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2186ةشمارغزل،شمسوانید،يمولو

؟کومکانتومکانبابرابر***********؟کوقرانصاحبتوچو،خداوندا

؟کوزمانواندوربهحاجتراتو********باشدتونیمسکومحتاجزمان

؟کوآسمانراهکهکنسؤالش****رانیدشمسدمید:گفتواکیکس

؟کومانضَتويبرا؟یترسنمی*************ایدرامربیمروایدرآن در

؟کومانغَاوعفوزرانخطاکُ*******استمیکرواکیافتقصدبیمگر

؟کوگمانزنگارنهییآآن بر************رااومرنهییآکردسجدهچو

؟کوکمانوریتطرفآن ؟گفتمچه***قوسهمو،اسپرهمو،استریتهمو

؟کوجانيهاتیوالدررشینظ***افتینظرلطفشازکهیجسمآن هر

؟کوجانوانساز،ازوسرببرده********میتسلوفقروعجزيروازبجز

؟کوپاسبان؟استمیبهکازرااومر***ی نگروحارسششدحقرتیغز

؟کوقراندرهرشمداغِبییکس*********هرشمداغاهجانیشانیپبه

؟کوهانمییجویهمگرخدمتبه******دهیکشصفنیباونوبتگاهبه

؟کوشادمانشیروعشقازبجز********زعفرانشازجزخندهنباشد

؟کوهاننداَعالمبهراجانودل**********ی جانخدومِمآن هجرازبجز

؟کودهاناويِناثَدرقیالکه**********اهللابهرازنیدشمسخداوند

؟کوزبانزمیتبرخاكشرحِبه**********رفتاووصلبامنجانوزبان

؟کوکانچیهيازینبیحدبدان*******داریخرمحتاجهستکانهمه
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.کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع2186امه گنج حضور امروز را با غزل با سالم و احوالپرسی برن

2186ةشمارغزل- اتیغزل- شمسوانیدي،مولو

؟کومکانتومکانبابرابر***؟کوقرانصاحبتوچو،خداوندا

: گوید کهمیده شدهکند به خدا یا به زندگی یا به کسی که بطور کامل به بینهایت و ابدیت او زنمیپس موالنا رو

تجسم کنیم با مکان تو برابريمیران یعنی نیک بخت کو؟ و هیچ مکانی که ما با ذهنمان بتوانمثل تو صاحب ق

اوالً صاحب . کندمیهمین طور که خواهیم دید امروز موالنا در دو بیت اول از مکان و از زمان صحبت. کندنمی

شد و موقع تولد او دو تا میینجا آمده که، در قدیم وقتی یک طفل متولدصاحب قَران از اهاقران یا بعضی موقع

عد مثل مشتري و زرانستاره سگفتند این بچه نیک می،شدند در یک برجمیکردند یعنی نزدیکمیهره باهم ق

ل و حثل زمثالً اگر موقع تولد یک بچه دو تا ستاره نحس م،و البته برعکسش هم مورد اعتقاد بوده. بخت است

گفتند که این میشدندمیایستادند یا به هم نزدیکمیکردند یعنی روي در روي هممیمریخ باهم دیگر قران

.بخت نیستآدم نیک

ران نیک بختی موقعی است که یک انسان به دو تا خواهد بگوید نیک بختی یا قمیالبته موالنا با غزل امروز

یعنی خدا از جنس بینهایت . این قران درست استایناست زنده بشود و بنابرخاصیت خدا که بینهایت و ابدیت

این حالت حالتی است که انسان هر چه . است شما هم به بینهایت او زنده بشوید و دو تا بینهایت باهم قران کنند

ت او از مکان ذهنی و آفریند براي این که در اینصورمیخالقانه. فکر کند و عمل کند و بیافریند نیک خواهد شد

فرمی است زنده شده، براي بیاز زمان ذهنی بدر آمده و در این لحظه به مکان او که بینهایت است و مکان او که

خداوندا مانند تو یعنی مانند من وقتی که به تو یا به بینهایت تو زنده بشوم چه کسی: گویدمیهمین است که

تواند نیک بخت باشد؟ میتواند صاحبقران باشد؟ چه کسیمی

مکان براي ما چیزي است که . هم هویت یا مقید با زمان و مکان هستندهاآید که انسانمیحاال این بیت براي این

کند مثل دیدن و شنیدن و بعد با فکر کردن، بنابراین هر میذهن ما با پنج تا حس کار. دهدمیذهن نشان

تقدس وجود دارد و نیک بختی وجود هانظر ما در این مکانو از . دهدمیوضعیتی را بصورت فرم یا مکان نشان

کشد به میدر واقع خط بطالن. تواند شخص را نیک بخت بکندمیکما این که معتقد بودند قران دو ستاره.دارد

ایی مثل فال روي نیک بختی یا سرنوشت ما، یا کاره،ي مختلف در روي زمینهادر آسمان، اثر مکانهاران ستارهق
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تواند در میخاصیتی بدهد کهآن تواند تجسم کند و بهمیهر فرمی یا مکانی را که ذهنوگرفتن، کتاب باز کردن

. سرنوشت ما موثر باشد

از گذشته و آینده به این لحظه، و در این لحظه به می خواهد بگوید این زنده شدن من به بینهایت تو و آمدن من 

. ه بودن یعنی به ابدیت تو آگاه بودن که در واقع زمان تو ابدیت است مکان تو بینهایت استاین لحظه ابدي آگا

شوم از زمان و مکانی میشوم فارغمینیازبیزمان و مکان تو یعنی به این لحظه ابدي زنده بشومپس من اگر به 

بیند میر این لحظه وضعیتش راذهن ما د. ذهن در واقع راهنماي ما در جهان مادي است. دهدمیکه ذهن نشان

. کندمیپنج تا حس و فکر کردن استفادهازبراي اینکه ذهن 

شود، شما ببینید این لحظه یک فکريمیپس بنابراین همیشه در این لحظه هستیم و فرم این لحظه عوض

را جمع کنی یک کنید بدنتان یک حالی دارد یک وضعیتی دارد احوالتان مثالٌ یک جوري است همه اینها می

به عنوان متعلقات شما با هر دهد میچه ذهن نشانآن دانمنمیوضعیت فکري، جسمی، هیجانی. وضعیت است

شود وضعیت شما، ولی هر لحظه تغییرمیکند یکجا در این لحظهمیاینها را جمعچی هم هویت شدید مجموع

ت و لحظه بعد یک وضعیت است و چون کند، پس این لحظه یک وضعیت است لحظه بعد یک وضعیت اسمی

. کندمیذهن یک پارامتري پیدا کرده بنام زمان که این تغییرات را اندازه گیريکندمیوضعیت تغییر

شود با یک زمان خاصی، و این زمان تغییرات وضعیت را اندازه گیريمیبنابراین وضعیتها در ذهن شما ذخیره

ذهن . در واقع ما زمان پرست و مکان پرستیم چون در ذهنیم. وجود نداردزمان. کند و یک چیز موهومی استمی

تواند به وضعیتهاي میهمانطور که ذهن. زمان یعنی زمان گذشته و آیندهگذارد، میبه زمان و مکان خیلی احترام

در آینده تجسم تواند تجسم کند برود به آینده و تغییرات وضعیت رامیگذشته برگردد و تغییرات آنها را ببیند

پس آینده و گذشته زمان است منتهی زمان وجود ندارد اگر توجه کنید . کند که البته ممکن است درست در نیاید

اتفاقاتی است که آن گذشته.آیدمیکنند و گذشته بوجودمیهمیشه ما در این لحظه هستیم و وضعیتها تغییرکه

.کنیمنمیاز اتفاقات آگاه هستیم و به فضاي زیر اتفاقات توجهافتاده و چون ما هوشیاري جسمی داریم همیشه 

کند به شرطی میشویم ذهن ما شروعمیاز موقعی که ما وارد این جهان. اما براي ما مکان صداي گذشته است

آنها گیردمیکند و اتوماتیک یادمییا هیجانات قاطیصطالح یک سري وضعیتها را با یک سري عادتهاشدن به ا

صدایی که در سر ما است آن پس. شنوندمیکه در ذهن هستند این لحظه صداي گذشته راهارا اجرا کند و خیلی
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هم قصه گذشته آن هستیم، من ذهنی،آن کنیممیچیزي را که ما خودمان فرضآن و. صداي گذشته است

این است این گذشته وجود دارد اما علت این که . یک چیزي موهومی است براي این که گذشته تمام شده. ماست

،اتفاقات خشمگین شدیدآن که در وضعیتهاي گذشته حس وجود گیر افتاده مثالً اتفاقاتی افتاده که شما در

ماند و ذخیره شده و شما با این هیجانات با این رنجش میرنجش زندگی به تله افتاده است و همانجا.رنجیدید

. گذشته شما نیستیدصداي. خشم هر چی هست هم هویت شدید

دهد که عالوه بر میکند نشانمیوقتی موالنا در این غزل در بیت سوم راجع به مکان و زمان و آسمان صحبت

شنوید که مکان شماست، شما خودتان یک آسمان میشما در سرتان،صداي گذشته در شما که شرطی شده است

کنید و شما میگوید شما تجسممیآن ماست هر چی کهصدا که در سرتان است که مکان شآن پس بین. هستید

صداي گذشته یک چیز کوچکی است آن یعنی شما یک آسمان هستید. فضا وجود دارد فضاي خالی وجود دارد

. قسمت کوچکی از شماست یا هوشیاري شماست که هوشیاري جسمی استآن ونیستیدآن در شما و شما

گوییم مکان شما به یاد خانه یا مثالً جایی میوقتی،مکان یعنی فرم خدااین که شما خوب بفهمید مکان خدا،

فرمی بیدهد مکان است، مکان خدامی، مکان یعنی فرم، هر چیزي که ذهن نشاناستمکانهم نیفتید، این 

کشفضا . را در خود جا دادههافضا از هیچ چیز ساخته نشده ولی تمام ساخته شده. نظیرش مثل فضاست. است

روید کشمیرسید چرا؟ تا شمانمیید یعنی شما سوار یک وسیله نقلیه بشوید و میلیونها سال بروید به تهشآمی

یک همچون خاصیتی هم در شما وجود دارد، شما از جنس فضاداري و . جا بدهدآید تا شما را در خودشمی

.کند ماستمیی ماست تظاهرولی فعالً صداي گذشته که هوشیاري جسم. سمان و فضاگشایی هستیدآ

اگر من به بینهایت تو زنده بشوم این بهترین ،خدا یا کسی که به خدا زنده شدهیا گوید خدایا، حاال میپس موالنا

شمارم مگر فرم تو را نمیمکانی را من مقدس، و هیچ فرمی و هیچصاحب قرانی است بهترین حالت است براي من

دهد به صورت مکان و من همیشه میذهن من نشان، پس این چیزي کهمشومینکه من همان هستم وقتی آسما

مکانهایی که آن ام و اینها همان چیزهاي بیرون است که من به آنها چسبیدم اینها مقدس نیستند، پسهرستیدپ

م کنید شما در ذهنتان چه بصورت جا، خانه یا یک جاي ساخته شده یا هر چی که شما با ذهنتان بتوانید تجس

شوید خدا خودش را در شما میزندهآن تقدس در آسمان درون شماست که وقتی به. وجود نداردآن تقدسی در

البته کسانی که در ذهن هستند مکان پرست برابر با مکان تو مکان کو؟که گوید میرساند براي همینمیبه قران
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خواهد، اگر شما میشمارد، و از آنها نجاتمیرا مقدسمکان پرست انسانی است که مکانها .و زمان پرست هستند

د به جاي یشمارمیچون مکانها را مقدس،کنید شما من ذهنی داریدمیاز یک فرمی در بیرون طلب رستگاري

یعنی شما. این کار درست نیست این کار پوشاندن خداست،د این کار کفر استیشمارباینکه فرم خدا را مقدس 

بارها گفتیم به هر چیز . خواهید یک چیز دیگري را مرکزتان قرار دهیدمیخدا زنده بشویدخواهید بهنمی

زمان پرستی ما که . شود مرکز شما، شما باید حداقل با تعاریف ذهنی معنی زمان و مکان را بفهمیدمیبچسبید

این که . م کامالً واضح استکنیمیسال پیش و مرتب آنها را تکرار1000سال پیش 200چسبیدیم به صد سال پیش 

. ران با خدا را زیر پا گذاشتیدگیریم و به فال معتقدیم نشانگر این است که شما قمیما فال

معبدي بوده بنام دلفی و آنجا یک . کنممیبارها گفتیم ولی چون این موضوع در جهان معروف است دوباره تکرار

نس خدا هستی جیعنی چی؟ یعنی تو از » خودت را بشناس«ته بودند معبد نوشآن کل بااليافالگیري بوده بنام اور

شوي و او میزندهآن تو بهکهکارها و اتفاقات نیک وقتیتوانی به او زنده بشوي و نیروي خالق و پیش برنده میو

آن پیشرفتندمیآن خواندند بدون توجه به معنیمیآمدندمیمردم. باالیش نوشته بود. افتدمیشناسیمیرا

کنیم یا کردند، که مثالً پسر شاه با دختر فالن شاه ازدواج کند یا نکند؟ یا برویم جنگمیفالگیر و با او مشورت

توانستند با شناخت خدا یا زنده شدن به میغافل از اینکه. کردندمیخیلی چیزهاي مهم را با او مشورتنکنیم؟ 

خرد استفاده آن کند وصل بشوند و ازمیادارهکه همه این کائینات رااو به بینهایت خدا و به ابدیت خدا و خردي 

. کردندمیخرد از عقل محدود یک فالگیر استفادهآن به جاي. کنند

خواهید؟ احتمالش خیلی زیاد است، چون میو از فرمهااز مکانها از زمانهاشما چی؟ شما نجات و رستگاري را

انسان به . کندمیر گذشته و آینده هستند، من ذهنی با گذشته و آینده کارانسانها در ذهن در زمان هستند د

بینهایت خدا . ابدیت و بینهایت خدا سکون است.کندمیحضور رسیده با ابدیت و بینهایت خدا در این لحظه کار

سکون شود یعنی بسیار وسیع است فضاگشاست، یا با عمق بینهایت که نشان دهندهمییا مثل آسمان تعریف

خورد شما نمیناسزا بگویید تکانهی شما مثل یک درخت، درخت را نگاه کنید که چقدر ساکن است، . شماست

چرا؟ براي این که آمدید به سطح با وضعیتها هم هویت . نوع سکون هستید ولی از دست دادیدآن هم از جنس

افتید و وقتی اتفاق میکنید دارید اتفاقیمشوید، چون فکرمیکنند دچار ترسمیشدید، وقتی وضعیتها تغییر

کنند که در می، فکرمردم در زمان سرمایه گذاري شدند،شویدمیافتید مرتب در زمان سرمایه گذاريمیدارید
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اتفاق، این کار آن اند بهزمان خاصی است زندگی دارد و زندگی را حواله کردهیک آینده فالن اتفاق که مربوط به 

تواند به شما کمک کند مگر خرد و نیرویی که نمیکه شما از هیچ چیز زندگی نخواهید: گویدمیوالناغلط است و م

.کندمیدر بیت دوم راجع به زمان صحبت. کندمیاز قران کردن شما با او از شما عبور

؟کوزمانودورانبهحاجتراتو***باشدتونیمسکومحتاجزمان

است هم شما، شما از جنس او هستید، اینکه ما چسبیدیم به مکان یا فرم یا به وضعیت گوید تو هم خدمیوقتی

کند بگویید فالن زمان یا فالن نمیدهد و هر وضعیتی با یک زمان همراه است فرقمیهر چیزي که ذهن ما نشان

حالتی بوده آن وضعیتآن سال پیش10سال پیش منظور شما از 10سال عقب، 10روید میوضعیت، فرض کنید

این که اتفاق در ! گویید زمان، یعنی یک وضعیت در آینده یا گذشته، اصالً نیستمیموقع بوده پس وقتیآن که

قدر شما به او زنده باشید و کیفیت چافتد چه جوري بیفتد بستگی به کیفیت هوشیاري شما دارد، هر میاین لحظه

پس اتفاق که با زمان متناظر است محتاج اوست محتاج افتد،میهوشیاري شما از جنس حضور باشد بهتر اتفاق

پس نه این که وضعیت یا زمان به خودي خود تویش زندگی دارد، . شماست، محتاج میزان زنده شدن شما به اوست

حظه اگر شما در این ل.حاجت به دوران و زمان کو؟ یعنی شما احتیاج به زمان و مکان نداریدتو را : گویدمیبه شما

شود یک شکل مادي شده ابدیت میبه بینهایت و ابدیت خدا زنده هستید زمان که در بیرون و ذهن نشان داده

. این لحظه است این فلسفه نیست که این یک چیز عادي است

چیزي که وجود دارد اتفاق این لحظه آن پس زمان و مکان ذهنی زندگی ندارد زمان و مکان ذهنی به عبارت دیگر

سالم 30گویید میزمان ممکن است البته همیشه این لحظه است ولی االن شماآن ا یک زمانی همراه استکه ب

هی اتفاقات پشت سرهمسال و دو ثانیه30شود میسال و یک ثانیه لحظه بعد30شود میاست لحظه بعد

یت هوشیاري شما دارد پس افتند فرض کنیم هر لحظه یک ثانیه باشد، کیفیت این اتفاقات بستگی به کیفمی

چه اتفاقی بیفتد که ما خوشبخت بشویم؟ هیچ اتفاقی، اتفاق گداي ! گردندمیمردم دنبال اتفاق. محتاج شماست

ولی ما روي خدا را بستیم چشممان . ران کردیدقآن هکه شما باستدردبیو خوب واتفاق موقعی نیک. شماست

زندگی ما . تا ما خوشبخت بشویمیک اتفاقی بیفتد، چه اتفاقی بیفتد؟گوییم یک کسی بیاید میبه بیرون است

دهند ولی میغلط افتادن توي ذهن است که همه انجام. غلط است این این یک غلط اساسی است. درست بشود

.عارفان دیدند. درست نیست
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؟کوآسمانراهکهکنسؤالش***رانیدشمسدمید:گفتواکیکس

ن شمس دین را یا شمس تبریزي را یا آفتاب دین را که منظور حضور شما در این لحظه است اگر کسی بگوید م

گوید فقط میاگر کسی گفت من به آسمان تبدیل شدم، بینهایت شدم، یا دروغ. بینهایت شما در این لحظه است

نی مثل او بینهایت شده تجسم کرده با ذهن یا حقیقتاً شده، اگر حقیقتاً شده پس به بینهایت خدا تبدیل شده یع

آیید، میپذیرید از گیر اتفاق درمیراه آسمان را شما هم بلدید وقتی اتفاق این لحظه را. او راه آسمان را بلد است

شماي حضور است شما از جنس ،وقتی شما. کندمیپذیرید شما را رهامییعنی اتفاق محکم شما را گرفته وقتی

کند، وقتی یک میت هستید اتفاق شما را گرفته مقاومت نکنید شما را ولهوشیاري هستید، از جنس خدایی

. شودمیهمین طوري آسمان باز. شودمیلحظه شما را رها کرد یک خرده از این آسمان درون باز

شما میل به باز کردن این آسمان دارید براي این که . شودمیبازنپذیرید آسمامیلحظه به لحظه شما اتفاق را

گوید از او بپرس که راه آسمان کو؟ هر کسی می.بسته شده ما زیر فشار هستیمو ون این آسمان محدود شده چ

گوید اگر کسی به مکان او کهمیپس دارد شما را. ابر استبیکه به بینهایت خدا زنده شده او آسمان است آسمان

داند که چگونه میآدمآن .شود آسمانمیدمکانی است المکانی است به زمان او که ابدیت است زنده بشوبی

. حاال اگر کسی نداند پس آسمان نیست. آدمها از این محدودیت بروند به طرف آسمان شدن

شما اگر در مقابل اتفاق بایستید . امروز خواهیم دید. توانید آسمان بشوید؟ نهمیآیا شما بوسیله تغییر اتفاقات

آید شما میافتید بعد اتفاق بعديمیافتد شما هم اتفاقمیاتفاق. شویدمیپس با اتفاق هم هویت بشوید اتفاق

اتفاقسکون خدا. افتید، اگر شما در حال اتفاق افتادن هستید هیچ موقع سکون خدا نخواهید بودمیاتفاق

هستید یکی شماآن افتد ونمیپس در این لحظه شما دو تا حالت دارید، یکی سکون شماست که اتفاق. افتدنمی

.افتدمیچیزي که اتفاقآن هم

کند، تغییراتش را بوسیله زمان اندازهمیکند تغییرمیافتد هی تغییرمیرود اتفاقمیمثال بدن شما سنش باال

زمان یا وضعیت بدن شما در یعنیگیردمیگیرد یا تغییرات را اندازهمیولی چیزي که زمان را اندازه. گیریممی

هر جور است تویش زندگی ندارد، زندگی خود شما هستید ولی تغییرات بدنمان که زمان باشد و خود این لحظه

اتفاق گفت برکتش را از شما...شود حاال چه جوري اتفاق اتفاق اتفاق،میما را مجذوب کرده، حاال چی،فرم

.توجه کنید. گیردمی
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؟کومانضَتويبرای؟ترسنمی***ایدرامربیمروایدرآن در

تواند این نمیهیچ کس. گوید تو بیا این کار را بکن من مسئولممیکسی کهآن ضمان یعنی ضمانت کننده ضامن،

دریا در اینجا  . خالصه فقط خدا در می آوردگوید شما را از ذهن و از چسبیدن به زمان و مکان می.کار را بکند

تشبیه . گوییم دریا؟ براي اینکه خیلی بزرگ استمیان حاال چراشما چه بگویید دریا چه آسم. آسمان استبازهم

شود و تشبیه یک عارف کامل که صد در صد به حضور زنده است به دریا و میخدا به دریا و به آسمان فراوان دیده

ترس هم بدون راهنمایی دریا مرو، احتیاط کن این گوید به دریاي یکتایی میبه شما. شودمیآسمان فراوان دیده

.ترسیممیافتیممیوقتی اتفاقاز ترسهاي هیجانی ذهنی نیست که 

یکی اینکه آدم در این لحظه با اتفاق هم هویت است و در حال : بردمیتوجه کنید به دو جور ترس که موالنا به کار

چیزهایی که آن دهد یعنیمیاتفاق افتادن است وقتی در حال اتفاق افتادن است دارد یک چیزي را از دست

شود، بدن شما میشود، سن شما دارد زیادمیرود، ممکن است پول شما دارد کممیگذشته بوده دارد از بین

این ترس . ترسیممیافتیممیوقتی اتفاق داریم.شودمیدانم یا بهترمیشود چیمیشود مریض ترمیخرابتر

کنید میکشید عقب ساکن هستید و به اتفاق نگاهمیهیجان است، اما یک احتیاط و ترس دیگري هست که شما

جنس آن ترسید از جنس اتفاق بشوید، این احتیاط است پرهیز است این ترس ازمیشوید براي اینکهنمیو قاطی

! ترسی تو احتیاط کننمی.است

جهان هیچ کس در ضمانت کند؟ هیچ چیز درتواندمیشما راکدام فرم؟ کدام انسان؟ کدام مکان؟ کدام زمان

تواند شما نمیغیر از خودش هیچ کس. رسانممیتواند بیاید بگوید که عقلت را بده من، من تو را به خدانمیجهان

دهند بدست دیگران، شما میگوید؟ براي این که مردم عقلشان رامیچرا. گویدمیاین را دارد. را به خدا برساند

. تواند شما را راهنمایی کندمیند؟ کیبیا مرا راهنمایی کن، چه جوري بک

گیرند رستگار بروند به زیارت قبر موالنا تا از آنجا نجات میايبندند یک عدهمیروند به یک مکان دخیلمییا

خاك یک جا، شکل ساختمان یک جا، ساختمان یک جا، یک کوه .این درست است؟ اصالً درست نیست! بشوند

د چه طوريیداننمیشود، اصالًمیانرژي دارد آدم آنجا حالی به حالییکا این کوهگویند آقمیهاخاص، بعضی

پس شما باید موازي با او بشوید . مگر خود دریاتواند ضمانت کند شما با او قران کنیدنمیهیچ کس. شودمی

.بگذارید او شما را متحول بکند
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؟کومانغَاووعفزرانخطاکُ***استمیکرواکیافتقصدبیمگر

ما به عنوان حضور ناظر. مگر بدون قصد بدون اراده بدون خواست تو اشتباه کنی در اینصورت خدا بخشنده است

توانید شما بکشید عقب ذهنتان را تماشا کنید، ببینید آنجا چه خبره میتاکنیم میو شاهد ذهنمان را تماشا

خبرها اتفاق است شما آنها نیستید، تا زمانی که آن .ر استگذرد؟ خواهید دید که آنجا خیلی خبمیچیه؟ چی

بچسبید به ذهن . کندمیناظر آنها هستید از جنس خدا هستید، ناظر از جنس شما و خداست دارد ذهن را نگاه

ل فتغا. کنید اشکالی ندارد او کریم استمیکنید یک دفعه اشتباهمیشما دارید کوششتان را. رودمیناظر از بین

خطا کن یعنی خطا کننده را از . این بد است،کنمنمیدانم ولیمیاین که منبه قول موالنا خود را به غفلت زدن 

ها کو؟ عفو او غم

خواهد شما را اصالح کند و شما را از هم هویت شدگی با دردها و فکرها برهاند و شما با میزندگی خدا دائماً

شود هیچ اشکالی ندارد عمدي در میکنید اشتباهمیتسلیم عمل. شودمیکنید یک موقع اشتباهمیتسلیم عمل

کنید وقتی دیدید اشتباه نمیقصداً مقاومت. گویدمیدارد این را. کنیدمیتان راشما دارید کوشش. کار نیست

که من د، کنید که من اشتباه کردم به خودتان، خودتان مهمترین آدم هستیمیخواهید، اقرارمیکردید معذرت

بینم در ذهنم خشم است، خشم نسبت به فالن کس میکنم،میکنم؟ دارم ذهنم را تماشامیاالن دارم چه کار

دانم شناسایی میکنیمیاشکنی، شناساییمیتوانم این را بیندازم داري تماشایشنمیمی دانم که من. است

کینه باید آن رنجش باید بیفتد،آن د، باید بیفتدخشم نباید باشآن کنم کهمیشناسایی. مساوي آزادي است

اگر جذب ذهن بشوید من ذهنی باال بیاید بخواهید. شودمیاین توقع باید بیفتد، و شناسایی باعث افتادنبیفتد، 

.است جزو من ذهنی استآن توانید براي اینکه جزونمیرنجش را بیندازیدآن 

؟کوگمانزنگارنهییآن آبر***رااومرنهییآکردسجدهچو

تمثیل. ابر استبیاصل شما مثل آسمان. سجده یعنی تسلیم، آیینه همان آسمان شماست بینهایت شماست

کنید ذهنتان بوسیله میکشید عقب بصورت شاهد ناظر ذهنتان را نگاهمیزند آیینه و زنگ آیینه، وقتی شمامی

و امتداد زندگی و از جنس او بودنا به عنوان آیینه و زندگیشم. آیینه شما هستید. شودمیآیینه شما دیده

شود، نمیتواند بکند، من ذهنی تسلیمنمیمن ذهنی سجده. توانید سجده کنیدمی،توانید تسلیم بشویدمی

من ذهنی هوشیاري جسمی دارد، در زمان است خونش . ش به مقاومت است، ستیزه است، مخالفت استزندکی
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خواهد شما را همیشه در گذشته و میهمیشه در گذشته و آینده است،گذشته و آینده استیعنی. زمان است

گذرد میکنید در ذهن چه فکرهاییمیذهنتان را نگاهوقتی می کشید عقبشما به عنوان آیینه. آینده نگه دارد

بتدریج شناسایی،رد، ببینیداشکالی نداکنیدمیبینید که فکرهاي حسودانهمیفکرهاي منفی را ببینیدمخصوصاً

افتد و شما تماشاگر هستید، ولی در حال میپذیرید که این اتفاق در ذهنتانمیولی لحظه به لحظه.کنیدمی

.پذیریدمیافتدمیپذیرش هستید، پذیرش هستید یعنی تسلیم هستید هر چه در ذهنتان اتفاق

افتد میکرد تسلیم شد لحظه به لحظه، هر لحظه این اتفاقآیینه شما یا شما بصورت آیینه وقتی سجده: می گوید

کند وارد فکر میکنید، و زندگی خردش را وارد وجود شمامیشما با این اتفاق آشتی،افتدمیهر لحظه یک اتفاق

شما، روي کینه حسادتهاي شما، روي دردهاي شما،آن تاباند، رويمیتاباند آفتابش رامیکند، انرژیش رامیشما

. دهد که آنها الزم نیستندمیشناساند، به شما نشانمیآنها را به شماکندمیآنها را نرم

اراده خداست، شما هی تصمیمشبیهگیرید که اینها را بیاندازید، تسلیم شما اراده شمامیشما اراده دارید تصمیم

شما. کنیدمیگیرید؟ وقتی شناساییمیصمیمکی ت. گیریدمیگیرد، ولی اول شما تصمیممیگیرید او تصمیممی

خواهم درست مصرف میخواهم روح شما جاري بشود به تمام فکرها و اعمال من، منمیگویید خدایا منمی

. خواهم بترسمنمیبشوم، درست به کار برده شوم، من با وضعیتها هم هویت نیستم، دیگر

که اسمش را گذاشته زنگار گمان، زنگارنگار، زنگار من ذهنی استمی گوید شما به عنوان آیینه سجده کنید این ز

ده جشود اگر یک مدتی سمیشود کممیکنید هی کممیفکر، زنگار دردها، یعنی زنگ بصورت شاهد ناظر نگاه

ها دردهاي هم هویت شده و باورهاي هم هویت شده است از شمازنگ. افتدمیکنید زنگ روي آیینه شما

. آیینه صاف بینهایتی است که با خدا هم قران کرده. شوید آیینه صافمیشماافتند می

بینید و هم خودتان را، هم از او آگاه هستید و هم ریشه بینهایت دارید، پس ساکن میحاال دیگر هم جهان را

بینید که میا راآدمه. بینیدمیجهان را همانطور که هست،بینیدمیهم جهان را. دهیدنمیهستید واکنش نشان

دهد این آیینه ولی شما کاري ندارید، البته از میکنند، نشانمیدرد ایجاد،کنند، کینه دارندمیدارند حسادت

خرد خودش را بوسیله شما به جهان ،تابد، چون شما را آیینه کرده که انرژي خودشمیاین آیینه شما انرژي

.ثیر بگذارید، مثل موالناتوانید تامیروي انسانهاي دیگر. بفرستد
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؟کوکمانوریتطرفآن ؟گفتمچه***قوسهمو،اسپرهمو،استریتهمو

شما وضعیتها را. می گوید وقتی آیینه شدید یعنی او شدید تبدیل به او شدید، چرا؟ از وضعیتها جدا شدید

افتد؟ یک وضعیت این میان به زمانکی انس. افتیدنمیبینید ولی چون با وضعیتها هم هویت نیستید به زمانمی

لحظه اتفاق بیافتد شما باهاش درگیر بشوید هم هویت بشوید، بچسبید، قاطی بشوید در نتیجه بروید به گذشته، 

شود، شما باید هر اتفاق را این لحظه نمیقضیه تماموضعیت وتوي اینشود میمقداري از شما سرمایه گذاري

رنجید رنجش باید این لحظه میشود، اگر هم بقایاي من ذهنی در شما هست ومیتمامافتد میتمام کنید، اتفاق

آن تمام بشود بیفتد نباید برود به گذشته، هی رنجش رنجش رنجش اینها سرمایه گذاري وجودي شماست در

کنید، میا گذشته پیداشم. تمام باید بشوند. کنندمیآیند باال شما را مریضمیشوند اینهانمیاتفاقات، اینها تمام

. شوید، چرا مردم در گذشته اسیرند؟ به همین دلیلمیدر گذشته اسیر

خورد به شما، هم نمیاندازد، تیر فکر است، هم سپر است مردم تیر بیاندازندمیمی گوید او تیر است تیر فکر را او

کمان هم شود پس هم قوس است میفکرها بوسیله او از شما انداختهپس شما وقتی آیینه شدید . کمان است

حاال مردم اگر بخواهند بعضی ،نویسدمیکند فکر را به ذهن شمامیپس او براي شما هم فکر. است هم تیر است

.دنزننمیضرر. زنندنمیاست به شماآن سپر هم،کارها را براي شما بکنند، ضرر بزنند

ف که تیر و کمان وجود ندارد، یعنی چی؟ یعنی داریم تمثیلطرآن گوید این چه حرفی بود که من گفتم؟میبعد

بینید یک فکري توي ذهنتان نوشته شد کیمیید االن آیینه شدید یک دفعهوشنمیزنیم، وقتی شمامی

فکر ارزش دارد آن آید یا به نوشته در آمد،میفکر به حرف درآن .نویسد؟ زندگی، این فکر اصالً خالق استمی

روي ذهن خالی شما بوسیله زندگیشود، این فکري کهنمیبوسیلۀ بیرون القاء. آیدمیطرفآن ازبراي آنکه

فکري که بوسیلۀ حرفها و کارهاي مردم بصورت واکنش با من ذهنی شما ایجاد آن شود فرق دارد بامینوشته

. بشود

ز شما، این مرکز، مرکز واکنش است شود مرکمیشود مرکز شما، به هر چه بچسبید مهم باشدمیمن ذهنی شما

هیچ چیز مادي در . شودمیفضادار،شود سینۀ شمامیشود و مثل آسمانمیاگر آیینه بشوید این مرکز خالی

فکرهاي شما واکنشهایی است که به حرفها و کارهاي مردم ولی اگر من ذهنی باشد . مرکز شما در دل شما نیست

شما . افتیدمینیستند، مخربند، هر لحظه شبیه این است که شما دارید اتفاقاین واکنشها خالق. دهیدمینشان
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. شوندمیهی عوضهاشوند ستارهمیعوضهاافتد، ستارهنمیآسمان اتفاق. اصالً از جنس اتفاق افتادنی نیستید

.کندنمیتغییرشوند آسمان شمامیهستند، اینها عوضهاشما آسمان هستید فکرهاي شما بدن شما این ستاره

؟کوجانيهاتیوالدررشینظ***افتینظرلطفشازکهیجسمآن هر

همزهایچبامیشومیذهنوارديهوشیاربصورتجهاننیابهمییآمیماکهاول، استانسانجسمنجایادر

نیا، کندمیرییاًتغدائمذهن، کندمیرییتغدائمافکرهاچون. میکنمیدرستیذهنریتصوکی، میشومیتیهو

یذهنریتصویاهیذهنمناسمشکهکنندمیجادیاجسمکی، کنندمیرییتغوچرخندمیکهیذهنریتصاو

جنسازنظر. ستزندهتوجهنظر، کرددایپنظرخداویزندگلطفازیوقتمیباشماکهجسمنیاحاال. سته

نظر. استفکرکییعنی. استنیادة منیعق، ذهنهمالکهستدهیعقیکیمیدارمفهومجوردو.ستیندهیعق

اوازرانظر. دیکنمیخلقراآن دیگذارمیيزیچهريروکهزندة شماستتوجهنوكنیانظر. ستزندهتوجه

فیلط، دیکنمیکارنظرباشمااگر. خداستجنسازنظر، استفیلطنظر،اولطافتازاولطفاز، دیکنمیدایپ

.استیذهنجان، استتننیاجان، ستهیجسمجاننجایادرجان، جانيهاتیوالدرشمارینظ،دیشد

یجانای؟ خداستمالکهیجان؟ کشدمیدردداردشماجانکدام، دیکشمیدردیکیییناسزاگواثردرشمااگر

واستیذهنمنازدردهاتمام، زهایچخوردمیبراوبه، داردجانکیهمیذهنمننیا؟ هستذهنتانيتوکه

رانقاوبایوقت، شوندمینظریوقت، شوندمینظراولطفاز، هستندجسماآلنانسانهاکهدیگویم. اوستجان

، دارندفکرهنوز، دارندبدنهنوز. شوندمیخارجتییجسمازدیگر، شوندمیزندهاوتینهابیبه، کنندمی

ازدیگر. استکیننهایاردیگمیسرچشمهفکرهانیاازاعمالشان. ذهنشانيتوسدینومیخدارایشانفکرها

نیاحاال. دینکنسهیمقا، هنوزهستندجسمجنسازکهییآدمهاباشمارانهایا.ردیگنمیسرچشمهیذهنمن

.همۀ انسانها،ينطوریابشوندکه همه باید استنیاشیمعنتیب

؟کوجانونسااز، ازوسرببرده***میتسلوفقروعجزيروازبجز

، ببرداوازسریعنی، کنداستفادهاوخرداز، میتسلويندارویناتوانبهاقراريروازانساننکهیابجزدیگویم

روحهریعنی، جنیمعنبهنجایادر، جانوانسانهاازیعنیانسازموجوداتتماميبرا، ردیبگخداازعقل

نیااتفاقرشیپذیعنیمیتسليروازتنهاشودمیمعلومپس. استمهمیلیختیبنیا؟ کوانسانازریغيگرید

اعترافباتواماًیول. هستمیتسلفیتعرکه، یذهنیابیارزوذهنبهرفتنازقبلشرطودیقبدونلحظه
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یعنی، فقرطورن یهم، اوبهشدنزندهيبرایذهنمنازاستفادهعدمویذهنمنبعنوانمایناتوانبهصادقانه

بهدنیرسيبرا،ستینیذهنطرحيداراکهاستیانسان، دارديمعنوقدرتکهلحظهنیادرشدهمیتسلانسان

. خدابهشدنزندهيبرا. خدا

من، دیباشداشتههمیذهنمنعقل، دیباشداشتهطرحشماشودنمی،کندعبورشماازخداخرددیخواهمیشما

دارمنيفکرهابایپنهانبطورودارندانهیموذيهانقشهیبرخ. هستممیتسلمنکهدییبگوودیباشداشتههم

عقل، دارممن، دارمطرحندیگومیکهنیهم. ستندینریفقپسدارندراعقلشهمودارندمنهمکهخودشان

دارندکهاي هتوطئدرنظرشانبهحاال. میهستمیتسلماندیگومییول، ستندینهمعاجزوستندینریفقدارم

نقدریاامروز. میبزنضرریکیبهمیبکنراکارنیامیخواستمیمثالًماندیگومیحاال، دارندکهاي هنقش، کنندمی

میتسل. میرفتیپذ، دیگراستمیتسل، میبزنضررمیتوانستنمیشتریبنقدریاکهمیریپذمیماآقا. میزدضرر

اوازدیکنمتارکههمسرتانبادیخواهمیمثالً. دیکردپنهانهمیکیاز، دیدارنقشهذهنتاندرشما!نیاستین

نقشههم. هستمهممیتسلدییگومیحالنیعدریول، دیکشمیدیدارنقشهاستسالسهسالدو، دیبشوجدا

جلوراتان طرحچون، دیکنمیییتوانايادعاهم، دیبرمیبکاررایذهنمنعقلهم، دیداریذهنمنهم، دیدار

. دیبرمی

هستباالخرهمرحلهنیاکهرمیپذمیهستممرحلهنیادرمنتوطئهنیاياجرانیادرحاالکهدییگومییول

همخودمیناتوانبهمن. ستین؟ استلحظهنیااتفاقرشیپذنیا. رمیپذمیدیگروشودنمینیاازبهتردیگر

یراستدیبامیتسلدرصورتهربه.ندازمیبجانجایادرراشیمعنرامیتسلنتوانستممنکهکنممیاعتراف

در. اتفاقاتمقابلدرنهدیبکنیناتواناحساسشما، خداستاسمشکهمیعظيروینکیمقابلدرشمادیبا. باشد

.بشودخداخردینقربا، استمقدسشمايبراکهتانیذهنمنخرد،خردآن وروینآن مقابل

شما؟ استریفقشمايکجا. رمیفقمندییبگو، دیدارنگهراشدهتیهوهمیذهنيالگوهاشماشودینم

ذهنکهاستآن فقر؟ استفقرنیا. استنوشتهرانیاکتاببهماننوشتهرانیاکتابفالننها.یددانشمند

ندیاین. بفهمندرامیتسلیمعندیبامردمحالهربه. دسیبنواوکه، باشندننوشتهتوشیچیه، باشددیسفشما

دقتخوب. نشددرستمایزندگندیبگوسالکیازبعدبگذارندمیتسلحساببهکنندمیکهراییکارهاآن 

.دیباشنداشتهیواقعمیتسلویواقعفقرویناتوانبهاعترافاگردیریبگدیتواننمیرااوخردشما. دیکن
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قضاوتویذهنيالگوهابهرفتنبدونودیهستراستوانیبراستوراستگوشما، افتدمییاتفاقلحظهنیا

نگهوشماموافقتباداردفرقرشیپذنیا، دیریپذمییوقت. دیریپذمی،توانممینکهیاوطرحداشتنوکردن

خواهممیای. بفهممراخداذهناستمخومیمنکهگفتمینیشتیان. دیربمیسراوازموقعآن .شماعقليدار

بااصالًمن. فتدیب، افتدمییاتفاقهر. افتدمیکهیاتفاقهریعنیاتیجزئ،استاتیجزئهیبق. بدانمراخداذهن

.دارمقبولمن، فتدیبیچهراتفاق. بشودردمنازيانرژآن کهاستنیامنذکروفکرتمام. ندارميکاراتفاق

تان یذهنمنبادیدارشما، دارمقبولمندییبگوبشودرديانرژآن دینگذاراگرشما. کندمیجادیااونکهیايبرا

. دیکندقتخوب. دیکنمیجادیا

درراتیخاصتاسهنیایولردیبگرااوعقلبتواندکه، جهاندرنداردوجوداي هباشندچیهکهدیگومیموالنا

، میکنانتخابمیتوانمیومیدارارادة آزادچونانسانهامافقط. ندارنداي همسئلداتۀ موجویبق. نکنداجراخودش

اتفاقاتیجسميهوشیارنیا. میهستزماندر، میداریجسميهوشیارچون. میکنمیلحظهنیادرغلطانتخاب

میتسلحالتازخدا،يانرژنیاو. هستندخدايانرژيگدااتفاقات. برسانداوبهراماتواندنمیاتفاقات، ندیبمیرا

اتفاقاتنیاهاکهدییبگوسالکیازبعد، دیکنخلقیذهنمنباودیببندرادرشما. اتفاقاتبهشودمیردشما

توطئهويکارپنهانويگريموذباشدمیتسلشودنمیدروغبا. تویکننمیکاردرست؟شوندنمیدرستچرا

آشکارتوانمنمیمناالنکهحاال، نفهمدکسچیهوکردناجراپشتآن ودنیکشقشهنوداشتنطرحوکردن

.ستینمیتسلکه نهایا. استدروغوتوطئهنهایا. میبگوموقعشبهدیباکنماجرادیباوکنم

؟کوپاسبان؟استمیبکهازرااومر***ینگروسحارشدشحقرتیغز

یخالوخشکتعصبیذهنمنمورددررتیغ. ستینتعصبرتیغ. خداستقانونرتیغ، رتیغکهدیگویم

. داردرتیغهمیزندگیول. میشکُمیما. یذهنمنتعصب. کندنیتوهتواندنمیمايباورهابهیکس. است

خداای. استنشناختنمرگ. استیمکانبیویزمانبییزندگرتیغ. استخودشيدارنگهنیهمرتشیغ

دررااوتینهابیاگرشما. استقانوننیا. کندمیحفظشهیهم، دیشدزندهاوبهودیباششماهکراخودش

وگرنهباشداونگهبانخداکهکندمیجابیاحقرتیغکهدیگومی.شماستنگهبانیزندگیکنحسخودت

بهندارديکارهمیکسبا. استرفتهترس. نداردنگهبان؟ ترسدمییکازشدهزندهاوتینهابیبهکهیکس

انیهمۀ ادبه. گذاردمیاحترامهمهبه، دارددوستراهمه، استیزندگجنسازچون. کندنمینیتوهیکس
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راتنوع. دارددوستگذاردمیاحتراممختلفيجورهابه. گذاردمیاحترامهاافهیهمۀ قبه. گذاردمیاحترام

. بپوشندلباسينطوریادیباهمهکهدیگومییذهنمنتعصبورتیغ. داندنمیدشمنراتنوع،دارددوست

.ترسدنمیيزیچازترسدنمییکسازدهیرسحضوربهانسانپس. ندارمقبولمنگرنهوبروندراهدیباينطوریا

وزهایچبهیعنیمکانوزمانبهنسبتشخصآن .رندیگمیسرچشمهمرگازترسازترسهاتمامضمندر

ماازرانیامیترسمیمیدیچسبيزیچبهماکهاستنیاازترس. استشدهزندهاوبهیوقتاستمردهتفاقاتا

دستمانبهمیاوریبدستبهمیخواستمیکهرايزیچآن ندهیآدرایدیآمییشدگتیهوهمازترس. رندیبگ

. استرتشیغازهمآن شماستنگهبانخدایول، دیندارهمترسدینچسبشمایوقت. میترسمینیااز، دیاین

؟کورانقدرهرشمداغِبییکس***هرشمداغجانهایشانیپبه

دردکهستینکسچیهیعنی؟ یچیعنی. گذاردمیراهرشمداغهمۀ انسانهایشانیپبه کهدیگومی،ها

متوجه، میبودبچهیوقت، جهاننیابهمیآمدیوقتمانکهیا. میبفهمدیبامارااي هسادزیچکی. نکشدانههوشیار

آنهابههنوز، هستنامسال30استمانسال20کهحاال.میشدتیهوهمآنهاباوزهایچبهمیدیچسب، مینبود

رايهوشیارعقلچونهنوز، میبکننهایاازهوشیاري راراخودمانیعنیراتمانیهومیبخواهیوقت. میدیچسب

. میکشمیدردمیترسمیمیکنمینگاهمیدارستهیجسميهوشیارکهیذهنمنعقلباومیندار

نچسبدیگومی،دوردیندازیبشماراآن دیخواهنمی،بکندآن ازراتوخواهدمییزندگ، میدیچسبيزیچکیبه

آزادنهایاازیوقت. يشومیکوچکيشومیمحدودیبچسبیوقت، کنمآزادراتوخواهممیمنچون، نیابه

منجنسازتودیگومی،دیگومیخدا. کارمنیادنبالمن، یکنمیرانقمنبايشومیتینهابیآسمان، يشو

اگر. یکشنمیدردیکنرهاراحتاگر. کنرهاآنهارا، کشممیراتواآلنمن، ییزهایچبهيدیچسبیرفت. یهست

دردشماورمیگمیتوازرازیچآن یعنی. کشممیيزیچکیبهچسبانممیراتومنینکنرهااحترنه

اگر، رمیگمیتوازرانهایامنزهایچبهيدیچسبتو. دیگومیاو،میبگذارقرارکیهمباایبحاال. دیکشمی

ازبفرمابشودنامیدعوانکهیاازقبل؟ يدیچسبییزهایچچهبهنیببونیبش. کنرهارانهایاخودتیخواهمی

یکنیعقلبینکنی. کنيهمکارمنباخواهممیرانیهمهممن، کنآزادراخودت، بکنراتاتیهونهایمۀ اه

اضافهرانهیکیه، يشوگمدردهادر، يشوبگمجاناتیهدر، یبترس، یکنکنترل، یبدهادامهدنیچسبنیابه

زهایچنیامن، يافتاددرمنبادیگر، يریبگلهصفامنازدوباره، یکناضافهراخشم، یکناضافهرارنجش، یکن
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تو،کشممیبعد، چسبانممیراتوآورممیبوجودمنرازهایچ. کنممیجادیامنراهاسبب. رمیگمیتوازرا

نیهمدییتامهر. بزنمتويرورادمییأتمهردیبامن. دیبگویزبانچهبهدیگریدبا،راکارنیانکن. دیآمیدردت

.یبکشدیباانههوشیارتوکهاین دردهاست 

رسدمیحضوربهانسان، انسانیشانیپبهزندمی،دارديمهرکینکهیامثلدرست، مهرشداغجانهایشانیپبه

نیایول. زندنمیرادییتامهرآن دینکشرونیبزهایچاینازراتان يهوشیارهمۀ ، شماتایول. استدیئأتمهر

مهرمثالًکایآمردراي همزرعکی، گاوهامثلواناتیحیبعضمثالًيروکهدیدید. استداغحالنیعدردیئأتمهر

دار رويگلهآن سوزاند ولی مهرمیزند این داغ است سرخ شدهمیمهرموقعی که .زدمیراخودشمهر. داشت

وقتی داغ مهر خدا بر پیشانی . ن شخص استدانند که این مال فالمیدیگر برود اینور و آنور همه. ماندمیگاوآن 

.دانند که شما را خدا آزاد کردهمیشما خورد این دردها را کشیدید دیگر همه

یعنی به بینهایت او تبدیل. گیردنمیآدم در قران قرارآن گوید اگر داغ مهرش را به پیشانی کسی نزندمی

تاباند هر میمثل خورشید است شما هم ماه، هی نور راآن حاالران کردید قخداي بینهایت شما بینهایت . شودنمی

به شرطی که شما . نهآیا این درد هوشیارانه الزم است زیاد بشود؟. لحظه، ولی قبل از درد هوشیارانه امکان ندارد

شین تأمل با او همکاري کن، یک چیز را از شما گرفت بن. دانید که خدا در چه کار استمیشما االن. آگاه بشوید

پدرم در آمد، یک ،به یک آدم چسبیده بودم نشد،گوییدمیکن، خیلی دردم آمد چسبیده بودم به یکی، شما

هم جداآن از. حاال برو به یکی دیگر بچسب.چی یاد گرفتی؟ هیچی. سال طول کشید تا از فکرش در آمدم

بکشی بیا حاال تامل کن بشین بگو را آن بجاي این که یک سال درد. کشیمیراآن شوي یک سال هم دردمی

جسبیدم؟هاچسبیدم؟ به چیهامن به کی

چسبد، به مقام دنیامیچسبد به نقش دانشمنديمیچسبد، معلمیمیچسبد، مادريمیآدم به نقش پدري

چسبد به میچسبد، به باورمیچسبد، به ملکمیچسبد، به خانهمیچسبد، به وسایل خانهمیچسبد، به پولمی

چسبد و به میچسبد، به باورهاي سیاسیمیچسبد به باورهاي دینیمیچسبد، به باورهاي خانوادگیمیدرد

گوید همین میچسبدمیبه باورهاي علمی. تواند بچسبدمیچسبد و به هر گونه باوريمیباورهاي اجتماعی

شود نمیپنهان. کند کار را دنبال شماستنمیولخدا. داند که علم هم جاي خودش را داردنمی.علمی که هست
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آن خوب بخوانید. همکاري هم از راه از عجز و فقر و تسلیمامروز گفت . هستآن بهترین کار همکاري با. شد

. موقع روي خودتان پیاده کنید

؟کوهانمییجویهمگرخدمتبه***دهیکشصفنیباونوبتگاهبه

نوبتگاه یعنی . رود؟ به نوبتگاه اومیهر تایید او به پیشانی خورد دیگر به او زنده شد، کجاهان وقتی آدم آزاد شد م

آن زدند نشان جالل و جبروت و شکوهمیزدند یعنی طبل و کوس در حوالی بارگاه سلطانمیبارگاه، قدیم نوبت

خواهی بپرسی میگیرد، شمامیگی رادر اینجا بارگاه زند. که ما اینجا هستیم خالصه ما شاه هستیمپادشاه بوده

کنند، در بارگاه زندگی به خدمت میکه مهان یعنی بزرگان آنهایی که مهر داغ خدا به پیشانیشان خورده چه کار

مهان جمع مه به معنی .موالنا به چه کاري مشغول است؟ شما هم همین طور، شما هم جزو مهان هستید. مشغولند

.زرگانبزرگ پس مهان یعنی ب

؟کوشادمانشیروعشقازبجز***زعفرانشازجزخندهنباشد

سبب او حاصلبیگوید که شادي فقط از زعفران او یعنی خرد او یعنی شاديمیموالنا در این بیت و بیت بعدي

شادي را که مردم از اتفاقات و از زمان و از مکانآن خندهآن زندگیآن منظورش این است که،شودمی

شوید و با بینهایت او میکنید، بینهایتمیگوید فقط وقتی شما قرانمیخواهند آنها خنده واقعی نیستند،می

آید که با او مقابله میکنید و تمام غمهاي شما هم از اینمیمقابل هستید این موقع هست که خنده واقعی

شود و میشود و من ذهنی صفرمیان خالیکنید و ذهنتمینکردید، یعنی وقتی با او حس یکی بودن و وحدت

.فهمیدمیشما معنی خنده واقعی را،رسدمی، ستیزه به صفررسدمیمقاومت به صفر

دهد االن فالنی ضرر مییی که به ما دستهاخوشیآن کنیم براي مسخره کردن مردممییی که ماهاخندهآن 

مقام افتاد، آن ند جلو من عرض اندام بکند، یا چه خوب شد که ازتوانمیاست، دیگرآن کرد پول من االن دو برابر

مردم خنده و . ي واقعی نیستندهادهد آنها خندهمییا هر اتفاق بیرونی که به شما خندهیا ما به این مقام رسیدیم 

و جدایی از او کنند به اتفاقات، این کار غلط است، ما موقعی باید ناراحت باشیم که فراق هستمیگریه را وابسته

باید در فکر باشیم، در حرکت باشیم و گیر کردیم و ناراحت هم نباید باشیم، امروز در مثنوي خواهیم خواند هست

. شودمیزعفران سبب خنده. در جنب و جوش باشیم بلکه یک کاري بکنیم
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؟کوهاننداَعالمبهراجانودل***ی جانخدومِمآن هجرازبجز

ي ما هاپس همه اندوه. دهدمیسرور عشق و جانی، خدا و زندگی که به دل و جان ما اندوهآن دوريمی گوید فقط

شما در این لحظه ببینید که مقاومت در مقابل اتفاق این . به علت من ذهنی است که من ذهنی علت دوري است

گویید هر میص دارید؟ بازهمکنید؟ حرمیدر این لحظه ببینید حس نقص. لحظه دارید؟ مقاومت نشان هجر است

خواهید به میشود که هوشیاري جسمی دارید، من ذهنی دارید اگر شما از مکانها نجاتمیچه بیشتر بهتر، معلوم

شود والسالم دیگر میشاديشود، وصل او سبب میسرور سبب اندوهآن هجراید در هجر هستید، زمانها وابسته

شود؟ میاز این ساده تر

؟کودهاناويِناثَدرقیالکه***اهللابهرازنیدشمسندخداو

کنند که با زبان و به دهان به مییعنی براي مدح و ستایش خدا فقط شما باید به حضور زنده بشوید، مردم فکر

. تواند ستایش خدا را بکندنمیستایش خدا بپردازند این کافی است این کافی نیست این دهان این زبان این ذهن

گوید هم حضور هر انسانی، منظور از شمس تبریزي بینهایت میخداوند شمس دین در اینجا هم شمس تبریزي را

انسان است، در نهایت و ابدیت خدا دیگر در خود خدا نیست بیخداست که در یک نفر زنده بشود؛ اینو ابدیت 

و هیچ دهانی براي ستایش خدا با ه خداستاین بینهایت و ابدیت بهترین ستایش کننداین وجود که وجود نیست

توانید شما نمیکنید،میشوید دارید او را ستایشمیکند به عبارت دیگر هر چه شما از جنس اونمیاین برابري

کنیم و میکنیم ما عبادتمیدر هجر باشید من ذهنی داشته باشید در عین حال هم ادعا کنید ما داریم ستایش

.کنیممیعاگوییم و دمیثنا

با خدا هم که دارد من ذهنی چه دعایی دارد؟ من ذهنی هوشیاري جسمی دارد شعارش هر چه بیشتر بهتر است، 

هر کاري ،به من فالن چیز را بده، فالن چیز را بده، مرا به بهشت ببر، من را ببخش حاال: گویدمیکندمیصحبت

از خدا چیز بخواهی یعنی چی؟ جهان چیزي یک چیز دیگر نمی شود شما . خواستن استچیز بگویی، اینها همه 

پس بهترین ستایش شما در بهترین حالت شما در بهترین وضعیتی که شما به .است، جهان چیز جهان ذهن است

گیرد کی شما بیشترین شباهت را به خودتان و به زندگی دارید؟ موقعی که خاموش میاو شبیه هستید صورت

بیشترین شباهت را به خدا واین حالت بیشترین شباهت را به شما دارد،عمق بینهایتخاموشِ خاموش. هستید

ایجاد رویم به ذهن، پس براي ستایش خدا هیچ چیزي غیر از میزنیممیتا حرف. دارد، براي اینکه بینهایت است
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ي هادهان. کندنمیهیچ دهانی با این برابريشمس دین یعنی زنده شدن به حضور کامل در جهان وجود ندارد

. را بکنندتوانند ستایش خدا نمیمادي

؟کوزبانزمیتبرخاكشرحِبه***رفتاووصلبامنجانوزبان

راجع به هر چیزي که . تواند باشدمیوقتی با خدا یکی شدم زبان و جانم رفت، اینها در مدح شمس تبریزي هم

آن توانیم بگوییم براي این که از جنسمیابدیت او زنده شده همگوییم راجع به انسانی که بینهایت و میخدا

م رفت، من االن با این ذهنیگوید وقتی به او زنده شدم هم این زبانم بسته شد هم این جانمیبراي همین. است

م تواننمیگوید منمی.خاك تبریز خاك فضاي یکتایی است. توانم خاك تبریز را شرح بدهممیزبان چه جوري

توانم توضیح بدهم، او فقط نمیخاصیتش را با این زبانکمترین خاکش را توضیح بدهم یعنی کمترین توصیفش را 

شود در یکی شدن خودش خودش را توضیح بدهد با زبانمیفقط وقتی با او یکی . دهدمیخودش توضیح

. خواهد خودش را بفروشدنمیکهآن، براي این گوید احتیاجی به توصیف نداردمیاما. شود توصیف کردنمی

. کنند که خودشان را بفروشندمیانسانها توصیف

؟کوکانچیهيازینبیحدبدان***داریخرمحتاجهستکانهمه

پس شما من ذهنی دارید گردید میگردند، اگر شما معدنی دارید که دنبال خریدارمیدنبال خریدارهاهمه معدن

ا به بینهایت او زنده بشوید به معدن او زنده بشوید به معدن خرد او و به عشق او و معدن ذهنی دارید، اگر شم

نیازي از آدمهاي دیگر کردید که حاال ما این را بیهر موقع حس. نیاز هستیدبیگردیدنمیزیبایی او دنبال خریدار

هر موقع . شویدمیدارید نزدیکنیاز بودید واقعاً، پسبیکند،میبگوییم اینها تأیید بکنند نکنند چه فرقی

معدن کان کان اصلی نیست،آن دید بفروشیخواهمیکه من این را بگویم مردم دست بزنند پس کان رانیازمندید 

شما دو نفر انسان را در نظر بگیر دانش دارد باهاش هم هویت . تقلبی ذهنی است، دانش هم هویت شده است

ا بفروشد، دست بزنند تایید کنند روزنامه بنویسند، این یکی که به خدا خواهد حرف بزند خودش رمیاست مرتب

خواهد دست میخواهد توي روزنامه بنویسند، نهمیخواهد تأیید بگیرد، نهمیخواهد بگوید، نهمیزنده شده نه

آن .عی استو معدن مصنواین یکی نگاه به بیرون دارد. کندنمییعنی نیاز درونی حس. احتیاجی ندارد. بزنند

. معدن واقعی استویکی نگاه به درون دارد

**
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سال پیش 14شاید را سالها پیش آن را خواهم خواند که قسمتهایی ازدفتر ششم االن یک قسمتی از مثنوي

قصه بسیار . شاء اهللا تا آخر خواهیم خواندآن ه بکنیم این دفعهصاجازه بدهید یک نگاه دیگر به این ق. خواندم

است و تیتر قصه هست مهمی

زنآمدندومسالبازدنیخرراصندوقیقاضبیناوماندنصندوقدرویجوحزنبریقاضشدنمفتون

:القصهآخریاليبجوراگریدیکسوکنآزادمرایکیقاضگفتنونهیپاريبازدیامبریجوح

، پس هوشیاري ي دنیاستهای جاذبهپس قصه مربوط است به جوحی، جوحی همین من ذهنی است و زن من ذهن

گذاشته و کارهاي خنده داريکند که اسمش را موالنا جوحیمیاي درستیک باشندهشود بوقتی هم هویت

اما قاضی که در اینجا مثال زده شده حالت هوشیاري است که قضاوت. کند و زنش هم شبیه خودش استمی

تواند قضاوتمیما هوشیاري حضور هستیم زندگی بوسیله مادو جور قضاوت است وقتی در این لحظه . کندمی

ولی اگر یک دفعه هوشیاري با چیزي هم هویت بشود و قضاوت کند این ، این قضاوت براي انسان خوب است، کند

. گویدمیو این را در قالب قاضی.قضاوت بد است

کند به محض این که بخواهد به یک میطرفانه قضاوتبیهمین طور که قاضی در محکمه در حال حضور است و

به ما بگوید که با آن خواهد با توضیحمی.شودمیجهتی متمایل بشود بدلیل نظر داشتن به چیزي قضاوتش غلط

صندوق آن تا از. شویممیافتیم و در آنجا زندانیمیکنیم توي صندوق ذهنمیهر قضاوتی که در این لحظه

قضاوت ما را در صندوق ،کنیممیگوید ما مرتب قضاوتمیصندوق دیگر، موالنابیرون بیاییم و برویم به یک

بندد دوباره ما را با یک میآییم یک ذره فاصله است ولی ذهن فاصله رامیاندازد، از یک صندوقمیذهنی

. اندازدمیقضاوت دیگر توي یک صندوق دیگر

و نایب قاضی صندوق را خریدن . افتدمیبه صندوق جوحیو خورد میدر این قصه قاضی بوسیلۀ زن جوحی فریب

سال دیگر معنیش . شودنمیشود و آبرویش ریختهمیآزادقاضی خرد و میآید صندوق رامییعنی معاون قاضی

شناسد و میخواهد دوباره قاضی را فریب بدهد ولی قاضی او رامیرود دنبال قاضیمیلحظه بعد است زن جوحی

این لحظه قضاوت کردید در معنی تیتر این است که اگر شما. ت از من بدار برو دنبال کس دیگروید دسگمیبه او

اگر از صندوق در آمدید یک روحمندي یک کسی مثل ،صندوق و آنجا زجر کشیدیدتوي اثر قضاوت افتادید 

آییم میل ما از یک صندوق درالبته در عم. موالنا شما را از صندوق بیرون آورد، دیگر وارد صندوق دیگر نشوید

رویم به صندوق میآییممیکشیم از آنجا درمیدوباره آنجا زجررویم به یک صندوق دیگر، میکنیممیقضاوت



Program # 654گنج حضور654برنامه شماره 

22: صفحه

قصه جزییات دارد قصه بسیار مهمی است . گردیممیصندوق و در صندوقهاصندوقدیگر همینطور صندوق

. نید و خوب بفهمیدامیدوارم که شما قصه را براي خودتان بخوا

4449مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

زندلخواهيکايکردزنه برو***فنبهی،شیدروزیسالهریجوح

زن دوست اي هگفت کمیکرد ومیرو به زنش،جوحی هر سال از روي نداري منتها با حقه بازي از طریق فریب

پس معلوم. یعنی فریب جقه بازي، درویشی یعنی مفلسیداشتنی من، ببینیم چه انتظاري از زنش دارد، فن 

شود جوحی مفلس است و حقه باز هم هست، من ذهنی مفلس است چون زندگی ندارد و فریب کار هم هست می

. گویدمیحاال ببینیم جوحی به زنش چه. زنش هم که گفتیم دنیاست او هم بسیار دلرباست

ریشتودیصازمیوشانبدتا***ریبگيدیصرو،هستسالحتچون

را ایعنی برو مرده. تا از این شکار تو ما شیر بدوشیم! می گوید وقتی روي زیبا داري و لوندي برو یک شکاري بکن

. شکار کن

دیصبهراز؟خدادادتچهبهر***دیکدام،غمزهریت،ابروقوس

. براي چی خدا به تو داده؟ براي اینکه صید کنیکمان زیباي ابرو و تیر غمزه و دام فریب اینها را همه داري این

کشد در بیرون، هوشیاري جسمی به مییی شما را به عنوان هوشیاري جسمیهاکنید که چه جاذبهتوجهحاال شما 

جسم است حاال آن کند، چه جسمی چه چیزي چه وضعیتی در بیرون دلرباست؟ اینها توصیفهايمیجسمها توجه

.زن جوحی بسیار خوشگل و دلرباست. زنش آمده استاینها در قالب جوحی و

مدهخوردشدرکیل،بنمادانه***نهدام،یشگرف،یمرغیپرو

یعنی . ندهآن نشان بده ولی دانه را بهآن دانه را به،بگذاررا یعنی مرد ثروتمند، دام می گوید برو دنبال مرغ بزرگ 

بینید که جوحی میپس. مرد ثروتمندي و مواظب باش دست به تو نزندات را نشان بده به ات را لونديبرو زیبایی

اما فقط پول را ،خواهد از مردهاي ثروتمند بوسیلۀ زن زیبایش پول بدوشدمی.به قانون جبران هم معتقد نیست

ه من ذهنی و البت. این کار یکی از عادتهاي من ذهنی است قانون جبران را قبول ندارد. بگیرد و چیزي به آنها ندهد

خواهند، میي شما غذاهارنجشهاي شما کینه. گیرد؟ از شما از زندگی شمامیاز کیزندگی است، زندگی رامفلسِ
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گوید باید یک کاري کنی پول گیرمان میبینید که جوحی زرنگ استمی.آید؟ از زندگی شمامیاین غذا از کجا

.شودمیبلی ببینیم چی. اینجا پول رمز زندگی است. بیاید

؟دامحبسدرشدچودانهخوردیک***کامتلخرااوکنوبنماکام

می گوید کام را بهش نشان بده، یعنی برو پیش یک آدم پولداري که البته در اینجا خواهیم دید که قاضی را 

یگر ناراحتکند، و وقتی که او نظرش افتاد به تو و هم هویت شد و گیر کرد توجهش در تو، حاال دمیانتخاب

پس نشان. تواند بخوردنمیمرغ دیگر دانهآن کند، و وقتی به دام تو افتاد در حبس تومیفکر اذیتشآن شود،می

توانیم از نمیدر حبس او هستیم هیچ موقع کامآن دهد وقتی ما با یک چیزي هم هویت شدیم و چسبیدیم بهمی

.واهد بوداو بگیریم براي این که ترس همیشه در جانمان خ

لهدهديوشُزافغانمراکه***گلهدریقاضنزداوزنشد

این شوهر من . خواهم شکایت کنممیپس زن جوحی رفت پیش قاضی براي شکایت که من از شوي هوسباز خودم

. خیلی به من ظلم کرده، البته با قرار قبلی است

نگارآن جمالازومقالاز***شکارشدیقاضکه،کنکوتهقصه

زن دلرباآن از حرف زدنها و صورت زیباي. می گوید بیاییم قصه را کوتاه کنیم که قاضی شکار شد

لهگنیاکردنفهمنتانممن***لهلغُغُنیاستمحکمهاندر:گفت

.توانم درست بفهممنمیگوید اینجا شلوغ است و پر سر و صداست و من شکایت تو رامیقاضی

یدهشرحموشُيستمکاراز***ی هسروسيا،ییآخلوتبهگر

پس اگر آخر وقت بیایی وقتی که مردم رفتند اي خانم خوش قد و قامت و زیبا روي که در آنجا که وقتی خلوت 

. یی به تو کرده، من بتوانم به کارت رسیدگی کنمهااست به من بگویی که این شوهر تو چه ظلم

يشدآمدگلهبهرازباشد***يبدوکینهرزتوۀخان:گفت

آید اینجا براي شکایت و آمد و شد زیاد است اینجامیخانه تو خانه قاضی است هر آدم نیک و بد: گویدمیخانم

:گیرد از این صحبتهامینتیجهآن بلی موالنا فوراً از. توانیم خلوت کنیمنمی



Program # 654گنج حضور654برنامه شماره 

24: صفحه

بودغوغاپرووسواسپر،درص***بودسوداپرجمله،رسۀخان

گوید سر میکنندمیکنند مشاجرهمیروند شلوغ است هم گفتگومیآیندمیآن صحنه دادگاه را که مردم

) صدر یعنی سینه(انسانها هم آنطوري است و این فکرها که عموماً با آنها هم هویتیم اینها در سینه ما در مرکز ما 

ما است این باقیمانده وجود ما که سرمایه گذاري شده در به عبارتی دیگر این غوغایی که در سر. قرار گرفتند

آن ، این باخواهند توجه ما را جلب کنند هر کدام تقاضایی دارند، هر کدام یک دعوایی دارندمیچیزها، هر کدام

ما پر الگوي ذهنی، خالصه پر از غوغاست و اینها شدند مرکز ما و در نتیجه مرکز آن دعوا دارد، این الگوي ذهنی با

توانید در سر میفکر، االن شما این فکرها راآن مرکز ما دائماً در حال غلیان از این فکر به. از غوغا و وسواس است

آید در تمام فکرها حس هویت مییک فکر دیگر... آید،میخودتان ببینید که این فکر تمام نشده یک فکر دیگر

اگر خوب توجه کنید خواهید دید که. ترسیدمیافتید ومیقوجود دارد و با هر فکري مثل این که شما اتفا

.حاال باید بخوانیم بیشتر متوجه بشویم. افتدمیو این اتفاقات همه در ما. جوحی، زنش قاضی همه یک نفرند

اندفرسودهصادرانازصدوروآن***اندآسودهفکرزاعضایباق

صدور یعنی . از فکر آسوده هستندهابدن مثل دست مثل پا اینگوید بقیه اعضاي می.این بیت بیت مهمی است

رود؟ دل ما وقتی مادي است ازش چی بیرونمیرود، پس از دل ما چی بیرونمیدلها، صادر چیزي است که بیرون

آوردن رود و ما بدنبال به واکنش درمیرویم خیابان از این مرکز ما انرژي بدمیما وقتی بیرون. رود؟ انرژي بدمی

مثالً قضاوت در باره مردم، غیبت . گیردمیانسانها بوسیلۀ این انرژي و این گفتاري هستیم که از مرکز ما سرچشمه

افتد مامیهر چی که در مرکزمان اتفاق. آید که پر از غوغاستمیبدگویی، شکایت همه اینها از این مرکز

گوید ما این می.نیست یک شلوغ پلوغی ذهنی استفرستیم بیرون، مرکزمان از جنس عدم نیست آسمان می

گذارد روي دل ما هم میگذارد، و نه تنها روي مردم اثرمیفرستیم روي مردم اثرمیصادرها را چیزهایی که بیرون

گذارد، پس هم بقیه اعضا و هم دلهاي مردم از میگذارد، روي فکر ما هم اثرمیگذارد، روي تن ما هم اثرمیاثر

یعنی موالنا از این دو سه گفتار این نتیجه را گرفته . پذیردمیرود اثر بدمیي که از این مرکز مادي بیرونچیز

همان روي دست و پا و سایر اعضا بدن . خوب دقت کنیدآید؟ میبراي شما، شما ببینید که از مرکز شما چه بیرون

شما، بچه شما، دوستان شما، همکاران شما اثراگر انرژي مسموم کننده است روي همسر . گذاردمیشما اثر

). رودمیچیزي که بیرونآن صادر یعنی.(گذاردمی



Program # 654گنج حضور654برنامه شماره 

25: صفحه

زیبررانیپاريهاقیشقاآن ***زیگرحقخوفبادوزانخَدر

خزان یعنی چی؟ . آورد، درست است فرار نکنمیمی گوید خدا براي ما پس از هم هویت شدگی ابتدایی خزان

را که با هاخواهد این شقایقمیسالش است و با چیزها هم هویت شده چسبیده، خدا10کسی که خزان یعنی یک 

رود مییعنی سن ما یک خرده. ي پارسالی را بریزدهااین شخص هم هویت شده، این شقایق) گذرا(چیزهاي آفل

ي پارسالی را بریزاند، هاشقایقاینخواهد می.آید ولی شما از این خزان فرار مکنمیسالگی خزان خدا10باال مثالً 

کنیم، ما میکاري که ما االنآن بیاندازد، و یک بادي دارد از این باد ترس خدا نترس و برو توي آن، یعنی درست

نجایی آشود، اوالً چسبیدیم تا میایم خرابکنیم به زمان و مکان، به محض این که یک چیزي را چسبیدهمیفرار

گوییم چقدر میگریزیم به زمان،میگیریم، چرا؟ براي اینکهمیکنیم، وقتی هم رفت مدتها عزاینمشود رهامیکه

ولی آنها هم هویت شدگی بودند و شقایقهایی بودند خوب بود دو سال پیش اینطوري فالن چیز را داشتیم و اینها،

برو تویش نترس، بگذار این شقایقها شما این دفعه ترس را ببین به چشمهایش نگاه کن. شوندمیکه زود پژمرده

.ترساند شما را نترس، بلکه برو با زندگی یکی بشومیبه عنوان حضور ناظر درد بکش در حالی که اینها. بروند

ماستنَآن يبرادلدرختکه***ستهااشکوفهنومنعقیشقانیا

ت شدیم و آنها از جنس آفل بودند گذرا بودند، ي پارسال یعنی چیزهایی که ما قبالً هم هویهاگوید شقایقمیدارد

ي نو که هاچسبیدن به اینها سبب شده که شکوفه. در ضمن چیزي نیست که شما بشناسید با ذهنتان گذرا نباشد

ي هاشقایق، اینها مانع شکوفهي سابق را نگه داشتی به عنوانهاهم هویت شدگی. آید رشد نکندمیاز حضور

خواهد در ذهن شما فکر جدیدي را بنویسد و در زندگی شما چیز جدیدي را بیافریند، چرا میزندگی. حضور است

ما به این جهان نیامدیم که با . گوید این درخت دل مرکز شما براي یک جسم مادي نیستمیجلویش را گرفتید، و

هان پخش کنیم درد یک چیزهایی هم هویت بشویم بچسبیم آنها بشود مرکز ما و ما یک عمر انرژي منفی در ج

را پس از یک مدتی خزان خداهابراي این آمدیم که این شقایق. براي این نیامدیم! ایجاد کنیم بمیریم برویم

کند و از میي جدید زندگی، عشق و زیبایی و خرد در دل شما جوانههاشود و شکوفهمیریزد و این دل بازمی

. شودمیزندگی شما در بیرون درست. شودمیبیرون سبب سازندگیرودمیرود به ذهنتان و از ذهنتانمیآنجا

.بلی براي این روینده شده، این دل براي این درست شده، روییده مشخص است
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آربرتقظَیدرخوابریززسر***کارفتانیزکنخوابدرراشیخو

این که ذهن ما یا من ذهنی ما شده مرکز ما و گوید مییعنی بیداري، افتکار یعنی اندیشیدن و فکر کردن،تقظَی

برد به خواب ذهن، و میآید شما رامیما در خواب ذهن فرو رفتیم، از خواب ذهن بیدار شو، یعنی فکر بعد از فکر

یعنی . خواب درد خودت را از این خواب ذهن بیدار کنو برو به یک خواب دیگر، این خواب خواب حضور است

درست است. و سر در زیر این خواب ذهنی در بیداري برآر. گذاردمیرا خوابآن ، اسمهوشیار شو به حضور

روي به یک بیداري دیگر میگوید که شما بیدار شو از خواب فکر به محض این که از خواب فکر بیدار شديمی

نور بدو آنور، این را کند و غوغاست و بدو ایمیدر مقابل بیداري ذهنی که کسی فکر. گذارد خوابمیراآن اسم

از چیزها زندگی بخواه پشت سر مردم . بورز، اینها بیداري ذهنی استآن زیاد کن، هر چه بیشتر بهتر، حرص به

هر فکر من داري افتکار .چیه؟ اینها افتکار استاحرف بزن، غیبت کن، کوچک کن تا خودت بزرگ بشوي، اینه

کرهاي من دار مکن، و از بیداري حضور سر در بیآور،گوید از این خواب بیدار شو و یا فمی.است

رو به اَیقاظاً که تَحسبهم رقُود***اصحاب کهف، اي خواجه زودآن چوهم

حقیقی نایل شو، زیرا که دیگران تو را نیز مانند اي خواجه، تو نیز مانند اصحاب کهف هر چه زودتر به بیداري

.خودشان خواب می پندارند

گوید مانند اصحاب کهف، اصحاب کهف هم اگر یادتان می.اي است که بارها برایتان خواندیمن بیت از آیهبلی ای

اند و زندگی آنها را آمد به خواب رفتهمیباشد سگ داشتند، سگ دستهایش را گذاشته بود نشسته بود و به نظر

ور که از آیه قران پیداست شما وقتی ند و در اینجا راست و چپ همین طاگردمیبه سمت چپ و به سمت راست

برد به میبرد به جهان هیمیهیبرد به هوشیاري حضور،میآورد به جهان هیمیتسلیم بشوید هی شما را

.دهد فرق بین هوشیاري حضور و هوشیاري جسمی را بفهمیدمیهوشیاري حضور، تا شما همین االن توضیح

گفت و البته یک جاي دیگر به ما صحبت ردوالعادو. روید به جهانمیجا بعدآیید اینمی.این دو تا ضد هم هستند

آورم شما را خودم را به شما نشانمیکنید، هیمیروید به جهان همان کار رامیطرف شما راآورم اینمیمن

آیه را نیاورده و خالصه کامالً مفهوم این.شویدمیرویم به جهان به همان کارهاي قبلی مشغولمیدهم بعد کهمی

گوید مثل اصحاب کهف باشید که مدتها خدا ممکن است روي شما کار کند میدر هر صورتآن برداشت کرده از

و سگ شما که من ذهنی شماست فعالً . کندمیولی شما تسلیم هستید، موازي هستید او شما را اینور و آنور
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ی شما اگر بکشید عقب به عنوان حضور ناظر و تسلیم و ساکت است یعن. کندمیساکت است و نشسته دارد نگاه

و راست، چپ دنیا و صبر کنید و حتی درد هوشیارانه بکشید، اجازه بدهید که خدا هی شما را بیاورد به چپ

.آییدنمیراست حضور، پس از مدتی فرق اینها را شما خواهید فهمید و دیگر از حضور بیرون

18هیآ،)18(کهفسورهم،یکرقرآن

 قُودر مهقَاظًا وأَی مهبستَحالِ ۚ◌ وّمالش ذَاتینِ ومالْی ذَات مهّبنُقَلو ◌ۖ یدصبِالْو هیاعرطٌ ذاسب مهکَلْبو ◌ۚ

لَوِ اطَّلَعت علَیهِم لَولَّیت منْهم فرَارا ولَملئْت منْهم رعبا

. میگرداندمیچپوراستسمتبهراآنانماواند،خفتگانکهیحالدردارندیبنانآکهیپنداشتمیتوو

ازویختیگرمیقهراًیرفتمیآنانسراغبهاگر. بودگستردهشیخودستدوغارآستانهبرسگشانو

.يدیترسمیسختآنان

:گویدمیبلی این بیت هم قبالً خواندیم

2949تیبپنجم،دفتر،يمثنو،يمولو

د یبِالْوصیذراعباسطسگچون***دیمرازودیمرازگلّهگلّه

از فرمانبر و نافرمان، دسته دسته مانند سگ اصحاب کهف در درگاه ) اعم از شیطان و انسان(همه کس 

.الهی به سر برند

. داخته و دستهایش در زمین استسگی که خودش را انآن یعنی همه انسانها چه مرید باشند چه دیو باشند مانند

گوید از این غوغاي سر شما باید به زیر غوغاي میبه هر حال معنیش را قبالً توضیح دادیم و شما متوجه شدید که

شوند که شما هم میزندگی بیدار بشوید و اگر دیگران نگاه کنند به شما متوجهآن سر که زندگی است بروید و به

دهند زندگی شما را هی ببرد میشوید و آنها اجازهمیخوابید یعنی به حضور دارید زندهبیدارید ولی شماآن مثل

. ببرد به دنیا بیاورد به حضور و خودش بعداً توضیح خواهد داد این مطلب را...به دنیا بیاورد به حضور،

ستایتهبسزكیکننیاۀخان:گفت***؟ ستیچمعمول،صنميا،یقاضگفت

نیز شما خالی گوید خانه کمیو خانمکنند؟ میوید اي خانم خوشگل و دلربا در این جور موارد چه کارگمیقاضی

.یعنی خانه ما. است
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بهر خلوت سخت نیکو مسکنی است*خصم در ده رفت و، حارس نیز نیست

ن بتوانم خصم یعنی شوهرم که ازش شکایت دارم رفته به روستا و نگهبان هم نیست، براي خلوت کردن که م

خانه یک چیز دل ربا در . جاي خوبی است؟ نه جاي خوبی نیست. توضیح بدهم جاي خوبی استبه شما شکایتم را 

اي که خواهیم دید توانید در این لحظه باشید بروید به خانهمیجهان خوب هست که شما االن بصورت هوشیاري

.در آنجا صندوق هست نه اصالً درست نیست

ریاسمعه است و بیبیکار شب***بود، آنجا بیاامشب ار امکان 

سمعه یعنی انجام کاري است که . ریا هستبیانتظار وبیامشب اگر امکان دارد همین امشب بیا آنجا و کار شب

آن خواهیم بکنیم هیچ انتظاري درمیولی کاري که ما،براي شهرت طلبی باشد،براي تظاهر به دیگران باشد

.تواند شب دنیا باشدمیشب هم. ریا اصالً نیستبیوالی که خیلی انتطار هست توش، نیست در ح

همه کارهاي شب دنیا براي شهرت ،ریا است؟ نهبیکار شب دنیا. دهدمیبینید موالنا مرتب دارد به شما پیغاممی

زند که مثالً هر میو تمثیل.ریا استبیگوید که کار شبمیطلبی است و از روي ریا است در حالی که زن جوحی

اندازد میگذارد در خانه آنها یامیبیند پولینمیرود در حالی که هیچ کسمیکه بخواهد به فقرا کمک کند شب

.جوحی و زنش براي قاضی نقشه کشیدند.فهمد، ولی این تشبیه درست نیستنمیحیاط هیچ کس

جمله را گردن زده ستزنگیِ شب ***جمله جاسوسان ز خَمرِ خواب مست

همه را روي موقع از شراب خواب مست هستند و تاریکی شب آن همه جاسوسان یعنی خبرچینان و فضوالن

. بیندنمیموقع ما راآن اند و کسیاند و خوابیدهیعنی همه گرفته. زمین چون خسته اند ولو کرده است

نی از چه لبشکَرْلب، و آنگهاآن ***خواند بر قاضی فُسونهاي عجب

شیرین لب و آنموقع از چه لبی؟ این لب آن پس بنابراین افسونهاي زیادي را و شگفت انگیزي را براي قاضی خواند

دهد ومیاگر یک چیزي در بیرون سیگنال.معلوم است لب ریا است؟یا لب راستگویی است؟لب ریا است

بیا خانه من، بینیمنمیکه ما درست،ر شب، در شب دنیادگوید تو به عنوان هوشیاري بیا با من هم هویت بشو می

موقع مردم به شما احترام خواهند گذاشت، آن !روید؟ مثل مثالً یک نقش، بیا اینجا رئیس بشومیخانه جسم شما

. دمقام و حالتها هم هویت هستیآن توانید خودتان را به مردم نشان دهید، به این مقام پز بدهید، و شما بامیشما

. آوردمیبینید در قالب خانم جوحی اینها رامیلبش لب فریبنده است البته
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بخور، آنگاه خَورد: چون حوا گفتش***چند با آدم بِلیس افسانه کرد

دانید میخواست میوه ممنوعه را بخورد و میوه ممنوعهمییعنی ابلیسمی گوید چقدر ابلیس با آدم افسانه کرد

، میوه درخت دانش که در ادبیات ما بصورت انسان درخت میوه دانش را خوردهکهگویندیم.همین قضاوت است

وقتی ما با دانش هم هویت بشویم، دنبالش . همین قضاوت است،حاال گندم یا سیب یا هر چی که هست گفته شده

.و قضاوت بکندخواست انسان با دانش هم هویت بشودمیو ابلیس.پس میوه درخت دانش است. آیدمیقضاوت

.این کار را بکن فوراً کردکرد، ولی حوا بهش گفتنمیو خیلی زحمت کشید و آدم این کار را

از کف قابیل بهر زن فتاد***اولین خون در جهان ظلم و داد

وا در دانید که حمیدانید در هر صورتمیراهادر جهان ظلم و عدل بوسیلۀ قابیل اتفاق افتاد این قصهاولین خون

بیل حاضر نشد با ها.کردندمیشکم ازدواجآن زایید و پسر این شکم با دخترمیهر شکم یک دختر و یک پسر

یکی شکم ازدواج کند براي اینکه همزاد خودش خیلی خوشگل بود، در هر صورت قربانی دادند مال آن دختر

آن دارد بهعاقبت او را کشترا بدل گرفتن آزن خوشگل را برداشت و قابیل کینهآن بیلهاقابیل قبول نشد و

.دانیدمیکند که شمامیداستان اشاره

واهله بر تابه سنگ انداختی***نوح چون بر تابه بریان ساختی

انداخت یعنی کثیفشمیانداخت یا کلوخمیواهله سنگپخت زنشمیکرد یامیگوید چیزي را سرخمیوقتی

مطلب معنوي اي بکندخواست یک موعظهمیوقتی نوح،دهدمیخودش توضیحمعنیش این است که. کردمی

حاال این . کردمیاثربیي او راهاکرد پشت سرش و موعظهمیرفت تبلیغاتمیبگوید به قومش زنش مزاحم بود

.تواند زن سمبل من ذهنی و نوح یا هر باشنده معنوي دیگر حضور باشدمیتمثیلها

از طریق کنترل و ترس و تبلیغات غلط چه بسا ما . کندمیکه تعلیمات حضور را من ذهنی خنثیخواهد بگوید می

دارند بینید که یک عارفی یک جا بوجود آمده چند نفر اطرافش جمع شدند ومیشما. را االن داریمهااین مورد

خیلی حاال شما . یان برساندگذارندآنطوري شکوفا بشود یا تعلیماتش را به گوش جهاننمیکنند ومیرلشکنت

تمرکز روي زن نکنید درست است که تمثیل مربوط به جوحی و زنش و قاضی است، یک کمی این ابیات را بخوانید 

.بیشتر تا معنا باز بشود
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آبِ صاف وعظ او تیره شدي***مکر زن بر کار او چیره شدي

را تیرهآن او را که پخش هوشیاري در جهان بود،چیره شده و آب صاف وعظ ) نوح(یعنی فریب زن بر کار او 

.کردمی

که نگه دارید دین زین گمرهان***قوم را پیغام کردي از نهان

گفت که شوهر من گمراه است و امثال او گمراهند اینها عقل میافتادمیزنش راهکردمییعنی وقتی نوح موعظه

خواهد بگوید می.وهر من شما گوش ندهید اینها گمراه هستندندارند به حرف آدمهایی مثل شوهر من از جمله ش

. کردندمیاینها این کار را

:خوانم که تیترش استمیقسمت بعدي داستان جوحی را

رفتن قاضی به خانۀ زن جوحی و حلقه زدن جوحی به خشم بر در و گریختن قاضی در صندوق الی آخره

یرك سويِ زن بهر دبقاضیِ ز***مکر زن پایان ندارد، رفت شب

پایان است، قاضی زیرك ما رفت بسوي زن جوحی و همه فکر و بیگوید فریب زنمی.دب یعنی هم بستر شدن

.ذکرش در هم بستر شدن بود

ْخَورداین آببیگفت ما مستیم***زن دو شمع و نُقلِ مجلس راست کرد

گوید زن جوحی دو شمع روشن کرد و مقداري می،آب خَورد یعنی بهره و نصیب و در اینجا به معنی شراب

بینید که قاضی قضاوت میپس. بدون این شراب و شمع و شیرینی مستیمشیرینی و شراب ولی قاضی گفت ما 

کرده قضاوتش من در بوده و به تله افتاده از نظر ذهنی در ذهنش، و همه فکر و ذکرش در هم هویت شدگی است 

یا همچو حالتی در ما هم وجود دارد؟ که همه چیز را رها کردیم و به یک یا چند تا آ. اش در فکرش استکه همه

.بینیممیچیز یا در آنهاآن و زندگی را درکنیم میچیز فکر

جست قاضی مهرَبی تا در خَزَد***دم جوحی آمد، در بزدآن اندر

. تا بخزد آنجاقاضی به گریزگاهی دنبالش استهنوز هیچی نشده بود جوحی در را زد وقتی در به صدا در آمد این 

آید تو و جایی نیست میدر هم جوحیآن یعنی دنبال جایی شد که قایم بشود منتهی خانه فقط یک در دارد و از

.و االن خواهیم دید که فقط یک صندوق است
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فَتیآن رفت در صندوق از خوف،***غیر صندوقی ندید او خلوتی

صندوق است این صندوق معادل یک چیزي است یک محتوایی است که ما در فکر از او دید در خانه فقط یک

در داستان واضح است جوحی از .صندوق یعنی صندوق ذهنی معادلش استآن بنابر این رفت توي. ساختیم

صندوق جاي دیگري نیست که قاضی آن غیر ازآید فقط یک صندوق هست یک دانه اتاق هست میبیرون دارد

و نمادش هم این است که اگر کسی با چیزي هم هویت بشود جز صندوق ذهن جاي دیگري نیست، ولی اگر . ودبر

توانست برود ولی االن دیگر در میهمه جاشد یعنی قاضی در محکمه نشسته بود بسیار آزاد بود،نمیهم هویت

.یعنی قاضیجوانآن یعنیفتی یا فتاآن .خانه جوحی غیر از صندوق جاي دیگري نیست

اي وبالم در ربیع و در خَریف***اي حریف: اندر آمد جوحی و گفت

اي کسی که در بهار و پاییز وبال منی، حقیقتاً چیزهایی که در بیرون جاذبه دارند و: جوحی آمد تو و به زنش گفت

سالگی 50خواهد مید چهچه بخواهد جوانی ما بشو. توانند ما را جذب کنند، اگر جذب بشویم وبال ما هستندمی

گفتیم زنش سمبل دنیاست و گوید، میدر این مورد جوحی به زنش،کندنمیپیري ما بشود هیچ فرقیچه بشود 

ما . شود زن جوحی، خود جوحی من ذهنی استمیي دنیا را جمع کنید یکجاهاشما جاذبه. استآن يهاجاذبه

تواند میکند؟ مجموع آنهامیچه چیزي ما را جذب. ا هستیمولی جذب محتواه،شویممیبصورت من ذهنی بلند

پس هوشیاري همه این نقشها را . قاضی قبل از آمدن همین هوشیاري است.زن باشد، ولی خودش جوحی است

.کندمیمنعکس

که ز من فریاد داري هر زمان***من چه دارم که فداات نیست آن؟

داي توست، واقعاً هم همین طور است من ذهنی همه توجهش به جهان گوید که همه چیز من فمیجوحی به زنش

شنود میساختگی است و قاضی همهااست، خودش را فدا کرده، چرا از من ناراضی هستی؟ گرچه که این صحنه

شنویم که در صندوقیم و با دنیا صحبتمیخودمان هم،گوییم بصورت من ذهنیمیتوي صندوق، یعنی مااینها را 

.کنیممی

گاه مفلس خوانی ام گه قَلتَبان***بر لب خشکم گشادستی زبان

کنی، از مفلسی من میزبان گشادي یعنی شکایت،امام به نداريچیزيبیبر لب خشکم یعنی مفلسی ام به

عاً مفلس یعنی چیزي نداري واق.غیرتبیهمهاگویی به من، بعضی موقعمیکنی، بعضی وقتها مفلسمیشکایت
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غیرت هم هست براي این که تالشبیو،زندگی ندارد،یعنی کسی که با جهان هم هویت شده هیچی ندارد

رود و این هم نمیبینید که جوحی زیر بار مسئولیتمیولی االن. کند از این حالت بیرون در بیایدنمی

. خصوصیتهاي من ذهنی است

از توست و، دیگر از خدایکی آن ***گر بود اي جان، مرااین دو علّت

. ام به علت توستغیرتیبییعنی،اگر این دو تا عیب را من دارم یکی به علت تو است: گویدمیجوحی به زنش

جوحی ،ما توانایی داریم به دنیا جذب نشویم. درست است این؟ نه درست نیست،مفلسی من به علت خداست

خواهد از می.کندنمیرود، قانون جبران را رعایتنمیمسئولیتکند زیر بار میجوحی از زنش استفاده،نشویم

دهد،نمیکند بدون جبران پول بگیرد، در عوض چیزيمیشکارهایی که زنش

گمان؟ۀتهمت و پایۀهست مای***صندوق، کآنآن من چه دارم غیر

رود توي میذهنی، یعنی االنواقعاً هم غیر صندوق چیزي ندارد منمی گوید غیر از این صندوق من چی دارم؟ 

وقتی . رود توي یک صندوق دیگر، و توي این صندوق هیچی نیستمیآید االن خواهیم دیدمیصندوق دریک

فکرآن تا اینکه،ماندمیتوآن کند و درمیرا زندهآن رود به یک الگوي ذهنی ومی،کندمیانسان قضاوت

ست که زندگی است که نو نو مسکر یعنی شراب هواهیم دید یک فاصلهآید و االن خمیتو درآن گذرد ازمی

رود به یک الگوي دیگر به میکندمیبندد، با عجله دوباره قضاوتمیراآن آید ولی ذهنمیمست کننده زندگی

.بشودسبب شده که مایع بدگمانی ،گوید این صندوق که هیچی توش نیستمییک صندوق دیگر،

ما فکر. کنند که واقعاً توي صندوق چیزي هستمیند که این تو جواهرات دارم من، من فکرکنمیمردم فکر

هم تو صندوق زندگیآن دانندنمینگاه کن زندگیش را حاال. کنیم که مردم توي صندوقشان چیزي دارندمی

واهد بگوید که در خمی.طال جواهرات زندگی ندارد. کند زندگی نداردمیکسی که تو صندوق زندگی. کندمی

کنند که صندوقش پر است پر از جواهر است و سبب ظن بد میمنتها مردم مرا متهم. صندوق ذهن خبري نیست

. کنندنمیشود که کمک به منمیبه من

داد واگیرند از من، زین ظُنون***خلق پندارند زر دارم درون

دهند به نمیکنند وامنمیطال دارم بنابراین کمکصندوقکنند من توي این میمردم فکر. ظنون جمع ظن است

به آن .کنندمیکنند من طال دارم توي این صندوق از من مضایقهمیمن، عدل و انصافشان را به خاطر این که فکر



Program # 654گنج حضور654برنامه شماره 

33: صفحه

گوییم آنها میما نسبت به صندوقهاي مردم ظن داریم. خاطر پندارهایی است که مردم نسبت به این صندوق دارند

. صندوق خالی است. هر کسی در صندوق است زندگی ندارد،نه. کنند، نگاه کنمیندگیخوب ز

واقعاً انسان . بردمیکند معانی را هم همین طور جلومیکنید ضمن اینکه قصه زیبایی را موالنا ترسیممیتوجه

ی؟ شب شب دنیاست؟ شب رود خانه؟ شب یعنی چمیکه چرا قاضی در شب. ابیات را بخواندباید چندین بار این 

.بیدار بشو به آن،االن گفت دیگر،زیر فکرهاآن خواب بروآن فکر است؟ قبالً گفته به شما، از شب یعنی از

از عروض و سیم و زر خالی است نیک***صورت صندوق بس زیباست، لیک

ست، مردم یک تصویر می گوید صورت صندوق خیلی زیباست من ذهنی آدمها که پر از صندوقهاست خیلی زیبا

یعنی . ولی از عروض یعنی کاالهاي قیمتی و سیم یعنی نقره و زر خالی است. کنندمیذهنی زیبایی به مردم ارائه

ولی مردم . هیچ خالقیتی هیچ زیبایی هیچ برکتی هیچ خردي هیچ عشقی در صندوق نیست. از زندگی خالی است

یکی هاهمه صندوق. صندوق دیگران بهتر از صندوق ماستکنیممیما فکر. کنندمیهمه در صندوق زندگی

:گویدمیخودش دارد. است

سلّه نیابی غیر مارآن اندر***چون تَنِ زراقِ خوب و با وقار

با وقار دارند اما در که ظاهر زیبا دارند گر، زراق یعنی زرق کنندهمانند تن یعنی من ذهنی انسانهاي بسیار حیله

چی ! صندوق مردم را نگاه کن. از مار و گژدم چیز دیگري نیست، مار و کژدم دردهایشان استسبدشان غیر 

گزد و هم دیگران را، حاال شما به میدارند؟ حسادت، رنجش، کینه در صندوق اینها هست مار هست هم خودش را

.ی کنماصالً من نباید توي صندوق زندگخودتان نگاه کنید، بگویید توي این صندوق چی هست؟

پس بسوزم در میان چارسو***من برَم صندوق را فردا به کو

برم و در میان چهار سو آتشمیگوید فردا این صندوق رامی.یی است که در بازارها هستهاچهارراهآن چارسو

ن طور کههمیتوانید صندوقتان را آتش بزنید؟ باید صندوق را بشناسید، باید قضاوت نکنید، میشما هم. زنممی

قاضی کیه؟ قاضی هوشیاري شماست که فقط قضاوت کرده بر اثر قضاوت در . دانید االن قاضی در صندوق استمی

.این لحظه افتاده به صندوق، صندوق جوحی، چرا؟ به یکی از اقالم جوحی عاشق شده
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که درین صندوق جز لعنت نبود***تا ببیند مؤمن و گَبر و جهود

کنند زندگی را تا ببینند که در این صندوق به غیر از لعنت چیز دیگري میم کسانی که انکاریعنی هم مومن و ه

رود توي میکند،میخواهد بگوید که همه بدانند هر کسی که توي صندوق است یعنی قضاوتمیموالنا. نیست

برکت زندگی به شود، امروز صحبت ریختن نمیکارش درستخردنمیصندوق جز لعنت خدا چیز دیگري را

افتید توي صندوق، پس هر موقع توي صندوقیم ما جز نفرین میکنیدمیفکرتان بود به عملتان بود، وقتی قضاوت

. شودنمیچیزي عایدمان

قاضیآن دهد کهمیحاال نشان. توجه کنید که قضاوت بر اساس یک چیزي است در بیرون و این چیز آفل است

آن .هم هویت نشویم، دلش را ندهد نگذارد توجهش را بدزددضی به چیز آفل نچسبیم، توانست یا ما بصورت قامی

موقع که در محکمه بود انتخاب داشت االن که در صندوق جوحی است و جوحی با طناب دور صندوق را بسته

دوق ذهن تا رویم توي صنمیکنیممیما هم وقتی قضاوت. تواند بیاید بیرون دیگر تو صندوق انتخاب نداردنمی

.آنجا هستیم انتخاب دیگر نداریم

نتخاب کنیم به صندوق دیگر نرویم چون توانیم اراده کنیم امیحاال خواهیم دید که از صندوق وقتی بیرون آمدیم

آورد جوحی از این موضوع و میچون حاال خواهیم دید پول در. کندمیحاال خواهیم دید این قاضی این کار را

خواهد میرود ومیوقتی،گوید که پول را خوردیم تمام شده پا شو برو دوباره سراغ قاضیمیسال دیگر جوحی

.کنم برو سراغ یکی دیگر و دست از سر من بردارمیگوید خواهشمیشناسدمیقاضی،همین برنامه را اجرا کند

که نکْنم جز چنینآن خورد سوگند***هی در گذر اي مرد از این: گفت زن

. این فکرها را رها کن که صندوق را آتش بزنم، جوحی سوگند خورد که این کار را خواهد کردگفت که شهزن ب

صندوق بر پشتش نهادآن زود***از پگَه حمال آورد او چو باد

ال اح. برد چهارسو آتش بزندمیپشتش وبهیعنی صبح زود یک حمال آورد مثل باد، زود صندوق را گذاشت

. ا بفروشدببینیم ی

زد کاي حمال و اي حمالبانگ می***صندوق قاضی از نَکالآن اندر

حاال حمال . اي حمال اي حمال:گفتمیدر توي صندوق بود قاضی و از سختی و گرفتاري در آنجا با صداي بلند

ا درد قضاوت باینگرفتاري تو صندوق و وزن صندوق و بعضی اوقات رفتن تو صندوق و. صندوق کیه؟ بازهم ما
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گفت اي میبلند. گوید این چه کاري بود من کردممی.کما این که این قاضی االن زیرش است،زیادي همراه است

. کنیممیحمال ما هستیم که صندوق ذهن را حمل. حمال اي حمال

رسد بانگ و خبر؟کز چه سو در می***حمال راست و چپ نظرآن کرد

آید؟میکه این صدا از کجارد کمیحمال اینور و آنور را نگاه

کند پنهان طلب؟ام مییا پري***هاتف است این داعی من؟ اي عجب

زند از طرف خداست یا جن و میکسی که با من حرفآن تف غیبی است این دعوت کننده من،هامی گوید این

هستیم صداي صندوق رااین حمال یا حمل کننده این صندوق که ما . کندمیمن را پنهانی طلب. پري است

صداي . آید؟ نه، جن و پري است؟ نهمیآید، از طرف خدامیکنیم که از طرف خدامیشنویم سرمان، فکرمی

.در صندوق خودمان که حمالش هم خودمان هستیم. قاضی خودمان است

تف نیست باز آمد به خویشها:گفت***آواز و بیشآن چون پیاپی گشت

توانیم میما هم االن. تف نیستهامال گفت نهحاز بیاییم به خویش؟ چون این آواز پیاپی شد توانیم بمیما هم

صداي قضاوتهاي ما در ذهن . صداي من ذهنی است،آید صداي خدا نیستمیبفهمیم که این صدایی که از سرمان

.متوجه شد که از داخل صندوق استپس در این مورد حمال . به خودمان اگر بیاییم. است

بد ز صندوق و کسی در وي نهان***عاقبت دانست کان بانگ و فغان

کی در . صدا و فغان و ناله از صندوق بود از توي صندوق است و کسی در صندوق پنهان استآن عاقبت فهمید که

شیم گوید که این ذره که ما بامیکندمیبعدها موالنا نتیجه گیري. صندوق پنهان است؟ ما، ما بصورت هوشیاري

شود، تمام افالك و زمین را در آغوشمیامتداد خدا در صندوق پنهان است از این صندوق بیآید بیرون بینهایت

آید به خاطر قضاوت رفتیم تو صندوق، صداي خودمان را از میفهمیم که صدا از صندوق مامیباالخره ما. گیردمی

. کندمیگذشته ما را حمل. صندوق سنگین استاین . شنویم، حمال صندوق خودمان هستیممیتوي صندوق

حاال خودش . اگر ما هم بیاییم. حمال به خودش آمد. کشیممیکند، این حمال بارش را مامیدردهاي ما را حمل

.دهدمیتوضیح
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گر چه بیرونست، در صندوق رفت***عاشقی، کو در غم معشوق رفت

با کسی یا با چیزي در بیرون، گرچه که بیرون است که تو شود بجاي عشقمیعاشقی که انسانی که هم هویت

اگر . گرچه بیرون است از نظر جسمی ولی ذهناً توي صندوق است. در درون تو صندوق استلیصندوق نیست و

آن صندوق، ازآن روید بهمیآییدمیاز این صندوق. دائماً در صندوق آنها هستید،شما به چیزهایی چسبیدید

.دهدمیندوق االن خودش توضیحصآن صندوق به

جز که صندوقی نبیند از جهان***عمر در صندوق برد از اَندهان

کشد، غیر از صندوق چیز دیگري رامیبرد، و اندوهمییک چنین شخصی تمام عمرش را در صندوق بسر

شما . ینیم، دیگر آزاد نیستیمبمی، فقط توي صندوق رابینیممیدر ذهنمانهایمان را بلی ما هم قضاوت. بیندنمی

.از خودتان بپرسید که من آزاد هستم یا توي صندوق هستم

صندوق دانآن از هوس او را در***آن سري که نیست فوق آسمان

. دهد، فوق آسمان نیستمیسري که نرفته براي چیزها، چیزهایی را که ذهن نشانآن کسی که یاآن می گوید

شما در . ه چیزها، از حرص و هوس او را در صندوق بدان، او همیشه در صندوق استآسمان در بر گیرندة هم

صندوقید؟ یا از صندوق رفتید بیرون؟ در ذهنید یا از ذهن رفتید بیرون؟

شوداو ز گوري، سوي گوري می***چون ز صندوق بدن بیرون رود

گوید موالنا، یعنی اگر این تن بیفتد انسان میمی گوید اگر از صندوق بدن بیرون برود البته همین یک بیت را

یعنی آزاد. رودمیرود یا از یک قبر، گور به گور دیگرمیگوید که از یک صندوق به یک صندوق دیگرمیبمیرد

شود شما بمیرید بروید بگویید نمیدهد که تا زمانی که نمردیم باید به حضور برسیم،میاین بیت نشان. شودنمی

.گردیم، حاال این بیت یادتان باشدمیآییم برمیبعداً یاشود حاال؟ میا چیببینیم آنج

کَشاي حمال و، اي صندوق: گفت***اش این سخن پایان ندارد، قاضی

از درون صندوق به حمال . کَشاي حمال و اي صندوق: قاضی گفتآن ي عرفانی پایان ندارد،هامی گوید این سخن

کشیمیندوق راکسی که صاي هگفت ک
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نایبم را زودتر، با این همه***از من آگه کن درون محکَمه

می گوید برو به محکمه که معاون قاضی آنجاست و نایب مرا از تمام این مسائل آگاه کن، که من توي صندوق گیر 

دش توضیحو خوآزاد کنداز توي صندوق خواهد او را میو نایب قاضی معاون قاضی کسی است که. افتادم

.دهدمی

ما برَدۀچنین بسته به خانهم***خرَدتا خَرَد این را به زر زین بی

عقل به جوحی و همین طور که با طناب بسته شده بیي طال بدهد به اینهامعاونم را صدا کن بیاید که سکهوبر

.درش را باز نکند ببرد خانۀ ما

قِ بدن مان وا خَرَندتا ز صندو***اي خدا بگمار قومی روحمند

ي ذهنی بگمار تا آنها ما را از این صندوق بدن آزاد هااي خدا قومی با حضور عمیق را به کار من: گویدمیموالنا

به عمق بینهایت خدا . انددهد که اینها انسانهایی هستند که به حضور رسیدهمیو خودش توضیح. کنند

.تهمین موالنا هم یکی از آنهاس. اندرسیده

کی خَرَد جز انبیا و مرسلون؟***خلق را از بند صندوقِ فُسون

تواند بخرد غیر از میي دنیا کیهامردم همه من ذهنی دارند از صندوق افسون و حیله و مکر دنیا و جاذبه

، نظامی و انسانهایی مثل موالنا، حافظ، فردوسی. پیامبران و کسانی که از طرف خدا براي این کار ماموریت یافتند

. بقیه بزرگان

که بداند کو به صندوق اندر است**منظَر استاز هزاران یک کسی خوش

می گوید از هزاران نفر فقط یک نفر نیک نظر است، خوش منظر در اینجا یعنی نظر نیک دارد یعنی به زندگی زنده 

است نیک نظر است که بداند ش منظرکسی خو. امروز اینها را توضیح دادیم. استآن توجه زنده زندگی باشده، 

ذهن را،اگر بدانیم که توي صندوقیم پس یک بعدي در ما بوجود آمده بنام حضور شاهد و ناظر. توي صندوق است

هر کدام از آنها هاو رنجشهاقسمت عمده ما هنوز درگیر کینه،بیند که ما توي صندوق هستیممی،بیندمی

صد . صد تا کینه دارم هر کدام یک صندوق است. استندوقصر کدام یک صد تا رنجش دارم ه. صندوق هستند
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ولی . صندوقمکییآن این لحظه این صندوقم لحظه بعد توي. تا هم هویت شدگی دارم هر کدام یک صندوق است

. اگر من بدانم که تو صندوقم این خیلی مهم است

من به حضور !نه من آزادمکدام صندوق؟ :ویدگمیداند به او بگویند توي صندوقینمیکسی که توي صندوقه

حمال . شنودمیصداي قاضی را از توي صندوق. تو صندوق است. کند به منمیاصالً زندگی الهام! رسیدم

کند سنگینی میکسی که ادعا. زدنمیکرده، و گرنه آنطوري حرفاش سنگینی صندوق دیوانه. صندوقش است

توانند میه بداند توي صندوق است و انبیا و مرسلون و انسانهایی مثل موالناعقلش کرده، ولی کسی کبیصندوق

. و شما از آنها هستید. آدم خوب استآن او را از صندوق آزاد بکنند، و به جنب و جوش بیفتد و کار کند

تا بدآن ضد، این ضدش گردد عیان***آن او جهان را دیده باشد پیش از

یک موقعی به صورت حضور ناظر که از جنس زندگی است خودش را دیده به عبارت شخص آن گویدمییعنی

دیگر اگر شما بیایید تسلیم بشوید، با اتفاق این لحظه امروز در غزل داشتیم، با فقر با اعتراف به ناتوانی و تسلیم 

ه را ببیند، و فضا تواند صداي گذشتمیاین حضور را حس کنید که به صورت ناظرویک مقدار حضور ایجاد کنید

ایجاد بشود بین صداي گذشته که ذهن است، گفت این زنگار آیینه است یعنی آیینه یک لحظه از زنگش جدا 

فرم، اینها ضد هم آن فرمی است وبیاین حضور که از جنس.زنگارندآن بشود، و تمامی این صندوقها جزو

یعنی . صندوق باشیمما نباید توي. صندوقها ما نیستیمفهمیم این مییک چند بار حضور را ما حس کنیم. هستند

. ما به عنوان حضور باید جهان را به صورت جهان دیده باشیم

دهد در این صندوقها ما نیستیم، بلکه ما بصورت هوشیاري توي آنها میو بدانیم که این جهان که ذهن نشان

االن که توي صندوق هستید با پذیرش این که توي این توانیم بیاییم بیرون،میافتادیم و با تسلیم از یک صندوق

پرید بیرون، مثل این قاضی، قاضی از این صندوق آزاد میاز صندوق یک لحظه،خواهم باشمنمیصندوق دیگر

البته جوحی قیمت زیادي گذاشته، اینها را ،زندمیآید با جوحی چانهمیبراي اینکه باالخره معاونش،خواهد شد

گوید این میآید به جوحیمیبراي این که معاون قاضی. د ولی هزار بار هم بگوییم بازهم کم استخواهیم خوان

دهم، و گفت که نمیدهیمیگوید مثالً به پول امروز هزار دالر، گفتی هزار سکهمیصندوق چند است؟

این اصالً معامله گوید که آدم جنس را ندیده بخردمیجوحی. کالهبرداري مکن، قیمت صندوق مشخص است

گوید نه نه نه باز مکن، من همین میکنم تویش را ببین اگر نیارزید نخر، معاونمیصندوق را باز! درست نیست
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ندیده که نباید جنس را بخري، معامله درست نیست از نظر !گفت نه آقا باید صندوق را ببینی. خرممیطوري

ودخرد، صندوق میدهدمیحاال صد دالر،خردمیدهدمیصد دینارباالخره . بپوشاننه نه نه باز مکن! شرعی

. خردمیدهدمیدالري را صد دالر

براي کندنمیجوحی اگر ما را تو صندوق بکند به این راحتی ول. دهیممیمعنیش این است که ما هزینه زیادي

با این هم . یز قشنگی دارمیک چبیاآقاگوید میجوحی. گذردمیزندگی جوحی از این راه. دوشدمیشیراینکه

حس . دزددمیزندگی را که شما باید زندگی کنید جوحی. گیرد؟ زندگیمیهویت بشو بیفت توي صندوق من، چی

ولی برو فرستد بیرون میگوید، و خواهیم دید که خانمش را هینمیکند در عوض هم چیزينمیمسئولیت

.مواظب باش که کسی دست به تو نزند

خود است و موقن استۀعارف ضال***مؤمن استۀم، ضالّزین سبب که عل

.هوشیاري شماست. من شما هستیدؤمن است، مؤگوید علم یعنی دانایی حضور گمشدة ممیکه به این علت

گمشده آن .دانیم که در ذاتمان یک گمشده داریممیما همه. نه عقل من ذهنی،اش چیه؟ دانایی زندگیگمشده

اگر گمشده ،گوید این یعنی ما در اصل عارف گمشده خودمان هستیممی.ایی زندگی استدان،عقل کل است

دانیم مییعنی ما االن توي ذهن با این دانش صندوقی ناراحتیم،. ما مطمئنیم که این است،خودمان را پیدا کنیم

ایی زندگی است گمشده دانآن گویدمی.یک چیز دیگریست یک گمشده و همه گمشده دارند،که این این نیست

ذهن و صندوق این هبوقتی رفتیم ،موقتاً گمش کردیم.براي این که با او از آنجا آمدیم،شناسیممیراآن و ما

.ولی چسبیدیم به یک دانایی مصنوعی سطحی من ذهنی، صندوقی.دانایی را گم کردیم

و این بیت بیت . م توي صندوق برومخواهنمیفهمیم این صندوق براي حبس کردن من بوده و من دیگرمیو االن

شوید، این هوشیاري میشوید و موازي با زندگیمیمی خواهد بگوید که شما وقتی تسلیم. کندمیقبلی را کامل

کنید اره میبشوید یقین پیداآن شود شما این هوشیاري حضور هستید، به محض اینکهمیحضور یک خرده جدا

الزم نیست . شناسیدمیم دانایی شماست و گمشده اصلی شماست و شما این رااین همین است و دانایی این ه

.فهمیممیبشویمآن ذهناً تعریفش کنند وقتی
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او درین ادبار، کی خواهد طپید؟***آنکه هرگز روز نیکو خود ندید

صندوق بوده، می گوید اگر کسی روز خوش ندیده باشد یعنی کسی هیچ موقع حضور را تجربه نکرده و همیشه تو

ادبار کی ،، بنابر این در این بدبختیزند، کسی که زندگیش همیشه خراب بوده، زندگی خوب را که ندیدهمیتمثیل

آن اگر. کندمییک کسی که در جاي بدي با سختی زندگی. خواهمنمیجنب و جوش خواهد کرد که من این را

جاي راحتی بخوابد شش ماهی آنجا زندگی کندجاي خوب، شام و ناهار خوبی بدهی یکشخص را بیاوري به

یک چند بار شما تسلیم . حضور هم همین طور است. زندگی خیلی فرق داردآن این زندگی باباباکهفهمدمی

گویید این میتجربه را هم قبالً دیدیدآن آرامشش را ببینید و،سبب استبیبشوید و شادي حضور را که شادي

.خواهم آنجا برومنمیکجا؟ من دیگرآن کجا و

یا خود از اول ز مادر بنده زاد***یا به طفلی در اسیري اوفتاد

یک کسی از طفلی بیفتد تو اسیري همیشه اسیر باشد یا از مادر : زندمیکند، تمثیلمیاینها در مورد ما هم صدق

. مین طوري برده ما بشويبگویند تو بنده هستی، تو غالم هستی، تو باید ههبنده زاییده بشود وقتی زاده شد

رفتیم توي ،ما هم وقتی آمدیم وارد این جهان شدیم. ستهشناسد به غیر از بردگی و اسیري چینمیخوب این

کنیم میخوب و بد را یاد گرفتیم، خوب و بد،ذهن، در ذهن با چیزها هم هویت شدیم و آنجا قضاوت را یاد گرفتیم

.ي صندوق و همیشه توي صندوق بودیمرویم تومیو با این خوب و بد کردنها

همیشه اسیري و . هیچ عارفی نیامده به ما بگوید شما بیا تسلیم شو یا این تمرین را بکن و مزة حضور را بچش

تا زمانی که . بندگی و غالمی چیزهاي بیرون را داشتیم ما، هر چه بیشتر بهتر، این مرکز مادي اسیر بیرون است

در اینصورت تو اسیري و گوید،میدر این مورد قاضی فقط قاضی نیست ما را داردقاضی چشم دارد به، حاال

تواند میتواند فکر باشدمیتواند زن یا مرد باشد،میتواند پول باشدمیچیز بیرونی. بندگی چیزهاي بیرونی است

تواند میتواند تأیید باشد،میتواند احترام باشد،میتواند نقش باشد،میتواند مقام باشد،میجسم مادي باشد،

.تواند درد باشدمیتوجه باشد،

هست صندوق صور میدان او***ذوق آزادي ندیده جان او

آن بهصندوقجان او ذوق آزادي را ندیده یعنی هوشیاري از این . کندمیاینها همه ابیات در مورد ما هم صدق

هاي صورتها یعنی تصاویر ذهنی، چیزها که ما در صندوقو رفته و هیچ موقع از صندوق بیرون نبوده،صندوق
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و لحظه صندوقرویم تو آنها، آنها میدان گردش ما بوده، این لحظه تو یک میکنیم و با قضاوتمیذهنمان تجسم

، این لحظه یک قضاوت لحظه بعد یک قضاوت، این خوبه این صندوق، لحظه بعد توي یک ...،صندوقبعد توي یک 

.براي یک مدتی اصالً قضاوت نکنیم.اي بکنیمبهترین کار این است که ما تماشاي مراقبه. خوبه این بدهبده این 

چه مثبتش چه منفیش ببین ،فالن، همان جا وا ایستاگوید اینمیکنید ذهنتان یک دفعهمیشما تلویزیون تماشا

فل دیگر شما را توي خودشانخواهید دید یواش یواش چیزهاي آ،شود؟ شما قضاوت را کم کنیدمیچی

خواهید بروید رفیق بشوید، ولی چه خوبش چه میجنگید با خوبمیکنید با بدمیکشند، چون بد و خوبنمی

.کندنمیچه شما با یک چیز آفل بجنگید چه جذبش بشوید فرق. بدش از نظر ذهنی آفل است

ذراز قفس اندر قفس دارد گ***دایما محبوس عقلش در صور

دیگر خیلی واضح است، همیشه محبوس عقلش است در توي صورتها، عقلش عقل تصویر ذهنیش است، یعنی 

کنیم این میرا داریم بیانصندوقچی هست؟ صندوقکنیم توي این میافتادیم نگاهصندوقاین لحظه که توي 

در . ایی زن جوحی استدر مورد قاضی زیب. یک الگوي فکري است یک فکر است، فکر یک چیزي استصندوق

شود زن میمورد ما یک چیزي در بیرون توجه ما را دزدیده، یا ده تا چیز دزدیده، گفتم همه اینها را جمع کن

همه شان هم حرف.. .شودمییکی،شود دماغشمیشود چشمش، یکیمیشود ابرویش، یکیمیجوجی، یکی

. کندمیقفس به یک قفس عبورپس از یک . زنند، حرفهایشان هم خیلی شیرین استمی

رود از جا به جاها میدر قفس***منفَذَش نه از قفس سوي عال

عال یعنی رفتن از ذهن به فضاي یکتایی، وقتی منفذ نیست، حاال منفذ را. قفس توي عالم باال نداردهیچ راهی از 

شما از این . پوشانید منفذي نیستمیوقتی شما این را. استصندوقگوید کجاست، منفذ فاصله بین دو تا می

و فکرخواهیم فکر کنیم و با فکر کردن مسائلمان را حل کنیممیآیید به علت اینکه با عجلهمیصندوق در

شود و راه حل مسائل ما قضاوت بعد می، قضاوت کنیم مسائل ما تندتر حل...کنیم که اگر هی قضاوت کنیم،می

در کشمکش هستیم و راه حل صندوقعقل آن باصندوقبا این عقل صندوقیک به صندوق، از یک قضاوت است

که در آمدید صندوقبراي این که راه حل از آنور بیآید شما از این . راه حل باید از آنور بیاید. آیدنمیاز اینها در

.به شما انرژي بدهدقصندوقضاوت بایستید و بگذارید فاصله دو تا بیباید ساکن باشید باید ناظر باشید باید
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این سخن با جِنّ و انس آمد ز هو***استَطَعتُم فَانْفُذُواآن در نُبی

خداوند این سخن را به جنّ و .ي آسمان و زمین در گذریدهاتوانید از کرانهمیدر قرآن آمده است که اگر

.انسان گفته است

کهیچهر.رونیبدیبروذهنيهاکرانهازدیتوانمیتاهکاستشدهگفتهایاستشدهنوشتهقرآندردیگویم

دیگرنتواندراشماکندجذبتواندمیکهيزیچهروجسمکهیبطور،باالتردیبگذر،بکندتواندمیتجسمذهن

،درختهوشیاري،هوشیاريهربه،انسانریغة باشندهربهیعنی،جنوانسانبهسخننیاوکندجذب

طرفازاستآمدهصحبتنیاانسانجملهازهوشیاريهربهیعنی،آمدههوشیاريجورهر،انویحهوشیاري

نیزمۀ جاذبدیباشنیزمدرشمانکهیامثلدرست.ورآن دیبرودیبشکافراآسمانيمرزهادیباشماکه،خدا

. بکشدارشمانتواندنیزمکهدیبرسنیزمجويباالبهکه،باالدیبرونقدریادیبا،هست

کهيزیچهربه،دیبورزحرصدیتوانمیيزیچهربهشما.کندجذبراشماتواندمیکهيزیچهریعنینیزم

ازتان تیهوکندنبا؟ردیگمیصورتيجورچهکارنیا،بدزددراشماتوجهودیبدهنشانتوجهدیتوانمی

ازاگرهستشمادراوجنسازنکهیايبرا؟کندمیجذبچرا،کندمیجذبراشمارونیبازيزیچکی.زهایچ

،استاش هیآهمنیابله.کندجذبتانتوانستنمینبودشمادراوجنس

33، آیه )55(قرآن کریم، سوره الرحمن

َماَواِت َواْألَْرِض فَ آن اْسَتَطْعُتمْ آن َیا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْإلِْنسِ  اْنفُُذوا ۚ َال َتْنفُُذوَن إِالَّ بُِسْلَطانٍ َتْنفُُذوا ِمْن أَْقَطاِر السَّ
و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛هاو نواحی آسمانهاتوانید از کرانهمیاگراي گروه جن و انس

.توانید بیرون روید مگر با نوعی توانایی و قدرتنمی

ازمیتواننمیمایعنی.دیآمیورآن ازشگرفيروین.میکرداضافهماهمراخداطرفازآن ،شگرفییروینبا

میتواننمی،هستمادریشدگتیهوهمیعنی،هستمانفسدرآنهاجنسکهیرونیبيزهایچۀ جاذبيروین

یذهنمنباخودمان.کندآزادراماروینآن ،دیآمیورآن ازمیتسلاثردرکهییروینکینکهیامگر،باالمیبزن

مثالمورددرنکهیاکما.کندآزادصندوقازراخودشتواندنمیاستصندوقيتوکهیکسیعنی.میتواننمی

بهتواندمیراغامیپودهیرسحضوربهکهیکسهرومرسلونواءیانبجنسازهمبیناگفت.دیآمیبینا،یقاض

سخننیاخداوند.دیگذردرنیزموآسمانيهاکرانهازدیتوانمیاگرکهاستآمدهقرآندر.هستبرساندشما

.دهدمیحیتوضداردهمنیا،بله.استگفتهانسانایانسوجنبهرا
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جز به سلطان و به وحی آسمان***منفَذ نیست از گردونتان: گفت

نیابهصندوقنیاازوصندوقنیابهدیرومیصندوقنیاازکهشمادیگومیانسانبهگفت.استمهمتیبنیا

.صندوقیکی آن بهيبروامدهینصندوقنیاازيدارعجلهنکهیايبرا،يبندمیراصندوقدوۀ فاصلوقصند

گرددمیذهن،شدنصندوقآن بهصندوقنیاازیعنیهمگردندهزیچ،گردندهزیچازستینيمنفذپس

،صندوقکیبعدۀ لحظ،وقصندکیلحظهنیا،فکرکیبعدۀ لحظ،فکرکیلحظهنیا.کندمیرییتغبینید می

.استبدچقدرقضاوتکهدینیبمیبعدۀ لحظ،قضاوتکیبعدۀ لحظقضاوتکیلحظهنیاصندوقکیبعدۀ لحظ

باشدنيموازباهمنیاو.اویوحوخداۀ لیوسبهمگردیبشوخالصگردندهزیچنیاازدیتواننمیشمادیگومی

کندمیجادیامنفذبرکتشوشیانرژوغامشیپهموخداهمسلطانهم.ودشمیشماوجودواردلحظهنیادراو

. دیماندآنجانهوگر

او سمایی نیست، صندوقی بود***گر ز صندوقی به صندوقی رود

.استصندوقاهلاستیصندوق،ستینیآسمانآدمنیا،برودگریدصندوقبهصندوقکیازیانسانکیاگر

بحرنیادر، خواهممیمن؟هستمآسمانعاشقایصندوقمعاشق؟هستمیصندوقمندیسبپرخودتانازشما

شاههم؟در این لحظهکیتارتنگصندوقجنسازایبشومخداتینهابیجنساز، بگنجدزیچهمهبحرنیادر

شتریبیول.ستمینصندوقمنآسمانممن،امییسمامن،ستمینیصندوقمنشما بگویید ،استلحظهنیايتو

.دینباشآدمهانیارویپشما.روندمیصندوقبهصندوقازمردم

.ستیناشتباهکهاآلناستگرميجاماپشت.کندمیییراهنماراماندیبمیخوبواستصندوقازخارجموالنا

یه.ندکنمیصحبتصندوقدرونازوکشندمیدردشانصندوقریزدرهستندصندوقشانحمالهایبعض

راجعیولاستقشنگظاهرشگرچهشانیهاحرفیول.هستندخودشانهمحمال،حمالياحمالياندیگومی

استمهمیلیختیبنیابله.ستینیوحستینخداغامیپ،استدردبه

در نیابد کو به صندوق اندر است***استصندوق نو نو مسکرفُرجه

شمااآلن.استصندوقنیا،استيجارنیاشهیهمیعنی.استيدیجدآوریمست،صندوقتادوۀ فاصلدیگویم

.دییآمیدرصندوقنیااز،گذردمینیاباالخره.صندوقنیايتودیرفتشمالحظهنیادر،دیکردقضاوتکی

نیا.کنندکمیلیخرافاصلهخواهندمیانسانها.استصندوقکیبعدهستفاصلهکیصندوقنیاازپس
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خداطرفازکهاستیشرابنونو،صندوقتادونیبۀ فاصلنکهیايبرا.دیکنادیزدیبکشدیباشمارافاصله

يتوازواستصندوقشبارریزاًدائم.راشرابنیاکنددركتواندنمیباشدصندوقيتوکهیکسیول.دیآمی

نیب.داردوجودکلماتنیبکهاي هفاصلبهدیکندقتشما.ندیبنمیراصندوقدوۀ فاصلوزندمیحرفصندوق

قضاوتاآلنشما.هستفاصلهیک بعدۀ لحظولحظهنیانیب.هستفاصلهجاهانیادر.داردوجودجمالت

از،بشودصفریذهنمن.شودمیصفریذهنمن، لحظهنیادردینکنقضاوتاگر.دینکنقضاوتدیتوانمی،دیکرد

دیدباموقعآن ،دیباشصندوقيتواگریول.دیآمیورآن از.دیهستشمايانرژ،باالدیآمیيانرژشدنصفرنیا

ۀ فرجیولکندمیفیتوص،استينطوریاهمیوح،استينطوریاخدايانرژبله.دیکنمیریتفسفقطصندوق

استیمهمتیب.استبرکتخود،استيشادخوداستيزدیاغامیپخودصندوق

طالق و رهاهم***هارّه بدین صندوقگر نشد غچو قاضی جوید ا

شما.گرددمیییرهادنبالیقاضنیامثلصورتنیادر،هاصندوقبهنکندافتخار،نشودفتهیفراگردیگویم

نیادییبگوکهدیبرسییجاکیبهاًواقعشودمی؟دیهستناتیهاصندوقۀ فتیفر،دیکنمیافتخارشما؟یچ

جوانهدلنیاگذارندنمیقضاوتهانیاگفتموالنا؟هستندیچقضاوتهانیا؟توشروممیمنهیچهاصندوق

خدايزیپائبادگفت.میشدتیهوهمآنها باماکهگذرايزهایچیعنیهاقیشقا.زیبرراهاقیشقانیاگفت،بزند

جوانهخواهدمیشمادلنیانکهیايبرا.فتدیبدیبگذار،دینکنمقاومتشمازدیوقت،بزنددیبانهایابهزندمی

.بودقبلۀ برنامدرباشدادمانی،استمسکرنونوصندوقۀ فرجبودکهیقبلتیبآن در.بزند

.ستهاصندوقرفتننیبازوشماکردنآزادمشغول؟یچیعنیواستيکارکیمشغوللحظههردرخداگفت

شمابهتواندمیاآلنوشیتونرو،خوردنمیدردبهصندوقنیاکهبدهدشاننشمابهخواهدمییزندگایخدا

و.کنددرستراشماکاروکندآزادراشماخواهدمی.خالصههستيکارکیدنباللحظهنیادرودهدنشان

.داردشکمادلچونکهگفترانیهمدوباره

طانیشکهگفتهمبعدش.میکردشکخدايدگاریآفردرماکهگفت،کردقولنقلقرآنازبودقبلۀ هفت

ایبدیگومی،نداردشمايرواي هسلطکهیحالدر.کنقضاوتایبکه:دیگومی؟دیگومییچ،دیگومیدیآمی

تو.بودتوامتیقروز،لحظهنیانیببدیگومیشمابه،دیدرآمدصندوقازشمایوقت.صندوقيتوبروکنقضاوت

گوشچرا.یندهگوشمنحرفبهیتوانستمیصندوقيتوکردمدعوتراتومنيشوزندهخدابهیتتوانسمی
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یعنی.یبکنیتواننمیمنيبرايکارهمتو.بکنمتوانمنمیتیبرايکار.زارمیبتوازمن،يکردگوشچون؟يکرد

استگفتهطانیشو.دینرودیتوانمیشما.صندوقيتوکندمیدعوتراشما،طانیش،یذهنمنکهنیایعنی؟یچ

منیول؟یکنمیچرا.ینکنقضاوتیتوانمیییاینیتوانمیيتریقومنازتو.کنممیدعوتفقطمننیبب

.یندهگوشیتوانستمیتویول،یبدهگوشخواهدمیدلممن.یندهگوشیتوانمیندهگوش.بکنمیگومی

.شومزندهیزندگبهکههستفرصتملحظهنیامنمییگومی،میندهگوشمیستتوانمیمیگرفتادیماکهحاال

خواهممیکههمصندوقآن يتوتازه؟صندوقيتوبرومکنمقضاوتوبدهمگوشطانیشحرفبهیچيبرا

نیاانمتومیمنکهاستنیاشیمعن.نبندمتوانممیکه،اودستوربهببندممنایببنددرافرجه، رونیبمیایب

.صندوقبهنشومغره،نبندمرافرجه

شما؟میهستتیهوهمآنهاباماهیچدردهانیا؟میهستتیهوهمآنهاباماهیچباورهانیا؟هیچصندوقرآخ

نیا،ببخشرانیاخوب مییگومی؟رونیبدییاینهمصندوقآن ازو؟اآلندیباشدردکیصندوقيتودیباچرا

.صندوقنیابهنکنافتخار؟هیچنه،نهدیگومی.نیااستصندوقيتو،استداشتهنگهراوت،استصندوقيتو

چو قاضی جوید اطالق و رهاهم***هاگر نشد غرّه بدین صندوق

.میکننمیافتخارهاصندوقبهمانه

هراسفغان و بیکو نباشد بی***شناسآن آنکه داند این نشانش

،خورندنمیدردبهشیهاصندوقکهداندمییکساگر؟ستیچنشانش،داندمیکهیکسآن دیگویم

آن مثلکندمیکهیذهنقضاوتهرو،نقشهابایشدگتیهوهم،باورهابایشدگتیهوهم،دردشيهاصندوق

زیچکی؟جوحیۀ خانبرودشودپادیبایچيبرا.خوردنمیتکانمحکمهاز،یحجوصندوقيتوافتدمی،یقاض

وفغانبیکهاستنیانشانش؟ستیچنشانش،دیگومیبداندراموضوعنیاکسهر.کشدمیرااوداردآفل

.یقاضآن مثل.بشودآزادکهاستجوشوجنبيتویعنی.ستینهراسبی

میتوانمیيجورچهجوحینیادستازماحاال.کردمیاشتباهعجبایخداگفت،صندوقيتوافتادیوقتیقاض

ینیسنگمایعنی؟یچیعنیگذاشتحمالپشتکهنیهموزنممیآتشرانیابرممیفرداگفت؟میشورها

بروبابا.بکنيکارکی،ماخودياماخوديایعنی،حمالياحماليامییبگودیبایه،میکنمیحسراصندوق

.کنصدامعاون  را 
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نجاتراخودمبخوانمموالنا.بدهمگوشبرنامهنیابهکهشوممیمتعهد.کندآزادمرادیایبکنصداراموالنابرو

وجنبازآدمنیاکهاستنیانشانش،بشودآزادصندوقازدیباکهاستصندوقيتوبداندیکسهرپس.بدهم

.مایقاضنیامثل.دیایبدرصندوقازتاافتدنمیجوش

کی برآید یک دمی از جانش شاد؟***همچو قاضی باشد او در ارتعاد

یمنفاضطرابنیا.استاضطرابوجوشوجنبحالدرشهیهم،بودصندوقيتوکهیقاضهمانمثلدیگویم

نیادیبامن،بدهمگوشحضورگنجبهدیبامن؟بکنمدیباچکار،هیچانیجردمیفهمدییگومیشمایعنیستین

فردا،دیآمیخوابمحاالامروزنکهیانه؟منبهدیگومییچنیانمیبب،بخوانمربایسراکدامهر،بخوانمراشعرها

فرصتدنبال،یقاضآن مثل.نه،راکارنیامیکنمیاًبعدحاال،کارآن دنبالفرداپس،کارنیادنبالمیبروحاال

.دیایبدرصندوقازکهگشتمی

مشغولیعنی.دیآیبرنميشادجانشازدمکیموقعچیهوبودتیفعالبودجوشوجنبواضطرابولرزشدر

.نه،میندارحوصلهمیکنتماشارالمیفنیا،کنمتماشاالیسرکیحاالبگذار.شودنمیجهاننیايزهایچ

؟دیندازیبراناتیرنجشهاکهدیکنمیتیفعالچقدرشما،رونیبدیایبصندوقازکهاستنیادنبالمتعهدانه

یوقت؟مردمازدیباشنداشتهانتظار؟دیبرسانصفربهراتوقعاتتاندیکنمیکوششچقدر؟دیندازیبراتانیهانهیک

يآ،دیکننمیافتخار،دیشونمیتان صندوقۀ فتیفر؟دیاندازمیراصندوقودیشومیداریب،دیآمیانتظاراتنیا

.نیايتوروممیمیآمیردنیايتوازمندیکننگاهمايهاصندوقبهدییایبمردم

دیگومییکسهر.کشندمیهمرخبهراینیديباورها،یاسیسيباورها.کشندمیهمرخبهراشانیباورهامردم

ۀ فرجکهباور.صندوقميتو،شدمتیهوهمصندوقنیابامنیعنی.بنددمیداردراراهاستدرستنیافقطکه

جوشوجنببهیقاضمثلپس.استصندوقيتوشدنیزندانآن بانشدتیهوهموباور.ستینصندوق

نیامثل،دیایبدرصندوقيتوازوبرودجلوجوشوجنبنیاتا،کندنمیحسرایآسودگلحظهکیوافتدمی

ۀ لحظ.اهللاء شاآن رااش هیبقخواندمیخواهکهگفتم.کنمنمیراکارنیادیگرمنکهگفتآمددریقاض.یقاض

نهدیگومی.یقاضدنبالدوبارهرودمیزننکهیايبراحاالخوب ،کهدیگومی،اشجاذبهکیبادیآمیطانیشبعد

اگرودیرونمیباردوصندوقکیبهدیگرهمشما.میآنمیدیگرمنيگریدکسکیدنبالبرو.دیببخشدیگر

. دیرونمیصندوقيتودیگرپسدیبشناسدینتوامیهمرادیگريهاصندوق،دیشناختراصندوقکی
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