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قبل از شروع . کنممیاز دیوان شمس موالنا شروع 1656با غزل با سالم و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را 

باالتر رفتیم شکر خدا را بجا بیاوریم و بنده سپاسگزاري کنم از شما بینندگان 655اجازه بدهید با توجه از برنامه 

مین طور ه. آورندمیو بویژه از اعضاي گنج حضور که با یاري رسانی مادي موجبات ادامه این برنامه را فراهم 

کنند تا این برنامه هر میسپاسگزاري کنم از تمام همکاران خودم در هر جا که هستند که حداکثر کوشش شان را 

.چه مطلوبتر به شما ارائه شود

1656شمارةغزلشمس،دیوانمولوي،

کنمآسانراکاراینصبربههم****کنمدرمانرادردایندردبههم

خواهد از میو همین طور . شناسیممیکه همه ما آن را آیدمیزند که به نظر میان دردي حرف موالنا راجع به درم

اي یا از کیفیتی به نام صبر براي آسان کردن رهایی از این درد استفاده کند که مثل اینکه همه ما پدیده

کند و آن این است که ما یمو همین طور در همین بیت مجدداً مشکل انسان را در زمان حال مطرح . شناسیممی

وارد و وقتیافتیم به فرم، به بدن میشویم و میجنس هوشیاري یا خداییت یا جنس خدا هستیم از او جدا که از

در حالی و زمان هست و در آنجاهاشویم ذهن فضاي مفهوممیشویم به صورت هوشیاري وارد ذهن میاین جهان 

ي هاچسبیم به مفهوممیفرم و نامیرا و از جنس همیشه زنده هست، بیهوشیاري هستیم و هوشیاريکه از جنس 

. شویممیدهد به اصطالح با آنها هم هویت میذهنی که در واقع پنج حس مان و فکرمان به ما نشان 

شود از اصلش، میآورد و جدا میچسبد به یک چیزي و یک تصویر ذهنی موقتی بوجود میهمین که هوشیاري 

شود ولی حقیقتاً یک شخص یا فرد نیست، میگرچه من ذهنی بصورت شخص و فرد به ما ارائه . آیدمیدرد بوجود

اصل بازهم خداییت و هوشیاري است که . یک ناهوشیاري است، یک ناآگاهی است، یک تصویر ذهنی موهوم است

شخص است با توجه به آیدیمکه بنظر آیدمیبوجود ايتصویر چرخندهبنابراین یک . رودمیبه خواب ذهن فرو 

و آن شود، قرار است که درد به ما بگوید که یک اشکالی وجود داردمیاینکه این کار و ادامه این کار سبب درد 

شوند، مگر آدمهایی میایم، ولی بیشتر مردم این موضوع را متوجه ناشکال این است که ما از اصلمان جدا شده

.وضیح بدهد و اگر گوش بدهند بفهمند که وضعیت از چه قرار استمثل موالنا، اوضاع را به آنها ت

رویم و این میشویم و به خواب ذهن فرو میما به صورت هوشیاري از اصل هوشیاري جدا وضعیت از این قرار است

، یا مثل احساس گناه آیدمیآورد، دردهایی مثل رنجش حسادت، نگرانی ترس بوجود میخواب کابوس بوجود 
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نیستند، و میخبط، اضطراب اینها همه درد هستند، حس جدایی خودش، حس نقص این دردها دردهاي کاحساس

کنیم در توسعه این من ذهنی و حس این که ما یک شخص یا شخصیت هستیم دردها میپیدا هر چه ما بسط

مال دنیا بازهم حس کند از دانش و میشود ولو این که انباشته میشوند، تا یک جایی که فرد فلج میبیشر 

و این درد وجود دارد در انسان، پس این درد درد جدایی از اصلش است و قرار بر این است یا . کندمیخوشبختی ن

بوده که این درد او را هوشیار کند به این که چیزي غلط است و ما متوجه بشویم در حالی که در خواب ذهن 

. نه اینکه بمیریم. لمان زنده بشویم در حالی که این تن هستیمهستیم ما هوشیاري هستیم باید برگردیم به اص

گیرد قدم به قدم، میحاال وقتی برگشتیم دوباره آن هوشیاري شدیم که از اول بودیم این کار هوشیارانه صورت 

از این زمینه هوشیاري که . گیردمیشویم که فکرهاي ما را در بر میبنابراین ما تبدیل به یک زمینه هوشیاري 

گیرد میجنس بودن است، از جنس خداست از جنس زندگی است و از جنس اصل شماست همه چیز شما را در بر 

.افتدمیشوید در زیر، و فرم شما وضعیتهاي شما در شما اتفاق میو شما آن 

همین طور شود و این همان بینهایت خداست، و میاین زمینه بینهایت اگر به این زمینه بطور کامل زنده بشویم 

شوم دویست میابدیت به معنی بینهایت زمان نیست که بگویید که صد ساله . این زمینه از جنس ابدیت هم هست

شوم، نه این خسته کننده است، ابدیت در حالی که در این فرم هستیم در بدن زندگی میشوم هزار ساله میساله 

ه هست و ما شاهد این لحظه ابدي هستیم، این کار ما را کنیم به این هوشیاري زنده بشویم که همیشه این لحظمی

و ما بصورت ناظر که بسیار گفتیممیگفتیم یا شخصیت میگفتیم یا فرد میکند کامالً از آن چیزي که من میجدا 

شود از انرژي میکنیم وضعیت ما سیراب میکنیم وضعیت خودمان را نگاه میعمیق هستیم و عمق بینهایت حس 

شود، یعنی وضعیتها از انرژي و برکت مین تبدیل شدیم برخوردار آاین بینهایت ما که به طور هوشیارانه به که از 

. شودمیتابش برخوردار آن

این است که وقتی انسان بصورت که بارها گفتیم تکرارش هزار بار هم کم است آیدمیاشکالی که بوجود 

زمان بیفرم دیده شدنی نیست، فقط حس کردنی است زندگی، وبیمکان یعنیبیمکان،بیزمان وبیهوشیاري

کند فرم است و در زمان است و دارد از بین میکند، هر چیزي که تغییر مییعنی گذشته و آینده ندارد و تغییر ن

مان با زشویممیرود، ولی اصل ما تغییر ناپذیر است، پس این چیزي که بصورت هوشیاري ناظر ما به آن زنده می

این را فهمیدیم و حاال گفتم اشکال این است . فرم هم است و دیده شدنی نیستبیکند، میرا نیست، ومیتغییر ن
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کند میراه را گم ،بیندمیچون با عینک هم هویت شدگی و من ذهنی خواهد برگرددمیوقتی هوشیاري که 

.کندمیرد دوباره به جهان نگاه براي درمان د،کندمیتواند بشناسد و بنابراین درد را حس مین

خواهند بخوابند به فکر این میبرد، میترسند اضطراب دارند شب خوابشان نمیهمه درد دارند مثالً نگرانند 

کند این غیرت من ذهنی، براي زندگی اصالً مهم نیست که میافتند که فالنی پول مرا خورده من غیرتم قبول نمی

ساعت هزاران کیلو مواد 24گیرند و در هر میروند دکتر قرص میخورده، بنابراین پول شما را یکی خورده یا ن

شود، هزاران کیلو قرص آرام بخش مصرف میشود و هزاران لیتر مشروب الکلی مصرف میمخدر در دنیا مصرف 

به بیرون نگاه درد جدایی، و ما براي درمانش ،دردنگذارد، همامیشود براي این که من ذهنی ما را راحت نمی

. کنیممی

. گویدمیو موالنا حاال راه حل درمانش این است که ما به بیرون نگاه نکنیم و برگردیم، برگردیم به سوي اصلمان 

کنم، این درد اول هم به درد، درد میمن این درد را درمان ،شناسید، دوباره با این دردمیگوید شما این درد را می

اگر زندگی بخواهد خودش را از اینها ،االن من متوجه شدم چسبیدم به چیزهایی در جهانهوشیارانه است، یعنی 

پس به درد زایمان هوشیارانه من آن دردي که . این درد خوب است درد زایمان است،جدا بکند درد خواهد داشت

باید نش به جهان یعنی هر کسی به تناسب چسبید. کنممیاز خواب فکر از هم هویت شدگی بوجود آمده درمان 

.یک مقدار درد هوشیارنه تحمل کند

خواهی این کار آسان بشود؟ صبر باید داشته باشی، صبر فهمیدن یا درك کامل این حقیقت است که میگوید میو 

ما رفتیم چسبیدیم به چیزها، زمان گرفته که ما از ثانیه صفر که گیرد، مثالً زمان گرفته میدر جهان تغییر زمان 

گیرد میزمان . سی ساله و مقدار زیادي درد که از جنس ترس و اضطراب و حسادت و خشم انباشته کردیمشدیم

گیرد با خواندن این ابیات ما ببینیم که به چی چسبیدیم، مییعنی زمان . طبق قانون مزرعه که درد ما درمان بشود

.اد بکندزندگی ما را آزتوانیم،ما به عنوان من ذهنی نمیو اجازه بدهیم

دهد و این میدهد، سال دوم ده تا میبرد که میوه بدهد، سال اول دو تا سیب میو همین طور که یک درخت صبر 

کی خالص می ، در اختیار شما به عنوان من ذهنی نیست که عجله کنیددر اختیار شما نسیتهم دوتا و ده تا 

شوم یا با اتفاق این لحظه آشتی میموازي با زندگی ولی اگر این موضوع را قبول کنید که منشوید از دردها،

گذارم خرد زندگی از من وارد بشود و بتابد این برکت به درد من، هر چقدر طول بکشد در اختیار من میکنم می
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کشد میکشد شش ماه طول میدهم خدا هر موقع مرا آزاد کرد دیگر هر چقدر یکسال طول مینیست، من اجازه 

شوید میکنید و بتدریج که شما از خواب ذهن بیدار میکشد، اگر شما درست کار میطول نلولی هشتاد سا

افتد از شما، همین می،بخشیدمیاندازید مثالً یک رنجشی را میشوید، یعنی مثالً یک دردي را میهوشیارتر 

بینید و دیگر مینجش بعدي را بینید رمیکند بعد با نور آن فضا رنجش بعدي را میمقداري فضا در درونتان باز 

. بردمیولی کار شود بخشیدن دیگران، میبرایتان راحت 

مردم از درد . کنممیو با صبر این کار را آسان کنممیپس با درد هوشیارانه دردي را که در من ایجاد شده درمان 

گاه کنم، بروم سینما، بدوم به ترسم نگرانم بروم من یک سریال نمیگویند آي من میترسند میکنند، میفرار 

. د این درست نیستنکنمیفرار . بزنم نیم ساعت باهاش صحبت کنم، چه کتاب بخوانم مشغول بشوم آقایکی زنگ

نه این که . خوب بروروم،میکند می، یک کسی تهدید ترسممیشما باید به چشمهاي ترس نگاه کنید بگویید که ن

قبالً بود . ترسیمییک جایی تهدید ضرر است، خوب بشود، ن. شوممیبدبخت ذهن به من بگوید اگر آن برود من

رود که، میشوم، ولی آن از بین نمیدارم، ببینم کانالها چی دارند؟ القل نیم ساعت مشغول میمجله را بر ! ضرر

نه این راهش ...یا قرص بخورم یا یک خرده مشروب بخورم، خوب بخوابم حال دیگر، فردا صبح ببینیم،. آنجاست

. کنندمیمردم از درد فرار . نیست

خواهم نگاه میگویید من با این آدم با این پول با این رنجش با این خشم هم هویت شدم میآیدمیشما وقتی درد 

. کنیدمیکشید عقب بهش نگاه میشود؟ شما بصورت هوشیاري ناظرمیخواهم فرار بکنم، ببینم چی مینکنم 

تابانم روي میخواهی؟ آهان موازي شدم نور ایزدي را میگویی؟ از جان من چی میباشنده چی درست مثل یک 

تو یک درد هستی که در اثر اشتباه من ایجاد شدي، من قویتر از تو هستم من از جنس خدا توهم هستی توتو،

.هستم، من از جنس این لحظه هستم، تو توهمی

یک کسی . کشیدمیکنید، یعنی درد هوشیارانه میکنید و صبر میفرار نکنید ازشمیپس با درد درد را درمان 

. دانم درد خواهد داشت صبر لحظه به لحظه صبر، در هر کاري هم همین طور استمیمعتاد است بگوید که من 

رم بیدارم ممیکند بیا مرا بخور، بر مییک کیک شکالتی گذاشتند آنجا و من اضافه وزن دارم هر لحظه دعوت 

پس از یک مدتی میلش را از . روممیکنم نمیخورم، لحظه به لحظه صبر میکنم ولی نمیکنم نگاه میقایمش 

کند و آن میپس موالنا دوباره مسئله انسان را از یک زاویه دیگر نگاه . همه چیز همین طور است. دهممیدست 
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کند یک شخص است به نام من میاشتباهاً فکر دردش این است که هوشیاري بوده االن . اینکه انسان درد دارد

این درست نیست و خواهد درمان کند میاین درد را با فرار و با دارو و با چیزهاي بیرونی و هیم طوري حاال،ذهنی

کند درد را اضافه میمن ذهنی درد را درمان ن. خواهد درد را درمان کندمین با من ذهنی وچ. صبر هم ندارد

. کندمی

باید توي سرش . گوییم من ذهنی دشمن شماست؟ نهمیآیا آن چیزي که .مطلبی را هم توضیح بدهیمکیحاال

من ذهنی براي این ایجاد . کنید براي آنچه که هستاش فقط باید شناسایی. باید باهاش دعوا کنید؟ نه. بزنید؟ نه

کند و رفتن و هم هویت میه این درد ایجاد وقتی بشناسید ک. شده که درد ایجاد کند که با درد شما متوجه بشوید

مردم . دیگر کشتی گرفتن و لعنت فرستادن فایده ندارد، شیطان هم همین است،شدن، همین کافی است

. گویند لعنت بر شیطان، نهمی

کند به کارهایی که ضرر دارد، خودش هم به میاین است که ما را دعوت اش دارد وظیفهاي هشیطان هم یک وظیف

در یک کاري است، ولی چون دل ما ما گفته، اگر یادتان باشد سه تا آیه آورد موالنا و گفت که خدا در هر لحظه

تواند این لحظه ما را آزاد کند در یک کاري است که همیشه در یک کاري میکنیم که خدا میشک دارد ما باور ن

. خواهد تغییري روي ما بدهد حواسش به ما استمیاست که 

کار بد، تو قدرتت بیشتر کنم به یک هم هویت شدگی به یک میگوید من تو را دعوت مید هم گفت که شیطان بع

از من است اگر بیایی تقصیر خودت است، من فقط اینجا هستم که تو را بچسبانم به یک چیزي درد بیاید تو 

ي، و اگر چسباندم تو را به یک چیزي شومیو شناسایی کنی از شر من راحت میبفهمی، اگر تو این موضوع را بفه

و درد آمد دیگر گله نکن، تازه آن موقع چون مسئول تو بودي و قدرتت بیشتر از من است از من چیزي نخواه، تازه 

گفتی میخواستم تو را دعوت بکنم تو باید میگویم از تو متنفرم؛ براي این که من میآن موقع از من گله کنی من 

یعنی اینها خالصه آموزش موالناست که ما داریم به الفاظ مختلف . استآمدي تقصیر خودتحاال که،آیممین

.گوییم و ساده شدهمی

کنمدلدارانوقفجانودلیا****گل وآبزینجانپايبرآرمیا

پاي جان رفته تو آب و گل هم هویت شدگی، درست مثل اینکه آدم راه مشخص است دیگر پس پاي هوشیاري

خوب چه کار باید بکند؟ در عمل شما . رود توي گلمیدیده گل است، تا زانو میافتد یک دفعه تو گل، نمیرود یم
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بعد هر ،افتادید دیگر وضعیت این لحظه را بپذیرید. توي گل تا زانو، اول باید بپذیرید توي گل هستیدوقتی رفتید 

کنید به کار ببرید هر میزندگی هستید و با وضعیت فعلی آشتی در حالی که تسلیمآیدمیکاري که از دستتان بر 

و راننده می افتاد توي جوب در یخ بندان، مییادم هست در ایران اتومبیل . کاري که بلدید، از گل بیآیید بیرون

اده اتومبیلم توي جوب افتحاالتسلیم معنیش این است که شما بگویید . افتاد دیگرآمد پایین عصبانی می شد 

با تدبیر زندگی در حالی آیدمیولی االن هر کاري از دستم بر گیرم میپذیرم و حاال از این موضوع چیزي یاد می

.آورم بیرونمیبرم و اتومبیل را از جوب میکه موازي با زندگی هستم بکار 

حمایتی نبوده، ما را از جامعه،رفته توي ذهن، تو خانواده عشقی نبودیمو االن هم همینطور شده هوشیاري آمده

تا زانو که سهل است تا کمر رفتیم توي گل، حاال این گل گلِ هم هویت شدگی با ،گفتار بزرگان مطلع نکردند

را یعنی خودم را بطور ام پاي جانم را یعنی هوشیاري. چیزهاي این جهانی مثل باورها مثل مادیات و دردهاست

اگر شما بلدید . اریم باید از این آب و گلِ هم هویت شدگی بیآورم بیرونکلی، من که این بدن نیستم من هوشی

موازي با زندگی بشوید لحظه به لحظه زندگی خردش را وارد ذهن شما بکند و عمل شما بکند و بگویید که 

یا نه . یروندانم با من ذهنی نیایید بیرون تا زندگی شما را از آب و گل هم هویت شدگی با درد و باورها بکشد بمین

. بلد نیستید این کار را؟ دل و جانتان را وقف آدمهایی مثل موالنا بکنید

شوم به آموزشهاي موالنا، حاال میدانم چون من ذهنی دارم، پس من بسیار متعهد میدانم که نمیگویید که من می

به حضور زنده شدن . انددلداران کسانی هستند که به حضور زنده شده. یا بزرگ دیگريیک مثال است دیگر

روي پاي ) آب و گل هم هویت شدگی(یعنی چی؟ یعنی بصورت هوشیاري هوشیارانه از این آب و گل آمدند بیرون 

و ریشه بسیار عمیق پیدا کردند و همین طور که امروز خواهیم دید از این فضاي ذهن اصلشان زندگی قائم شدند

کند که هوش از سرشان میدر جهان مادي آنها را چنان جذب نهیچ چیزي،اندو هم هویت شدگی خارج شده

.برود عقل از سرشان بپرد، دائماً ناظر به اوضاع جهان هستند، همین طور اوضاع خودشان

فهمیم میخوانیم میما در این برنامه موالنا را . کنیممیکه ما داریم االن . کنممیمن دل و جانم را کامالً وقف آنها 

کنیم پس شما دل و جانتان را وقف دلداران میگیریم، و پیاده میکنیم بیشتر یاد مینیم، هی تکرار کمیعمل 

آیید بگویید فالن باور، فالن هم میبزرگترین دلدار خداست، اگر شما مزکزتان را وقف او بکنید، یعنی ن.کردید

وزش موالنا هست و گفتم بزرگترین گویید این آممیشما . هویت شدگی مادي و زیاد کردن آن مرکز من است
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کنید، و این کار همیشه با تسلیم میدلدار خداست و خدا را و عدم را یعنی در نتیجه این فضاي درون را هی باز 

گوییم وقف آن طرف است نه این طرف، تا به میشود پس این مرکز شما میشود باز میگیرد، هی باز میصورت 

دل ما وقف این طرفی بوده وقف جهان بوده این را پسدل ما بوده ز ما بوده، یعنی حال هم هویت شدگیهاي ما مرک

.گیریدمیما باید درك کنیم، و بگوییم که این اشتباه بوده، از این اشتباه یاد بگیریم که شما 

کنمسلطانهمانشمعخدمت***اَلَستشمعازستمپروانهداغ

خواستهخداوقتیالستشمع، الستشمعدورکه، دیگرهستیمیاريهوشاي هستم،من یک پروانهگویدمی

گذارندمیدامدارانیاکشاورزاناینراداغ. استگذاشتهداغییکمنروي، زندگیابتدايکنداظهارراخودش

اوازیوقتزندگیاولروزیعنیالستروزکهبودهاینماداغ،ماستهوشیاريهمینماداغ. مثالًحیوانشانروي

،هستمادرهنوزداناییاینو. بلهگفتیمما؟منیجنسازتوکهاستپرسیدهماازخداآگاهانه، شدیممیجدا

توانیممینهستیماومالوداریمرااوداغوهستیمخداجنسازمادرکههوشیاريبصورتهستمادردانایی

. باشیمکسیمالباشیمجهاناینمال

ماعالمتاینوداغاینخاطربهیعنی، داریمرااودوستیداغ، داریمرااودانایی، هستیماوالمکهحاال

عشقاینوهستیمپولعاشقمااینکه. باشیمدیگريچیزعاشق، باشیمداشتهدوسترادیگرچیزتوانیممین

. بیتاینطبقاستزندگیقانونعکسیعنیاستغلط. استغلطاینباشدمامرکزپولکهاستشدهسبب

هستیدخودتانعاشقهمپس.هستیدزندگیهمخودتان، هستیدزندگیعاشقیعنی. داریدزندگیهرمشما

شماکهاستغلطکاراینیعنی. باشیدذهنیتصویریکعاشق، باشیدمقامعاشقتوانیدمین. هستیدخداهم

همعاشقذهنیمنتادو، بشوددیگرشخصیکاشقعشخصاینبعدباشیدشخصبعنوانذهنیتصویریک

.استاشتباهراهاین. کشیدمیدردشودمی،چیزينوهمچشودمین، بشوند

مایعنی. استزندگی، خداستسلطان. سلطانآنبکنمراخداشمعخدمتبایدمنکهگویدمیهمینبراي

، شمعاین. کنیمروشنرامانشمعبرگردیم، ذهنینمبعنوانشدیمشخصیک رفتیماًموقتحاالکهاینجاآمدیم

پس. داردبزرگشمعیکهماو. استسلطانآنشمعخدمتدرشمعاینحاال. ماستخدمتوسرویسشمع

سرمانچیزهااینگوییممیما. شودمیندیگرجور،کندمیپخشجهانبروگیردمینورشمعآناز، شمعاین

یکمناینکهبراي؟دهدمیجلوهترمهممردمبینمراچیزيچه؟کندمیزیادترمراپولچیزيچه،شودمین
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آرزوياینوباشدمهمترباشدبهترهامنۀ هماز، کندجلوهبزرگتربیشترهرچهبایدمناین، هستمذهنیتصویر

درستباروزبهروزنکهایبراي؟چرا. استغلطدانیدمیاستسالتانپنجاهاگرشما. استغلطاین،استمن

، خواندنددرستانیهابچه، شدیدداربچهاستشدهزیادترتاندانشاستشدهزیادترپولتانوضعتانکردن

؟استنشدهبیشترامکاناتتانمگر؟چرا. استشدهبدتر، شودبهترزندگیاینکهعوض

اینبهبیاییدکهاستبودهچیمنظورتانانیددمیناینکهبراي. کنیدمیرادنیامصنوعیشمعخدمتاینکهبراي

ایندروکنیدانباشتهدهیدبنشانمردمبهکنیدبمهمراآن، بسازیدشخصیکبیاییدبایدکردیدفکر. جهان

ازماراکیفیتشوزندگی. استزندگیضدشدنهویتمهاین. استکردنانباشتهاین. کنیدزندگیهممیان

. شودمیمترکزندگیکیفیت، امکاناتشدنبیشترموازاتبهکهبینیدمیکهاستمینهبراي. دادیمدست

کاشايگویدمیکندفکردرستبنشیندسالگیپنجاهدر، نشدهآزادیانشدهآزادترذهنیمنازکهکسیهر

شوخی. یدیمخندمیگفتیممیدوستانمانبا. بودخوبچقدربودمدانشجوکهموقعآن. بودمسالهبیست

رابیت؟چرا.آوردمیجوابشمابرايچرا؟چرا. بخندمتوانممیناآلن، دلمتهازبخندمتوانستممیاقالً. کردیممی

آدمهرگویدمی. دردکدامبگویداولبیتدردهدمینزحمتخودشبهحتیموالنا. کنیددقتخوب. بخوانید

کهاي هعجلآنعکس،نداريکهصبري؟صبرکدام. کشیمیاآلنکهدرديهمان. شناسدمیرادردخردمندي

بله. داري

کنمقربانپِیشدارمدلییک****سوخته اینبرِشدمهمانعشق

هستمپروانه،منرويگذاشتهعالمت. استخوبکهبله؟استبدیااستخوبداغاین. دارمراخداداغمنبله

نکنیدفکریکدفعهشما. استخوبخیلیسوختگیاینولی. دارمهنوزراسوختگیآن. سوختمگشتممیشدور

بالهاي. هستیمپروانههمان، جهاناینبهآمدیممااًاتفاق. سوختبالشدفعهیک،گرددمیشمعیکدورپروانه

بلندکه. هویتیمهمباهاشکهماستدانش، ماستماديامکاناتوماستمالهمینمابال. درآوردیمجدید

.استمصنوعیبالهااین. داریمهمبالودانیممیگوییممیوذهنیمنبعنوانشدیم

بالهاياینزندگیعشقوزندگیخرد، شیارانهوهبشودوجودتانواردزندگیخردبدهیداجازهاگراًاتفاق

راموالناابیاتاینویدکنمیگوشرابرنامهاینکهبتدریجشمایکدفعهاینکهبراي. سوزاندمیرامصنوعی

رفت؟کجامنادعايکهبگویدخودتانبهاستممکنشما. نداریدادعاکهبینیدمیسالیکازپس، خوانیدمی
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چیادعاآن .کنممینگاهطورهمیننشینممیساکتاالن،کنمثابتبگذاریددانممیگفتممیرفتممیجاهر

خداییکهايپروانه. آنجاستهنوزمااصلیبالهايبسوزدمصنوعیايباله.سوختتانمصنوعیبالهاي؟شد

. داردهمالستشمعداغاستپروانههنوزسته

، جهانبهرودمیهوشیاريوقتییعنی. خداستباشدنیکیعشق. ماستمهمانعشقکهگویدمیخالصه

دوبارهآیدمیوهاشدگیهویتهمازکندمیدورراخودششودمیدوروگرددمیبرشودمیبیدارشیارانهوه

،درختمثلنیستنباتاتمهمان،نیستحیوانمهمان. استعشقاین،شودمییکیخدابا، شودمیخودش

بزرگترۀ خان،کنیمفراهمامکاناتذهنیمنبانیستالزمهمما. استسوختهمنمهمان،نیستجماداتمهمان

قائمخودتانروي، ماديجهانازشویدببیدارفقطاستکافی. نهاستشدهاممهمانعشقاینکهبرايبخریم

خودتانبهمتکیاآلنبودیدجهانبهمتکیقبالً. راشیاريوهکنیدشناساییشیاريوهبصورتیعنی، شوید

بشودآگاههوشیاريازهوشیاري،هستیدخودتانرويمتکی. کندمینفرقهستیدخدابهمتکییاهستید

. کندمیپیداعمقیکدفعه

خودش که ناظر به این فرم ازشدهآگاههوشیاريبصورتماولی.گفتمباشدبایدمابعدچهار، بدناینفرماین

قبالً زندانی این بدن بود پس من آمدم که . افتدمیاست اینقدر وسیع شده که دیگر این بدن هم توي آن اتفاق 

. مهمان تو هستم؟ايگوید که آمادهمین بدو تولد براي این کار آمدم و عشق از هما. عشق پیش من مهمان بشود

کنیم، دانش من هنوز زیاد میبه جهان نگاه اش حاضري برگردي دوباره هوشیاري بشوي؟ ما همه! گوییم نهمی

. نشده بگذار چند تا کتاب بخوانم

کنید، دانایی ذهنی پیدا میا که دانایی زندگی پیدا ننه از اول تو استعداد این کار را داشتی، با کتاب خواندن شم

پس ما سوخته هستیم یعنی همان نشان کنید آن هم الزم است در جاي خودش آن هم کاربرد خودش را دارد، می

داغ را داریم، عشق هم مهمان ماست حاال من هر دلی دارم هر هم هویت شدگی دارم باید پیش او قربان کنم، 

. با خدا به هر چیزي که چسبیدم شده دل من آن را باید رها کنم برود، بگویم عشق بهتر استیعنی براي وحدت 

، در این بحر در این بحر همه چیز بگنجدشود ومیبیاید این دل شما بینهایت ؟ عشقآیدمیچرا عشق نخوب

ي هاه زندگی ما به انباشتگیکنیم کمیشود؟ براي این که هنوز نظر به بیرون داریم، هنوز فکر میچرا بینهایت ن

!آیدمیمن تا دانشم زیادتر نشود که عشق ن! آیدمیام بزرگتر نشود که عشق نمن تا خانه. بیشتري نیاز دارد
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تواند در ده سالگی بیاید و این مرکز را اشکال میعشق . که این دل را قربانش کنیدآیدمینه خیر عشق موقعی 

اندازید دور، حاال مرکز مادي را اگر خیلی توسعه نداده باشیم، اگر میشما کند، موقعی که مرکز مادي را 

سبند، و زودتر آن دل چمیآگاه کنیم، آنها دیگر زیاد نهایمان را درست تربیت کنیم، اگر از این پدیدههابچه

آن بچسب به دردهاي ولی وقتی مثل ما هی به این بچسب به .. .هم هویت شدگی با اسباب بازي وبا حاال لو راوکوچ

.ماندمیسب این درد مثل سیمان بین آجرها چحاصل از آن هم ب

رود قایم میکند میدهد ما را اذیت میهی خودش را نشان ، شودمیدرد موذي ترین قسمت ماست پنهان هم 

چی شد چرا من گوییدمی. کندمیشود ما را گیج میوقتی ظاهر . شودمیاي کجا رفتی؟ بعد دوباره ظاهر . شودمی

وقتی خودش را . شودمیکند قایم مییک پنج دقیقه ده دقیقه یک روز باز دوباره فرار ؟اینقدر خشمگین شدم

روي؟ نروي میکجا داري . خواهم تو را قربان کنممیدهد باید بگویید تو قسمتی از دل من هستی من مینشان 

شما باید قبول . د فرار کنید از دردهایتان همان بیت اول گفتشما نبای. در ضمن با تو هم دعوا ندارم! قایم بشوي

کنید که من رنجش دارم به خاطر خودتان به خاطر این که به کیفیت برسید، به خاطر این که با خدا یکی بشوید به 

.گذاردمیدرد نخاطر این که بتوانی برگردي بسوي خدا، 

کنماَنبانایندرنموارشگربه****میاو کهگویدگربهچوناگرنفس

دانم که هم هویت شدگی دارم و با درد میگوید که در این فرایند که من ناظر ذهنم هستم و میاَنبان یعنی کیسه، 

. نفس خود من یعنی من ذهنی من مزاحم من خواهد شد.کنممیکنم و دارم صبر میهوشیارانه دردهایم را درمان 

کنید یک گربه هم آنجا نشسته میشما نشستید دارید یک کاري . گربه استولی اثرش روي من به اندازة میاو یک

م خیلی دخواهم قَمیگوید من دانا هستم میمن ذهنی ما . یعنی چی؟ یعنی این مزاحم خواهد شد. کندمیمیاو 

.بلند باشد، چون در مقایسه خودم با دیگران هستم

داند خیلی چیزها را میعقل ناقص خودش را عقل زندگی ،ع شدهداند از زندگی قطمیالبته ن. از زندگی قطع شدم

اگر شما تصمیم بگیرید روي خودتان کار کنید با همین گنج . بیندمییعنی همه چیزها را اشتباه ،بیندمیاشتباه 

ر بطو. کندمیي ذهنی دیگران، هر دو را موالنا مطرح هایکی هم من،شودمیحضور یکی من ذهنی خودتان مزاحم 

یی پیدا کند که شما دیگر هاممکن است راه. گربه ذهن مزاجم شما خواهد شداین قطع و یقین بدانید که این میاو 

کند به کوچک شدن این من میموالنا را گوش ندهید، حتی به گنج حضور گوش ندهید، متعهد نشوید وقتی شروع 
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شما ،آورد که شما را ناامید کندمیاتی بوجود کند، اتفاقمیکند، خیلی موذي است راه پیدا میذهنی مقاومت 

شما . این مزاحمتش به اندازه میاو گربه است: گویدمیگوید، مینباید ناامید بشوید ببینید موالنا خیلی خوب 

.کندمیکنید گربه آمده سر و صدا مینشستید دارید کارتان را 

مفسران خواندم من در بعضی از توضیحات. خاندندچرمیکردند و میگوید همین طور که گربه را در کیسه می

اند که منظور از در کیسه کردن کردند برخی گفتهمیاین کار را مثالً مثنوي که در زمانهاي قدیم به عنوان تفریج 

ولی چرخاندن بهتر معنی . کردندمیدور رها بردند جاي میگذاشتند و میکیسه تويگربه این است که گربه را 

چرا؟ با یک بار . کندمیخواهید دید که ذهن میاو میاو ،شما االن اگر بکشید عقب ناظر ذهنتان باشید. دهدمی

رود مخصوصاً دردهاي ما، ما خشم میعقب کشیدن بصورت شاهد و ناظر ذهن را نگاه کردن من ذهنی از بین ن

رود، اینها میب کشیدن از بین نداریم ما رنجش داریم، ما کینه داریم، ما اضطراب داریم اینها که با یک عق

ولی هر موقع .دردهایی هستند که ما با اینها هم هویت ایم، اینها بصورت گربه و میاوش مزاحم ما خواهند شد

.توي ذهن بچرخدمزاحم شدند بگذارید توي همان ذهن بصورت حضور ناظر نگاه کنید بگذارید 

چرخد میچرخد، زمین هم دور خودش میبیند که زمین میا آنج،رود باالي جو زمینمیدرست شبیه انسانی که 

چرخد، و آن باال خواهید دید که میگوییم دور خورشید، ولی دور خودش بچرخد حاال میهم در یک مداري 

کنید وقتی باالي جو زمین باشید این است که رخدادهاي میاي که شما مالحظه تابد، پدیدهمیخورشید همیشه 

افتد روي زمین چون آن قسمتی از زمین که میو روز اتفاق اثر ندارد، خواهید دید که مرتب شبزمین روي شما 

بنابراین اگر . ولی آن باال شما دچار شب و روز نیستید. مقابل خورشید است آنجا روشن است پشتش تاریک است

چرخد میاو هم میهم توشچرخد، این گربهمیبینید که ذهنتان میشما بکشید عقب و ذهنتان را نگاه کنید 

. کند ولی روي شما اثر نداردمی

؟گویید شب و روز است به من چهمیگوید شب و روز است ولی شما آن باال میکند میکند قضاوت میخوب و بد 

کند یک قسمتی از زمین فرض کنید میاگر یک فضانوردي ان باال نگاه . براي اینکه براي من همیشه روز است

صورت اگر بصورت حضور ناظر ذهنتان را نگاه کنید آنجا یک ضرري. ود روي آن اثر دارد؟ ندارد کهخراب بش

دالر از دست دادم، دادي که دادي چه کار کنم 5000امروز ،گوید این ضرر استمیدهدمیبگیرد که ذهن نشان 

قبالً آن تو بودم . کنممیبینهایت نگاه دالر سود بردم، بپرم باال؟ نه، به صورت حضور ناظر با عمق 5000؟که دادي
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شما گربه نفس را .افتد روي آن هم اثر داردمیمثل اینکه فضانورد آمده روي زمین، هر اتفاقی روي زمین 

یا میاوش ،شودمیمیاوش قطع ،گیردمیسر گیجه ،شودمیتوانید در کیسه بکنید و بچرخانید، این گربه گیج می

:گویدمیکند موالنا، میین توصیه را در مورد آدمهاي دیگر هم. روي شما اثر ندارد

کنمگردانوچرخشدردرکشم****سري گرداندکههرملولیاز

حال است، تمام آن خاصیتهاي من ذهنی را که ما بیملولی همین من ذهنی است، ملول است افسرده است،

مثالً فرض کنید یکی خشمگین باشد، . استملولیاسمشکهآیدمیشناسیم جمع کن یک حالتی پیش می

استرس داشته باشد، نگران باشد، مضطرب باشد، احساس گناه بکند، احساس خبط بکند، حسود باشد مرتب 

و میل داشته خودش را با دیگران مقایسه بکند، به ضرر دیگران راضی بشود غیبت بکند، مرتب قضاوت بکند،

ص بکند، حرص داشته باشد همه اینها را داشته باشد، چه حالی دارد ملول باشد با چیزها هم هویت بشود، حس نق

ست، هااین ملولی مرکز انسان.است دیگر

نفر آدم دوست و رفیق هستید یا فامیل هستید، شما شروع کنید روي 20حاال سئوال اینجاست که اگر شما با 

گذارند شما براحتی کار کنید؟ نه از میدارند شان در مرکزشان ملولی خودتان کار کردن و این بیست نفر همه

بر کنند، میکنند فکر میپایگاه ملولی آنهایی که مرکز ملولی دارند از آن مرکز با فکر و احساس آن هی عمل 

یعنی سرش را با آن مرکز این ور و آنور کند، با عقل آن، چه عقلی دارد؟ پس شما باید آگاه باشید گرداند سري

یعنی چوب الي . دانید االن باید چه کار بکنید این آدمها مزاحم شما خواهند شدمیاطرافتان و شما اگر ملول است

. چرخ شما خواهند گذاشت که نگذارند شما به حضور برسید

شود سیم حضور آنها هم به میکنم، حضور شدیدتر من سبب میگوید من حضورم را شدیدتر میدارد موالنا 

دید که شما در یک گوشه اتاق یک پیانو بگذاري یک سیم خاص را به ارتعاش در بیاوريدی. ارتعاش در بیاید

اگر شما در . کندمیبینی که این یکی پیانو که این سر اتاق است همان سیم همان نت دارد ارتعاش میآیی می

رتعاش کردن، عارفان کند به امیسیم حضور زندگی آن آدمها شروع ،دلتان سیم حضور را به ارتعاش در بیاورید

.این خاصیت را دارند

بینید که میدر شما واکنش و رفتار منفی بوجود بیآید شوند از پهلوي شما بجاي این کهمیرد عارفانی مثل موالنا

حس زندگی کردید، یک لحظه به شما این حس دست داد که اي من از جنس زندگی هستم و . حس آرامش کردید
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یا نه حضور شما شدیدتر باشد با ناظر بودن بر . کنندبکه آنها هم گربه شان را توي انبان شودمیهمین کار سبب 

یعنی در ذهن خودشان، . چرخندمیخیلی مقاومت کنند آنها تو انبان خودشان شند توانند شما را بکمیآنها، آنها ن

د با صبر، مواظب من ذهنی خودتان و خواهید درمان کنیمیپس شما که درد را .توانند اثر بگذارندمیروي شما ن

. رودمیدیگران باید باشید، نباشید زحمتتان هدر 

که بارها گفتیم تکرارش ضرر ندارد، دیگران را هم دعوت کنیم ،یکی از حالتهایی که آدم مواظب نیست این است

ه راحتی عالقمند یا فشار بیآورد، اي مردم بیآیید گنج حضور گوش بدهید، نه کسی که مرکزش ملول است ب

شود به گنج حضور، مگر اینقدر فشار آمده باشد بهش یا حضور شما اینقدر قوي باشد، با این حضور با ارتعاش مین

را، براي این که وقتی یک من ذهنی اش یعنی نه ذهنش را، نه من ذهنی. زندگی بتوانید دل او را به لرزه در بیاورید

. آورد؟ من ذهنیتان و دردهایتان رامیکدام قسمت شما را به ارتعاش در شودمیپر از درد از پهلوي شما رد 

کنند همدیگر را پیدا میدر یک مهمانی بزرگ دو تا من ذهنی پر از درد که با یک ارتعاش با یک فرکانس ارتعاش 

کنند فوراً میبینید که شروع کردند به بحث و جدل باهم، دو تا آدم عشقی هم که به زندگی ارتعاشمی. کنندمی

بینید که میکنند، شما اگر به حضور زنده باشید و این ارتعاشات را بیرون بفرستید یک دفعه میهمدیگر را پیدا 

.خواهید همسر پیدا کنید آن همسري که از این جنس است پیدا شد به شما کشیده شدمی

کند بسوي میکه با درد شما ارتعاش می، یک آدکنیدمیاگر از من ذهنی پر از درد باشید که این را دائماً مرتعش 

گویید من هم شما را دوست دارم، غافل از این که میگوید شما را دوست دارم، شما هم می. شودمیشما کشیده 

اگر کسی از فکر ملولی . گیریم از ملولی عمل نکنیم، فکر نکنیممیپس ما یاد . شودمیدو تا درد دارد عاشق هم 

و هفته .ه حرفش گوش ندهید حواسمان به خودمان باشد، خودمان زیر نورافکن خودمان باشیمکند بمیعمل 

خوانم دوباره، خیلی از ملولها ولو اینکه کاالي موالنا هم بخواهند از ملولی میگذشته این بیتها را خواندیم سه بیت 

.خواهند مشتري نیستندمی

834بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

جو کالهومشتريکسآننیست***تو زخواهدمیالهکملولیاز

روید، مثل آن کسی که میتان سر رفته روید حوصلهمیوقتی شما این مرکز درد را نگه داشتید کالس موالنا هم 

کند میفقط براي گذراندن وقت و مسخره کردن رفته، هم خودش را مسخره ،رفته بازار میل ندارد پیرهن بخرد



Program # 656گنج حضور656برنامه شماره 

16: صفحه

خواهید؟ کاالي موالنا را؟ یا مشتري و کاالجو هستید؟ میه را، شما از خودتان بپرسید از ملولی کاال هم فروشند

گویید میکنید میکنید، رویش تأمل مینویسید تکرار میشنوید میاگر شما این ابیات را . کاله یعنی کاال؛ متاع

دهید خودتان را میکنید تغییر میعمل شود؟ واقعاً بهش متعهد هستید؛ میاین به کدام قسمت من مربوط 

سریال فالن جایش دارد :گوییدمیکنید بعد میاگر نه که مثالً شما یک ربع به این برنامه گوش . مشتري هستید

شما که مشتري نیستید که، جاي دیگر برنامه نبود یک ربع این برنامه .شود حاال برویم آن را تماشا کنیممیشروع 

براي این که چندتا بیت حفظ کند برود به دیگران بخواند بگوید که فقط یا نه کسی موالنا بخواند . را تماشا کردم

من ذهنی موالنا خوان هم بهتر از من ذهنی . اش را بزرگتر کندخواهد که من ذهنیمییعنی . خوانممیمن موالنا 

. ضافه کنیدبه عنوان یک امتیاز یا یک صفت به خودتان ا. خواندمیاست که موالنا ن

کنم من درد دارم، من براي یک کاري آمدم میکنم، درك میخرم، عمل میگویید من مشتري هستم و میشما 

کند تا بتواند خردش را عشقش بخواهد من را به خودش زنده میخدا ،من باید در خدمت شمع الست باشماینجا،

فقط براي خوردن و خوابیدن و کارهاي دیگر که . ش کندرا و برکتش را از طریق من به این جهان پخاش را و نیکی

رود باال من میسال، سن هم که هر چه 90سال، 80ام به این جهان، وقت من کوتاه است، حداکثر دیگر نیامده

بلی . این است که آدم در ده سالگی به حضور برسدکاربهترین. شودمیتر شوم ذهنم ضعیفمیتر ضعیف

بادپیموداو؟پیمودکیجامه***داد بازودیدبارصدراکاله

کنید یا واقعاً متعهد هستید؟ یا کاال را میخوانم ببینم شما از پایگاه ملولی گوشمیبه این دلیل این سه بیت را 

کنید؟ یا نه صد میعمل و رود میکنید و اینجا میکنید در خودتان، درونی میخرید نصب میخواهید بخرید؟ می

کینه ! خریدمیصد بار موالنا به شما گفته رنجش را ببخش، ن. ایداید ولی دوباره باز دادهر یک موضوع را خواندهبا

کنیم میزنیم به هر عملی که میاست که به هر حرفی که میکینه مثل س،نداشته باش، کسی که کینه داشته باشد

تعصبات مذهبی داري بر اساس ر اساسکینه را که بو مثل بادم پوك کاشتن است اینکندمیریزد و آلوده می

دهی؟میبراي چی پس !اي داري هر چی، حلش کنتعصبات شخصی داري خانوادگی داري قبیله

او پیراهن را نخرید، کی ؟اوپیمودکیجامهگوید میبراي همین !دوقت نداری. شود بابامیحاال ببینیم چی 

هر کسی در .باد یعنی چیزهاي بیهوده، وقت را تلف کرد!باد پوشیدشید؟ کی پیراهن حضور پوپیراهن پوشید؟

تواند بکند، تا زمانی که خرد زندگی خرد خدایی، عشق میهیچ کاري ن. کندمیمرکزش درد دارد دارد وقت تلف 
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ان و خدایی، لطافت خدایی برکت خدایی از آنور در این لحظه از شما عبور نکند به این جهان نریزد به فکرت

پیماییم، زحمت میهمه ما باد . اش ضرر است مطمئن باشیدهمه. آیدمیعملتان نریزد هیچ کاري از شما بر ن

. آوریم توش درد هستمیکشیم ولی هر چه بوجود می

خواهید گلستان ایجاد میکند، یعنی چه؟ یعنی شما یک هدف عالی دارید میگویند وسیله هدف را فاسد میبلی 

ر است یا از باید ببینید که این لحظه هوشیاریتان از جنس حضوي خوب تربیت کنید،هاخواهید بچهمیکنید، 

توانید این کار را میمن ذهنی دردناك است نجنس من ذهنی دردناك؟ اگر از جنس کینه است، رنجش است،

. ست با شخص شماستبکنید و مسئولیت هوشیاریتان در این لحظه که مال من ذهنی است یا حضور است با شما

دهید؟ وقت میکنید پس میروید قیمت میخرید؟ چرا میچرا کاال را ن. توانید مالمت کنیدمیهیچ کس را ن

.شودمیخودتان تلف 

و چه آیدمیکند چه بالیی سرش میکند و عمل میخواهم توضیح بدهم که کسی که از مرکز ملولی فکر میفقط 

شما رئیس یک گروهی هستید یک جایی هستید باید تسلیم باشید باید از . بیآوردتواندمیبالیی  سر دیگران

شما مسئول . دهند دست شماستمیشما گوش حرف سرنوشت این آدمهایی هم که به . خرد زندگی استفاده کنید

که چه تان در این لحظه هستید که باید از جنس حضور باشد، باید بگذارید خرد زندگی به شما بگوید هوشیاري

.چیزي خوب است نه ستیزه نه مقاومت، نه حرص که شده مرکز ما

سرسريگَنگلیمزاحکو***مشتري فَرّوکَرّوقُدومکو

یک کسی نشسته توي ؟ مسخره بازي یک آدم مسخره سرسري کجا؟گوید قدمها و شکوه و جالل مشتري کجامی

اس بخرد، شما هم دارید قدمش مبارك است، این مشتري خواهد لبمیآمده واقعاً فروشد یکمیمغازه لباس 

ش یاد بگیرد، خودش را تغییر خواهد این درس را بگیرد ازمیموالنا هم درس داده یک کسی . شکوه و جالل دارد

شکوه و . خواهم کوچک بشوممیاصالً . شوممیاش را بیندازد رنجشش را بیندازد، نگوید من کوچک کینهبدهد،

پرسد آقا این چنده؟ آن چنده؟ چرا میبیند یک آدم آمد تو، مینشسته م کجا؟ حاال آن لباس فروشجالل این آد

آورد وقت آن فروشنده هم میمسخره بازي در ،گویدمیاین قیمت است؟ براي مسخره آمده، بعد هم یک چیزي 

متعهد نیست براي مزاح و ن کسی که به آموزش موالناآ. کردمیاگر آن نبود به کسان دیگر توجه .گیردمی

نباید این کار را . کندمیمسخره بازي گوش برايکند، یعنی هر کسی که متعهد نیست میمسخره بازي گوش 
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هر چه شما دیرتر بر گردید به گذارد، میآن شخص سر خودش کاله . ما درد داریم درد را باید درمان کنیم. بکند

سخت ،توانید برگردیدمیاگر زیاد اصرار کنید ن. د به ضررتان استاین لحظه و روي هوشیاري حضور قائم بشوی

به این 30و 20سالگی بین 20سالگی 15سالگی در 10چقدر خوب است که انسانها در سنین جوانی در .شودمی

. من ذهنی را سفت نکنند، اصرار نکنند، درد ایجاد نکنند. مطالب توجه کنند

وظیفه ما هست که این مطالب را که بزرگان ما . یشان یاد بدهندهابچهاست که بههاوظیفه پدر مادر

که اي مردم موالنا ببینید که چه . اند پخش کنیم به گوش همه برسانیماند و کشف کردهگفته

کنیم چرا میکنیم، چرا به فرهنگمان و به حرف بزرگانمان توجه نمیما همه مان داریم اشتباه . گویدمی

چی گفتند؟ همین طوري سرسري یک چیزهایی یاد گرفتیم و با من ذهنی که آنها چی دیدند؟ بینیم کهمین

.کنیممیکنیم شوخی میکنیم بند میکنیم یک چیزي پیدا میهمه را مسخره خودمان را نشان بدهیم 

عدم . تا حاال همین کار را کردیم دیگر. کنیممیکند و نه ما پشرفت مینه آنطوري نه جامعه پیشرفت 

توانند بیایند یک چیزي را به ما بگویند میتوجه به دانش فرهنگی ما ایرانیان چقدر به ما لطمه زده؟ چقدر 

مثالً قران این را نوشته براي اینکه ما که نخواندیم فردوسی هم این را گفته، موالنا هم این را گفته، خوب 

چقدر ما ضرر دادیم؟ چقدر سر ما کاله رفته؟.ثالًدانید البد، حاال این شما یکی خارجی است ممیآقا شما 

حاال من یک چیز دیگر .وظیفه ماست که ادبیات خودمان را یاد بگیریم به فرهنگ خودمان توجه کنیم

کنم در اثر عدم آشنایی به فرهنگ بسیار خردمندانه ایرانیان چقدر لطمه به دنیا زدیم ما؟ میمطرح 

. کردیممیدانید چقدر به صلح جهانی کمک میکردیم میرفتیم و به دنیا ارائه گمیما اگر این مطالب را یاد 

ام در این غرب بعد از موالنا این چیزهایی که موالنا پیدا کرده و بندة حقیر هم تا حدودي مطالعه کرده

دانشمندان انسان شناس، فیلسوفان غرب، همه را موالناکورمال کورمال این دانشمندان پیدا کردند

آن چیزي هم که مثنوي به انگلیسی . گفته، کوتاهی ما بوده، ما کی آمدیم موالنا را به جهان عرضه کردیم

آن شخص آقاي نیکلسون بوده اگر . ترجمه شده یک آقاي خارجی آمده این کار را کرده ما که نکردیم

د، مثالً سفراي انگلیس، اش هم دیگران کردنکرد، ما هیچ کار نکرده بودیم، بقیهمیایشان این کار را ن

آلمان آمدند در ایران ماندند و فارسی یاد گرفتند و یک مقدار موالنا را ترجمه کردند به انگلیسی و یا آلمانی 

.یا فرانسه همین، هیچ کاري نکردیم ما

حاال معنیش این است که شما باید قانون جبران را جهان؟ به دانید که چقدر ضرر زدیم به خودمان و می

دانم می، به جاي سریال نگاه کردن بجاي نرعایت کنید، زحمت بکشید ادبیات کشورتان را یاد بگیرید
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سال پیش را نگاه کردن وقت بگذارید براي این کار، نه تنها خودتان یاد بگیرید که دیگر 50فیلمهاي 

.ه دنیاکند بمیکمک ،کمک کنید. سرتان کاله نرود، به دنیا هم ارائه کنید

کنمایشانعاشقرااوجان*****است عشقیبیدنبللولیمآن

نه تنها آیدمیروي بدن در دانید که یک غده مثل جوشمیعشقی است، دمل بیملولی که انسانها دارند دمل

درد همان . پس در دل انسانها نه تنها هم هویت شدگی است درد هم هست. آنجا بافت بد است چرك هم هست

تا زمانی که درد و هم هویت شدگی هست از عشق خبري . ن بافت بد هم هم هویت شدگی استچرك است ا

. عشقی است و تا زمانی که این چرك آنجا هست درد خواهیم داشتبیگوید این ملولی انسانها دملمینیست،

، آقا چی شد؟ دآیمیبهش بخوري جیغش در شما دیدید یکی دمل دارد یک جایش مثالً رانش، کافی است آرام

دهد، گریه میواکنش نشان ،آیدمیزنیم بدش میعشقی دارد تا یک حرفی بییک کسی هم که دمل. دمل دارم

.چیزي نگفتیمماکند چی شد؟ بابامیکند، افغان میکند ناله می

ارند هم هویت شدگی د،عشقی یعنی چی؟ یعنی انسانها درد دارندبیعشقی دارد، دملبیدمل دارد دمل

دهند زندگی رویشان کار کند؛ درد و هم هویت شدگی میاجازه ن،توانند برگردند فضاي یکتایی را کشف کنندمین

مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت در مقابل .بیانش مقاومت و ستیزه است با کی؟ با خدا در این لحظه

توانند با خدا یکی بشوند، میدر نتیجه ن،شودمیندر نتیجه برکت زندگی وارد وجودشان. زندگی و خدا هم هست

در حالی که زندگی امتدادش را فرستاده، خدا یک قسمت از امتدادش را فرستاده در شما موقتاً بصورت شخص 

تا آن بتواند خودش را بکشد عقب، در آن شخص دمل شخص را ولش کنید، ،جلوه شده شما به شخص چسبیدید

. درد هستهست دمل هم هویت شدگی و

اول روي . و شما باید همین کار را بکنیدکنممیگوید من جان او را یعنی هوشیاري او را عاشق خدا میحاال 

، شما اگر شروع کنید روي خودتان کار کنید ها، کنند نه به من شخصمیکسانی که به ما حمله . خودتان بکنید

ذهنی است يهاي منهااینها حمله. کنندمیبه شما حمله دوستانتان فامیلتان افرادي که دور و برتان هستند 

هوشیاري است، دعوا نیست، متقاعد گذاریم شما به حضور برسید، درمانش فقط شدیدتر کردنمیگویند نمی

شوید میتوانید موازي مییعنی دیگر تا . کنیدمیتان را هر چقدر پر نورتر روشن هوشیاريعکردن هم نیست، شم

فهمد که از جنس زندگی میآیدمی، و وقتی جان او به ارتعاش در آیدمیتا جان او هم به ارتعاش در با زندگی، 
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اش، عاشق خود اصلی شدن عاشق خود اصلی،اششود نه من ذهنیمیعاشق خودش . شودمیاست و بیدار 

ولی تا بیدار . شودمیگوییم امتداد خدا از خواب ذهن بیدار میدرست مثل این است . عاشق خدا شدن هم است

.گوید دمل تفرقه است، دمل جدایی است، دمل عدم وحدت استمینشده دمل دارد و این دمل 

یک به اي خواهید بروید ادارهب. باید همیشه یک فضاي وحدت بخش را با خودتان حمل کنیدشماوري کنم آیاد

ي وحدت بخش را حضور را با خودتان ببرید، اول نفر یک چیزي را بفروشد، اولین وظیفه شما این است که این فضا

تماس بگیرید با جان او، این فضاي وحدت بخش غیر از فضاي جدایی بخش من ذهنی است، نرفتید شما آنجا 

و دانش خودتان را به رخ مردم بکشید، من تان را بزرگ کنید، یک فضا را با خودتان حمل خودتان را نشان بدهید، 

.توانید انجام دهیدمیآن کار بیرون را بعد از آن ،کنیدمی

آیید ولی کار بیرون میو عمل شماست و از اینجا بیرون نولی این فضاي وحدت بخش همیشه زمینه فکرهاي شما 

شود، از شما خوشش میشود راضی میآن شخص هم خوشحال . فروشیدمیدهید جنس تان را هم میرا انجام 

تان را نه جنس احتمال دارد نه بتوانید جان او را به ارتعاش در بیاورید جان مشتري، اگر با من ذهنی بروید آیدمی

زند، به کسانی که از نظر مالی مفلس هستند من ذهنی میتان را بفروشید، این من ذهنی به ما ضررهاي مادي هم 

.آنها را بیچاره کرده مفلس کرده

کنموانحیچشمهبیانپس*****تشنگی کمالبود؟چهعاشقی

شما میل این است که اش تشنگی معنی. گوید عاشقی چیه؟ عاشقی کمال تشنه بودن است، اوج تشنگی استمی

تایید نخواهید ،هر چه بیشتر شما از چیزهاي بیرونی خوشی نخواهید. دهیدمیبه آب چیزهاي بیرونی را از دست 

ولتان از متعلقاتتان از آدمهاي دیگر شما دارید هویت نخواهید از پ؟نگویید که به من بگویید که من کی هستم

هر چی .شویدمیتشنه آب زندگی . شویدمیشما تشنه تر ،شودمیشوید، هر چی من ذهنی کوچکتر میتشنه تر 

شود و عقل آن هم صفر میوقتی من ذهنی شما صفر ،شودمیخورید آن تشنگی اصلیتان کمتر میآب بد 

. گوید این عاشقی استمید، شود، شما تشنه تشنه هستیمی

عقلش هم صفر باشد فرمان ندهد به باشددقیقه من ذهنی شما صفر 10شما فرض کنید ،وحدت هم همین است

شود؟ چشمه آب حیات، چشمه حیوان یعنی چشمه آب میشما، شما با کی یکی هستید؟ با خدا، چی از شما بیان 

پس .کندمیر اثر موازي شدن شما با زندگی از شما عبور حیات، آب حیات همان برکتی است که این لحظه د
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آورم براي کسی که معلول است، منِ من هم به این احتیاج دارد میگوید من از چشمه آب حیات آب معنوي می

کنید میکنید، درمان میافتد روي دردهایتان، دردهایتان را شما شناسایی میوقتی تابش آن برکت زندگی از شما 

هایتان شما ترس،آیدمیآب حیات معنوي که از آنور وشود میبینید که هر چقدر عمقتان بیشتر مین را، تاترس

کنید میو این شادي اصیل را شما حس آیدمیعمقتان ازترسید، هر چی شادي اصیل از جانتانمیشود نمیکمتر 

دهید این آب بد میشما تشخیص . شودمیم پز دادن اینها هی ک،توجه مردم،آن آبهاي تقلبی مثل تایید مردم

پس شما باید خودتان را تشنه نگهدارید، و هر چقدر هم ما از آنور آب . است کثیف است این یکی آب خوب است

. شویممیبگیریم سیر ن

براي اینکه این طرف محدود است آنطرف نامحدود است، این ،رد آورده به این جهانموالنا ببینید که چقدر خ

آنور . شویممیطلب کار آیدمیمان گذاریم به چشممیدهیم منّت میرف محدودیت است وقتی یک چیزي ط

شما اگر من . شویم که اصالً کی هستیممیریزد به این جهان ما متوجه نمیآیدمیهر چی ،چشمه خداست

گویید من اسمم این میت شما وقتی من ذهنی بلند اس. توانید بفهمید کی هستیدمیدیگر ن،تان صفر بشودذهنی

. ام این است، پدرم مادرم یعنی با نقشها هم هویتم، رئیسم، دانشمندماست حرفه

این خوب است یا بد . فهمم کی هستمتوانم بمیشود بپرسند آقا شما کی هستید؟ نمیوقتی من ذهنی صفر 

بسیار هوشیار ،بشوید، گیج نیستیدباید خوشحال،براي این که از جنس زندگی هستید. خیلی خوب استاست؟

؟ خانم این انرژي از کجا آیدمیآقا این انرژي از کجا . دانید کی هستیدمیبینید ولی نمیهستید تیز هستید، 

از چشمه آب حیات که از . شودمیاین دارد جاري .گویممیمن ن. دانممیگوید اینها را؟ نمیکی . دانممین؟آیدمی

برکت است و موالنا در این بیت توضیح از جنس آید که بیشترش میخیلی چیزها ،باالآیدمیجوشد میعمق شما 

:گویدمی. دهدمی

1208مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

دلزخیزدترجمانهزارانصد***سجِّلوایماءغیرونُطقغیر

ره که با چشم و ابرو و دست و سجل یعنی یعنی از دلی که عدم شده غیر از نطق یعنی حرف زدن و ایماء و اشا

نه غیر از اینها .بگو یا ایما و اشاره یا بنویس: گوییممیطرز بیان ما یا . شناسیممینوشتن در ذهن ما این سه تا را 

تواند سیم زندگی میبراي همین است که یک انسانی که به حضور رسیده . خیزدمیصد هزار جور از دل انرژي بر 
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خیلی از .اش به گفتار نیست با ایماء و اشاره نیست با نوشتن هم نیستهمه،آوردبیرا به ارتعاش در یکیدرون 

نه باید تبدیل . کنندمیخواهند این آموزشها را بصورت نوشته و گفتار در بیاورند، استدالل میآدمها هستند که 

.من ذهنی و شخص و شخصیت عبور کنیدشما باید از حالت . خواهند توصیف بکنند، توصیفی نیستمیبشوید 

حقیقتاً یک باشنده نیست، یک ناآگاهی است یک گفتم این شخص و شخصیت و این من ذهنی و تصویر ذهنی

خواهم میشما فقط باید این را بشناسید، باهاش هم ستیزه مکنید، نگویید که . جهل است، یک ناهوشیاري است

درست مثل . فعالً هوشیاري ما آنجاست. شویدمیشود، خودتان هم له میننفسم را زیر پایم له کنم همچون چیزي 

این مسیح و این نور درون این . میردمیخوب بچه هم ،کنیممیاینکه یک خانم حامله را زبانم الل ما زیر پایمان له 

روي انسانهاي و ترجمان دل بیدار تشعشعات انرژي و برکت دل بیدار.شودمیذهن است االن، یواش یواش آزاد 

.گذاردمیملول اثر 

.کنمآننایدشرحاندرآنچه*****کنم خامشاو،شرحنگویممن

کنم، خاموش میکنم خاموش میگوید شرح او شرح خدا و شرح عشق شرح وحدت را بیان نمیگوید میهمین را 

ي پی در پی نگذرد و تند تند ذهن را خاموش کنی یعنی اگر از ذهنت این فکرها.کنممییعنی ذهن را خاموش 

قضاوت نکنی، تند تند هم هویت نشوي با چیزهاي آفل، تند تند به زمان نروي،  تند تند مقاومت نکنی، اگر آشتی 

شود عقلش هم میاش صفر شود من ذهنیمیخاموش کسی که . شودمیبا اتفاق این لحظه را نگه داري خاموش 

دهد معنیش این است که با خرد زندگی مینم معنیش این نیست که تشخیص ندامیگوید نمیشود و واقعاً میصفر 

.دهدمیدهد با ذهن خدا تشخیص میتشخیص 

یعنی .امروز ان شاء اهللا خواهیم خواند موالنا به ما گفت که فرجۀ صندوق نو نو مسکر استهمین اي که در قصه

ست بعد یک فکر است، هر فکري  که با آن هم خیزد یک فضاي خالی امیانسان این طوري است، یک فکر بر 

آیی، فضاي خالی است و یک میرود از آنجا در میروي آن تو، وقتی این فکر میشوي یک صندوق است میهویت 

صندوق دیگر، یعنی یک فکر دیگر، حاال بین دو تا صندوق موالنا گفت نو نو مست کننده است، نو نو شراب است  

گفت که ذهن . وسطش خالی استفکر است فکر است. حاال شما بین دو تا فکر قرار داریدآید،مینور آیعنی از 

راه یککند صندوق بعدي چیز خوبی است توشمیبندد، از این صندوق  در نیامده چون فکر میاین فاصله را 

ان ه شما محل زندگیتگویند کفر، در حالی کمیبلحاظ مذهبی بهش . پوشاندمیرود آن تو، وسط را مینجاتی است 
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و حاال توجه کنید چه . وسط خالی است نبندید اینها رااینو وجودتان بین دو تا فکر است، بین دو تا صندوق است 

جوري اوضاع صندوق است االن خالی صندوق است این خالی در آن زیر خالی است بعد از این ور هم خالی است، 

.صندوق را رها کنید صندوق در آغوش شماست. هستید هم اوستخلع هم شما . این صندوق در آغوش خلع است

افتد، صندوق یک فکر است، همیشه هم میتوانید زمینه خلع زیر صندوق باشید، صندوق در شما اتفاق میشما 

.اندازدمیفکر را زندگی 

اینورش هم خلع ،شما نگاه کنید خلع هست زیر خلع هست. تو کمان و تیراندازش خداست. امروز خواهیم دید

آییم توي این صندوق از میاست این وسط صندوق است، ما عالقه به صندوق داریم، پس ببینید از این صندوق 

این صندوق به این صندوق در سطح هستیم به محض اینکه بفهمید که شما فاصله بین دو تا صندوق هستید،  

روید؟ صندوقهاي را که میتوي کدام صندوقها ن. رویدمیکنند، شما توي بعضی صندوقها نمیصندوقها فاصله پیدا 

ماند و میآن زمینه خلع زیر صندوقها هابعضی موقع. شویدمیصندوقها خاموش بشوند شما خاموش . ایدشناخته

آورد میو آنموقع وحدت شما با زندگی یک خردهایی به این جهان . رویدمیتو صندوق ن. مانندمیصندوقها خالی 

زند ولی به هیچ کدام میموالنا این همه حرف . رودمیولی تو صندوق ن،آوردمیقهاي جدیدي بوجود و یک صندو

.چسبدمیکند به هیچ کدام نمیافتخار ن

شود گفت، کی تا میام دیگر غزل نهایی بود بهتر از این ناید که موالنا بگوید این غزلی که من گفتههیچ شما دیده

رسد؟ همچون چیزي گفته؟ فردوسی همچو حرفی زده؟ حافظ میه کسی به پاي من حاال همچون غزلی گفته؟ چ

کار من . کار شخص نیست. کار آن فضاي زیرین است. دانند که کار خودشان نیستمیهمچو چیزي گفته؟ نه آنها 

یدید که د. گذاردمیآورد به حساب خودش میاین من ذهنی است که اتفاقاً هر چه هم که او بوجود . ذهنی نیست

آید باال من میگوییم، بعداً که این صندوق میچه طور، بعضی موقعها ما تصادفاً ما حضور داریم و یک چیزي خوبی 

دهد میاین نشان . گوید اینها مال من بوده من گفتم، به حساب من بگذارید این همین موفقیت من استمیذهنی 

:گویدمینتیجه در. که من از شما بهترم، این طوري است؟ نه نیست

.کنمآننایدشرحاندرآنچه*****کنم خامشاو،شرحنگویممن

زندگی فرم ندارد، شما فرم . شودمیبراي اینکه آن نادیدنی است، دیده ن. آیدمیوحدت شما با زندگی به شرح در ن

. فهمیدمییل بشوید شما باید بهش تبد. ندارید، وحدت شما با او فرم ندارد، قابل شرح هم نیست
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یک چند تا بیت بخوانم توي این بیتها عاشقی چه بود کمال تشنگیدر مورد این که خاموش بکنیم گفت که 

ات هم یکه شما به آن بیت توجه کنید و به بقیه ابآب کم جو تشنگی آور بدست: گوید کهمییک بیتی است 

: گویدمیتوجه کنید خیلی خوب است 

رودآنجانوافقري،کجاهر***رودآنجاادودردي،کجاهر

هر کسی بداند که درد دارد اگر شما شناسایی کردید که رنجش دارید کینه دارید، و باید موازي بشوید این درد را 

آید آنجا، اگر شما بگویید که با وجود این همه انباشتگی درد اصالً درد میزندگی درمان کند حتماً دواي زندگی 

اگر شما هم هویت .ید آنجاآمییک من بزرگ داشته باشید و عقل او را هم داشته باشید دواي زندگی نندارم و

نواي زندگی، آب حیات . رتان نیاید فقیر هستیدظشدگی نداشته باشید و بگویید که االن من چی دارم؟ هیچی به ن

.اقعی کردیداظهار فقر و. دانممیآید آنجا براي اینکه شما گفتید نمیخرد زندگی 

نگذارید . دانم ولی واقعاً بدانیدمیشود شما مصنوعاً بگویید من نمیتوانیم سر زندگی کاله بگذاریم، نمیالبته ما ن

دانم میکند، نگذارید زندگی از طریق شما فکر کند، اخالل ایجاد کنید در کار زندگی، هی بگویید نزندگی انتخاب 

دانم، ولی انگیزه رفتارتان خشمتان میبرید، یعنی من ذهنی تان را، هی بگویید ني خودتان را بکار بهاولی دانسته

. شود این شما فر نداریدمین. دانم، حسادتتان انگیزه فکر و عملتان باشدمیباشد، هی بگویید ن

هر کجا کشتی ست، آب آنجا رود***هر کجا مشکل، جواب آنجا رود

کند اعتراف میهر کسی دیگران را مالمت .کنیدمیدارم، جواب را پیدا کنید من مشکلمیشما یک روزي اعتراف 

. گوید من مشکل دارممیگوید که این مشکالت را من خودم بوجود آوردم نمیهر کسی ن.کند که مشکل داردمین

د این کند بجاي اینکه بدانمییش را مردم را مالمت هاکند و همسرش را بچهمیهر کسی اعتراف به دردهایش ن

جواب را ،گیردمیداند مشکل است، جواب نمیآن آدم نه فقیر است نه ،آوردمیمرکز دارد این مسایل را بوجود 

عمرم این دهد، شما باید از خدا بخواهید که خدایا به من فرصت بده کمک کن، حقیقتاً من زندگیم میزندگی 

.ن موازي هستم با تواشتباه نکنم، م. درست صرف بشود در راه درستی صرف بشود

دهد آب بفرست، این بدن ما هم کشت است، فکرهاي ما هم کشت میمن کشت دارم خودش هم بعداً توضیح 

اگر آب . است، جان ما هم کشت است، این احساسات ما هم کشت است، هر چهار بعد ما کشت است، آب بفرست

.آنجاآید آب میخواهید نمیالزم دارید، ولی اگر از بیرون آب 
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تا بجوشد آب از باال و پست***آب کم جو، تشنگی آور به دست

یعنی آب را جستجو مکن، چون به محض این که آب کم جوکنیم، میمعموالً ما با ذهنمان آب را از بیرون جستجو 

نید که شما باید این حقیقت را قبول ک. کنی، جستجو یعنی االن نیستمیآب را جستجو کنی از بیرون جستجو 

اگر اگر من ذهنیتان صفر بشود.شودمیدر هر سنی هستید اگر موازي با زندگی بشوید؛ آب حیات وارد وجود شما 

آید میدانید که آبی از باال می.شودمیعقلش صفر بشود، اگر ذهن خاموش بشود، بالفاصله آب وارد وجودتان 

هم از طرف بنده و هر ،آیدمیآید از طرف خدا میهم از باال کنیم از چاه، اگر شما تشنه باشید میبصورت باران یا 

گیرید، میبجاي اینکه عصبانی بشوید اگر تشنه باشید آب حتی از ملوالن یا کنید از آدمها میجسم که شما نگاه 

ید من گومی. شودمیآید ولی ایندفعه یک چیز بیرونی باعث می، دوباره یک جوري از آنور ها، گیریدمیاز او ن

. خواهم باشممیآنطوري ن

دارید، آب از این اوضاع میشوید ولی تشنگی را نگه میبینید با یک من ذهنی روبرو میوقتی شما یک چالشی 

تويبینیم یک باران رحمت یک خردي از زندگی مینه نشستیم صبح یک دفعه . شودمیو وارد وضعیت جوشدمی

ستیم فکر کنیم یک دفعه چیزي جوشید از شما از باال آمد چون تشنه خوامیی هیچی هیچ.  ذهن ما ظاهر شد

گوید آب کم میخواهم میخواهم از آن یکی میبه فکر این به فکر آن، از این یکی حاالولی صبح پاشوید. هستیم

ور، تشنگی به دست بیا. جو یعنی آب را جستجو مکن نه اینکه کمتر بجو، اصالً  مکن، کم جو یعنی اصالً مکن

. آب نخواهیدشما بینید میاش از هر چیزي که خالصه

روم میتواند بدهد؟ این وضعیت چی تویش دارد؟ این مهمانی میتواند به من بدهد؟ آن چی میآقا این آدم چی 

چه تاییدي چه توجهی؟ خواهند به من بدهند، چه جوري خودم را نشان بدهم، چه آبی چه آبرویی، میآنجا چی 

ات را صفر کن، فقیر تشنه باش من. اید بکنم جلب توجه بکنم؟ اینها همه آب است اینها را جستجو مکنچه کار ب

مهم است این ابیات از موالنا، بلی . جوشدمیاز همه جا آب هیباش برو هر جا، خواهی دید که

کی روان گردد ز پستان، شیر او؟***تا نزاید طفلک نازك گلو

دهد، پس طفل شما هم یعنی شما به عنوان حضور میدك زاییده نشود پستان مادرش شیر نخواهد بگوید تا کومی

خواهیم حامله باقی میولی ما . خیلی واضح است،شودمیشیر پستان مادر خدا هم جاري ن،زاییده نشوید از ذهن

خشم و ترس و غیره درد مثل رنجش و کینه و زیاديهوشیاریمان توي ذهن زندانی شده با یک مقداري،بمانیم
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اش را نزاید شیرش جاري تا مادر بچه. زندمیآید تمثیل میخدا شیر بیاید، نخواهیم از پستان مادرمان یعنی می

. باید بزایید. شودمیتا شما به حضور نرسید خرد زندگی از شما وارد این جهان ن. شودمین

را گروتا شوي تشنه و، حرارت ***بدوهارو بدین باال و پستی

چسباند به چیزي میگوید موازي شو با زندگی و هوشیارانه درد بکش از این تحوالت بگذر، زندگی شما را هی می

آید تا تشنه و پر حرارت بشوي، میخیزي، هزارتا تحول پیش میافتی و بر میهی پستی بلندي دارد ،ندکَمی

اش موازي بشو، بگذار شما همه،آیدمیبیرون که پس شما چالشهاي . یعنی داغ بشوي آب بخواهی، مشخص است

سراشیبی است سرباالیی است ولی ،...سراشیبی است سرباالیی است،قدارزندگی شما را از پستی و بلندي یک م

شوید و نیازمند به میشود، شما تشنه تر میشود من شما کوچک میبتدریج عقل من ذهنی شما کم . بردمیاو 

.کند به جاري شدنمیآب حیات از طرف زندگی شروع و در این حالتآب، 

بانگ آب جو بنوشی اي کیا***بعد از آن از بانگ زنبور هوا

صداي ابر ولی یک ،مثل صداي رعد) انواع و اقسام معنی گفتند(گوید بعد از آن تو از بانگ زنبور هوا، زنبور هوا می

مگس نفس و هوا را به معنی نفس بگیریم و من بگوییمعنی کنیم زنبور هوا شاید م،آیدمیمعنی جالبی به نظر من 

ي ذهنی و حتی دیدن من ذهنی شما سبب جوشش آب هاگوید اگر شما این کار را بکنید منمی. ذهنی بگیریم

موالنا این همه آب حیات آورده به این جهان حقیقتش اطرافش آدمهاي پر از حضور که نبودند همه من .شودمی

تازه در زمان موالنا مغول حمله کرده بوده و این همه ظلم و . تند، چرا روي او نتوانستند تاثیر بگذارندذهنی داش

یات را آورده یعنی بانگ مگس نفس و هر صدایی حآمد ولی موالنا مرتب این آب میکرده و خبرهاي بد میبیداد 

یعنی بشنوي یعنی هر چیز نفس بنوشی.کردهمیدن آب حیات بیشتر تشویق کنند او را به آورمیکه نفسها 

.اي بزرگواراي کیاشود میآلوده هم بعد از آن بشنوي آب هر چه بیشتر از شما جاري 

گوید بانگ ملوالن می، جان او را عاشق ایشان کنم، سريگرداندکههرملولیاز:  آید که گفتمییادتان 

ه من صداي جوي آب زندگی را بشنوم یعنی بانگ ملوالن شود کمیشود، بانگ ملوالن سبب میسبب واکنش من ن

دهد که چقدر ملولی است و چقدر میاین نشان .شود من از آنور برکت بیاورم هی جوي قویتر بیایدمیهم سبب 

خوانیم شما هم اینطوري باشید چرا شما میتوانید اینطوري باشید اینها را میشما هم .آب ما احتیاج داریم
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توانیم هر جا برویم فضاي وحدت می. توانیم باشیممیتوانیم این طوري باشیم؟  میباشید؟ چرا ما نتوانیدمین

که تفرقه انداز هستند،ي ذهنی هابخش را با خودمان ببریم و توجه نکنیم به من

به بد کندمیگوید دین من خوب است دین دیگران بد است و شروع  مینشیند تلویزیون میآید میآن کسی که 

کند شما به حرف او که نباید گوش میکند، پخش نمیاین آدم فضاي وحدت بخش حمل نگفتن پشت سر مردم، 

زند، او بین صندوقها میحرف نهااندازد، او از فضاي زیر فکرها و صندوقمیاندازد، جدایی میبدهید، او تفرقه 

و این . گوید صندوق من بهترین صندوق استمی،از توي صندوق خودش. زندمینیست از توي صندوق دارد حرف 

.صندوق صندوق است.درست نیست

اصل ما فاصله بین دو تا صندوق است و زیر صندوق است ما باید بودنی باشیم که در زیر صندوقهاست نه این که 

که از فاصله شویممیآن جوري ما سبب ن. و بیا مقایسه کنیم و باهم ستیزه کنیمصندوق ما بهترین صندوق است 

بین دو تا صندوق برکت بیآید به این جهان، شما باید حس کنید که بین دو تا صندوق خالی است و شما آن هستید 

روید، شما میشما توي صندوق ن.و زیر صندوق هم هستید و صندوق در شماست، صندوق روي شما اثر ندارد

وق صندوق است محدود است، الگو است، یک فکر صند.بسیار بزرگتر از صندوق هستید، شما بینهایت هستید

گویید توي میکنم شما میي زیادي خلق هامن خالق صندوق هستم من صندوق.است یک ساختار فکري است

روم، میهیچکدام ن

کشیشآب را گیري، سوي او می***حاجت تو کم نباشد از حشیش

کارید او به آب احتیاج دارد، گیاه به آب احتیاج دارد، آیا میاه گیمثالًکاریدمیگوید حشیش گیاه، شما سبزي می

احتیاج به آب ما کمتر از آن هست؟ ارزش ما کمتر از یک گیاه است؟ جوب آب احتیاج دارد؟ ما نداریم؟ تاکید 

ا شود، اگر شممیبینید خشک دارد میآیید میکنید میکارید حتماً آبیاري میشما اگر یک بستانی . کندمی

شود میبینید زندگیتان دارد جامد میکنید، میشوید در سی سالگی چهل سالگی دردها را حس میخشک دارید 

توانید کیفیت زندگی را حس کنید، میشما ن،آبی توش نیست هیچ انعطافی توش نیستشود هیچ میدارد خشک 

کشید به سوي میگیرید میآیید آب را میگوید شما می. و کمتر از گیاه نیستید. پس به آب زندگی احتیاج دارید

. کجا؟ بسوي گیاه
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خشک، تا یابد خوشیسوي زرع***کشیگوش گیري آب را تو، می

گیاه شما، گل شما دهید میآوري به این گیاه و به گل شما آب میکنی میدارید جاري میروید آب را بر میشما 

.سبز بشودسبزه شما 

ابر رحمت پر ز آب کوثر است***مضمر استزرع جان را کش جواهر 

اگر شما ؟حاال این کشت جان چی دارد؟ خدا ما را آفریده به عنوان هوشیاري این هوشیاري چه جور زراعتی است

یعنی چیزهاي خوب برکت ایزدي، مضمر جواهر گویدمی؟کاردمیبرگردید، با او یکی بشوید این جا چه چیزي این 

خیلی ،کمک،شت عشق نیکی، مهربانیشتهاي پر از جواهر پر از برکت، کیعنی در ما ک،انیعنی پوشیده، پنه

خیزد میبه صد هزاران نوع برکت از مرکز عدم ما بر ،صد هزاران ترجمان خیزد ز دلچیزهاي دیگر هم گفت، 

. توانیم بشناسیممیشود که ما نمیدر جهان پخش 

این بدن ما و فکرهاي ما ،این هم کشت جان ماست،مان هم جزوش استبراي کشت جان ما که سالمتی این بدن

ولی ما این را کنیم و احساسات ما به چی احتیاج دارد؟ به آب کوثر، یعنی آب معنوي از آنور، میو جانی که حس 

.شناسیم ما بیشتر به آب بیرون نظر داریممین

اَعلَم بِالصّوابتشنه باش، اَهللاُ***تا سقاهم ربّهم آید خطاب

واقعاً عطش طلب در تو پدید شوي، باید» بنوشاند پروردگارشان « خواهی مورد خطاب میاي سالک اگر 

.خداوند به راستی و درستی داناتر است. آید

دهد بسوي تو بیآید، یعنی اجرا بشود براي تو، تو تشنه میشراب پاك را این گوید تا این که خدا به بندگانش می

، مقاومت را هم در این لحظه صفر کن، موازي ات را کوچک کن بلکه هم صفر کن عقلش هم صفر کنشما من.باش

تا تشنه . دهد به بندگانش یک شرابی پاك در مورد تو اجرا بشودمیبا زندگی باش تا این پدیدة اینکه خدا شراب 

یعنی صالح تو را بهتر از تو . به درستی داناتر استشود و عقلت را بگذار کنار، موازي شو، بدان که خدا مینباشی ن

گذاریم کنار و موازي میخیلی اصطالح جالبی است، براي این که ما عقل من ذهنی را اَهللاُ اَعلَم بِالصّواب.داندمی

.پذیریم خیلی از ما موافق این موضوع نیستیممیگوییم اتفاق این لحظه را میشویم می

شود میکنند ما را چه کار کنیم؟ نمیشوند، کنترل میرود، مردم سوار ما میامور از دستمان در گوییم شیرازه می

دهد این به نفع میآن اتفاقی که االن رخ . موازي باش بدان که خدا به صالح تو داناتر از توست،نه. ترسممی
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، این هم د و این طرح زندگی استافتمیتواند برایتان بیفتد همین االن دارد میبهترین اتفاقی که توست 

شما هم هویت شدگی زیاد دارید و درد دهد میافتد خیلی زیاد این نشان میبگوییم اگر اتفاقات بد یمن براي شما 

دهید خرد زندگی رد بشود میشوید و اجازه میشوید و تسلیم میموازي با زندگی کنید، بتدریج که شما میایجاد 

افتد، مین شراب پاك و پاك کننده وارد وجود شما بشود، و این هم هویت شدگیها که و ایبه شما کمک بکند

افتید که در میافتد، دیگر آن جوري شما به گیر نمیبینید که اتفاقات خوش یمن میافتد شما میدردهاي شما 

اش یواش دو هفته یک دانه افتد، یومیاي یکبار مثالً چیز بد اتفاق شدید و هفتهمیروز سه چهار بار که خشمگین 

: بلی این آیه هم. بینید که اصالً شما عوض شدید اتفاقات همه خوش یمن هستندمیو در ماه یک دانه، 

21، آیه )76)(انسان(قرآن کریم، سوره دهر

.بّهم شَرَابا طَهوراوحلُّوا أَساوِر منْ فضَّۀٍ وسقَاهم رۖ◌ عالیهم ثیاب سنْدسٍ خُضْرٌ وإِستَبرَقٌ 

ي سیمین، و هایی از ابریشم نازك و ستبر، و پیرایه شوند از دستبندهابر اندام ایشان است جامه

.پروردگارشان سیرابشان کند از شرابی پاك و پاك کننده

هایی که س زینتتواند همین لباس حضور باشد، که موالنا به این آیه اشاره کرده پمیکه این ابریشم نازك و ستبر 

آفرینید همین از جنس طال و نقره است و آب حیات میوقتی این لباس حضور را پوشاندید یعنی هر چه که شما 

شود و این شراب هم پاك است هم پاك کننده است هم دل شما را میزندگی بوسیلۀ خدا وارد کالبد شما 

آید ولی باید می، آن انرژي از آنور اك کننده استدهد، هم خودش پاك است، پاك و پمیبرد و شفا میشوید می

دره گوید  به جاي کوهمیدر کتاب خرد چینی "ینگت جوتائ". فقیر بشوي، درد داشته باشی، تسلیم بشوي

. آیدمیبجاي بلندي دره باش، آب توي دره . کائینات باش

********

عرضبیتتاچندباشماخدمتراداستانۀ خالصکنیم یمامروز داستان جوحی را براي شما ان شاء اهللا تمامش 

وقاضیمعنیپربسیارۀ قصازشناسایییکپیوستندمابهتازهکهکسانیبرايهمبشودیادآوريهم.کنم

جذبدنیاسويبهرامامیتواندکهاستچیزيهرزنشوهستذهنیمنجوحی گفتیم.باشندداشتهجوحی 

آنجاکهدارداي همحکمقاضیکهاستترتیباینبهقصهساختمانوهوشیاريبصورتمهستیماقاضیوکند

راقدرتبیشترینآنجا،یکتاییفضايبنامداریماي هخانهمماو.داردراقدرتبیشترینآنجاواستاش خانه
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بهوهستندکیدعواطرفیناینکهبهتوجهبدونکردنقضاوتموقعوکندمیقضاوتقاضیکههمانطورو.داریم

اساسبرقضاوتشوفهمدمیراموضوع.کندمیاجرارانظرموردقانونفقط،کندتوجهبیرونیمادي چیزیک

خودشدیگر،بشودخارجقانونکتابآنازوندکجذبرانظرشآفلیچیزیکاگر.استزندگیواقعیقوانین

زندگیباموازياگر،هستیملحظهایندر،هستیمیکتاییفضايدریوقتهمما.کندجوروجمعتواندمینرا

تشخیصبهترینوقضاوتبهترینوداریمراقدرتبیشترینکندمیعبورمااززندگیقانونزندگیخرد،هستیم

آناینصورتدرشدیمهویتهم،متعلقاتیاکسیذهنیتصویریکمثلپولمثلگذراچیزیکبااگر.را

بدهفریبراقاضیبروگویدمیزنشبهجوحی.افتدمیاتفاقهمینوذهنبهافتیممیرفتهبینازواقعیوتقضا

.استسادهخیلیهمتکنیکشوخانهبیاورويلوندوگريعشوهتواینکهبراي

بیاوربدهفریبشفقط.بشودبرخوردارتوازکسیمباداکهگویدمیزنشبهواستگذاشتهصندوقیکخانهتوي

منوصندوقتويرودمی،بروددیگرنیستجاییترسشازاو.آمدشوهرمبگو،توآیممیبالفاصلهمن،خانه

تکنیکاین.کنیممیزندگیپولشازوفروشیممیهستقاضیموردایندرکهراصندوقاینبریممیوآیممی

حرفاینطوريوقاضیپیشرودمیجوحی زن.ودشمیهمهمینطوروهستذهنیمنیعنیهستجوحی 

زندمی

دلهدهشُويزافغانمراکه***گله درقاضینزداوزنشد

بیچارهوخودمهوسبازشوهرازدارمشکایتمنکهکندمیشکایتقاضیپیشرودمیجوحی زنبنابراینپس

دیگرکهگویدمیوقاضیاستداشتنیدوستهاینکخاطربهشدهعاشقاًواقعزناینکندمیفکرهمقاضی

نکردهراکاراینبحالتااینکهمثلپرسدمیبعدوزناینباشودمیهویتهموکندمیرهارازندگیقانون

.است

استتهیبسکنیزكاینخانۀ: گفت***چیست؟معمولصنم،ايقاضی،گفت

عاشقهمتوواستگرفتهراتوچشمممنیعنی؟کنندمیکاریچمواردجورایندرزیبابتاي:گویدمیقاضی

نکردهکاريقاضیاستنکردهکاريحاالباشداوعاشقبایدچیبرايزناینخوب کهکندمینفکر.شديمن

.هستتلهوآنجاهستصندوقنه؟استخالی.استخالیشماکنیزۀ خانکهگویدمیجوحی زنولی.است

چیهریامقامیاپولخواهدمیحاال،کشدمیبیرونیکتاییفضايازراشماکهچیزيهرپس.گویدمیدروغ



Program # 656گنج حضور656برنامه شماره 

31: صفحه

ورفتخواهیصندوقتوي،آنجابهبروياینکهمحضبه.شدنخواهیبرخورداراوازشماونیستتهیهست

یکتاییفضايدرشماکهاستمیسرموقعیجهانیاینچیزهايازشدنبرخورداراًاتفاق. بردنخواهیلذتازش

.شودببرخورداربیرونیچیزهايازتواندمیحاالفرمتانولی.نخوریدتکانآنجاازوباشید

بهرحال.کنیاستفادهداريکهچیزيآن ازشماگذاردمینترسوترسیمیصندوقتويبروياینکهضحمبه

تويافتدمیراه،باشدیکتاییفضايمابرايکهخودشۀ خانومحکمهفضايازشودمیپا،خوردمیگولقاضی

یکتاییفضايازکسیهرپس.استذهنفضايموردایندرکهۀ جوحی خانتا؟کجاتازندمیپرسهکوچه

رودمیوهستجوحی . هستصندوقآنجا.استخودشتقصیردیگر،بشودذهنفضايوارد،بشودخارج

دروجوحی آقايخانمپیشرودمیوباشدخطراستممکنخانهاینتودکنمینفکرشودمیۀ جوحی خانوارد

موقعآن

خَزَددرتامهرَبیقاضیجست***بزد درآمد،جوحیدمآناندر

بهبهخواستیدمیکهچیزيآنازشمایعنی،جوحیزنبهبزنددستقاضیاینکهازقبلموقعآندردرست

قرارآمدحاالشوهرمگویدمیهمخانموزدرادروآمدبیروناز، جوحی ویدشببرخوردار،استچیزيعجب

صندوقازغیراینجاگفت؟ شومقایمکجامنهاگفت.راگریزگاهیستجترسشازقاضیو.اینهاوبیادنبود

.بله.صندوقتويرفت،صندوق،بیندمیشوهرمکهبیرونبرويدرازنیستدیگريچیزي

فَتیآنخوف،ازصندوقدررفت***خلوتی اوندیدوقیصندغیر

توزنیممیپرسهوذهنفضايبهرویممیوقتیهمماپس.شودبپنهانکهنبوددیگريچیزآنجا،صندوقازغیر

ۀ خانبهبرسدجوريچهدانستمیناصالًقاضیآنروم مثل میاینکه دارم .استچیزيعجبفکربهخیابانها

هویتهمپس.صندوقتويجوانآنرودمیترسشازوهستصندوقفقطۀ جوحی خانکهبیندمیویحجو

.فکریکصندوقتويرودمیچیزيیکباشودمی

عملزندگی.داردزندگیبااتحادکهصندوقزیروصندوقتادوبینۀ فاصلمالحظهایناصلدرکهببینیدپس

رفتبالفاصله،خوردراخانمآنگولقاضیاینکهمحضبه.یمربرخوردااوخرداز،ماهمراهکندمیفکر کندمی

زیررفتاآلن.داشتقدرت،کردمیزندگیآنجاصندوقتادوبینۀ فاصلوبودزیرشفضاياول.صندوقتوي

ازموالناارحکمتهاموقعبعضی.گویدمیجالبیچیزجوحی .بله.زندگیدرشدیمهمینطورهمما.یحجونفوذ
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اینتويبگویدخواهدمیاالناینکهبراي،بشنویمبایدماولی.حتیگویدمیشیطانیاگویدمیذهنیمنزبان

نفرینخدالحظههر.گیردمیراخدالعنتفقطاستصندوقتوکسهرنیستدیگريچیزلعنتازغیرصندوق

شودمینبرخوردارخداخردازوخداباکندمیستیزهاینکهبرايکندمی

چارسومیاندربسوزمپس***کو بهفرداراصندوقبرَممن

منم،استصفرعقلممنبگویید.بسوزانیدهمهپیشببریدراذهنتانصندوق؟بکنیدراکاراینتوانیدمیشما

.خواهممین،بیرونریختمراذهنیمنعقلاینتمامیعنی.بسوزانمخواهممیهمهپیشراصندوقم.استصفر

.باشمبرخوردارزندگیخردازخواهممی

نبودلعنتجزصندوقدرینکه***جهود وگَبرومؤمنببیندتا

بردمیبکارذهنیمنبرايموالنارااصطالحاتاین،کافرهمدوبارهوکافرهممومنهمتا.گویدمیجوحی زباناز

تادوۀ فاصلکهکسیهر.نیستیهوديهمجهودوزرتشتینکنیدفکروقعمیکگبرازمنظور،جهودوگبرکه

يدیگرچیزنفرینجزلعنتجزصندوقشاندرکهبدانندآنها،داردچیهراسمعنوانییکبهبنددمیراصندوق

یعنی.شدنخواهددرستکارتانبرویدصندوقآنبهصندوقاینازشمااگرمعنیش این است که .نیست

اگرخوب .شدنخواهیدبرخوردار،دلزخیزدترجمانهزارانصدآنوایزديعشقوایزديبرکتورحمتزا

خودتانوودشمینبرخوردار،بردمینفیضکهشمابعدچهاراین،نیایدبرکتهاآنوشادیهاآنشمادلاز

پخشجهاندررابرکاتاینآنتنیکثلمآمدیممادرحالیکه.شودمینبرخوردارهمجهان.شویدمینبرخوردار

اآلنشما.نیستيدیگرچیزلعنتجزجوحی صندوقکهفهمیممیاآلنپس.شویمببرخوردارهمخودمان،کنیم

.سوزاندمراوقمدصننمکهبگوییدهمهمهبه؟بسوزاندراصندوقتانتوانیدمی

رازبادرکهبازاربهببردتاحمالپشتگذاردمیراصندوق،دباشیادتانبله.راکاراینبکنیدگویدمیموالنا

صندوقتويکهشبهماناز،استصندوقتويکهقاضیو.بفروشدببردخواهدمیولیبسوزانمبرممیگویدمی

.گویدمیداردخالصهدیگرهستقصهتويهماین.استچارهراهدنبالواستاسترسواستلرزشتوياست

صندوقاینازکهکنمچکارکهبگویید.باشیدجوشوجنبدراًدائمبایدهستیدصندوقتويکههمماشیعنی

خالصه.صندوقتوينهاستصندوقتادوبینۀ فاصلدرمیجامن، بشومصندوقتادوبینۀ فاصلودربیایم

تويازصداهایی،کندمیسنگینیصندوقوقتی.ما،ما؟کیهصندوقحمال.حمالپشتگذاردمیراصندوق
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رامانگذشتهوراذهنمانصندوقما.مامثلترسدمیحمالاول.حمالايحمالايگویدمیآیدمیصندوق

فکر،شنویممیحمالبعنوانما.آیدمیقاضیصدايصندوقازیکدفعه.گویدمیدارددردوکنیممیحمل

.صندوقیمتويمابابااي.آیدمیماصندوقدرونازکهشویممیهمتوجبعد.استغیبیصداي،صدااینکنیممی

.کردنگاهآنورواینورهیکهگویدمیها

نهانويدرکسیوصندوقزبد***فغان وبانگکاندانستعاقبت

نهانصندوقتويمااینکهمثلکهزیادمشکالتوصندوقحملازپسعاقبتوآخرکهشویممیمتوجهما

دهدمیتوضیحخودش؟گویدمیچیقاضیو.آیدمیصندوقتويازماصدايوشدیم

رفتصندوقدربیرونست،چهگر***رفتمعشوقغمدرکوعاشقی،

فضاي،بوداشخانه،بودمحکمهتوقاضی.استشقاعکهکسییعنی،گفتم منهماآلن،گویدمیرامعنیش

اینوربیرونکهگرچه،شدیدهویتهمکردیدپیدازمینیمعشوقکههمینیول.همینطورهمشمابودیکتایی

دربله، رفتصندوقدراستبیرونگرچهآنجادرهمشماحواس.بودآنجاحواسشولیبرويتوانیمیآنور

همینودبخرراصندوقابلهاینازبیادکهکنخبررانایبمبروگویدمیحمالبهاستصندوقتويقاضیحالهر

صندوقتوي ازراماتواندمیکسی.استعارف،نایبگویدمیبعدو .استیکتاییفضايکهمنۀ خانببردطور

:گویدمیوموالنامثلبه حضور رسیده باشد خودشکه بخردجوحی ازکندآزاد

خَرَندوامانبدنصندوقِزتا***روحمند میقوبگمارخدااي

تخابناراموالناتوانیدمیشما.بگمارمابههستندحضوربهزندهروح،هستندزندهروحارايدکهمیقوخدااي

.کندآزادیعنی،دوبارهبخردبدنتانصندوقازراشماتاهروحمندقومجزوشخصاینکهباشیدمتعهدوکنید

مرسلون؟وانبیاجزخَرَدکی***فُسون صندوقِبندازراخلق

فریبصندوقاز.استصندوقبهترینمنصندوقگویدمیکسیهر.هستندصندوقتوهمهمردمایندگویمی

چیزیکیعنیوماسراغبهبفرستدرازنشاستممکنلحظههرکهجوحی افسون،ذهنیمنافسون،ذهنیمن

وپیغمبرانازغیر،صندوقتويندبکُراماوبدزدداینراتوجهتبگذار،کنتوجهکهبگوید،کندعلمرابیرونی

آنهاییپس؟بخردتواندمیکی.اندرسیدهحضوربهکهآنهاییهمپیغمبرانهم،آنورازآورندمیپیغامکهینکسا

بشناسیماینکهوبشناسیمراصندوقما،مابهبدهندشناساییکنندآگاهراماتوانندمیاندرسیدهحضوربهکه
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البته.آیدمیبیرونتوشازکندشناساییراصندوقیهرکسیهر.استآزاديمساويییشناسا،صندوقیمتو

موالناامروزآموزشمورددر.کندمینآزادراشما،نگیردچیزيیکتاجوحی کهدانیدمی.بپردازدهزینهباید

.زندمیچانهشمابا، جوحی کشیدمیدردچقدرولی.بکشیدهشیارانهدردبایدکهگفت

هزاردهندمیدینارتاهزارگویدمی؟استچندصندوقگویدمیجوحی بهآیدمیقاضینایب.دیدخواهیماآلن

استمقدورکهآنجاتاپس.دیگرهستیادتان،ندادممنآمدهمشتريتانهصدحاالتا،بدهیبایدزرۀ سک

،کنیدزندگیلحظهایندراینکهجايبهرازندگیشمامرتب؟چاپدمیجوريچه.بچاپدراشماخواهدمی

نگهصندوقتويراشمااستمقدورکهآنجاتا.نکندیاکندبآزادصندوقازراشمااینکهبرايجوحی بهدهیدمی

زنمواظب،استجوحی استصندوقبابابگویدبدهدشناساییشمابهبیایدانسانییکاینکهمگر.داردمی

تويدیگرامروزخواندخواهیم،قاضیاینمثلبیرونآییدمیصندوقیکاز.شویدمیواظبمشماوباشجوحی 

کهگرفتنتیجهموالنابله.بدهدفریبشتواندمینولیسراغشآیدمیجوحی زن. رودمینصندوق

استاندرصندوقبهکوبداندکه*استمنظَرخوشکسییکهزاراناز

.استزندهتوجهنظر،داردنظرداردحضوردیدیعنیاستبصیراستنظرنیکیک نفر نفرهزارانازگویدمی

یعنی.استاندرصندوقتويبداندکهاستکسیآنواستیکیزندگیبااینکهبراي،داردرازندگیتوجهیعنی

ولی.استشدهحلموضوعاززیاديمقدار،صندوقیدتوکنیدشناساییخوبوکنیداعترافوبدانیداگرشما

بزرگمنیککهحالیدر؟چیهحرفهااین،جوحیچهصندوقیچه،آزادممنبگوییدوصندوقیدتوندانیداگر

ایجادآنهاکهکنیدمیمالمترادیگرانیعنی،دیگرانرويکنیدمیاکیدتراناتیدردهاوهستیددردازپر،دارید

یابصیرتیادیدنظر،نیستیدنظرنیکیعنیمنظرخوش.نیستیدهمظرمنخوش.داریدکارحاالشما،کنندمی

نداریدرازندگیخرد

بود صندوقینیست،سماییاو***رودصندوقیبهصندوقیزگر

ایناینصورتدر،بدهدپوششراصندوقتادوبینۀ فاصل،دیگرصندوقیکبهبرودودآیدربیصندوقیکازاگر

صندوقتادوۀ فاصلکهکندمیشناساسیکهکسی؟استآسمانیکسیچه.نیستآسمانیستاصندوقیآدم

خواندخواهیماآلن.استخودشهمیرز.استخودشدوبارههمفاصلهآن.خداستواستزندگیاستخودش

دهدی،مااصلیعنی.استخالیفضاياستعدمهمینخداعرش.استپیوستهتوبهعرششۀ گوشکهگفت
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صندوقیکبهصندوقیکازوقتی.استصندوقهشیاريمامیجسهشیارياین.نیستجسمنیستشدنی

ۀ فاصلکسیهر.استکفرکاراینمذهبینامگفتم.پوشانیممیرازندگیواقعدر،پوشانیممیرافاصلهورویممی

.شودمینزندهزندگیبهموقعهیچکه.استکافر،پوشاندمیراصندوقتادو

وفکرآنبهپریممینکردهتمامرافکریکما.فکرازبعدفکر.استذهندرفکرازبعدفکرکاراینمعادل

اآلنشمااگر.گذاردمینآسودهرامافکر.استدرستیکاراینکنیممیفکرما.کندمیراکاراینماذهن

شماولیبودخوبخیلیاین،کردیدمیدیگرفکریککردیدمیمکثدقیقهیک،کردیدمیفکریک

.دهدمینامانجوحی.بنددمیجوحیرافاصلهاینکهبراي،بکنیدراکاراینتوانیدمین

راعدموراهشیاريۀ زمیناینواستصندوقزیرواستصندوقتادوبینۀ فاصلجنسازکهاستکسیسمایی

به.کندمیحملخودشبارودمیجاهرکهاستبخشوحدتفضايوهشیاريهمیناینوکندمیحفظهمیشه

بهدهدمیاهمیتصندوقبهکهکسی.دهدمیناهمیتهممردمصندوقهايبه.دهدمیناهمیتهمصندوق

بله.استبهترمنصندوق؟چیهتوصندوقآيگویدمیودهدمیاهمیتهممردمصندوقبه،خودشصندوق

اعلیبیت،استبیتهمین

استرنداَصندوقبهکونیابددر***استسکرمنونوصندوقۀ رجفُ

خدا،هستیدشمایعنی.رسدمیزندگیازاآلنهمینیعنی.استشرابنونوصندوقتادو،فکرتادوۀ فاصل

موضوعاینکندفکرصندوقحسببر،باشدداشتهمیجسهشیاريدیدوباشدصندوقتوکهکسیولی.هست

خودتاندرکنیدکشفراموضوعاینبایدشما.برسدبهشتواندمینعملدربفهمدذهنبهاینکهولوتواندمینرا

اینهمیشه.هستمآنجادرمنکنممیزندگیصندوقتادوۀ فاصلدرمنگویدمی.باشیدصندوقدو تاۀ فاصلو

.داردوجودصندوقتادوبینعدم،صندوقتادوبینۀ فاصل،فضا

یعنیزیرشفضايوصندوقتادوبینۀ فاصلاین؟شودمیهیجاناتحتی،تجربه،فکردركسببچیزيچه

،بشناسیدراتجربهتوانیدمین،بشناسیدرافکرتوانیدمینشما،نباشدهشیاريکهشمااصلاگر.هشیاري

،نبودصندوقتادوۀ فاصلنبودآن اگر.گیردمیتصورآن تويتجربیاتاینۀ هم.بشناسیدراهیجانتوانیدمین

،هستتجربهصندوقدر،هستشدگیهویتهمصندوقدر،هستدردصندوقدر. بشناسیدتوانستیدمینشما 

.ترسدمیناوافتدمیناتفاقاو،اوستآغوشدرصندوقکهداندمیو صندوقبهکندمینگاهکهاي هباشندآنولی
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. استصندوقتادوۀ فاصلجنسازکهشدهفضاییهمینبهتبدیلباشدشدهتبدیلهککسیهرولی

رها واطالقجویدقاضیچوهم***ها صندوقبدینغرّهنشدگر

مالخوردمیندردبهشمامالدارمصندوقیچهبهبهنگوییم،نباشیممغرورنکنیمافتخارصندوقمانبهمااگر

صندوقتويرفتقاضیکهوقتیاز.گرددمیرهاییدنبال،بودتوآن کهقاضیمثلینصورتادر،استبهترمن

ازکهبکنمبایدچیکار،انداختمیبکارراعقلشکردمیفکرکردمیجوشوجنبموقعآنازجوحیۀخاندر

یا؟بیرونبیاییدجوحیصندوقتويازکهداریدجوشوجنبروزوشبشما؟چیشما؟ میبیادرصندوقتوي

کهبسمابرايافتخارهمین.صندوقيتودگذرمیخوشمابهچقدر،بهبهاستصندوقیعجبگوییدمی

.دنویگمیهمه.استبهتردیگرصندوقهايازماصندوق

هراسبیوفغانبینباشدکو***شناس آننشانشاینداندآنکه

بدون،جوشوجنببدوناوکهاستایننشانشکندپیدارهاییندوقصازبایدکهبداندراموضوعاینکسهر

ازکههستکارایندنبالروزوشب؟گویدمیچیموالنا،صندوقمتو؟کنمچیکارخانمآقا،پرسشبدون،فغان

.دیبیادرصندوق

شاد؟ جانشازمیدیکبرآیدکی***ارتعاد دراوباشدقاضیهمچو

بیچارهقاضیکهشبکندمی، فکر استجوشوجنبدرولرزدمیآنجااًدائمقاضیآنمثلدگویمیراهمین

ما.کردمیفکرلرزیدمی؟کنمچکارفت من گمیآنجا این.خوابیدزنش،خوابیدگرفتجوحیشب،نبردخوابش

صندوقتویکهحالدرماازخیلیبراي؟دهدمیدستبهششاديحسلحظهیککی؟هستیماینطوريهم

مقایسهمردمباراخودمانداریمما.خوبیهجايعجببهبهگوییممیکنیممیکیفخیلیهستیمجوحی

.استصندوقتو همینخاطربهددانشمندیشماگویندمیمابهمردم،کنیممی

محدودیتصندوق.هستیمفشارزیرکهنیستیممتوجهدیگر؟بهترایناززندگیچه؟بهتراینازصندوقیچه

کهببنیممینما.زندگیاستسختخیلی،زلیخاستاتاقمثل.ببنیدمیراصندوقدیوارفقطصندوقدر.است

پس موالنا به .کنیممیخوشگذرانیبهتظاهرما.گذردمینخوشنه،داریمخشمداریماسترس،هستیمفشاردر

رهایی از صندوق را بشناسد مثل آن قاضی در لرزش و اگر کسی بداند توي صندوق است و لزومما گفت که 

و دانیم که خوشی است بیرون استمیکند، شادي صندوق میجنب و جوش است و در صندوق شادي ندر 
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یت و جنب و شود در ذهن بود و خوشی کرد و آن را پاي شادي گذاشت و باید در فعالمیشما تا حال شناختید که ن

دانید که حمال رفت میو در بیت بعد که برایتان انتخاب کردم . از صندوق بیرون بیاییمجوش خردمندانه باشیم که

دانید نایب میو شما . صندوق را بخراینگوید بیامینایب قاضی را یا معاون قاضی را پیدا کرد و گفت قاضی 

در بیاورد و تواند از صندوقمیحقیقتاً معاون قاضی نیست بلکه یک انسانی است مثل موالنا که ما را با آموزشش 

.کنیممیما همان کار را االن داریم 

4520بیتششم،دفترمثنوي،مولوي،

دهند میزربیشترنُهصدگفت***چند؟بهصندوقت: گفتآمد،نایب

صد بیشتر از نهگوید میگوید که صندوق چند هست؟ میبینید که نایب آمده موالنا آمده االن به جوحی ما میپس 

گوید که قیمت میشود و نایب میبلی به هر صورت صحبت زیاد .خواهد بفروشدمیدهند پس ارزان نمیزر سکه 

ارزد نخر، و نایب یا انسانی مثل میکنم ببین اگر نمیکند که صندوق را باز میصندوق روشن است و جوحی تهدید 

گوید نه باز میزند میآنها را آزاد کنیم، این کار ضرر ما از طریق فاش کردن اسرار مردمکه داند میموالنا صالح ن

:گویدمیکند جوحی را میخرم، ولی نصیحت مینکن و همین طور پوشیده من 

بدان که گوشه عرش خدا به تو پیوسته و تو به غیر از این که موازي توکنی تو ستم گري است ومیاین کاري که 

این گوشۀ و. نباید کار دیگري بکنی،کار کنیخدا پیروي کنی و با عدل با زندگی باشی و از دین خدا و قانون

دانید که گفتیم فاصلۀ بین دو تا صندوق امتداد عدم یا عرش او است، این مییعنی عرش او به ما پیوسته است 

شناسیم صندوق یا ذهن میطرف صندوق هم امتداد اوست زیر صندوق هم اوست، پس تنها چیزي که ما االن 

داریم باید مواظب خودمان باشیم، میتماماً در توي عرش اوست، حاال ما که توي صندوق هستیم و هوشیاري جس

.براي اینکه گوشه عرش خدا یا وجود او به ما پیوسته

یادمان باشد هر چه که بین جوحی و نایب . گویدمیگوید یعنی به ما میگوید حاال به جوحی میبه جوحی 

شنود ولی میکنیم گرچه که من ذهنی ما میشنود، یعنی االن هر صحبتی میوق قاضی هم گذرد توي صندمی

بنابر این اگر شما متوجه بشوید که شما .شنود و اینها اثر داردمیتوي صندوق هم قاضی ما یعنی هوشیاري ما 

دو تا صندوق و زیر آن و شوید فاصله بین میدیگر توانید از صندوق بیرون بیایید، میامتداد عرش او هستید و 

شما نباشید صندوق هم فهمیده اگر شود، میصندوق توش تجربه کنید که شما هوشیاري هستید که میدرك 
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شود، صندوق اصل نیست، اصل شما هستید و آن فاصله بین دو تا صندوق  و شما هم شما هستید هم خدا و مین

حاال اگر این پدیده پیش اشته بشود شما و او یکی هستید، ترکیب شما و اتحاد شما اگر این صندوق از میان برد

توي .توانید خلق کنیدمیپدیده وحدت یا عشق است، در اینصورت شما صندوقهاي جدید  اینآید کهمی

. رویدمیجوحی نمیصندوقهاي قدی

هزار تا سکه باید که گویدمیخواهد بیاید پایین میکند و جوحی نمیکما این که در اینجا نایب با جوحی صحبت 

دوشم میآنجا بماند و درد بکشد و من هی هابدهی یعنی چه؟ یعنی اگر کسی وارد صندوق من شد باید حاال حاال

ي ما غذایشان درد است و جوحی باید به آنها غذا هاو باید درد بکشد، براي این که دردهاي ما رنجشهاي ما کینه

کند تو صندوق، میاصل ما را . توي این صندوق بکند و اگر رفتیم ول نکندبدهد، براي این کار باید ما را هی 

.گذارد ما زندگی کنیممیخورد همه را، نمیآید میبنابراین هر چی از زندگی 

اگر توي صندوق . براي زندگی کردن ما باید فاصله بین دو تا صندوق بشویم براي اینکه کیفیت داشته باشیم

جوحی سعی . بنابراین از دین و داد هم خبري نیست. ندارد، زندگی ما صندوقی استباشیم زندگی ما کیفیت

گویی، میببین تو راست : گوید کهمیصندوق، براي اینکه بهش تويکند به نایب قاضی بگوید که بیا تو هم برومی

حاال این صندوق این که من به این آسانی بکنم توي صندوق و هزار سکه زر بخواهم این ستم است، ولی بدان که

خواهد نایب را بکند، بدان که شروع کننده کار که در این مورد قاضی بوده آن ستمگر است، اشاره میبعدي که 

. رودمیولی نایب توي صندوق ن. کند به یک صندوق دیگري که حاال ضرب المثل استمی

هم تو بودي، تو بودي که زنت را روم بلکه شروع کنندهمیگوید نه صندوق را به من پیشنهاد مکن، من نمی

هر کسی من گوید میبعد . فرستادي به محکمه و قاضی را از راه بدر کردي، و بنابراین شروع کننده هم تو هستی

که حاال بینید که چک و چانه بین نایب که در این مورد بگوییم میذهنی دارد شروع کننده هست، پس بنابراین 

جوحی که ما را کرد توي صندوق، خیلی زیاد شده که بیشتر بدهد حاال کند با میاد دارد آزما را موالناست که 

.نهصد، نه، هفتصد هم نه، ولی باید بدهی

خرید ويازآنودینارصدداد***یزیدمندرشدبسیارماجرا

آورد و به صد دینار مین آید و هزار دینار را پاییمیبینید که جوحی در مقابل نایب یعنی موالنا کوتاه می

تواند هزینه براي شما ایجاد کندمیاین نشانگر این است که اگر شما با موالنا کار کنید جوحی زیاد نفروشد،می
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.صد دینار با هزار دینار خیلی فرق دارد. آیید بیرونمیو با مختصر دردي با مختصر وجهی شما از صندوق 

خرند    میغیبیانتوتفانها***بدپسندايصندوقیی،میدهر

گوید هر لحظه تو صندوقی هستی، اي بد پسند، بد پسند نشانگر این میبراي این که به ما این بیت هم مهم است 

توانید فاصله بین دو تا میشما در این لحظه . توانیم انتخاب کنیممیاست که ما در این لحظه اراده آزاد داریم و 

چرا اراده آزاد و اختیارت را بکار . دکنیمیولی صندوق را انتخاب توي صندوق را، صندوق را انتخاب کنید یا

کسی که بوسیلۀ یک . شاید بعد از خواندن این بیت شما بد پسند نباشید.بري؟ براي اینکه بد پسند هستیمین

شما از صندوق در افتد توي صندوق جوحی، این لحظه می. شود این آدم بد پسند استمیجاذبه بیرونی دزدیده 

. آیید وا ایستید نروید توي صندوق دیگر، بگویید که من خوش پسندممی

دهند که جوحی براي آنها تصمیم بگیرد میبرند و اجازه میشان را بکار نولی متاسفانه بیشتر مردم قدرت انتخاب

دهیم از آن پول میما هزینه رویممیو توي صندوقها وقتی . و از یک صندوق در بیاورد به یک صندوق دیگر بکند

کند، میچه کسی گفتم از دردهاي شما تغذیه . خوردمیکند، و زن جوحی هم میو هزینه و انرژي جوحی استفاده 

بینید یک دفعه نشستید یک ابر سیاه آمد رویتان، دلتان گرفت و فکرهایتان بسیار تلخ شد، چیه؟ چی میشما 

چه کار کنم؟ . شد؟ جوحی و زنش است

رفتید توي صندوق، حاال یک ساعت بعضی وقتها دو . دلم گرفت یکدفعه، فکرهایتان در اختیار جوحی قرار گرفت

سه روز شما آن تو هستید گیر هستید توي صندوق، باالخره وقتی جوحی و زنش سیر شدند از آن زندگی که شما 

گوید حاال برو مید به یک صندوق دیگر، کنمیباید زندگی کنید، تغذیه کردید آن درد را، فعالً جوحی شما را 

صندوق است یعنی شما را ول آن موقع هم . آییم سراغتمیدوبارهگرسنه شدیم خوش باش، و حاال ما وقتی میک

:  گویدمی. خواهد شما را بدوشدمیکند یعنی مین

خرندمیغیبیانتوهاتفان***بدپسندايصندوقیی،میدهر

یا یک غیبی . آوردمیاین لحظه یک هاتف یعنی پیغام آور از طرف خدا براي تو پیغام نبودي یعنی تو اگر بد پسند 

گفت، یا از آن صد هزاران ترجمان، برکتی به تو میتواند پیغام بیاورد به شما یک چیزي میمثل موالنا که از آنور 

بینید شخصیتهاي میاین قصه بلی دوباره توضیح بدهم در طول ساختمان .ولی تو توي صندوقی. تاباندمی

پس . شودمیشوند، موضوع عوض میگذراند، آدمها هی عوض میمختلفی هستند، موالنا از ساختمان قصه ما را 
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و واقعاً ما باید بینید که قصه یک ساختار دارد یک سري محتوا دارد، محتوا را در جاهاي مختلف قصه کاشتهمی

بلغزد ممکن استپاي ماشود؟ و جاهایی که میاینجا مطرح االن ین محتوا هم قصه را بفهمیم هم ببینیم که چرا ا

.دهدمیموالنا آنجاها را به ما توضیح 

خواهیم ما و در اینجا میو در قصه بعدي که خالصه بکنم گفت که حاال ما ممکن است بفهمیم ذهناً که نایب 

حضرت رسول که از حج بر :گویدمیزند میزند و تمثیل حدیث غدیر را میو تمثیل گذارد موالمیاسمش را 

گشتند در ناحیه غدیر رفتند در یک بلندي گفتند که من موالي هر کسی هستم حضرت  علی هم موالي آن می

منافق بودند یعنی دلشان از جنس مادي بود و عالقه خاصی .اي که منافق بودند آنجا نشسته بودنداست، یک عده

بعد از این که خیلی توهین آمیز به خودشان البته که تا حاال نوکري تو را کردیم گفتند .به حضرت رسول نداشتند

.نوکري کسی را بکنیم که حتی بلد نیست آب دماغش را تمیز کند بسیار توهین آمیز صحبت کردند

نسبت به ولی تعهدتاینها را خواندي درست است که تو زند براي این که به ما بگوید که حاال میحاال این مثال را 

یکخدا در این لحظه چقدر است؟ آن کسانی که دلشان از جنس درد بود و هم هویت شدگی بود و به خاطر

حرفی زد مردم گوش بدهند در ظاهر احترام را حفظ کردند یک ، وقتی آمد حرصی، انتظاري، توقعی با رسول بودند

ولی مثل آن پذیرید میا در ذهن اینها را االن گوید که شممیولی در باطن در دل بسوي دیگري رفتند حاال به شما 

روید، آنها گفتند ما اتفاق این لحظه را میمنافقان آیا در دل بسوي ستیزه و اعتراض در مقابل اتفاق این لحظه 

. قبول نداریم

نبودند، ولی آنطوري متعهد . کنیممیگفتند شما هر چه بفرمایید چشم ما اطاعت میپذیرفتند باید میاگر حقیقتاً 

خواهد بگوید در ظاهر در ذهن در میبلکه در دل یک چیزهایی پرورانده بودند در ظاهر احترام را داشتند، 

گذارد جلو ما در این لحظه به نفعمان است و باید میمت احترام خدا را داریم ولی وقتی این اتفاق را صندوق 

بعد تعریف کرد گفت موال کیه؟ گفت .بنابراین منافقیمکنیم پسمیموازي بشویم با زندگی در این لحظه ما ستیزه 

.به شرطی که منافق نباشیکیست موال؟ آنکه آزادت کند. کندمیموال کسی است که تو را آزاد 

بند رِقّیّت ز پایت بر کَنَد***کیست موال؟ آنکه آزادت کند

کند، بند بندگی این دنیا یعنی بند جوحی را یعنی میکند و بند بندگی را از پایت مییعنی موال کسی که تو را آزاد 

.آورد شما رامیاز صندوق در 
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مؤمنان را ز انبیا آزادي است***استچون به آزادي نبوت هادي

بنابراین کسانی که منافق نیستند مومن .خواهد آزاد کندمیآورد حتماً آدمها را میگوید هر کسی پیغام می

اي هم توي آن گروه غدیر بودند گفتند چشم، شما یک عده.ظه موازي با زندگی هستندهستند یعنی در این لح

اي هم گفتند چشم ولی چشمشان چشم نبود، پس مومن ولی یک عده.  کنیممیفرمایید ما آن را عمل میهر چه 

یرد، بنابراین آن پذمیمومن است اتفاق این لحظه را گوید هر که به این لحظه زندگی به این لحظه مینبودند، 

. کندمیآید شما را آزاد میکه از آنور میپیغا

شکر وآزاديشادي وو این . حتماً باید شادي کنید و آزادي کنید و شکر کنیدبعد گفت اگر شما مومنید

همین طور که طبیعت در بهار در . اگر مومن باشید منافق نباشید در عمل باید مثل گل سرخ باز بشودشما 

شویم ولی در دل میباز چشمحاالبه ذهن که که گوید مین. شودمیاین نیروي شکوفا کننده باز مقابل

شوید با پذیرش اتفاق این لحظه که نیروي زندگی که از توي گل میستیزه بکند، شما هم در دل تسلیم 

به شکوفایی دارید و شود از شما هم رد بشود و شما میل به آزادي دارید میل میرد هاسرخ و درختان و میوه

گویید خدا را شکر ولی میشود، نه اینکه میکنید شکرتان یعنی عمالً باز میتوجه .شکرتان عمالً باز شدن است

. گوید از طبیعت یاد بگیریدمیکند، میطبیعت این کار را نکنیدمیستیزه 

ْخضابزبان، چون گلستان خوشبی***گویید هر دم شُکرِ آبلیک می

شوید مثل میشود در حالی که یواش یواش باز میدر این لحظه رد ما هر لحظه شکر آبی که زندگی که از شماش

. شکر کردن شما فقط به زبان نیست.گوییدمیزبان بدون گفتگو شکر را بیگلستان خوش رنگ،

4550مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

دیگرست اندر نباتپس نبات***تا زیادت گردد از شُکر اي ثقات

آید این شیرینی به میپذیرید یک شیرینی میاین نبات اگر شیرینی بگیرید گفت که این لحظه وقتی شما 

شود از آن میشیرینی بزرگتر آن شیرینی به شیرینی بزرگتر، آن شیرینی به شیرینی بزرگتر یک ذره دلتان باز 

ثقات . ، بزرگتر تا باالخره بینهایت بشوید...شود به فضاي بزرگتر،میکنید، عمالً با باز کردن و این تبدیل میشکر 

یعنی آدمهاي مومن و قابل اعتماد، ثقات یعنی کسی که این لحظه توکل دارد و اعتماد دارد به زندگی که زندگی 

بنابر این تواند بیفتد، میگذارد همین را من الزم دارم، بهترین اتفاقی است که میهر چه در این لحظه جلو ما 
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اجازه بدهید آخرین .این هم خواندیم.شودمیو در نتیجه شیرینی به شیرینی بزرگتر تبدیل . تسلیم است

گردد به محکمه تا قاضی را میزن جوحی دوباره باز . افتدمیقسمتش را سریعاً برایتان بخوانم ببینیم چه اتفاقی 

. دوباره فریب بدهد

4553مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 

اتمامه'پارسال و شناختن قاضی او را الیةقاضی سال دوم، بر امید وظیفةباز آمدن زن جوحی به محکم

بینیم این قاضی فاصله را دیده میسال دوم یعنی لحظه بعد، این لحظه ما را کرد توي صندوق، فاصله را ببینیم ما 

مثل این (گوید به زنش برو، میرود و میقاضی نرود؟ اینیمرود توي صندوق یا نمیاالن و لحظه بعد باز هم ببینیم 

یعنی این جوحی هم دست انداخته ما را، لحظه به لحظه باید ما را توي ! حقوق ما را بگیر) گیردمیکه حقوق 

. ما فاصله دو صندوق هستیمکه صندوق کند و زندگی ما را بخورد، تا ما متوجه بشویم 

حست زن: رو به زن کرد و بگفت***نبعد سالی باز جوحی از ماي چ

کند میاند سال بعد جوحی از روي نداري دوباره رو به زنش حاال بعد سالی در اینجا در قصه یک سال خورده

:گوید اي چست زن، یعنی این زن معمولی نیست، تو زن زرنگی هستی، چه کار کنمی

ن گو سخُنملۀپیش قاضی از گ***را تجدید کنپارفۀآن وظی

حاال ببینیم چه . گوید برو مثل پارسال حقوق مرا بگیر بیآور، یعنی چی؟ یعنی برو از من به قاضی شکایت بکنمی

کنید چه جوري است هر لحظه جوحی زنش را که یک مثالً پول است، مقام است، میتوجه . کندمیجوري شکایت 

فرستد، ما هم قاضی هستیم  میکنیم سراغ ما میا بازي ست، هر نقشی که مهانقش پدري و مادري است تمام نقش

خواهد ما را فریب بدهد توي صندوق بیاندازد، حواستان میاین لحظه باید با قانون زندگی تشخیص بدهیم و 

. گوید برو از من شکایت کنمیحاال این دفعه هم . گوید باشدمی

زن ترجمانمر زنی را کرد آن ***زن برِ قاضی در آمد با زنان

خواهد زن دیگر را مترجم کند، ببینیم یعنی چی؟ میزن آمد بر قاضی با زنان دیگر منتها این دفعه 

یاد ناید از بالي ماضیش***تا بنشناسد ز گفتن قاضیش

این به . به یک خانم دیگر گفت که تو بیا بجاي من صحبت کن تا این قاضی به یاد آن بالیی که به سرش آمده نیفتد

در . دهدمیکند و حرفش را هم تغییر میاطر این است که یک چیزي به یک صورت دیگري خودش را ظاهر خ
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شود صداي میشود و صداي زن جوجی میاینجا فرق بین این حالت و حالت اول این است که اول قاضی هم هویت 

دفعه بصورت ناظر نگاه کند، اینمیگوید گوش میصداي خودش هبنابراین هر چه صداي زن جوجی شد،خودش

در نتیجه زن وببینید دارد می گوید شود، میبنابراین با زن هم هویت ن،شودمیکند و صداي زن صداي سر او نمی

. کندمیتواند بگذارد، براي این که دارد نگاه میجوحی آن اثر سابق را روي قاضی ن

لیک آن صد تُو شود ز آواز زن***غَماز زنرةهست فتنه غم

این است که دو اش معنی.شود از صداي زنمیکند ناز و غمزه زن ولی اثرش صد برابر میگوید آشوب بر پامی

کنید هم هویت میکند شما بصورت حضور ناظر نگاه خواهد جذب میحالت وجود دارد، یک چیزي که شما را 

صداي سر شما بشود یش هایش و غمزههاولی اگر صداي او با جاذبه. شودمیشوید و صداي او صداي سر شما نمین

ولی اگر حرفش حرف شما نشود و نتواند در ذهن شما . کندمیشود یعنی حتماً شما را جذب میاثرش صد برابر 

.  گوید نداردمیحرف بزند، در این صورت آن اثر را 

تنهاي زن سودي نداشتةغمز***تانست آوازي فراشتچون نمی

ویت شدگی در سر شما صدایش را به جاي صداي شما و حرف شما جا تواند به خاطر هم همییعنی وقتی آن زن ن

قاضی این دفعه چون ناظر اوضاع بود و هم هویت نشد صداي زن نتوانست اثر . هایش فایده نداشتبزند، فقط غمزه

شود میشوید صداي او و حرف او میبینید با یک چیزي که هم هویت میکنید یک موقعی است میبکند، توجه 

کنید و مییک موقع هم هست شما عقل خودتان را دارید آن دور از شماست فقط دارید نگاه سر شما، حرف 

. تواند این قدر اثر بگذاردمین. ولی هم هویت نیستیدبینید، آن در ذهنتان است شما در بیرون هستیدمی

بینید یک ابرسیاهی روي ما آمد میاید روي ما و من ذهنی، جوحی یک دردي را گفتم یک دفعه میمثالً وقتی درد 

کنیم به منفی فکر کردن، هر میشود ما شروع میحالتی به مودي و در آن موقع فکرهاي ما عوض ويتو ما رفتیم 

فکرهاي ما کنیم موقتاً، آن دردمیکنیم، منفی فکر میبد فکر ،کنیممیبینیم مثل اینکه بد برداشت میچیزي را 

چرا این طوري است؟ براي اینکه با آن درد هم . کنیممیبر حسب او و دردها داریم فکر را به کار گرفته یعنی ما 

شود، شما بر میفکر آن فکر شما ن. شودمیگوید اگر به آن نگاه کنید صدایش صداي شما نمیموالنا .هویتیم

. کنیمیا چه کار اي صنعم معمول چیستگویدمیحاال این دفعه قاضی ن. کنیدمیحسب آن فکر ن
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تا دهم کار تو را با او قرار***رو تو خَصمت را بیار: گفت قاضی

.گفت برو طرفت را بیاور من به کارت رسیدگی کنم

کو به وقت لُقیِه در صندوق بود***نشناخت زوداش جوحی آمد، قاضی

ي صندوق در صندوق بود، قاضی تو) لقیه(نشناخت، براي این که در برخورد اولو قاضی اول رفت شوهرش را آورد 

ولی چون . کرد فقط صدایش را شنیده بود، اولش نشناختمیکرد با نایب صحبت میبود و جوحی با زنش صحبت 

جوحی موقعی . تواند عرض اندام بکندمیکند جوحی در مقابلش نمیناظر است و از عقل زندگی استفاده هنوز 

قاضی در محکمه است . کندفعه تو صندوق نتوانسته این د. تواند عرض اندام بکند که قاضی در صندوقش باشدمی

کنید، زن جوحی میشما هم بصورت حضور ناظر دارید ذهنتان را نگاه . آن باال نشسته از قدرت برخوردار است

کند و االن هست که شما میگویید برو من ذهنی را بیاور، من ذهنی آمده در مقابل شما تعظیم میعشوه میآید 

.     بشناسیدش

و بیع و در نَقص و فزون'در شري***بود آواز از برونزو شنیده

از او آواز را از بیرون شنیده بود توي صندوق بود از بیرون صدایش را شنیده بود که داشتند خرید و فروش 

.کردند قیمت صندوق رامیو اضافه و کم کردند می

ماز جان شرع را هستم غال: گفت***زن چرا ندهی تمام؟قۀنَف: گفت

از دلم قانون زندگی را غالم و دهی؟ گفت من از جانم میگوید چرا بطور کامل خرجی زنت را نمیقاضی به جوحی 

دهی؟ رنجشی را که با آن هم هویت هستی؟ میگویید چرا خرج این درد را نمیتان شما به من ذهنی. هستم

.دهم این بخوردمیگیرم میندگی را از تو گوید تو که ندهی به من، من چیزي ندارم من زمیگوید؟ میجوحی چه 

مفلس این لعبم و شش پنج زن***لیک اگر میرم، ندارم من کفن

ام، حاال حتی کفن هم ندارم، من به خاطر این بازي که اسمش قمار است مفلس شدهگوید من مفلسم اگر بمیرم می

ولی قمار جوحی چیه؟ جوحی اندازیم،میزیم، نرد را اندامیهمین شش و پنج را که ،یعنی قماربازشش پنج زن

گوید من قمار بازم و این قمار مرا مفلس کرده، قمار چیه؟ آن حالتی از ما است که بجاي اینکه از این صندوق می

کنیم میرویم توي صندوقی و قمار می،در آمدیم نرویم تو صندوق دیگر و فاصلۀ دو تا صندوق را برداریم
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آییم به جاي اینکه فاصله دو تا صندوق میید این تو زندگی بود، از این صندوق که پوك است در گوییم شامی

این زیرش نیست حواسمان . این هم برداریم شاید زیرش چیزي باشدحاال گوییم میکنیم، میدوباره قمار ،باشیم

بینیم پوك میداریم میهم بر پریم به صندوق دیگر آن مینیست که دوباره فاصله بین دو تا صندوق است، آنجا را 

. فهمیم که نباید قمار بازي کنیممیاست، پوك است پوك است همه صندوقها پوك است ولی ن

دهد که میکنم و این بازي مرا مفلس کرده، حاال پایین خودش توضیح میاش قمار بازي گوید من همهمیجوحی 

که شش جهت باال و پایین، شمال و جنوب و جهان مادي یعنی با پنج تا حس و ذهن و بودن در اینشش پنج زن

گویم من امتحان کردم در نقش مثالً پدري مییعنی من قمارم این است که .شرق و غرب، شش یعنی جهان مادي

کنم آن تو هم نیست، آن را میدارم به انواع و اقسامش امتحان میآن هم بر ؛روم دنبال پولمیزندگی نبود، حاال 

خالصه من ،کشدمیکنم طول میشوم آن هم امتحان میروم دنبال مثالً دانش با او هم هویت میکنم میرها 

.توانم قمار بازي نکنممیکنم و نمیصندوقها را امتحان 

یعنی از کند در این مورد باید از این پنج حس و شش جهت آزاد شده باشد برود بیرون، میکسی که قمار بازي ن

کنم پوك است میکنم خوب میکند، قضاوت میبیرون، چون ذهن بر اساس پنج تا حس و قضاوت کار ذهن برود

آیم به یک میدانم که چه جوري است از یک صندوق در میولی نکنم پوك است هر صندوقی پوك استمیبد 

.گوید که ما بیدار بشویممیاینها را موالنا . روممیصندوق دیگر 

یاد آورد آن دغَل و آن باختش***مگر بشناختشزین سخن قاضی 

کند فهمید که این همین میکند و صندوق را امتحان میاز این حرفش که قمار باز است و آدمها را توي صندوق 

شویم میبینید که ما قاضی هستیم، به محض اینکه هم هویت میجوحی است، این همین من ذهنی است، پس 

اي در این جهان است، به محض این که از صندوق در بیاییم داریم زن ما یک جاذبهشویم جوحی، بعد زن می

کند و اگر بتوانیم میشویم آن تشخیص دهنده یا انسانی که در این لحظه زندگی میفاصله دو تا صندوق باشیم 

.فاصله دو تا صندوق را حفظ بکنیم به هیچ صندوقی نرویم هیچ صندوقی ما را جذب نکند

و . گوید این عارفی است که رفته از جاذبه زمین وراي جو زمین اقامت کرده، این تمثیل استمیموالناحاال

یعنی زندگی همیشه از ،تابدمیو وقتی آن باالست خورشید همیشه گذارد میتغییرات زمین روي این شخص اثر ن

. تواند روي او اثر بگذاردمییبی نهیچ دغلی هیچ فر. شود، بنابراین تغییرات ذهن یا زمین روي او نداردمیاو رد 
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فهمید که این همان جوحی است پارسال این ، یاد آورد آن دغَل و آن باختش/زین سخن قاضی مگر بشناختش

.به هزار مصیبت از صندوقش بوسیلۀ نایب رها شده.را به صندوق کرده با فریب و باخته

انداختیپار اندر ششدرم ***آن شش پنج با من باختی: گفت

ه ششدرکهگفت آن قمار را با من پارسال بازي کردي، باختی یعنی بازي کردي، پارسال مرا تو  صندوق انداختی

دانیم چه کار کنیم گیر کردیم، هر مینتوانستم تکان بخورم، ما هم ششدره شدیم خیلی از ما انسانها میندمش

این قاضی فهمیده که نباید . ز این صندوق نجات بدهدشود، چاره نداریم یک نایبی بیاید ما را امیکنیم نکاري 

یعنی رفته توي صندوق از آن صندوق . خورد یک بار خورده بیدار شدهمیجاذبه لوندي فریب کاري زن جوحی را 

صداي این زن صداي سر قاضی بشود بگوید که رها شده، شده االن فاصله دو تا صندوق و هر کاري کرد زن جوحی 

. عجب چیز خوبی است به چه نوایی رسیدیم آن کار دیگر صورت نگرفتبه به به تجسم کند

توش زندگی نیست، من این خانه یکتایی را ترك ،نه:بینید از این به بعد بگوییدمییعنی شما هر چی که در بیرون 

باالنس را این فضا میزان را وونچ.خواهم برخوردار بشوممیاز این فضا و از این پایگاه .کنم همین جا هستممین

کند صندوق میبروم خانه جوحی، جوحی من را هاو مقدار را بلد است تعیین کند، من اگر پرسه بزنم توي کوچه

چسبید به یک میروید  میشما دیدید مثالً .گیرد، کلی باید درد بکشم تا از شرش راحت بشوممیدیگر ارزان ن

هم میخانمی، خاناشود بمیشوند مثالً یک آقایی هم هویت میکنند، هم هویت میانسانی، جوانها این کار را 

کشد که یادش برود، از میرود سالها طول میشود میشود مرافعه میشود با یک آقاي جوانی، دعوا میهویت 

.     بهترین کار این است که تو صندوق نرود این شخص شناخته. تواند بیرون بیایدمیصندوق او ن

با دگر کس باز، دست از من بدار***سال آن قمارنوبت من رفت، ام

دست از سر من وحاال این لحظه برو این قمار را با کس دیگري بازي کن.گوید من یک بار توي گرفتاري افتادممی

اش را انجام داده و دست از سر شما باشد به محض این که به اینجا برسید جوحی وظیفهیادمان . بردار

دارد که به هر اي هکنم من ذهنی چیز بدي نیست و دشمن ما نیست، یک وظیفمیکرار دوباره ت. کشدمی

اگر، بشودبیداربکشددردصندوقکند برو توجه یک نفر را بدزد بیار بکنیم تو میحال زنش را کوك 

شناسایی، بشناسدهمرازنشوبشناسدراجوحیدیگر، بیرونبیایدصندوقازوبشودبیدارکسی

نه، واستمندشمنوکوبممیراسرشچماقباوکنممیلهرانفسدیگر. استکافیقدرهمیناستهکرد
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.باشدنداشتهمابهکاريبکند،رازندگیشبرودهمجوحیحاال. کنیدمیشناساییفقطشمانیست،اینطوري

زندان،بیندازیدراجوحیاینآقادبگویتواندمیقدرتشهمهاینباقاضی. گویدمیجوريچهببینهمینبراي

.بکندکاريتواندمینراجوحیکهداندمی. بردارمنسرازکارت دستدنبالبرونهگویدمی

دیگرانبابرو. استنشستهیکتاییفضايدراآلنکهقاضیبعنوانبکنید،کاريتوانیدمینراذهنیمنهمشما

دیگرکهشما. باشنداشتهمنباکاريهمتوندارم،توباهمکاريشدم،آزاددیگرکهمنبده،انجامرااتوظیفه

خودتتوندارد،کاريشما کهبههستهرچیوهاپوکهوهاپوستهایندیگرآنجا، بیرونآوردیدذهنازراتانمن

:کهگیردمینتیجهموالناحاال. خواهیمیرا

تَرِز گشته ست زین شش پنج نَردمح**از شش و از پنج عارف، گشت فرد

آنجادروزمینجوبااليرفته، زمینجوبااليوجوشوزمینتمثیلدرکهاستکسیعارفکهگویدمی

ازیعنیپنجازوششازپس. جداستاوازولی، جوشباکندمیحرکتزمینوتابدمیخورشیدکهبینیدمی

ششازیعنیوششاز. استشدهجداغیرهوشنیدنودیدنلمثحستاپنجوماديجهاناز، جهتشش

ازشدهدوروعارفشدهجدا، ذهندرافتدمیتوآن اتفاقاتیهروآنصندوقوآنترکیبوحسپنجازوجهت

. نیستهستزندگیتوشصندوقاینگوییممیمااست،سادهخیلیهمپنجوششبازي. پنجوششبازياین

توبروصندوقاینتوبرو. نشوآگاهاز آننکن،نگاهبهشرافاصلۀ صندوق. نیستهستزندگیتوشقصندواین

.صندوقیکلحظههرنتیجهدر، صندوقاین،...این صندوق،،...صندوق ،این

دردهاي، بشوششیاپنجوششاوقاتگاهیپنج وششبازياینازکندمیپرهیز، استشدهدورگویدمی

بعضی، باشدهمخوشظاهرشاگرپنجششبازيیعنی. بکنیدنبایدراقماراینشما. هستهمبازياینازشینا

آخرقماربازيولیاندخوبیچیزهستندهمباکهصندوقهااینکهآیدمینظربهوکنیممیانباشتههیماهاموقع

منبهمندوستکهگفتزدزنگروزیکمناندوستازیکی، سریعخیلیبزنمهمتمثیلییک.نداردعاقبت

قماربازولیاستبازيقماراش حرفههقماربازخواستگاراینولیدخترمبهآمدهخواستگارکهگفتهزدهزنگ

.بردمیدفعههریعنی. بردمیاشهمه، نیستمعمولی

اهمیتپولبهکههممننوادة دوستخاو. داردچیهمهدارد،مدلآخرینماشینداردخانۀ بزرگنتیجهدر

حاال اشد بقماراش حرفهحاالباشد،داشتهخوبیزندگیبرودخواهدمیمادخترحاالخبکهگویندمیدهند،می
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ولی. استبازيقماراش حرفهکسیشنوممیاستباراولیندانم،مینمنگفتم. کندمشورتمنباخواستمی

پیشمسائلیحرفۀ قماربازياینحاالودادندرادختروکردندموافقتباالخره. باشدفهحرتواندمینقماربازي

.خالصهنشدبودندنکردهبینیاصالً پیشکهآورد

داريمیبرهیقماربازيآید اینمیبه نظر کنیمیانباشتهوقتیسالگی30سالگی25تاقماربازياولشولی

نفریکاینکهواقعاً ولوباشدحرفهتواندمینبازيقمار. استچیزآیدمیظرنبهنیستچیزيآننیست وچیزي

ششما یعنیحسوماذهنسیستماین، هاندارمکاريراواقعیقمارمنحاالندارد،برکتبردآنولی. بردمی

نکنید تحانام،هستچیزيیکیآنهستچیزياین صندوقزیراینکه، قضاوتهاباهمراه، حستاپنجوجهت

.نکنیمرابازياین، بازياینازبلهبشویم،جدابایدعارفیمهرکدامما. نداردفایده

از وراي آن همه کرد آگهت***رست او از پنج حس و شش جهت

وحستاپنجیعنیکندمیایجادقضاوتوهاحسوذهندرکهفضایییعنی، ماديجهاناینازاوگویدمی

. کردآگاهراتواستمیجسهشیاريکهسیستماینورايازو. رستجسمیهشیاريکندمیایجادفکرها

جاوز الْـاَوهام طُرّاً و اعتَزَل***شد اشاراتش اشارات ازل

رموز و اشارات حضرت یعنی رموز و اشارات انسان کامل مانند. اشارات او همچون اشارات حضرت ازل است

زیرا حقیقت باطنی انسان کامل کالً از حیطه اوهام فراتر . گنجدمیحیطه اوهام و عقل بشري نحق در

.رفته و از آن کناره گرفته است

. خدایعنیازل. استازلحضرتیعنی، خداستحرفهايواشاراتمثلاواعمالاوحرفهايیعنیاواشاراتیعنی

مجموعاًیعنیطُرّاًرفته همۀ فکرهاورايهمۀ اوهام رفتهورايیعنیمجاوز الْـاَوهااوهام وراياسترفتهاوو

واوهامهمۀازوقتیبنابراینپساستعارفاین. استشدهدورهمۀ آنهاازوباالتررفتههمۀ اوهامازیعنی

فضاایناتفاقاتیرگهنوزماکهکندکمکمابهتواندمیاست،شدهدورموالنامثلعارفییکآنيهاجاذبه

.درگیریم،نرفتیمآنوراي.نشدیمرهامادردهافکرها،،هاوهمکششازکاملبطورهنوز. هستیم

چون بر آرد یوسفی را از درون؟***زین چه شش گوشه گر نبود برون

چهنباشدچاهيباالاگرکسییعنی، باشدنرفتهبیرونباورهاودردهاباشدگیهویتهمچاهاینازاگرگویدمی

رایوسفدانیدمیکههمانطورکهاستاینمعنیش؟ بیاوردبیرونچاهدرونازرایوسفیکتواندمیجوري
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کاروانها. داشتپیشاهنگیکارواناینوآمدکاروانیودانیدمیراقصه. چاهبهکردند، حسادترويازبرادرهایش

راکاروانوهستآبکجادرواستسبزکجابیندبوجلورودمیباسبانفریکدارندآهنگپیشمعموالً

. آنطرفبهکندمیهدایت

کههمموردایندروزندگیآبسويبهکنندمیهدایتراجامعۀ بشري، آهنگپیشیاواردآنمثلهمعارفان

دلو، آمددلوکهدیدیوسفوچاهتويفرستادرادلووراطنابوقتی،بودپیشاهنگکهچاهسرآمدشخصآن

.استآمدهیوسفآبدیدجايبهیکدفعهوباالآمدوتوآننشست، استسطلشبیهچیزيیکهم

سمبلزیبا رويپسراینوبیرونآمدچاهاززیباروییپسرچهکنیدنگاهکهگفتهمهبهوشدخوشحالخیلی

نفوذزیر، باشدبريتغییراتاینازکهباشدچاهبااليدبایموالنامثلمیآدیکگویدمی. ماستجاننیکی،

گویدمیچرا. بیرونبیاوردشدگیهویتهمچاهازرامایوسفبتواندکهنباشدغیرهوتمنیدانممینقضاوت

.ماندمیچاهمثلفکرهاباشدگیهویتهموشدیمهویتهممااینکهبراي؟ چاه

بیاییجوحیبهبدهیچیزيیک. استهشیارانهدردگفتامروزهمانرژياینوکنیدصرفانرژيیکشماباید

اصطالحبهچاهاینازراشماکهخواهدمیعارفییکحاال، بیرونبیاییهمۀ صندوقهاازحاال. صندوقازبیرون

شناساییشماهبلحظهبهلحظهکهاستاینمستلزماینوبیرونبکشددردهاباشدگیهویتهمچاه، پتانسیل

.بیرونبکشدراشماتواندمینباشدچاهتو. باشدبایدچاهبااليباالخره. شمابهدهدمیداردموالناکهبدهد

چون بر آرد یوسفی را از درون؟***زین چه شش گوشه گر نبود برون

اندازدمیرا دلوشهمیکیاست،چاهازیوسفهاکشیدندنبالیکی. هستآدمجوردوکهگویدمیاآلن

یوسفاندنبالکهکسیآن. خوردمینشمادردبهآن ،بیرونچاهازبکشدماديمنافعخودشبرايخواهدمی

.استخوباو، گرددمی

جسم او چون دلو در چه چاره کن***ستُنبیباالي چرخِواردي

یکگفتیمزدیمکهتمثیلیدر. استذهنچرخاینبااليکهموالناپیشاهنگ،شونده،واردهمینیعنیوارد

کهبطوري، زمینجوبااليراراههمهاینبرودزمینرويازکسییکدانیدمیولی. زمینجوبااليبرودکسی

باالبرودتواندمینسادگیبه؟ درستهباال،برودکندصرفانرژيباید، پایینبکشدرااونتواندجاذبۀ زمیننیروي

هیکهدیگرکارهايخیلیوشکر، پرهیز، هوشیارانهدردهايهمین، باالبرودکندصرفبایدکهانرژياینکه،
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تا، ماديفضاي،ذهنفضايیعنیهمبازستونبیچرخ. ستونبیاین چرخبااليببردتاراانساندهدمیهل

دلومانندجسمشاما.استشناختهنایبآنمثلراذهنيهاهمۀ جاذبهپس. بکشدآن رانتواندزمینکهجایی

شعرشحرفش،، چیزهاباشدگیهویتهمچاهدرماندمیدلومثلموالناجسمپس. استکنندهچارهچاهدر

کهدلويمثلپیشاهنگاینووارداینوموالناجسم. ستکنندهچارهچهدر. بیرونکشدمیچاهازرایوسفان

. استکنندهچاره، چاه اندتوهمهاندشدههویتهمهمهکه، شدگیویتههمچاهدرچاهتويرودمی

رسته از چاه و شه مصري شده***یوسفان چنگال در دلوش زده

همین. اوستشعرهايهمیناوستفرماودلو، اودلوبهزدیمدستما. هستیمچاهتويکههستیمیوسفانما

کههمینطور.استفرمجهانسمبلمصر. بشویمفرمجهانشاهواالببیاییمخواهیممیچاهازواوستآموزش

زلیخاگیررفتبیرونآمدکهچاهازدانیدمی. گذشتهاچالشخیلیازیوسفالبته.شدمصرشاهرفتیوسف

یوسف. کنیعشقبازيمنبابایدکهگفتمیکهبودکردهدرستاتاقییکزلیخا. افتادزندانوافتاد

منبهزنممیاتاقجايهمهبهرایمهاعکسمنپذیريمینکهحاالگفتبودکردهدرستاتاقییک. رفتپذیمین

. استذهنهمیناینوببینیمراعکسبایدکنیمینگاههرجا، کنیمیننگاه

ترفبعدش. استجوحیهمینزلیخا. ماستدنبالهمزلیخاوبینیممیرااوعکسکنیممینگاهطرفهرکه

وبشوواسطهبروگفتاوبهرفتمیکهکسییکبرد،یادازراخدامدتییک. کرداشتباهیکزنداندروزندان

. بیرونآوردمراتومنبوديمنیادچاهتويتوگفت. کردتنبیهشاینخاطربههمخداوبیرونبیاوراینجاازمرا

هستیدموازيشماکهاستایننشانگر.کرديفراموشمرايافتادزندانحاال. دادمنجاتتهمزلیخادستاز

. کندمیدرستاو، جلوبروموازيهمینطوري، کنصبرگفتوشدسختذرهیکاگر، جلورویدمیجلورویدمی

جهاندرچیزهیچوقتی. کندجذبراشمانتواندچیزهیچکهذهننفوذازخارجیازمینجوبااليببردراشماتا

.شدیدماديجهانشاهشما، کندجذبراشمانتوانداديم

دلتانکههرچییانخوریدخوبغذايدانممینباشیدنداشتهپول. نشویدبرخوردارشماکهنیستاینمعنیش

شما. استخشمجاياستترسجايذهن. باشیذهنتوينداردمیلزوولیبکنیراکاراینتوانیمی. خواهدمی

. کنیداستفادهازشتوانیدمینداریددوستکههمراچیزيآن، باشیدمضطرببترسید،باشیدخشمگیناگر

همۀ اینهااستدادننشانخودو نمی دانم سکس هستنددنبالشمردمکهآن. شودمیزهرمارفرض کنید غذا
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چیزهايآنازبتوانیتابیرونبیاییکنیطیشمابایدراچاهآنراذهنفضاينتیجهدر. شودمیمواجهاشکالبا

.بریممینلذتماکهباشدترساگر. کنیاستفادهترسبدونهممادي

جودلو او فارغ ز آب اصحاب***جودلوهاي دیگر از چه آب

ایندلوولی. بیاورنددستبهماديمواهبخواهندمیچاهازدیگرآدمهايمالهستندهمدیگردلوهايگویدمی

جوردوپس. بکشدبیرونخواهدمیراخودشنوعیعنیاصحاب. بیاوردبیرونخواهدمیرانیوسفاآبازعارف

منچیزهايدربیاوردماديمنافع، در بیاوردپولآنجاازکهچاهتويفرستدمیراخودشدلویکی. هستآدم

خودشجنسدنبالاودکشمینرااوچیزيوزمینجوبااليرفتهاستعارفکهیکیآن، بیاورددرراذهنی

استیوسفاندنبالاست

دلو او قوت و حیات جان حوت***دلوها غواصِ آب از بهر قوت

قوت. گرددمیغذادنبالجهاناینآب، ذهنآبیعنیآبتويرودمیمعمولیآدمهايدلو، ماهییعنیحوت

. کنندمیجستجوذهنتويروندمیايهعدیک. گرددمیآبزیررودمیکهکسیآنیعنیغواص. غذایعنی

زندگیحیاتوغذاسرویسدرتماماًاوعدبچهاریعنیاودلو، اودلواما.نیاز تن، غذابرايهست؟چیآنجا،دنبال

پس. شنابهکنیممیشروعرویممییکتاییفضايبهکهوقتیماستسمبلکهدانیدمیماهی. استماهیجان

شما. داردغذایک، آن ماهیگویدمیحاالپروانهگفتمیامروز، یکتاییفضايدربیرونیدآمیذهنازکهکسی

دنبال. بدهندغذاتوانندمینشمابهآنهادارندمنکهآدمهاییاز. گیریدمیراخودتانجانماهیغذايموالنااز

.هستندخودشانجسمغذاي

عینِ زورمنددلو او در اصب***چرخ بلندۀدلوها وابست

پس. خداستانگشتهايبیناودلواما. هستندماديچرخوابستۀ اینمعمولیآدمهايدلو، دلوهاگویدمی

زورمندانگشتانبیندروکندمیعملاوطریقازکهاستزندگیواستتسلیمحالدردائماًاوکهبینیدمی

.مادیشجسمتمام. کندمیکهعملیهرزندمیکهحرفیهر. استزندگی

این مثال بس رکیک است اي اَچی***چه و؟ چرخ چی؟دلو چه و؟ حبل

اياستزشتوناقصبسیارمثالاین؟ چیهچرخ؟ چیهریسمان؟ چیهدلو؟ زنیمیکهچیستحرفهااینگویدمی

بله. نبودجالبیتمثیل، اینهاوزدمتمثیلگفتمکهچیزهاییاینیعنی. برادر
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آن، نه آید و نه آمده ستکُفو***شکست؟بیجا آرم مثالیاز ک

چاهازاوکهگفتمودلوبهراکاملعارفرااوجسمکردمتشبیهآمدممن.نباشدناقصکهبیاورممثالکجااز

یکهحالدر؟بیاورمکجاازکاملمثالمنولی. نبودجالبیاین مثالشدگیهویتهمچاه. آوردمیدررایوسفان

، صندوقزیر، صندوقتادوفاصلۀ بینشودمیمعلومپس. بودخواهدنهوبودهجهانایندرنهاو،شبیهاونظیر

ولی. نگردیدجهانایندرخودتاننظیردنبالشماپس،کُفوش،نیستجهانایندرنظیرش، شمااصل، خدا

تادوفاصلۀ بین. هستیمهوشیاريجنسازما. استمنظیرذهنیمنکنیممیفکرایمکردهماکهاشتباهی

فکرما؟ هستیمماصندوق. نیستمانظیراستصندوقتويکهچیزيآنداریم،اقامتآنجادرهستیمصندوق

.آرهکنیممی

پس. نیستجهانایندرخدانظیریعنی. بلهنیستجهانایندراوکفوکهایدنماز خواندهتويروزهرشمانه

. نداردنظیرشمااصل؟ کنیدمیمقایسهدیگرانباراخودتانشماچیبرايپس. نیستجهانایندرهمشماظیرن

رایوسفاینعارفییکگویدمیموردایندرحاال، شودمیبیداروشودمیهویتهمرودمیهوشیاريوقتیپس

پادشاهکهیوسفاین، بیرونکشدمیودهدمیبهششناساییکندمیصرفانرژيچاه،ازشدگیهویتهماز

ندارد،نظیراین، شودمیزندهخداابدیتوخدانهایتبیبهوایستدمیخودشمعنويپايرويوی شودممصر

خشمگینداریدنظیرکردیدمینفکراگروداریدنظیرشماکنیدمیفکرشمااگرخداست، وخوداینبلکه

.بشویمبیداراشتباهاینازخواهیممیماوکنیدمیاشتباه، ادیددمیننشانواکنششدیدمین

ناوکیصد کمان و تیر درجِ***صد هزاران مرد پنهان در یکی

انسانتاهزارانمعادل، بشودآزادوبشودراحتهاشدگیهویتهمتمامازکهکسی، کاملانسانکهگویدمی

دهدمیشناساییکائناتتمامبهکهخردي. استکردهپیدادستزندگیدخروخداذهنبهاواینکهبراياست

بهکهانساناندازة یکبهبگذارندهمرويکهراعقلشانمردتاصدهزار. کندمیادارهگرداندمیدهدمیعقل

کمانورتیتاهزاران،)ناوك(کوچولو تیرهمین، درناوکیصد کمان و تیر درجِ. شودمین، رسیدهحضور

در. استتیرصدوکمانصدمعادلاوخردورزياو،کردنفکریعنیاوتیراندازيقدرتیعنی. استشدهگنجانده

همین. دهدمیتوضیحهمراهمینبعداًحاال. نباشداستممکنمیجسنظرازقويخیلیفرد، فرداینحالیکه

:گویدمیتوضیحشاست
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ايصد هزاران خرمن اندر حفْنه***ايتنهما رمیت اذْ رمیتی، ف

تیرخدابلکهانداختیتیروقتینینداختیتیرتویااندازدمیتیرخدااندازيمینتیرتوکه آیهاینکهگویدمی

مننظم، فعلینظم. ریزدمیبهمرافعلینظمیعنیآشوب. آشوبیعنیفتنه، فتنه. استآشوبگریک، انداخت

طریقازاودهیداجازهوزندگیباشویدموازيشمااگریعنی، کندمیما رمیت اذْ رمیتکهآشوبی. استذهنی

احوالواوضاعدرآشوبیاین. فرستادنبیرونراانرژي، کردنفکریعنیانداختنتیر، بیندازدتیروکندفکرشما

. استشدهجمعمشتیکدرخرمنهزارانصدوآورد میبوجود، استنسبیآرامشآیدمینظربهکهفعلی

استآیههمیناینوبله، بخواهیمتوضیحخودشازوجلوبرویمبدهیداجازه

17، آیه )8(قرآن کریم، سوره انفال 

…◌ٰ کنَّ اللَّه رمى◌ٰ وما رمیت إِذْ رمیت ولَ…

…دا پرتاب کرد که تیر پرتاب کردي، تو پرتاب نکردي، بلکه خمیوهنگا…

بکارانرژيبیانوکردنفکرمعنیبهراآیهاینموالناانداختتیرخدابلکه، انداختیتیروقتینینداختیتیرتوو

اینازخیلیموالنا. دادیمتوضیحهمقبالًدانیدمیهمشمااندگفتهبرایشظاهريمختلفمعانیحاال.استبرده

گویدمی. خوانممیدیگرجايازهمببتدووکندمیآستفادهآیه

615مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 

ما رمیت اذْ رمیت: گفت ایزد***تو ز قرآن بازخوان تفسیرِ بیت

. اندازيمیتیروقتیاندازيمینتیرتوکهاستگفتهبخوان، خدارابیتاینتفسیردوبارهقرآنازتو

خداحالهربهیعنیاندازدمیخداراشمافکرتیرلحظهایندریعنی، اندارمیمراتیرهاهمیشهمنیعنی

شماوخدامسکرنونو. استمسکرنونو، صندوقتافاصلۀ دوببینیدگفت. رااینشمادانیدمیحاال. اندازدمی

. هستیدشماواوسترهدوباهمحاال زیرش. استمسکرنونوهمبعديصندوقاینباصندوقفاصلۀ این. هستید

فاصلۀ بیناگرشما. اندازدمیتیرکند،میفکرجوریک، باشیدصندوقتوياگرشما، کندفکرخواهدمیخداحاال

خوبتیر، باشیدصندوقتادوفاصلۀ بیناگر. اندازدمیتیرجورباشید یکاوباموازيیعنیباشیدصندوقتادو

صندوق و هوشیاريباکنیدمقاومتوباشیدصندوقتويشمااگر. اندازدمیرازندگیخرد. اندازدمی

. شودمیخرابکاربیندازد،درستگذاریدمینشماولیاندازدمیتیراودوباره، باشیدداشتهمیجس
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ما کمان و تیراندازش خداست***گر بپرّانیم تیر، آن نه ز ماست

ماازاو، آیدمیعملبعدشکهلحظهاینشودمیصادرماازفکريیکیعنیتیريبیندازیم،تیرکنیمفکرمااگر

زندگیکهجورهر. هستیدخوبیکمانهستید،صندوقتافاصلۀ دوهستموقعییکشماحاالکمانیمما. نیست

توماکههستهمموقعییککنید،میظاهرراآنعین، فکرهاتانآنبهکاريهمشماکندمیفکرخواهدمی

کنید و تکان میکجوچرخانیدمیهیراکمانشماولی. کندمیفکرزندگیهمبازکندمیفکراوهستیدصندوق

اینمقابلدرکنیدمقاومتکمترچههر. اندازدمیاوراتیرهمیشهولی، هیچیوگذاریدمیناصالًودهیدمی

اوراتیرهاتا. بشویمصندوقتادوفاصلۀ بینکهگیریممییادداریمیواشیواشما. اندازدمیبهترراتیراولحظه

.بیندازد

ناگهان آن ذره بگشاید دهان***آفتابی در یکی ذره نهان

یدنرووبمانیدصندوقتافاصلۀ دودرصندوقتويبروياینکهجايبهشمااگراستمهمخیلیبیتاینهان

مایعنی. کنیدمیطلوعصندوقتافاصلۀ دوازذرهبعنوانشمایواشیواش، بکشدطولاینوحاالصندوق،توي

یکاستصندوقتوياآلنکهذرة مادر. هستیمماهمآفتابضمندرهستیمماذره. هستیمنهانصندوقهاتو

صندوقهانایبوموالنابگذارید، نرویدصندوقيتووبکنیدراشناساییهمینشمااگر. استشدهپنهانآفتابی

شودمیزیادفاصلۀ صندوقها، شودمیکمشودمیکمصندوقیواشیواش.بکندآزادصندوقهاازراشماوبخردرا

زندهخدانهایتبیبهشمایعنیشودمینهایتبیبیرونزندمیذرة شمادفعهیکصندوقتافاصلۀ دواینازو

آیندهنهایتبییعنیابدیتگفتیم.هستهمابدیتهست،همزمانبیشود،میآفتابکهذرهاین. شویدمی

.شودمیکنندهخستهاینکنممیزندگیسالمیلیونیکسالدویستسالصدبگوییدشماکهنیست

زندههملحظۀ ابدياینبهشدیدنهایتبیلحظهایندرتنهانهشماواستابديلحظهایناینکهیعنیابدیت

هستهمزمانبی،شماشناساییباکاملبطوربیرونصندوقازجهدمیکهذرهاینیعنی. شدیدو جاودانهشدید

ذرةآنمانیستیمجسمماولیجسماینبهنسبتمیریممیماآینده،وگذشتهبهرویدمینهیچوقتیعنی

مایعنی،ناگهان آن ذره بگشاید دهان/آفتابی در یکی ذره نهان.استصندوقتوفعالًکههستیمشدهنهایتبی

. بلعدمیراشمافرمایناول. بلعدمیراکائناتتمامکندبازدهاناگرذرهاین. کنیممیبازدهانهستیمذرهکه

دهانوذرهنایازمنظورکهکردندفکرهابعضی. شویدمیواقعشدهنهایتبیذرهاینتويکامالًشمایعنی
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اتمکشفازکمترذرة انسانشدننهایتبیکند، میصحبتانسانبهراجعموالنانیستایننه. استاتمگشادن

.استاتمکشفازترمهمخیلیانسانمورددرشناساییاین. نیست

پیش آن خورشید چون جست از کمین***ذره ذره گردد افالك و زمین

شماخورشیداینکهوقتیشوندمیکوچولوکوچولوچیز، زمینچیهمهکائناتآسمانهاكافالاینگویدمییعنی

:گفتهمابههمدیگرجايیک. بیرونپردمییکدفعهصندوقتوياز

آید؟میمیانبهچونمیانبهکو نگنجد***است اینمنعجبوعجبیراکسیهر

تويجوريچهباشدذرة ماکهنهایتبیاینکهاستاینمنبتعجکندمیتعجبچیزيیکازکسیهرگویدمی

چه. اآلنماستبینیعنی؟ میانبهآمدهجوريچهگنجدمینمیاندرکهچیزيآنشده؟جاکوچولوصندوق

چهماتوایناآلناینشودنهایتبیتواندمیذرهاینهستیمذرهیککههمۀ مایعنی. استصندوقتويجوري

راحرفهااینشدمیننهایتاش بیذرهاگرموالنا. متعجبماینازمنگویدمیما،ذهنتوشدهاججوري

:گویدمیاآلن. استراحتخیلیگفتنهمبعدبله، استآناثرحرفهااین. بزندتوانستمین

هین بشو اي تن از این جان هر دو دست**این چنین جانی چه درخورد تن است؟

اینتوششوندمیذره، زمینوافالكتماموبشودتواندمیخورشیداینکهنهایتبیجاناینگویدمیمابهاآلن

آفتاباینازبابا، جوحیايیعنیذهنیمنايماايیعنیتناي. ماذهنیعنیتنایننه. نیستماتندر خورد

نگهکهگیریممییادداریمما. ندارنگههمهینابشودبایدوشودنهایتبیتواندمیکهجانایناز. برداردست

متکیقضاوتهایتوحستاپنجبهنگیرجدينشو،منقبضنگیرراخودتهمهاین. کمینازبجهدبگذار. نداریم

شودمیبیشترشدنتزندانیکنیمیافتخارصندوقبهچههر. نکنافتخارصندوقهایتبهنباش

در مشکی نشست؟چند تانَد بحر**استاي تن گشته وِثاقِ جان، بس 

راهوشیاريکنیمینولچرا، کندمیزندگیدارددرونش در توهوشیاريکهذهنیاي هکتنیاي، اتاقیعنیوثاق

یعنی؟ بشودجامشکیکدرتواندمیدریایکچقدر؟ داریمعالقهذهنیمنبههمهاینماچرا. دیگراستبس

دراستبزرگیاینبهدریايدریاستاینکه. شویمزندهخدابه ابدیتونهایتبیبهکهداریمرااینقابلیتما

کنیممیماکهنیستاي هشایستکاراین. استشدهجاجوريچهذهنمحدودیتمشک
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خراي مسیحان نهان، در جوف***اي هزاران جبرئیل اندر بشر

نهانمسیحاناي. آوردمیپیغامکهاستجبرئیلهزارانمعادلبرسدحضوربهبشر، اگریککهگویدمی

یعنیاینجادرخر. خریمشکمداخلدرمنتهاهستیممسیح،ماازکدامهراستکنندهدرمانمسیحهر) انسانها(

مسیحشودمیآگاهخودشازوآیدمیبیرونهوشیاريوقتییعنیتعریفبهبنامسیحذهن مشخص است،

.شودمیدرمانگر

و بِلیسعفریتاندازاي غلط***اي هزاران کعبه پنهان در کَنیس

مااگربجهد بیرونصندوقازبشودبینهایتاش ذرهکهداردرااینقابلیتانسانیهرگویدمیانساندارد راجع به

.شویمخبردارصندوقدوفاصلهاز

دلکعبههستذهنهمانمنظور، بتخانهکنیسه و همیعنیهمکنیس،)بتخانه(بتکدهدرپنهانکعبههزاراناي

موقعآنهست،کهبشودخداو خانهبینهایتمانسینهتوانیممیماهمهکهعارفانساندلايهست،انسان

. ذهنبینهایت رفته توي بتخانهاین

باابلیس؟چراانداخته،غلطبهراابلیسودیویعنیبلیسوعفریتباشیم،توانیممیهمماکهکاملیانساناي

همهچونکن،تعظیمآدمبهبیاتوگفتهشیطانبهخدا، شدهساختهگلازآدماینکهگفتهعقلشهمهآن

معلومپس. استجسمانسانچونچرا؟کنممینتعظیممنکهدادهجوابشیطانکردند،تعظیمفرشتگان

جسمفقطاست،شیطاننمایندهذهنیمنوداریمذهنیمنکههماموبیندمیراجسمفقطشیطانکهشودمی

نتوانستهابلیس، انداختهاشتباهبهراابلیسشده،زندهخدابینهایتبهولیهستجسمدرعارفاینوبیندمیرا

زندهرمفهمیندرخودمبینهایتبهمنانساندر، هستممنانساندرنهگفتهخداو. ببیندانساندرراخدا

ودیواینبربناکنممیخیرننهگفتهشیطانوکنتعظیم) ماما، همهیعنیآدمحضرتبه( آدمبیا بهتوشدم،

.استانداختهغلطبهراابلیس

مر بلیسان را ز تو ویران دکان***گاه المکانی در مکانسجده

جنسازیعنیهستیم،المکانیگاهسجدهمایمبشوزندهلحظهایندرخداابدیتوبینهایتبهمااگرگویدمی

به. هستیممکاندرمنتهاکردسجدهشودمیکاملانسانبهاینبربناپسهستیم،خداجنسازنیستیممکان

سجدهخداابدیتوبینهایتاینبهتوانندمیهمهپس.هستیمخداخودپسشدیمزندهخداابدیتوبینهایت
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درشدهویراندکانشانتوبخاطرابلیسانو به.هستیمجسماینهستیم در مکاندرهنوزحالیکهدرکنند

جستاش،ذرهآنبهبشودزندهمکانالبهموالنامثلنفریکیعنیهست،صفتابلیسانسانهايابلیساناینجا

توانندمینصفتنشیطاآدمهاي. کندمیپخشخردودارد انرژيخورشیدصورتبهوشدبینهایتوکمیناز

کندمیتعطیلدنیاتمامدرراذهنیيهامندکانموالنامثلانسانییک.شودمیویراندکانشانبکنندکاري

.شودمیویرانتوازابلیساندکانشودآشکاربایدفقط

صورتی را من لقب چون دین کنم؟***کنم؟که چرا من خدمت این طین

همدیگرانسانهايوهستجسمازکهاین)طین یعنی گل(بکنم گلخدمتمنکهگفتهشیطانکهگویدمی

اینکهگویدمیناموالمثلمیآد.داردابلیسیهوشیاريداردمیجسهوشیاريفقطکهکسی.گویندمیراهمین

بهتورتاینصوباشددرصندوقدوبینفاصلهتمرکزتتواگربجهد،بیرونصندوقازباشدتواصلکهاي هذر

راموضوعاینداردمیجسهوشیاريفقطکهانسانیولی.شديزندهخدابهتوبشوي،زندهاوابدیتوبینهایت

.بینممیجسمراآدماینمنهستجسممنمثلهماینگویدمیفهمدمین

مایعنیجسمارانک. خداستبینهایتجسمانکار، جسمانکارعالوهبههستجسمموالنا، نیستجسمکهموالنا

زندهمادرخداستجسمانکار.هستجسمانکارماقسمتمهمترینولینداریم،بگوییمتوانیممینداریمجسم

توانممینمنگویندمیبینندمیراجسموگلفقطدارندابلیسیهوشیاريکهانسانهاییگویدمیو.شودمی

مستقیمغیربطورموالنا، کنمدینتوانممینرت را منصو.هستصورتاینوبکنمجسمخدمتوکنمسجده

.بشویدتبدیلبایدنیستباورمشتیکتودین، خداستبینهایتهمینهمتودینکهگویدمی

نور جاللۀتا ببینی شَعشَع***نیست صورت، چشم را نیکو بمال

کامل،انسانمورداینحاال درانانسنیستصورتانسانگویدمی، خداستنامهايازیعنی خدا، یکیجالل

توشدهجدااوازاصلشنیست،صورتولیداردفرم، نیستصورت، شدهزندهخدابینهایتبهکهکسی

، ببینیاوازراخدانوردرخششتاکنپاكراپنداراینپردهیعنی، کننگاهخوب، کنپاكدرستراچشمهایت

.مالندیمننیکوراچشمهنوزمردمبیشترولی

بارچندینراقصهکنممیخواهششماازبکنیمتمامراقصهتوانستیمولیشدطوالنیکهمعذرتعرضبا

کنیداستفادهازآنتوانستیدومعنی ستپربسیارشمابرايبیتیشدیدمتوجهدرآوردید ومعانیاگروبخوانید
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بیاوریددرپیغامهاقصهاینازشماکهاستایندهیامپیغصورتبهتریناتفاقا، کنیدمطرحتلفنیپیغامهايدر

جوحیصندوقچندیاازیکشماواستکردهکمرادردتانبردیدبکارعملدروکردهکمکشمابهکهبیتی

.کننداستفادهمردمکهبگوییدپیغامدرمعانیآنباراابیاتآنشدیدآزاد

گنج حضور در تلگرامهايهلینک متن کامل برنام
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بیاوریددرپیغامهاقصهاینازشماکهاستایندهیامپیغصورتبهتریناتفاقا، کنیدمطرحتلفنیپیغامهايدر

جوحیصندوقچندیاازیکشماواستکردهکمرادردتانبردیدبکارعملدروکردهکمکشمابهکهبیتی

.کننداستفادهمردمکهبگوییدپیغامدرمعانیآنباراابیاتآنشدیدآزاد

گنج حضور در تلگرامهايهلینک متن کامل برنام
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