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  1045 شماره غزل شمس، واني،دیمولو

 گريد جام آن ايساق بگردان

 گريد آرام مرا جان بده

 ینيبب امروزم که تو جان به

 گريد اميا تا ستين صبرم که

 من بر ھست رحمت ذره کي اگر

 گريد ھنگام تا ريتأخ مکن

 یخ*ص ده خ*صم ده خ*صم

 گريد دام در امافتاده سخت که

 یببند من بر در امروز اگر

 گريد بام از یدم ھر درافتم

 بمسپار شهياند دست در مرا

 گريد آشام خون ستشهياند که

 یساق تو ینگردان ار خام یم

 گريد خام صد دھد زحمت مرا

 دارم وام چه اگر دلق نيا ريبگ

 گريد وام بستان زود کن گرو

 دردنوشان غ*م نامم بنه

  گريد نام ايخدا مخواھینم

*  
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  2066 تيب اول، دفتر ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 غفلتست جان یا عالم نيا اُستن

 آفتست را جھان نيا یاريھوش

 آن چو و جھانست زان یاريھوش

 جھان نيا گردد پست ديآ غالب

 خي حرص و آفتاب یاريھوش

  َوَسخ عالم نيا و آب یاريھوش

*  

  637 شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 بگنجد زيچ ھمه بحر نيا در بحر نيا در

  ديمدران بانيگر ديمترس ديمترس

* 

   2763 تيب دفترچھارم، ،یمثنو ،یمولو

 ست یمن و ما نيا خلق نردبان

 ست یافتادن نردبان نيز عاقبت

 است ترابله رود، با:تر که ھر

  شکست خواھد َبَتر او ُکاْسُتخوان

*  

  178 شماره غزل ات،يغزل حافظ،

 رخت ھمه یم گرو از دندواست انيصوف

  بماند خمار خانه در که بود ما دلق



  Program # 291              291 شماره حضور گنج برنامه

4 

 

*  

  

  

 یم شروع مو:نا شمس وانيد از 1045 شماره غزل با را امروز حضور گنج برنامه یلپرس احوا و س*م با

  .کنم

  

 گريد جام آن ايساق بگردان

  گريد آرام مرا جان بده

 یشراب اي یجام پس ستين سازگار من مذاق با یمِ  نيا که خورم یم یا یمِ  ا:ن یساق یا ديگو یم مو:نا پس
  . بده من به گريد ینوع از

 اي رميگ یم که یزندگ اي خورم یم ا:ن که یشراب. خورم یم را ذھن شراب ا:ن که ست نيا اش یمعن پس
 نم به ستمين داديرو جنس از من چون. ست دادھايرو جنس از درواقع که رميگ یم ذھنم از رميگ یم که یتيھو

 نخواھد مست مارا ميخور یم ا:ن ما که یشراب که است نيا اش یمعن. است سازگار من ذات با که بده یشراب
 به و ؛)کرد ميخواھ صحبت ا:ن (ستين سازگار ما ستميس و ما ذات با ميکن یم یزندگ ا:ن که یآنطور. کرد
  :ديگو یم که تھس یتيب کي غزل نيا نِ ييپا در. بده یگريد نوع از آرامش کي من جان

  بمسپار شهياند دست در مرا

  گريد آشام خون ست شهياند که

 یمعن ايآ. ست یگريد رحم یب کي شهياند یول ام شده گرفتار شهياند دستِ  در ا:ن من که است نيا اش یمعن
  .ستين نيا اش یمعن! نه م؟يکن شهياند دينبا ما که است نيا اش

 پس. کند یم صحبت دارد ست یاريھش که انسان اصلِ  انسان، طرف از یندگينما به مو:نا که دينيب یم و
  . ميگرفتار شهياند دست در ھم ما فع*ً . کند یم صحبت دارد که ست، یزديا یاريھش ھمان" مرا"

 یم ینوروز سفره در که یاق*م آن یعني ینوروز یھا نشانه از گرفتن کمک با را موضوع نيا ما امروز
 ميدار ما که ميبفھم اص* که کنند یم کمک ما به قدر چه ھا سمبل نيا که مينيبب و ميکن انيب ميخواھ یم م،يگذار
 یخ*ص شهياند دست از ميتوان یم طور چه و م؟يرياس شهياند دست در چرا م؟يبکن ديبا چه و ميکن یم کار چه
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 ام افتاده سخت که. "کن آزاد مرا یعني". یخ*ص ده خ*صم ده خ*صم: "ديگو یم ھا تيب از یکي در م؟يکن دايپ
  ".گريد دام در

 است یا مرحله کي در ا:ن و مودهيپ وجود جھان به آمدن بدوِ  از تولدش، َبْدوِ  از را یمختلف مراحل یاريھش
 ھم که غزل نيا در ومو:نا. ميگذار یم ذھن در افتادن زندادن به اي کردن ريگ و شهياند ی مرحله را اسمش که

 به شدن زنده و ذھن از شدن جدا کار در که ديگو یم دارد ما به م،يخوان یم ميدار که ھست ھم یا قصه با معنا
  .کرد ريتأخ دينبا حضور کردن تجربه و حضور یاريھش

 عقب را حضور یاريھش به شدن زنده نقدريا چرا ما: ديبپرس خودتان از ھم شما و کرد ميخواھ صحبت امروز
  .ميانداز یم عقب ھم باز ست،يچ انيجر ميا دهيفھم ذھناً  که ما از یبرخ ؟ ميانداز یم

 را آن از یکم فقط: (شد شروع بيترت نيا به قصه نيا که… ميخوان یم که یا قصه در و غزل نيا در مو:نا 
  .)خواند ميخواھ ميديرس امروز اگر چون. کنم یم یاداوري

 عبور راه آن از گرکهيد باشندگان راه سر در ست، انسان باشنده نيا ميديفھم بعداً  که ،یا باشنده کي که گفت 
 ما یھا لباس و رود یفروم ما یپا به خار نيا که گفتند او به موجودات هيبق یعني مردم و کاشت خار کردند یم

 او به خداست، اي یزندگ رمز حاکم ميگفت گفت، او به حاکم. نداد گوش یول بکن را نيا ايب تو کند یم پاره راھم
 نيا ديبا که گفت او به یجد یليخ روز کي! انداخت عقب! نکند… َکنم یم باشد گفت بِکَن، را خار نيا که گفت
 زمان ما نيب عمو، یا) ميگو یم دارم قصه زبان به (که گفت داد جواب باشد انسان که باشنده نيا. یبکن را خار

  .است اديز یليخ

 ممکن شما… کاشته باشندگان هيبق و نشنوعا ھم و خودش راه سر در را خار درخت نيا که انسان نيا یعني 
 دائماً  یتوھم منِ  نيا و شده ليتبد یتوھم منِ  کي به انسان نيا نکهيا یبرا باشندگان؟ هيبق چرا ديبپرس است
 یم واناتيح و وجمادات نباتات و ھا انسان هيبق یرو مخرب اثرِ  و کنديم صادر خودش از کننده مسموم یانرژ

  !بود زمان در نکهيا یبرا است اديز یليخ زمان گفت. بکن را نيا تو که گفت. گذارد

 به دارد عجله با دهينرس ثمر به چون و شده ليتشک گذشته براساس که ميدار یتوھم منِ  کي که ما مثل درست
 لحظه نيا با که ست نيا کارش و پوشاند یم ست یزندگ که را لحظه نيا و برسد ثمر به تا رود یم ندهيآ

 از شدن رھا من چرا ديبپرس خودتان از شما که است نيا سر سوال. مييگو یم را نيا ميدار. وبپوشاند زديبست
   اندازم؟ یم عقب به را خار کندن و را هيقض نيا

 نکهيا یکي. دارد راه دو خار کندن کار، نيا که گفت)  خواند ميخواھ را اش هيبق امروز که (قصه آن در ومو:نا

 وصل گلبن به گل، درخت به را خار نيا تو یتوان ینم را نيا اگر نه نکهيا اي یبکن کدفعهي و یبردار تبر کي

  .ست یفکر یھا فرم از شده آزاد یاريھش ھمان گلبن.  کرد ميخواھ فيتعر را گلبن امروز. کن

  . افتديب جا که دوارميام و ميدھ یم حيتوض ینوروز سفره کمک به را ھا نيا ھمه امروز 
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 یاريھش نکهيا یبرا است، یاريھش به مربوط که ھم خط 3 ديدھ اجازه ینوروز اق4م به مکن شروع نکهيا از قبل

  :بخوانم تانيبرا مو8نا از کند، یم صحبت دارد

  

  2066 تيب اول، دفتر ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 غفلتست جان یا عالم نيا اُستن

 آفتست را جھان نيا یاريھوش

 آن چو و جھانست زان یاريھوش

 جھان نيا گردد تپس ديآ غالب

 خي حرص و آفتاب یاريھوش

  َوَسخ عالم نيا و آب یاريھوش

*  

  . دست چرکِ  مثل چرک، یعني" َوَسخ"

 غفلت و. ست غفلت جان، یا -ستين یواقع عالمِ  که -ميساخت ذھن در ما که یعالم عالم، نيا ستون که ديگو یم
 ھمان که یاريوھش. دينيبب را جھان باور کي ايو زھايچ نکيع پشت از شما  که ست نيا از عبارت ھم

  . مينيب یم ا:ن ما که یجھان نيا است، جھان نيا آفت باشد، حضور یاريھوش

 ھست، نهييآ و شمع کي زيم یرو) که کنم یم عرض کنند یم گوش و ننديب ینم را برنامه که یکسان یبرا(
 ی سفره اق*م جزو قلم رچھا نيا. ھست شراب یبطر کي ھا نيا تپش و ست، یماھ شيتو که تنگ کي

  .ست ینوروز

 یيخدا نور ،یزديا نور یعني. ست یزديا نور سمبل شمع، نيا درواقع ینوروز سفره در دينيب یم که نطوريھم
 به راجع ما وامروز ( تابد یم وجود جھان به) ميکن یم صحبت موردش در ميدار ا:ن که (یاريھش صورت به

 یعني شود، منعکس. شود منعکس که است قرار نيا و تابد یم یانسان وجود به نيبنابرا) ميکن یم صحبت انسان
 به خودش در یزيچ کي و کند یم افتيدر را حضور یاريھش نيا د،ينيب یم را نهييآ نيا که ھمانطور انسان،
ً  ا:ن و ذھن نام به آورده وجود  صفحه یرو (است حضور یاريھش اي یاريھش اسمش که یزديا نور نيا تماما

 نيا شود غالب که یوقت و است جھان آن از یاريھش یعني" جھانست زان یاريھوش "گفت که) شده نوشته ھم
  . ميدھ حيتوض ميخواھ یم اص* را نيھم. شود یم پست جھان
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 به و ندهيآ به رفتن به ما ديشد ليتما یعني حرص –" حرص "و است آفتاب مثل یاريھوش که ديگو یم ھم بعد و
ً  و اآنج در دنيرس ثمر  است حرص نيا لحظه، نيا پوشاندن و بودن زمان در جهينت در و بودن فکر آن در تماما

 بعد و. کند ذوبش تواند یم بتابد حرص به اگر. است خي مثل حرص و است آفتاب مثل یاريھش که ديگو یم. -
  ميدار (ديشو یم را چرک آب نيبنابرا پس است بدن چرک مثل عالم نيا و است آب یاريھوش ديگو یم

  ).ميدھ یم حيتوض

 نيا یجا به اگر. است صاف کام*ً  نهييآ نکهيا یبرا کند یم منعکس را شمع نه،ييآ نيا دينيب یم که ھمانطور 
ً  شد؛ ینم منعکس نورش اي شمع گذاشتم، یم آجر کي نهييآ  شفاف است، نهييآ چون یول. شد یم آجر جذب تماما

  .شود یم منعکس شمع نور و نهييآ سطح به خورد یم است

 مثل و تابد یم ما ذھن به یيخدا یاريھش م،يدار یذھن من که ما از یبرخ ا:ن. است نطوريھم ھم یانسان ذھن
 به که ديآ یم وجود به مختلف اق*م با یزيچ کي کار نيا با و کند یم جذب را یاريھش نيا تمام ذھن آجر،

 یذھن منِ  را اسمش که شود یم جاديا یوجود کي ود،ش یم جاديا ی من کي یيايپو نيا از. استيپو اصط*ح،
  . ديدھ قليص را تان نهييآ سطح دييايب شما که اند گفته عرفا. ميگذار یم نفس اي

 ذھن جذب یکِ . نشود ذھن جذب اص* تابد یم شما شخص وجود به که حضور یاريھش نيا که ديکن فرض حا:
  د؟يديچسب را یيزھايچ چه. ديکن رھا را ھا آن د،يديچسب ا:ن که یيزھايچ آن به شما یوقت شود؟ ینم

 صورت به د،يکرد تجسم را یيزھايچ د،يرفت ذھنتان به یعني. ديشد تيھو ھم ھا آن با ذھنتان در که یيزھايچ
 به که یيخدا یِ اريھش اي یانرژ نيا که یطور به آنھا به ديديچسب و ديداد وجود حس ھا آن به و ،یذھن ريتصو
ً  ديداد وجود حس ھا آن به شما که یيزھايچ آن ی لهيوس به شدن منعکس یجا به بدتا یم شما ذھن  دهيبلع تماما

 لتانياتومب تان، یاجتماع مقام تان،يباورھا است ممکن باشد، بدنتان باشد، تان بچه است ممکن ھا آن. شود یم
 حضور یيخدا یاريھش و. است یجد و مھم یليخ شما یبرا که یزيھرچ باشد، است ممکن یزيھرچ اي و باشد

  . شود ینم منعکس یزيچ و شود یم ھا فرم آن جذب راست کي تابد، یم شما ذھن به که

 اي یيخدا نور نيا ديکن یم رھا یوقت. ديکن رھا را ھا آن از یکي یکي ديبا شما شود منعکس نکهيا یبرا حا:
  .گردد یبرم و خورد یم شما نهييآ سطح به یاريھش

 نيا اش یمعن د،يبردار دست ديا دهيچسب بھشان که یيزھايچ تمامِ  از که ديبرس یيجا به اشم ميکن یم فرض 
 یاريھش نيا که یطور به د،يرينگ تيھو ھا آن از که است نيا اش یمعن د،ياندازيب دور را ھا آن که ستين

 یم منعکس ھمه نشود، ھا آن جذب نشود؛ ھا آن جذب گريد تابد، یم که است شمع نيا سمبلش که حضور،
 یِ اريھش ،یاريھش نيا شود، یم منعکس یوقت شود، منعکس یاديز مقدار به حضور یاريھش نيا اگر. شود

 کي آنجا شد، منعکس درصدش صد یوقت شود، منعکس درصدش صد که ميکن یم فرض نيبنابرا. است خالص
 ھم و ديھست شما ھم د؛يھست شما آن که ديآ یم وجود به مينيبب چشم با ميتوان ینم ندارد، وجود که یگريد وجود

  .خداست
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 گريد د،يکن ینم جذب را یزيچ شما تابد، یم شما وجود ی نهييآ به شمع نيا صورت به یيخدا یِ اريھش پس
 براساس خودش واقع در که آورد یم وجود به یوجود کي و شود یم منعکس شما از د؛يشد نهييآ د،يستين آجر

 به شدن زنده است، حضور یِ اريھش است، حضور گنج نيا اسمِ . ديشو یم زنده او به شما و است؛ زنده خودش
 انوسياق در شما یشنا سمبل یماھ. ديآ یم وجود به یماھ نيا افتد،يب اتفاق نيا نکهيا محض به. است حضور
 د؟يکن یم شنا ديدار شما آزادانه یيکتاي یفضا در و کند؟ یم شنا دارد آزاد قدر چه که دينيب یم. است وحدت

  .یفکر یھا فرم از و خودتان از د؟يشد آزاد یزيچ چه از. ديشد آزاد

 و ديکند یرونيب یزھايچ از را تان تيھو نکهيا یبرا شود ینم ذھن جذب خورد، شما ی نهييآ به یاريھش پس
 دادھايرو و زھايچ بود، شده یجد یزندگ قب*. ساخت یم من و رفت یم قب* که رود؛ ینم ذھن یتو جهيدرنت
 یاريھش ھمان وجود نيا. ديکرد دايپ یگريد وجود کي ا:ن. ديبود شده تيھو ھم ھا آن با شما بود شده یجد
  .ست او سمبل آب در شناور یماھ نيا درواقع که شماست وجود ی نهييآ از شده منعکس یيخدا

 و شما اتحاد که فرم یب وجود نيا افتديب اتفاق نيا یوقت که است نيا آن و است مانده یگريد زيچ کي حا:
 است؛ مست رد،يگ یم سرچشمه او از خرد است، ِخَرد و است آرام و شاد ذاتش و حضور، گنج است، یزندگ
 یمست کي نيبنابرا. است آن سمبل) گذاشتم پشت نيا که ( شراب و خداست مست ذاتاً . ست آرامش به مست

 شهياند یورا شما که شود یم جاديا شما در یموقع یمست نيا بلکه ،!نه کشمش، وعرق شراب یمست نه پنھان،
  .بمسپار شهياند دست در مرا تو ديگو یم نکهيا کند یم دايپ یمعن ا:ن. ديبرو

 ديتول شهياند آنجا در شود، یم ذھن جذب و تابد یم یزندگ طرف از خدا، طرف از که حضور یاريھش یوقت
 و شده منعکس شما وجود ی نهييآ از حضور یاريھش که حا:. شود یم ديتول دار من شهياند منتھا شود یم

 ميدار ھم غزل در یعني است؛ آمده آنجا از یِ اريھش و یانرژ ھمان که است آمده وجود به شما وجود در یمست
  :ديگو یم که

 نهييآ به یاريھش نيا یانرژ نکهيا یبرا است؟ خام چرا. است خام یِ م ھمان نيا" یساق تو ینگردان ار خام یم"
 یبرم بلکه ديکن وحس تجربه را آن شما که بدھد شکل رييتغ که رود ینم ذھن یتو خورد، یم شما وجود ی

  .است نرفته وجود جھان به و است خام نيبنابرا شود یم اريھش و زنده خودش یرو گردد یبرم. گردد

. ستين خام یِ مِ  اي خام شرابِ  ندارد، یسازگار من با نيا خواھم، ینم گريد را نيا که گفت اول که یشراب آن
   د؟يشو یم خوشحال چطور شما ست؟ين خام یِ مِ  چرا

 گرفت یخوب نمره ام بچه اگر. شوم یم خوشحال درآوردم پول که یروز اگر کنم یم نگاه من دييگو یم شما
 یزيچ شوم، یم نيغمگ شود کم من از یزيچ اگر. شوم یم نيغمگ اوردمين در پول اگرھم. شوم یم خوشحال

 با ذھن یتو رفته حضور یاريھش شرابِ  نيا. ستين خام شراب نيا خوب. شوم یم خوشحال دشو اضافه من به
 یبو د؛يآ یم شيبو ا:ن… آن از یزکوچکيچ کي ،ینشت کي ،یترشح کي شده، تيھو ھم یذھن یزھايچ

 شود، یم یذھن من صرف شود، یم من صرفِ  ھا نيا ھمه نکهيا یبرا. است رفته خودش ديآ یم شراب
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. ساختند یم آھن از را نهييآ ميقد که را نهييآ و آھن بارھا مو:نا که م،يشو یم آجر یوقت. شود یم تيمن صرف
 و دنديساب یم را آھن ميقد یول شود ینم منعکس یزيچ چيھ ديبگذار شمع نيا یجلو را کدر آھن کي ا:ن شما

  . شد یم نهييآ کردند، یم درست نهييآ

 ميتصم کدفعهي شما ستين یديبع کار یليخ کدفعه،ي اي د،يکن یم شروع لحظه نيا که ميکن یم فرض شما ا:ن
 شما دل آن و است یجد شما یبرا ديديچسب یماد جھان در ھرچه به د،يدار یشدگ تيھو ھم ھرچه که ديريبگ

 یم منعکس افتد؛ یم اتفاق نيا کدفعهي و… شود یم کدفعه؛ي د،يبکَن ھا آن از را تتانيوھو خودتان است، شده
 به یماھ نيا شود، یم منعکس شما در و خورد یم شما نهييآ به یيخدا یاريھش د،يشو ینم منعکس شما د،يشو

  .ديشو یم یکي خدا با د،يرو یم یيکتاي یفضا به ديآ یم وجود

 ذھن. کند یم دايپ انيجر شما واعمال فکرھا به عم*ً  ا:ن یزندگ اي خدا د،يشو یم یکي خدا با که نجايا در حا:
 قب*ً . ندارد من آن در گريد نکهيا یبرا ديآ یدرم حضور یاريھش نيا خدمت در ذھن ا:ن. رود ینم نيب از

 کرد یم زهيست یزندگ با گشت یبرم من نيا و کرد یم درست من و شد یم ذھن وارد ھا نيا آجر اي رهيت آھن
 یم چطور. ديجنگ یم خدا با نکهيا یبرا بود خبر یب ھم خدا از خواست، یم تيھو یرونيب یزھايچ از و

  . ديجنگ یم لحظه نيا با یعني د؟يجنگ

 من کي د،يکن جذب را شما وجود به شده دهيتاب یاريھش نيا ھمه رهيت اھن اي آجر مثل د،يشو آجر شما یوقت
 نيا است،  یزندگ خود که را لحظه نيا برگردد ديبا کند حفظ را خودش نکهيا یبرا من نيا د،يکن یم درست

 و ندهيآ در تابد، یم شما وجود به یزندگ یِ اريھش اي شمع نيا که است لحظه نيا تابد، یم لحظه نيا نا: شمع
 و ديکن یم درست من کي د،يکن یم جذب ذھنتان لهيوس به را دهيتاب یاريھش نيا شما نکهيھم یول. ستين گذشته

 و ندهيآ در من نيا نکهيا یبرا. پوشاند یم را لحظه نيا گردد یبرم کند حفظ را خودش نکهيا یبرا من نيا
 یم زنده یوقت حضور یاريھش نيا. ست یزندگ خود لحظه نيا. شناسد ینم را لحظه نيا کند؛ یم کار گذشته
  .شود یم ابزار ذھن ند؛يب یم را ذھن و شناسد یم را لحظه نيا ست، لحظه نيا در شهيھم شود،

 شده جدا ذھن از کند، یم نگاه ذھن به دارد د،يھست او شما و شده زنده خودش یرو حضور یاريھش نيبنابرا 
 آن با و ديکن ینم جذب را یاريھش شما که ست نيا اش یمعن است شده منعکس. است شده منعکس نکهيا یبرا
  . ديشو منفصل شما که ست نيا ع*متش. ديچسب ینم آن ی لهيوس به زھايچ به اي و ديکن ینم درست من

 مھم یليخ شما یبرا یزيچ چه دينيبب ا:ن. ديشو جدا ديديچسب ا:ن که یرونيب یزھايچ از یعني ديشو منفصل
. است شده شما دل آن و ديديچسب آن به جھان در شما که دارد احتمال است مھم رونيب جھان در یزيھرچ است؟

 ینم زهاجا. ديدھ یم سازمان را تان یزندگ ست یرونيب زيچ و شده تان دل ا:ن که یزيآنچ حوش و حول شما
 با ديبرگرد ديبا ديکن حفظ را من نيا شما و کند دايپ ادامه انيجر نيا نکهيا یبرا. کند کار شما یرو یزندگ ديدھ

 فرم جنس از یعني ديدار من شما یوقت نکهيا یبرا ديبپوشان ديبا را لحظه نيا د،يبجنگ نکهيا نه د؛يبجنگ یزندگ
  .ديافت یم زمان به د،يشو یم



  Program # 291              291 شماره حضور گنج برنامه

10 

 

 شود یم منعکس شود، ینم جذب و تابد یم انسان یوجود ی نهييآ به یيخدا یاريھش یوقت م،ييبگو نطوريا پس
 مست ذاتش شده، خردمند حا:. کند یم نگاه ذھنش به شود، یم زنده شود، یم یيکتاي یفضا وارد انسان و

 یم یبند ولفرم را خرد نيا ذھنش. ندارد من گريد ذھنش. کند یم دايپ انيجر ذھنش به ذاتش از خرد. است
 لحظه نيا. ديھست زنده لحظه نيا حضور، یاريھش عنوان به حا:. آورد یدرم نوشته و حرف صورت به کند
 کي به ليتبد د،يشو یم فرم به ليتبد د،يشو یم ذھن جذب تماما یوقت یول. است نشده پوشانده ست یزندگ که
 یاريھش ديدار شما درواقع د،يشد فرم به ليدتب شما یوقت و شده ساخته فکر از که ديشو یم یجسم و یتوھم من
. ديافت یم زمان به ديکن یم مکانش اي فرم به ليتبد نکهيا محض به د؛يکن یم ليتبد فرم به است فرم یب که را

  . ندهيآ و گذشته یعني زمان

 نيا که دارد نيا به یبستگ اش یزندگ اص*. نديبب را لحظه نيا تواند ینم ند،يب یم را زمان فقط که فرم نيا و
 به شما که است مھم یليخ. رود یم نيب از وجودش نشود دهيپوش لحظه نيا اگر نکهيا یبرا. بپوشاند را لحظه

  .ديکن توجه نيا

 ميا کرده آزاد را خودمان که جيتدر به و ميکرد آزاد یذھن یھا فرم از یليخ از را خودمان ما از یبرخ حا:
 نطوريا که است ممکن ما تيوضع پس. است شده انباشته آمده، جودو به ما در حضور یاريھش یمقدار کي

  .ميھست آگاه م،يدار من که ميدان یم. ميھست فرم یب ھم مقدار کي ميدار من مقدار کي که باشد

 که ميدان یم م،يدار حضور یاريھش مقدار کي کند، یم نيخشمگ را ما ما، ذھنِ  م،يشو یم نيخشمگ یوقت مث*
 ھا یبعض ديا دهيد. ببرد بردارد و کند ینم جا از را ما خشم نيا کامل طور به یول ميشو یم نيخشمگ ميدار

 گوش برنامه نيا به شما اگر. شوند یم گم خشم در اص* و شوند یم کنده جا از کدفعهي و شوند یم نيخشمگ
 نيخشمگ یوقت. است آمده وجود به حضور یاريھش شما در ديا کرده گوش اديز را شيھا ید یس و ديا کرده

 دينيب یم خشم وسط د؛يشو ینم کنده کام* ديدار ھم حضور یاريھش مقدار کي ديدار من ھنوز یعني ديشو یم
 نيخشمگ کام* ديھست نيخشمگ که ديدان یم و دينيب یم یوقت. ديبرگرد ديبا و ديھست نيخشمگ که ديدان یم که
 خوب یليخ نيا. ديترس ینم صد در صد د،يترس یمن کام* ديترس یم که ديدان یم د،يترس یم یوقت. ديستين

  .است

 انداخته شتر یرو داشت جوال تا2 بود، شده شتر سوار بود یعرب کي که گفت ميخواند قب*ً  که قصه ھمان نيا

 یم یدار که ستيچ نيا که گفت و آمد یينما لسوفيف کي. بود گير گريد طرف و بود گندم طرفش کي. بود
  کنم؟ کار چه گفت ؟یبر یم چرا را گير که گفت. است گير طرفش کي و مگند طرفش کي گفت ؟یبر
. شود سبک جوال ھم و شود سبک شتر ھم و زيبر دور را گير کن، نصف را گندم ايب شما گفت نما لسوفيف

 ميدار حضور یاريھش ھم و ميدار من ھم ا:ن وشما من یعني چه؟ یعني نيا! است خوب قدر چه! به به به گفت
 کدفعهي را دار من یاريھش نيا که ديبگو ما به یکي. ميکن یم متعادل را من نيا حضور یاريھش نيا اب یول

  .ميينگو ذھناً  ما یول! ميبتوان اگر است، خوب یليخ انداز،يب دور



  Program # 291              291 شماره حضور گنج برنامه

11 

 

 یاريھش درصد 30 ما حا: خوب گردد یم بر درصد 30 و تابد یم ما وجود ی نهييآ به شمع نيا مييگو یم ما 

 ھم لسوفيف. است راحت یليخ گفتن در خوب. برگردان درصد 100 خوب که ديبگو ديايب یکي م؛يدار حضور

 تو! آھان گفت! چيھ گفت ؟یگردان یبرم را چقدرش تو که گفت برگشت عرب بعد. بکن را نکاريا گفت او به
ً  تو بارِ  نکهيا یبرا. یھست بدشگون تو برو، را خودت راه  گريد باشد گير تبار ی ھمه اگر. است گير تماما

  . یندار گندم قسمت تو اص*ً  و خورده ھم به تعادل

 ديبا که طرف آن و است گير از پر ھا جوال از یکي یعني. دارد گير فقط شترمان ھا انسان ما ی نهيشيب
 طرف به طرف، کي به بارش و شتر جهيدرنت است کم یليخ است، صفر باشد، حضور یاريھش یعني گندم،

  .یکن متعادل را دوتا نيا ديبا که گفت مو:نا. تاس شده کج گير

 ی نهييآ به که را یزديا یاريھش نيا ما یکل طور به و را کردن متعادل نيا ما که است نيا سر صحبت حا:
 م؟يکن منعکس را نور نيا یاديز مقدار به) مييگو ینم لسوفيف آن مثل ما البته (که ميکن کار چه تابد یم ما وجود

 من م،يکن یم را سوال نيا و م؟ياندازيب ريتأخ به را نيا ميدار ليم چرا و م؟يانداز یم ريتأخ به را نيا ما چرا و
 شما است؟ ديمف شما یبرا یيزھايچ چه د؟يشو زنده حضور گنج به شما گذارد ینم یزيچ چه کنم، یم شما از

  .ديکن فکر

  :ميبفھم را نيا یمعن اول. است دار یمعن ا:ن اول، دفتر 2066 سطر یمثنو از مو:نا سطر سه نيا حا:

 غفلتست جان یا عالم نيا اُستن" 

 آفتست را جھان نيا یاريھوش

 آن چو و جھانست زان یاريھوش

 جھان نيا گردد پست ديآ غالب

 خي حرص و آفتاب یاريھوش

  "َوَسخ عالم نيا و آب یاريھوش

*  

 سفره سميسمبل در. ست یمعن چه به غفلت که ديشد متوجه شما. است غفلت عالم نيا ستون که ديگو یم
 به ما یوقت. کند یم جذب را ھمه ھست شيتو من که ما ذھن آجر و تابد یم شما وجود به شمع نيا ،ینوروز
 ھا آن نکيع پشت از را جھان درواقع ميشو یم تيھو ھم یذھن یزھايچ با و ميرو یم ذھن به یاريھش عنوان

  . است غفلت نيا م،ينيب یم

  . ميکن نگاه جھان به بعد م،يشو زنده حضور یاريھش به م،يشو منعکس یعني چه؟ یعني دنش اريھش
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 جذب م،ينيب یم ذھن در یشدگ گم حالت در ا:ن ما که یزيآنچ". ست آفت را جھان نيا یاريھش "ديگو یم بعد
 من نيا د،ياسشن یم را من نيا ھم شما که ميکرد درست ما که ی من نيا حا: م،يکرد درست من م،يشد ذھن

 ھم خشم مادرِ  است، خشم و ست تيامن عدم حس - دينيبب خودتان در شما - است ترس غالبش جانيھ درواقع
  . ميبنيب درست ميتوان ینم ميترس یم یوقت ما. کند یم ومعوج کج را ما ديد ترس،. است ترس پس است؛ ترس

 م،يشد تيھو ھم ميکرد اضافه خودمان به که ازھيچ با ذھن، یتو ميرفت ما، تيھو نکهيا یبرا م؟يترس یم چرا
 که ست نيا از ترسمان. ميکن اضافه آن به ميندار که آنچه م،يکن حفظ ميدار که آنچه که ست نيا ما فکروذکر تمام
 ميکن اضافه خودمان به ديبا که یزيآنچ نکند که است نيا از ترسمان و م،يبدھ دست از ميدار که آنچه نکند

  !نشود اضافه

 کند جذب را یاريھش نيا ی ھمه ما ذھن آجر که ميداد اجازه ما نکهيا از ازھاين ند؟يآ یم کجا از ازھاين نيا حا:
 ینم شيپ ھا نيا از کدام چيھ ميشد یم منعکس ذھن به ورود از قبل ابتدا، ھمان اگر. کند درست را من نيا و

 یيزھايآنچ از یليخ. رود یم نيازب نکهيا مثل ديآ یم وجود به که یزيھرچ که داده نشان ما به تجربه یول. آمد
 جا به دردش و رفته شده جدا شما از اي رفته نيازب اي اند؛ رفته ا:ن ديخواست یم تيھو ھا آن از شما قب*ً  که

 کنم؟ کار چه من رفتند ھا نيا اگر حا: بروند ھم ھا نيا که نکند رفتند که ھا آن که شده شتريب شما ترس. مانده
  د؟يکن یم یزندگ ینطوريا شما چرا

 آرام، ذاتاً  شاد، ذاتاً  د،يشو زنده حضور یاريھش به و ديشو منعکس ذھن به ورود از قبل اگر که ديدان یم شما
 با ما فضا، آن در که فضاست ھمان تيامن یفضا وتنھا است؛ تيامن یفضا فضا آن و اَمن، ذاتاً  با،يز ذاتاً 

 یم ذھن نيھم ی لهيوس به که ما یفکرھا به که ماست ارياخت در لحظهھر یزندگ خرد و ميھست متحد یزندگ
 انجام نيب ی رابطه نيا. است شدن و بودن نيب ی رابطه نيا. کند دايپ انيجر ما اعمال ھم و شود درست خواھد

 یرو و ديشو یم منعکس وجودتان ی نهييآ در حضور یاريھش عنوان به شما یعني ،بودن. ست بودن و دادن
 فقط ديگو یم به خدا ھم یمذھب و یعرفان یھا نوشته در. ديھست شما است؛ بودن نيا د،يشو یم زنده انخودت
 ذھنتان به د،يشو منعکس شما نکهيا محض به ميگفت که. باش یزندگ صورت به باش نيھم یعني باش. باش

 به یماھ نيا و شود یم منعکس یاريھش نيا د،يشو منفصل د،يشو detached یذھن یھا فرم از و دينرو

 در. ديھست امن آنجا در تنھا. است تيامن پراز و خرد پراز و است مست ذاتتان و است شناگر که ديآ یم وجود
 ا:ن د،يريگ ینم وجود و تيھو حس ديکرد انباشته و ديکرد اضافه خودتان به که یيزھايچ آن از شما حالت آن
  . کرد دينخواھ یادش و تيامن حس ديبمان آنجا در اگر شما. ديريگ یم

 به کام* اگر شما که یعالم نيھم. است غفلت عالم نيا ستون که ديگو یم. کند یم فيتعر را عالم آن دارد ا:ن
 شما اگر. است آفت را جھان نيا یزديا یاريھش آن که ديگو یم و دينيب یم ذھنتان در ا:ن د،ينشد زنده حضور
 ،یتقلب یِ اريھش نيا و است جھان آن از یاريھش که ديگو یم.  ديتھس ديد جور آن آفت د،يبرگرد د،يشو منعکس

  .است جھان نيا از ،یذھن یاريھش
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   آن چو و ست جھان زان یاريھوش "

  "جان نيا گردد پست ديآ غالب

 پست"د،يباش اريھش آن به ديباش اريھش یذھن یاريھش به نکهيا یجا به شما. کند غلبه شما به یعني" ديآ غالب"
 یم را جھان یھا یيبايز بلکه ديخواھ ینم را جھان واقعا شما که نه. شود یم پست جھان نيا ،"جھان نيا گردد

  .دينيبب ديکن ینم معوج و کج د؛ينيب یم را ھا تيواقع د،ينيب یم ھست که آنطور را جھان د،ينيب

 منِ  انتظاراتِ  توقعات، رات،انتظا نيا اند؟ آمده کجا از انتظارات نيا. مختلف انتظارات م،يھست انتظار پراز ما
 رنجش و ترس شما در شود ینم برآورده یوقت و دارد روين خودش یبرا ھرکدام انتظارات نيا. است یذھن

 یجھان نيا یعني است جھان نيا به مربوط اش ھمه شود یم اضافه تانيھا درد به ھا نيا ی ھمه کند؛ یم جاديا
  .ميکرد یزندگ آن با و ميھست آشنا آن با ا:ن ما که

 شما و شود یم منعکس که ھمان ؟یاريھوش کدام. است آفتاب مثل یاريھوش".  خي حرص و آفتاب یاريھوش"
 منعکس ذھنتان از یاريھش نيا از یاعظم قسمت ديدھ اجازه اگر شما. ماند ینم حرص موقع آن د؛يشو یم او

 گانه بچه حرص آن دينيب یم. ديخند یم خوتان به ديکن نگاه تانمن به ديبرگرد بعداً  ديشو زنده او به شما و شود
 یکار چه نيا که دييگو یم ديخند یم خودتان به. است بوده احمقانه ،!ندارد حرص که نه،بچه ھم گانه بچه بوده،

 مرتب.. یکي آن نشده نيا… زيچ آن… زيچ نيا.. زيچ دوتا..یزيچ کي فکر در اش ھمه کردم؟ یم من که بود
 من. شود یم اضافه دردسرم کنم یم که ھم اضافه که نبودم متوجه و کنم اضافه خودم هب را ھا نيا خواستم یم

  دينيب یم ا:ن شما که آن عالم، نيا و است آب مثل یاريھوش بود؟ یکار چه نيا. رميگ ینم یزندگ ھا آن از
  .است چرک مثل است، َوَسخ مثل

ً يحق که ديد طرز نيا حا:  را یمعان نيا ھم یگاھ و دارد ساله ھزار نيچند قدمت و است ميقد رانِ يا به مربوط قتا
 و شده دهيپوش یمعان نيا زمان طول در که گرچه نرود نيازب تا آن و نيا حمله اثر در اند پوشانده ميقد انِ يرانيا

 زھاستيچ نجوريا و بيوس وسمنو سنجد به حواسمان ی ھمه ما و آمده وجود به نيس ھفت که نيا علت ديشا
ً يحق که بوده نيا یبرا  . شوند حفظ انيرانيا یبرا و شوند پوشانده یمعان نيا قتا

 به یماھ و شود یم منعکس ما وجود ی نهييآ در یزديا یاريھش که ميکرد صحبت ا:ن که یمعن نيا ايآ و
 و را خرد ،یمست ذاتِ  نيا و شود یم مست ذاتمان و ميکن یم شنا یيکتاي یفضا در آزادانه ما و ديآ یم وجود
 است؟ ینوروز ی سفره به مربوط فقط کند، یم پخش جھان در و رديگ یم یزندگ از را یزندگ ی زنده یانرژ
 م،يبفھم را یمعان نيا ما که است مھم ھم اريبس اريبس و ست اش عمده یمعن و ھست ینوروز ی سفره در نه،
 یزندگ سمبل سبزه. ستھ ھم مرغ وتخم سبزه ینوروز ی سفره در نکهيا یبرا. ست شده ساده صورت به
 سمبلش مرغ تخمِ  که ھستند جانوران یکي. کنند یم یزندگ ھم باشنده جور سه نيزم نيا یرو در. ست یاھيگ

 سرسفره جماد کي اي سنگ ميقد در که ھستند جمادات ھم یکي و است سمبلش سبزه که ھستند نباتات یکي است،
  . گذاشتند یم
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 تابد، یم یانسان وجود ی نهييآ در شمع نيا صورت به که یزديا یاريھش که است نيا ینوروز سفره یمعن پس
 کننده زنده یانرژ آنجا از و کند یم تجربه را خودش مست ذاتِ  کند، یم شنا وحدت، حضور، یفضا در انسان

 و ھست مان ینوروز سفره در که جمادات ھم اھان،يگ ھم ھا، انسان یبرا ھم جھان در و رديگ یم را خرد و
 منتظر جمادات، و واناتيح نباتات، یعني دارند جان که موجود طبقه سه نيا و. کند یم پخش جانوران یبرا ھم

  . ندارد یمعن بيس سنجد، سفره نيا در. ديآ یم من نظر به. ھستند انسان از شدن زنده نيا

 کنند ینم صحبت یفارس زبان به که گريد یکشورھا رانيا یحوال در که مييبگو ھم را نيا که است جالب یليخ
 در مث* ست،ين آن یآذر اي یترک به ھست زبانان یفارس سفره و نهيس در که یيزھايآنچ ھا، یآذر مث* مثل
 یم شروع نيس با که گذارند یم) ھست گردو شيتو که یا خوشمزه ینيريش (سوجوق سنجد، یجا به یآذر
 روپوش کي نيس ھفت و ن،يس نيا که شود یم معلوم و. شوند یم شروع نيس با که گريد یزھايچ اي شود

 ینم یزندگ به مربوط اي یعرفان یمعنا چيھ مث*ً  سنجد از من. باشد غلط ھم ديشا د،يآ یم من نظر به بوده،
 دھد؛ یم نشان را انسان شراب، و یماھ نه،ييآ شمع،  که دينيب یم شما قشنگ یليخ که یدرحال رميبگ توانم
  .باشد نطوريا ديبا انسان

 نيھم ھم نيد د؟يگو ینم را نيا ن،يد ايآ کنند یم زهيست معنا نيا با یا عده کي اگر که مييبگو ھم را نيا حا: 
 یم را نيھم حتما د؟يگو ینم را معنا نيھم اس*م، نيد ايآ ھستند؛ مسلمان ما نندگانيب اکثر مث*ً . ديگو یم را
ً يع د؟يگو ینم را نيھم سميبود ايآ. ديگو یم را نيھم حتما د؟يگو ینم را نيا تيحيمس نيد. ديگو  یم را نيھم نا
  .نديگو یم را نيھم انياد ھمه مختلف یھا زبان به د،يکن دقت خوب اگر شما. ديگو

 یم یانسان وجود ی نهييآ در شمع نور نيا یعني. برگرد یعني یِاْرِجع. ميدار را یِاْرِجع  اصط*ح مث* اس*م در
 ذھن یتو یرفت فرستادم، را تو من که تو که کند یم صدا را انسان دائماً  یگزند اي خدا گردد؛ یبرنم یول تابد
  . شو زنده خودت یرو برگرد برگرد؟ کجا. ھستم منتظرت من برگرد ذھن از

 ینف را زمان شما که مييگو یم اصط*حاً  د،يشو ینم ذھنتان جذب و ديگرد یبرم نهييآ نيا از یوقت شما اص*
 یمعن رود، ینم ذھنش به و خورد یم ذھنش به نور صورت به که یکس. ندهيآ و هگذشت یعني زمان. ديکن یم

 یم که زمان. ندهيآ به اي و رود یم گذشته به اي برود، ذھن به نکهيا یبرا رود، ینم زمان به که ست نيا اش
 ورتص به درواقع یعني رود یم ذھنش یتو که یکس ميگفت. ستين یمشکل زِ يچ ست،ين یفلسف زيچ کي مييگو

 یعني مکان .شود یم فرم و مکان به ليتبد شود، یم تيھو ھم ذھن با و رود یم ذھنش به حضور یاريھش

  .دارد شکل که یزيچ فرم،جسم،

 به تواند یم که ھرچه و. ستين ھم زمان جنس از نيبنابرا ستين مکان جنس از ست،ين فرم جنس از ما ذات
 سکه هي یرو دو شهيھم زمان و مکان. افتديب تواند یم ھم زمان به باشد، داشته فرم تواند یم یعني افتد،يب مکان

  .اند
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 به. ندهيآ و گذشته به یعني م،يافت یم زمان به و ميشو یم فرم به ليتبد م،يرو یم ذھنمان به که ما نيبنابرا پس 
 دائماً  نکهيا یراب ميھست ندهيآ جنس از م،يھست گذشته جنس از نيبنابرا ميھست یناراض ی گذشته ما گر،يد عبارت

 د؟يستين منتظر شما. ديکن نگاه خودتان به شما. ميبرس یزيچ کي به جا، کي به ميبرو آنجا که ميدار ندهيآ به ليم
  . است زمان به رفتن نيا نکهيا یبرا! دينباش… ؟یکس منتظرِ  داد؟يرو کي منتظرِ 

  . ست یسطح فقط ھا نيا ندارد، وجود یرانيا یميقد نييآ نيا و اس*م مث*ً  نيب یتناقض چيھ که ميگو یم دارم

 جنس از تو که ديگو یم دارد. است مکان یِ نف است، اس*م یمرکز ی ھسته که" " ا  اله   "ی کلمه خودِ 
 از که شما و ستين رونيب در یيخدا چيھ. باشد جسم تواند ینم خدا ست،ين مکان جنس از خدا ،یستين مکان
  .ھست ھم زمان یِ نف نيبنابرا ست مکان ینف. ديباش فرم دينتوا ینم شما د،يھست خدا جنس

 یموقع درست. کنم یم انکار را نيا من بشوم، خدا از ريغ یگريد زيچ کي که کنم یم ینف من یعني"  اله  "
 ا  "به ليتبد و نشود ذھن وارد برگردد، تواند یم ديبگو را نيا شود یم ذھن آجرِ  وارد شود، یم نهييآ وارد که
    ست؟يچ" ا ". "شود" "

 ھمان نيا شود؛ یم زنده خودش یرو و رونيب گردد یبرم خورد، یم نهييآ به شمع نور نيا نيھم ،"" ا "
 یم مکان یِ نف یکس یوقت یکن یم مکان یِ نف اصط*ح، آن مورد در. مکان یِ نف و زمان یِ نف. است" " ا "

  .کند یم ھم زمان یِ نف کند،

 نيا اش یمعن. ست ساده اريبس ندارد یا فلسفه چيھ. نه ست؟ یفلسف مشکل مييگو یم ا:ن که یمطلب نيا حا: 
 لحظه نيھم شدن، ناراحت به ديکن یم شروع شما افتاده یاتفاق کي ا:ن خوب دييگو یم خودتان به شما که ست

 ناراحت اتفاق یبرا نيبنابرا م،ستين اتفاق جنس از من! شد تمام. ستمين اتفاق جنس از من دييگو یم خودتان به
 از من. مکان ینف یعني چه؟ یعني. شوم ینم ناراحت ديآ یم ذھنم به فکرم، به که یزيچ یبرا من. شوم ینم

 کنم، داد و غيج ا:ن خواھم یم من است، زده آمده یکي را نميماش. نشدم جسم جنس از من. نشدم داديرو جنس
 یاريھش ھستم؛ حضور یاريھش من کنم؟ داد غيج چرا من. ستمين نيماش جنس از من نکهيا یبرا کنم؛ ینم

  !ستين ريپذ بيآس که حضور

 جسم جنس از ھم خدا ھستم، خدا جنس از من یعني" اله   "دييبگو و ديکن ینف اي ديشو منعکس نهييآ در اگر شما
 یبرم ذھن درِ  ھمان از و ديکن یم ینف را زمان و ديکن یم ینف را مکان نيبنابرا د؛يبشو جسم ديرو ینم ست،ين

 نيماش حا:…  کند یم دعوت را شما که یزيھرچ یعني ديگرد یبرم ذھن درِ  از. ديشو ینم آن وارد د؛يگرد
. ديرو ینم گريد د،يرو ینم د،يبرو مکان به کنند یم دعوت دارند د،يشو یعصبان ديخواھ یم زدند را تان
 یم کدفعهي شود، یم اضافه تو به نقدريا ديبکن را کار نيا اگر که ديآ یم نظر به دھند یم نشان شما به یزيچ
 یکس. یشو ینم آن وارد ،یشو یم جمع دوباره ،یکن یم یخال را بادش کند، یم باد دارد یذھن من نيا دينيب

 کار اگر دينکرد شما که ديدان یم د؛يندار یيشناسا انتظار شما د،يکرد یخوب کار کي کند یم فيتعر شما از
 چه ،یھست یمھم آدم قدر چه! به به به نديگو یم نيبنابرا. است کرده یاريھش آن است، بوده خوب واقعا
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  است؛ کرده که نديگو یم دارند او به ند،يگو ینم شما به ھم واقعا نديگو ینم شما به اص* نکهيا مثل ،یباسواد
  . رديگ یم خودش به یذھن من یول

  .ميستين آگاه ما و زند یم لطمه ما به یذھن من چقدر که نديبب

 گذرا جنس از دادھايرو که ميشو یم متوجه کدفعهي ميکن نگاه ذھن به ميشو حضور یاريھش جنس از یوقت 
  .ميشو ینم ناراحت ما ھا آن ینابود یبرا نيبنابرا ميستين ما و ھستند یشدن نابود جنس از زھايچ. ھستند

 یزمان تا حا:. گذرند یم دارند ھمه ھا نيا است، رونيب در دھد یم نشان ما ذھنِ  که یزيھرچ که مينيب یم ما
 نکهيا یبرا م؟يدھ یم صيتشخ چگونه را نيا ما یول. شدند تمام رفتند، که یوقت م،يبر یم را لذتشان ھستند که
 را گذرا جنس ميھست یابد یازل جنس از یوقت. ميھست شده منعکس یاريھش آن جنس از م،يستين یُمردن جنس از

 40 سرعت با که قطار دوتا. ميفھم ینم م،يھست گذرا جنس از داد،يرو جنس از یول. ميدھ یم صيشخت زود

 ینم نکهيا مثل کند یم نگاه قطار یکي آن به نشسته قطار نيا یتو که یکس روند، یم ھم یمواز دارند لومتريک

 نيا که فھمد یم رود یم مترلويک 40 سرعت با نيوا باشد ساکن ابانيخ کنار اگر یول رود یم دارد که فھمد

  .رود یم دارد

  .ست یذھن یزھايچ گذر، حالِ  در ساکن، ريغ. است حضور یاريھش ساکن،. ديشو ساکن ديبا شما 

 یکي م،يکن رھا را ميديچسب که یيزھايچ آن م،يبکش رونيب ذھن از را خودمان ما که است نيا ما کارِ  تمامِ  پس 
ً  تابد یم ما به یوقت حضور یاريھش که ميبرس یياج به ما کنند، رھا را ما ھا آن یکي  یوقت. نشود ما جذب تماما
  .ميکن ینف...ميکن ینف م،يکن یم درست من م،يکن یم درست فرم ميدار و ميکرد جذب که ميديد

 نيا  د،يھست حاضر لحظه نيا در نيبنابرا ديرو ینم ندهيآ و گذشته به یعني ديکن یم ینف را زمان یوقت شما  
 د،ييگو یم که آنچه د،يکن یم که یکار آن به کردن نگاه و ديھست که آنجا در بودن لحظه، نيا در بودن حاضر
 شما عمل به چطور پنھان جھانِ  نکهيا و پنھان جھانِ  اتصالِ . است اتصال است؛ دادن انجام و بودن نِ يب اتصالِ 

  . است اتصال است؛ لحظه نيا در بودن شود، یم یجار

 مستلزم نيا شما، نه دھد انجام را کارھا خدا ا:ن شود، تيواقع شود، reality شما یزندگ در چطور خدا نکهيا

 و ديباش ندهيآ و گذشته در که نه ديدھ یم انجام ديدار ا:ن که ديکن نگاه یزيچ آن به لحظه نيا شما که است نيا
 نيا به حواسم ی ھمه من ديکن یم گوش ديدار ھم شما و ميکن یم صحبت ميدار ما ا:ن! ديدھ انجام را آن

 آن از و ديکن یم گوش شما که ستين نطوريا. ميھست نجايا نجاست،يا حواستان ھمه شماھم و است کردن صحبت
 را نيا من د،يگو یم را نيا او کنم، یم صحبت یف*ن با روم یم اداره به ظھر که فردا ديھست فکر به ھم طرف

 اي شما یزندگ در خدا ديبکن را کار نيا اگر. شود یم گم اتصال آن ،link آن صورت نيا در! نه. ميگو یم

 به خدا نکهيا نه. زدير یم دارد شما یھا فکر به و شما اعمال به خردش عم*ً . کند یم دارد کار عم*ً  یزندگ
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  ھست خدا ديگو یم یکي کند، یم دشييتأ یکي و کند یم اش ینف یکي که شما ذھن در است مفھوم کي صورت
  .است ُھوَ يَ  اسمش! نه ديگو یم یکي آن  است T اسمش ديگو یم یکي ست،ين ديگو یم یکي آن

  . است مفھوم ھمه ھا نيا ست؛ين دييگو یم شما که آنطور ست،ين ميگو یم من که آنطور خدا! نه 

 یِ اريھش نيا و فکرتان به و تان دادن انجام به شده متصل شده، link لحظه نيا در تان بودن شما ھرموقع

 reality کي خدا موقع آن دارد، انيجر تان کردن فکر اي دادن انجام اي شدن به خداست با اتحاد که شده منعکس

  .ستين مفھوم گريد است، قتيحق کي است، تيواقع کي است،

   :ديگو یم مو:نا غزل، درادامه

 ینيبب امروزم که تو جان به

  گريد اميا تا ستين صبرم که

 شما. است باخبر که ديگو یم یکس را نيا. ابيدر مرا ا:ن نيھم تو ديگو یم یساق به هشاعران طور به پس 
 برقرار را خودش کامل طور به یول شده آزاد شما در حضور یاريھش و ديکن یم گوش برنامه نيا به که ھم

 یجا دار من ذھن در یزندگ که ديدان یم. ديشناس یم رو یزندگ نکهيا یبرا ديزن یم را حرف نيھم نکرده
ً يحق و د،يزن یم حرف ینطوريا شود، یم تيامن عدم حس و ترس سبب و ست یخطرناک   .خواھد یم قتا

 را الگوھا نيا ديتوان یم ديکن یھمکار یزندگ با شما اگر که کنم اشاره الگوھا یبعض به من ديشا غزل طول در
 یزندگ با حضور به دنيرس در بيترت نيا به ديبکش دست یفکر یالگوھا نيا از و ديزيبر ھم به خودتان در

 ی اندازه به کار نيا در ديتوان یم یول ديبرسان حضور به را خودتان ديتوان ینم شما که گرچه. ديکن یھمکار
  .ديکن یھمکار توانتان

 نيا که ديدان یم نيا ستهيشا را خودتان د؟ينيب یم حضور به شدن زنده ی ستهيشا را خودتان شما ايآ مث*
ً  و بتابد شما وجود ی نهييآ در یيداخ یاريھش  ديکن حضور حس شما و شود زنده خودش به و شود منعکس تماما

 حضور حس شما قيطر از ھم خدا و فکر از استفاده بدون ديدار وجود و ديھست حاضر که ديکن حس شما یعني
  خواھد؟ یم یستگيشا شما نظر به نيا د؟يتوان یم کند؟

 شما. است شده زاده شما با و دارد وجود شما در تيقابل نيا که ديبدان د،يدان ینم ستهيشا را خودتان شما اگر 
 چند خودتان به خوب است، غالب یليخ یستگيناشا فکر ھم اگر. ديشو تر ستهيشا تا ديکن صبر که ستين :زم

 دييبگو دفعه صد چند. برسم یزندگ به که دارم را اقتشيل قتايحق من ،ام ستهيشا من که دييبگو بار1000 روز

 نکهيا یبرا کند یم عمل کمبود و نقص گاهيپا از شهيھم که یذھن من که ديکن یم حس کدفعهي. ديريگ یم ادي
 کند یم قطع یزندگ با را اش رابطه شود، یم ذھن آجر وارد حضور یاريھش یوقت ھواست در ندارد، شهير

 ینقاش کي نقاش نکهيا مثل درست. پوشاند یم را لحظه نيا کند، یم زهيست یزندگ با گردد یبرم نکهيا یبرا
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 ارتباط نقاش با گريد یآنطور. ندارد جان گريد ینقاش… شد خشک ُخوب شود، خشک مرکبش زود و بکشد
 برو تو مييگو یم یزندگ به لحظه ھر ما…کرد یم کار ھنوز قلم نيا که بود  ارتباط در یموقع نقاش با ندارد،
  .اضطراب پراز و ترس پراز: گريد ميکرد درست نطوريا خودمان خوب ؛ميدان یم خودمان ما کارت دنبال

  

 من بر ھست رحمت ذره کي اگر

  گريد ھنگام تا ريتأخ مکن

   د؟يدار رحم خودتان به چيھ. ديکن رحم ديبا شما د،يبپرس خودتان از شما

 را خودتان. ديکن رحم خودتان به ذره کي د؟يکن یم خودتان حق در شما را ھا ظلم نيبزرگتر که ديدان یم شما
. کند یم رحم دارد خدا یعني ديکن رحم شما. ديباش احوالتان مواظب د،يباش بدنتان مواظب د،يباش داشته دوست

 ديگذار ینم یذھن من عنوان به شما. است رحم یب اريبس یذھن من) ديگو یم نييپا. (ديآ یم فضا آن از رحم
 ديشد یذھن من که یيھا انسان. دينيبب را ھا انسان. کنند یزندگ ديرگذا ینم ھم را گرانيد و ديکن یزندگ خودتان

 رحم خودتان به. دينباش آنطور شما. کنند یزندگ دوروبرشان گذارند یم نه و کنند یم یزندگ خودشان نه دارند
  . ديکن

  … یکن یم رحم من به دييگو یم شما اگر" گريد ھنگام تا ريتاخ مکن"

 به مو:نا. ستيچ انيجر ميبفھم ما که ديگو یم مو:نا را ھا نيا کند؛ یم حبتص اصل خودِ  با دارد یاريھش
 اشکا:تمان که ميخوان یم را ھا نيا ما زد ینم را ھا حرف نيا بود دهينرس او اگر نکهيا یبرا ديگو ینم یزندگ

 ھمه نيا که (یاريھش و یآگاھ یعني حضور یاريھش شدن جدا یعني ھم یداريب. ميشو داريب م،يکن برطرف را
 م،يکن یم آزاد را خودمان تکه به تکه مرتب ميشد یم ذھن آجر وارد که ما یعني.  فکر از) ميکرد صحبت

  .ميکن ريتأخ کار نيا در ميخواھ ینم" ريتاخ مکن. "…ميگرد یبرم م،يگرد یبرم م،يگرد یبرم

 

 یخ*ص ده خ*صم ده خ*صم

 گريد دام در امافتاده سخت که

  .کن آزاد مرا یعني

 دارد که ست یاريھش. است بوده نبات در بوده، جماد در بوده، سنگ در است، مودهيپ یمختلف مراحل یاريھش 
 و است دهيرس انسان به بعد و بوده وانيح در بعد م،يآمد با: یاريھش عنوان به ما کند، یم یط را مراحل نيا

  .است ذھن دامِ ) ديگو یم نييپا را دام (دام، آن. است افتاده گريد دامِ  کي در
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  . یانسان ھر ام، رکردهيگ دام نيا در یبدجور که". گريد دام در ام افتاده سخت که"

 کي شود، یم شما ذھن وارد که حضور یاريھش که دينيبب د،يبدان نکهيا یبرا ؟یيھا دام چه ديکن فکر شما گفتم
 ھمان نيا درواقع کند یم جاديا کوه یبا: باران که ست یيارھايش نيا مثل درست رود؟ یم کجاھا راست
 را یيارھايش کي انيسال طول در ديآ یم باران. ما در شده ريگيجا یھا یشدگ یشرط ھاست، یشدگ یشرط

 آن که دينيبب شما. رود یم ارھايش آن از راست کي ديآ یم باران که دفعه نيا است، کرده جاديا کوه یبا:
 رود؟ یم کجاھا به شود، یم شما ذھن جذب شود یم شما اردو حضور، یاريھش ،یزندگ باران که یيارھايش

  .ديکن فکر است، ديمف د،يسيبنو شود؟ یم یيھا کانال چه وارد

 من که ديريبگ ميتصم دفعه کي شما که ست نيا نشود ذھن وارد حضور یاريھش نيا نکهيا یبرا راه کي مث*ً 
 و شود یم یزندگ من در من یزندگ نکهيا یبرا است خودم یرو من تمرکز. ندارم کار گرانيد با گريد

 گرانيد با من د،يايب جھان به خرد نيا ديبا من قيطر از و شود منعکس ديبا من ی نهييآ در حضور یاريھش
 کار چه او بيس با من بدھد، بيس چطور ميبگو گريد بيس به که ستمين یگ*ب درخت خواھم، ینم. ندارم یکار

 چطور ھا آن که شوم یعصبان کنم نگاه خواھم ینم. کن یزندگ چطور ميبگو گرانيد به خواھم ینم دارم؟
 یرونيب یزھايچ یحت و گرانيد یرو از را تمرکزم خواھم یم کنند؟ یم را کار نيا چرا کنند؟ یم یزندگ

 چه من ديپرس من از یکس اگر ميبگو حداقل بردارم توانم ینم دادھايرو و یرونيب یزھايچ از اگر حا:. بردارم
   دارم؟ کار چه. مينگو اص* ھم دندينپرس ھم اگر. مينگو ،یدان یم خودت ميبگو ،من-کنم؟ رکا

  . کند یم نگاه گرانيد به نباشد خودش شدن زنده به و خودش به حواسش و تمرکزش که یھرکس درواقع 

 اگر. کنند یم جذب را یاريھش نيشتريب که باشند ھا کانال آن از توانند یم گر،يد یھا انسان یعني گران،يد نيا
 ديبکن نطوريا که ديباش دنبالش و کنند یزندگ یچطور که بدھم ادي مردم به ديبا من که است نيا به حواستان شما

 مقدار کنند؟ یم یزندگ ینطوريا ھا نيا چرا ديکن قضاوت د،ييبگو و ديکن نگاه گرانيد به اي ديبکن آنطور و
  .شد خواھد تلف ھا کانال آن از و شد خواھد شما ذھن آجر جذب یزديا یاريھش نيا از یاديز

 یليخ نکهيا یبرا گذاشت ديخواھ یمنف اريبس راتيتأث گرانيد یزندگ در ات*ف نيا با شما بسا چه بسا، چه و 
 که گردد یم قطب دنبال به یذھن من عنوان به است، منتظر او کن، کار چه دييگو یم یکي به که شما ھا موقع

. بماند یباق بست بن ھمان در که بدھد قرار قطب عنوان به را شما و کنم ینم ديبگو که کن کار چه ديبگو یکي
 عنوان به بکن را کار نيا یيگو یم شما چون. کرد یم دايپ راه کرد، یم آزاد را خودش او ديگفت ینم شما اگر
 من عنوان به شما کند، ميترم ديبا دائماً  شما قطب ی لهيوس به را اش یذھن من نکهيا عنوان به شما، با زهيست
 دارد شما حضور یاريھش نيشتريب ع*وه به. دينکن را کار نيا د،يکن یم عمل ديدار یذھن من قطب اي یذھن
  .شود یم ليوم فيح

 فکر خودت ميگو یم بپرسد من از من بچه اگر کنم؟ کار چه ديپرس تان بچه اگر دييبگو است ممکن شما حا: 
 راه من ؛یکن فکر ديبا خودت بازھم کردم، یم را کار نيا بودم شما یجا به اگر من ،یپرس یم من از اگر کن،



  Program # 291              291 شماره حضور گنج برنامه

20 

 

 من نکش خاکت از را ات رهيش تو مييبگو بيس به یگ*ب درخت عنوان به ميتوان ینم ما یول. ميگو یم را حلم
  .ستين هيشب من یگ*ب به ھم او بِ يس بدھد؛ را خودش بيس ديبا او! نه. دھم یم شما به کشم یم

 وخرد یشاد آن. کنم پخش جھان در و اورميب حضور یفضا از را وخرد را یشاد که بشوم یا نهييآ ديبا من 
 استفاده و گرفتند ھم را ھرچقدرش و بدھم توانم یم ھمه به کنم، یم پخش دارم بدھم، توانم یم ھم ام بچه به را

 ی ھمه من. کنند ینم اي کنند یم یزندگ یچطور گرانيد که کنم ینم یقضاوت چيھ ھم من و کردند کردند،
 به من حواس ی ھمه نه؟ اي شود یم منعکس کامل طور به من ی نهييآ از نورشمع نيا که است نيا به حواسم

 یاريھش نيا که دينيبب ديکن نگاه دينيبنش. باشد مھم تواند یم نيا. کنند یم کار چه گرانيد ندارم یکار. است نيا
   شود؟ یم تلف و رود یم کجاھا شما در رود؟ یم کجاھا شما رد شود یم آجر جذب حضور

 د،يکش یم مردم رخ به را خودتان از یزيچ که دينيب یم ھرجا بطلبد، دييتا خواھد یم یذھن من دينيب یم ھرجا
 خرد آن. ديگو یم دارد که ست یذھن من نکهيا یبرا ديينگو د،يدان یم را جواب شما که ديدان یم ھرجا. دينکش

. ديينگو یذھن من کردن باد عنوان به شما. شناسد یم خودش ھم را اش موقع د،يآ یم یگريد یفضا کي از
 ديخواھ یم قدم به قدم نه اگر. ديکن یم یھمکار د،يبکن را کارھا نيا شما اگر. نيھم یعني یزندگ با یھمکار

 ديتوان ینم شما و شد خواھد ذھن ذبج نيا شما یزندگ آخر تا نکهيا یبرا. ديرس ینم شما ديکن تيتقو را من نيا
  . ديکن یھمکار ديبا ديبدھ یيرھا دام نيا از را خودتان

 یشاد نه؟ اي کند انيب ما ی لهيوس به را خودش تواند یم نديبب کند یم امتحان ھرلحظه یزندگ که باشد ادماني
 نه؟ اي کند انيب تواند یم ما ی لهيوس به ايآ ديگذار یم را اسمش که ھرچه را، خردش را، اش یس*مت را، اش
 یذھن من نيا م،يبرسان حضور به را خودمان ميتوان ینم اگر. ميکن یم یھمکار… !ميستيا یم شيجلو ما یول
 آن ما، که یکار تنھا. بشناسد را حضور یاريھش نيا تواند ینم یذھن من برساند حضور به را ما تواند ینم

 ميبگذار کند یم که یيکارھا د،يکن شيتماشا م،ينگذار یذھن من نيا دمِ  َبه َدم م،يکن یم شده آزاد که ما از یقسمت
  .ميکن منعکس را نور نيا شتريب ھرچه که باشد نيا به حواسمان تمام ما و بکند

  

 یببند من بر در امروز اگر

  گريد بام از یدم ھر درافتم

 بامِ  ،"بام. "روم یم بام کي یبا: یضعو برسم تو به خواھم یم ميآ یم من َدم ھر ،یببند من یرو را در اگر
 اسماً  م،يھست یزندگ دنبال ما که ستين حواسمان یعني م،يبرس خدا به نکهيا یبرا ما که ديديد شما. است فرم

. ميبرس یزندگ به که ميرو یم با: یيايدن مختلف یزھايچ یھا پله از ميگذاشت نردبان یول ميھست یزندگ دنبال
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 رود با:تر ھرکه "که ديگو یم مو:نا. نييپا ميافت یم با: آن از رساند، ینم یزندگ به را ما ھا آن از ھرکدام

 	: "شکست خواھد َبَتر یو ُکاْسُتخوان ، ترست ابله

  2763 تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ست یمن و ما جھان نيا نردبان

 ست یافتادن نردبان نيا عاقبت

 ترستابله رود با:تر که ھر

   شکست خواھد َبَتر یو خوانُکاْستُ 

 یوقت. دھم نشان را خودم که بروم نجايا که ديکن یم فکر ذھنتان در د،يرو یم فرم کي یبا: شما ،"جھان نيا"
 نيا ی لهيوس به را نردبان د،ينرو را نردبان که ميگو ینم… شد خواھد شروع یزندگ رفتم با: نردبان نيا از

  .ديبرو فضا

 ینم نقدريا د،يبرو با: جھان نيا نردبان از موقع آن ديکن استفاده آن خرد از د،يازبس را حضور یفضا شما 
 یم تيخ*ق د،يکن یم یسازندگ د،يفرست یم جھان در ديگذار یم را خرد د،يرو ینم نردبان از. ديافتيب که ديرو
 که ديدان یم  لحظه ھر اوج، در د،يکن یم شرفتيپ یوقت. ديکن یم شرفتيپ یھرکار در د،يکن یم شرفتيپ د،يکن
ً يحق ديدان ینم یزيچ شما. آورد یم وجود به را ھا نيا که ست یزندگ با شما اتحاد نيا د؛يستين شما نيا  از. قتا

  م؟يدان یم دانش ما را ھا نيا م،يادگرفتي گذشته از که یيزھايچ نيھم ما م؟ياوريب کجا

 یجار عملمان به ما از لحظه نيا تواند یم ،یاھم نيا مثل ،یزندگ با اتحاد اثر در که ست آن یاصل دانش 
 کتاب نيا در خرد. ستين ندهيآ و گذشته در خرد. ستين کاغذ یرو خرد. ھست خرد آن در. است دانش آن شود،

 خرد. ديباش حاضر لحظه نيا اگر لحظه؛ نيا شما، از فقط. کند یم دايپ انيجر شما از لحظه نيا خرد. ستين
  . ديباش حاضر ديبا. ست زنده خرد. ستين یالمعارف رةيدا شدان مثل ست،ين عقل مثل

 نردبان از ديبا یزندگ به دنيرس یبرا نه، اگر. گذرد یم تيفيک با تان یزندگ لحظه نيا ديباش حاضر اگر یول
 ھم بار چند. ديافت یم آنجا از و پوسد یم ھمه ھا پله آنجا از ديديرس یيجا کي به یوقت ديبرو با: مختلف یھا
 آن به… نداده بدھد، یزندگ ما به ميبست دل نيا به. ست شده که ميشو یم جيگ گريد ديايب دردمان و ميافتيب ما هک

 دار بچه اگر ميکرد یم فکر… نداده بدھد، یزندگ ميآورد دست به را نيا… است نداده بدھد، یزندگ ميبست دل
 ميکرد فکر…نشده شود، شروع مان یزندگ ميکن ازدواج اگر ميکرد فکر… نشده بشود، شروع مان یزندگ ميشو
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 ھمه ھا نيا و… نشده شود، یم شروع ميشو پولدار ميکرد فکر… نشده شود، یم شروع ميشو بازنشسته اگر
  . ستين ھا نيا در یزندگ نبوده حواسمان و بوده دهيپوس و ميرفت ما که  ست یيھا نردبان

 یجا به شما از تابد یم لحظه نيا که یزديا یاريوھش ینرو ذھنت به ،یکن صاف را نهييآ که است نيا یزندگ
  .ديکن شنا یيکتاي کران یب یايدردر و شود زنده خودش یرو برگردد بشود، ذھنت وارد نکهيا

     شعاعش انوسياق نيا شود، منعکس تابد یم شما به که حضور یانرژ درصد صد اگر ميبگو ھم را نيا و 
  :ديدھ یم جا خودتان در جھان در را زيچ ھمه کدفعهي شما یعني. است تينھايب

  

  637 شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 بگنجد زيچ ھمه بحر نيا در بحر نيا در

  ديمدران بانيگر ديمترس ديمترس

 که یيفضا برگردد، و نشود ذھن وارد تابد یم شما، وجودِ  به شما، به لحظه نيا که حضور یاريھش ھمه اگر
 شوند یم جا ھا، انسان تمامِ  نژادھا، تمامِ  ان،ياد تمام است؛ لحظه نيا رشيپذ یفضا اسمش که شود یم جاديا

 یبرخ در فضا آن. ميبست را فضا آن ا:ن. شود یم صادر فضا آن از ھم خرد و شود یم جا آنجا در زيچ ھمه
  .ميھست ندهيآ و گذشته در م،يرفت ذھن به ده؛يرس صفر به واقعاً  ما از

  

 پاربمس شهياند دست در مرا

  گريد آشام خون ستشهياند که

 یم کنم، یم فکر است، حاکم من بر شهياند. ام افتاده شهياند رِ يگ ا:ن من. است مشخص کام* گريد اش یمعن
 کي من سر در لحظه نيا دينيبب ا:ن. است وصل گريد فکر به فکر! شوم یم نيخشمگ کنم، یم فکر! ترسم
  .است خارج من ارياخت از کار نيا. گريد یکي بعد لحظه. َکَند یم جا از مرا د،يآ یم ديپد یفکر

 ی اداره و کنترل ريز شهياند د،يشو ليتبد یماھ نيا به شما و شود منعکس شما ی نهييآ در نور نيا اگر
 ليتعط را ذھنت یتوان یم ؛یکن ینم فکر ،ینخواست که ھرموقع و یکن یم فکر ،یخواست ھرموقع. شماست

 مقدار ھمان با. ستياجبار ما در فکر ا:ن. ندارد ،یاجبار ز،يادآمياعت ،یوسواس تيفعال کي ذھنت . یکن
 یم مينکن ديتول فکر اگر ميکن یم فکر ما. کند یم ديتول فکر یسرعت کي با ما ذھن نيا گفتم، یم که یحرکت

 اجياحت فکر به درچق ما دينيبب. ميزير یفروم ھم ما زد،يفروبر فکر اص*ً . است فکر ما وجود نيا ستون. ميريم
  . است غفلت است، شهياند جھان، نيا اُستن که گفت مو:نا م؟يکن وجود حس تا ميدار
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 ،یتکرار یھا شهياند یعني. است غفلت نيا ست،ين حضور یاريھش نيا نظارت ريز که است یا شهياند غفلت،
 یاريھش نظارت یب ی شهياند نجوريا ما یوقت و. کنند یم مردم شتريب که یيھا شهياند نيھم. مصرف یب

  !حالمان به یوا باشد، ھمراه ھم رنجش و ترس و خشم با ھا شهياند نيا و ميبکن حضور

  :ديگو یم مو:نا نيھم یبرا

  بمسپار شهياند دست در مرا"

  "گريد آشام خون است شهياند که

. ديکرد ینم گوش را برنامه نيا وگرنه ديکرد حس را شهياند نيا یآشام خون شما تک تک ھستم مطمئن من
 یبرخ ،یفردوس حافظ، مو:نا، مثل یيھا انسان. دھند ینم گوش نکشند، درد تا مردم متأسفانه ھزار و متأسفانه

 نيخشمگ م،يشو جيگ م،يبکش درد م،يبکش زجر آنقدر ديبا ما یول اند گفته ما به را ھا نيا اند آمده که ف*سفه از
 دست از را وجودمان از یقسمت م،يکن سکته م،يريبگ سرطان م،يوش ضيمر) ميداشت قصه آن در (یحت و م،يشو
 ذھن. ايب رونيب ذھن از ا،يب رونيب الگوھا نيا از نکن، را کارھا نيا که ديگو یم دارد خدا که ميبفھم که ميبدھ
 یزندگ یجا حضور یفضا. ستين یزندگ یجا ذھن که است نيا سر صحبت تمام. ستين تو اقامت یجا

  .است امن که است حضور یفضا. شماست

 ھمه و دياندازيب نييپا را سرتان. دينکن شهياند اص* مييگو یم برنامه نيا در ما مث*ً  که کنند یم تصور یا عده
  م؟يزن یم یحرف نيچن ما یْ کِ . ديشياندين چيھ چيھ و ديبکن کار

 شده منعکس حضور، یاريھش شمع، نيا نور که است یزندگ با شما اتحاد ناظر دارد، ناظر شما ی شهياند یوقت
 نطوريا ھست وبرکت خرد فکر، آن در. کند یم فکر دارد او و است شده زنده شما در برگشته نهييآ از و

 زنده او اگر د،يکار یم ديدار ُرز گل د،يکار یم مغزدار بادام ديدار ست، یجالب ی کلمه یليخ ھم برکت م،ييبگو
 سازنده فکر آقا دييبگو که ستين نيا سازنده فکر. ديکن یم سازنده فکر ديدار د،يکن یم فکر ديدار شما و ست

  .کند فکر او ديدھ اجازه شما که است نيا سازنده فکر د؛يآ ینم گذشته از که سازنده فکر ست؟يچ

 مانيرفتارھا ميخواھ یم یذھن من در ما شهيھم ست؟يچ ميکن یم ما که یمنف و لياص ريغ کار کي که ديدان یم
 آل دهيا آدم کي ذھنتان در شما. است ليراصيغ یِ زندگ نيا. ميدھ قيتطب است آل دهيا که یريوتص کي با را

  ! کنم یزندگ او مثل خواھم یم ھم من کرده یم یزندگ چطور مو:نا آقا ديينگو. مو:نا یحت دينساز

 م،ييگو یم نجايا در ما که نيا است، ديتقل ضد نيا. دينکن ديتقل. ديکن ديتقل یذھن ريتصو کي از ستين :زم شما
 است، خام یِ اريھش گفت است ِبکر که حضور یاريھش عمل، نيا. ستين یزيچ ضد خدا. است ديتقل ضد خدا

 زنده عنصر نيا شود، یم زنده خودش یرو و گردد یبرم و خورد یم شما وجود ی نهييآ به است، خام یِ مِ 
. است بلد را کردن یزندگ نيھم است؛ بلد با کردن یندگز نيا کند؟ ديتقل چرا. شناسد ینم ديتقل. است ديتقل ضدِ 
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 آن د؟يدھ قيتطب ديساخت ذھنتان در که یذھن ريتصو کي با را خودتان ديبا چرا ديھست بلد را کردن یزندگ شما
  . کند یم محبوس یذھن من در را شما! که ستين یزندگ آن ست، یمصنوع یزندگ

 نيا که بکنم را... و را، کارھا آن را، کارھا نيا ديبا من ديگو یم دفعه نيا که ست یوجود کي یذھن من
 کند، کار او و شود زنده شما در حضور یاريھش نيا که ست یيخدا یموقع ست؟ یزيچ نيچن یْ کِ ! باشد یيخدا
 ديبخواھ اگر. ديدان ینم شما داند، یم او. کند یزندگ چطور که داند یم لحظه به لحظه نيا که است؛ یيخدا آن
 ،…بکند را کار آن بکند، را کار نيا که ست نيا خوب انسان کي !ساخته شيپ از شود یم نيا د،يکن ديتقل

 تيفيک که یزندگ نيا. که است رمق یب یِ سطح یِ مصنوع یزندگ که نيا! …کند یم را کارھا نيا ھرروز
  . یزندگ با هزيست یعني نيا. خشکد یم اص* شود؛ یم خسته آدم یمدت کي از پس است، خشک نيا. ندارد

  . ديندھ قيتطب یذھن ريتصو کي با را خودتان ابداً 

  

 یساق تو ینگردان ار خام یم

 گريد خام صد دھد زحمت مرا

 نهييآ در یيخدا یاريھش نيا ست؟يچ خام یم…ینگردان ،)ستيچ خام یِ م ميگفت که (را خام یِ م تو اگر ديگو یم
 صد دھد زحمت مرا "یکن یھمکار ديبا تو که یندھ ما هب تو اگر. است خام یم نيا گردد، یبرم شما وجود ی

  ". گريد خام

 شده ھم نطوريھم. دھند یم زحمت من به کنند، یم یزندگ ذھنشان در که ھستند یيھا انسان خام ست؟يک"  خام"
 مودهيپ ما به لحظه ھر که را خدا خام یم م،يندار خبر خام یم از م،يکن یم یزندگ ذھنمان در یوقت ما. است

 یعني است، یاديز و ريتکث ع*مت نجايا صد، که -…گريد خام ھزار گر،يد خام صد ، ميکن یم رد شود یم
 یم نشان واکنش ما و کنند یم یکار زنند، یم حرف ما با و نديآ یم ھستند خام که یاديز یھا انسان -اديز

  .ميافت یم زحمت به م،يدھ

  

 دارم وام چه اگر دلق نيا ريبگ

  گريد وام انبست زود کن گرو

 ليدل به و دنديپوش یم ان،يصوف ،یا عده کي ِزْبر و پشم از معمو: بود یلباس که ديدان یم دلق ست؟يچ" دلق"
.  ھست ھم َتَشُخص ع*مت دلق نيا یول. است کرده هيتشب دلق به ست، یا کننده ناراحت لباس یذھن من نکهيا

  م؟يدار آبرو آنجا در ما قدر چه که دينيبب شما م،يھست یھنذ من در که یزمان تا. ست دلق ھمان در ھم ما یآبرو
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 یول. رديگ یم یزندگ از خدا، از را تشيثيح را، شيآبرو واقعا که دارد حضور یفضا نيا را یاصل یآبرو 
 طور چه ھا یبعض که ديديد. دارد یمصنوع یآبرو جور ھزار خودش یبرا کند یم یزندگ ذھنش در که یکس

 که نفھمند یموقع کي.. نفھمند گرانيد را آن.. نفھمند گرانيد را نيا. یکار پنھان اش هھم کنند؟ یم یزندگ
 یم من نفھمند… دارم اخت*ف ھمسرم با من نفھمند… ھستم ضيمر من نفھمند… گرفته بد نمره من ی بچه

 نيا یتو ھا نيا ھمه. ميدار یمصنوع یآبرو ما نکهيا یبرا. …نفھمند نفھمند، نفھمند،… رميبگ ط*ق خواھم
  . ھست دلق نيا در زيچ ھزارتا متأسفانه. است شده جمع دلق

 را نيا ديگو یم. دلق نيا در کند، یم درست یمصنوع یآبرو آنجا شود، یم ذھن جذب حضور یاريھش یوقت
 ماش. نباشد من شِ يپ که باشد تو شِ يپ دار نگه گرو را نيا د،ييبگو یساق به را نيا شما. ديگو یم خدا به ر،يبگ
 لحظه نيا. خداست گرو در شما منِ  شود، منعکس شما نهييآ در یزديا نور نيا ديدھ یم اجازه یوقت قتايحق

 یم. ھست یساق ی خانه ھمان آن د،يباش نداشته تان من با یکار. شود منعکس یاريھش نيا ھمه ديدھ اجازه
 وام خرد، وام ھمان گر،يد نوع از وام ست؟يچ" گريد وام "حا:. گريد وام کي بستان کن گرو را نيا ديگو
  . ست یشاد

  :حافظ مثل. ديرينگ پس و ديبگذار گرو فروش یم ی خانه را تانيذھن من نيا شما م،يآمد نجايا به نيا یبرا ما

  

  178 شماره غزل ات،يغزل حافظ،

 رخت ھمه یم گرو از واستدند انيصوف

  بماند خمار خانه در که بود ما دلق

*  

 عبارت به بودند، گرفته یْ مِ  و بودند گذاشته گرو را شان لباس را، شان دلق که انيوفص ھمه ديگو یم حافظ
 گرو را دلق ما اگر. افتد یم ريتاخ به و. گرفتند پس رفتند کنند تحمل نتوانستند بودند، گذااشته را شان من گريد

  .افتد یم ريتاخ به خدا، شيپ مينگذار

 دھد یم یم یوقت. بدھد یم شما به تا ديبگذار فروش یم گرو را قدل نيھم شما..شود یم چه دينکن فکر شما 
. ديپرداز یم بيترت نيا به را تان یبدھ شما. ديدھ یم جھان به شما است خرد وام نيھم وام نيا گر،يد وام کي
 جنس از وام بلکه ستين اتيماد جنس از وام ست؟يچ گريد وامِ  آن ر،يبگ من از یگريد وام کي که ديگو یم

 با من یوقت. ميديفھم گريد ما را، مصرف یب دلق نيا ريبگ گرو تو. است عشق جنس از خرد، جنس از ،یشاد
  !بده مردم به یھ بده، وام یھ یمست نيا از است، مست ذاتم کنم، یم شنا وحدت یايدر نيا در شدم متحد تو
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 ُدردنوشان غ*م نامم بنه

  گريد نام ايخدا خواھمینم

 شراب لِرد قسمت ھمان ُدْرد. نوشان شراب نوکر ُدْردنوشان، نوکر ُدردنوشان، غ*م اربگذ مرا اسم ديگو یم
  . است شراب یکل طور به اي شود، یم نينش ته که است

 نکهيا یبرا چرا؟. بگذار نوشان شراب نوکر مرا اسم. ميشو نوشان شراب نوکر که جھان نيا در ميآمد ما پس
 من و شود منعکس من ی نهييآ در ديآ یم یزندگ یسو از که یاريھش نيا که است نيا به حواسم دائماً  من

 ِسرو خورند یم که یکسان به را یيخدا ی کننده مست شرابِ . رميبگ شراب آنجا از و کنم حس را خدا حضور
ً يحق مو:نا که. کنم . است نوشان شراب نوکر انسان. ھستم نوشان شراب نوکر من پس. است کرده را کار نيا قتا
  . واناتيح و نباتات و جمادات و ھستند ھا انسان ی هيبق ھم نوشان بشرا

ً يحق. خواھم ینم یگريد ِسَمت من". گريد نام ايخدا خواھم ینم "ديگو یم  ما. ماست یاصل ی فهيوظ نيا ھم قتا
 و غ*م که ديريگ یم ميتصم لحظه نيا در شما م،يشو منتظر م،ياندازيب ريتأخ به نکهيا بدونِ . ميديفھم گريد ا:ن

  .ديکن یم پخش درجھان و ديريگ یم را شراب نيا یزندگ از و ديشو نوشان شراب نوکر


