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  ١٠٨٣وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 

 رک، ھله زوتريرک، ھله زيرک، ھله زيھله ز

   بدود باده به سر بریھله کز جنبش ساق

  نه گشادهياده سر گنجيبدود روح پ

   قمر بری رویره نھاده غلطرخ چون زھ

  ن صبر و ُمواساياسا بھل اين و ميھله منش

  کم به شرر برين جھد و ُمقاسا که چو ديبگز

  ی سر ھر راه نبستیاگرم عشوه پرست

  ت به سحر بري زده رایشب من روز شدست

  د سفر بهيھله برجه ھله برجه که ز خورش

  قدم از خانه به در نه ھمگان را به سفر بر

  نھان کن سفر از جسم به جان کنسفر راه 

  ز فرات آب روان کن بزن آن آب ِخِضر بر

  یدي گلزار دوی سویديدم بلبل چو شن

   بدو اکنون به شجر بریديچو بدان باغ رس

  به شجر بر ھله برگو مثل فاخته کوکو

  ن خو نزند کف به خبر بريکه طلبکار بد

  

  ٣٣٨۶ت ي، دفتر ششم، بی، مثنویمولو

   خدا گر آن جوان کژ رفت راهیکا

  ناهد ساختن جز تو پيکه نشا

  ري مگیتو از آن خود بکن از و

  ريگرچه او خواھد خBص از ھر اس

  ن خلقان ھمهيزانک محتاجند ا

  ر تا سلطان ھمهي گيیاز گدا

  با حضور آفتاب با کمال

   جستن از شمع و ُذباليیرھنما

  َمساغبا حضور آفتاب خوش
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   جستن از شمع و چراغيیروشنا

  گمان َترک ادب باشد ز مایب

   و فعل ھواکفر نعمت باشد

  ھا در افتکارک اغلب ھوشيل

  چو خفاشند ظلمت دوستدارھم

  خوردی میدر شب ار خفاش ِکرم

  پروردید جان ميکرم را خورش

  ست مستيدر شب ار خفاش از ِکرم

  د جنبنده شدستيکرم از خورش

  ِزَھدیا زو مي که ضیآفتاب

  دھدیدشمن خود را َنواله م

  ستي که او خفاش نیک شھبازيل

  ستين و روشنيب بازش راستچشمِ 

  د چو خفاش او ُنمويگر به شب جو

  د مالد گوش اويدر ادب خورش

  رم که آن خفاش لُديدش گيگو

   چه شد؟ی دارد ترا باریعلت

  ابيمالشت بِْدھم به زجر از اکت

   سر دگر از آفتابیتا نتاب

  

  ١٩٣۴ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

   و مغزت بر آتش حاکمستیمعن

  زمستيک آتش را قُشورت ھيل

   آِب جوستین که در وي چوبکوزهٔ 

  قدرت آتش ھمه بر ظرف اوست

  تش مالکست انسان بر آیمعن

   ھالکست؟یمالک دوزخ درو ک

   فزایفزا تو بدن معنيپس م

  اي آتش را کیتا چو مالک باش
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  یاافزودهیپوستھا بر پوست م

  یاOجرم چون پوست اندر دوده

  ستيزانک آتش را علف جز پوست ن

  ستين َکنيقھر حق آن کبر را پوست

   پوستستجهٔ ين تکبر از نتيا

  تستجاه و مال آن کبر را زان دوس

  ست؟ غفلت از لُبابين تکبر چيا

  خ ز آفتابيمنجمد چون غفلت 

  خ نمانديچون خبر شد ز آفتابش 

  ز راندينرم گشت و گرم گشت و ت
  

  

  ٢۶۶۵ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

  ھا خود اوستمن شد ھمه منیھر که ب

  ست دوستيدوست جمله شد چو خود را ن

  ابد بھاينقش شد ینه بيآ

   جمله نقشھایزانک شد حاک

  

  ١٣٢٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

   و اضطراریجز خضوع و بندگ

  ن حضرت ندارد اعتبارياندر

  

  ١٩٣٩ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

   دوا آنجا رودیھر کجا درد

  ست آب آنجا دوديھر کجا پست

  دت رو پست شويآب رحمت با

  ان خور خمر رحمت مست شووانگھ

  رحمت اندر رحمت آمد تا به سر

   پسری رحمت فِرو ما ایکيبر 
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  ۴٣٢ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  زيد َبط را کز آب خيباز گو

  زي دشتھا را قندرینيتا بب

   باز دوریدش ايَبّط عاقل گو

  آب ما را ِحصن و امنست و سرور

   َبّطان شتابیو چون باز آمد ايد

  د از ِحصن آبيرون کم روين به بيھ

  ند رو رو باز گرديباز را گو

  مردیپا یاز سِر ما دست دار ا

   از دعوتت دعوت ترایما َبر

  ن دم تو کافرايم ايما ننوش

  ِحصن ما را قند و قندستان ترا

  ات بستان، تراهيمن نخواھم ھد

  د لوت کميايچونک جان باشد ن

  د َعلَميچونک لشکر ھست کم نا

  دي عذر آوری حاِزم بسخواجهٔ 

  ديو َمريبس بھانه کرد با د

  ن دم کارھا دارم مھميگفت ا

  م آن نگردد ُمنتِظميايگر ب

  شاه کار نازکم فرموده است

  ز انتظارم شاه شب َنغنوده است

  ارم ترک امر شاه کرديمن ن

  زردیمن نتانم شد بِر شه رو

  ھر صباح و ھر َمسا سرھنگ خاص

  د َمناصيجویرسد از من ھمیم

   دهیم سوي که آیتو روا دار

  تا در ابرو افکند سلطان گره؟

  مش چون کنم؟بعد از آن درمان خش

  ن مگر مدفون کنميزنده خود را ز
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  ن َنَمط او صد بھانه باز گفتيز

  ھا با حکم حق نفتاد جفتلهيح

  چيپلهيگر شود ذرات عالم ح

  چيچند ھي آسمان ھیبا قضا

  ن از آسمان؟ين زميزد ايچون گر

   نھان؟یش را از ويچون کند او خو

  ني زمید ز آسمان سويھرچه آ

  نيه نه کمنه َمَفر دارد نه چار

  بارد بروید ميآتش ار خورش

  ش آتشش بنھاده روياو بپ

   طوفان کند باران برویور ھم

  ران برويکند ویشھرھا را م

  واروبيم او اياو شده تسل

  اري بیخواھیرم ھرچه ميکه اس

   سر مکَشینين زمي که جزو ایا

  زدان در مکَشي حکم ینيچونک ب

   ِمْن ُترابیچون َخَلْقناُکم شنود

   ُجست از تو رو متابیک باشخا

   کاشتمین که اندر خاک تخميب

   و َمَنش افراشتمیگرِد خاک

  ريشه گي پیگر تو خاکي دحملهٔ 

  ريرانت اميتا کنم بر جمله م

   در رودیآب از باO به پست

   به باO بر رودیآنگه از پست

  ر خاک شديگندم از باO بز

  بعد از آن او خوشه و چاOک شد

  نيآمد در زموه ي ھر مدانهٔ 

  نيبعد از آن سرھا بر آورد از دف

  اصل نعمتھا ز گردون تا بخاک
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   جان پاکیر آمد شد غذايز

  رياز تواضع چون ز گردون شد بز

  ري دلیX  حَ یگشت جزو آدم

   شد آن جمادیپس صفات آدم

  بر فراز عرش پران گشت شاد

  ميکز جھان زنده ز اول آمد

  مي باO شدی سویباز از پست

   در تحرک در سکونجمله اجزا

  ِه راِجعونيناطقان که اّنا ِاَل 

   نھانیحات اجزايذکر و تسب

   افکند اندر آسمانیُغلُغل

  چون قضا آھنگ نارنجات کرد

   را مات کرديی شھريیروستا

  با ھزاران َحزم خواجه مات شد

  زان سفر در معرض آفات شد

  ش بودياعتمادش بر ثبات خو

  لَش در ربوديم سَ يگرچه که ُبد، ن

  رون کند از چرخ، سريچون قضا ب

  عاقBن گردند جمله کور و کر

  ا برونيان افتند از دريماھ

  رد مرغ پران را زبونيدام گ

  شه شوديو در شي و دیتا پر

   به بابل در رودیبلک ھاروت

  ختي حق گری کاندر قضایجز کس

  ختي نریعيچ تربيخون او را ھ

   در قضایزير آن که در گريغ

   رھایز وله ندھدت ايچ حيھ
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   : کنمیوان شمس موOنا، شروع مي از د1083 گنج حضور امروز را با غزل شماره  ۀ برنامیبا سBم و احوالپرس

  ١٠٨٣وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 رک، ھله زوتريرک، ھله زيرک، ھله زيھله ز

   بدود باده به سر بریھله کز جنبش ساق

  : دھدیند، مورد خطاب قرار مي بی و خرد میاري و ھشیکه از جنس زندگ موOنا انسان را،

  .  ھستی خوبیخبرھا. دار شويب. باش داريب. باش آگاه. خبرداررک، يرک، ھله زيھله ز

 را به یزدي، خرد ایزدي ایاريھش. مي ھستیارياز جنس ھش" ا انسان ھا، ذاتا مۀھم.  باشعور خردمندیعنيرک يز

  .  کندی انسان ھا صدق مۀن موضوع در مورد ھميھمراه دارد و ا

را  يز.  کندیدار باش دادن به انسان ھا سه بار تکرار ميدار کردن و بي بیرک را برايت اول، موOنا، ھله زيدر ب

. نندي بیز را کوچک و محدود ميت اند و با عقل محدو د ھمه چيت ھم ھويبا محدودشتر انسان ھا در ذھن شان يب

   :ميبارھا گفت.  ستیمن ذھنم، اسم اش يم آن ھستي کنی محدود که تصور مۀن باشنديا

 پدر و مادرمان ساخته شده و ی صوتی ست که از ارتعاش تارھاکلمهک ياسم مان ھم . مان شروع شدهاسم  با -

  . ميفقط با آن خطاب شده و در ذھن، بصورت فکر با آن برخورد کرد. ستيدر آن ن یقتيچ حقيھ

  .ميم ما معادل با آن کلمه، به مثابه آن مفھوم ھستيفکر کرد.  بودمفھومک يک کلمه و ي، فکرک ي اسم مان -

  .ميم و بزرگش کردي و چسبانداضافه آن جمع و یگر را روي دی بعد فکرھا-

 یسه گر، که خود را از زندگي و زرنگ و مقای و مادیش و توھمي محدود و محدود اندۀاشندن بيگر، ايبه عبارت د

م، ي کنی نام دارد و ما به غلط فکر میمن ذھنزھا، ساخته و پرداخته شده، ي با چیت شدگيجدا و بر اساس ھم ھو

  . ميھمان

   :دي گوی ھستند میمن ذھنن يت با ايموOنا به انسان ھا که ھم ھو

 تو ۀستي، شایه و اساس  من ذھني بر پایات، زندگي، حی ھستیتو آدم خردمند و باشعور. رک، خبرداريھB ز

 یزديم که از جنس شعور و خرد اي کنی ما قبول مۀپس ھم. رکيرک، ھB زيھB ز. دار شويرک، بيز. ستين

  .ص دادنيدن و تشخي فھميی توانایم و دارايھست

 که ی تصور کنی خواھیچقدر م!. ؟ی کش و قوس اش بدھی خواھی چقدر م.زود باش.  ھB زودتر:دي گویبعد م

گر دست به ي دیجان ھاي و در آنجا آشفته و نگران و مضطرب، با ترس و ھیش ھستي محدود اندۀک باشندي

  !. ؟ینيز را جسم ببي و ھمه چی بپنداری جسمیاريخودت را جسم و ھش!. ؟یبان باشيگر

  . یرک ھستيز. یت ھسیآگاه باش، تو از جنس زندگ

 ھمه ی چرخد و برای، دور م) کل، خردکلیاري، ھشیاري، بودن، کائنات، ھشیناظر، خدا، زندگ( یدار باش که ساقيب

  . زدي ریشراب م
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ن لحظه، اگر يدر ا.  َدَودی شود، میخته مي، به سر و به ذھن انسان ھا ریزدي، شراب ایاز حرکت و جنبش ساق

 یاريم، بBفاصله ھشيم، اجازه دھيم و در حالت تسليص دھيم، تشخي ھستیارينس ھشاصل و منشاء مان را که از ج

  . دھدی، در ما خودش را نشان می جسمیارير از ھشي، غیگريد

، خدا، در درون ما، ساکن ی، زندگیم که ساقي شوی کند و متوجه می ما را باز میر فکرھاي زی، فضایارين ھشيا

 بدن و تمام ی، وارد فکرھا و سلول ھایزدي و آرامش و خرد ایدآ، تحرک و شادن مبيست و ارتعاش دارد و از اين

  .  شودی مان میستم وجوديابعاد و س

 در تمام وجود ما خودش را ید، آرامش و شادي آی به ارتعاش در میوقت.  از جنس آرامش و سکون استیزندگ

  .  شودیبروز و تجربه م

 یزه برمي ست، به ستی، با لحظه، که زندگی توھمیم، بعنوان باشنده اير کني گیم و در آن وادياگر به ذھن برو

  .  به سر ما بدودی زندگۀ مست کنندۀم که بادي گذاریم و نميزيخ

   :دين لحظه به خود نگاه کنيدر ا

  

  :مات شمايتصما يآ

 ید طلبيي، تأیاز روانشناختي، حس نيی، حس جدايی، حس تنھای  ترس، خشم، نگران: مثلجاناِت ذھنيھ بر اساس -

   :اي شود؟ ی گرفته م...، و يیو خودنما

  . ن لحظه؟ي ايیکتاي ی و باز کردن فضایآرامش و فضادار بر اساس -

  

  . د؟يري گیم مي ترس و خشم و واکنش تصمیا از رويد؟ يد، آرام ھستيريم بگيد تصمي خواھین لحظه که ميا ايآ

، باده به سر شما ید که از جنبش و ارتعاش ساقي شویع مک واکنش است، مانيجان، و ي ھیم بر مبناياگر تصم

  .دي گذارینم. بدود

  د؟ ي پرسی، م دانندینم که ید؟ راه حل مشکBت خود را از مردميري گیم ميد، تصميستيکه مطمئن نيا در حاليآ

  . د؟ي کنی سوال می ذھنیمن ھااز 

  ه اند؟  بوجود آوردی ذھنیمن ھان يد که مشکBت شما را ھمي دانیشما م

  . دي آید بوجود نمي شوند و مشکل جدی باده به سر بدود، مشکBت حل مید از جنبش ساقياگر بگذار

د، فضا را باز، با مسئله و چالش در ي شوی شما خBق، فضا گشا میخته شود، فکرھايد شراب به سر رياگر بگذار

 ید و راه حل آن را بدست مي شوی میکيآن ا چالش به درون شما وارد شده، با يمسئله . دي شوی میکين لحظه يا

  .دي کنیزه نميست. دي جنگیبا آن نم. ديآور

 وارد ذھن شده، مادرمان زاده و از ميائيجھان بن يست که به اين ني ای منظور زندگ:دي گویامروز موOنا به ما م

  .ميک مجسمه درست کنيراد مثل ي ای کامل و بیمن ذھنک يم و در آنجا يشو
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   :دي سوال کناز خودتان

 کار کنم و آن یر ذھنين تصوي ایج روي از خود خلق کنم و بتدریر ذھنيک تصويا من به جھان آمدم که در ذھنم يآ

  .را در نظر و فکر مردم کامل جلوه دھم؟

B؟ و چه؟ ھستمی کنند که من کی فکر میگران ھم به نوعي از خود دارم و دیتجسم" مث .  

شتر به نظرکامل ي بی ھایت شدگي با ھم ھوین من ذھنيا. خود کار کنم و کاملش کنم یمن ذھنن ي ایآرام آرام رو

 شناس ام، مِن یخ دان و جغرافيلسوف ام، مِن دکترم، مِن تاريبعد مِن دانشمنَدم، مِن روانشناَس ام، مِن ف. دي آیتر م

  !. یعجب انسان!.  به به:ندي شناس ام را به مردم ارائه داده و آنھا بگویاضير

  .نه. نهن بوده؟ يا منظور خدا ھم ھميآ

  .ن نبودهيمنظور ا

 و از ھم یمت'شد ين دانه بايا. ن کاشته شودي زمدر خاک ست که یدانه ا، مانند یاسانس و جوھر ما در من ذھن

  .  آن دانه، جلوه کندۀخوش زند و جوانهوند خورده و ي آن به ھم پی اجزابرتر یتيفي با کدوبارهده شود و سپس يپاش

  : دير خاک، مقاومت کند و بگويحال اگر آن دانه، در ز

  . شومی خواھم متBشی خواھم گندم بمانم و گندم بودن خودم را حفظ کنم، من نمیم

 از حرف زدن ی، نحوه و َسبکیعبارت متBش.  مان کندیخدا با ما کار دارد، ما را رھا نکرده، تا متBش" اتفاقا

  تریمتعال و  برتریتيماھت و يفي کیل، جھت باز سازير اصي کاذب و غیاختارخته شدن سياست، منظور، بھم ر

  . است

 ی خواھند کامل به مردم ارائه و نشان دھند، متBشیشتر انسان ھا مي را که بین من ذھني قصد دارد، ھمیزندگ

  . کند

 ھر چه را که در :ف استواق"  که چھل سال، پنجاه سال دارد، کام_یکس"  مثB:دي شوید متوجه مياگر دقت کن

  .  کندیدا ميراد پي آن ایک جايم، ي دھیم و به مردم نشان مي سازیذھن مان م

 باشعور و خوشحال و درس خوان، یل خانواده و داشتن بچه ھاي با تشک:مي کردی، فکر ممان یمِن ذھن، مِن مانبا 

 آن من مانم در ذھن مان و با ي خواستی ندارد اما میلچ اشکايالبته ھ(. مي کنی خلق میگر را دوست داشته و کانون شاديھمد

  ).ميرا بساز

  . ميابي یم دست نمي که تصور آن را داشتیجه مطلوبيدر اکثر موارد به نت

   :مي دادیم، ھمان ابتدا اجازه مي شدیم مياما اگر تسل

  . شودی را که خدا کاشته، متBشیدانه ا

   :ميبارھا گفت

 انھدام و ی، برایست سالگين ده تا بي، بی؛ دوازده سالگی، ده سالگی عشقۀجامعن وقت در ي تریعيطب" واقعا

  .، ھمان دانه ستی من ذھنیتBش
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ه ست، وارد ي اولیاريم، در ما، اسانس مان که ھمان ھشي شوی از مادرمان زاده میوقت. ميما مثل دانه ھستپس، 

 که خدا ی، ھمانند دانه این من ذھنياما ا.  شودی، ساکن می به نام من ذھنیک بافت فکريذھن شده و در 

  .ن از درون آن جوانه زندي نخستیاريد شکافته شود تا ھمان ھشيکاشته، با

  

   :ندي گوی می کسانیول

  . راد و کامل کنمي ای را بین من ذھني خواھم ای اصل اند، من میدردھا و من ذھن

  ؟ ی را کامل کنی من ذھنیمگر تو آمده ا

د و ي را نگاه دارید من ذھني خواھی شما  مید به سرت بدود ولي جنبد و باده بای میساق: ديو گیت اول ميھمان ب

  !. د؟يکامل ترھم کن

 یپرخاش م" د، به ما برخورده و متقابBي گوی میزيده و چين کشييشه را پاي، شی در حال رانندگیکي: ديتوجه کن

  . م، کوچک شوديم اجازه دھي خواھینم. مير کنين را تعمم آي خواھی دارد، می مان خراش بر میم، چرا؟ من ذھنيکن

گران کوشش کردند يد اگر دي اش کنید متBشيارانه بايو ھش"  را عمداین من ذھنيشما ا :دي گویامروز موOنا م

  . ديش نکنير و نگھداريکوچک اش کنند شما تعم

   : کندینطور که دانه گندم را رھا نميھم.  کندیخدا ھم تو را رھا نم

د يز، جھت شکفتن، باين ھم حاصل خي کشاورز و آب و آفتاب و زمیاريبه . ید تو را بشکافم، گندم شويمن با

  .ستي، با قانون من ھمآھنگ نیاصرار بر حفظ گندم بودن و گندم ماندن ات، آنچه که ھم اکنون ھست. یشکافته شو

   :ین منظور زندگيپس، بنا بر ا

 کند، یش حمله ميت ھايدادھا و وضعي با رویزندگ. د درد بکشدي شود، بایش خواھد شکافته و متBی که نمیکس

خدا . ، خدا انسان اش را رھا نکردهی مسائل زندگۀدر حمل.  خورندی آرام بخش میمردم قرص خواب و قرص ھا

 ۀ ناب، پاسخ به ھمیاري که از درون آن ھشی ایمن ذھنھمان ھسته و .  را بشکافدیمن ذھن ۀ خواھد ھستیم

  . ديايرون بيد متولد شده و بيمسائل و مشکBت،  با

  . مي شویض ميجه مريم، مقاومت کرده، در نتي شویم نميما تسل

ست، بچه ھا به حرف مان ي شود، رابطه مان با بچه ھا خوب نیج مي خورد، طBق و دعوا رایخانواده به ھم م

  ... م و يستينم، خوشحال يل و ھمسر دعوا داريس و فامي دھند، با رئیگوش نم

   باش، صفر باش، خاک :دي گوی میزندگ. مي کنین دانه را بشکافد و ما  مقاومت مي خواھد ای مینکه زندگي ایبرا

   :دي گوی  مDaodejing یني در کتاب ِخرد چیليتمث.  شوددرهد ي است، باکوه، که مثل یمن ذھنن يا

  .  کائنات باشۀ کوه، دریبه جاتو 

  . رودی شود و باO می بخار می رود و بعد، از آن پستی میب از باO به پست آ:دي گویموOنا ھم م
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حرارت تو را رھا . ر آن آتش استي که زی ھستیگيدرون دشه، در يھم   فرض کن،: کندیامروزھم اعBن م

  و بخاری رھا کنیده اي و ھر آنچه را که چسبی مقاومت نکنیعني، ی، بخار شوید شوي کند مگر آنکه تصعینم

  .ی و صعود کنیشو

 کند، بعد ی شود، خودش را کوچک می رود، صفر میر خاک فرو مين، به زير زمي، اول به زیوه اي ھر مۀ دان-

  .  شودیدر آنجا شکافته م

  . مي کائنات شوۀم دري توانیم، نميما ھم اگر پست و خاک و کوچک نشو

   .ني جا بنشنين ترييتو در پا :دي گویح ھم مي شب شام مسیل مھمانيدر تمث

ن، تا صاحب خانه ين قسمت بنشين تريي دعوت کردند، در پایتو را که به مھمان.  خداستین جھان مھماني ا:یعني

  .د صدر مجلسيي بفرما:ديکه خداست بگو

بعد به . مي رسی دھند و به درب خانه می ھول مان م، دھندیج ھول مان ميم و بعد بتدريني نشیما ابتدا صدر م

  .ن گونه استي ایمن ذھن. ميرداز پیدن مينال

   :ميمتوجه شد پس،

م و در نظر مردم، خود يل دھيم و به جامعه تحويار بسازي کامل و تمام عیک من ذھنيم که يامدين جھان ني ما به ا-

  .ميش دھيگران نماي به دی معتبر و بزرگخود و تBش، یبا پنھان کار. مي کنيینما

  .کسان شوديد با خاک يم، باي، در ذھن مردم جا انداخته اکوه مثل خوده از  کیعي بلند و رفیرذھنيبرعکس، تصو

  . ، غلط استیکوه ذھنن ي ای، در جھت نگاه داریھر گونه مقاومت -

ب ي آنھا را ترتی، که در واقع خوِد زندگی من ذھنی تحمل شکنجه ھای و برایکوه من ذھن ی حفظ و نگھداریبرا

تر مشروب ين ھزار لي خواب و آرام بخش و چندی قرص ھایادي، مقدار ز دھد، درجھان و در شبانه روزیم

   :یاما طبق خواست زندگ.  شودیلو مواد مخدر مصرف مي و ھزاران کیالکل

  . د شکافته شودين دانه بايا

  .ده آلم  را حفظ کنمي ایر ذھنين تصوي خواھم این دانه شکافته شود من مي گذارم اینم. نه :ميي گویما م

    :کهيدر حال

دروغ  با فکرھا بوجود آمده، کل آن  یت شدگيق ھم ھوي و از طری و توھمی فکرۀک باشندي ما یر ذھني تصو-

  . است

م ي خواھیاز مردم ھم م. مي شده اکوه، اضافه و کذبو دروغ ن يزھا را ھم که ازجنس فکر ھستند به کل ايه چي بق-

 را که یکتيم و بعد اتي دھی ھم  به آنھا نشان میشند، شواھد کذبد خود، کوه بودن مان را قبول داشته باييکه با تأ

  . مي چسبانید گرفتن از آنھا به خود مييم با تأيOزم دار

ن فرو رفته و بعد از ير زمي ما به زۀدان. کسان شودين يد شکافته و با زمين کوه توھم، بايا :نکهيغافل از ا

  . مييايم و با5 بي آنجا رشد کنن، ازي نویتيفيبا ک"  و صفر شدن، مجددایت'ش
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  نه گشادهياده سر گنجيبدود روح پ

   قمر بری رویرخ چون زھره نھاده غلط

  .م استيان و نگارش، خراسان قدي بۀوي شدي آی بنظر مان و نگارش،يبن سبک يا

ا قمر َبر ي،  قمرینجا، رويا" مث_.  دھندیک اسم اتصال ميدو حرف اضافه را به .  قمری به رویعني قمر َبر یرو

  .  به بام َبر:مثل. ک اسم متصل شدهي قمرَبر،  دو حرف اضافه به ی بوده اما در عبارت رویکاف

  .  رودیگر تند نميد. د روح، خداستيفرض کن

  . اده رھسپار استي و پی، بصورت انسان، به آھستگیاري روح، خدا، ھش-

  .  رودیاده راه مي بصورت انسان، پ،)مي رسیم به او ميدار شوي و ب ميک ذره بجنبيک است، يسمبل(خدا 

  .  دودیم.  رودی تندتر میر داده و کمييتم حرکتش را تغيحاO، ر

   :گري دیانيبه ب.  رسدی به او میھر انسان

  . سر گنج ھم گشاده ست. ین ھستي زمی روۀ تو، خدا، روح، دوند-

  .سر گنج را گشاده. بله. نگشادها ينه را گشاده يد، سر گنجينين عارفان، مثل موOنا را ببيھم

 کمک به ماست تا ما ھم به ی سر گنِج گشاده، سرشار از حکمت و ِخرد و عBئم اشاره براۀن اشعار به مثابيا

  . اندازدی ميیکتاي یفضاده و به يرون کشي بیمن ذھنن اشعار، ما را از يا. مي، زنده شویزندگ

   :ده کهيپس، وقت آن رس

   .گنج حضورکدام گنج؟  . سرگنج را ھم باز کند. ه بِدودادي خدا، در انسان پ-

  .دي را بگشایت و سازندگيگنج خBق. یکي و گنج آرامش و گنج خرد و گنج عشق و گنج نی گنج شاد-

، ی و ناھنجاریروزَمرگات و توھماِت يدن از مشغوليرون کشي، گنج بیاگريميگنج ک.  و حضوریت تجلينج الوھگ -

 آورد که از کجا؟ آمد و یاد انسان مي که به یگنج.  رساندی میگريگانه به دي و یا خود آشت که انسان را بیگنج

 که در بن بست ھا و در یم؟ و گنجين شب َمه آلود و تاري ای دھد، در کجای که نشان میگنج. آمدنش بھر چه؟ بود

  .ِن ماستيز بيگم گشت ھا، چشم ت

  .  ماه شب چھارده انداختهیِ ، رو) اندازدیآدم را به غلط م( ی، غلط"ا، اشتباھيی مثل زھره درخشان را، گویِ رِخ رو

.   کند، راه برودیاده بصورت انسان، تجلي تواند پین زمان خدا، روح، ميدر ا اcن، : شودین مي آن ایک معني

 ی، رو)اندازد یآدم را به اشتباه م( که مثل زھره ست، یش آمده، من ذھنيک اشکال پينه ھم گشاده ست، اما يسر گنج

  . شب چھارده افتاده

م، ھمان زھره يده اي ما، که ھم اکنون به آن چسبی ذھنیاريھش. ار باشيھش. دار باشيھله ب :دي گویل مين دليبه ھم

  .  ماه شب چھارده  افتادهیست که بر رو

  . ميم که ماه شب چھارده ھستيمتوجه شو. مي، رھا کن)که ما را به غلط انداخته(زھره را 

  .  واقع درخشِش خود خداستدر
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   :مييز بگوي نیگريم طور دي توانستیم

 ینقدر درخشان است که آدمي، ا)حاO زھره مثبت شد( دود، آن رخ اش زھره ست، یاده مين روح که بعنوان انسان پيا

 یکير دو ھ. ا آن خداست؟ين خداست؟ يزھره ست؟ ا" ا واقعاين ماه شب چھارده ست يا اي اندازد که آیرا به غلط م

  .  کنمی کنم، به آن نگاه مین نگاه ميبه ا.  ستیکينکه نورشان يمثل ا. ست

  .ص دھمي توانم تشخیا نه؟ نمين؟ ي زمین عارف خود خداست رويا

   :دي کنیبه ھر صورت و به ھر گونه که معن

  . مي که در آن پنھان است، ما ھستیاده و گنجي روح دونده، بصورت پ-

م، گرفته و ما ي ما را که ماه شب چھارده ھستی، روی جسمیاري بنام ھشی موقتیاري ھش: کهميد متوجه شويفقط با

  .ميفتينکه به اشتباه ني اید؟ براي گوین را ميچرا ا.  اندازدیرا به غلط و اشتباه م

  . م، زھره سعد اکبر استيري اول را بگیاگر معن

م، اگر پدر و مادر و جامعه ي رسیم، مي کنیم، رشد مي رویما به آنجا م.  مثل مادر دوم ماستی من ذھن:ميبارھاگفت

، ی در ده سالگین بافت ذھنيندازند و عشق نثارمان کنند، ايسه ني باشند، ما را به درد و به رقابت و به مقایعشق

 شود خودش یک مي تاریوقت. ن ستاره ھاستي از بزرگتریکيزھره . ) سعد اکبر( شود، ی می، متBشیدوازده سالگ

  . ستی شادیخدا.  دھدی نشان مرا

 یمنتھ.  ستیعي طبیپروسه ا. نه. ستيز نيم، البته جاي کنی را شماتت اش مینھمه من ذھنيا. ستي بد نیچيھ

 ی، من ذھنی افتد و در نقطه ای می، اتفاقی، پانزده سالگیدر دوازده سالگ.  روندیانسان ھا راه را اشتباه م

 ی را ميیکتاي کند، اگر به انسان کمک کنند و درست رشدش دھند، یرشد م شود و از آنجا شروع به ی میمتBش

نصورت، سراغ دردھا و حرص و ھم ير ايدر غ.  کندی ميی را شناسايیکتايکتا، دوباره ي یاريھمان ھش. شناسد

  .  کندیالبته خدا انسان را رھا نم.  رودیم...  ھا و افزودن ھا و یت شدگيھو

 قرص مسکن مصرف ی برا،درد. د شکافته شودي بای من ذھنۀن دانيا متوجه کند که ان است ما ري اُرِل درد -

  .ستيت و شکوه کردن نيکردن و ناله و شکا

  : انتخاب داردی، برادو روش ی پس از مدتیمن ذھن

 تي رسد، با ھوی می به چھل، پنجاه سالگیوقت. شتر، بھتر، فکرھا را به خود اضافه کندي ھر چه ب شودیموفق م -

 و ی ھستند، بلحاظ علممن، مردم کمتر از "ن من ھستميا" بزرگ و ساخته و پرداخته، مفتخر به خود و یت يو من

  .  کندیسه مي خود را مقا... و ینفوذ و مال

  .  کندیت مي و مظلومی افتاده، اظھار بدبختی کند و به دنده منفی خورد و ناله می و شکست م شودیموفق نم -

 و یت و گرفتاري سرشار از مشکBت و مظلومی منن ھم، يا.  نداردی توھم بزرگِ منِ  از یکم ھم، دست یمنف من

  .  کند که به او ظلم شدهی دھد و ادعا می به مردم ارائه میچارگيب

  . نھا عشوه ستيا.  و توھم اند، دوست نداردی را که بازمن ھان يک از ايچيھخدا 



  Program # 484                        484 برنامه . گنج حضور   2013 

 

14 

 

  ی سر ھر راه نبستیاگرم عشوه پرست

  ت به سحر بري زده رایوز شدستشب من ر

   :مي گوینکه ميا

 :دي گویگرکه ميدمِن آن  اي سرم زده اند، اموالم را گرفته اند، یمظلوم واقع شده ام و جامعه به من ظلم کرده، تو

  .ستيخدا عشوه پرست ن. ادا ھستند. ن دو عشوه اندي ا...ھمه را شکست دادم، باO آمدم، من، من، من، و 

  . شدی بست، شب من، روز می را نمین ادا ھا، سر ھر راھيدار ايه پرست بود و خراگر خدا عشو

  .  بنددی، خدا راه ھا را م) داردی منفینجا معنيدر ا(م يم و عشوه فروشي که در توھم ھستیتا زمان

   :یول. دي خریاگر خدا، عشوه پرست بود، عشوه ما را م

  . ون بکشدريقت خود را از درون ما بي خواھد حقی خدا م-

Bیر اصولي غیم ژست ھاي خواھیده و ميچي از توھم دور اصل خود پی بافتیول. ميما از جنس خودش ھست" اص 

  . ميخود را به او بفروش

  .ِت عبادات ما عشوه ستيدر ماھ

  . ق اعتبار گرفتن، عشوه ستين طريدن و از اير را به رخ مردم کشي خیبه مردم پز دادن، حساب کتاب کارھا

  .توھم و در ذھن بودن عشوه ستدر 

  . شدی بست، شب من، روز میاگر راه ھا را  نم.  بنددیست، راه ھا را ميخدا عشوه پرست ن

 شد و ینطور نبود، شب من سحر مي اگر ایول.  شودیشب روز نم. م، راه بسته ستي نشویقي که حقی تا زمانیعني

  .دمي کوبی انسان را در سحر میروزيمن پرچم پ

  . ن توھم استي ما خروج از ایروزي پ-

 یرکيم موOنا در جھت توجه به زينيم خواند که به ما کمک کند، ببي خواھیت ھم از مثنويات، چند بين ابين ايدر ب

  : کندی ميی ھايیخودمان که مثبت است چه راھنما

  ٣٣٨۶ت ي، دفتر ششم، بی، مثنویمولو

   خدا گر آن جوان کژ رفت راهیکا

  د ساختن جز تو پناهيکه نشا

  ري مگیتو از آن خود بکن از و

  ريگرچه او خواھد خBص از ھر اس

  :مناجات

گر پناه ببرد، ھر چه ي دید به جز تو به کسيخداوندا، اگر آن جوان مال باخته راه کج رفت، و ندانست که نبا

ران شبه خود طلب ي خود را از اسی و آزاديی توست انجام بده، و او را مواخذه نکن، ھر چند رھایسزاوار خداوند

  .  کندیم
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 تواند توھم و یانسان م.  ستی دره کائنات شدن، عشوه فروشی، بجایبا من ذھن، کوه بودن ی من ذھن بودنِ کوه

 مرز ی ھم حمل کند اما براستیتا چھل سالگ"  فروش به خود و فروش به مردم، فرضای اش را برایکوه من ذھن

  د بودنش، تا کجاست؟ين توھم، و مفيش رفتن با ايپ

سه و يق مقايبچه سه، چھار، پنج ساله از طر. سه نکنيگران مقايم خودت را با دييبگوم به بچه مان ي توانیما نم

  .  کودک استیريادگي ی برایديد راه مفين تقليا. ردي گیاد ميد يتقل

من زرنگ . شتر از توستيمن عقل ام ب.  دومیمن تند تر ازتو م.  تر از پدر توستی پدر من قو:دي گویکودک م

  .  او در حال رشد استمنِ .  کندیسه ميمقا. تر از تو ھستم

شتر و بھتر از توست، ين من، سوادم، بيل من، دي پدر من بھتر از پدر توست، فام:دي پنجاه ساله بگوی اگر فردیول

  .  کندیت مي اش را تقویمن ذھنن فرد ھنوز يست؟ ايخنده دار  ن

  :دي گوین مناجات ميحال در ا

 خواھد او را آزاد کند، ی میريست، و از ھر اسي نیر تو پناھيد که غي، نفھم خدا، اگر آن جوان راه را کج رفتیا

  . ، تو کار خودت را بکن) دھمیتو به من نگاه نکن که کار غلط انجام م(تو به او نگاه نکن 

  .ري مرا ھم به دل نگی، گستاخیکوتاھ

.   خوردی محدود است و بدرد نمینم که عقل من ذھي کنی اعتراف میعنيم، ين مناجات را ما به زبان آورياگر ا

م که عقل محدود من ي متوجه شویاگر ما، در نقطه ا.  رودی، باده به سر می از جنبش ساق:ت اول گفتيدرھمان ب

  .  به درون مان رخنه کندیم که خرد زندگي دھیم و اجازه مي شویم لحظه مي خورد، تسلی بدرد نمیذھن

 کنم که به یعقل ام را رھا نم.  دھمیص مي فھمم و درست تشخیدرست م عقل ام کامل است و :ميي گوی ما میول

  .  بچسبمیخرد زندگ

 خواھد یزھا مي خواھد؟ از چیشتر، بھتر و دائم اضافه کردن را ميا حواس مان ھست که عقل ما، ھر چه بي آیول

ما را خBص کند، بلکه از انسان م که ي خواھی، از پول مان م" مثBی مادیزھايکه او را آزاد کنند؟ ما نه تنھا از چ

  مانیمن ذھنم که به ما کمک کنند که از ي خواھیر افتاده اند، ھم مي گ شانیمن ذھنگر که خودشان در ي دیھا

  . ميآزاد شو

 کند و از آنھا کمک ی بزرگ تر توجه می ذھنی، به من ھایمن ذھن. ، کمک خواستن اشتباه ستیرياز ھر اس -

  .رفتارندآنھا خود گ.  خواھدیم

!  ھستم؟ی بگو من ک:ف کننديم که ما را تعرييل مان بگويم به پول و به ھمسر و به فرزند وبه اتومبي توانیا ما ميآ

  . ت بدهيبه من ھو

  .  کشدیقه طول ميشتر از ده دقي مان بی دھند اما خشنودیجواب م" آنھا ھم اتفاقا



  Program # 484                        484 برنامه . گنج حضور   2013 

 

16 

 

 و ثروتمند و موفق ین، تو آدم حسابي، آفری آر: گفت ھستم؟ او ھم خواھدی بگو من ک:مي پرسی ھم میگرياز د

م که ما يم و از او بپرسي برویم سراغ کسياز داريباز ن.  شودیل مي ما زایم ساعت بعد، خشنوديقه، نيده دق. یھست

  . ف کنديرا تعر

  .م ما را آزاد کنندي خواھی نمیريما از ھر اس. نه

  ن خلقان ھمهيزانک محتاجند ا

   سلطان ھمهر تاي گيیاز گدا

.  خلق، از گدا تا سلطان محتاج تو ھستندۀ مردمان، ھمۀرا ھميز  

. اند محتاج دو ھر دارد، دOر ارديليم صد که یکس تا گدا از گرفتارھستند، شان ذھن در که آنھا  

. خواھند یم شتريب و دارند حرص دارند، یروانشناخت یازھاين دو ھر  

. ست یروانشناخت ازين و یذھن من از حرص و خواستن نيا  

 یبرا را اتفاقات که ،یزندگ فشار یجلو بتوانند تا کنند تر کامل را آن خواھند یم ،یذھن من کردن یمتBش یبجا

.شود ینم اما. ستنديبا اتفاقات نيا مقابل در خواھند یم. رنديبگ آورد، یم بوجود یذھن من یتBش  

 آزاد مرا توانند ینم مشتقاتش، و ذھن ش،يھا زشيآو و ذھن که :ميشو یم متوجه دفعه کي مان، شدن داريب با پس،

. کنم یم اشتباه بخواھم، یآزاد و کمک آنھا از اگر. کنند  

  کند؟ کمک ما به تواند یم موOنا ايآ

کو؟ ما یشاد و آرامش پس م؟ينيب ینم ما چرا برداشته، را نهيگنج سر و دود یم ادهيپ اگر  

 آنھا یمعنا آھسته آھسته ،یبخوان باز و ميکن تأمل م،يکن تکرار را خواندن بار صد م،يبخوان خوب را اشعار اگر -

 خردمندانه و سازنده فکر. شود یم یجار فکرمان به آرام آرام ابتدا اشعار، بخش يیرھا اثرات. شود یم مانيبرا

 رييتغ با. شوند یم عوض رونيب در ھا تيوضع خردمندانه، و سازنده عمل و فکر با. گذارد یم ريتاث مان عمل در

.شود یم شکفته که ست یدواريام ھا، تيوضع مثبت  

. یشنو یم را عشق بلبل یصدا یا نقطه در ،یرو یم شيپ که نطوريھم: ديگو یم ما به غزل  

  یدي گلزار دوی سویدي دم بلبل چو شن

   بدو اکنون به شجر بریديچو بدان باغ رس

!.م؟يبرو طرف کدام به ديبا و است درست چه ميدان ینم ميھست که ذھن در  

. ميشنو یم را عارفان یصدا ،یا مرحله در ،یا نقطه در م،يکن یم کار خودمان یرو یوقت  

.ديشنو یم جوشد، یم وجودتان و درون اعماق از که را یشاد یصدا و عشق بلبل یصدا  

!.خواند ینم لبلب ريکو وسط نه وگر. شود یم مشخص د،يدو یم گلزار سمت به که شما، حرکت جھت موقع آن  
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 یزندگ یصدا بلبل، یصدا ،یديرس  لحظه نيا يیکتاي یفضا به باغ، به دھند، یم نشان عارفان که یراھ به یوقت

 ابراز تو قيطر ار خواھد یم که را او آواز و برو یزندگ ۀنقط نيباOتر به اوج، به درخت، یباO به ،یديشن را

.کن ابراز و بده سر شود،  

  برگو مثل فاخته کوکوبه شجر بر ھله 

  ن خو نزند کف به خبر بريکه طلبکار بد

 که چشمش به يیکتاي ی درخت فضای، در باOی، از جنس خدا شدیدا کرديشه پيت ري نھای و بیچون آزاد شد

. باز است،  طلب کنیزندگ  

.  جامدی از فکرھا کند، نهی طلب ميیکتاي ی، خدا، از فضای، فقط از زندگین فکر و خرد خBقي، چنیتين ماھيچن  

ازش ي خواھد آزادش کنند و نیران و محتاج ھا که خود گرفتارند، مين جوان که از اسيا بر اي  خدا:پس، غزل گفت

. ريرا مرتفع سازند، خرده مگ  

  با حضور آفتاب با کمال

   جستن از شمع و ُذباليیرھنما

  َمساغبا حضور آفتاب خوش

   جستن از شمع و چراغيیروشنا

  َترک ادب باشد ز ماگمان یب

  کفر نعمت باشد و فعل ھوا

...ُخب،   

 و ھر چه حرص دارد را که ی جسمیارين ھشيد آرام آرام اي توانی ست که شما میاcن زمان.  دودیاده ميروح پ

 یاري با ھشیعنيد که اcن آفتاب با کمال، يد و بداني، و بر ما غلبه کرده، آگاه شده و کنار بگذار خواھدیمشتر يب

. تابدی ميیخدا  

 خواھد با یم.  کند؟ی شمع و چراغ روشن میا کسي تابد، آیکه روز است و آفتاب مي در حال:دي گوینجا ميدر ا

!.ند؟ي شمع ببيیروشنا  

.ان کنديق شما بي خواھد عشق و خردش را از طری، می حضور،  زندگیاريآفتاب ھش  

 ید به زندگي خواھی ھا از جنس فکر و مفھوم، میت شدگيھو شده و با ھم ید کھنه و شرطيا شما با باورھا و عقايآ

.نهد؟ ي کنیله استفاده ميد، از شمع و چراغ با فتينيد با آفتاب حضور ببي توانیکه ميد؟ در حالينگاه کن  

جمادات و . رون انعکاس دھديق انسان، به بي اش را از طريی خواھد روشنای میاري ست که، ھشیاcن موقع

  ... . بدوش انسان، به سفرشان ادامه دھندنباتات ھم دوش 

  د سفر بهيھله برجه ھله برجه که ز خورش

  قدم از خانه به در نه ھمگان را به سفر بر
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.  ات، سفر کن و ھِمگان را با خود به سفر ببریديگاه خورشي  تو از پا:ن استي آن ای از معانیکي  

ز از جنس خود و با خود يگران را ني ات، دیديورش و خیگاه حضور، حرکت کن و با ارتعاشات نورانياز پا(

.)ھمراه کن  

 ید ميکه خورشيدر حال!.  کند؟ی از شمع استفاده می درخشد، کسی آفتاب می، وقت)خوش رفتار، پرنور(خوش َمساغ 

.  ترک ادب باشد زما، کفر نعمت باشد و فعل ھوا: گمانی از نور شمع استفاده کند، بیدرخشد، اگر کس  

.  نفس، توھمی، ھوایعمل من ذھن: یعنيفعل ھوا   

ل به  يد و تبديرين لحظه را بپذيد و اتفاق ايزه را کنار بگذاريد و ستي باشميتسلد ي توانین لحظه شما مياگر در ھم

تان را که ير فکرھاي زید، فضايتان را نگاه کنيد، فکرھاي که از اول بودیاريد، ھمان ھشي حضور شویاريھش

 را که ی جسمیارين ھشيد از آنجا نور به ذھن تان بتابد و اي تابد، باز و اجازه دھی ھا میکيتارد به يھمانند خورش

رون يد از آن بيت اي که با آن ھم ھوید و ھر باوريندازيتان را بيد، و تمام دردھايد کنار بگذاريت ايبا آن ھم ھو

. ر نعمت استن ترک ادب در مقابل خدا و کفيد و گرنه، اي کرده اشکر نعمتد، يبکش  

Bمتش را حفظ کندین است که فرد جوان، جواني، ای، شکر نعمت جوان"مثBخوب ی ورزش کند، غذا: و س 

.اد نرود، مشروب ننوشديبخورد، دنبال اعت  

  :ن استيشکر ما ھم ا

سپس با .  شودی گندم، به خاک افتاده و متBشۀک داني مان مثل یمن ذھنم، يم، اجازه دھينرم باش. مي منعطف باش-

. ميم و رشد کني حضور دوباره  جوانه زنیارين، بعنوان ھشيسته و نوي شایتيفي، با کیکمکِ دست پر تواِن زندگ  

. با چشم توھم نگاه کردن است.  ست که خداوند به ما دادهیو گر نه، کفِر نعمت  

. ستين درست نيا.  شان را حفظ  و به مردم بفروشندمن خواھند که  یک عده مي  

ل به بحث و يگران بکشد، مي، پز بدھد، خود را به رخ دی سالگی، سیست سالگي، بی، تا ده سالگی آدم:ديض کنفر

!.نطور؟ي ھم ھمی در شصت سالگیگران را شکست دھد، وليجدل داشته باشد، در بحث و جدل د  

  :مي را حفظ کنیعمل من ذھنم،  فعل ھوا، ي خواھیما م

م، قضاوت يگران بکشيم، بلد بودن خود را به رخ ديم، حق به جانب داشته باشيقاد کنم، انتيريراد بگيم، ايزه کنيست

ھر چه بلند ن يکوه دروغن ي ا:نکهي غافل از ا...م، ين خود را استوار نشان دھيم و کوه دروغينيم، نقص ھا را ببيکن

:ديد و متوجه باشي بدانپس،.  کندین کوه را مت'شي، قصد دارد  ای بنام زندگیمي عظیروي، نھم ساخته شود  

.مي نکنی ادبی بیدر مقابل زندگ.  ماستیختن کوه ذھني و فرو ری به سمت ت'شیروند زندگ  

  ھا در افتکارک اغلب ھوشيل

  چو خفاشند ظلمت دوستدارھم

د قت توجه کننينکه به شمس حقي ای به جایعني.  را دوست دارندیکياما اکثرعقل ھا، ھنگام تفکر مانند خفاش، تار

. آورندی میل رويبه اباط  
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 عBقه یکي، استفاده کنند، مثل خفاش، که به تارت شدهيذھن ھم ھو خواھند از یاکثر ھوش ھا، ھنگام فکر کردن، م

. ندي خواھد آفتاب را  ببیمند است و نم  

چشم بسته،  مان، ت شدهي ھم ھویفکرھاچ و تاب يم در پي خواھیم. مان باز باشدير فکرھاي زیم فضاي خواھیما نم

.ميبمان  

  خوردی می در شب ار خفاش ِکرم

  پروردید جان ميکرم را خورش

.ِد جان، پرورش دادهي خورد، خورشیدا کرده و مي را که خفاش در شب پیِکرم  

آن کوه را بلند و ... لسوفم، من بلدم، مردم مرا قبول دارند، و يمن بزرگم، من ف. من دانشمندم : مثلیبا طرز تفکر

 ین ِکرِم فکر است که ميا.  داردین لذت، گرفتاريست که ايحواس مان  ن. مي بریم و از آن لذت مي کنیبلند م

. جان، پرورش داده شدهیِ اريله ھشين کرم، بوسيم، اما ھميخور  

. ن کرم شديل به اي، تبدیاري ھش:یعني  

  ست مستيدر شب ار خفاش از ِکرم

  د جنبنده شدستيکرم از خورش

 یت خود را بلند مي آنھا کوه منۀ، و بواسط)مي پروریدر سر م(م ي خوری را که می کاذبین فکرھاي ھم:ميد بدانيبا

.د جان گرفته و جنبنده شدهيم، ھم از خورشيکن  

  :گري دیانيبه ب

.مي خوریل به ِکرم کرده و خفاش وار ميم، تبدي کنیم زندگي توانستی را که می خامی زندگ-  

 خام، ی کند، زندگید و انتقاد مي گویب ھا راميند، عي بیب و نقص ھا را ميند، ع کی که ناآگاھانه قضاوت میکس

. بلعدی میکيل به ِکرم کرده و مثل خفاش در تاري کند، تبدی توانست تازه و نو زندگیتوجه به لحظه را، که م  

  ِزَھدیا زو مي که ضیآفتاب

  دھدیدشمن خود را َنواله م

.  کندی، دشمن خود را را ھم، ارتزاق م) شودیصادر م( َزَھد یو م، خدا، که نور از ایآفتاب، زندگ  

. ستین من ذھنين خفاش، ھميست؟ ھميست؟ کيدشمنش چ  

 ی را بعنوان خدا منعکس کرده اند، دشمن خدا، دشمن زندگی دارند، تصوری ذھنيی، خدای که من ذھنیتمام کسان

.  دھدی، م)من َکرَ يھمچن(اما، آن آفتاب به دشمنانش ھم ِکرم . ھستند  

، یاري، از ھشی  ُپر کن...سه و ي خود و از قضاوت و مقای، وجودت را از تصور دانشمندی ِکرم بخوری خواھیم

  :خوش باش اما بدان" ل و به خود اضافه کن و ظاھراي تبدی خواھیر، به ھر چه مي، را بگ)توان(ن لقمه يا

،  به درد دچار ی و ساختگیالي کاذب و خیل ھاي، با تبدیستين منظور ني ایبا اصل تو در تناقض است و تو برا

!.ی شویم  
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  ستي که او خفاش نیک شھبازيل

  ستين و روشنيبچشِم بازش راست

.خفاش آنطور است  

. دي کنی خودتان کار مید و رويري گید، شما که آموزش موOنا را مياما شھباز، باِز شاه، عارفان ھستند، شما ھست

. ديد تحمل کني توانستید و نمي دادین برنامه گوش نميد به ايدار نشده بوديد، اگر بيدار شده ايد و بيشما شه باز ھست

  .ن و روشن استيچشم باِز شما راست ب. ديستيشما خفاش ن

  د چو خفاش او ُنمويگر به شب جو

  د مالد گوش اويدر ادب خورش

م و حرص ياده خواه شويم، زي ھا جستجو کنیکيم، و رشد و نمو خود را در تارياما ، اگر به شب و به ذھن رو

رد و ي گی ادب کردن، گوش مان را می، برا)رمز خدا(د يم، خورشيريرون بگي را از جھان بیم، سراغ زندگيبورز

   :ن استي، اجوھر صحبتپس، .  مالدیم

.  شودیده مي مال دھند، بلکه، گوش مانیجه نمي انجام شوند، نه تنھا نتی من ذھنیه و مبناياگر کارھا بر پا -  

  رم که آن خفاش لُديدش گيگو

   چه شد؟ی دارد ترا باریعلت

!.  دارد، اما تو چرا؟ی و مرضیماري، ب)زه گريست(رم، فرض کنم، که آن خفاش لُد ي گ:دي گوید ميخورش  

  ). مالدیگوش شه باز را م(

زه گر را ي اش، خفاش ستتيمنو  خود خواھد  کوه  ی، که با تمام قدرت می مستقر در من ذھن: ستیخفاش؟  کس

 یست که منظور و ھدف زندگيحواس اش ن.  جنگدیشه با اتفاقات ميحفظ و ھر چه کامل ترو برجسته تر کند، ھم

.  ستیمن ذھنن يشکستن ھم  

  ابيمالشت بِْدھم به زجر از اکت

   سر دگر از آفتابیتا نتاب

.ی نکنیچيقت سرپيد حقي از خورش دھم، تای ات می، گوشمالی و افسردگینيمن به زجر، با غمگ  

د گوش مان را يخورش. مي شویافسرده م" م، فوراي، حرص بورز"م، مثBي انجام دھینکه کار غلطيپس، بمحض ا

. مي سر باز نزنيیباي عشق و زۀ مالد تا از الھیم  

 یکسان!.  شودیه م چیم، قدم بعدي برداریه کسيک قدم عليم، اگر ييب مردم را بگوي اگرع:مي دانی ما اcن مۀھم

. م؟ين نباشيچرا راست.  زنندی  می کنند، در رابطه با خود، دست به عمل خطرناکیگران کار ميکه بر ضد د  

. کندین کوه را مت'شي خواھد ایخدا م :ستيم، حواس مان ني داری مان قدم برمتيکوه مندر جھت بلند کردن   

. آورندیم مردم آن را بوجود مي کنی، اما ما فکرمدي آی بوجود می، عواملتيکوه من کردن ی متBشیبرا  

  . کندیرا مت'شت کاذب ما يمنن است که کوه ي ایطرح زندگ :ادمان باشدي
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ن ي چنی ذھنینند، البته من ھاي توانند مرا ببید مردم حسود و بد جنس اند و نميي شود، نگویاگر به شما حمله م

.ديد انجام دھي توانی نمی ست که شما کاریبه گونه ا ھم ی طرح بزرگ زندگی دارند، وليی ھایژگيو  

. ديد بکني توانی نمیچ کاري شود، ھیر خاک رود و متBشيد زي که بایدر رابطه با دانه ا  

دن خود به يحال با کوب. مييايد شکافته شده و رشد کرده و باO بيبا. مي مان، کاشته شده ایاري ھشیِ ما ھم در من ذھن

  تواند؟یا آن گندم ميآ. م؟ي، مقابله کن)اراده(ت ين مشيم با اي توانینطرف و آنطرف ميا

. توان کردی نمیچ کاريد ھي گویموOنا م  

  ن صبر و ُمواساياسا بھل اين و ميھله منش

  گم به شرر برين جھد و ُمقاسا که چو ديبگز

. نيآسوده خاطر ننش. دار باشيب  

 و البته با درد ھم ھمراه یروزي پی کند و با مقداری رشد متيمن" م و معموOي که جوان ھستیدوره ا" مخصوصا

. کنندی کاذب و گذراست، درد را کم می ھایرنده و توأم  با خوشي ھا، در برگیروزي، پیگاھ. است  

. شوندیم که از درد، افسرده ميني بیست ساله ھا را مي، بیاما گاھ  

 اندازند با ی تجارت را ه متيمنبا .  روندیند و جلو م کوبیشان مت يمناد، با يرغم درد زي، علی ھم عده ایگاھ

 ی که بوجود ميیزھاي شان با تمام چیر ذھنيتصو.  کنندیت ميشان را تربي بچه ھاتيمن کنند با ی ازدواج متيمن

  :د حواس شان باشدياما با. ن و آغشته ستيآورند عج

.  خواھد از ھر طرف حمله کندی میزندگ  

 ی بھم می خانوادگیک دفعه زندگي. زندي ری مانند و به ھم میدار و کاذب نمي ناپایھان آرامش يچکدام از ايھ

 دھد و ی رود، ضرر رخ مین مي کنند، کار و تجارت از بید، بچه ھا خانه را ترک مي آیش ميخورد، طBق پ

!.چرا؟...  کند و ی و تجارت سقوط میاوضاع مال  

.ميدي نفھمن دانه ست،ي ای را، که تBشیما منظور زندگ  

، به فکر و یر رشدمان و در جھان مادي در مسیاري شد و برکت و خرد ھشی مین دانه متBشيد ايم که باي دانینم

. شدی میعمل مان جار  

ر حرکت، در ياز آن به بعد در مس.  زندی حضور او جوانه میاري، ھشی که در پانزده سالگیخوشا به حال کس

 کند و در برخورد با خانواده و ی و رشد می فکر و عمل اش، او را ھمراھت، رابطه ھا ويل، کار، خBقيتحص

.  رودیگران، بکار ميفرزندانش و د  

 و اعتبار و ی سربلنديۀ خواھد که فرزندش مایند و مي بی، خود را فرعون و فرزندش را فرعون زاده میمن ذھن

. افتخار او را در جامعه فراھم کند  

.  شدی افتاد و شکافته مید به درد مي باین من ذھنيا :ستيحواس مان ن  

  . ن صبر و ُمواساياسا بھل اين و ميھله منش
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  .  ستی عملی سازش و بینجا به معني اما در ایاري، یکي، نیکو کاري نیعني ،مواسا

 و خرد کردن یسرسخت و قضاوت و یريرادگي و پز و اتيمن برخاسته از ی رفتارھا،نيمِن دروغ با یسازش کار

  .م به شرر برگين جھد و ُمقاسا که چو ديبگز. رھا کنرا ن، گرايد

  .ريارانه بپذيتBش کن و درد را ھش.  را انتخاب کن)ارانهيبه درد و رنج افتادن ھش(مقاسا . ، کن)تBش(جھد 

. ارانه ستين عمل ھشيا.  رسدی حضور نمیاري به ھشیج و منگيچ گيھ. دار باشيب.  ھله:ادمان باشد ابتدا گفتي

  .ميارانه عمل کني ھش:ديبا

 را از ید منافعي مواقع باید، بعضييد، دروغ نگوين نباشينکه دروغي ایشما برا). فتيبه درد ب(ن جھد و مقاسا يبگز

  . ديدست بدھ

  . دي افتی به درد میعني، ز مقاسا دارديپرھ

  .  کند، درد داردیل ميت و به کوه تبدي را تقوی که من ذھنيی کارھایز از بعضيپرھ

Bو جذبه ی بخواھد از جھان مادین شده، وقتيات عجي وابسته ست و با مادیز جھان مادي که به ھمه چی، انسان"مث 

  .  افتدیاد نداشته باشد،  به درد مي نخواھد، به جھان اعتیش خود را برھاند و از آنھا خوشبختي ھایھا و چسبندگ

  .اد استي ترک اعتین ھم نوعيا

معتاد به قضاوت، معتاد به درد، معتاد به شناخت . ميما معتاد ھست. ن ھم درد داردي ھروئۀمکباره و بدون مقديترک 

   ... ، و یريراد گي، معتاد به ایت ھا، معتاد به غصه و ترس و نگراني وضعۀجاودان

  . استيک و پويناميد. ستيستا و ساکن نيدن، اي به حضور رسی خود انداختن برای تBش و نور افکن رو-

 خواھد ی می کند، من ذھنین مي به شما توھیکس. دي خودتان کار کنید روي کنینج حضور، شما تBش مدر گ

  . د، سخت استير کنيرا تعم خراش برداشته خودِ د  ي خواھی نمیر کند، وقتيواکنش نشان دھد، خودش را تعم

  . دارد درد...  و قضاوت و یريراد گي ترک غصه،  ترک درد، ترک ا: مثليیاد ھايترک اعت

  . مين تسلسل و دورھا عادت کرده ايما به ا

 ی مین من ذھنيانش کنم، اما واقفم که اي توانم بی می دانم و بخوبی کنند، جواب را می رفته ام، بحث ميیک جاي

پنجاه نفر . ار سخت استينجا اثبات کند، حال، اگر حرف نزنم بسيخواھد ابراز وجود کند، کوه بودن خود را در ا

  ...  شوم، ی ميیستند، ممتاز و برتر شناساين پنجاه نفر  بلد ني بلدم که اید و من حرفحاضرن

   :مثل.  مواقع سخت استی و در بعضیگاھ. ن مقاساستي کند متوجه است که ای خود کار می که رویانسان

  . گ بر آتشيد

.  بمانندی ھا باقیت شدگي ھم ھوه شود و بخار شده وي آب تصف:ديفرض کن.  جوشاندیگ گذاشته، ميخدا ما را در د

.  خواھم بجوشمی نم:ديي گوید و مي کنیحال، مقاومت م. ديد بجوشيبا. دييايرون بيد بي توانیگ نميشما از د

گ ي آتش و در دی رويی زنم که گوی میخودم را به راھ.  حس شومی خورم تا بید، ُمَسکن مي آیحرارت م

  . ام را نگھدارم و مستحکم تر ھم بکنمی خواھم من ذھنیم.  کنمیب ميتکذ.  کنمیانکار م. ستمين
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ر ين تصويمردم ا. قب_ ھم فروخته ام.  فروشمیگران مي کنم و به دی می من است که با آن زندگیر ذھنين تصويا

  . نداردی، معن!ر را بشکنم؟ين تصويمن ا. را از من قبول دارند

   :دي گویموOنا م. ميم اما نترسيگ ھستيحال، ما در د.  کندی شما را رھا نمیاما زندگ

   ما را یقياصل حق.  سوزاندی را می اضافی خواھد بسوزاند، آتش فقط پوسته ھای را میزيد آتش چه چينيبب

  .  سوزاندینم

  ١٩٣۴ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

   و مغزت بر آتش حاکمستیمعن

  زمستيک آتش را قُشورت ھيل

.  سوزاندی آن را نمیچيھ. بر آتش حاکم است.  ماستیاري و مغز ما ھشیمعن  

 یگريم ديو تولد، ما را با آن خطاب کردند و فکرھا ومفاھ که بعنوان اسم، در بدیکلمه و مفھوم. قُشور، پوسته ست

. ن اسم گذاشته و اضافه شد، پوسته ھا ھستندي ایکه به رو  

 ھستم ی ھستم، معلم خوبیرم، پدرم، مادر خوبيرم، مديلسوف ام، دکترم، اميمن دانشمندم، ف:  مثلینيفکرھا، و عناو

 پس از یکين قشرھا را ين پوسته ھا، اي ایآتش عشق، آتش زندگ.  ما ھستندی تلنبار روی قشرھا و پوسته ھا...و 

. تواند صدمه بزند و بسوزاندی ماست،  نمیاري و مغزو اصل ما را که ھشیز معنيچ چي سوزاند، اما ھی میگريد  

   آِب جوستین که در وي چوبکوزهٔ 

  قدرت آتش ھمه بر ظرف اوست

.  تواند بکندی نمی سوزاند اما با آب کاری، آتش چوب را ممي آتش بگذاریاگرآن را رو. ن آب استي چوبۀدر کوز

.نطوريما ھم ھم.  شودیآب بخار م  

 ۀ ما ھستند، ھمی ھایت شدگيزش ھا و ھم ھويم تک تک آوين گلي ای ست و گل ھایمي ما مانند گلی بافت من ذھن

. رودین ميز از بي بدن ما نی روند، حتین ميم، از بين گلي ایگل ھا  

ده شده ي تنی ھا و دردھا را که پوسته ھای ھا و دلبستگی ھا و وابستگیت شدگين ھم ھويا :صد دارد آتش عشق ق

. مي ترسینم.  سوزدی آب کوزه نمی سوزد ولیم، کوزه مين ھستي چوبۀما آب در کوز. بر اصل ما ھستند، بسوزاند  

. ترسدی ما می من ذھنیول.  رسدی نمیبين بروند به ما آسيم از بيده اي که به آنھا چسبيیزھايپس، اگر تمام آن چ  

Bیعنيم، يم، به خود بسته ايده اي که به آنھا چسبيیزھايت، آبرو، که بنا بر ھمان چي شخص، شخص:مييبگو" اص 

 چه؟

ن جھان ي را به ایخرد زندگ. دي باشيیکتاي ینکه شما در فضايا.  ستیاريھش. ن آب استي، ھمی اصلیآبرو

شتر از يون دOر، بيلي ده می اگرمردم فکر بفھمند من بجا:ست کهي نین معني آبرو به ا.آبرو عشق است. دياوريب

 ی فرش ندارم، مبل و فرش اجاره می کنم ولی مھمان دعوت م:ست کهين نيآبرو ا. م بروديصد دOر ندارم، آبرو

.  ستیصنوعن آبرو مين است؟ ايآبرو ا. م حفظ شوديم مال خودم ھستند که آبروي گویکنم وبه مردم م  



  Program # 484                        484 برنامه . گنج حضور   2013 

 

24 

 

بسوزند تا من " اتفاقا.  نداردیآن آبرو ھا بسوزد اشکال. م دارمي من فرش ندارم، مبل ندارم، گل:ميچرا به مردم نگو

. شومی گذارند از جنس زندگیدروغ بافتن ھا نم. ن شوميراست  

   انسان بر آتش مالکستیمعن

   ھالکست؟یمالک دوزخ درو ک

  .، مالک آتش استیاري انسان بعنوان ھشیعني .یاري ھشیعني . مغز انسانیعني، یمعن

 توانند شما را صدمه زنند، ینم. دي بر تمام استرس ھا و خشم ھا و برتمام ترس ھا مالک ھستیاريشما بعنوان ھش

. بسوزانند  

دم، از دست برود، ي که اcن چسبیزين چيم که اي کنیچرا؟ چون فکر م.  سوزانندی ما را می بطور توھمیول

. مان از دست رفته یزندگ  

ھر چه .  ما Oزم اندین ھم براياموال و خانه و ماش. ندازنديم مردم اموال شان را از پنجره دور بي گویمن نم

ک يبا آنھا . فتدي تان در آنھا به تله بیا زندگي خودتان ید معنينگذار. ت گرفتيد از آنھاھويد اما نبايد، داشته باشيدار

  .ديگران قرار ندھيسه با دي مقای خود را مبنایداشتن ھا. نمين را دارم، پس من اين ام. دي درست نکنیر ذھنيتصو

. ديسه نکنيگران مقاي، آن را با دیت زندگيفي کیري اندازه گیبرا  

 سوخت یاگر او در آنجا م. دوزخ ھم فرشته دارد. ستيرد، ھالِک ني میمالک دوزخ، فرشته دوزخ، در دوزخ نم

:دي گوی میبه اعتبار.  دوزخ باشد توانست فرشتهیکه نم  

. تواند شما را بسوزاندین دوزخ نميد که اي ھستین جھان مثل دوزخ است، اما شما از جنسي ا  

.جھنم است. ا نه؟ بلهين جھان، دوزخ ھست ي ھا ایلي خیا برايآ  

گر به ي دیا کند، به آدم ھیت و قضاوت مير است و شکايراد گي ترسد، حسود است، ای که می کسیجھان برا

ست؟يرد، دوزخ ني گیراد ميھم ا... عت و يابان و به درخت و به طبين و به ھوا و به خيزم  

. دين دوزخ ايمالک ا. دين دوزخ غالب ھستيد، بر اي ھستیاري انسان، ھشی شما که معنیول  

   فزایفزا تو بدن معنيپس م

  اي آتش را کیتا چو مالک باش

م، بصورت يني بیرون مي را که ما در بیزيھر چ.  ستی فکریه ھايدن آن Oمنظور از ب. فزايپس تو بدن را م

 ی میقي و به طريی نامری ماست، با رشته ایر ذھني، که تصوی فکریم و به آن بافت اصلي آوریفکر در م

  :دي گویاما موOنا م. ميي افزایبه خود و به بدن مان م. ميچسبان

.فزاي را بیفزا، معنيتو بدن را م  

.م بصورت فکر استيده ايرون چسبيبه ھر چه که در ب. مييايرون بيم از توھم بي خواھیم، ميدار شديکه بحال   

Bميدين و به فکر بچه و به فکر پول چسبي، ما به فکر ماش" مث .Oده ي را که تا به حال به آن چسبی فکریه ھاي

. ميستين فکرھا نيما، ا. ميد رھا کني کند، بایت مان ميم و اذيبود  
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.ی، آتش بشو)پادشاه(ا يک. یتا مثل مالک دوزخ با آتش نسوز  

  یاافزودهی پوستھا بر پوست م

  یاOجرم چون پوست اندر دوده

. ميما پوسته ھا را بر پوست افزوده ا  

م و ھنوز ھم موتور يگر، مثل پوست گذاشته اي فکر دیم، ھر فکررا روي را بصورت فکر در آوردیزيھر چ

.مي خواھیم. مي خواھیم شود و دائم یوش نم مان خامخواستن  

ن اضافه ي کند که با ایفکر م.  اضافه کندخود را به یزيص است؟ چون ھمواره در صد د است چي چرا حریآدم

.  شودی اش ھم اضافه میت زندگيفيکردن، ک  

. ی، پس، بناچار مثل پوست در دوده ایپوست ھا را بر پوست افزوده ا  

ش، ده سال يش، دو سال پيک سال پي که یزي چیا شما برايآ.  کندی سوزاند و دود میا من پوست ھا ري ایزندگ

. ديھنوز در جان شماست؟ پس دوده ا درد، د؟ دوده و اندوه آن،يد، ھنوز ناراحت ايش، از دست داده ايپ  

. دياه ايد، سيدر دود و از جنس دود ا  

  : خواھد گفتیدر قصه اموOنا ھم . ميگ ھستي که ما در د:ميديما امروز فھم

 تواند ی نمین ببارد، کاريد، آتش بر زميا از خورشياگر از آسمان . م و آسمان بر ما مسلط استين ھستيما مثل زم

. انجام دھد  

د پوسته ھا يد بگذاري خواھی بارد، نمید و از ھر طرف آتش مين پوسته ھا را به خودتان چسبانده ايشما ھم ا

.د؟يد دودش را رھا نکني خواھی مبسوزند؟ اگر ھم بسوزند  

.ز از دستم رفته، اما ھنوز دردش ھستيپوست سوخت، آن چ  

  ستيزانک آتش را علف جز پوست ن

  ستين َکنيقھر حق آن کبر را پوست

  . ماستۀ، خرد کل، دنبال شکافتِن دانی، آتش عشق، خرد زندگین آتش زندگيا.  ستیآتش، آتش زندگ

 تلنبار شده بر یه ھاي خواھد، علف و سوخت اش، پوست ھا و Oیآتش غذا م. اند خواھد بسوزین علف ھا را ميا

د و به خود يت اي با آن ھم ھویروني بی شما بصورت ارزش است و بصورت پوسته ای ھر چه که برایعني. ماست

  .  خواھد آنھا را بسوزاندی مید، آتش زندگيچسبانده ا

  .  کندین است که شما را متBشي ایطرح زندگ

  م؟يک دفعه خودمان را نترکاني شود، ین شکافته مير زمي گندم که زۀارانه مثل آن دانيو آگاه و ھش" چرا؟ عمدا

  .،  از درونم جوانه بزندیاريتا ھش. من ھمه را رھا و انداختم -

 یمست که حق يم و حواس مان نيد اcن قدرت داريشا. ن کن استيبه ھر حال، قھر حق، مغرور و متکبر را پوست

  .م پوست مان را خواھد کندياگر ادامه دھ. ميدار شويد بيبا. خواھد پوست مان را بِکند
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  ؟یم و رضا کو چاره اير تسلي             غیِر نِر خونخواره اي               در کِف ش

کرده و ت است که درون پوست ھا، در توھم، خودش را پنھان ييانسان، خدا. ر نر خونخواره خود خداستين شيا

 به عشق، به ی دسترسی سوزاند، برای کند، مین پوست ھا را مي حق اقھرِ .  خواھد حفظ کندیآن پوست ھا را م

نھمه يل شده، و اي تشکيی و جدایت شدگيکه بر اساس ھم ھو" من"ق يو گرنه، از طر. دي کنی، با او ھمکاریزندگ

  .ديدا کني پید به عشق دسترسي توانیدرد بوجود آورده، نم

 کند، با ی ميی و تنھايیش گم شده و حس جداي، در فکرھايی و جدایت شدگيدارد و بر اساس ھم ھو" من" که یکس

  . د خود را حفظ کندي اش بامن.  شودی او مانع ممنِ م رابطه کند، چون  ي تواند درست تنظیگران نميد

 داشته باشد و با آنھا ھم،    ...نش و پول ولسوف جھان ھم باشد، ھر قدر ھم داي، فیر ذھنيد انسان با تصويمطمئن باش

  . دا کندي پی تواند به عشق دسترسیت، نميھم ھو

  .  نداردیبه پول ربط.  ھاستیت شدگين ھم ھوي اۀ، مادر ھمیر ذھنيمھم و مبنا، داغان شدن آن تصو

  .چيھ یعني. صفر یعني . دِم دریعنين مجلس ييپا. دينين مجلس بنشييارانه در پايد ھشيح، شما بايزم مسيدر سمبل

ن پوست ھا جمع شده و کوه درست کرده اما قھر يحال ا. د نه کوهي شو کائناتۀدرد ي، بایني، چیزم شرقيدر سمبل

  . حواس مان باشد.  خواھد پوست را بکندیحق م

   پوستستجهٔ ين تکبر از نتيا

  جاه و مال آن کبر را زان دوستست

 ھم انباشته شده و توھم، آدم مھم و بزرگ ی فکر رویه ھايO. وسته ھاسته ھا و پيجه انباشتن Oيتکبر ما در نت

ن و يچون پوست و پوست. ن است که جاه و مال، آن متکبر را دوست دارندي ھمیبرا. بودن را به ما القاء کرده

  . شوندی مین پوسته ھا و جاه و مال از متکبر و با متکبر، ارزش معرفيا. ت و ارزش متکبرنديھو

  ست؟ غفلت از لُبابيکبر چن تيا

  خ ز آفتابيمنجمد چون غفلت 

 یاري بر ھشیاريابتدا، ھش. ستي ما ابتدا، ازخود آگاه نیاريھش. ، است)مغز، اسانس(ست؟ غفلت از لُباب يتکبر چ

. ميخ ھستي ما مثل :یعني. خ است از آبي غفلت :مانند.  منجمد استیاريھش" مقدمتا. ستيمستقر ن. ستيمنطبق ن

   .خ است، از آفتابيغفلت 

  . خ استيک قالب ي ما، یمن ذھن. نکه از آفتاب خبر نداردي ایخ است؟ برايخ چرا ي

  .خ، نشاِن غفلت از آفتاب داردي.  ست ی تحرکیرا پر از درد و در بيز. ن استييار پايخ بسيفرکانس ارتعاش 

ن يده و ايد،عقب کشي شویارياز جنس ھشم و ياگر ناظر و تسل.  در حال درخشش، خبر نداردیِ زديخ، از آفتاب اي

  .  کندیخ تان اصابت ميف شما به ي لطیک دفعه نور عشق و گرمايد، يخ را نگاه کنيقالب 

  . ديدخودتان، خودتان را شفا دھي توانیشما م
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 لحظه ني کنم، با اتفاق ایزه نميبا لحظه ست. ، غافل بودمیمن تا حاO از تابش آفتاب، خدا، زندگ :دي شویمتوجه م

  . دھمی را ادامه مین آشتي کنم و ای میآشت

  خ نمانديچون خبر شد ز آفتابش 

  ز راندينرم گشت و گرم گشت و ت

  .نماند" خي"گر يد، ديخ رسي خبرآفتاب به یوقت

  . ل به آبي شود و تبدیگرم م.  ماندی نمیگر من ذھني حضور، مطلع شود، دیاري از آفتاب ھشی من ذھنیوقت

  . شود؟ید، چه مي شومن یشود و بخ شما آب ياگر 

برکت و مھر و . مي شوی میکي، یز، با جھان ھستي لحظه، با ھمه کس و ھمه چيیکتاي ی، در فضایمن ذھن یب

در باغ جھان . مي آوریم، به درد نميي آیدر دامن وحدت، به درد نم.  شودیان و ابراز ميق ما بي از طریفضادار

وان و ھمنوعان خود، با سر يم و با ھمگان، از جماد و نبات و حيني آفری م نویت ھايفي و روان، کی، جاریھست

 ھمتا ی آن بی، در لقای کرانگیرھسپار ب. مي دھیر قابل وصف را ادامه ميز و غين سفر شگفت انگيمان، اي اۀپنج

  ... م ي سپاری جان م...

  ٢۶۶۵ت ي، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

  ھا خود اوستمن شد ھمه منیھر که ب

  ست دوستيدوست جمله شد چو خود را ن

  د بھاابينقش شد ینه بيآ

   جمله نقشھایزانک شد حاک

ن بحر ھمه ين بحر در ايدر ا"ن برود، ي او از بی توھممن که ی شود، کسی خالیني بخود و از ،من یھر کس ب

 یبا ، مينه، مثل دل عارف،  شفاف و زOل و زييگران شده و از زنگار زدوده و مثل آيار دي ...، " ز بگنجديچ

  .  دھدی خود جا داده و نشان م نقش ھا را درۀ نقش، ھمیب. گردد

  . شوندی جا مما ھا در من ۀمان باز شود، ھمير فکرھاي زیاگر فضا

  د؟ياي تان باO نمند و يني ھا را ببمن  ۀد، ھمي توانیا شما ميآ

Bترممن مھلت نداده، از او من کند، ی اش را ابراز ممنھر کس .  ھا نفس بکشندمنم، ي دھیکه اجازه نم" فع  .

 خودمان را دوست یمن ذھناگر ما . ستنديک کننده ني شوند و تحری جا ممن ھا در من ۀم، ھمي شومن یر ب اگیول

 در ما جا ھمها يآ.  شوندی در ما جا مھمهم، ي شوی مھمهم، دوست ي مان نباشیمن ذھنم و عاشق ينداشته باش

 یفقط ھمان موقع ھست که ما م" ؟ اتفاقاا نهي رسد یافت شده مان،  به آنھا مي، از برکات دریشوند، از خرد زندگ

  .ميم موثر واقع شويتوان

بت ي و غینيب بي و عيیت جويزه و عيق انتقاد و ستيم از طري توانیم که مي کنیفکرم.  ما مثل کوه استیمن ذھن

  . ميو قضاوت، مردم را عوض کن
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  .  کنندی مب مردم، آنھا خود را معالجهي با گفتن ع:مي ست اگرفکر کنیاشتباه و گمراھ

  ...م، يم و آنھا را در خودمان جا دھي  اگر فضا را باز کنیول.  شوندیست بدتر مينطور نيا

 را يیکتاي ی آن فضایما ھم اگر انواع فکرھا و نقش ھا را که رو.  کندیدا مينه اگر زدوده شود، ارزش پيزنگار آ

  . مي نقش را درخود جا دھۀم ھمي توانی شفاف و زOل، م نقش،ی بۀنييم، مانند ھمان آيم، پاک کنيپوشانده اند کنار بزن

  .  ماه شب چھارده را پوشاندهین زھره به اشتباه، رويم که ايدر غزل ھم داشت

  ی سر ھر راه نبستیاگرم عشوه پرست

  ت به سحر بري زده رایشب من روز شدست

Bن به چند صورت معنا کرد توایات را مين ابي ا:م، ھمانطور که گفتمين رابطه صحبت کرديدر ا" قب .  

Bسفر یکي شد و از تاری بست، شب من روز میا بود وسر ھر راه را نمي اگر معشوق عشوه پرست باشد :"مث 

  .  افراشتمی ام را بر میروزي شدم و پرچم پی مستقر ميی آمدم و در روشنای ميیکرده و به روشنا

رون يک لحظه بيد، از ذھن تان يتان باشيه نظاره گر فکرھاک لحظيد، يرين لحظه را بپذياcن ھم اگر شما اتفاق ا

 جاذبه یروي آورد چون ھنوز ذھن نیتان در مي فکرھای بعد، ذھن شما را از حالت نظاره گرۀ لحظید، وليي آیم

  .مي خواھیزھا مي چیلين جھان خيما ھنوزاز ا.  ما جالب استین جھان برايا. دارد

   

 ۀ کنم، اما لحظی مین لحظه آشتيرم و با اي پذین لحظه را ميرون آمده، اتفاق ايک لحظه، از ذھن بيو البته، در 

   : اگریول.  شومی خورد و دوباره جذب ذھن میانه ام با لحظه به ھم ميبعد، م

   : شومیمتوجه م.  رومیگر به ذھن نمي ام را برافرازم، دیروزيبه سحر گاھان برسم و پرچم پ

  .ستي نی خبرذھن در -

  .  شودیت مي در من تثبیاريشھ نيا -

  .  کنمی زنده کننده را طلب نمیت و ارزش ھاي و حس امنیت و خوشبختي ھوین جھاني ایھازيچ از -

  . ده دم، برپا شدهي من در سحر، در سپ)یروزيپرچم پ(ت ي دانم بلکه، راینم" ن را فقط ذھنايا

رون جسته و با اتفاق ي توانستم از ذھن بی بست، می، سر ھر راِه مرا نمی اگر عشوه پرست:ميم بخواني توانی میحت

 یاريت و ارزش، طلب نکنم، ھشي و حس امنیت و خوشبختي ھوین جھاني ایزھايم، از چي و تسلیلحظه آشت

  .  برافرازميیکتاي یده دم فضاي ام را در سپیروزيت و پرچم پيحضور در من تثب

 ۀت ام را که چھري و شکایه و زاريگر.  خردی ام را نمیادا اصول من ذھن. ستيمعشوق من، خدا، عشوه پرست ن

  . ردي پذینم.  خردی از ھمان عشوه اند، نمیگريد

 مغرور و موفق، یِ زان من ذھني و ناراحت، به می شاکیمن ذھن.  ستی شاکیِ ک من ذھنيانگر ي من بیزار

  .  فروشندیادا مدو قطب متضادند اما در واقع و در عمل ھر دو عشوه و " ظاھرا. بازدارنده ست



  Program # 484                        484 برنامه . گنج حضور   2013 

 

29 

 

م، سر ھر ي کنیجاد ميم وگره اي فروشی که عشوه میتا زمان. دي آی ھا به کار خدا نمین ناخالصيا. ھر دو گرفتارند

  . بسته ستیشي ھر گشاۀ، روزنیراھ

  .  مي کشیگ دائم عذاب ميم، در ديري قرار نگیم و در دستان زندگي که به اصل خود اقرار نکنیتا زمان

  ١٣٢٣ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

   و اضطراریجز خضوع و بندگ

  بارن حضرت ندارد اعتياندر

  .ستيد نيي، مورد تأی، و اظھار بندگ)یفروتن(ن درگاه، جز خضوع يدر ا

   :ستي، خدا، نید زندگيي کند، مورد تأیرش لحظه به ھر صورت که خود را ابراز ميم، پذيجز تواضع و تسل

 اش  لحظهیدادھاي و روی با زندگیم و موازي، تسلی و عقل ذھنیدر مصاف خرد زندگ. رمي پذین لحظه را ميمن ا

ن قاطع و ي و اطاعت از قوانیبه بندگ. ستي، معتبر نی عقل من ذھنیقضاوت ھا و دستورالعمل ھا.  شومیم

گر قادر به کمک ي دیچ کسي ھیر از زندگي غ: دانمیم. درمانده ام. ، دارم)اقرار و اعتراف(، اضطرار یپرتوان ھست

  . از در مقابل معشوقيحس ن. تم، دره ھستمسيکوه ن. متواضع ام.  کنمی میاز درون حس درماندگ. ستيمن، ن

  . تواندین کار را بکند، دره مي تواند ایکوه نم

 مان را حفظ و بر یم من ذھني توانینم. ک اعتبار ندارديچيا موضع مظلوم، ھي، موضع ظالم و یدر بارگاه من ذھن

  . کوه استیمن ذھن. مياساس آن حرکت کن

  ١٩٣٩ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو

   دوا آنجا رودیھر کجا درد

  ست آب آنجا دوديھر کجا پست

  دت رو پست شويآب رحمت با

   رحمت مست شووانگھان خور خمر

  رحمت اندر رحمت آمد تا به سر

   پسری رحمت فِرو ما ایکيبر 

 یر مي باشد، آب ھمانجا سرازیبيھر جا نش.  رودیز ھمانجا مي وجود داشته باشد، دارو و درمان نیھر کجا درد

  .شود

  .ک رحمت قناعت نکني پسر، تو به یا.  سراسر وجود ما را گرفتهیرحمت الھ

 از من عبور ین لحظه، که خرد زندگيم در اي و تسلیر از زندگيغ.  دارمیاcن من درد و من ذھن :دييد بگويشما با

  .ش ببرمي پی توانم کاریکند و جھانم را سامان دھد، نم
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م، با ي کنید، قضاوت مي آیم، دردمان مي دھیم، واکنش نشان ميم، اضطراب داريم، نگراني ترسیھر موقع م

 دانم و ی من م:ميي گویم، ھر موقع مي را عوض کنیکيم ي خواھیم، ميري گیرا د ميم، ايت ايقضاوت مان ھم ھو

  . گرِم در کار استیمن ذھن ھمراه است، تيو من تيفرد و تيشخص و شخصن دانستن با يا

   :ديي گوید و از ته دل مي ھستی موازین لحظه، با زندگيھر موقع ا

 اتفاقات یشروي پی و چگونگی شدن خرد زندگید، منتظر جاريري گیرا د نميد و اي ھستی موازی دانم، با زندگینم

 ی باشد، آب آنجا میھر جا پست. ن دره بودن استيا.  ستین پستيد، اي کنی می آشتید و ھر لحظه با زندگيھست

  . رود

 یر پاي خودت را ز:دي گوینم. ستي نین پست شدن منفيا.  برو پست بشوی خواھی اگر آب رحمت خدا را م،حال

  :بلکه. دي گوین را نمير، نه اي بر سرت زد، بپذیھر کس. دم له کنمر

   .زه نکني ستی کن، با زندگین لحظه آشتيدر لحظه با اتفاق ا

  . ديري حق تان را بگید ولي تان را صفر کنمند ي توانیم -

Bر بدھکار است و آن را پس نمي، "مثOیرم، لزومي بگ خواھم پول ام رای دھد، من میک نفر به من ده ھزار د 

د، يد و تمام تBش تان را بکار بريد به دادگاه بروي توانیشما م.  شکنمیھر چه کوه تر باشم بدتر م. ندارد کوه باشم

  . دي با لطافت و بدون واکنش حقوق خود را اعاده کنیول

د احجاف کند، شما ياد که نبي دانی کند، می اجحاف مید کتک بزند، کسيد که نباي دانی زند، می شما را کتک میکس

   :"اتفاقا. ديد حق تان را بشناسيبا

  . مي شناسیم، حق خود را مي کنی مین لحظه آشتي با اتفاق ایوقت

  . مي کنیم خودمان را در درد و ترس و واکنش گم نمي باشیاز جنس خرد زندگ

  . ا نگاه کرده انديد به دنينک باورھا و عقايشه از پشت عيست؟ ھمي دانند حق شان چینم"  ھا اساسایبعض

  .نديا را ببي دنیاريچشم ھش :دين دفعه بگذاريا

  .شه کن و آنموقع شراب رحمت را بنوش و مست شوي پی، برو پست شو، فروتنیاز داريبه آب رحمت ن" اگر واقعا

  .  ستیاز جنس فراوان. ، رحمت اندر رحمت استیزندگ

  .ديد، تا بخوابيھر لحظه آرامش داشته باش. دي باشد و ھر لحظه شاديد صبح از خواب بلند شوي توانیشما م

  .نه. ن باشميد دو ساعت غمگي من دو ساعت شاد بودم، حاO با:دييست که بگوين درست نيا

  . ت ھا را خرج کنديفين کي خواھد که ای را می و آرامش است و کسیخدا از جنس شاد

شتر يھر چه ب. ديني ببیت، تمام نشدني نھایجنس بشما خدا را از . ت استي نھایرحمت اندر رحمت و فراوان و ب

  .  دھدید، کمتر ميھر چه مصرف نکن.  دھدیشتر به شما ميد، بي را مصرف کنیشاد

  . شودین تر مين، غمگيشاد، شادتر و غمگ
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 و یابيت است و کمي که از جنس محدوید و ھر کسي آی سراغش می ست، فراوانی که از جنس فراوانیھر کس

 : ترسدی میمن ذھن.  ترسدیند، از شاد شدن مي بی را کم میھر کس که زندگ. دي آی سراغش مخساست، ھمان

  .ستينطور نيا. نه.  افتدی می کنم، اتفاق بدیاگر شاد

  .  کنندی بسنده میگرچه اغلب مردم، به من ذھن. ، خدا، رحمت اندر رحمت استی زندگ:دي گویموOنا م

. دي آی به سراغ تان می، فراواندي بخشی و مديني بی را فراوان می زندگیوقت  

  د سفر بهيھله برجه ھله برجه که ز خورش

  قدم از خانه به در نه ھمگان را به سفر بر

: کندید ميموOنا دو بار تأک  

.  بَِجهین من ذھنياز ا. دار شويب. دار باشيب. آگاه باش  

 دو نوع آن اکتفا یکي کرد، به یت را معنين بي توان ای مختلف می دارد، به صورت ھای متفاوتیه ھاين غزل Oيا

.مي کنیم  

 که ما اسمش یزي آن چیمان و بطور کليد و نور آن و محسوسات مان و قضاوت ھاي از خورش:مييم بگوي توانیم

.د سفر کرديم، بايرا ذھن، گذاشته ا  

 و به کمال یر و من ذھنيک تصوير افتادن در ذھن و ساختن يمنظور از آمدن ما، گ ،)د کردميھمانطور که امشب تأک(

. نه. رساندن آن نبوده  

ت شدن با آنھا يدن و قضاوت کردن وھم ھويدن و شنياز حاصل و چارچوب د. ميرون بگذاريد قدم از ذھن بيبا

وانات را ھم با خود به سفر يگر، جمادات، نباتات، حي دیگر باشنده ھا را، انسان ھايرون رفته و ھمگان را، ديب

 گردد و ی کند و بر می اصابت می ست که به جھان مادین سفر، سفر شعاع نوري رابطه با انسان، ادر. ميببر

. شودی خود قائم میرو  

:مين صورت ھم معنا کنيم به اي توانیم  

 ی اندازد و ھمه مید اگر سفر کند، نور را ميخورش. د سفر کني، مثل خورشیدي، تو خورشد سفر بهيکه زخورش

  .  توانند سفر کنندینند و ميتوانند ب

 ی، مین جھان بخار شويگ اي، و از درون دی و برجھید بشوي و تصعیارانه  متعالياگر تو ھش : عارفان معتقدند-

 را یزندگ.  شان شوندیاريار به ھشي تا آنھا ھم ھشیوانا ت و به جمادات ھم کمک کنياھان و حي به گیتوان

امت و زنده شدن بزرگ، بر پا ير شود، آن قيبشناسد، شناخت ھمه گز در جھان خود را ي که ھمه چیروز. بشناسند

. شودیم  

.ميمان را باز کنير فکرھاي زی ست فضایکاف. امت کوچک ما مطرح استي اcن قیول  

  سفر راه نھان کن سفر از جسم به جان کن

  ز فرات آب روان کن بزن آن آب ِخِضر بر
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  .مي را با ذھن تجسم نکنسفر راه نھان .ستي نین سفر، سفر آشکار ذھنيا

   :ديري را در نظر بگیسفر

Bد شکافته شود و رشد کند، اگر گندم، اصرار و مقاومت و يم، به کمک آب، باي کارین مير زميگندم را در ز" مث

ر کند و از خود ي خود گیل ھايه تحليسماجت کرده و بخواھد پوسته اش را محکم نگھدارد و در تصورات و تجز

  . رسدی نميیبجا  ...حاO بعداز گندم شدنم چه خواھد شد؟ و  ُخب، :بپرسد

  .مي شوید مت'شيما ھم با

  د؟ي شوی نمی شود، چرا متBشید که چه مي شود؟ شما چکار داریم، چه مينکه ُمردي بعدا ز ا: پرسندیم

 یست اما ذھن نم آن ای ست که ذھن، بدنبال پاسخ براینھا سواOتيست؟ ايست؟ خدا کيم؟ روح چي ما از کجا آمد

  . راه نھان، راه ذھن است.سفر راه نھان کن.  شود و به آن زنده شودید متBشيفقط با. تواند خدا را با ذھن بشناسد

  . شودینم. ن سفر را تجسم نکني با ذھن ا.سفر از جسم به جان کن. از ذھن سفر کن

  .ن لحظه ستي حضور در ایاريگنج حضور، عبارت از زنده شدن به ھش -

ق ي از طریان زندگيب" عمB.  حضوریاري شما و جوانه زدن بصورت ھشۀ شکافته شدن ھستیعنيگنج حضور  -

  .ستي حضور چی فھمیآن موقع تو م.  حضور ممکن استیاريھش

 با انگشت به .ماه آنجاست :مي کنیاشاره م. ک عBمت اشاره ستيم فقط يح دھينکه توضيا. د شکافته شونديھمه با

  . دي آیان نميست، در بيست، جمله نيکلمه ن. مي کنیماه اشاره م

   ...و . خاک شو. صفر شو، ل به دره کنيکوه را تبد. ل زدهي موOنا تمثیبه اندازه کاف. ميد شکافته شويبا. مثل گندم

 ات یمن ذھن. ید خاک شوين است که باي آن ای خدا شما را از خاک خلق کرده، معن: کندی میادآوري يیموOنا جا

  . صفر شود. چ شوديھ. کسان شوديد ين بايبا زم

  .ستي نیاز جوانه زدن حضور خبر. ستي نی از خدا خبری داری که من ذھنیتا زمان

   .سفر از جسم به جان کن. سفر راه نھان کن

  .  در گندم نھان استیارينطور که ھشي نھان است، ھمیاري، ھشیدرمن ذھن. دانه ست.  جسم استیمن ذھن

ر خاک رفته يد زي آن دانه ابتدا بایول.  در خود نھفته داردی کوچک، درخت بزرگۀک دانيد که يني بی مد وي دانیم

  . و شکافته شود

   :زفرات آب روان کن

 سفر نھانتا . ات، روان کنيا، منبع آب زOل، آب حياز در. استي دری آب زOل و شفاف و ھم به معنیبه معن

 آگاه است ی راکه ھرلحظه به موضوعی جسمیاري ھشیعني ی نروسم به جانج و از ی نرودانه به گل و از ینکن

  . دي شوی نم زنده شود و شما به آن ی نمابراز دھد و ی نمنشانگر خودش را ي دیاري، ھشی نکنیمتBش

 مختلف آن را کم ی و جنبه ھاتيمن و یمن ذھن و مند بر يد تأکيم، باي داری که برمیم وھر قدمي رویھر جا که م

  . مينک
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گران خود يم دي توانم بگوی دانم، من می من م... با مال و با مقام، یگران، مثل فخر فروشيشتر از ديمثل دانستن ب

... نه داشتن، و يدن، کيت کردن، رنجيدن، شکايب مردم را ديگران، عيرا عوض کنند، کوشش به عوض کردن د

  .  شودیا جاريفرات، از در گذارند رودخانه، ی کنند و نمیت و غرور درست ميکوه من

ت يراب، بدن مان را سالم و وضعي شود، اول ما را سی میات از ما جاريآب ح. ميک رودخانه ھستيدر واقع ما 

  . شودی و پخش می دھد و سپس ازما عبور و به جھان، جاری ما را سامان میھا

، خضر ی کنی می که تو جارین آبيا اام.  ستیخضر سمبل جاودانگ. بزن آن آب، ِخِضر َبر :دي گوین مي ھمیبرا

ات را ي آوردن آب حيی توانایھر کس.  کندیج ميز و مھي را شور انگی غلو است اما معنیکم.  کندیرا ھم زنده م

  . ستی و حتمی که خضر را زنده تر کند، اثرش در رابطه با ما قطعیآب. ن جھان دارديبه ا

  . آب خضر را بزن ببریعني. بزن آن آب، ِخِضر َبر:ميم بخواني توانستیم

 گردد، اول یم زنده ميز که بزنيم، آن را به ھر چي شوی میات جاودانگين آب حينک ما منشاء اياما با توجه به ا

  .  شودیان مي و عشق و لطافت از ما بی ما را زنده، سپس بصورت ارتعاش شادیگوھر وجود

  .ان شدهيھمانطور که از موOنا ھم ب

  یدي گلزار دویسو یديدم بلبل چو شن

   بدو اکنون به شجر بریديچو بدان باغ رس

 و یديبه گلزار رس" ان شد، حتماي و عشق و لطافت بی شما زنده شد و بصورت ارتعاش شادی گوھر وجودیوقت

  . یدي رسيیکتاي یبه فضا"  خواند، حتمایر نميبلبل عشق در کو. یدي بلبل عشق را شنیصدا

 ی عارفان را مید؟ صداي شنوی دھد می که موOنا آموزش می معانیا صدايم؟ آي رسی ما می ک: پرسندی میکسان

  . ست؟ی شما جاریر فکرھايات در زيد؟ آن آب حي شنوی بلبل عشق را در درون تان مید؟ صدايشنو

 ما یر فکرھايم که از زيني بی را میات جاودانگيم و ذھن آرام شود، آب حي را فروکش کنی جسمیارياگرھش

  . ق ھمه خواھد خوانديپس، بلبل عشق از طر.  کندیعبور م

  .مياگر اجازه دھ.  خواندیق ھمه ميگانه بلبل عشق، از طري

د که به سمت گلزار رفته يد بفھمي توانی، مديدياگر شن. ديد بشنوي توانی بلبل عشق را از درون خود میشما صدا

  .دي بدوی درخت زندگی، به باOيیکتايحال، در آن باغ . ديا

  . بدو. ستينا، عيسر یعني، ی درخت زندگیاOب

  .ر، سازش نکنيارانه را بپذير بار برو، درد ھشي دست نگذار، تBش کن، زیدست رو

  .  کنندیست، مردم معطل ميت کن، ناي نھایشه و عمق ات را بي معطل نکن، ریديحال که به گلزار رس

  .  کنندین دست و آن دست ميده اند اما باز اي رسیاريبه ھش

Oبدو و از جنس خدا شوی درخت زندگیبه با  .  
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  به شجر بر ھله برگو مثل فاخته کوکو

  ن خو نزند کف به خبر بريکه طلبکار بد

نه ي دود و سرگنجیاده مي ست که پین آدم ھمان روحيا.  کندیت دارد از واکنش صحبت نمي نھایشه بي که ریکس

    :ديي گوید و مي کنی که نگاه مید؟ به خدا، به زندگي کنیه م درخت، اcن شما به کجا نگایباO. ھم باز است

  . کو؟ کو؟:ديي گویآنجا م. تو به من برکت و عشق بده

Oدر ذھن جستجو نکن. ، جستجو کنيیکتاي ی، در فضای درخت زندگیآنجا، در با.  

 را در ی خدا، زندگیتوق.  کنندی موقع ھا مردم، در ذھن خدا را جستجو میم؟ بعضي کنیدر ذھن ما چه جستجو م

  . ستي نیعني کنند، یذھن جستجو م

  . لحظهيیکتاي ی جستجو در ذھن و جستجو در فضا:ميدو نوع جستجو دار

  . ستي آنجا نیزندگ.  خوردیجستجو در ذھن بدرد نم

  . ر فکرھا در حال باز شدن استي زی فضا:یعنيم، ي کنی را در لحظه جستجو می زندگیاما وقت

  . دينه شوييفضا گشا، مثل آد ي توانیشما م

  .  کو؟ کو؟:ديي گوی مثل فاخته ميیدر جا

  .  شناسدی را به عنوان منبع خبر و عشق و خرد می لحظه، طلبکار باشد، زندگيیکتايگاه ي که از پایکس

  به ذھن دریِ ن خبر، در واقع انرژيا.  زندیگر کف به خبر نمين آدم ديا.  کندیرون جستجو نمي  را از بیزندگ

  . شودیت نمي کند با باورھا ھم ھوی که به دست خدا نگاه مین آدميچن. آمده ست

 ندارد به یت است و لزومي نھایده که انبار بيفھم. نکه انبار را شناختهي ایبرا. د، موOنا ھم نشدهيني بینکه ميکما ا

. ندي آفری خود اوست که مفکر. نش استين لحظه در حال آفريا. ت شودي کھنه بچسبد و با آنھا ھم ھویباورھا

 ی اش استفاده نمی ذھنی ھای شدگیاز شرط. زدي ری، برکت میبه رفتار خود خرد زندگ. ندي آفریرفتار خود را م

  . دھدیز واکنش نشان نمي مھم نی کارھایبرا. ستي نیخبر" باي اش تقری واکنشیاز واکنش و الگوھا. کند

 کو؟ کو؟ :)به مردم( و مثل فاخته بگو ی رفته ای درخت زندگیتو باO :ميم بخواني توانیگر ھم ميک طور ديالبته 

  .  داردینبار طلبکار، سانس منفيا.  دانمی من ھم نمیعني

Oدانم، کو؟ کو؟ ی مردم، من ھم مثل شما نمید آييد و بگوي درخت برویشما با   

ف ين من ضعيا.  تواند بشناسدی نم خبر رایعني برد یب، دست به خبر نمين ترتيبه ا.  دارندیدست از سرت بر م

  . ستیتر

 ی باOیست، چون اگر کسي نی درخت زندگیپس، باO.  داردیدم، من ذھني دانم، من رسی من م:ديھر کس که بگو

با خواندن چھارعدد کتاب و .  داندی نمیزي چی داند که ذھن و من ذھنیت مي نھای باشد با عمق بیدرخت زندگ

  !.  دانمی، من مدي گویحفظ کردن آنھا، نم

  !. داندید و باور کند که مي بچسبد و بگویمخزن را رھا و به چند حفظ کردن
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 : زندیل ميموOنا تمث. تان خوانده اميھم آن را برا" قبB. ع بخوانمين موضوع سري مربوط به اید قصه اياجازه بدھ

باز . مي ھستی ست و ما مرغ آن واديیتاکي ی، فضایا رمز زندگيم، دري، ھست)یمرغاب(م، بط ي ھستيیايما مرغ در

 ی زندگیانواع و اقسام بازھا و جغدھا، آنان که در خشک. ر و ذھن استي دارد، متعلق به کوی منفینجا جلوه ايدر ا

  . رون بکشنديا بي را از دری خواھند مرغابی کنند، میم

به ما . رون بکشند و به ذھن ببرنديم، بي باشیکي ید با زندگين لحظه، باي ايیکتاي ی خواھند ما را که در فضایم

 من ی خواھند با کشش و جذبه ھایم. ل خانه ستيل و خانه و وساي در مقام و پول و دردھا و اتومبی زندگ:نديبگو

  .دي ھستیيايمرغ در. دي ھستی شما مرغاب:دي گویموOنا به شما م.  ذھن ببرندیک و به فضاي، ما را تحریذھن

 دور و به ذھن یيکتايا و ي شدن با دریکياورد، از حالت يک کرد و خواست از آب در بي شما را تحریاگر کس

  . ديموافقت نکن. ديببرد، نرو

گر يا دور شوند دي از دری از مردم، اگر کمیليخ. مي شویق مير،  تشوي کو بهیيکتاي یبه رفتن از فضا" ما مرتبا

  . دا کننديا را پي توانند درینم

  ٢٣۴ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  زيد َبط را کز آب خيباز گو

  زي دشتھا را قندرینيتا بب

   باز دوریدش ايَبّط عاقل گو

  آب ما را ِحصن و امنست و سرور

  . ر استين و دلپذيري شی که ُپر از غذاھاینيا تا دشت ھا را ببيرون بياز آب ب :دي گوی میباز به مرغاب

 ی شادمانۀيگاه امن و ماي مستحکم و جای ما، دژی باز، از من دور شو که آب برایا : دھدی عاقل جواب میمرغاب

  .ست

 در یني را ترک کن تا ببیيکتاي یاين دري ا:دي گوید مي ھستی کند، به شما که مرغابی می که در ذھن زندگیکس

 :دي دھید و پاسخ مي کنیشنھاد را رد ميد پياقل که شما باش عیاما مرغاب. ، چقدر قند ھست) آب و علفیر بيکو(ذھن 

 ی توانم در فضایمن نم. ت استي امنۀ، و قلع)جان پناه( ما ِحصن ی، برایيکتاي یفضا. ن دام را جمع کني باز ایا

  . رميت بگيت و ھوي، از پول و مقامم حس امنیريکو

   َبّطان شتابیو چون باز آمد ايد

  از ِحصن آبد يرون کم روين به بيھ

  ند رو رو باز گرديباز را گو

  مردی پایاز سِر ما دست دار ا
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رون يمبادا از حصار مطمئن آب ب. ديبھوش باش. دي، بشتاب)انسان ھا( ھا یمرغاب :ز مانند باز آمد و گفتيطان نيش

  .ت از سر ما بردار خواھش گر، دسیا. گاھت برگرديبه جا :ندي گوی، م)طانيش(، به باز )نيقياھل (ان يمرغاب. ديرو

  .طان استيو، شي منحرف کند و به ذھن ببرد دیيکتاي ی خواھد ما را از فضای که میزيھر چ

  .نه. دير برويبه کو. ديد، بشتابي عجله کن:ندي گویبه ما م

  . نکنینقدر اصرار و پا فشاري برگرد و دست از سر ما بردار و ا:ميي گویم و مي رویرون نميما از ِحصن آب ب

   از دعوتت دعوت ترایَبرما 

  ن دم تو کافرايم ايما ننوش

  ِحصن ما را قند و قندستان ترا

  ات بستان، تراهيمن نخواھم ھد

، ی کنی آب و علف دعوت میر بيما را به کو. مي به دعوت تو نداریازيم، ني کافر، ما از دعوت تو مبرا ھستیا

  .مي خورین افسون تو را نميب ايما فر. مي خواھینم

ر، يبگ. مي خواھی تو را نمۀيھد.  ماِل تو باشدیوي دنین و شھوات گوارايريد شيمان از ما و لذاين و ايمحکم ددژ 

  .آن ھم ماِل تو باشد

. ديد، به خودش پس دھي آنکه واکنش نشان دھیب. ديري بصورت ناسزا به شما داد، نپذیي کادویبودا ھم گفته اگر کس

م از آِن ما و آن قند و ي که اcن در آن قرار داریيکتاي امن ین فضايا. دي شنوی، کافران را نم)بيفر(ن حرف يشما ا

  . مي خواھی تو را  نمۀيھد. ، ماِل تویويقندستان دن

  د لوت کميايچونک جان باشد ن

  د َعلَميچونک لشکر ھست کم نا

  دي عذر آوری حاِزم بسخواجهٔ 

  ديو َمريبس بھانه کرد با د

 جان یاصل آدم. دي آی لشکر پابر جا باشد، پرچم کم نمید و وقتي آیوت و غذا کم نم جان در بدن باشد، ُق یوقت

  .است نه کالبد

  .ر و کمال بود، رد کندي از خیطان، عاري را که مثل شیي عذر و بھانه آورد تا دعوت روستایلي محتاط، خۀخواج

 ی باشد، اصرار دارد شھریمن ذھن که سمبل یيروستا. گر استي دین قصه داخل قصه ايد که ايتوجه داشته باش

 ست که زنده به حضور ی کسینجا، روستا، نماد ذھن و شھريدر ا.  حضور است، به روستا بکشدیاريرا که ھش

  .  کندی می زندگیيکتاي یاست و در فضا

 یمتBش را یا من ذھني، آیم، در نقطه عطفي شوی ما، ده، دوازده، پانزده ساله می وقت:ن است کهيانگر ايل بيتمث

سه و يم و مقاي شویا نه، دوباره سخت ميم؟ ي کنی زند، و ما مثل آن گندم رشد میم؟ و اسانس ما جوانه مي کنیم

  . م؟ي دھیجاد درد را ادامه ميا
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 یينکه روستا و روستاينه ا(.  خواندیر مي را به روستا، به کوی، آن شھریي روستای آن سن دوازده سالگ،)ليتمث(در

 دارد، اما دور یشيخواجه اول َحزم دارد، دور اند ،)ل بکار رفته اندين کلمات به مثابه تمثي باشند، ایمنف ینماد جنبه ھا

ا ما، پدر و مادرھا يآ.  خوردی را میيگول روستا" تاي کند نھایھر چه با ذھن استدOل م.  آن با ذھن استیشياند

 را یمن ذھن"  توانند واقعای میست سالگي، بیسالگ، در سن پانزده " دانند، که مثBیمان ميم، بچه ھاي دانیم

 خورند و ی را میي دانند، ھمچنان گول روستاینکه ميا نه، با اي کنند؟ یرون بجھند و رشد مي و از آن بیمتBش

  . درست کنند؟یت کامل و برجسته اي و منی خواھند من ذھنی دھند و می را ادامه میماندن در من ذھن

Bیت شدگيد نگران ھم ھوي نبایعني. دي آیم، غذا کم نميم، زنده به حضور باشيگر جان داشته باشاشاره شد که ا" قب 

 را ھم یروز شد، باOخره تکه پارچه ايآدم که پ. دي آیاگر لشکر باشد و جنگجو باشد ًعلَم و پرچم کم نم. ھا شد

  . بدست خواھد گرفتیروزيبعنوان پرچم پ

  . استست، لشکر مھميگر، به فکر علم نيد

ار ياخت داند که ما دوباره ی شنود، می که اcن میا در ھر سنيا پانزده يا آقا، در دوازده ين خانم ين خواجه، ايا

  . مي اش کنیا مت'شيم يت را ادامه دھين منيم ايدار

  ن دم کارھا دارم مھميگفت ا

  م آن نگردد ُمنتِظميايگر ب

  شاه کار نازکم فرموده است

  غنوده استز انتظارم شاه شب نَ 

 ی جسمیاريم، و فقط ھشياياگر به روستا، به ذھن ب.  دارمی مھمیکارھا" من فعB : گفتیيخواجه به آن روستا

  .رندي گیم سر و سامان نميداکنم، کارھايپ

از شدت انتظارم شاه .  دارمیفه حساس و نازکيق به من محول کرده و وظي مھم و دقی، کاریخدا، شاه، زندگ

  . استدهيشب نخوابيد

 یرون ببرد، مي بیيکتاي ی خواھد ما را از فضای، که مانند آن باز میيم، به روستاي که ھستیتيما در ھر وضع

   :مييگو

 خواھد یده، شب و روز ندارد، ميشب نخواب. مي کنی را متBشین من ذھنيم و ايشاه منتظر است که ما جوانه بزن

  .  بردیزد، خوابش نمين جھان بريله ما به ايان کند، خرد و عشق اش را بوسيخودش را از ما ب

  ). مي رویم اما باز به روستا مي دانینھا را ميا(

  ارم ترک امر شاه کرديمن ن

  زردیمن نتانم شد بِر شه رو

 را ین من ذھنيمن اگر اcن ا.  زرد باشمی توانم امر شاه جھان، خدا را اطاعت نکنم، و نزد شاه رویمن نم

فه را به من ين وظيا!. ن شاه به من چه خواھد گفت؟ي نشوم و بار ندھم، ای نزنم درخت زندگ نکنم، جوانهیمتBش

  .، داده)به انسان(
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  ھر صباح و ھر َمسا سرھنگ خاص

  د َمناصيجویرسد از من ھمیم

  .  کندید و از من اتمام کار را طلب مي آیشه، سرھنگ مخصوص شاه نزد من ميھر صبح و ھرشام، ھم

رون ذھن صبح يدرون ذھن شام است و ب.  رومیک لحظه به ذھن ميم و شام ي آیرون مياز ذھن بک لحظه يصبح 

 را ی، مأمور خاصی، سرھنگ خاصی، آدم خاصی شاه، خدا، زندگیول.  کنمین دو رفت و آمد مين اياست و من ب

  . مراقب اوضاع من است" گذاشته و تماما

. ميز بلد ھستي ما ھمه چ:نديم و مردم بگويم و به مردم ارائه دھيت کن درسی کاملیمن ذھنم يم که آمده ايما فکر کرد

  .  کنمیند من چکار مي را گذاشته که ببیک سرھنگ خاصيھر لحظه . نه

  .  خواھدیممرا از ذھن،  ، )یآزاد(، َمناص )ل استيتمث(

ا ي کند ی ام را متBشی من ذھنیگ توانم اجازه بدھم زندی توانم خودم را از ذھن آزاد کنم؟ میا مي آ:ندي خواھد ببیم

 شود، او را ی ام متBشی گذارم من ذھنینم... بت و يون و سرگرم کردن خود و غيزيبا قرص و آرام بخش و تلو

  .  دارمیسرپا نگه م

  . کندیھر لحظه چک م. شودی می من متBشین من ذھني ایند کي خواھد ببیخدا م

   دهیم سوي که آیتو روا دار

  فکند سلطان گره؟تا در ابرو ا

  :دي گوی دوازده پانزده ساله که ھنوز گول نخورده مین آدم، شھريا

  ندازد؟يم؟ پادشاه در ابروانش گره بياي که به سمت روستا بی دانیز ميا تو جايآ

 بسازم؟ آن موقع سلطان ی حسابیک من ذھني ام را پرورش دھم و یرواست که به ذھن بروم و من ذھن" واقعا

  ندازد؟يو گره به ابرو ب شود یعصبان

  بعد از آن درمان خشمش چون کنم؟

  ن مگر مدفون کنميزنده خود را ز

 خود را ین گستاخي اۀن شد، من خشم او را چگونه فرو نشانم؟ مگر آنکه بواسطي شاه خشمگی، وقتیي روستایا

  .زنده زنده دفن کنم

 دانم که ی ام را کامل کنم و میاست که من ذھنن يپس از آن، خشم اش را چگونه درمان کنم؟ اگر ھمه حواسم به ا

  . شود؟ی ام متBشید بگذارم من ذھنيست و باين کار درست نيا

 من ھمه تBشم و حواسم به درست کردن و کامل کردن من ی خواھد مرا از درون ذھن، درآورد ولی میزندگ

ن من در واقع زنده به ي بعد از اینعي مدفون کنم، ین مگر خودم را زنده در درون من ذھني ست، بعداز ایذھن

  .گورم

  حواس ات ھست؟: دي گویموOنا م
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  چه اضافه کنم؟ : یي؟ و دائم بگوی باشیت زندگيفي، مرده به حضور و مرده به جان و مرده به کۀ زندی خواھیم

ز ھمه  دھند ای فھمند به حرف من گوش نمیست، تنھا ھستم، مردم نميض ام، حالم خوب ني پز بدھم؟ مریبه ک

  .  به واقع، مردهیجسم اش ھست ول.  زنده ھستندۀنھا مرديعاقل تر ھستم، ا

  ن َنَمط او صد بھانه باز گفتيز

  ھا با حکم حق نفتاد جفتلهيح

 باOخره خام شد یشھر.  موافق نبودیر الھيرھا با تدبين تدبي ایول. ن بھانه ھا آورديخBصه، خواجه، صد نوع از ا

   . روستا رفتیو به سو

م با ي بخواھمن دار و ی ذھنیم و با استدOل ھاير و به ذھن برويم و به کوييايرون بي بیيکتاي ید از فضايما نبا

  .  بردیطان ميش. ميطان بحث کنيش

طان  در يا شيد با آن باز ي توانید، معلوم است که شما نمير ذھن برويد و به کوييايرون بي بیيکتاي یشما از فضا

  . دييد برآي توانیطان است، از عھده اش نمي شمنطقه. دير شويگ

 آدم را به ی اوقات دانستن ذھنیگاھ. ده ستي فای بیدانستن مقوله ا"  ذھنا:ميبارھا گفته ا. مي دانی ما م"ذھنااما  

ت بودن يدانستن و با دانسته ھا ھم ھو.  کندیدانستن و عمل نکردن و احساس گناه کردن خفه م.  اندازدیعقب م

  . کندیج و خفه مي گآدم را

  .م در مقابل آسمانين ھستيما مثل زم. ميم بکني توانی نمی ما کار:دي گوینجا به بعد، موOنامياز ا

  .  آتشیم رويگ ھستيد :آنجا ھم گفت

  :نکهيجه اينت

  رایارين ھشي کند و ای دارد، تا شما را متBشی دست از سر شما بر نمیزندگ. ديخود مقاومت کنيد بيشما، نبا

نکار را بکند، ھمانقدر ي اید که زندگيد و نگذاريشتر مقاومت کنيھر چه ب. ن جھان رشد دھديرون بکشد و در ايب

  .شتر بB بر سرتان خواھد آمديب

  چيپلهيگر شود ذرات عالم ح

  چيچند ھي آسمان ھیبا قضا

  .دچ انيچ اندر ھي ھیر الھيله ساز شوند، در برابر تقدين حياگر ھمه ذرات عالم، زم

   .... شود ی میم شاه عصبانياي من ب: کندی زند و استدOل می ھم از ذھن حرف میيروستا

  .  رودی سرت کBه می؟ معلوم است که استدOل کنی کنی و استدOل می زنیچرا حرف م. خب نرو

  .مي آینم. نه : کن بگوزيپرھ

  . ميم مقابله کني توانی آسمان نمیبا قضا.  نداردیده ايم، فايچيله  بپيم و با ذھن مان حي کنیما اگر حقه باز

 و یتا متBش.  کندی ھم مراقب گذاشته و ما را رھا نمیک سرھنگ خاصيخدا از ھر طرف ما را محاصره کرده 

  .ميم شويتسل
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  ن از آسمان؟ين زميزد ايچون گر

   نھان؟یش را از ويچون کند او خو

  .ی دارد و نه چاره و نه پناھگاھیزگاھينه گرن ين فرو بارد، زمي زمی که از آسمان به سویزيھر چ

 تواند ین ميم؟ چگونه زميم بکني توانی ما را محاصره کرده، ما چه می، من ذھنیيکتاي یز، فضايب نين ترتيبه ھم

   کند؟ ی که از ھر طرف آن را محاط کرده مخفیخود را از آسمان

  ني زمید ز آسمان سويھرچه آ

  نينه َمَفر دارد نه چاره نه کم

  .ميما ھم ندار.  تواند فرار کند و نه چاره و نه پناھگاه داردین نمين برسد، زميھر چه از طرف آسمان بر زم

  بارد بروید ميآتش ار خورش

  ش آتشش بنھاده روياو بپ

  . رديمجبور است بپذ. ار استي اختیم و بيد تسلين در برابر آتش خورشين آتش بباراند، زميد بر زمياگر خورش

  طوفان کند باران برو یور ھم

  ران برويکند ویشھرھا را م

  . سازدیران مير شود، شھرھا را وين سرازي زمیل آسا به سوياگر باران س

ل ينھا تمثيا(. ستي ساخته نی کاری کند، از دست کسیران ميچد و شھرھا را وي پی گردباد مینکه اcن ھم وقتيکما ا

  ).مي کنیجاد ميله ھا مانع اي کند و ما ھم با انواع و اقسام حی خواھد ما را متBشیو مم ي شده اینکه ما محاصره زندگي ایاست، برا

  واروبيم او اياو شده تسل

  اري بیخواھیرم ھرچه ميکه اس

  .  بر من بباری خواھی ھر چه م:دي گوی کند و میم شده و صبر مين حوادث تسليوب وار در مقابل اين ايزم

  .مينطور باشيد ھميما ھم با

   سر مکَشینين زمي که جزو ایا

  زدان در مکَشي حکم ینيچونک ب

 نکن و تکبر ی سرکشیزدي، در مقابل حکم ای روین بشمار مي و جزو زمید آمده اي انسان، تو که از خاک پدیا

  .را کنار بگذار و خاک و خاکسار باش

 یارين ھشي و از درون تو ای شوین است که متBشيحکم خدا بر ا.  مکنیچيتو سرپ. مين ھستين زميما جزو ا

 :ديي چه، مثل گندم نگویم براي دانینم. رديار خدا، قرار گي در اختیيبايان عشق و زي بیده شود و برايرون کشيب

 شود، من دانه گندم کامل بودنم را ی خواھم اول بدانم چه میم.  زنمی شوم و جوانه نمی گندم نمۀل به خوشيمن تبد

ما ھم .  شود و جوانه بزند و خوشه شودیمتBش" ن است که گندم فورايزدان اي حکم .نه.  کنمیر خاک حفظ ميز

  .نطوريھم
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   ِمْن ُترابیچون َخَلْقناُکم شنود

   ُجست از تو رو متابیخاک باش

  . را خواستهی و فروتنی، خداوند ھمواره خاکساریده ايه را شنين آياز آن رو که ا

  . ده يخدا ما را از خاک آفر) ه قرآن استيآ(

  .ید شويخاک با.  متابیرو.  را صفر کنی، پس خاک، صفر باش و من ذھنیدين مطلب را شنيچون ا

   کاشتمین که اندر خاک تخميب

   و َمَنش افراشتمیگرِد خاک

دن روح خود، غبار جسم ي، منم که با دمیستيش ني بی انسان، غباریتو ا.  افشاندم، کاشتمین بذريدر دل زم. نيبب

  . و رفعت دادمیتو را بلند

  .ن ھم قشنگ استيا.  و َمَنش افراشتندی کرد خاک: از نسخه ھا ھستیدر بعض

  . ميد جوانه بزنيم و باي کاشته شده در خاک ھستۀک دانيد که ما يه بوده اين قضيا شما تا بحال متوجه ايآ

   :ديخدا، خورش

 کنم و از آن ی کند، افراشته اش می و فروتنی انسان خاکسارۀن دانياگر ا.  کاشته امین، بدان که در خاک تخميبب

 ی خواھم نه من ذھنیمن آن را م.  کنمی کرد و صفر شد، بلند و سرافرازش می که خاکساریگاه و نقطه ايجا

  . خوردی به چه درد من میمن ذھن. کامل را

  :حال . ، من تو را افراشتمیتو گرد خاک بود

  ريشه گي پیگر تو خاکي دحملهٔ 

  ريرانت اميله متا کنم بر جم

:دستورالعمل  

.ف سازمير و شريا اميان دني فرمانرواۀتا تو را بر ھم. شه کني پی و خاکساریگر، تو روش فروتنيبار د  

 خواھد ابراز ی که میدياگر د. ات را نشان ندهمن  ن لحظه يا. واکنش نشان نده. م باشيگر، تسليک حرکت ديدر 

.م اشتباه کرد:وجود کند، بگو، اقرار کن  

 کنم و ی خود کار می، خودت را  مBمت نکن و بگو که رویديب دي و عی و بد گفتیبت کردي ھم اگر غیيدر جا

.م باشي خودت را آماده کن و تسلی آن اصBح شدگیح کن و برايخودت را تصح  

. دھمیح ميتو را نسبت به ھمه آنھا ترج. ان نرويدنبال منم منم گو. نمتيران بگزي امۀتا بر ھم  

   در رودیب از باO به پستآ

   به باO بر رودیآنگه از پست

  . شودی رود چون بخار مین به باO ميي شود، سپس از پای مین جارييآب ابتدا از سمت باO به پا : مثالیبرا
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آب از باO به . ميارانه کوچک کنيو ھش" د آن را عمدايم، باي ھستی من ذھنین کوه شدگي که از ایما در ھر نقطه ا

 ی من ذھنی شده و از روید فرود آمد و بعد متعاليابتدا با.  شودین متصاعد ميي رود و بعد از پاین مييسمت پا

.برخاست  

  ر خاک شديگندم از باO بز

  بعد از آن او خوشه و چاOک شد

ن يعد از ا شود و بیاز دست و دامن زارع  به خاک افشانده م.  افتدیر خاک فرو مي گندم از باO به ز:گريمثال د

. شودی گندم، مبدل مۀ بالنده و افراشتیفرود آمدن به خوشه ا  

 ی چاOک میل به خوشه اي شود و بعد تبدی دھد متBشیاجازه م.  کندیر خاک، گندم بودن خود را حفظ نميدر ز

.دي آیصد گندم بدست ميک دانه گندم سياز . شود  

 یم و بعد متBشير خاک برويد به زيبه ھر شکل، اول با.  باشمی خواھم گندم خوبیمن اول م :دي گویگندم نم

.ميشو  

  نيوه آمد در زمي ھر مدانهٔ 

  نيبعد از آن سرھا بر آورد از دف

 تواند یدانه نم.  آوردیر خاک بر ميسپس سر از ز.  رودیر خاک فرو مين و به زير زميوه ابتدا به زيدانه ھر م

. خاک باشم ی خواھم باOیمن م،  رومیر خاک نميز: ديبگو  

 ۀپس ما ھم مثل دان.  رشد نکندیاري شود که ھشیم، ھر آنچه که در ما پنھان است باعث ميما ھم اگر صفر نشو

از . مي باشیم دانه بھتري خواستیم و ما ميم و تابحال حفظ اش کرده ايد حفظ کنيدانه بودن را نبا. ميوه ھستيھر م

. شوم و جوانه بزنم و رشد کنمی خواھم متBشی باشم، میر بھتۀ خواھم دانی من نم:ميي گویحال به بعد م  

  اصل نعمتھا ز گردون تا بخاک

   جان پاکیر آمد شد غذايز

  رياز تواضع چون ز گردون شد بز

  ري دلیX  حَ یگشت جزو آدم

ن نعمت ھا چون از يا. ف شدي روح لطیر خاک رفت و غذاياصل نعمت ھا ھم ابتدا از آسمان فرود آمد و به ز

.وه شديدانه به خاک فرو رفت و م. ر شدندي دلۀر شدند، جزو وجود آدِم زندي در خاک سرازیتواضع و فروتن یرو  

. رودی شود و به آسمان می میاريل به ھشيوه تبدين ميا.  خوردیوه را ميانسان م  

   شد آن جمادیپس صفات آدم

  بر فراز عرش پران گشت شاد

  ميکز جھان زنده ز اول آمد

  مي باO شدیسو یباز از پست
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.ديا شده متوجه را انيجر شما و شده مشخص" کامB یمعن  

 یشاد با یآدم فيلط روح ھمراه و شد اتيح و صفات ظھور منشاء یآدم در جامد، و جان یب یغذا و نعمت آن
.آمد در پرواز به یاعل عرش یسو به  

ل يتبد. له انسان خورده شديبوس. ن آمدييگر است، اول بصورت جامد پايز ديا ھر چيا غذا يوه يز جامد که ميآن چ

م، يآنجا پست شده، صفر شده ا. ميم، وارد ذھن شده ايما ھم از جھان زنده آمده ا. د و شاد شديبه حضور و باO پر

.مي رویارانه، به آنجا نميو آگاھانه و ھش" م عمدايم، در ذھن کوچک نشوياگر پست نشو. مي باO شدیدوباره سو  

  تحرک در سکونجمله اجزا در 

  ِه راِجعونيناطقان که اّنا ِاَل 

 ی او میم و به سوي کنند که ما از خدائیان ميقت را بين حقين جھان، در حرکت و سکون، اي اجزاء و ذرات اۀھم

  .ميرو

م و بعد يي آی میھمگ. مي در حرکتیيکتاي سکون و ی در تحرک و در فضایز ھمگي جھان و ما نیھمه اجزا

. مي گردینجا برمارانه به ھمايھش  

 درست کند، یر ذھني خواھد تصویم، ذھن مي شویم و وارد ذھن ميي آی از آن طرف میاريما انسان، بصورت ھش

 ی خدا برمی که آنجا رشد کرده و اصل ماست، به سویزيآن چ. مي کنی می را آگاھانه متBشیر ذھنين تصويا

  . خوانندی مرده ھا نمیه راجعون را برايانا ال. گردد

د و به ي شود از ذھن تصعی وارد ذھن میاريھش. مي گردی او بر می به سوی در حال زندگ:دي گویشه ميموOنا ھم

. اوستیسو  

. مي نداشته باشیمن ذھن. ميم، در ذھن نباشيت داشته باشي نھایشه بيم ري توانی ما اcن میعني  

. م به خودياريھش. ارانهينبار ھشيا. مي ھستیکيبا خدا   

   نھانیحات اجزاي تسبذکر و

   افکند اندر آسمانیُغلُغل

  چون قضا آھنگ نارنجات کرد

   را مات کردیي شھریيروستا

  با ھزاران َحزم خواجه مات شد

  زان سفر در معرض آفات شد

  . در آسمان بر پا کردیش ذرات نھان جھان، غلغله ايايذکر و ن

 و غوغا و شور کائنات، کل خرد با یمواز نماز، و رقص و شيستا و مدح در یھست جھان ۀدھند ليتشک یھا بخش و ذرات یتمام(

.)اند داده سر آواز  

 خود مقھور و مغلوب را یشھر آدم کي یيروستا کي برخاست، رنگين و مکر به یالھ َقًدر و قضا که آنجا از
.کرد  
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.کند یم مات را یشھر ،یيروستا باشد، داشته یباز رنگين آھنگ قضا، اگر  

 دارد، شما را که از منر آمده و ي که از کویيک روستايا فردا باز ھم يم آينيم، ببي که زدیيمه حرف ھانھي با ایعني 

  برد؟ ی در آورده  و گول زده به روستا میيکتاي ید دوباره از فضاي ھستیيکتايجنس 

 یيب ھايدچار آسن حال، در آن سفر ي داشت، با ایاط کاري و احتیشينکه ھزاران نوع دوراندي، با ای شھرۀخواج

.شد  

. ديدار شده ايب" ا نه، شما واقعايد؟ يري گیت ميا از متعلقات تان ھويآ  

.مي شوی مات میشيما با ھزاران َحزم و دور اند  

ن سفر در معرض آفات يد از ايد؟ اگر مات ھستيک آن مات اي و عوامل تحریله جھان ماديا شما اcن ھنوز بوسيآ

).ميخوانده ا" ن قصه را قبBيا. (یيوستامثل آن ر. د گرفتيقرار خواھ  

  ش بودياعتمادش بر ثبات خو

  لَش در ربوديم سَ يگرچه که ُبد، ن

 استوار بود اما یال خود کوھياگر چه به خ. نان داشتي اطمیلي صواب خود خی و رایشيآن خواجه، به دوراند

  . کوچک او را با خود برد و مقھورش کردیليس

ال خود ي باشد، به خود و خی حضور و خرد زندگیاريم و اعتمادمان به ھشيم شويحظه تسلن لينکه ما دراي ایبه جا

. مي در آورد و بلغزی تواند ما را از پای کوچک مین حال، حادثه ايدر ا. مينان داري و اطمیمتک  

ن کسب  و از آ خواھدیم که یھر کس.  خوردیب ميفر" رون بگذارد، حتماي بیيکتاي یش را از فضاي پایھر کس

.ب خوردهي طلبد، فری متيھو  

.نطورنديم، مردم اي باشی متکیمن ذھنم بر ثبات خود در ي توانیما نم  

. شتر، بھتريھر چه ب.  داردطمع و حرصچرا؟ چون . ل او را از جا کنديم سي نین کوه است وليگر چه که ا

.ندي بیشتر، بھتر مي را در ھر چه بیزندگ  

  ررون کند از چرخ، سيچون قضا ب

  عاقBن گردند جمله کور و کر

، مجموع )فراتر از شش وجه، آشکار شود(رون کند، به ظھور رسد ي از چرخ سر ب،)یفرمان و حکم خدا، زندگ( قضا یوقت

خوانده ام، ساده " نھا را چون قبBيا(.  شوندیم، )ر، صفري تأثی نفوذ و بیب(ز کور و کر يش نيعاقBن، خردمندان دوراند

.) گذرمیست، م  

  ا برونيان افتند از دريماھ

  رد مرغ پران را زبونيدام گ

  شه شوديو در شي و دیتا پر

   به بابل در رودیبلک ھاروت
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  . کندی در حال پرواز را زبونانه گرفتار مۀ افتند و دام، پرندیرون ميا بي ھا از دری، ماھیبر اثر قضا و قدر الھ

  .  شودیز در چاه بابل محبوس ميوت ن شوند، ھاری میشه زندانيز در شي نیو و پري دیحت

 را یب من ذھنيم باز ھم فري دانیم" ن مطالب را ذھنايکه ايز است، در حاليتعجب انگ" د، واقعاي کنیشما تعجب م

  .ميندازيم بي توانیمان را نميباز ھم دردھا. مي شوی زنده نمیيکتاي یم و باز به فضاي خوریم

د ي آی قضا میول. د بشودي شناسد، در دام گرفتار نبایفتد؟ مرغ ھم دام را ميرون بيا بي عقل دارد، چرا از دریماھ

نھا يا.( شودیزان مي ھم در چاه بابل آویبلکه ھاروت. شه برونديد در شي کنند، آنھا نبایشه مي و جن را در شیو پر

  ).ميخوانده ا"  ست که قبBیBتيتمث

  ختي حق گری کاندر قضایجز کس

  ختي نریعيچ تربيخون او را ھ

   در قضایزير آن که در گريغ

   رھایله ندھدت از ويچ حيھ

  .داد لحظهيِم رويتسل. م استي تسلیعني. زدي گری نمی که از قضا و قدر الھیمگر کس

  . ختي نخواھد ریچ شومي را ھین کسيپس، خون چن

   . تو را نجات نخواھد دادیريله و تدبيچ حي، ھیزي بگری قضا و قدر الھیجز آنکه به سو

   :ديي گوید و مي گذاری را کنار میشما عقل من ذھن

 ی می موازیرم و با زندگي پذین لحظه را ھر چه که ھست مين لحظه، اتفاق ايمن ا. ن لحظه  ستي در ایزندگ

  .  کنمید رفتار و عمل کنم؟ مقاومت نميست؟ چگونه باي، به من چیزدينم دستورالعمل خرد ايبب. شوم

  

   :زدي تواند بری نمی بد طالعچي را ھین آدميخون چن

  . اندازدینده فاصله مين گذشته و آي ب-

  . اندازدیک شکاف مين پاسخ و تحري کند و بین لحظه استفاده مين لحظه و خرد اياز ا -

  .زدي ری شکافد و بھم می کنم، مینطور و آنطور زندگيد اي را که من بای بشری شدگی ھزاران سال شرط-

  

  .  تواند اثر کندی، نمیچ بد اقبالي، ھیچ بد شانسيده شده، ھيي اش زایمن ذھن که از ین آدميبه چن

   :دي گویل مين دلي اندازد، به ھمی ما را شکاف می قبلیدر واقع کارما، واکنش ھا

   :ميما طالع بد دار

 واضح ش خواھد افتاد،ي برای دھد واضح است چه اتفاقی را ادامه می شود و من ذھنی می که وارد من ذھنیکس

  . است که به درد خواھد افتاد

ل و ي او از جمله اتومبیز براي من که پول دارم، ھمه چ:دييد و بگويتان دور کنيد درد را از بچه ھاي توانیشما نم

  .  شودینم. نه...  کنم و یدا ميش پي خرم و ھمسر برایخانه م
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 که از گذشته یراثيچ ميش ساخته، ھينش از پچ واکيچ بد طالع، ھيھ. ميزي حق بگرید در قضايم که باي فھمیما م

  .ن لحظه اثر بگذارندي توانند بر ایچکدام از آنھا نميھ، ) معتقدندی قبلی ھای به زندگی بعضیحت(م يگان برده ا

  . یزي در قضا بگر:نکهيجز ا

  . ستي بخش نیي رھایريله و تدبيچ حيرا ھيز. یم خدا شوين لحظه تسلي، در ایابين لحظه را دريا

   :نکهيم به اي گردیدوباره بر م

   .ميتسلم، جز يم انجام دھي توانی نمیچ کاريما ھ

  . از ھر طرف، ما را محاصره کردهی زندگ:مياد گرفتيامروز 

گ ھم آتش است و حرارت تو ير دي و زیگ ھستيک ديشه در درون يھم فرض کن که :ن بوديل ھا اي از تمثیکي

 ی رھا کنیده اي و ھر آنچه را که چسبی مقاومت نکنیعني، ی، بخار شوید شوينکه تصعي کند مگر ایرا رھا نم

 و سپس جوانه زده ی صفر و شکافته شویر خاک فرو رويوه به زيک مي ۀمثل دان. یو بخار شده، صعود کن

   :نباري، اما ایيايدوباره با5 ب

  . ک خوشهيک دانه بلکه ينه 

  . ردي را بگی شدن من ذھنی متBشی تواند جلوی نمیچ اقدامي، ھیچ مقاومتيله و ھيچ حيھ

م ييايم و باO بي کنرشدم و ي بزنجوانه، زدي فرو بریمن ذھنن يم ايارانه، ھله، ھر چه زودتر، اجازه بدھيد ھشيپس با

  .ميدا کنيت پي نھایشه و عمق بيم و آن موقع انشاءi ريار شوي ھش،یزدي ایاريھشو به 


