقایی منتظر هست زندگی می خواهند. 

ها منتظر یک زن و یا شوهر هستند یا منتظر یک  وجود ندارد این توهم است،  خوشبختی از درون شما می آید باال . خیلی

چنین چیزی نیست.  مقام هستند و یا مقداری پول هستند ، خالصه منتظر یک اتفاق هستند که بیاید و اینها را نجات بدهد

بکشید و روی خودتان کار کنید و زحمت و وقت می ز شما روی خودتان باشد زحمت تمرک ،منتظر نباشید باید تک به تک

ش می خواهد تا شما به شادی برسید، همینطوری نیست. مفت نیست. من به شما د و مطالعه می خواهد بینبرد صبر می خواه

شما شب بخوابید ویک دفعه صبح بلند شوید و یکدفعه برکت زندگی در زندگی شخصی قول می دهم. این طوری نیست که 

از تعداد زیادی از آدمها این برکت بیان و  نند تاشما بیاید یا در یک سرزمینی بیاد. تک به تک باید روی خودشان کار ک

 ظاهر بشود و اینها در درون ستیزه نکنند آن موقع می شود. 

 

 راست آید چو تو با شیر ژیان نستیزی                                                 ی و شیوه و روبه بازی له و زوبعحی        

حس وجود، حیله همین فکر من دار کردن است هر کسی که فکر می کند و با فکرش هم هویت می شود در فکر، فکر        

ی ن ذهنی است . شاید موالنا با زوبعشیطان صفتی. شیطان همان میعنی ی هم . زوبعردن استاین فکر حیله ککه  وجود دارد

اشاره می کند که ابلیس هم  ،ذهنی که اولین ابزارش مقایسه استمن ، ابلیس شیطان است به اسانس نفس ما که مربوط به
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جنس رم شدن، ابلیس ازاست و هم چنین فمن از آتش هستم و انسان از گل  ابلیس دست به مقایسه زده گفته ن کار را کرده.یهم

از ن زندگی را نبیند آن را ببیند و در آرا در آن فرم  فقط ن نگاه کند وساانیعنی هر کسی که به یک  فرم بوده که فرم دیده. 

شیوه به نظرم موالنا به برای اینکه فقط فرم میبیند.  نبیند پس معلوم میشود که خودش از جنس ابلیس هست . جنس زندگی

من ذهنی که دام می توانیم بکنیم یکی به راه یعنی ما راه داریم ما االن دو جور اق،. شیوه یعنی راه اواشاره کرده معنی سادۀ

می توانیم بگوییم شیوه است و شیوه یک معنی دیگر هم به نظر من دارد که به آن نظر ندارد موالنا به شیوه من ذهنی نظر 

توکل دارم من حاضرم و من ستیزه نمی کنم من این لحظه  دارد . یک راه دیگر بی راهی است که شما می گویید که من

صلح جویانه و با آشتی و دوستی است . یکی هستم با فرم یعنی آنقدر این فرم را دوست دارم که  ،این لحظه فرم رابطه ام با

م. کسی که شیوه با آن من یکی هستم . هیچ برای من فرقی نمی کند که بد با شد یا خوب باشد در گرو آن نیستم پس شیوه ندار

راه داریم بر  ماه داریم وخبران است ولی وقتی که ما شیوندارد دانش ذهنی دارد که به آن تکیه داشته باشد از همان جنس بی

شیوه و روبه بازی است. روبه بازی ، هایی که ما با آنها هم هویت هستیم پس ما راه داریم. راه ما راه نیست اساس دانسته 

اهم در ذهن یکی یک تصویر دیگری برای خودم ایجاد کنم که من آن ومی خ همین دروغ ما اینکه منهم همین تقلب ما و 

. تقلب است و این روبه بازی است این ،نیستم . اصال کار کردن روی تصاویر ذهنی که مردم از ما دارند و بهتر کردن آنها

این است که این را بزرگ کنیم . موالنا گفت که از  درهمه اش  ،در ذهنبه بازی داریم ما . حیله گری ما هزار جور رو

زندگی حظه این لاصال بهترین چیز این است که ما به حرف من ذهنی گوش نکنیم . آن موقع راهی را که ، کنار این رد شو

و نیکی که از عدم ی که ، خیریجلوی پای ما می گذارد این راه را انتخاب می کنیم. بعضی از شما نمی دانید وقتی برکت

از راه باین  قاومت نکنید .  شما مراه را باز میکندآید این نیکی کلید است این برکت قاومت به اتفاق این لحظه بوجود می م

حتی ممکن است که در زندگیتان می بینید . اثرش را  ودی اثر آن راو بگذارید این نیکی بریزد به زندگی شما و بزمی شود 

ا را از موالنا می شنود و عمل می کند حتی یک ماهه زندگیش یک ماهه ببینید کسی که به اندازه کافی درد کشیده و اینه

برای اینکه  ،نها راست می شوند . این من ذهنی برود کناره خیلی عوض می شود. می گوید همه آعوض میشود ، یکساله ک

ین ژیان هم خیلی ،ا نستیزیمبا شیر ژیان  اگر ماراست باز می کند ما دیگر شیوه نداریم  این لحظه زندگی می آید و راه را

شما فرض کنید که خدا یک باشنده ای است که هر فرمی که جلوی ، چیز جالبی است ژیان یعنی تند و درنده که خدا است 

منی را می خواهد  او بایستد را می خواهد بدرد ، آخه شما چطور جلوی او می ایستید؟ با من؟  شما فرض کنید که خدا هر

و به ت او وحشت می کند وقتی که ام وقتی جلوی چشمش می بیند از هیبزنده اش را آددانید شیر که می  ، ریبدرد آن هم ش

را آب می کند . مگر وقتی که آفتاب یخ ه اینکه خدا خشمگین است یک چیز کوچکی هم حمله بکند آن هم با تندی و خشم، ن

حیله نکنی. روبه  داشته باشی و شیوه نداشته باشی. شیطنت ورد ؟ نه قانون زندگی این است که تو من ناز یخ کینه به دل دا
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ا آنها و از آن توهم بیایی بیرون که هر چه به خودت اضافه بو بازی  ذهن مشغول نباشی به تصاویر ذهنیبازی نکنی و در

قایسه و این که ما به خیلی اشاره دارد به مبه نظر من این است. ی مقایسه بیایی بیرون این زوبعکنی بزرگتر می شوی و از 

هر کسی که می رسیم مقایسه میکنیم. من بیشترم یا او بیشتر است؟ من بیشتر پول دارم یا او بیشتر دارد؟ رها کن این چه 

ید که بدرد ما جلوی او نمی توانیم بایستیم. می بینید که ا با شیر ژیان و تند که دارد می آکاری است به زندگی بیا! پس م

می شویم وقتی که جلوی او می ایستیم. شما چطوری می ایستید جلوی او ؟ با ستیزه. شما با فرم این لحظه که چقدر ما خرد 

نکنید این کار دیگر. بدرد  فوراً  و با خدا می ستیزید آن چیزی که می تواند همه چیز رامی ستیزید با شیر ژیان می ستیزید 

 را .

 همه دل گردی و بر گفت زبان نستیزی                                     و اگر   شوی خامش و گویا تهمچو آیینه             

هفته گذشته که ما مقدمه دفتر دوم را می خواندیم به اندازه کافی بحث کردیم که شما چطوری می توانید آینه بشوید.            

به آن ا بتواند خودش را در شما ببیند؟ اگر شما آینه بشوید آیا شما می توانید آینه بشوید مثال شما آینه ای بشوید که بچه شم

نباید قضاوت کنید و به ذهنتان می آید نباید ستیزه کنید . برای اینکه ذهنتان خوب و بد می کند چیزی که زبان شما می گوید 

با آن ا باید با آن نستیزی وکه هست شم فرم این لحظه را هر چه شما ستیزه کنید . قبل از اینکه قضاوت کنید و به قضاوتتان

قدم. درست است ؟ اگر این کار را بکنی مثل آینه می شوید . گفتیم دو بشوی نستیزی یک قدم و دوست  . دوست بشوید

به شما می گوید که همچو آینه  . شما هم می توانید آینه بشوید  وعارفان آینه هستند  صات آینه را هم هفته قبل . البتهمشخ

شوی . خامش یعنی حرف نمی زنی و قضاوت نداری مقاومت نمی کنی ، گفتیم هفته قبل که شما جلوی هر شوی ، یعنی تو 

ی که بری می گوید که من از تو بدم می آید ومن از تو بدم می آید و من نمی توانم تو را نشان بدهم . خوشم نمی آید  ا آینه

نشان می دهد ینه چنین حرفی را نمی زندو  قضاوت نمی کند ! شان می دهم، آن را نبیاید آاز تو! من از هر کسی که خوشم 

بینی و آینه همین طور که هستی  خودت را می اینجایت سیاه شده ولی توخودت را درست می کنی. توکه شما مثالً  ،خاموش

عارفان یا  ،شآینه عارفان هم همین طور است بدون واکناز خودت بدت می آید یا خوشت می آید و را نشان می دهد حاال تو

بینی و  شما اگر می خواهی که آینه بشوی همین کار را باید بکنی واکنش نشان نمی دهی و قضاوت نمی کنی و عیب نمی

عشق داری که همین آینه است . یعنی به محض اینکه بدت بیاید از آن چیزی که می بینی در آن صورت آینه نمی شوی . 

می کنم حاال می  می گوییم من تو را نگاه، ین که ما عیب مردم را می گوییما می شوی من ذهنی و من ذهنی آینه نیست.

در دیگران است . اشکاالت خودمان را در ه است؟ نه این انعکاس عیبهای خود خواهی ده تا عیب تو را بشمارم ؟ این آین

می توانید آینه باشید با ت نمیکند شما نقضاوینه آآینه هستیم ! نه این آینه نیست. دیگران منعکس می کنیم ومی گوییم که ما 

یعنی سوژه که جلوی آینه است باشید با عشق. عشق آینه است. این احساس  ،. شما باید فضای پذیرش اتفاق باشیدمن ذهنی
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نشان دهنده است. تا عشق نباشد آینه هم نیست. تنفر و با ترس نمی شود آینه درست کرد. و آن فضا که عشقی و لطیف 

 چشمت نشان می دهد و گوشت می شنود اگر تواین موالنا خالصه می کند که آن چیزی که شما ذهنت نشان می دهد بنابر

و در این در این صورت چون ستیزه نمی کنی من درست نمی شود پس تو همان فضا هستی  ،واکنش نشان ندهی و نستیزی

به ن است که مثالً دو تا دست ندارد که بیاید بیرون و ینه ایگفتیم که یکی از خاصیت های آ  صورت خاموش و گویا هستی.

بگوید که من از تو خیلی خوشم آمده من تو را بگیرم از جلوی آینه نرو و من می خواهم دائم دهد  یآن تصویری که نشان م

ید و ذهن ما قضاوت می کند رتیکه ما این کاررا هم می کنیم! این لحظه یک چیز خوبی می آتو را نشان بدهم ! نه . در صو

مین که نه را نباید بگذاریم زنگ بخورد هند به زندگی برساند و می چسبیم به آن، پس ما آینه نیستیم. آیکه ما را می توا

الحق شمس  هالنا به ما گفت که این آینه کید روی آن و به آینه می چسبد . ولی هفته قبل مو، زنگ می آکنید مقاومت می

وییم که زنگ آینه ما گ، یعنی این چیزی که ما می د می روداین آینه که خدا ساخته است این زنگش هم خیلی زو ،تبریزی

سفت و خیلی اینها چنان زنگ ، مثل مقاومت مثل قضاوت و مثل چسبیدن به چیزها همین که اسمش را گذاشته است ستیزه 

ند اینها ، آگاهی مساوی با آزادی است این که شما آگاه بشوید که اینها زنگ شما هستتا شما آگاه بشویدهمین ند سختی نیست

البته باید هوشیار باشید و  ،رفته اند . تا شما هوشیار می شوید که این کار را نباید بکنید بعد از دو سه روز دیگر نمی کنید

ذهنم باید خاموش باشد و   ،خاموش بگویید که این عیب من است که روی آینه من را گرفته و من می خواهم که آینه بشوم.

 والسالم  شق باید از من ساطع بشود.فقط باید نشان بدهم ومرتب این ع

 

 

 

 

 

 

 

 


