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  ١۶۵٠ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 جامم در ینھ زھر اگر تو بنوشم خوش

  خامم رمينپذ گر را تو خام و پخته

  توام دست آن عاشق مين هيھد عاشق

  دامم بند بکيا مين دانه قرسن

  سگان ھمچو رسدم خون اگر تو تغار از

  عامم ندانم خاص قدح را آن من گر

  نيزم ھمچو شوم هيدا را تو خار و غنچه

  نامم جان یا یکن اََطْعنا و َسِمْعنا تا

  ديبچر را اممزرعه تا تو حکم ملخ

  امميا علف تو تلف نگردم گر

  درده گرانم رطل ايب صبر یساق

  فروآشامم بار یکي به گشير وچ تا

  یآرامیب پشه چون و یَشپَشپ مييگو

  آرامم زيچ چه به ابمين دOرام چون

  مميب در شب ھمه من عسس ز دزدان ھمچو

  بامم بر سحر به دپرستانيخورش ھمچو

  َضTل ُمھر من دل در بود تو ريغ مھر

  سرسامم من سر در بود تو ريغ شکر

  وت شکرخانه ادي نکنم گر زبان به

  کامم در آن لذت بود ناکام و کام

  من تر اشک آرد یم تو رشک خبر

  غامميپ دھد دهيد از بل ديتقل به نه

  
  ٢٠٢٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
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  یگانيرا گنج آن و یمعان وسفي آن

  دنيخر عجب یدان فروشد اگر را خود

  مخالف دم دو در واقف یمشتر کو

  دنيدو ھاپرده در کردن ساز پرده در

  مصدق صادق یو موفق عاشق یا

  دنيتن خود قطب بر گردون چو دتيبایم

  
   ۶٣٧۴ تيب ، ششم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
   کمال گريد یصورت از یصورت

   ضTل نيع آن باشد ديبجو گر

 
 ٩١١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 نرست که نيزم در فرورفت دانه کدام

  باشد گمان نيا انسانت دانه به چرا

  نامد برون پر و فرورفت دلو کدام

  باشد فغان چرا را جان وسفي چاه ز

  بگشا طرف آن یسو نيا از یبست چو دھان

  باشد Oمکان جو در تو یھو یھا که

  
  ٢۵١٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 یپاسبانست ارمي که پاسبانانم غTم

  یاخترانست و ماه چو یزيشبخ به و یچست به

  یباغبانست ارمي که باغبانانم غTم

  یارغوانست شاخ چو يیرعنا به و یتر به

  باشد تا است بيع وگر یبيع یعاشق نباشد

 یدانست بيغ ارمي و آمد دان بيع نفسم که

 

 



 2013  487برنامه. حضور گنج

 

4 

 

  

  

  ١۵۶٣ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  ان ھندوستان ھنگام رفتن به تجارتيطوط  غام داد بهي محبوس او را پیطوط ی بازرگان کقصهٔ 
  

  کو؟ سوگند آن و عھد آن عجب یا

  کو؟ قند چون لب آن یھاوعده

  ستيبندگ بد از بنده فِراق گر

  ست؟يچ فرق پس یکن بد بد با تو چون

  جنگ و خشم در یکن تو که یبد یا

  چنگ بانگ و َسماع از ترطرب با

  ترخوب دولت ز تو یجفا یا

  ترمحبوب جان ز تو انتقام و

  بُود؟ چون نورت نستيا تو نار

  بُود؟ چون سورت که خود تا نيا ماتم

  تو جور دارد که حTوتھا از

  تو غور ابدين کس لطافت وز

  کند باور او که ترسم و نالم

  کند کمتر را جور آن کرم وز

  بجد لطفش بر و قھر بر عاشقم

  ضد دو ھر نيا عاشق من بُواْلَعَجب

  شوم بستان در خار نيز ار وهللا

  شوم ناOن سبب نيز بلبل ھمچو

  دھان ديبگشا که بلبل عجب نيا

  گلستان با را خار او خورد تا

  ستيآتش نھنگ نيا بلبل؟ چه نيا

  ستيخوش را او عشق ز ناخوشھا جمله

  او ُکلست خود و ُکلست عاشق

 جوشيخو عشقِ  و شستيخو عاشق
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  ١۴ هيآ الفجر، سوره م،يکر قرآن

  

  لَبِاْلِمْرَصادِ  َربَّكَ  إِنَّ 

ا نَسانُ  فَأَمَّ ِoْهُ  َما إَِذا اTَََمهُ  فَأَْكَرَمهُ  َربُّهُ  اْبت   أَْكَرَمنِ  َربِّي فَيَقُولُ  َونَعَّ

ا   أَھَانَنِ  َربِّي فَيَقُولُ  ِرْزقَهُ  َعلَْيِه  فَقََدرَ  اْبتTََهُ  َما إَِذا َوأَمَّ

  

  یفارس ترجمه

ً يقي   .است گاه كمين در تو ردگارپرو نا

 یم مغرور (بخشد، نعمت او به و دارد  گرامى را او و ازمايديب را او پروردگارش كه ھنگامى انسان اما پس

  . »است داشته گرامى مرا پروردگارم« : گويد  مى ،)شود

 :گويد  مى)و شود یم ديناام (رديگ تنگ او بر را اش  روزى پس ازمايد،يب  را او که یھنگام اما و

  .» است كرده خوار مرا پروردگارم« 

 

  یسيانگل ترجمه

Indeed, your Lord is in observation.  

And as for, man when his lord tries him and [thus] is generous to him and favors him, 

he says, “ my lord has honored me “. 

  

But when he tries him and restricts his provision he says,” my lord has humiliated 

me”.  

  

 
 ۴١ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  در صحت او ر کردنيزک رنجور و تدبيعاشق شدن پادشاه بر کن

  
  نبود پاOنش و داشت خر یکي آن

  ُربود در را خر گرگ پاOن افتي
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  بدست نامدیم آب بودش کوزه

  شکست کوزه خود افتي چون را آب

  راست و چپ از کرد جمع بانيطب شه

  ماستش دست در دو ھر جان گفت

  اوست جانم جان سھلست من جان

  اوست درمانم امخسته و دردمند

  مرا جان مر کرد درمان که ھر

  مرا مرجان و ُدرّ  و گنج برد

  ميکن یجانباز که گفتندش جمله

  ميکن یانباز و ميآر گرد فھم

  ستيعالَم حيمس ما از یکي ھر

  ستيمرھم ما کف در را اَلَم ھر

  بَطَر از نگفتند خواھد خدا گر

  بشر عجز بنمودشان خدا سپ

  ستيقَْسَوت مرادم استثنا ترک

  ستيحالت عارض که گفتن نيھم نه

  بگفت استثنا ناورده بسا یا

  جفت استثناست جان با او جان

  دوا از و عTج از کردند ھرچه

  ناروا حاجت و افزون رنج گشت

  شد یمو چون مرض از زکيکن آن

  شد یجو چون خون، اشکِ  از شه چشم

  نمود صفرا نيَکنگبِسر قضا از

  فزودیم یخشک بادام روغن

  رفت اطTق شد قبض لهيھل از

  نفت ھمچو شد مدد را آتش آب

  
  ۴١٨ شماره غزل اشعار، وانيد عطار،
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  باش اردلد یپ در یعاشق اگر دل یا

  باش اري منتظر شب و روز دل در بر

  است حاضر دل در بر مايدا تو دلبر

  باش داريب و حاضر یبرگشا دل در رو

  نفس یغوغا لشگر گرفت دل تيناح

  باش اريھش عاشق یعاشق اگر تو پس

  جمال ديبنما یک اري که آگه کس ستين

  باش کار ساختهٔ  نقد به یبار تو کيل

  کن نفقه جان و دل تا ھست ھرچه او ره در

  باش زاريب ھمه از یازنده یکي به تو

  آرزوست بقا در را تو جان و دل گر

  باش عطار ھمدم فنا در و مزن دم
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 وان شمس موOنا، شروع ي از د1650 امروز را، با غزل شماره  گنج حضورِ ۀ برنامیبا سTم و احوالپرس

 : کنمیم

  ١۶۵٠ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  در جاممیخوش بنوشم تو اگر زھر نھ

  رم خامميپخته و خام تو را گر نپذ

  .مي آوری می ست به خدا و خود، رويی خدایِ اري که ھمان ھشی انسانیِ اري ما بعنوان ھش،پس

  . مي شنویز مين گفتگو را خود نيان يدر واقع طن

  .  از خواِب ذھنیداري از چه؟ بیداريب. دار کننده ستياز، بدقت بين گفتگو و راز و نيا

  .  نوشمیمانه، مي، صمی و دلچسبيی، به گوارایزياگر زھر ھم در جامم بر" 

د و ي کند، بدون قی، قضاوت م ، پخته و خامیمثبت و منف دادھا را، آنچه را که ذھن،يو اگر انواعِ نعمت ھا، رو

  ". .رم، خامميشرط و قبل از قضاوت نپذ

.  داردی جسمیاري کند و ھشی می ست که ھنوز در ذھن زندگیانساِن خام، انسان. خام، جھِت مخالِف پخته ست

  .  شناسدی را مشدنفقط  .  شناسدی را نمبودنن لحظه ي کند و در ای را در اجسام جستجو میزندگ

 یِ ن برکاِت اساسيبنابرا.  کندی آگاه میروني بیده ھاي که مربوط به ذھن است، او را از پدی جسمیاريھش

 یزھا و آدم ھايرون و از چي، را در بیدگيت و به ثمر رسي و موفقیت و حِس خوشبختي مثِل حِس امنیزندگ

  .افتهي دست نی عشقیاريبه ھش . کندیگر، جستجو ميد

د ي دارد و چه بای توسِط موOنا چه منظور و ضرورتین غزليسرودِن چنن سوال مطرح شود که يممکن است ا

  م؟يريم که در عمل به کار گيآموزياز آن ب

  . دي آی ست که از آنطرف می فُرمی بيی خدایِ اري فُرم دار، به ھشیِ  انسانیِ اريعلت آن، ارتباِط ما، ارتباِط ھش

Tميگفت" قب:  

)  ، Oمسهيی، چشايی، شنوايیاي، بويینايب (یم، پنج حِس جسمي شوید م مان متولیکيولوژي از شکِم مادِر بیوقت

  .  اُفتدیو فکِرمان به کار م

ر يم، بصورِت فکر و تصويري گیم و با ھر چه که در ارتباط قرار ميني بیاز آن به بعد، ھر چه را که م

  . مي شویدرآورده و جذِب آنھا م

  . مي کنیجاد مي خود اۀاِت گذشتي از تجربی ذھنیِ ري تصویم، بانِک فکري رویج که جلو ميبتدر

و يجاد شده  آرشي که در ذھن مان ای بانکدرر يم، بصورت فکرو تصوي شویم، و جذب آنھا ميني بیھر چه که م

 . مي کنیو انبار م



 2013  487برنامه. حضور گنج

 

9 

 

ن يا. مي سازی از خود، میِر ذھنيک تصويم، ي کنی که کسب میاتيم با مجموعه تجربي رویج که جلو ميبتدر

  . ميستي، ن"ما"م، يي گوی میا مِن ذھني یا مِن فکري یتِ فکريبه آن ھو"  که اصطTحایر ذھنيتصو

 ده، یِ  انسان از ھمان ابتدای، برایرونيده ھا و موضوعاِت بي، ھمان بانِک داده ھا، انبار شده از پدین مِن ذھنيا

  .  بافدی میميا گلي، پرده یدوازده سالگ

  .  پرنقش، ذھِن ماستیِ تابلون ي، ایري تصویِم فکرين گليا

  .  دارديیباي متعدد و زیم، گل ھاين گليا

  . ستنديار زشت اند و مورد پسنِد ما نيگر بسي دی و بعضیار مھم و خواستني ما بسین ُگل ھا براي از ایبرخ

   . توستيۀ و وجود و سرمای زندگۀن تابلو، ھميا :دي گویب داده و ميم ما را فرين گليا

 خواھد ما را از نقش ھا و ی میم و زندگيم شده اين گلي ایِ م که جذِب نقش ھاي ھستی ایاريه ما ھشنکيغافل از ا

  .رون بکشديم، بيده ايم که سخت به آن چسبين گلي اۀ و پاک شوندی فانیرنگ ھا

ه  را کيیم ُگل ھا و نقش ھاي خواھیم. م روز افزون استي گلید ما، به گل ھاي شدۀش و عTقيکه گرايدر حال

م و يم و گليم بگذاري را که دوست داريی ھایزي آنھا گل ھا و رنگ آمیم و به جايم کنده و پاک کنيدوست ندار

  .ميبا تر کني خود را کامل و زۀف کنندي تعریتابلو

ن انساِن تازه کاِر کم تجربه را ين باشنده، اي، ایستم فکرين سي اید، زندگيم ديو اما ھمانطور که امروز خواھ

  .  کردهمحاصره

  :اد خواھند داد کهي بزرگ شود، به او ی عشقیطين انسان، در خانواده و محياگر ا

  .ستياصِل تو ن. یستي رنگارنگ و متفاوِت آن تو نیم و ُگل ھاين گليا

 تو ی و قرار است که زندگیش شده ايم و طرح ھاين گلي که فقط و ا�ن، جذِب ای ھستی ایاريت و ھشييتو خدا

  .  خودت قائم کندی ناب، رویِ اري، بعنوان ھشیداريم جدا و پس از بين گليا یرا از گل ھا

 .ن جھان پخش کنديان و در اي خود را بيیباي تو، عشق و خرد و زۀليِق تو، بوسي خواھد از طری میزندگ

  . یستي، نیستين که انواع گل ھا و طرح ھا و نقش ھا را در بَر گرفته، یمين گلين تو ايبنابرا

م و آنچه را که در بَر دارد،  ين گلي، آن فرد، آن انسان، متوجه خواھد شد که ایست سالگيده، دوازده، بپس، در 

رون بِِکَشد، يم، بِبَُرد و خود را بي گلین طرح ھا و نقش ھاي با ایت شدگيد خود را از ھم ھويست و باياصِل او ن

  .دست نخورده حفظ و مراقبت و بر دوش بِِکَشدم را تا نود سال يده، و آموخته گلي که ديیا طبق آموزش ھاي

  .مي کنیاتش را بر دوش گرفته و تا آخر عمر حمل ميم و محتوياکثِر ما آدم ھا آن گل

  

م و مِن ي کنی شروع به گسترش م... و دانش و متعلقات و یم، از نظر جسمي شوین جھان مينکه وارِد ايھم

  .  کندیاده م، به نفع خود سوء استفی مان از ھر گسترشیذھن



 2013  487برنامه. حضور گنج

 

10 

 

  :آموزندي بیاگر به نوجوان

 شود و یدار مي ست، بیسه، غلو و توھمين بزرگ شدن و مقاي کند و ای از گسترش تو سوء استفاده میمِن ذھن

Oی که او را به سمت خود می زندگیِ به ندا. ردي اش قرار گی مِن ذھنۀ دھد، مورد سوء استفادیاجازه نم" احتما 

   :خواند

   دھم، یاعمال پر برکت انجام م.  کنمیک مي نیق تو فکرھايمن از طر. ار من قرار بدهيدر اختذھن ات را " 

  ".  کنم یان مي را بیق تو ِخَرِد زندگيبدن ات را سالم و از طر

ار رشد، رقابت و يمع. مي کنی نمی زندگیدار و عشقي بۀک جامعيرد، چون ما در ي گینکار صورت نمي ایول

  .ردي گیگران، قرار ميسه با دي برنده شدن در رقابت و مقای براینمِن ذھ. سه ست يمقا

Tنقِش ی، نقش معلمیا مادري ی، نقش پدری نقِش ھمسر،ميري گی که نقش بعھده میبا جلوتر رفتن، موقع" مث ،

  . مي شویت ميم، ھم ھوي گلین نقش ھا، گل ھاي  با ا...، یاستاد

رون را به ي بۀر و مشغلين مفھوم و تصوي گذارند، اولی ما می که رویاسمز، بTفاصله بعد از تولد، با ين" ابتدائا

  . ، ھستم"من"ن اسم، يا. است" من "یِ ، مساویلين اسِم تحميم که اي کنی کنند و ما فکر میل ميما تحم

 را ھم بصورت فکر ...گر، ھمسر و بچه و مقام و پول و متعلقات و ي، موضوعات دی، توھمین مِن مفھوميبه ا

  .مي کنیرا بزرگ تر و مغرور تر ممن ن يم مان اضافه و چسبانده و اي گلیر روي تصوو

  . ن و ما را محاصره کردهي در کمیِ که زندگيدر حال

  . کاشته شدهیِن زندگي ست که در زمیِم ذھن شدن، مانند ھمان دانه ايجذِب گل " : قبل موOنا گفتیھفته ھا

  . یک دانه قرار گرفته اي مثل ین من ذھنيا اين ذھن ي در دروِن ایاريتو بعنوان ھش

اما اگر تو . ن دانه را بشکافدي خواھد ای ناِب تو، خدا میِ اريت و اسانِس ھشي به استعداد و قابلی دسترسیبرا

 ات را حفظ و دست نخورده نگه یا قالِب دانه گي یم را کامل و اضافه کني آن گلی نقش ھا و طرح ھایبخواھ

  ".  تو کمک نخواھد کرد یداري که به بی عمل کرده ایانوِن زندگ، بر خTِف قیدار

  . م کردي خواھیادآوريح داده و امروز ھم يتوض" ن مطالب را قبTيا

 دارم و در ی ساله، ھمسر و بچه و حرفه ایش مشغولم، سيبا و نقش ھاي زیم و تابلوين گليکه با ايدر حال

ت حرفه يموقع( کشد یرون ميم ام را بي گلی از گل ھایکي، یدگ برم، ناگھان زنی بسر میط خوب و مناسبيشرا

   : شودیادم بلند مي فر،)...  ، دھمی را از دست میزي کند، عزیرک ام م کند، ھمسرم َت یدا ميم تنزل پي ایا

   ست؟يین چه خدايا!  کندیغ ميچه شد؟ تا حاO خدا به من لطف داشت، حاO، لطف اش را از من در

  : کنده شد، دو راه دارمینکه گل مھميھم

   شوم، یغام زندگيد متوجه پيا باي

  .  مانم که به من ظلم شدهین تصور ميا بر اي
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   مھم بود، کنده شد؟ یليم خي که برایم ام را کامل کنم؟ چرا ُگليچرا نتوانستم گل" 

   .؟"م کنم يعه را چطور ترمين ضايم مقامم بود، ثروتم بود، ھمسرم بود، حاO ايتمام زندگ

  . ديد ھستيت شده اي که با آن ھم ھوینجاست که شما بعنوان شاگرد موOنا، منتظر کنده شدِن گليا

   :یِر زندگيطبق رواِل خدشه ناپذ

 سازند و با داده ھا، با ی می ذھنرِ ي تصوین جھانيده ھا و اق:م ايند و با پدي آین جھان مي که به ایتماِم کسان

، ی تواند تا ھشتاد سالگیشان کار و برنامه دارد و نمي برایشوند، زندگ یت ميم شان، ھم ھوي گلیِ گل ھا

  . رديم را بپذي گلی و افزودِن گل ھای ذھنیِ ر سازيتصو

   :دي گویموOنا م

تان خوب يد، با تمام دست آوردھايم را ادامه داده اي گلی با گل ھایت شدگي ھم ھوید اگر تا پنجاه سالگيآماده باش

  :دي ات شدهيا بد ھم ھوي

  !.نھا ماِل من استينم، اي، من ایِم خوش آب و رنگيچه گل!.  به به:دي شویبه خود مفتخر م -

م رفته اند، ي به من ظلم شده، پولم را برده پس نداده، ھمسرم ترک ام کرده، بچه ھا:دي کنیت ميحس مظلوم -

نھا ھم يا  (...! ی بوديیچطور خدا خدا، تو ید، آي مردم به دادم برسینمک ام را خوردند، نمکدان شکستند، آ

  ).ميت اينھا ھم، ھم ھويبا ا. م انديجزو گل

  . دي کنی ھمکارید و با زندگيدار شويب. م نخواھند ماندين گلي ایک از گل ھايچيد که ھي دانی شما میول

.  اصِل شماست دنبالِ ید که زندگيد و بدانيگر از آن را بِکني دیش را کند، شما ھم گلي از گل ھایکي یاگر زندگ

  . رون بکشديتان بي ھایت شدگي خواھد شما را از ھم ھویم

م، آنھا را يح داده اي را بارھا توضین اقTم ذھنيا.  شودی می و سپس جذِب اقTم ذھنی وارد جھاِن مادیاريھش

  : ميم کرده ايبه سه دسته تقس

  .باورھا

  ... ، مثل پول و خانه و مقام و ھمسر و یکيزياق:م ف

  .ھا و رنجش ھادرد

ن مقوله ھا را ھم بصورت فُرم و فکر و صورت يم، اي شناخته ای محدود و ذھنیر و مفھوميما که خود را تصو

 آنھا یکي یکي شده و با یکيم ام ھستند، ي گلیدر آورده و به خود وصل کرده و با آنھا که جزو نقش ھا و گل ھا

  .ميت شده ايھم ھو

ن گل ھا ين است که دانه به دانه، اي ای مسلِم زندگۀطرح و برنامم که ي دانیم، ميانجا نشسته يحال من و شما که ا

  د؟يد بکني خواھیرا بِکند، چکار م



 2013  487برنامه. حضور گنج

 

12 

 

ا خواھد ين گل ھا را برده و ي ایزندگ. ت شدهين اقTم ھم ھويذھِن من با ا. ن کنده شدن تلخ استيا: ميي گویم

  .خوش بنوشم : کشمیارانه ميپس، درد را ھش. برد و من ناراحتم

آنموقع . ميري گی حاO طTق میم، وليدي رقصیو م ميم، خوش بودي کردی ازدواج میست و پنج سالگي دربیوقت

  .  کنمی صحبت میبا زندگ.  شومیدار ميا�ن من ب. مي خوریم و حاO زھر مار مي خوردیعسل م

 ندارم ی کاریبا کس.  شنومیخود را م یِ ِن نداي پژواک و طنیعني. مي ھستیکي ی دانم من و زندگیکه ميدر حال

   : خودم استیشه نور افکن رويو ھم

  . نوشمی، می دھی را که به من می زھريیبا گوارا

  .  شودی تواند به ما زھر ننوشاند؟ نه نمی میا زندگيآ

 یس به کیزيم، گوشمان به چي شکنیم، مي بریم، مي زنیم، مثل فرعون، ميت اي با ذھن ھم ھوینکه وقتي ایبرا

ض شود يم را بِکنند و ممکن است تن مري گلیممکن است گل ھا. فتدي ھم بیممکن است اتفاق بد. ستيبدھکار ن

  . مي تازیفتد، اما مي از بدن از کار بیو قسمت

   .مي اندازیداد راه مي کند، دا د و بی را می سراغمان آمده و گل مھمیناگھان، زندگ

  .؟!فتدين اتفاق بي من ای داد، چرا برای مید روينبان اتفاق تلخ يد که اي گویذھن به من م

   :دييبه خود بگو. دي شویدار ميشما ا�ن ب. داد راه انداختن نداردي داد و ب:دي گویموOنا م

در " مثT.  کردن موضوعات مشغول استیذھن ما دائم به شخص.  کندی میداد را شخصين رويذھِن من ا

   :مي کنیع واکنش نشان داده و اعتراض ميچد، سري پین ما مياش میِ  جلویک، راننده ايازدحام تراف

  . ؟!فتدي من بین اتفاق برايچرا ا

  . چدي پین ھا ھم ميه ماشي بقین فرد جلويکه ايدر حال

 متوجه یدر ده، دوازده سالگ. ین است که تو خواب ماندي ای نشان دادن برای و واکنش منفین آشفتگيعلت ا

  .ت مانديم ھم ھوي گلیاد با ُگل ھي که نباینشد

وسف، اِسانس ما ھمان ي ۀدر قص"  ما، مثTی فرھنگیا در قصه ھاي موOنا، یادمان باشد که در قصه ھاي

وسف را به ثََمِن يوسف، ياما برادران . ک در ماستي نیزھايتمام چ.  ست که از آنطرف آمدهی ایاريھش

  .  نقرهۀبه چند سک.  فروشندی میبَخس، مبلغ نازل

ل و يان و فاميوسف، پدر و مادر و اطرافيم، در ھمان بدو تولدمان، مثل ي ھستیاريرا ھم که از جنس ھشما 

  . فروشندیمردم، برادرھا، ما را م

  .  اندازندیزھا، ميده ھا و چي با فکرھا و پدیت شدگيما را به چاه ھم ھو

  . مي فروشیت و خودمان را ميسفوي" نکه کTيا اي ما، یداري بی ست برای، نقطه عطفیده، دوازده سالگ
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ار يمت بسيدند و او را بعنواِن نوکِر خود، به قيرون آوردند اما بعد برادران رسيان از چاه بيوسف را کارواني

 ۀان، چند سکيوسف را با پول کم ارزش کارواني نداشتند، اما برادران، یاديان پول زيکاروان.  فروختندیزيناچ

  . ِز نقره، معاوضه کردنديناچ

ِت و اِسانس و يوسفيچکس يھ. م و فروختندي فروختیمت نازليوسف مان را، ھم خود و ھم برادران مان، به قيما 

  .   زنده کننده مان را به ما، نَِشناساندیِ ارياصِل مان، ھش

   عطف، اشاره کردم؟ ۀچرا به نقط

م و مادر ي شوی مان، متولد میکيولوژيکبار بعد از نُه ماه از شکم مادِر بي، مي شویما دو بار متولد مرا، يز

  . ت ما در شکِم آن است، ذھِن ما حامله ستيوسفيت و ين ذھن ايم که ھمي ھم داریدوم

  . ده شدن از ذھن استيين تولِد ما، زايدوم

  . شه جھان درجھان استيھم

م،  ي کنیتحمل مم و فشار ي کشیم و درد مي خوریک و محدوِد شکِم مادرمان که خون مي تاری که در فضایوقت

د، ي قرار داریگريبا تر و پر برکت تِر ديع تر و زيار وسي بسیشما در داخل جھان " :نديم، اگر بگويقرار دار

  ". شود یباورمان نم

  . ن جاستيجھان ھم: ميي گویم

   : کنندی مان میادآوريم عارفان ي شوی ھم وارد شکِم ذھن میوقت

ده و مضطرب ين و رنجينه و خشمگيد و در کيد و ناراحت ھستي خوریخوِن دل  م. تان تنگ استينجا برايا" 

  ". د ين جھان متولد شويداز ايبا. ديا

ست سال ينجا ھم مدت نه سال، پانزده سال، بيم، ايم در شکم مادرمان بماني توانستیھمانطور که مدت نُه ماه م

 یم، زندگيشتر امتدادش دھي اگر بم امايک و محدود بماني تنگ و تارین فضايم در توھم و در اي توانیم

  . اش را در خواھد آوردی خواھد شد و تTفیناراض

 تر ی توانم بپرم، پدرم قویشتر از تو ميد من باOتر و بي گوی کند و میسه مي که خود را با دوستش مقایکودک

 :ردي پذی از او میگزند...  خوانم، ی شماست، من از تو بھتر درس مۀ ما بزرگ تر از خانۀاز پدِر توست، خان

  ". ات را بساز " من "ۀ بچه گانه خوب است، دانی ھایباز. سه کنيق بده، مقايبپر، تطب" 

  . )مي سازیچون ما اول آن دانه را م(

 توست، احتراِم سن و ۀ من درس خوان تر از بچۀ پرم، بچی من باOتر از تو م:دي ھفتاد ساله بگویاما اگر آدم

  . زشت است... ، سال ام را نگه نداشتند

 یزيِت او به مبلغِ ناچيَ وِسفي عطف را متوجه نشده و از دست داده و ۀن ھفتاد ساله آن نقطي دھد که اینشان م

  .فروخته شد
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  . ن موضوع ستي ایتان خواھم خواند، راھنماي که برایاتين ابيک از ايامروز ھر 

 ست یر کدام طرفي زده اند که مسیه و عTمت از نقاط فلش زدیم، در بعضي در حال صعود ھستیانگار از کوھ

 و عدم لغزش شما يیسبب شناسا ات ھم عTمت راھنماست،ين ابي ا...د، فTن نقطه لغزنده ست و يو مواظب باش

  .  کندیت مي ھدايیکتاي ی ذھن خواھد شد و شما را به فضاۀشتر در چاليدر فرو رفتن ب

  . ميرون برويد ازحصاِر ذھن بيما با

 را يید، قسمت ھايآنھا را بارھا بخوان. ار مناسب استيه تان بسي مراقبه و تعادل روحین غزل ھم برايات اياب

 يی را انجام و از چه کارھای کند که چه اعمالی میادآوريد، يد، حفظ کنيند و دوست داري نشیکه به دِل تان م

  . دي کنزيپرھ

 ِ.ميمان، معامله کرده اي ھایت شده گي و ھم ھویھانن جي ایزھايت خود را با چيوسفيم که ما يپس، متوجه شد

  .مي خود بافته ای برایِم پر نقش و نگاريگل

  . ماستیِ داري دنباِل بیزندگ

  . دار کندي خواھد ما را از خواِب ذھن مان بیم، مين گلي اۀبا کندِن ھر ُگل از مجموع

  .ميھ دیشترشاخ و برگ ميم مان را بي گلیدر فضاِ خواِب ذھن، ما گل ھا

ن ين منظور به اي ایم که برايتوجه ندار. مي درشت تر کردن آن ھستیِ ز محافظت و در پي خود را نیدانه گ

  . ميدار شوي جذِب ذھن شده و بعد بی مدِت کوتاھیبلکه قرار بوده که برا. ميامده ايجھان ن

  .ميارانه خود را از ذھن آزاد کنيھش

دار و يج بين اشعار بتدريحال با خواندن ا. مي دھیوش غلط خود ادامه مم و ھنوز به رينکار را نکرده اياما ما ا

  .مي شویآزاد م

  . مي کنین سازيگزيم جاي خواھی نمیم کندند، فوريا چند گل را از گلين ُگل و ي اولیوقت

ند، ا مTمت مان کني و تأسف و یند و اظھار ناراحتياي شود، ممکن است مردم سراغمان بیم کنده مي گِل گلیوقت

  . کنندیق ميت و تشويرا دانه ماندن تان را تقويز.  آنھا بھا دادیِ د به اظھارات مِن ذھنياما نبا

Tد يک به اميھر .  کنندی مشترک شان را آغاز می، با ھم زندگی از ازدواج ھا، دو مِن ذھنیاريدر بس" مث

 در یک سعي، که ھر ی پس از مدتاما. ن کنديت طرِف مقابلش را تأمي و امنی تواند خوشبختی میگريآنکه د

   : شودی دارد بگومگو ھا شروع میگريکنترل د

  ، ی مرا خوشبخت کنیتو نتوانست

  ، ی کنی ھمکارین زندگيشرفِت اي در پیتو نتوانست

  .ر تو بودين، تقصيت نبودم، دوستانم را ببين وضعياگر با تو ازدواج نکرده بودم ا�ن در ا

   ... ، یز من در مقابل خانواده ات دفاع نکرد، ایح داديخانواده ات را ترج
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  .  شودین مTمت ھا و سرزنش ھا به طTق ختم ميباOخره ا

 شوند، ین رابطه ھا ميِت اي خود، که باعِث مسمومی ذھنی اشکال در خود، و توجه به مِن ھای بررسیبجا

از به ي بقاء خود نی برایم که مِن ذھنيفراموش نکن. مي کنیم ميده را ترميِم صدمه دي، گلین سازيگزيبا جا" فورا

  .  ِکشدیدک مياز،درد را ھمواره ين ني رفع ایجاد درد دارد و برايا

 و مواد مخدر و یم، سراغ قرص و مشروبات الکليم تحمل کنيم را نتواني گِل گلی خالیِ گرکه جاي دیدر حالت

  . مي روی مسموم میل ارتباط جمعيوسا

  .  کشاندین نقطه مي ما را به ایمِن ذھن. ستين روش ھا درست نيک از ايچيھ

 از ی کنند تا ما را داخل چاه نگھدارند، بصورِت عده ایوسف که از ھر لحظه استفاده مين اثنا، برادران يدر ا

   : کنندیک مان ميزند و دائم تحري ریمردم ھم به سرمان م

  ... ن نبود، ينطور نشده بود، حق تو اي ای، کاشکیبدبخت شد

  :دي گوی کنم، می موOنا را دنبال می من آموزش ھا:د گفتياسخ شان بادر پ

   .ن زھر را نوش کنمي ايی خواھم با گوارایخت، بگو من مي زھر به جامت ریاگر زندگ

  . رمي پذیم در نظر گرفته مي  براین واقعه را، ھر چه را که زندگين لحظه ايا

  . ح خواھد داديمان توضيامروز موOنا برا. ميدار کنيک نفر، تک، تک، خودمان را بيک نفر، يد يما با

 ید و شرط ميکجا و بدون قي کند، ی را که ذھن قضاوت می که پخته و خام، اتفاقات خوب و بدیاري آن ھش

  .  شودی می جاری زندگی ست که دوباره به سوی ایاريرد، ھشيپذ

  . شودیت مي تقوی بَِرنَجم، دوباره من ذھن،" نوشم ین زھر را نميمن ا " :مييم و بگوياما اگر مقاومت کن

م کنده شد، ياگر چند گِل گل. ديم، استعفا دھي گلیر کاري و تعمیم سازياز گل. ديم را اصTح کنيد گليشما نخواھ

، با یم توھمين گلي ایِت تان را از گل ھاي برداشته و ھویچي شود؟  ودتان ھم قینطور ميد که چرا ايدقت کن

  .ديبِکن. دي در آوریاريھش

  م عاشق آن دست تواميه نيعاشق ھد

  بک بند دامميم ايسنقر دانه ن

د، درد ي داریت شدگي ھم ھوینکه مقداريد ولو ايدار شده اي که اصِل تان است بی به زندگی شما تا حدیوقت

  . ھم نداردی اشکالید، وليدار

   :ميي گوی میزندگم به ي ھستیکه از جنس زندگيما در حال

 دھد، که اگر ی به من ميی، خدا، چه کادوینم زندگينجا ننشسته ام ببيستم، اي نی زندگيۀمت ھا و ھدمن عاشقِ نع

  . خوب است شکر کنم، بلکه عاشق دستش ھستم
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 که به ی، کسیقين داران حقي عارفان و دیار مھم است، براين نکته بسيدرِک ا. نمي خواھم آن دست را ببیم

 ی افتند، آنچه را که ذھن به صورت خوب و بد قضاوت می که می اتفاقات،ی زندگیحضور زنده شده، نعمت ھا

  . ستی قابل توجه، تمرکزبر دسِت زندگۀبلکه نکت. ستيکند، مھم ن

   .ميدانه ن) غTم(سنقرِ 

  .ک دانهيم، يک دام داري

   . ستيیکتاي ین دام، ھمان داِم خدا، فضايستم، بنده وعاشِق داِم تو ھستم، ايمن غTِم دانه ن

 فقط عاشقِ ید؟ زندگي ھستی وعاشِق زندگید، از جنس زندگي دارینکه مِن ذھنيد که ولو ايريد بپذي توانیشما م

  .یاري ھشۀلي، بلکه بوسی من ذھنۀلينه بوس. دي شما عاشِق خودتان ھستیعني. خودش است

  . اند یستيست، ھمه در عدم و در معرض ني نیچير از خودش ھيغ.  فقط عاشق خودش استیاريھش

 ی بعد به گلۀم، لحظيم توجه داري از گلیھر لحظه به گل. ميستيم، از توھم است ومتوجه آن ني را که بافته ایميگل

  ... ب ين ترتيگر، و به ھمي دی بعد به گلۀگر و لحظيد

 تير و توھم اند، حس امنيم، که از جنس فکر و تصوي گلیاز گل ھا. م استي حواس و نگاه مان، مشغوِل گلۀھم

ستند آنچه را که يچگاه قادر ني ھا ھیت شدگين ھم ھوين ُگل ھا، اياما ا. مي خواھی می و خوشبختیو حس زندگ

  .م، به ما ارائه دھنديدائم در طلب شان ھست

  : شودی تر میم، ناراضيبا ناقص شدِن ُگِل گل. ار محال است بتواند ُشکر کندي تمام عیک مِن ذھني

ست، بچه ھا يدم، خانه ام کوچک است، ھمسرم خوب نيرست نشد، ھنوز خانه نخر دیکين ُگلم ناقص شد، آن يا

نھا ھمه ي ا... ست، یس ام آنطوريستند، رئي ھستم، دوستانم خوب نی دھند، از کارم ناراضیبه حرفم گوش نم

  . ندي بیم ميچاره کمال را در تکامل گلين بي توان دلخواه و کامل شان کرد، اما ایکه نم. م اندي گلیِ ُگل ھا

  .  اندی زندگیِ ، کادوھای فکریِ ا صورت ھاي ی ذھنیرھايم، تصوين گلي اینقش ھا و ُگل ھا

Tم، ي داریم که اگر مِن ذھني دانیم و مي ھستيیکتاي یِ ن فضايم، عاشِق ايستي نی زندگیايعاشق ھدا" ما اص

  . ميطلبکار

 که به من داده شده يیتم، حاO از نعمت ھاسي سابق نیِ که آن مِن ذھني بھتر، در حالیک درجه مِن ذھنيبا 

  . کنمی میقدرشناس

 ی خوبی دارم، بچه ھای فھمم، ھمسر خوبیا�ن م.  ستیتِ قبليت بھتر از آن حالت و وضعين حالت و وضعيا

ن شکر بھتر از يا.  کنمی، را شکر مین نعمت ھا خدا، زندگي دارم، بخاطر ھمی مناسبیدارم، محل زندگ

  .ستي نی کافی ول ستی قبلیناشکر

  :ِت خود، آشنا کنديي تواند ما را به خدای ست که مین ُشکر مقدمه ايا

  . خواھمی و زنده شدن به حضور را نمیمن بجز از زنده شدن به زندگ
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 شوم، حواس ام ھست یزاِن شان نمي چسبم و آویبه آنھا نم. ن صورت ھا،  گذرا ھستندي، ای زندگین کادوھايا

  . نکنمی آنھا، ابراز ناآرامن رفتنيکه با از ب

، يیکتاي ی، فضای خواھم در بنِد زندگیم. عاشِق بنِد دام ھستم. ، شکرگزارمیبخاطر وصول ام به خدا و زندگ

  .ستميم ام ني گلیعاشق کادوھا و ُگل ھا. ميايرون نيفتم و از آنجا بيب

  از تغار تو اگر خون رسدم ھمچو سگان

  گر من آن را قدح خاص ندانم عامم

  .  ستینش که در حصاِر مِن ذھني و بدوِن بی آدِم معمولیعنيعام 

  .م، تغار ظرف بزرگِ ماست بوديدر قد

 ی مِن ذھنل،ي، در تمث رسدیشترمان خون ميالبته به ب( رسد ی خدا، مثل سگان به من خون مۀن لحظه، از خزانياگر ا

   ).ه سگ استيشب

 کند تا ما را ی استفاده میم، از ھر فرصتي کرده و در ابتTء ا ما را محاصرهی مِن ذھنۀ، دانی خدا، زندگیعني

  . رون بِِکَشدياز آن محفظه ب

 یت اقدام مي و منیم و ھنوز با عقِل مِن ذھنيستياما ھنوز متوجه ن. ن دانه را بشکافدي زند تا ایبه ما ضربه م

  .  شودی آن اوضاع بدتر مۀو با ادام. ميکن

 دھد، اگر آن را قدح یم اتفاقات بد رخ مي رنجم و برای رسد و می میس و ناراحت تو به من استرۀاگر از خزان

خته شد، با جان و دل سر نکشم، ين لحظه ري را که مخصوص من در اینم، اگر آن قدحِ پُر شرابيخاص نب

  . امینش، در حصاِر مِن ذھني و بدون بی عامیم و توکل نداشته باشم، پس، مانند فرديرش و تسليپذ

  . ديارانه درد بکشيد، ھشي بایبعبارتپس 

  .ميم به حضور برسي توانیارانه نميبدون درِد ھش

 و باورھا و یکيزي و فیت ھا و متعلقات ماديده ھا و موضوعات و موقعيم با پديي آین جھان مي به ایوقت

  . مي شوی میکيم، ي چسبیم، با جان و دل به آنھا مي شویت مي مختلف، ھم ھویزھايچ

  . مي شویگر از جمله جسم مان مي دیر برخيي ھا و تغین دلبستگين رفتن ايتوجه از بکم کم م

  .  کنندیمان را اثبات ميدانشمندان غلط بودن باورھا

  .  شودیت ما متزلزل ميآنموقع تمام ھو

 که با یادي زۀعد. سم، جواب معضTِت جامعه نبود و سقوط کردي کمونیستم فکري بلوک شرق، سیدر کشورھا

  . کردندیت بودند، خودکشيھم ھو" و کامT" داين باورھا شديا

 یوقت. د دسِت کم گرفتي مھم ھستند، آنھا را نبایليم، باورھا ھم خيديمان نچسبي و درد ھایکيزيما فقط به اقTم ف

  . م؟ين ببريم؟ خود را از بي شود که غلط اند، چه کنی و ناگھان به خوِد ما ثابت می باورھا خالیر پايز
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   ".ستم يم نيمن باورھا " :دييد و بگوي شویدار نميرا بچ

   :ميري گین درس را از موOنا ميپس، ا

 ین اتفاقين اتفاق بھتريه شده و اي ست که خاِص ما تھی دھد، شراِب خاصی که ا�ن موOنا به ما میھر شراب

  .  دھدیمان رخ مين لحظه برايست که در ا

  . ديشراب را بنوش. ديم شويد تسلياعتراض و مقاومت نکن

  .صبر. دي صبر کن.ديارانه بکشي دھد درد ھشیاگر ذھن تان امان نم

 تواند ی داند که نمی کارد، صبر دارد و می میباغبان درخت. صبر قانون جبران است، قانون مزرعه ست

  . کندیرا ط رشد خود ۀد پروسين نھال بايا. ندي آن را بچۀويگر ميم ساعت دين حاO بکارد و نيدرخت را ھم

ز از ي ھرز را مانند پرھیل بزنم، علف ھايه کنم، بيمن ھم بعنوان باغبان، کوِد آن را تھ. د به آن بتابدي خورش

  .اطرافش دور کنم، باغبانم

   : گذارمین قرار را با خود ميپس من، ا

  . دھمی ارائه مین حضورم را به زندگي، بھترن لحظهيدر ا

  " .  ھستمی دانم که آدم خاصی، اما مچند درصدتا  دانم ینم ، % 20، %10: " ميي گوینطورمي ما اۀمن، شما، ھم

   . دھمین عمل ام را در به لحظه ارائه مين فکر، بھترين حضور، بھتريبھتر، یدر ھر حال

  . د کار کنمي خزم، بای نمیبه گوشه ا

  .  شودیده ميين فکر از حضور و بودن، زايبھتر

ست درصد، ياز ھمان ب.  ھستمیزندگ و از جنِس بودنصد، حاضر و از جنِس ست دريحاO، من ده درصد، ب

ر ممکن ين مسي ای دانم که طی دھم و مین عمل ام را انجام مين فکرم را و بھتريبودن، استفاده کرده و بھتر

د يھم تأک) یشي دوراند– یشياط و مصلحت اندياحت( بنام حزم ی ھم بشوم، اما، موOنا به مقوله ایاست مرتکب اشتباھ

  .  کندیم

 ی روزمره ام با متخصص ھایرون را رھا کرده باشم، دررابطه با امورات جاريست که جھان بينطور نيا

ک متخصص ي با  یاتيل، مسائل ماليک وکي، با ی قانونی کنم، کارھایرون ھم مشورت ميمربوطه در ب

 با تجربه ھم استفاده یر است از خرد انسان ھاک مشاور، و تا آنجا که مقدوي دارم با یات، مسائل رابطه ايمال

  .دي آیارم است و ِخَرد ھم از ھمانجا مين ي حضوِر، بھتریاري دانم که ھشی کنم اما مسلم میم

ر نور افکن و دقت وتوجه به ي کنم و زی را مTمت نمیکس.  دانمی سنجم و میگران را ھم  با او ميمشاورت د

 در ی از زندگیم ام با ابراز ناسپاسي گلی از کنده شدن گل ھای و اگر کس ندارمی ھم کاریبا کس. خود ھستم

  . رمي گی موOنا را میجاد کرد، او را به خود سپرده و دنبال آموزش ھاي ام مانع ایدارير بيمس

  . دھندیر توجه مان ميم خواند که مثل عTئم راھنما ھستند و به جھِت مسي خواھیت از مثنويحال، چند ب
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  . ميوسف صحبت کردي در موردِ 

  :دي گویحاO موOنا م. وسف ام را فروخته اميدم، من يفھم: ديي گویا�ن شما م

  

  ٢٠٢٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  یگاني و آن گنج رایوسف معانيآن 

  دني عجب خریخود را اگر فروشد دان

   واقف در دو دم مخالفیکو مشتر

  دنيھا دودر پرده ساز کردن در پرده

   صادق مصدقی عاشق موفق ویا

  دنيدت چو گردون بر قطب خود تنيبایم

  . ميوسف مان را بخريد يحاO دوباره با. ميوسف مان را فروخته ايم که يني بیان شده و محاO، ما پنجاه سالم

م بدستش ي شود و دوباره نخواستین جھاني ایزھايم جذب چي، آن حضور را که اجازه دادیوسِف معانيآن 

  .ميآور

  د؟ ين را بخرد آيگان، اگر خودش را به ما بفروشد شما بلدي و رايی، آن گنِج خدایوسِف معانيآن 

  مت آن چند است؟ يد قي دانیم

ست ي آن نیمعن. ديت ايم تان است که با آنھا ھم ھوي گلیتمام گل ھا.  شماستی ھایت شدگيمتش تمام ھم ھويق

تان است، ي از آن ُگل ھا، دردھا و نقش ھای قسمتیول. نهد، يندازيرون بيد تمام امواِل تان را از پنجره بيکه با

  .ی، مادرینقش پدر

 فرزنِد چھل یرد و براي گیت مي اش ھنوز ھوی شصت سالش شده، از نقش مادریم مادريني بیامروزه ما م

  ". دانم یمن مادرم، بھتر م: "  کندیف مين تکليار ِخردمند، تعيا مھندِس بسيساله اش دکتر 

  . ديت اي ھم ھویا پدري یشما با نقش مادر. ن غلط استيا. ستي نیزين چيچن

. دي بِکنیکي یکيد يد، گل ھا را بايتت خود را دوباره بخريوسفيد ي خواھیم است، مي آن گلی گل ھا ازیکينقش 

  .ديندازيالگوھا را از قدرت ب

  .کم اند"  واقف کو؟ واقعایِ  مشتر:دي گویحاO م

ضر د؟ حاي آن پول بدھید برايد؟ حاضري شناسید؟ اصِل تان را مي شناسیوسف را ميد؟ ي آگاه ھستیِ شما مشتر

د؟ فرزندتان را ي تان را بدھید نقش تان، نقش مادريد؟ حاضريتان را بدھينه ھايد در مقابل اش دردھا و کيھست

  . ديستي، حاضر ننهد؟ يآزاد بگذار
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م يوسف را نشناختيما آن موقع . وسف آگاه استي واقف آن است که از یِ مشتر. ديستيوسف ني یپس؛ شما مشتر

  . ادمان دادنديان مجبورمان کردند، آنطور برادر. ميش کردي رھایو مجان

Tماستیِ ِت زندگيوسفين يز ھمين چيبھتر" اص  .Tن يارانه خودتان را از ايم که شما ھشين آمدي ھمیبرا" اص

  .ارانهيھش. ديرون بکشيِم پر نقش و نگار، بيگل

   :ديي گویشما م.  کندیارانه به شما کمک ميدرِد ھش

  . ِکَشمیدرد م. ت بودم و ا�ن درد دارميم ام که کنده شده، ھم ھوي از گلی دانم که با گلِ یمن ا�ن م

م، ين گلي دانم که ھر ُگِل ایم.  کنمین درد را آگاھانه و با صبر تحمل ميرم و اي گینم، اما قرص نمي بیدرد را م

  . از ذھنيی رھای ست برایفرصت

  .  کندیاد نميت، درد را زيوسفي یدن برايارانه کشيدرِد ھش

 باز در يیق با مظلوم نماي داند و از آن طری میز خوبيدن را چي درد کش:دي گوی میض و مِن ذھنياما آدِم مر

  .م استي گلی از گل ھایکير يا در صدد تعميم اش ي گلیگر براي دیجھِت کسِب گل

  .  رفت، دست شما نبودید مين گل بايد که اياريشما ھش

  . مي کنید ميدن تأکي بخشی رویلي ما خ: است، قابل ذکردنيبخش ۀدر رابطه با مقول

   :ندي گویمردم م

  . دمي ظلم کرده بود اما لطف کردم و او را بخشیلي خیھر چند فTن

   چه؟یعنيدن يد بخشي دانیم.  ستین نوع برخورد مربوط به مِن ذھنيا. ستين عبارت، درست نيا

Tدميبخش من ھمسرم را که به من ظلم کرده بود، :ميي گویما م" مث .  

  . ديد، اشتباه کرديده بوديد، آنموقع که رنجي فھمید، مي شوید، متوجه مي کنی ميیشناسا: یعنيدم يبخش

 ید فضا را باز مي کرد، شما باید، آنموقع، ھمسرتان ھر کار ميِت فضا گشا بوديفيک کينکه شما که ي ایبرا

. ن اشتباه شما بودهيا. دي داشتید، نگه نمي دادیمآن رنجش را ھم تا به حال، آب و کود ن. ديدي رنجید و نميکرد

  :ديينگو. نه.  که او انجام دادید نه اعمالي کنی ميید اشتباه خودتان را شناساي شویدار ميا�ن ھم که ب

  .نه".  کند تا من ببخشم ید معذرت خواھياياو ب" 

 آسمان بودم، من آسماِن وجودم را  بودم، مثليیمن فضا گشا " :دي کنی ميین اشتباه را در خود شناسايشما ا

 خواست ی که میدم و او ھر کاري رنجید مي کردم و نباید فضا را باز مي فھمم که بایدم، ا�ن ميبستم و رنج

  ". کردم یدم، فضا را باز مي رنجی من نمی داد، ولی کرد، فحش و واکنش نشان میزه مي داد، ستیانجام م

پس، اشتباه خودتان را . دياد گرفتيد، يديد، حال که فھمي و اشراف نداشتدين موضوع آگاه نبوديآنموقع، به ا

  .، ھر لحظه کرامت خالص و بخشش استی حضور، زندگیاريھش. دي کنی و آن اشتباه را رفع ميیشناسا

  . ديدين معناست که شما بخشيطبِق ا. دن استين اسمش بخشيا
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. نهد، ي را نبخشیگريد و دي را ببخشیکيد ي توانی که مديست که خود را در سطح باO احساس کنين نيدن ايبخش

  :ميدو َدِم مخالف دارد يشما بدان. ت استين فرعونين که ھميا

  .  رودی، که به سمِت جسم مجسمذھن، 

  .    رودی میاري، که به سمِت ھشیاريھش

گراز جنس حضور يد، چون دي کنیان مي بیزي، ا�ن چ"د، مثTي حضور زنده شده باشیِ اريشما اگر به ھش

  . دي گردی برميیکتاي ی جمع و جور شده و به فضاید پس از مدتينکه به ذھن ھم برويد ولو ايھست

د و ي خواھیت ميم ھويد و از آن گلي ھستیِت ذھنيا�ن از جنِس جسم و ذھن و فکر و ھو"  اگر احتماOیول

م يد، دوباره جذِب گليل شويم تبديبه ناظِر گلک ذره شما ي یک علتينکه به يد، ولو اي کنیآن را تماشا م" دائما

  . دي داری جسمیاريد و ھشينکه از جنس جسم ھستي ایبرا. دي شویم

  . حضوریکيو است  ذھنیکي :شِ مخالفيِ اِن مخالف، دو گوي، دو بدو َدِم مخالف

  م؟ ي شود ما به حضور زنده شویا ميآ

 ذھن، پرده یم و از آن سکو به پرده ھاين پرده بنوازم؟ در آي، ساز کنيیکتاي ی فضاۀ، در پردی اصلۀدر پرد

  م؟ي، پرتاب شوی مختلِف مادیھا

  . دي حرکت کنيیکتاي ید به فضايد و بايوسف ھستيد که ي دانید مي واقِف باشیشما اگر مشتر

  .ميم بکني خواھینکار را ميا. دي بَِدوی مادی را ساز و از آنجا به سمت پرده ھايیکتاي ۀپرد

ش و رفاه ي و آسای راحتۀم، محدودي گلیم ولينيآفريم بي خواھینکه نمينه ا. مي درست کنیِم خوبيم گلي خواھی نم

 ی من کمیاگر بچه ھا. م بچه ھا و ھمسرم ھم ھستندين گليِم کنترل ھم ھست، در ايم، گلين گليا. شما ھم ھست

ر کنترل من است، آن ي ھمسرم ھم ز. کنمیت مينکه احساِس عدم امني ایبرا.  شودیادم بلند ميدور شوند، فر

  . خوردیم به ھم ميتِ گلي کنم وگرنه، وضعین ميي حرکت دارد و آنھا را ھم من تعۀريک داي

   .ستين درست نيا.  شومیچاره ميم به ھم بخورد من بيتعادِل گل

 ھستند، ی زندگ که عاشقِ ی باشنده گانۀِن ھميکه ما انسان ھا، در ب" ست؟ اوOي، عاشق موفق ک عاشقِ موفقیا

 یليم، خيما خوِد او ھست. مي ما عاشق موفق ھستی ھستند، ولی درخت ھا عاشِق زندگیھمه، حت. مينيموفق تر

  . ميده ايُشل به ذھن چسب

شه آماده، ما را از رحِم ذھن، ي ھمۀ، قابلی، زندگیداري بیم، با ذره اير ھستيدار در ذھن گي سست و ناپایليخ

  .  اندي زای ِکَشد، میرون ميب

 یدش را روييخدا ُمھِر تأ. مي ھستيی خداۀد شديي تأرِ ي نظی بیِ راستک ي یعني. صادِق ُمَصَدقم و يما عاشقِ موفق

  . ميي گویدروغ ھم م. مين شده ايما زده، البته در ذھن، دروغ

   .ميم کنيد با دروغ ترمي از آن را ھم بای شود درست و کامل کرد، مقدارینم" م را کامTين گليا
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  . مي دانیم مي کنیم، تظاھر مي دانی را نمیزيچ. ميون دOر داريلي دو م:ميي گویم، ميصد ھزار دOر پول دار

 شود که ی کنند، ما خودمان ھم باورمان مید مييم و مردم ھم آن تأي دھیگران نشان ميِم قشنگ مان را به ديگل

  . مي Oزم دارد خوديي باور و تأیباوِر مردم را برا. ِم ما قشنگ استيگل

 ی خودش را دوست داشته باشد، دروغ نمینکه اگر کسي ایم، برايم که خودمان را دوست نداري دانیدر واقع م

 یبرا. ديي گویگر دروغ نميد دي حضور شدیارينکه از جنِس ھشيشما ھم.  عاشِق خودش استیزندگ. ديگو

  .  شودید تمام مي گرفتی میت و زندگيا ھورون از آنھي که در بيیزھايه ھا، آن چينکه اتفاقات، آن ھديا

ن که اصِل ماست در ي حضور، ھمیارين ھشين، اين راستيم، حاO اي ھستی زندگۀد شديين و تأيراست" ما واقعا

  . د و خودش را حوِل خودش بتنديايرون بيد بير افتاده بايذھن گ

وسف که ما را محاصره کرده اند يبرادران  و ی مِن ذھنی و آدم ھایمِن ذھن" م که واقعاي فھمینجا ما مياز ا

  .  توانند به ما کمک کنندینم

د وشرط قبل از ين لحظه بدون قيرِش اتفاِق اي پذیعنيم ي، تسل)دي گویم ميت اول از تسليب(م يق تسليد از طريما با

م که قبل يو شی می کند، و از آن جنسیم، آزاد مي را که از آن جنس ھستیاريک مقدار از آن ھشيقضاوت، که 

  .مي شویاريم، از جنِس ھشياز وارد شدن به ذھن بود

  .مياندن خود ھستيدر حال زا.مي گردی، ميی، حوِل آن رھاارانهيھش، ارانهيھشم، ين دفعه از خودمان آگاھيا

.  دھدیز را در درون خود جا مي که ھمه چيیت و به فضاي نھایل به بي شود و تبدی که بزرگ می ایاريھش

  .  دھدی شما در داخِل آن فضا رخ می زندگاتفاقاتِ 

  . ش ھستندي ست و اتفاقات مثل ستاره ھای خالیم، آسمان، فضايم که مثل آسمان ھستيريم بپذي توانیما م

د مثل گردون، مثل آسمان که يما با. ميستيما از جنِس اتفاقات ن.  افتندیم، اتفاقات دروِن ما مي افتیما اتفاق نم

 دھند و یر را نشان ميک مسينھا ھر کدام به ما يا. مي کند، باشی نمیرويش پيو از ستاره ھا تند یحوِل خودش م

  . دي کنیدا مير شما راه را پي خود و آن مسيیاز شناسا

  

  ٣٧۴۶ تيب ، ششم دفتر ،یمثنو ،یمولو 

  گر کمالي دی از صورتیصورت

  ن ض5ليد باشد آن عيگر بجو

  .ک عTمت ستين ھم يا

.  محض استین کار گمراھيگر درخواست کمال کند، اي دی، از صورت بعنوان صورت، فُرمیاگر مِن ذھن

  .را کمال از خالق استيگر کمال بخشد، زي تواند به مخلوق دینم"  مخلوق ذاتایعني

  .ميم و جسم و صورت شديت را فروختيوسفيم، يه جذِب ذھن شدي اولیاري ما بعنوان ھشیوقت
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  . ودمتولد ش" د از زھدان ذھن مجدداي بایارين ھشيا

  . دا کنديت پي نھای بۀشيابد و ريد رشد کرده و گسترده و کمال ين تولد، بايبعد از ا

د ي را که خدا در سطحِ ذھن کاشته، بایاري ھشۀن داني ایاز نظِر مِن ذھن. د کامل شوديم باي، گلیاز نظِر مِن ذھن

  .  شودی بھترو درشت ترۀدان

  .ن، شکافته شدن استيدرزم کاشته شده ۀ ست که مقصِد دانین در حاليو ا

حواس مان به آن است، در حاِل گذر و " م که دائماين گلي ایم که تماِم الگوھا و گل ھاي کرديیما ھم ا�ن شناسا

اگر " مخصوصا. ميت اي ھم با آن ھم ھویلي اوقات خیگاھ.  از آن گل ھاستیکيجسم ما ھم .  ختن انديفرو ر

  . مي و جوان و خوشگل باشیقو

او . ديھمسرتان کمال بطلب"  مثTیگريد از صورتِ دي توانید نمي دارید که اگر مِن ذھني شوین متوجه مشما ا�

  .  دھدی را به شما نمید، برکاِت زندگي تواند به شما کمک کند که به گنجِ حضور برسینم

ت، حس ي امن، چرا به من حسی کنیچرا مرا خوشبخت نم " :دي کنیاز حاO به بعد، از ھمسرتان ِشکوه نم

  . ھاستی از طلبکاریکين ھم يا  ...،  "ی دانی، چرا قَدِر مرا نمی دھی نمیدگيت و حس به ثمر رسيموفق

 و زيپرھن يا ھمي ميسلق تي دروِن ما از طریِ اريفقط ھش.  تواند ما را به حضور برساندی نمیگريچ انساِن ديھ

  .  شودیه م زادی، آرام آرام از مِن ذھنرضا و صبر و ميتسل و ُشکر

  .  رسانندیچکدام شما را به کمال نميھ. د، ھمه صورت اندي کنیم تان که نگاه مي گلیشما به گل ھا

   :دي شوی طلبکار نمیاز کس. دي کنیم نگاه نمين گلي ایاز حاO به بعد به ُگل ھا و نقش و نگارھا

 یت و مTمت نمي شکا... ، "نرساندند  يی ما بودند و ما را به جای که رھبران مذھبیا کسانيگران، عرفا يد" 

  .  ستیِن ضTلت و گمراھيگر کمال بطلبد، کمال جستجو کند، عي دی از صورتید،اگر صورتيکن

  . م استيو توھم و تار و پوِد آن گل، گم کردن خود، در فکر یعني

  . مي بریم بسر مين گلي ایدِن ُگل ھاي و ترس  صدمه دیما در اضطراب و نگران

  . ؟"م صدمه بخورد، چکار کنم ين گلين ُگل و آن ُگِل ايا " :"م که اگر مثTيصور غرق ان تيدر ا

  .مي کنیم کمال جستجو مين گلي ایما از گل ھا

  .ستير نيم، امکان پذين گلي ایدن به کمال با ُگل ھايرس

گرِ ي دیِ ک جايد، ي کنیک قسمِت آن را درست ميد که ي دانیست ساله نداند، اما شما ميممکن است که جواِن ب

د، که شما ي دانیم" د حتماي تجربه کرده و پنجاه، شصت ساله باشی کافۀ را به اندازیاگر زندگ.  شودیآن کج م

زد، ي ریگر، به ھم مي دید، گوشه اي کنی را مرمت ميید، جايم کنيم را کامل و ترمين گليد صدمات اي توانینم

  .ديد جستجو کنيدر سطح صورت و فُرم، کمال وجود ندارد، نبا

Tستی کمال، در سطح جسم و صورت و نقش، گمراھیجستجو" اص .  
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  . مي کنیپس ما، در فُرم کمال را جستجو نم

م که در ي انتظار داری از کسیعنيم يم طلبکار کمال ھستيدين عTمت راھنما، اگر دين ھر روز، طبق ايبعد از ا

 را به ما ی، حس زندگیت، حس خوشبختيل حس امن مثیا برکات زندگيدن ما را کمک کند، يبه حضور رس

  . مي شویبدھد، آنجا متوقف م

  .  لغزش و پرتگاه ستۀانتظار، نقط

  . گر، از پول و متعلقاِت تان، مرِز لغزش استي دیتوقع و انتظاِر کمال از انسان ھا

د ي شوین ميد، خشمگيرنج ی دھد، میجه نمي شود و نتید برآورده نميگران داري که از دی توقع و انتظاراتیوقت

  . دي افتیو به تله م

  م؟ير افتاديد ما چطور گي کنیشما فکر م

  . ن توقع و انتظار استير افتادن، ھمي ازعوامل گیکي

  

  . کاردین ميِر زميباغبان دانه را ز: ميسِم دانه، گفتيدر سمبل

  چگونه؟. د و فروختنديت خود را فروختيوسفيشما، ھمه، 

  ت چه شد؟ يوسفين يا

  . جذِب فرم شد

  . ک دانه ستيت ما را احاطه کرده، ماننِد يوسفيفرم، که اِسانس و 

  .ت ما در آن پنھان استيوسفي که اِسانس و یدانه ا

  . مي کنیجاد مين دانه شکافته شود، مقاومت کرده و مانع ايم اينکه اجازه دھي ایحال، بجا

  . ن دانه شکافته شودي خواھد ایخدا م

  .  زندین است، ميِر زمين دانه که زي به ایا ضربه اي کند یِم مان را مي گلی گل ھا از مواقع،یبعض

  : ميد بدانيبا

  :ن کاشته کهيِر زميخدا ما را مثل دانه ز

  .مين شکافته شده و بعد جوانه بزنيِر زمي در ز

 زد یر انسان جوانه م زند، اگی زند، انسان جوانه نمیست دانه جوانه نمي نیزين چيد که نه چنيي گویاگر شما م

   ".نه." ...  ن نقطه از تکامل خود است؟ ينجاست، در اي اینھمه سال چرا ھنوز آدميپس بعد از  ا

  . خ مرتکب شده و نسل به نسل به ھم منتقل کرده اندي اشتباھات را در طوِل تاریکسريانسان ھا 

Tنا، خواسته و م" عرفا متوجه شده اند، مثOکندیوجه م خواھد ما را متیمو  .  
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 ٩١١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ن که نرستيکدام دانه فرورفت در زم

  ن گمان باشديچرا به دانه انسانت ا

  کدام دلو فرورفت و پر برون نامد

  وسف جان را چرا فغان باشديز چاه 

   آن طرف بگشاین سوي از ایدھان چو بست

   باشد7مکان تو در جو ی ھویکه ھا

  . مي مستقر شدی مِن ذھنۀم و سپس در دانين جھان آمدي ا بهیاريکبار بعنواِن ھشيپس ما، 

  . ِن خدا کاشته شدهين دانه در زميا

  . مي شوین کاشته ميم، دوباره در زميري میم" ، جسماردي مین تن مي ھم ایوقت

  .موOنا به ھر دو کاشته شدن اشاره دارد

  امد؟ يرون نيو جوانه نزد و به آن را پرورش نداد ين، مثل داين رفت و زميِر زميکدام دانه به ز

   ). دھدی خدا ھم به ما آب و کود م–  که آب و کود به آن بدھندیدر صورت(

  د؟يد چرا شک داري؟ شما از خودتان بپرسین شک را داري انسان اۀتو چرا به دان

 زده، من به اقت که خدا و بنده بر سرمي لی ُعرضه و بیمِن ب: " دي کنین به بعد، شما به خودتان شک نمياز ا

 ؟!حضور برسم

 .  ستین تصورات مِن ذھنيا

 يیجا". اقت ندارم يمن ل: " دي گوی ِکشد و می شود، عقب می ميیکتاي یِ دن به فضاي صحبِت رسی وقتیمِن ذھن

  ".ست ياز من بھتر ن: "  شودی دھند فرعون میش مي را نمایگر که مِن ذھنيد

  . ھر دو غلط است. نه

اقتِ متولد ي ما انسان ھا لۀ ھمیاما از نظِر زندگ. ن تعادل حفظ شوديد ايم و باي داريیا ھم جیما در جھان ماد

ست، ي نی اَبَر انسانین مقوله ايم و اي را داريیکتاي یشدن از ذھن و زنده شدن به حضور و وارد شدن به فضا

 ست که بچه چھار یِ عيبحالِت ط.   ست که از شکم مادر متولد شودیعي که طبی ماست مثل بچه ایعيحالِت طب

ک بچه ست که خودش خود را ي یِ عيفتد و حالت طبيکباره به راه بيرد و يز را بگي مۀدست و پا راه برود و کنار

  .ک بچه ست که زبان باز کندي یعيرد، حالِت طبياد بگيراه ببرد و راه رفتن را 

  . مي کنین کارھا را ما نميا

دا يت پي نھای بۀشيوسف بگذارند، از شکم ذھن ھم متولد شود و ريران  بشر است که اگر برادیِ عيپس حالِت طب

  : زندیموOنا مثال م. کند
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  کدام َدلو فرو رفت و پُر برون نامد؟

  . شودیپُر م" د؟ حتماي آی شود و باO نمیم، پُر نمي فرستی را که با طناب به ته چاه میَدلو

  : مي رویما ھم دو بار ته چاه م

 ی ما در آن مۀوسف ھمي، توسط برادران ین ده، دوازده سالگي ست که در ھمی در چاِه فکرن بار افتادنياول

  . مياُفت

  .  شودی کاشته می زندگۀن، در باغچيم و جسم مان در چاِه زميري می ست که مین چاه ھم وقتيدوم

  . يیآي و باO بی که رشد کنی شوی کاشته ميی، جایرا ھستينگران نباش، تو از جنِس نام

 ید، آنطرف باز ميم برداشتي گلین جھان و گل ھايد، اگر چشم را از اين جھان بستيشما اگر دھاِن تان را از ا

  .دي کنید، درآن سو باز ميکن

 ی مان آغاِز به کار میر جسماني غیم، حس ھاي کنی مھار می مان را با آگاھی و مادی جسمی حس ھایوقت

  . ميني بی فرا جسم را میده ھايناد. مي شنوی را می زندگیِ صداھا و ندا. کنند

، در تمام یگر باشنده گاِن جھان ھستي و وحدت با دیگانگيحس . مي شویده ميبه سمت ھم جنسان خود کش

  . زندی مان موج میلحظاِت زندگ

شه در دسترس و يسماِن جھش از چاه ھا ھميم داشت و ريچگاه کم و کسر نخواھي ھیبا اتصال به جھاِن فراوان

    ...م ياِن سبکبار و سبکبال، ھمواره در سTممسافر

  . شودی کدام جھان؟ من باورم نم:دي پرسیم

د ھست، مادر ي بود که خورشیگر خواھي تو در جھان د:ندي که در شکم مادر به او بگویدرست مثل آن بچه ا

 .  کندی ھست، ُگل و باران و دوست، ھست، باور نمینيري و شیھست، بستن

   :نديم، بگويھم که در قالِب ذھن و در جھان فُرم ھستحال اگر به ما 

 و تعادل دارد، ی از قرار و آرامش و فراوانید، در جھاِن بزرگتريني بی که شما می، ذھنین جھاِن فُرميا

  . شودیباورتان نم

 ی بیفضا.  ستیگرين جھان در جھان ديد که اي شوید، متوجه ميني بید ميده شويياگر از زھداِن ذھن، زا

  .  و وحدتی و آرامش و تعادل و شادی و فراوانیازي نی و بیتينھا

غام ي جھاِن فُرم و ذھن بوده، گوش و چشم و دل به پیم و حرف ھاي گلیوسته چشم تان به گل ھاي چون پیول

  .  پنھان بسته بودهیھا

   ، ... از یدھانت را بست

  د،يريد، آگاھانه بميده شوييد و از ذھن زاين بکشرويم، بين گلي ایت تان را از فرم ھا، از گل ھاياگر شما ھو

   شما،یِ  فرا سوی کند، حس ھای نمید، فرقيريده و آگاه بمي ھا دست کشیت شدگيا از ھم ھويد و يريبم"  جسما
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  . شودیر ملموِس شما، به آنطرف باز مي و غیر جسمي غیحس ھا

  . ِن رقِص تو، در َجِو Oمکان استداي تو، میِ باي زیان تو و نواختِن آھنگ ھاي تو، بیِ  و ھویھا

  . ن لحظه ستي ايیکتاي یِ َجِو Oمکان، فضا

 ی پندار مۀران، پردي ای ذھن را عرفاۀن پرديا.  دھدیم که ذھن به ما نشان ميده اي چسبی حال، ما به اقTمیول

م، نگاه و با يدارش رو ي ست که ھمواره آن را پیميده به گلي چسبیر و فکرھاي پندار ھمان تصاوۀپرد. نامند

  . مي کنیخود حمل م

 یم مان در حاِل کنده شدن است، بجاي گلیم که اگر گل ھايري گیاد مين مطلب را يامروز حداقل از موOنا ا

   :ميم و تأمل کنينيدن، آرام بنشين پريي و باO پایه زاريگر

  ". ما جوانه بزند ۀد که دان خواھیم.  ما را بشکوفاندۀ خواھد دانی میم و زندگي ھستیارياز جنس ھش" 

  !  کمرت شکست:ندي گوی که میدر پاسخ به مردم

  . دي دنبال کار خودتان برو:دييبگو

  .دي زنی، جوانه متوکل و ميتسلبا . ديِن خدا کاشته شده ايد که در زمي بودیشما دانه ا

  .ارانه ستي حضوِر ھشۀن جوانه، مقدميا

 تکامِل یِ عيست، حِق شما و روال طبي نيی استثنایِ مختِص آدم ھا. دياقت اش را داري که لیارانه ايحضوِر ھش

  .  دھدی نشان میک عمِل اَبَر انسانين کار را ينکه ذھن ايولو ا. شماست

  . شودید، متولد ميده که شما ھستي انساِن به حضور رسۀلي بوسیِخَرِد زندگ

  . دي کردین برنامه گوش نميوگرنه به اد، ي حضور زنده شده ایِ اري از ھشیشما ھم تا به حال به درجه ا

 که يیدادھاي، به روی معمولی به دردھاین آموزش ھا، حداقل، پس از مدتي ایريگين برنامه و پيبا توجه به ا

  .دي زنی رنجانند، لبخند می دھند و شما را میدر خانواده رخ م

 کند و برکت ی خود ش را در شما برقرار م). ..ز بگنجد ين بحر ھمه چين بحر در ايدر ا(ج آن فضا ينکه بتدري ایبرا

 شود، مردم به شما ی عمِل سازنده می، مبنایاريزد، فکر، سواِر بر ھشي ریاش را به فکر و به عمِل شما م

  .  کنندی گذارند و در رابطه با شما، رفتارشان را عوض میل شما احترام ميتوجه و به اعمال درست و اص

 ی خبر... و ی، کم تحملینه و واکنش منفيزه، کي ، ستی افراطیشما از دعواھا ۀد که در خاني شویمتوجه م

  . جوشدین برکات از اعماق وجوِد شما ميا!.  کمتر شدهیليا خيست و ين

   :دي ست که شما بدانین ھم مطلبيا

  .ميماھم باغبان و پاسبان. ک پاسبان استيک باغبان است يخدا 

  ). مي کنی می و پاسبانینت و باغباني ز،یاري ھشیچمِن سبِز لحظه را با ُگل ھا(
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  ٢۵١٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو   

 یارم پاسبانستيغ5م پاسبانانم که 

  ی چو ماه و اخترانستیزي و به شبخیبه چست

  یارم باغبانستيغ5م باغبانانم که 

  ی چو شاخ ارغوانستيی و به رعنایبه تر

  ب است تا باشدي وگر عیبي عینباشد عاشق

  یب دانستيارم غيب دان آمد و يکه نفسم ع

. ديت را دارين خاصيشما ھم ا.  کند، پاسبان استی که محافظت مان میست و کس که ما را کاشته باغبان ایکس

ِز شما از موضعِ سفارشات و يپرھ. دي کنی تان را قبول میاري ھشی و پاسبانیشما باغبان. ميما از جنس او ھست

    .دي واقف ا آگاھانه،زِ ي پرھیبه ضرورت و دستآوردھاست، بلکه يگران ني دیاندرزھا

.  کشاندی می مِن ذھنۀ ھا، حرص ھا و طمع ھا، ما را به محدودیت شدگين ھم ھويکه ھر کدام از اد ي دانیم

، به شما ی و ِخَرِد زندگی، آرامش و شادید، برکِت زندگي بمانی مِن ذھنۀد، اگر در حصار و محدودي دانیم

د، ي که دنبال آن ھستیتيفيبا ک یِ د، به زندگين جھان درد خواھد آفرين در ايبنابرا. دا نخواھد کردي پیدسترس

  . ديد رسينخواھ

ن ي ست، نه به اینيل که از اوامِر دين دليد، نه به اي روین دنبالش نمي نخواھد داد، بنابرایحرص به شما زندگ

ل که شما ا�ن ين دلي رود، بلکه به ایم ميل که اگر مردم متوجه حرص زدن ام شوند، زشت است و آبرويدل

   :ديده ايفھم

 ی جسمیاري ندارد، شما را در مداِر ھشیشه در اصِل زندگيد، چون ريکه َولع و حرص را دنبال کنيصورتدر 

 یت نميفي با کی گرفته خواھد شد، به جھِت زندگید، با ُچماِق زندگيآوري دارد، آنچه را ھم که بدست بینگه م

 که ی فُرمی بیِ ارين ھشيپاسباِن ا. ديز، شما پاسباِن خودتان ھستيد، پس مجھز به پرھي رسید، به درد ميرو

  . ديکسب کرده ا

 به دام یِ اري ھشید، مقداريري پذید وشرط مي قین لحظه را قبل از قضاوت بيد و اتفاق اي شویم مي تسلیوقت

 یارين درجه از ھشيد که ھميد، اما آگاھيارانه درد بکشي ھم ھشیممکن است مقدار.  شودی شما، آزاد مۀافتاد

  .  شما و منشأ خرد و اصِل شماستيۀرماحضور، تمام س

، مثل ماه و یزي و شبخیرکي، زی که در ُچستیپاسبان.  اِر من پاسبان استينکه ي ایمن غTم پاسبانانم، برا

  . اختران، ماه و ستاره گان است

 یِ زش از فضاي شب، در خیزش از فضاي، در خیزيد، در شبخين پاسبان، که شما ھمان ھستي، این زندگيپس ا

  .  کندیدار ميذھن است، خودش خود را از شب و جھل و ذھن ب
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  .گران نگذارند و مانع شونديا دي. ديد، مانع شويد ھم نگذاريشا

  . ميوسف ھستيم مثل برادران ي داری مِن ذھنیگران، وقتيرا، چه ما، چه ديز

 ما را، جھِت جوانه ی مِن ذھنۀ داننکهي ایاِر ما باغبان است براي" واقعا. ارم باغبان استيمن غTم باغبانانم و 

  . ، کاشتهیاريزدِن ھش

د و پرورِش مان ي ُچماق، آب و فرصت و فراست و خورشی خشم و بیِف ما، با صبر و در انتظار، بيباغباِن لط

   :دي پرسی  م... دھد، یم

  .  ؟"! کند یم ام را مي گلیپس چرا گل ھا" 

  !. ستي وصل نیچ نقطه ايبه ھ!.  وجود نداردیميگل" م که اصTيستينکه ما متوجه ني ایبرا

رش است، حد ي، قابل پذی، تا حديین نَفس، تا جاين توھم، ايطبق لطف و َکرِم او، ا. ش توھم انديم و نقش ھايگل

  ؟!دي چه تا ھشتاد سال، در قالب و دانه ای شکفتن است، اما شما براۀ که Oزمیزانيو م

  !. د؟ي دھی امان را ادامه می، اقامت در زنداِن بیچرا با مفلس

 نداشت، ید ثابت بود و غروب و طلوعيکه که خورشيد، در حالي نود سال، در ھر طلوع و غروِب خورشیط" 

 که در يیبايام دادم، در انوارگرم و رقصان و زيده شد، پي چیگري پس از دیکيم که ي گلی دادم، با نقش ھایاميپ

بِ ي خشک و برھنه، با صدھا سیامت دادم، با خنده ام بر شاخسارياه و سخت و سرد نھادم، پي سیزميتکه ھ

د، با ي دمی که به قطره اید، با روحيچين پي که در فرِم جنی ایاري که از آنجا آمد، در ھشیک دانه، با ِعطري

 یامت دادم، که بدنبال تو، بدنبال خودم، دست از َسِر تو بر نمي  پ... که از اعماق وجودت برخاست، ینيطن

 یِ  لعل و دامِن سبِز چمن و بلند پروازی من تا تو، از سختۀ، از فاصلی و دلتنگيی برھوِت تنھاتو از. دارم

 ۀ، نغمیبا و آواِز مني، تو ارتعاِش زی گنبِد آراِم بلند، سفر کردۀ بر فراِز آسماِن بخت، تا دروازيیايمرغاِن در

، تو در من و "*یحِ باز َمصلوِب منيمس"، ی راِه منۀ، راھبی، طرح و مقصوِد منی، ِمھِر من و ُمھِر منیتاِر من

   ".یارجع ...، یھم تو من

  .من باغبانم، دانه کاشته ام

  . ل به درخت شوندين کاشته تا تبديِر زمي ده ھزار دانه را زید باغبانيفرض کن

   :نديدا نکنند دانه ھا بگوينھا پرورش پيچکدام از ايھ

  !. ستین باغبان چه باغبانيم، ايم، درخت نشويم، رشد نکني جوانه نزنچکداميم و ھيد مقاومت کنيبا

  !.دي کنیت نمي را رعاید که قانون زندگي ھستيید که شما چه دانه ھاي گویباغبان نم

  .ديد رشد کنيشما با :یطبِق قانوِن زندگ

  !. د؟يپوسن بيِر زمي در زید ھمگي خواھیم!. د؟ير پا بگذاري را زید قانوِن زندگي خواھیشما م

  .مي کنیجاد ميِر رشِد ھم، مانع ايما در مس.  مينکار را کرديما ا
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م، دنبال درد ي کنیم، حسادت ميگر داريکديل به کنترل يم، تماي کنی، در کار ھم دخالت می در جھِت منفیھمگ

  . اندازدیر مي حضور را به تأخیاريدن به ھشي که رسیمجموعه عوامل...  م، يگر ھستيکديدادن به 

  . ف مثل شاِخ ارغوان استيبا، نرم و لطي ھم تَر و ھم زيیاِر من به رعناي

. ستيب نين عيا. دي شویکيده شده و با خدا يي شما از ذھن زا:یعني یست؟ عاشقي چیست، عاشقيب ني عیعاشق

  . ب باشديع. ب است، باشدين عيُخب اگر ا. ب استين عي ا:ندي گویوسف، مي، برادران یمِن ذھن

  . ب استيب دان است، منبع و مخزِن معاي دانم که نفِس من عیم. ستيب نير به وحدت برسم، عمن اگ

 صد یاگر کس. ميم، َعطَِش انتقاد داريص مردم ھستيافتِن نقاي یِ ما دائم در جستجو. ن استي نقص بیمِن ذھن

  . مي برین مير ذره بيب را زيب، ما آن پنج عيت و نکته مثبت دارد و پنج عيمز

 دارند؟ چه یبين آقا چه عين خانم، ايش کج است؟ اي دارد، کجایبي چه عیند کي کند که ببی نگاه می ذھنمنِ 

  . دارند؟یاشکال

ن ي اۀھم. ار استيزھا، ناخودآگاه و نا ھشين چي نسبت به ایمِن ذھن "واقعا. ميري گیراد ميم و اي کنیقضاوت م

گران يسه، متشخص تر و باOتر از دي را مطرح و در مقان است که خودي ای ھا برایريرادگي ھا و اینيب بيع

  ست؟  ي بشر نیِ تِ بدبختيِض ذلت، نھاين حضيم، ايش دھينما

  :مي شویا�ن متوجه م

  .در منظر است ی زندگیدن به فرم ھاي کمال بخش،"اصT. مي کنیت مي را تقویم، مِن ذھنيني بیھر وقت نقص م

، البته که !م؟ي کنیدگي، سرو وضع و بدن مان را رس!م؟ي سرو سامان دھ رای زندگید فرم ھاي ما نبا:دي پرسیم

Tردي پذی فرم از آنجا کمال م.دن به فرم استي کمال بخشی، برایاريآن برکت، آن ھش" درست است، اص .

.  کندیتن تان را سTمت م.  بخشدی شود، به آن کمال می می به فکر و به عمِل شما جاری وقتیخرِد زندگ

   :م کهين قرار را با ھم گذاشتيا!. م؟يي گویپس ما چه م. دي کنین فکرھا را خلق مي و سازنده ترنيبھتر

  . ميني نشیکار نميب. ھر لحظه. مين عمل را انجام دھين فکر، و بھتريزاِن حضور، بھترين ميھر لحظه، بھتر

 ذھِن ھم ۀ از محفظیاريقدار ھشک ميم و ينکه جوانه زديھم. مي ست و ما دانه ایار مھرباني باغباِن بسیزندگ

. ميپاسبان. ميما ھم باغبان" مآO. مي شویل مي خود به باغبان تبدۀده شد، ما ھم به نوبيي، زایت شده و جسميھو

، ی تَرۀد، به جنبي دھیگران بزند که چرا فTن کار را غلط انجام ميست که ُچماق بردارد و به دي نیپاسبان کس

  .مي و رشادِت محافظ و نگھبان ھم نگاه کنيیباي، زیي و رعنایندگيرطوبت و زا

  .  کندی شناسد، عمل نمی را نمبودنو چون خودش . گران را اصTح کندي خواھد دی میمِن ذھن

  . گران را عوض کنميت ام را حفظ کنم، دي من من:دي گوی میمِن ذھن

م در خانواده، آنجا که بچه ي توانیما نم. ميد خودمان را عوض کنيگران عوض شوند، بايم دي خواھیما اگر م

  . ميي شوند، ھمسرمان آنجاست، دروغ بگویمان بزرگ ميھا
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  . ستي بگو ن:مي گوی زند، مِن پدر، به بچه ام می زنگ خانه را میکي

 ید باغبانيبا"  خواھم باغبان باشم، واقعایمن اگر م. ب، در حاِل آموزِش دروغ به بچه ام ھستمين ترتيو به ا

 ی دی خوب است، سیلي من خۀ زن و بچین گنجِ حضور، برايند که اي گوی ھا میبعض. ن باشميتراس. کنم

  .  کنمیخودم بلدم گوش نم. د که آنھا گوش دھنديبفرست

  . نه برخورد، درست است؟ ۀوين شيا ايآ

  . ده شودييد زاي باین مِن ذھني دارد و از ای، مِن ذھنی، ھر مردیھر زن

ک يد، البته خوب است که حداقل ي داری شما مِن ذھنی شما گوش کردند ولی و بچه ھا ھر چند خانمِ :ميي گویم

م و متوجه يم و معلِم درد باشيت نکنين رواست که ما خودمان رعاي ایده باشد ولينفر در خانواده به حضور رس

م، آنموقع از بچه مان ي کنجاديم، فکر و عمل را ايجاد کني را ابودند در خودمان يم که ما، اول و باي نباشمھمن يا

  .  کندی ست، کار نمیوه که مختِص مِن ذھنين شين است که اي ھمیم، برايانتظار داشته باش

  

  : کندی برخورد صحبت مۀوين شي ایراِت منفيم که از تأثي خوانی می از مثنویقصه ا

خوب و با گفتاِر خوب با بچه ت يما با ن.  شودیک دفعه آتش، شعله ورتر ميد، يزيبر  آتشیِ  شما آب را رویعني

  ... ". م، يم، بلدين راه را آمده ايشرفت کن، به نفع توست، ما ايدرس بخوان، پ " :مي کنیمان صحبت م

نکه به حرف مان گوش دھند و سراغ درس يم، عوِض ايي گوی مان، ممنم، با يي گوی نمعشقاما از آنجا که با 

.  دھندیبه حرف ما گوش نم.  دھندی کنند، واکنش نشان میتراض ماندازند، اعيشان بروند، خردشان را بکار ب

  . مي شانس ندار:مي کنیتعجب م

 ی صحبت میت شدگيگاه ھم ھويم، از پاي داریت شدگيم، ھم ھوي خودمان کار نکرده ایکه، ما رويدر حال

م، عشق ي کنین عمل نممثل باغبا. مي را که مثل شاِخ ارغوان است، نداريی و رعنایآن تَر. ميعشق ندار. ميکن

 . ميندار

  ب است تا باشدي وگر عیبي عینباشد عاشق

  یب دانستيارم غيب دان آمد و يکه نفسم ع

  . ب دان استي لحظه، غيیِ کتاي یاِر ما، از آن فضايب دان و ي، عیعقِل مِن ذھن

م و ي مردم را عوض کنمي توانی ميیب جوي، با کنترل، با دعوا و عیم که با انتقاد، با بدُخلقي کنیما فکر م

  .مياوضاع را بھتر و سر و سامان بخش

  .ی اوِل مثنوۀت از قصيچند ب.  خوانمیتان ميع براي از دفتراول است، سرین قصه را که قسمتيا
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  . دي آین جھان مي به ایاريھش.  شودی از مادر متولد میعني.  رودی، به شکار م)ديکه شما باش( یپادشاھ

  . مي ست که بافتیمين گلين ذھن، ھمي، ھمین مِن ذھنيزک ھمين کنيا.  شودی میزکينن پادشاه، عاشِق کيا

 یزک را مي که کنیادمان باشد، موقعي. مي خریزک را ميم و کني شویزک ميک دل نه صد دل عاشِق کنيما 

  . ميفروخته باش ت مان رايوسفيم، احتمال دارد که يخر

  .مي فروشیم آگاھانه، مد ھي، شا"بعدا" ت مان را ھم احتماOيوسفي

، ین جھاني ایده ھاي پدیم و سپس روي روی ذھن مۀده شده و به Oني تنی، تار و پوِد دانه گیارين ھشيابتدا دوِر ا

  . مي چسبیم و به آنھا مي شویمتمرکز م

   :مي دادیاد ميمان ي شد، اگر در خانواده به بچه ھای، اگر به ما کمک میدر نقطه عطف

 و حس ی شوی آنھا مۀفتي که شیت ھا، متعلقاتيزھا، موقعيچ.  اندی موقت و ذھنيی مقوله ھات،يرقابت، من" 

، به آنھا و به خودت افتخار ی آوری و بعد بدست شان می کنی ات را در آنھا جستجو میت و حس خوشبختيامن

را ھستند و پس از  و گذیموقت" تاي که نھاید بداني، بای شوی میکيت، ي، به اصطTح با آنھا ھم ھوی کنیم

 در ی ھر کاری بری لذت میني بی شاخه گِل رز را می رنگ و بویوقت" مثT.  دادی از دست شان خواھیمدت

  . ستي که ماندگار نی دانی اما می دھی آن انجام میرابطه با حفظ و نگھدار

 یواکنش نشان م. دي آی و دردت می شوی، ناراحت می که بدست آورده ايیزھايک از چيبا از دست دادِن ھر 

دارند و ي، فرم ھا ناپای که طبِق رواِل مسلِم زندگی مطمئن باشیاما وقت... ، ی شوی معترض می، به زندگیدھ

 ی و با مسائِل مختلِف زندگی خودت را بشناسی توانی روند، بھتر می از دست میدر مراحِل مختلِف زندگ

  ".... ، ی بپردازیقي و حقی اساسیشيره اندتت به چاي و امنی کسب حس خوشبختی و برایبرخورد کن

  .د آماده شان کردين مطالب را دارند و باي ایريادگيبچه ھا، تواِن درک و 

  

 یض ميزک مريرد، کني خواھد از او کام بگی می وقتی خرد ولی شود و او را میزک ميپادشاه، عاشق کن

م، گسترش اش ي بافیم را پُر نقش و نگار مي آن گلد که تار و پودِ يني بیا مرد، ميدر رابطه با ما ھم، زن . شود

  .مي د ھیم

 و رفاه آن بھره مند يیباي خود استفاده کرده و از زمنِ م از آن بعنوان معرِف ي خواھیم و مي کنیبه آن افتخار م

م علت ي توانینم(. ميريمان کام بگيم از دست آوردھاي توانی دھد که نمی رخ مین زمان، اشکاOتياما در ا. ميشو

  ).ميص دھياشکال را ھم تشخ

   :ندي گویدکترھا م.  دارندی ھستند  مِن ذھنینين دکترھا زميا.  فرستدیباOخره، شاه دنبال دکترھا م

  .مي کنیزک را مداوا ميبه تو کمک و کن. ميح ھستي، مسیک از ما در شفا بخشيھر
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 اگر خدا یعني آنکه به انشاءهللا، ی کنند، بیم خود،  شروع یِ  و دانِش ذھنی بر مِن ذھنیزک را متکي کنۀمعالج

  . داشته باشندیبخواھد، نظر

  . ض شدهي که مریزکيم و عاشِق کنيما ھم شاه ھست

Tِط يمح.  شودیض مي ِکَشد که درخانواده، رابطه مان مری نمیطول. مي، عاشِق ھمسرمان، ازدواج کرد"مث

  .زهي و ستیخانه، پراز رنجش و گرفتار

 ام آنطور که یستم، زندگي نیم، راضيست، اختTف داريِن مقابلم خوب نيدر، مِن ھمسر، با طرف مِن ماۀرابط

  . ض شدهي رود، خTصه، رابطه مان مریش نميتصور کرده بودم، پ

ن روابط ي خواھند به تو کمک کنند و ای که می ست و کسانیتِ جسميزک، ھوين کنين رابطه، اي ایضيِل مريدل

 ات که از اعماق وجود ت ی دارند و تو ھم از ھمان ابتدا، با توقعات و دانِِش ذھنمنند، را اصTح و شفا بخش

   :يی آنکه بگوی چون و بی بیِ  اعتقاد به مداوای و بیت گر نبوده، شروع کردي ھدایامده و دانشيرون نيب

  !. ی ادامه داده این جھاني ایاگر خدا بخواھد، با علت و معلول ھا

ن لحظه ين لحظه ست و تو ھمواره در ھميشه ھمي که ھمی، و بدانیم باشين لحظه تسلي ایعنياگر خدا بخواھد، 

دار ي بی را حس و انرژی تا عشق و خرد زندگی شوی زمان میت و بي نھاین لحظه از جنس بي و در ایھست

  . یز کمک کنيگر نيق به باشندگان دين طري تو در جھان پخش شود و از اۀکنند

  .  شودید و در امور جاري مان باز و به کار آی، به زندگیاري ھشیِ  که دست خدا، پایھدر واقع اجازه د

  .يیبگو" نکه لفظاينه ا

  .زک با عقِل ذھن شان آغاز به کار کردنديباِن کنيطب

  .  انشاءهللا:ميي گویم ميق تسليزک، ھر لحظه از طريم و عاشِق کني مان ھستی مِن ذھنۀز که ا�ن در Oنيما ن

  ...دا بخواھد و اگر خ

 به زبان انشاءهللا ید و دل تان جامد شود وليست که شما چشم و گوِش دل تان را ببندي درست ن:دي گویموOنا م

  .مي کنینکار را ميما ا. دي کار کنین جھاني ای علت ومعلولۀد و در دل، با رابطييبگو

  

  ١۵۶٣ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ان ھندوستان ھنگام رفتن به تجارتيطوط  غام داد بهي او را پ محبوسی طوطی بازرگان کقصهٔ 

   عجب آن عھد و آن سوگند کو؟یا

   آن لب چون قند کو؟یھاوعده

  !.دم؟ين گفتاِر شما شنيري که از لباِن شيیکو آن وعده ھا!. شگفتا آن عھد و سوگند کجا رفت؟

  ؟ یشما ھستم؟ تو خوِد من ھست یِ  من خدا:دهياو از ما پرس. مي، با خدا، عھد بستیما با زندگ
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  .  بله:ميما پاسخ داده ا

  . ین جزو من بودن، از جنِس من بودن را حفظ کني کنم که تو ایاو گفته که من کمک م

  پس کو آن عھد؟

  ستيگر ِفراق بنده از بد بندگ

  ست؟ي پس فرق چیچون تو با بد بد کن

 باز یقي محبوب حقیتان، ناگھان خطاب را به سوان نقل داسينست که در مي موOنا ایاني بی از روش ھایکي

   :ن موارد استي از ایکيت فوق يب.  راندیده بر زبان مي باطن و قلبش جوشۀ گرداند و آنچه از چشمیم

، پس ی عوض دھی را با بدین فراق گشته ام و تو بدي ام، دچار ایف بندگياوردن وظاياگر من بر اثر بجا ن

  ت؟سيان خداوند و بنده چيفرق م

  :دار کردِن ماستيموOنا، در حاِل ب

  . ماستیِ  ست؟ بله از بد بندگی ما از خدا، از بد بندگيیا جدايآ

  . مي کنی مان نگاه میِم توھمي گلی نشسته و به گل ھایبا مِن ذھن

  . ميم، از فرم ھا بطلبينکه از خدا بخواھي ایِ  را بجای ست که زندگین بد بندگيا

  . وان استيزِ ما با حي آزاِد ما وجه تماۀ اراد.مي آزاد داریما اراده ا

  .  مين است که قدرت انتخاب داريِت ما ايتماِم مز

  .اش را ادامه دھد" تي آزاد، منۀ که در ذھن افتاده انتخاب کرده با ارادیحاO کس

  . برگرددی زندگی تواند دوباره بسویدار شود، مياما اگر ب

   در خشم و جنگی که تو کنی بدیا

  تر از َسماع و بانگ چنگرببا ط

ن تر از يز تر و دلنشي من شوق انگی، برای کنی که تو به گاِه خشم بر من ميی و جفای، ھر بدیقي محبوب حقیا

  . ِز چنگ استي شورانگۀدن نغميشن

   :در غزل ھم گفت

 از وجودم یقسمت، یزي ام، به جانم زھر بری و آگاھیداري بی کنم، برایچنانچه حواس ام پرت شود و بد بندگ" 

  ". رتر است ين جھان است، دلپذي که در اینديز خوشاي چنگ، از ھر چیِ دِن آوايم از شني، برایرا بِکن

  . ی، مرا متولد و آزاد کنی خواھیرا ميز

  . ماستیداري بی براینھا ھمه عTئميا
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  تر تو ز دولت خوبی جفایا

  ترو انتقام تو ز جان محبوب

 تو یباتر است، چنانکه تTفي، زی و دولت و ثروت ظاھریويق دني تو از شانس و توفی، جفایقي محبوب حقیا

  .کوتر و مرغوب تر استي، نیاز جان و عمر و زندگ

 کند و در ین جھان تعجب مي ایزھايذھن از گذرا بودِن چ. مي شویدار نمي ادامه داده و بی مِن ذھنیِ ما در واد

  ؟!ردي گیمزھا را از ما ي ست که چرا خدا چیشگفت

   : دھدیزھا، ھشدارمان ميکه گذرا بودن چيدر حال

  ".ميآن" وجود دارد، که یرين و دائم و نامتغي راستیدر ما عنصر

  . مي کنی میزھا را جفا تلقين رفتن چيم و زودگذر بودن و از بيري گیغام را نمين پيما ا

م، و ي خواستیم از او زندگيدين رونده بود چسبي که از بیزيبه چ.  ماست)ميعدم تسل( ی و بد فھمین بد بندگيُخب ا

دار يرد که بي گیم را مي گلیم؟ گل ھايدار شويد بيال و توھم اند، نباينھا خيا. مي ترسی روند مین ميچون از ب

 یه است، براي کند بد و انتقام و تنبی دھد و ذھن قضاوت می شما رخ می که برایداد و اتفاقيھر رو. ميشو

  .  شماستیداريب

  .  ھم وجود دارد و با شما لج افتادهی ذھنیک خدايد و يک بنده ھستيست که شما ينطور نيا

رد، ھر چه ي گیتان را مي ھایگر از خواستني دیکيد، ي کنی میرد، ناله زاري گیتان را مي ھای از خواستنیکي

 ی و دردیتياھد گرفت و نارضاشتر خويرد، بي گی ھا را مین دلبستگيد که چرا ايد و نفھميداد کنيشتر ناله و بيب

  .  اندازدیر مي را به تأخیداري پوشاند و بی را میام زندگي کند بلکه پی را حل نمید، مشکلي کشیرا که م

  . دي شنویام را نميد و پي کنی باز توجه نمی شود ولیم شما کنده مي گلی گل ھایگري از پس از دیکي

 یم نمي باز تسلید وليري را نگیان زندگي عبور جرید و جلوي شوداري دھد که بیم ادامه مي گلیدن گل ھايبه چ

  .  با من لج است:ديي گوید و ميشو

من .  وجود نداردی من" اصT. ستيش ني بیال و توھمي، خمنچون آن . د، لج استي که داری" من"با آن . بله

  .  ست سال، نه ھشتاد ساليال، ب، نه سال، ده سمن ۀدان.  شدیده ميچيد شکافته و در ھم پيک دانه بود که باي

  نست نورت چون ُبود؟ينار تو ا

  ن تا خود که سورت چون ُبود؟يماتم ا

 و جشن تو چگونه ینست، پس شادينست، پس فروغ لطفت چگونه است؟ اگر سوگِ تو اي قھرت اۀاگر شرار

  ست؟ 
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ده و با آنھا چنان ي به آنھا چسب  کهین جھاني مرفه و لذت بخش ایده ھاي ما، پدیم ما، مِن ذھني گلیاگر گل ھا

 ماست، یکبختي نۀم، اما در نظر تو چون نار و سوزاننديم از دست شان بدھي خواھیم که نميمسرور و خشنود

، چگونه خواھد ی ما مقدر کرده ایم مان، برا ي گلین گل ھايگزي که جای، عشق ابدیپس نور، شکوه، شاد

  . ؟!بود

 شوند، بزم و سور و ی ما، در منظِر تو، ماتم محسوب می ھایخشنود و یش و خرسندين عي اۀاگر مجموع

  . ؟!، چه خواھد بودیديسته و سزاواِر ما دي که شایافتيض

د و ي آیم خوشمان ميد، از توھم گلي آیما از نعمت ھا در ذھن خوشمان م.  نار و جھنم استیھم مِن ذھن" واقعا

  .؟! چگونه خواھد بودن است، سور تويماتم تو ا. مي کنی میش شاديبرا

ق ما ي و آرامش اش را از طری شده و شادیکي يیکتاي یم کنده شده و با فضاين گلي ست که ما از ایسور موقع

  .  کندیان ميب

  از ح5وتھا که دارد جور تو

  ابد غور تويوز لطافت کس ن

 تواند به ُکنِه وجوِد ی نمی که کسیفي تو چنان پر لطف است که به وصف در نگنجد و تو چنان لطیقھر و جفا

  . تو رسد

  . به ُکنه لطف تو راه نداردیم و فکر کسي خبری که جور تو دارد، بيی ھاینيريپس، از حTوت ھا و ش

  نالم و ترسم که او باور کند

  وز کرم آن جور را کمتر کند

 ام یا نشان ناخشنودم را باور کند، ناله ام ري، ناله ھایقي ترسم که آن محبوب حقی نالم و می او میاز جفا

  .غ دارديش را از من دري خوی، جور و جفای و مھربانی بزرگواریمحسوب دارد و از رو

 حد و حصرش، آن بزم و ی مرا بشنود و باور کند و از لطف و َکَرِم بۀگر، مبادا غم و اندوه و ناليبه عبارت د

 ی و توھمیالين خواِب خيگذارد که به اغ کند و بيد، دري دی را که سزاوارم میافت و آن عشق ابديسور و ض

  .ادامه دھم

فتد ي بیم اتفاقاتي خواھین جور کمتر شود، ميم که اي خواھیم، اما نمي ھم ناله کنی، ولو کمیداري بیبا درصد کم

  . مي و در خواب بمانیم در مِن ذھني خواھینم.  ھا را به ما نشان دھدیت شدگي، ھم ھویقيو به طر

   لطفش بجدعاشقم بر قھر و بر

  ن ھر دو ضديُبواْلَعَجب من عاشق ا

 ین ھر دو ضد عشق ميشگفتا که من نسبت به ا.  ھستمیقي که من عاشِق لطف و قھِر آن محبوب حقیبراست

  .  ناظر بر مقام رضاستیات جملگين ابيا.  عاشِق لطف و قھر او ھستمیعني. ورزم
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له ين وسيدق، طلب و ُخلوص عشق است و معشوق بدن مسلم است که  قھر و بT َمَحِک صِ ي ایدر عالم عاشق

  . نھد و چون عاشق بر بT صابر باشد نقد وجودش آشکار شودی امتحان مۀعاشق را در بوت

  .  به قھر و به لطف اش، به ھر دو عاشقم:ديي گویشما م

 از جنس ب است که شما اگريعج. ردي گی را میزي با چیتيا به قھر، ھم ھوين لحظه، معشوق از لطف يا

د و ين اتفاق بد است، شما خوشحال ھستي کند که ای افتد وذھن قضاوت می را که مید اتفاقي حضور شویاريھش

  .  رضا ستین مبنايا. ديفتد باز ھم خوشحال ھستياگر اتفاق خوب ب

ھا د که از فُرم يده اي رسیدارينش و بين بي شما به ایعني. ت استيش، رضاي از خاصه ھایکي حضور یاريھش

د که فٌرم ھا و صورت يد، توقع نداري خواھیت نمي، ھویشاد. دي ھستیراض. دي خواھی نمیو صورت ھا زندگ

ر به لطف و به قھر ي را که ذھن تفسیزيست که اتفاقات چه ھستند، ھر چين مھم نيف کنند، بنابرايھا شما را تعر

 ی در بر دارد و لطف اش ھم نعمتیاميرش پد که قھي دانیم. ديعاشق ھر دو ھست. ستي شما مھم نی کند، برایم

  . نطور استيشه و ا�ن ھميرا در بر دارد و ھم

 را ید که اگر قھرش آمد شما آن انرژيري گیاد مي خواند و شما بعنوان عTمت راھنما یت با غزل ما مين بيا

   :ديي گوید و مي کشیارانه ميد و درد ھشي کنینوش جان م

 ام يی شده بود، گرفته تا راھنمایه گذاري از وجودم در آن سرمایت ام بود، قسمتي را که ھم ھویزي، چیزندگ" 

.  امی کوبم و راضیوار نمي کنم، سرم را به دی نميی کنم، مظلوم نمایخود را در دردھا و در فکرھا گم نم. کند

ارانه ير، آرام درد ھشاينا و ھشي کند، بی مین رخداد را ظلم خدا تلقي ام غالب است و ای اگر ھنوز من ذھنیول

  .  کوتاه ستیليارانه مدتش خيدرد ھش".  کشم یم

  ن خار در بستان شوميوD ار ز

  ن سبب نا7ن شوميھمچو بلبل ز

  د دھانين عجب بلبل که بگشايا

  تا خورد او خار را با گلستان

  ستين نھنگ آتشين چه بلبل؟ ايا

  ستيجمله ناخوشھا ز عشق او را خوش

ش بروم، مانند بلبل که ي و آسایزم و به بوستان و گلستاِن راحتين خارستاِن بT بگرير من از ابه خدا سوگند، اگ

  . دھمیده ناله و فغان سر مي رسیخته و به راحتياز خار بT گر

. ردي جفا و بT را ھمچون لطف و صفا بپذیعني. د تا خار و گل را با ھم بخوردي دھان بگشاینکه بلبليشگفتا از ا

ده اش ي خزان بر آن نتاخته و زرد و خوشیِ غماجي خواھد که ی می بوستان را تا موقعودار است يبلبل سست عھد و ناپاالبته (
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نرو ياز ا.  رودینه چاک به استقبال آن مي و سم استيتسلم که عاشق صادق بر قھر و بT ين خوانديشيات پينکرده حال آنکه در اب

  ). کندیه ميتشب به نھنگ آتشخوار ورا عوض خود ه يتشب

  . ن و آتشخوار استي آتشیست، نھنگيبلبل ن" ن اصTي ست؟ ایگر چه بلبلي، د)موOنا(ن عاشقِ بT کش يا

 ھا را ی ناخوشۀ افکند و ھمیزد بلکه خود را در بطن و متن جفا مي گری معشوق نمینه تنھا از قھر و جفا

  . شمردی میري و دلپذیرد و آن را خوشي پذیعاشقانه م

ن نھنگ ي شود و ایده ميي تان از ذھن زاید، آرام آرام وجوِد اصلي شوی آرام آرام که عاشِق قھر و لطف مشما

  .  بلعدیکه بزرگ شود، تمام قھر و لطف و خار و گلستان ھمه را م

نش را ن عجب که بُلبُل دھايا.  شومی، به بُستان بروم، مثِل بُلبُل ناOن مین مِن ذھنين خار، از ايپس، اگر از ا

  .خار و گلستان، ذھن است. باز کند و خار و گلستان را با ھم بخورد

ک نھنگ يست ين بلبل نينه ا.  خوابدی خواند و زمستان ھا مینکار را بکند بلبل بھار آواز مي تواند ایبُلبُل نم

نھنگ  ست که اسمش را یبيب و غري عجیک فضاي شود یده ميين ذھن زاي شما که ازای وجود اصلیعنياست 

  .  گذارد بماندی را نمیچ غصه اي، ھی، عدم تعادل و توازن و ناسازگاریچ ناھماھنگيگذاشته که ھ

  :دي گوینجاست که ميدر ا.  کندیذوب م.  بلعدیھمه را م

  عاشق ُکلست و خود ُکلست او

  جوشيشست و عشِق خويعاشق خو

 يی از مِن جزیقيعاشق حق. ده استيل رس کۀاو به مرتب.  ورزدی عاشق در واقع بر کل عالم عشق مۀن بنديا

گر وجودش مناسب با ي دیبه عبارت. ستيگر به عنوان فرد مطرح نيوسته، ديقتِ حق پيخود گذشته و به حق

ن جھت يبد. ندي بیز را در خود ميز و ھمه چي که خود را در ھمه چیافته بطوري حضرت معشوق بسط یھست

ت و مرام و مسلک دوست ين را صرف نظر از خون و نژاد و مل ورزد و ھمگای عشق میبر مظاھر عالم ھست

 ی ھستۀ عاشق ھمیعني ست ی و کلی بلکه عاشق خوِد نوعیاو عاشق خود است اما نه خوِد شخص.  داردیم

ب نفس و حصول کشف ياضت و تھذينکه به برکت ريسالک ھم.  رضاستیر ناظر بر مقام واOيات اخياب. ست

 ۀم وار بر ھميد در آمد و ابراھين حنف توحييرون جست و از دل و جان به آي بیو شھود از دام شرک نھان

ن يچن.  ستیت کامل الھي محبت و وOۀ رسد و رضا ثمری زد به مقام رضا می و ظاھری آفل نفسانیمعبودھا

  . رمحض استي خطا نرفته و ھر چه بر ا و رسد خی شود که در قسمت ازلیم دل معتقد مي از صمیشخص

  . ميخدا عاشق خودش است و ما ھم عاشق خودمان ھست. ميا و ھم ما ُکل ھستھم خد

ک دفعه  ي یارين ھشيا. ميخدا ھم ُکل است و ما عاشقِ ُکل ھست. مي شویم، ُکل مي شویده مييپس ما که از ذھن زا

  .تي نھایت و بيابد: ت دارديم، خدا دو خاصيان کنيم به زبان ذھن بياگر بخواھ.  شودیت مي نھایب
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.  افتدیز در شما اتفاق ميھمه چ. ُکل آن را. ديري گید تمام کھکشان را در بر ميت فضا بشوي نھایشما ا�ن ب

نکه خوِد ي ایبرا.  حضور عاشِق خودش استیِ ارين ھشيا.  حضور، عاشِق خودش استیِ اريانسان بلحاِظ ھش

ک ي توھم ۀليجود ندارد و ما بوس ویزير از خودش چيغ.  خوِد خداست و خدا فقط عاشِق خودش ھستیاريھش

  .  وجود نداردیمِن ذھن. مي درست کرده ای بنام مِن ذھنیزيچ

  . دي خندی او مین است که شما به کارھاي ھمیبرا. مي شویدار ميج بيما بتدر

  .  ن موضوع مربوط استي خوانم که به ایتان مي ھم از قرآن برایمطلب

  

  ١۴ه يم، سوره الفجر، آيقرآن کر

 Iَك َلِباْلِمْرَصادِ إِنIَرب  

َمُه َفَيقُوُل َربOي أَْكَرَمنِ  Iُه َفأَْكَرَمُه َوَنع Qِنَساُن إَِذا َما اْبَت5َهُ َربRْا ا Iَفأَم  

ا إَِذا َما اْبَت5َهُ َفَقَدَر َعلَْيِه ِرْزَقُه َفَيقُوُل َربOي أََھاَننِ  Iَوأَم  

  

  یترجمه فارس

  .استناً پروردگار تو در كمين گاه يقي

 یمغرور م( دارد و به او نعمت بخشد،  ازمايد و او را گرامىيپس اما انسان ھنگامى كه پروردگارش او را ب

  .»پروردگارم مرا گرامى داشته است « :  گويد ، مى)شود

 : گويد مى ) شودید ميناام(رد ي اش را بر او تنگ گ ازمايد، پس روزىي ب  که او رایو اما ھنگام

  .» ا خوار كرده استپروردگارم مر« 

  

  :یسيترجمه انگل

Indeed, your Lord is in observation.  

And as for, man when his lord tries him and [thus] is generous to him and 

favors him, he says, “ my lord has honored me “.   

  

But when he tries him and restricts his provision h e says,” my lord has 

humiliated me “. 
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د، مطمئن ي ذھن و دانه رفته اۀ که به Oنیاري شما که بعنواِن ھشیعني. ناً پروردگار تو در كمين گاه استيقي

  . د که خدا در حاِل نظارت و نگاِه شماستيباش

 کند ینگاھمان م که بر ما اشراف دارد و يی فضاۀلي بوسیم ولير افتاده اي گیدرست است که ما در مِن ذھن

  . ميما خوِد او ھست. ميمحاصره شده ا

   :ميي گوی شود، می به ما اضافه ميیزھايم، چي در ذھن ھستیوقت. مين، ما در حاِل نظارت ھستيپس بنابرا

  "!.  ست يین چه خدايا " :ميي گویرد، مي گی میکي یکي آنھا را ی، و وقت"خدا لطف داشته " 

 که ما را یم، اما وقتيري گیم که نعماتش را فراوان مي ما خدا را تا آنجا قبول دار،ی جسمیِ اري در مداِر ھشیعني

   .ر کرده استي خدا مرا تحق:ميي گویرد، مي گیا مي کند یش را کم مي کند و نعمت ھایامتحان م

  .ستين درست نيا

  .مي که به ِجد عاشِق قھر و لطف اش ھستیم؟ وقتي شویدار ميچه موقع ب

نھا، يھر کدام از ا. مي کنیات، بعنواِن عTمِت راھنما نگاه مين ابيمت تان عرض کردم، به اکه خدھمانطور 

  .مي کنیدا ميم و راه را پي خوانیم.  کندی حضور را به ما اشاره میفضا

ن ي را ھم انجام شان در ايین کارھاي کنند و ھمچنی به ما کمک میدارين بي را که انجام شان در ايیکارھا

  .مي کنی ميی کنند، شناسای ما کمک نم بهیداريب

  . ستیآزاد = يیOزم به گفتن است که شناسا

  .  ستی آزادی مساويیم، ھمآن شناساي کنيیر افتادن خود را شناساينکه گيبمحض ا

  

  ۴١ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

  در صحت او ر کردنيزک رنجور و تدبيعاشق شدن پادشاه بر کن

  7نش نبود خر داشت و پایکيآن 

  افت پا7ن گرگ خر را در ُربودي

  نامد بدستیکوزه بودش آب م

  افت خود کوزه شکستيآب را چون 

  . توانست سوارش شودین خر پاOن نداشت، نمي داشت و ای خریکي

  .دا کرد اما گرک خر را ربود و خورديپاOن پ

 یم، سي جوان ھستینکه وقتينه ا. ميکند بموقع عمل ين است که ما انسان ھا بايت اين دو بي ای از معانیکي

  . مي ھشتاد سالمان شد به حضور برسیم و وقتي داشته باشیسالمان شده، مِن ذھن
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ک انساِن به ي يی و کآرایِ ر گذاري عمل و و نفوذ و تأثۀريدا" مثT. ن رفتهي و آن قدرت عمل از بیگر آن جوانيد

 ھشتاد ساله ۀديک انسان به حضور رسي یِ  تواِن عملع تر ازي ساله، در جامعه، وسیست، سي بۀديحضور رس

  .  کندیت و در رابطه با ما ھم صدق مين موضوع، در مورد بشريا. ست

   .ر داشتي تأخیليد خيات است و نبايت از ضروريبشر یِ داري و بی آگاھیت کنونيدر موقع

ورد خود و دوستان و بچه ھا و د در ميبا.  کندین موضوع در حاِل حاضر در رابطه با ما ھم صدق ميت اياھم

 زنده شدن به گنجِ حضور، بموقع، یعنير، ين مسي دھد، در ای نفوذمان اجازه مۀريجوانانمان و تا آنجا که دا

م استفاده کرده تا خرد و عشق ي که در دسترس مان داریم از فراست و فرصت و امکاناتيم تا بتوانيتTش کن

  . ان کنديق ما خود را بيع تر از طري بتواند ھر چه سریزندگ

   :دي گوین رابطه مي در ایگريمثاِل د

  . افت کوزه اش شکسته شدينکه آب را يافت، ھمي ی گشت آب نمی ھر چه می داشت ولی کوزه ایشخص

 حاصل نشده يیشه آرزوھايانسان ھم. ل نشوديا بطور کامل به مقصودش ناين دني در ایچ لحظه ايانسان در ھ

  . دگر استی و رنجین ناکامي، قریتدارد و ھر کام و لذ

دن و زنده شدن به حضور، ھمانطور که باز به آن اشاره خواھد شد، دسِت ما يم که رسي دانین را ھم مياما ا

  .  کندید طي خود را باۀپروس.  شودینکار درست نميبا عجله ا. ر شدهي د: کندی عجله میمِن ذھن. ستين

امروز ھم در مورِد قانون مزرعه، باغبان و دانه . ميت صحبت کرده ااز قانون صبر و قانون جبران به دفعا

  .م کرديصحبت خواھ

  د؟ي گویقانون مزرعه چه م

  . زمان خاِص خود را Oزم دارد. ديد صبر کنيدنش باي به ثمر رسی براید، ولي کاری را میشما دانه ا

 یاري زنده شدن به ھشیبرا. دياشد صبر داشته بيد، باي کنی خودتان را ھم شروع می کار کردن رویوقت

  .دياز داري، نی مکفیحضور به زمان

البته نه با مِن . ديد انجام دھيد، باي آی که از دست تان بر مین مرحله قانون جبران است، شما ھر کاريدوم

  .  شودی و بحث و جدل و دعوا کار درست نميی گوینجا دقت و ظرافت Oزم است و با عجله و ُکليا. یذھن

  

  : دھدیح ميزک، به ما توضي در داستاِن پادشاه و کن، دفتر اول41ت يب، ی مولوۀن قصينکه دراوليما اک

  بان جمع کرد از چپ و راستيشه طب

  گفت جان ھر دو در دست شماست

بان را از يرد، طبي توانست از او کام بگی چون نمید ولياو را خر. زک بوديادمان ھست که پادشاه عاشق کني

  . زک در دست شماستين کني جاِن من و ای بقا: خود فراخواند و گفتیه سوھمه طرف ب
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د و يِم پر نقش و نگاِرمان، صدمه ديم، گليريم کام بگينکه خواستي ھمیم ولي مان شدیمثل ما که عاشِق مِن ذھن

  . ميشه بھره مند شوي ھمیم از آن برايض شد و نتوانستيمر

  . ند از چپ و راست جمع کرد ایباِن مِن ذھنيبان را که طبيشاه، طب

  . تواند آزاد کندی را نمی، زندانیزندان. م، کمک کنندي داری توانند به ما که مِن ذھنی دار، نمیباِن مِن ذھنيطب

  جان من سھلست جان جانم اوست

  ام درمانم اوستدردمند و خسته

 خسته و یفرد.  جانم ھموستقت، جانِ يدر حق. زک ارزش نداردي جان من در مقابل جان کن:شاه به اطبا گفت

  . درمانم اوستيۀدرد مندم و ما

 دھند، مھم یت مي و امنی و خوشبختیش که به من زندگيم و گل ھاين گليا. ستي جاِن من، مھم ن:ميي گویما م

  .  دھندیاند و جاِن مرا نجات م

م، باز فکر ير اندوه و خسته ا و رفتار و اعمالش به رنج و ستوه آمده و دی ما، از دسِت مِن ذھنۀکه ھميدر حال

  .ستي نطورنينه ا. د کنده شونديم اند، که نباي گلین گل ھايزک، اين کنيم که درمان مان اي کنیم

  . دي آی میِب الھي طب: دھدیقصه ادامه م

  :ندي گوی، چه می مِن ذھنیِ نيباِن زمينجا، طبيست، اي قصه نۀمنظور از صحبت ام ادام

  مراھر که درمان کرد مر جان 

  برد گنج و ُدّر و مرجان مرا

د و مرجان ينه و مرواريک از شما اَِطبا، جاِن مرا درمان کند، گنجي اگر ھر :ميي گوید، من و شما مي گویشاه م

  .مرا تصاحب خواھد کرد

 دھند، ی به من میت و خوشبختي که حس ھويی از آن کنده شده، گل ھايیم را که گل ھاين گلي که ایھر کس

  .  دھمی ُدر و مرجان ام را به او مۀريرمان کند، ذخر و ديتعم

 ی میا کسيست، با ھمسرم اختTف دارم، آي مان آرام نیط زندگيض است، محي ما مرۀ خانواد:ميي گویما م

  تواند به ما کمک کند؟ 

شق، که از ، ِخَرد عیارياز آن چشمه، ھش. ديم و گل ھا نگرديد، به شرِط آنکه دنباِل گليد کمک کني توانیشما م

م و گل ين چشمه آماده ست، فقط چون شما به گليا. ديد و به جھاِن اطراف پخش کنيري جوشد، برگیدرون تان م

  . ديني بید، چشمه را نمي کنیش نگاه ميھا

  مي کنیجمله گفتندش که جانباز

  مي کنیم و انبازيفھم گرد آر

  :  گفتندی و مِن ذھنیني و زمیباِن معمولي طبۀھم
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م و ي کنیم و با ھم مشورت مي گذاری ھم میمان را رويعقل ھا. مي دھید انجام مي از دست مان برآیما ھر کار

  . ميم جان مان را ھم بدھيحاضر

  چرا؟.  توانند به شما کمک کنندی نمیباِن مِن ذھنيد که طبيري گیاد ميحاO، شما 

  .ک ادعا دارندينکه ھري ایبرا

  ستيعالَم حيمس ما از یکي ھر

  ستيمرھم ما کف در را ماَلَ  ھر

  بَطَر از نگفتند خواھد خدا گر

  بشر عجز بنمودشان خدا پس

  .مي داری دوا و درمانی ھر دردیحِ دانشمند است و برايک از ما مسي ھر :بان گفتنديطب

 را که فوق سبب یت قاھر الھين و مغرور به مھارت و حذاقت خود اعتماد داشتند، مشيمان خودبيچون آن حک

  . آنان را به خودشان نشان دادیز عجز و درماندگيپس خداوند ن. ده گرفتنديھاست ناد

گر چه خودشان را . م، آنھا خود خواه اند و ادعا دارندي دھی ارائه میباِن مِن ذھني مان را به طبیضيما ھم مر

  .عارف نشان دھند

  . کندیدا ميم، شفا پيدست بزنمار را يب. ميح ھستيک از ما مسي ھر :آنھا نگفتند اگر خدا بخواھد و گفتند

  .دي رسید، به حضور مي من گوش بدھیاگرشما به حرف ھا :ندي گوی می ذھنیمن ھا

  .ستينطور نيا. نه

د ين لحظه اجازه دھيد در ايد، بايد به خودتان کمک کني خواھیشما که م " : کندی میادآورينجا، موOنا به ما يا

  ". انشاءهللا یعني. خدا خواھد. ديه و مبنا قرار دھيآن را پاده شود و يي حضور، از شما زایِ اريکه ھش

   :ديي گوی شما محاO ).د؟يي گویشما چه م(. نگفتند ،"انشاءهللا، اگر خدا خواھد " نھا، يا

را شما به " خدا بخواھد"ن لحظه، فقط يا اي آیرم، ولي گی کنم و از موOنا ھم کمک می خودم کار میمن رو

   .ِل تان بسته ست؟د و ديي گویزبان م

  . ستین مِن ذھنيبشر ھم، )، ناتوانبنمودشان بشر(.  کرد که موفق نشوندیپس، خدا کار

  ستيترک استثنا مرادم َقْسَوت

  ستين گفتن که عارض حالتينه ھم

ره ي چی ست که بر دل آدمی وغفلتی و سھل انگاری اعتنا شدن به انشاءهللا، خشونت و ندانستگیمنظورم از ب

  . ستی و لفظی نه گفتِن زبان. شودیم

  . مستمندان کنار نگذاشتندی برایزيا چي انشاءهللا نگفتند یعني.  انشاءهللا گفتن استیبه معن" استثنا اصطTحا

  .انشاءهللان ي، ھمتوکلن ي ھم.اگر خدا بخواھد :ني ھمیعنياستثنا، 
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  . ن لحظهيرِش اتفاِق اي پذیعني. مي تسلیعنين يا

ف است و يک است و خدا مھربان و لطي نید که ذاِت زندگي دانید، مي کنی خودتان کار میرو" اگر شما واقعا

  . ل کندي خواھد شما را متولد کند، دانه را تبدیست، ميبا شما لج ن

  .دار نشدميام ھا را نگرفته و بيمن غفلت کردم، پ :ديي گویبه خود م

  . رميغام ھا را نگيف باعث شدند که پوسيم که برادران ي گوی کنم و نمیگران را ھم مTمت نميد

ن لحظه، واقفم که اگر دانه بودن ام را حفظ کنم و ي ای خودم کار کنم ولی خواھم رویدار شدم و ميا�ن ب

 به من کمک یاري، آن ھشیداريتا آن دست، آن ب. ست، اصالت ندارديرفته نياورم، پذيانشاءهللا را فقط به زبان ب

  . حضور زنده شومیِ راي توانم به ھشینکند، نم

 با یت شدگي و ھم ھویند، قساوت، سنگدلي گوین را نمي که ايیانسان ھا.  ترک انشاءهللایعنيترک استثنا، 

 یرا به زبان م" اگر خدا بخواھد" "، دِل شان را سخت کرده، اما لفظاین جھاني ایده ھايباورھا و دردھا و پد

  . ستين نيآورند و در عمل چن

 را یعقِل مِن ذھن" د عمTي توانیشما نم.  کندیل نمي را زای، قدرت مانوِرعقِل مِن ذھنی لفظ وی زبانی ادعا

 یکو کاريد ھر چند خرده ني، داشته باش"ھر چه خدا بخواھد "ی به زبان ادعاید ولي خود کنیشوايرھبرو پ

  .دي ھم انجام دھيیھا

  . عمل و سپس فکربعد  .است " بودن " :مھم. نه

  . عمل– فکر –بودن 

  .دا کند ممکن است ما را به بودن برساندي اگر ادامه پزيپرھ از عمل ھا، مانند یبعض

  . ستی، سطحگفتن، فقط، ستين گفتن که عارض حالتينه ھم

   بسا ناورده استثنا بگفتیا

  جان او با جان استثناست جفت

. ن استيقت آن قريح شان با حق آنکه بر زبان آورند، جان و روی انشاءهللا را بۀ که کلمیارند کسانيچه بس

 را در عالَم، فقط ذات یقيپس عارِف با�، موثر حق.  دانندی میت الھي را معلق به مشیکه رخداِد ھر امريبطور

  ".دارد نه فقط لسانا" و قالبا" ن اعتقاد را قلبايت داند و بس و اياحد

 کند یات بخش، از آنھا عبور مي حیِ  آن انرژی، ول"اگر خدا بخواھد ":ندي گوی که به زبان نميی بسا آدم ھایا

  . ستیکي یجاِن استثنا با جاِن زندگ. را ھمراه دارند" اگر خدا بخواھد"با دل، .  ستیو جار

د، دست شماست که ي چون تواِن انتخاب دارید وليستي حضور نیارين لحظه درھشيد که اگر ايي گویشما ا�ن م

  .ديري پذید پس، قھر و لطف را با ھم ميم باشي اگر تسلید، وليا نباشيد يم باشين لحظه تسليا
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، یر کنده خواھند شد، در نقطه ايم بطور اجتناب ناپذي گلین مھم است که ھرکس بداند، قھر خواھد آمد، گل ھايا

م يدردمان خواھد آمد، واکنش نشان خواھ. ميانتظارش را ندار"  را از ما خواھند گرفت که اصTیزي، چيیجا

  . داد

  . ميت ايزھا ھم ھويم که با چي ما خبر نداریم وليم که منتظِر اتفاقات بد باشي گوین نمم

ند، نه ورزش و ي بی را در داشتن ھا می کند و زندگین انداخته و دائم انباشته ميينطور سرش را پاي که ھمیکس

ن آموزش ھا و آموزش يز ا کند، ایاد مي کند و روابط اش آشفته و فقط پول را زیت مي مناسب را رعاینه غذا

ش يم را آراي گلی گذرد و دائم گل ھایا آگاھانه و ناآگاھانه از کنارشان مي ُعَرفا خبر ندارد و يۀ موOنا و بقیھا

 ممکن است یحت.  را از او خواھند گرفتیزي، چيید بداند در جاي شود، بایت مي کند و با آنھا ھم ھویم

  .او صدمه اش خواھد زد منِ .  داردمننکه ي ایبرا. بدھد از بدن اش را از دست ی قسمتیسTمت

 شوم،  خودم یت مي کنم، ھم ھویاد مي شوم، زیت مي کنم، ھم ھویاد مي شوم، زیت مي کنم، ھم ھویاد ميز" 

  ... ، " دھم یپُز م.  کنمیسه ميگران مقايرا با د

  !.؟! چه شدیپس، زندگ. ستينطور ني ای شود ولیز در پول خTصه مي کند که ھمه چین آدم فکر ميا

  .  دھدیمان رخ ميم، براي داری که مِن ذھنیاتفاقاِت بد، به اندازه ا

  ھرچه کردند از ع5ج و از دوا

  گشت رنج افزون و حاجت ناروا

   شدیزک از مرض چون مويآن کن

   شدیچشم شه از اشکِ خون، چون جو

جه يشتر شد و در نتيافتند و رنج و درد او بين یقيدند توفيزک کوشي کنیبان ھر چه در راه درمان و شفايطب

  . خود شده بودندیِ ده گرفته و مدھوِش دانِش ذھني را نادیت قاھر الھيآنھا مش. حاجت شاه برآورده نگشت

ن مانند يست و چشمان شاه از اشک خونيش ني بيی مويیف شد که گوي چنان نحیماريمار از شدت بيزِک بيکن

  .بار شديجو

 خود بدنبال انجاِم کار یر ناقصِ ذھنيرا بُعِد حضور را بسته و با تصوي، انشاءهللا نگفتند، زین ذھیِ ن من ھايا

 کنند، پس، از ِخَرد و یات بخش را از خود عبور و بَعد جاري زنده و حیِ جه نتوانستند آن انرژيبودند، در نت

  .  محروم شدندیبرکِت زندگ

   :ميري گیاد مينجا يشما و ما ا

م اختصاص يشتر و حواس مان را به گليادتر و بي ھا را زیتيش و ھم ھويم را آراي گلیُگل ھاشتريھر چه ب

  . مي شویض تر ميم، مريدھ

  . مي بھره نمانیم تا از آن برکت بيري را، در امورمان بکار گیتگِر زندگي و ُمَسلَِم ھدایانشاءهللا، که نقِش قطع
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  ن صفرا نمودياز قضا ِسرَکنگب

  فزودی میروغن بادام خشک

  له قبض شد اط5ق رفتياز ھل

  آب آتش را مدد شد ھمچو نفت

  :دين قسمت توجه کنيبه ا

ه يزک قضين کنيدافعِ َصفراست، در مورد ا" با آنکه طبعا) نيِسکنَجب(ن ين اقتضا کرد که ِسرَکنگبي چنی الھیقضا

ن ي مزاج است در اۀ روان کنندن ويُمل" ز روغن بادام که طبعايش شد، و ني َصفرایبر عکس شد و موجب فزون

  .بوست افزودي و یمورد، خشک

 آنکه آتش را خاموش کند، مانند یبوست شد و آب به جاي و ینکه شکم را روان کند موجب خشکي ایله به جايھل

  .ب تر کرديزتر و پر لھي آن را تۀنفت شعل

 با ید، که گفتم وقتيآورياد بيد، به يري گی جواِب عکس مید ولي زنیِت خوب مي با نيید که حرف ھايني بیاگر م

 یرد بکار مي گی مان سرچشمه میات زندگي که از تجربی خوب و منطقیم، حرف ھاي کنیبچه مان صحبت م

. ستي  اما گوش بدھکار ن...، "م يديجه اش را ديم و نتينکار را نکن خطرناک است، آنجا نرو، ما رفتيا " :ميبر

  چرا؟

  .د، خود را بروز دھدي که بای تواند آنطوری ما به فرزندمان نمیم، عشق واقعيتسيچون، خود زنده به حضور ن

  .ن صفرا راي را اضافه کرد و سکنجبیب، روغن بادام خشکين ترتيبه ھم

.  نداشتندیک کاربُرديچي کرد ھید آتش را خاموش مي مزاج شود و آب ھم که باینکه سبب رواني ایله بجايھل

  چرا؟

  .ميد، شروع نکردي آیرون مين لحظه بي که از اعماق وجود و در ای و برکِت زندگیارينکه ما با ھشي ایبرا

ده شود، يان کشيا مادر، به مي ما، بعنواِن پدر ی مِن ذھنیِ  فرزندمان، اگر پایمث� در انتخاب رشته و محِل زندگ

  .ود نپردازد خۀ مورد عTقۀنکه به رشتيش دورتر از ما باشد و لو ايم که محِل زندگي خواھینم

ِب او ھم به يم که درخِت سي دھیم، اجازه مي حضور در لحظه، حرکت کنیاريکه اگر از موضع ھشيدر صورت

  .ِب درخِت خود را بدھديشه و شاخ و برگ و سين وصل شود و ريزم

 خواھند به حضور ی می کنند، با مِن ذھنی شروع می ھا، با مِن ذھنیلينکه خي ای ست براین مورِد مھميا

 ذھن حرکت، به ۀک گوشي کنند و از ی زنند، استدOل و فکر می دارند، حرف می را نگه میمِن ذھن. برسند

 ھم یري خیگاه کارھايممکن است از آن پا. در حبِس ذھن اند" گر، دائماي دی به فکریگر، از فکري دیگوشه ا

  :بقوِل موOنا.  بردی نميیانجام دھند، که بدتر، راه به جا

  . شودیل به نفت ميآب آتش را خاموش کند، تبده مثِل نکي ایبجا
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 در یشتري شده و مشکTت بیم، ناگھان طرف عصباني کنیه ميم، کادو تھي با ھمسر را داریما قصد ھم صحبت

 به ینکه بستگي ماجرا، نه اۀدنبالِ .  شودیت دگرگون مي وضعیار کوتاھيدر مدت بس. دي آیخانواده بوجود م

  . دارد؟ ) ...ز و صبر يم و توکل و پرھيتسل( حضورمان یاريا ھشي)  بگومگواوجِ ( ی جسمیاريھش

م يستي خدا نيۀم که عاشِق ھدي دانیم. ميخوش بنوش. خته خواھد شديَزھر در جاِم مان ر"  حتما:مي دانیا�ن م

م يفتي داِم خدا بم دري خواھیم، مي کنیم، به داِم خدا نگاه مي کنیم و به دانه نگاه نميبلکه عاشقِ دست اش ھست

 ین قدح و شراِب خاصيم که اي دانیم که اشکال از ماست و مي فھمی رسد، میواگر از تغاِر او خون به ما م

  .یم و راضيم، تسليد نوِش جان کنيده و ما باي ما تدارک دیِ  برایست که زندگ

  نيه شوم ھمچو زميغنچه و خار تو را دا

  مم جان نای ایتا َسِمْعنا و اََطْعنا کن

  . دھدید ھر دو را پرورش ميا ُگل بکاريِن شما، خار يزم

  .  دھمیه، پرورش مين، قھر و لطف تو را مثل دايمن ھم مثل زم

ستاده و آنھا را قضاوت ين کنار اي ھمی افتند، مِن ذھنید، اتفاقات مي و توکل دارید و راضيم ھستيشما ا�ن، تسل

ت ھا و يت نشده و به قضاوت ھا و پارازيو مشتقاتش ھم ھود که با ذھن يشما در حال کوشش ھست.  کندیم

  .  دي کنی او توجه نمیِ  ھایوراج

  ، "ميم و اطاعت کرديديشن . "دي دھین، ھر دو را پرورش ميد که مثل زميده اي رسیاري از ھشیبه درجه ا

  ).  قرآن استيۀآ( ". ميم و اطاعت کرديديشن" 

م و يدياگر اتفاقات، بد و خوب، خار و ُگل اند، شن :دي گویذھن م . کندی کار میخرِد زندگن مرحله، يدر ا

  . ميم ھستي و تسلیم و راضياطاعت کرد

زد ي ما بری زندگیت ھاي خودش را در ما برقرار کند و به وضعیاري بگذرد تا ھشید مدتيم که بايفراموش نکن

  .ن مستلزم زمان استيجاد کند و اير اييو تغ

  دي را بچرامملخ حکم تو تا مزرعه

  امميگر نگردم تلف تو علف ا

 ست که با آنھا ھم یمحصوOِت مزرعه ھمان موارد. ميک مزرعه اي یِ ني ما ا�ن مصداِق ع:دي گویموOنا م

 محصوِل ۀ کنند، ھمی کنند و مزرعه را لخت می که ناگھان حمله ميیخدا ھم، مثل ملخ ھا. ميت شده ايھو

  .  خورندیمزرعه را م

  . خواھد افتاد و افتادهین اتفاقيم، چنيد منتظر باشيما با.  ما را خواھد خوردۀ، مزرعیگحکم خدا، زند
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ن ھفتاد، ھشتاد سال، که ي ای گرفت، از جمله بدن ام، طی خواھیھر چه را که داده ا " :نطور استيحال که ا

انم، پس، علِف ي از ذھن بزاه ام نشوم، خودم را نتوانميزنده ام اگر تلِف تو نشوم، به حضور نرسم، از جنس اول

  ". گاِو زمان مرا خواھد خورد . امميا

  .د؟ي و با خدا، جاودانه شویل به زندگيا نه تبديد يد علِف گاو زمان شوي خواھیشما م

م و مفتخر به آنھا با بَه يت شويم مان، ھم ھوي گلیاگر با محصوOت مزرعه، با گل ھا. نکه ما را خواھد خورديا

ھمسر، ... ب، ين ھم از درخِت سين از گل آفتابگردان، اي ا:مي ھر چه آبادتر و گسترده ترشان کنبَه و َچه َچه

   ...پول، فرزند، مقام 

نکه علِف زمان يد تا ايبھتر است تلِف خدا شو. باOخره خواھد کند. نھا را لخت خواھد کردي اۀملِخ ُحکِم خدا ھم

  . د گاِو زمان ھمه را بَِجَودينگذار. ديشو

  .ا جوانه بزند و درخت شودين بپوسد و يِر زمي تواند در زین دانه ھم مآ

  ا رطل گرانم دردهي صبر بیساق

   بار فروآشاممیکيگش به يتا چو ر

  . قانون مزرعه شامِل قانون صبر و قانون جبران است:ديني بیپس، م

  ...، یاريک ھشيدر شروِع 

 ی پرورش محصول از دست مان برمی که برایارک مزرعه، کاشتن صبر است و ھرکيمثِل محصوِل خوِب 

  . د، جبران استيآ

 کشد تا ی طول مید، مدتيده شده و به حضور زنده شوييک دفعه از ذھن زاينکه شما ي عجله دارد ولو ایمِن ذھن

 یک مرتبه عمليت ھا را عوض کند، يزد و آن وضعي شما بریروني بیت ھاين حضور برکت اش را به وضعيا

  . صبر کردديبا. ستين

گران ابراز ي خواھد بِپََرد و ابراز وجود و نسبت به دیدائم م.  کندیز را خراب مي با عجله اش ھمه چیمِن ذھن

   .ستي دسِت ما ن،یِن زندگي شدِن قوانی، جارن کاريا. دي نمایبرتر

  .  پرورانمین ھمه را ميه، مثِل زمي من مثِل دا:تِ قبل گفتيدر ب

  . ميه ايما ھم دا. ه ربط نداردي بچه به دایِ ا درس نخواني، ی درس خوان،ی، بداخTقیخوش اخTق

   :م کهياگر دخالت و استدOل کن" م، فرضاي کنیما ھم معامله نم

   :ميد مسلم بداني ندارد، اما بای ، اشکال... شود ینکار را بکنم وضع بھتر مياگر ا" مطمئنا" 

  .د راه و کنار آمدي بایِن زندگيبا قوان

  . ستیاريت، از ذاِت ھشيقانوِن رضا، رضا. ميِر پا گذاشته اي را زیانون زندگما ق

  .  طبابِت شما را کنندیِ  ادعای ذھنیمبادا من ھا. دي حرکت کنیارياز موضعِ ھش
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  .دي بخواھیمبادا از فٌرم ھا، زندگ

  .دي روید، جلو نمياگر صبر نکن. ديمبادا کمال را از صورت ھا بخواھ

م يزي داغ بریگ زاري ریِ  آب که رویمثل کاسه ا(گ زاِر داغ يک ريقدِح بزرگ را به من بده تا مثِل ا، ي صبر بیِ ساق

  . کباره بنوشميرا شراب ، ) بلعدیکجا ميھمه را 

    .دي آی بزرگ میبا صبر قدح ھا.  شودیم که بدون صبر نميديپس، فھم

  یآرامی و چون پشه بیم َشپَشپييگو

  ز آرامميابم به چه چيچون د7رام ن

  . مضطرب و نگرانیعنيَشپَشپ، 

  .  کندی َوَزد، آن را به ھر طرف پرتاب می باِد حواِدث می، پشه سبک است و وقتیمثل پشه آرامش ندار

 یم ميده اي را که به آنھا چسبيیزھايباِد حوادث، چ. ميت ايم، چون ھم ھويم، مثل پشه سبک ايشه نداريما ھم ر

. ميآرامش ندار. مين طرف به آن طرف بِپَري آن و از اۀ به آن شاخیت شدگي ھم ھوۀن شاخيم از ايمجبور. بََرد

  .مينگران و ُمضطرب ھست

  دا کنم؟ي د�رام ندارم، با چه آراِمش پی من نگرانم و مثل پشه آرامش ندارم، وقت:يی گویتو م

م که باِد حواِدث، آنھا ي نشسته ايیازھي چیرو. مي که در واقع خوِد مان ھستید�رام. ميدا کنيد د�رام را پيما با

د يمان، بايدِل مان را مثل سل. رندييم که در حاِل تغي دل بسته ايیزھايبه چ. ميم بِپَري کند و ما مجبوریرا از جا م

   ...؟ !ميدا نکنياگر د�رام را پ. مين اقTم سرد کنينسبت به ا

  . کژ َمًوز:مان به باد گفتيسل. دن نموديبر او آغاِز کژ وزباد . ار به حضور بوديمان، پادشاِه جھاِن فُرم و ھشيسل

  . ني کژ َمش:پاسخ آمد

مان با دستش يسل. مان را کج کردي، تاِج سلیباد، زندگ. مان نبودي داد که بر وفِق مراِد سلی رخ میحوادث طور

  . کج َمشو: تاج را راست کرد و گفت

 ھستند که بر ما یدادھا و جھاِن مادين رويم اما ايلط باش مسیت ھا و بر جھان ماديم بر وضعي خواھیما ھم م

  .  شودی مان کج میتاِج شاھ.  کنندیند و ما را ُمَشَوش مي آیدادھا ميرو. مسلط اند

  . ی دلبسته ایر از خدا، در جھان مادي، غیر از زندگي غیزي بر چ:مان گفتيتاج به سل

  .تاج راست شد. د مورد عTقه اش دل سرد کرۀديمان دلش را بر پديسل

  .  شدی کرد، تاج راست می ھم که تاج را با دست اش کج میحال، مواقع

 و یفتد، نخواھد افتاد، چون مسلط و حاکم بر جھاِن ماديتان بيد اتفاقات نامساعد برايھم بخواھ" شما اگر عمدا

  . دي خود ھستیِ زندگ

  .ميآرامم وگرنه مثل پشه، مضطرب و نايدا کنيد د�رام را پيپس ما با
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  مميھمچو دزدان ز عسس من ھمه شب در ب

  دپرستان به سحر بر بامميھمچو خورش

ن از َعَسِس يبنابرا. ميده اين جھان دزدي از ايیزھاي چیعنيم، يزھا ھستيت با چي ھم ھویاريما اگر بعنوان ھش

  .مياندازيد بيم بايه ادي را که دزديیزھاينکه چيم به اي شویار ميما ا�ن ھش. مي ترسیخدا م) سيداروغه، پل(

. ل دھمي خواھم تحویده ام، مينھا را دزدي من ا:دي گوی کند و می میس معرفيک دزد که خود را به پليمثل 

  ".  نکن یگر دزديد " : کندید ميرد و تأکي گیل ميس ھم موارد را تحويس پليرئ

  . ميت شده ايو با آنھا ھم ھون موارد را برداشته ي ا:ميي گویما م. ب استين ترتيِت ما ھم به ھميوضع

  .مي ِکشیرون ميم، بي گلیت مان را از ُگل ھايم، ھوي دھیحال ھمه را پس م

  . ميت نشويم، ھم ھوين گليم که با اقTم اي مواظب ھستزيپرھا�ن با 

ودتان را د، و خيتان را انداخته اي ھایتيشتِر ھم ھويد که اگر بي دانیشما ا�ن م. اط استيز و احتين ترس، پرھيا

  . ديد صبرکني به حضور زنده شدن، باید، اما باز ھم براي آزاد کرده ایتا حدود

  .  دھندیح ميست، را توضيست، اما حضور چه نيند حضور چي گویگرچه، ُعرفا نم

  .  نکندیدي جديی حضور، اختراع و ماجراجویِ ِف و نام گذاريچرا که ذھن، در تعر

ستاده ي که شما را محاصره و به تماشا ایزندگ.  ھا وجود نداردیت شدگي ھم ھوۀ ھمۀکباريامکان انداختن 

  . ستيد، دسِت شما نيمتوجه است که چه موقع آزاد و رھا شده ا

. ميا�ن مواظب. ميده اي ھا ضرر دیاز دزد" قبT. مي ندزدیديم که مورِد جديمراقب. مي ترسیما ا�ن از َعَسس م

  .ميد بشويت نبايھم ھو

 روند و رو به ید پرستان، که صبح به پشت بام مي شود که مثل خورشی و مراقبت، باعث میارين ھشيھم

  . ميِد دروِن مان باشيدند، منتظِر طلوعِ خورشيشرق منتظر طلوع خورش

  :پس. ِد ِخَرديِد ُحضور، خورشي، خورشیِد ِزندگيخورش

. مي مانیِد دروِن مان ميتظِر طلوِع خورشناظِر و من. مي شویت نميگر ھم ھويم و دي اندازیم ميت شدياگر ھم ھو

د به حضور يگر، بايم فردا، دو روز ديي گویست، نمي و توقع نین انتظار، انتظاِر مِن ذھنيم اما اي کنیصبر م

  .مي شوی مان ميیِ ِد َرھايدِن ُخورشيِم َدميلکس، تسليآرام و صبور و ر. ميزنده شو

انتظاِر با تأمل و بدون . ستين انتظار، انتظاِر توقع نيا. ديظر ھست شما آماده و منت:دي گویھمانطور که عطار م

  .شتاب است

   :مينده ھستيزھا در آي از چی زندگیِ ، منتظِر کسِب شادیما، در مِن ذھن

 ام شروع یزندگ.  ھستمی  منتظِر زندگ...دم، اگر مدرکم را گرفتم، ين مقام رسياگر ازدواج کردم، اگر به ا" 

  ". شود یم
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  .ستيانتظار، ھمان انتظاِر با تأمل و بدوِن شتاب نن ي ا

د و ي ھا را انداخته و عجله نداریت شدگي، شما ھم ھویدر انتظار با تأمل و بدوِن شتاب، بدوِن دخالِت مِن ذھن

ِد حضور ي طلوع خورشۀ شتاب و صبورانین انتظار، انتظاِر بيد، ايِد درون تان ھستيمنتظِر طلوعِ خورش

  . ماست

  . م وصبوريتظرپس، من

  ۴١٨ شماره غزل اشعار، وانيد عطار،

   دلدار باشی در پی دل اگر عاشقیا

  ار باشيبر در دل روز و شب منتظر 

  ما بر در دل حاضر استيدلبر تو دا

  دار باشي حاضر و بیگشارو در دل بر

خودش را " اما اگر فعT.  شماستيیراي پذۀآماد"  بر دِر دل، دائماید که زندگي دانید و ميپس شما حاضر ھست

  . ديه نشده ايتصف" ن است که ھنوز کامTي دھد، علت اش اینشان نم

 ما را به سمت یروني بیھام و جاذبه ي حرص داریم که کميم، ھر چند ھنوز آگاھي دلدار ھستیِ در پ" ما دائما

  .  ِکَشندیخود م

، ... م، يم، درس نخوانيريم، مدرک نگين نخريم، ماشيم، خانه نخري را کسب نکنیروني بیزھاينکه چيالبته نه ا

ن يم که  ايد اجازه دھيم، باي و افزودن دانش ھا به خود،مان آگاه ھستی به حالِت گسترِش اقTِم مادیول. نه

ن يرد و ِخَرد و برکات اش به اي حضور صورت گیِ اريگاه ھشين ھا از موضع و پاگسترش ھا و افزود

  .  شودی ھا جاریگستردگ

   . کندتيمن ھا را غصب و ناعادOنه و ناروا، مصرِف ین گستردگي سوء استفاده کرده و اینکه مِن ذھنينه ا

   ... ا ام. ف استيلط. ستيبا ما دشمن ن. ، بر دِر دل حاضر است"دلبِر ما دائما

   نفسیت دل گرفت لشگر غوغايناح

  ار باشي عاشق ھشیپس تو اگر عاشق

  د جمالي بنمایار کيست کس آگه که ين

   کار باش به نقد ساختهٔ یک تو باريل

  .ار خودش را نشان دھديست که چه موقع يمعلوم ن

  .ديآماده ا. دي گذارید مين لحظه ھر چه در توان داريا

 ۀد، لحظين لحظه حاضر ھستيشما ا.  بدزدندیروني بیزھاينده تان را اتفاقات و چد توجه زي دھیشما اجازه نم

  .دي مقدماِت کار باشۀد آمادي توانی که مید، در حدي بعد حاضرۀد، لحظيبعد حاضر ھست
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  در ره او ھرچه ھست تا دل و جان نفقه کن

  زار باشي از ھمه بیا زندهیکيتو به 

م با دل و جان ي خواھینم. ميم نگه داري خواھیمان را مي ھا و دردھایدگت شيھم ھو. مي کنینکار را نميما ا

  . ميببخش

  .نگذار توجه ات را بدزدند. ري، از ھمه توجه ات را بر گی، به خودت، به خدا، زنده ای زنده ایکيبه 

  . ديري گیف و فضادار، ھمه را در خود جا ميد، لطي به خود زنده ایوقت

  . ديبان َمَدرانيد، گريد، نترسيز بگنجد، نترسي ھم چن بحر،ين بحر، در ايدر ا

  گر دل و جان تو را در بقا آرزوست

  دم مزن و در فنا ھمدم عطار باش

) یکه ھست( یت و خدا شوي و ابدی از جنس جاودانگی خواھی آرزوست، میاگر دل و جاِن شما را ُدِر جاودانگ

   :م که گفتيھم داشت" نصورت، قبTي، در ایو آن را حس و تجربه کن

  . انصتوا، ساکت باش

  . ھمدِم عطار شو. شدن، کوشش کندر فنا 

  .مي شوفنا گذارند ما ی و فکِر بعد از فکر، نمی مِن ذھنیاما گفتگوھا

ز ي دارد، پرھیت و شما را به دفاع از خود وا مي تان را تقویِ ، که شما را بزرگ و مِن ذھنی ذھنیِ از ھَر گفتگو

  .ديد تا مثل عطار، فنا شويکن

  5لر تو بود در دل من ُمھر ضَ يمھر غ

  ر تو بود در سر من سرسامميشکر غ

 ِمھر بَِورزم و متوجه یگريِز دير از اصِل خودم، به چي، غیر از زندگير ازخدا، غير از تو، غياگر من، غ

  . و َضTلت خورده امینشوم که ذاِت من، فقط عاشِق خود، خدا ھم فقط عاشِق خود است، ُمھِر گمراھ

م و ي که متوجه نشوی ما بخورد تا زمانی روی مِن ذھنیِ اگر ُمھِر گمراھ.  زندی را ھم خدا مین ُمھِر گمراھيا

َسرسام، تورِم َسر که معادِل آن ( .ميم، در َسرسامين آموزش ھا را بکار نبندين دانه شکافته شود، و ايم که اينگذار

  .) ستی مِن ذھنیِ  اخTقی ھایضي، مری عصبی ھایضيگرن، مريامروزه م

 کند، ی و کمال طلب میگر، زندگي دیاز صورت ھا"  دھد، مثTیھزار کار انجام م ی، در مِن ذھنیآدم

شتر، بھتر، حرص دارد، از اضافه کردن ي شود، توقع دارد، ھر چه بین مي رنجد، خشمگی کند، میمTمت م

اومِت ما  و مقیِ  ھمه، ُمھِر گمراھی رسد ولی به نظر می منطقینھا در مِن ذھني ا... رد، ي بگی خواھد زندگیم

  .  ستیِ  زندگۀکطرفياِن يدر مقابِل جر

  .  قطع شودی شود که ِخَرِد زندگی، سبب مین مقاومِت موھوم و تصنعيا
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  . رِ توي و ُشکِر غی گمراھیعني یعقِل مِن ذھن. مي کنی می زندگیما با عقِل مِن ذھن

 ۀيرا آنموقع، من حواس ام به ھدي ز. شودی و متعلقات، ُشکر کنم، سبب َسرساَمِم می زندگیه ھاياگر بخاطِر ھد

  .ده داده اميدن گرفته و به آفريتوست، حواس ام را از آفر

  . ميني آفری، با آرامش و با لطافت میيکتاي ی ست که از فضای ما موقعیدگي به ثمر رس:مي قبل گفتۀھفت

  .  ستیدگيمر رسِن به ثيد، عي کند و تماشاگِر آن ھستی از شما عبور مین لحظه، که ِخَرِد زندگيا

 که دکتر شود، یت کني تربی او را ھم طوری توانیالبته که م.  ِرَسمی من دکتر شود، به ثمر مۀنکه اگربچينه ا

  ت بدھد، ي چه مقدار اھمیيزھايز کند، وقتش را چگونه صرف کند، به چه چياد بده که از خطرھا پرھي

ت ي و امنی توانند بواقع به او حس خوشبختی میيزھايچ برقرار کند، چه یيگران بر چه مبنايرابطه اش را با د

  .ی عشقینه و مبنايک زمي در یادش بده، ولي ی ھر چه بلد...دھند، و 

  . ، سرسام آور استی کسب شده بر اساِس مِن ذھنیم که ُشکِر نعمت ھاي دانیما م

  .مي شده ای و از جنِس زندگیيکتاي یِ  ست که وارِد فضایل، ھنگاميشکِر اص

ن قانع يم و به کمتر از اي کنیم و از آن مراقبت مي دانی و زنده شدن به لحظه را مین زنده شدن به زندگي اقدرِ 

 داند و ارائه ی ارزش می که مِن ذھنیيزھايم نه آن چي بود که در اصل، دنبالش بودی این ھمان زندگيا. ميستين

  . ميھا خود را محروم کننکه از آنيم نه اي آوریالبته آنھا را ھم به دست م.  دھدیم

Tئِل اقامِت ما در مِن ذھنیکي. ت معنا نداردين رابطه محروميدر ا" اصOیاري و ماندن در مداِر ھشی از د 

م، يمان را محروم کنيم، بچه ھايد خودمان را محروم کنيم که بايديما غلط فھم. ت استي، محرومیجسم

   .ستيت نيز، محروميپرھ. ی مِن ذھنیعنيت يمحروم

م، يني آفریاگر از آن فضا م. مي استفاده کنی زندگید از نعمت ھاي بایم وليت با نعمت ھا بشويد ھم ھويما نبا

  .  کندی ما را از آن فضا جدا میت شدگيھم ھو. ميت نشوي ھم ھویول. ميگران کمک و ببخشيم، به دياد کنيز

  اد شکرخانه تويبه زبان گر نکنم 

  اممکام و ناکام بود لذت آن در ک

 شدم و از آن یيکتاي یِ نکه از ذھن زاده شده و وارد فضاي ھستم، بعد از ایکي اگر من که با تو :دي گویموOنا م

  .اورميفضا خلق کنم، امکان ندارد که آن را به زبان ن

 یِ  شود که تماِم اعضایم، نمي شویيکتاي شود و زنده به ی ھم ھست، اگر دِل ما زندگیگر، امتحانيبه عبارِت د

  . امکان ندارد. ت نباشديفيت و کي به آن ماھیبدن ما از جمله زبان و فکر و عمل ما متک

  .  شومیناکام م) زدي ریات مين ابيھمانطور که ِشَکررا در ا(ان نکنم ي تو را بۀاگر من به زبان، ِشَکر خان

  .  ناکام شومیدا کنم و در جھاِن مادي شود که به تو کام پینم



 2013  487برنامه. حضور گنج

 

54 

 

 از یشاد. تان رخ ندھدي بدن تان سالم نباشد و اتفاقات خوب براید ولي زنده شویيکتاي یِ ضا شود شما به فینم

ر نشود، ھر ي تان پُر خید، زندگينيآفريد، آثاِر خوب نينيآفري نیکيرون تراوش نکند، ابراز نشود، نيشما به ب

  .ستيکن ن ممیزين چي در اطراف شماست، شاد نشود، آرامِش شما به او منتقل نشود، چنیکس

  .دي تقلی شود، اما نه از روی پخش میکبختين ني ایپس، در جھاِن ماد

   آرد اشک تر منیخبر رشک تو م

  غامميده دھد پيد بل از دينه به تقل

 خدا فقط خودش را دوست دارد و تا :نست کهيد، اي آیرِت تو، قانوِن تو مي که از غیخبر.  قانونیعنيرت يغ

  .  دھدیم، را به آنجا راه نمي که از جنِس توھم ھستیزمان

  . ميم دل ببندي توانیگر نميز ديم به چيما ھم چون از جنِس او ھست

  . مي شویکيم با او ي شود که تTش کنیرت باعث مين غياما ا. دي آیم دردمان ميدل ببند

د  ولو ي شویجذب نم" د، کامTيي آی می که به جھاِن مادید، موقعي حضور شویِ اري شما از جنِس ھشیوقت

 یِ باز به فضا"  رود، فوراین ميقه از بيد، آن رنجش، بعد از دو سه دقين شويک بار ھم خشمگي" نکه مثTيا

  .دي کنیدا ميِت خود را پي نھاید و عمِق بي گردی برمیيکتاي

  .  آوردید، اشِک مرا در مي آیرِت تو مي که از قانوِن غیخبر

 است که از ید و در واقع خوِن دلي آیلطافت و عشق است و از دل بر مم معتقد بودند که اشِک چشم، َسمبُِل يقد

  .  شودین قرمز مي ھمی کند و براین خون را جذب مي چشم ایزد ولي ریرون ميچشم ب

د، بلکه از ي تقلیِ ست و نه از رويگران نيک دياشِک تَِر من، به تحر. دي آی ست، از دل می که جارین اشکيا" 

  . ردي گی با توست که از عمِق جاِن من سرچشمه م شدنیکيشوِق وصال و 

  . کندیه ميگران، گري با نگاه به دیگري کند و دیه مياز ته دل گر"  واقعایکيک مجلِس روزه، که يمثِل 

  . دي آی شده ام بر میکينکه با تو يرد، از اي گی نشأت مین حالِت زندگي تریعيکاِر خTِق من، از طب

 ست که از آن فضا  یغامين پيا. ستي نیرونيد و ُمحِرکاِت بيند و در اثر واکنش و تقل زیاز اعماق وجوِدم سر م

  ". آورم یم

  .مي شویکي یم که با زندگي رویما ھم به ھمان نقطه م

د نباشد بلکه از اعماق وجودمان نشأت گرفته و بصورت ي تقلی شود از رویان ميقِ ما بي که از طریغاميپ

  .ن جھان ساطع شودي در ایعشق و برکِت زندگ

  

 


