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 ٨٧۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ستيار جز که ساغر نيوجود من به کف 

  ستينگاه کن به دو چشمم اگرت باور ن

  چو ساغرم دل پرخون من و تن �غر

  ستي نزار و �غر نبه دست عشق که زرد و

  ن عشقيخورد ا یر خون مسلمان نميبه غ

  ستيم عجب که کافر نيا به گوش تو گويب

  د چو آدم و حوايھزار صورت زا

  ستي او ُمَصور نیجھان ُپرست ز نقش و

  ايص5ح ذره صحرا و قطره در

  ستيبداند و مدد آرد که علم او َکر ن

  د و بنددي دل ما را گشایبه ھر دم

  ست؟ياسد به فعلش ار خر نچرا دلش نشن

  خر از گشادن و بستن به دست خربنده

  ستيگر نيشدست عارف و داند که اوست د

  ندش سر و گوش خرانه جنبانديچو ب

  ستي او بشناسد که او ُمَنکّر نیندا

   خوش خوردستیھا ز دست او علف و آب

  ست؟يعجب عجب ز خدا مر تو را چنان خور ن

  ی زدھزار بار ببستت به درد و ناله

  ستي که خدا در خ5ص ُمضَطر نیچه منکر

   سر مگر به وقت ب5یچو کافران ننھ

  ستي کز آن سر نیرزد سريم حبه نيبه ن

  پرد یھزار صورت جان در ھوا ھم

  ستيار اگر چه جعفر نيمثال جعفر ط

  ک مرغ قفس از ھوا کجا داند؟يول

  ستي که خود مرا پر نیگمان برد ز َنَژند

  رونينفس کند بسر از شکاف قفس ھر 
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  ستي از آنک کل سر نیسرش بگنجد و تن ن

  شکاف پنج حس تو شکاف آن قفس است

  ستي و ره به منظر نینيھزار منظر ب

  زم خشکست و آن نظر آتشيتن تو ھ

  ستي جمله جز که آذر نیک درنگريچو ن

  زمست که آتش شدست در سوزشينه ھ

  ستيزم نورست اگر چه انور نيبدانک ھ

  ندي که بعد ما آی گوش کسانیبرا

ر نيبگو Cستيم و بنھم عمر ما ُمؤخ  

  آرد یکه گوششان بگرفتست عشق و م

  ستي که عقل رھبر نی نھانیھا ز راه

  ف گشت ربابيبخفت چشم محمد ضع

  ستين سخن اگر زر نيمخسب گنج زرست ا

  یزيد شمس تبريق اختر و خورشيخ5

  ستيکدام اختر کز شمس او منور ن

 
  ٢٩٣ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یلومو

  خواب ھم ین بود بيحال عارف ا

  ن َمَرميُھم ُرُقوٌد ز: زديگفت ا

  ا روز و شبيخفته از احوال دن

  ِب ربي تقلچون قلم در پنجهٔ 

  ند در رقميآنک او پنجه نب

  فعل پندارد بجنبش از قلم

  
  ١١٨ تيب ، ششم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  یا دهين جسم، تو آن دي ایا تو نه

  یا دهي از جسم گر جان دیوا َرھ

  ت و پوست گوشیداست باقي دیآدم

  ز اوستيده است آن چيھرچه چشمش د

  ک ُخم ِز َنميکوه را غرقه کند 
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  مي یچشم ُخم چون باز باشد سو

  ا راه شد از جان ُخميچون به در

  حون برآَرد اُْشُتلُميُخم با جَ 

  
  ۶٢٨ تيب ، ششم دفتر ،یثنوم ،یمولو

  دي کو از عدم آمد پدیا دهيد

  دي را ھمه معدوم دیذات ھست

  
  ٨۵۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 را ز نبات تويرت زيخامش کنم از غ

  بارم یابر شکرافشانم جز قند نم

  در آبم و در خاکم در آتش و در بادم

  ن چارمين چار بگرد من اما نه از ايا

  
  ٠٠٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 زديبگرر دامن لطفش که ناگھان يبگ

  زديرش که از کمان بگري مکش تو چو تیول

  ھا که بسازد لهيھا که ببازد چه ح چه نقش

  زديبه نقش حاضر باشد ز راه جان بگر

   چو مه ز آب بتابدیيبر آسمانش بجو

  زدي بر آسمان بگریيدر آب چونک درآ

  زرو اندر وجود مرغ گمانستيک تينه پ

  زدين وار از گمان بگريقين بدان که يقي

  
  ٠۵٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ن که منم بر در در برگشايھ

  ست نشان رضايبستن در ن

  ستيدر دل ھر ذره تو را درگھ

   بود آن در خفایيتا نگشا

   و رب الفلقیفالق اصباح

  درآیي صد در و گویباز کن

  ی که منم بر در بلک توین
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  ش رايراه بده در بگشا خو

  یت بر آتشيآمد کبر

  گفت برون آ بر من دلبرا

  کيست ليصورت من صورت تو ن

  جمله توام صورت من چون غطا

  ی تو شوم چون رسی و معنصورت

  محو شود صورت من در لقا

  آتش گفتش که برون آمدم

   بپوشم چرایاز خود خود رو

  غ کنين بستان از من تبليھ

  بر ھمه اصحاب و ھمه اقربا

  
  ۶۴۶۴ تيب ، سوم دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  وان حکمیمان پّشه متظلّم را به احضار خصم به ديامر کردن سل

  
  یباَدوي زیمان گفت ايپس سل

  ید که از جان بشنويحق باامر 

   دادوریحق به من گفتست ھان ا

   دگری خصمی تو بیمشنو از خصم

  د ھر دو خصم اندر حضوريايتان

  ش حاکم در ظھوريد پيايحق ن

  ريخصم تنھا گر بر آرد صد نف

  ري خصم قول او مگیھان و ھان ب

  ارم رو ز فرمان تافتنيمن ن

   منیاور سويخصم خود را رو ب

  برھان و درستگفت قول توست 

  خصم من بادست و او در حکم تست

   باد صبایبانگ زد آن شه که ا

  ايپّشه افغان کرد از ظلمت ب

  ن مقابل شو تو و خصم و بگويھ
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  پاسخ خصم و بکن دفع عدو

  زيز تيد آمد تيباد چون بشن

  زيپّشه بگرفت آن زمان راه گر

   پّشه کجا؟یمان گفت ايپس سل

  باش تا بر ھر دو رانم من قضا

   شه مرگ من از بود اوستیگفت ا

  ن روز من از دود اوستياه ايخود س

  ابم قرار؟ياو چو آمد من کجا 

  کو بر آرد از نھاد من دمار

   درگاه خدایاين جويھمچن

  نده �يچون خدا آمد شود جو

  گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست

  ک ز اول آن بقا اندر فناستيل

   نوریاي که بود جویيھا هيسا

  د چون کند نورش ظھورست گردين

   ماند چو باشد سرده او؟یعقل ک

  ٍء ھالِک ِاّ� َوْجَھهُ یُکلP شَ 

  ستيش وجھش ھست و نيد پيھالک آ

  ستيا  خود طرفهیستي اندر نیھست

  ن محضر ِخردھا شد ز دستياندر

  ده شد شکستينجا رسيچون قلم ا

* 

 . کنمیواِن شمِس مو�نا، شروع مياز د    ۴۴۴۴۷۷۷۷۸۸۸۸ گنِج حضوِر امروز را با غزِل ۀ، برنامیبا س5م و احوالپرس

 ٨٧۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 ستيار جز که ساغر نيوجود من به کف 

  ستينگاه کن به دو چشمم اگرت باور ن

ا ھر چه يقِت کل ي، حقی، معشوِق، عرفانی کند که وجود ما انسان ھا در کِف خدا، زندگی مان میِ ادآوريز،  امرومو�نا

  . ک جاِم شراب استيد، مثِل ي گذاریکه اسمش را م
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  .مي مھم ھستی، در دستاِن خداوند، باشنده ایک از ما، ماننِد جاِم شرابيھر  :هين تشبيطبِق ا

ج و گم گشته در ي، گیا ماننِد َپِر کاھي تنھا و جدا افتاده، ی کند، ما تکه جسمیف ميتعر یبر خ5ِف آنچه که مِن ذھن

  .ميستي و فکر، نیجھاِن ماد

  .  ماستیِ  بدن و فکر و احساسات و باورھاۀوجوِد ما، مجموع

  .  فُرم جا داردیار و بي قدرتمند و ھشین وجود، در آغوِش باشنده ايا

  .  فرم، از جنس خداستی بیِ اري اصل، از جنِس ھمان ھش، وجوِد فرم داِر ما، دریعني

 ۀک باشنديش را در آغوش گرفته، وجوِد ما ھم در آغوِش ي آسمان، ستاره ھا و کھکشان ھایِ  خالیِ ھمانطور که فضا

  . ستی فرم، در آغوِش زندگیب

  .مي ھستیکيا با خدا، ي یما با زندگ :مي رسیجه مين نتي مان، به ایيپس در شناسا

  . کندی ست، وجوِد ما را تجربه میاري ُفرم، ھشی بیِ ربه کننده که خدا، زندگتج

  :ميت ھستين ھوييص و تعي و تشخیين شناسايدر حاِل ا

  .  ستیکيتجربه کننده با تجربه . ن لحظه وجود داردين لحظه، فقط ايدر ا

ِه ي شبیيد، مثِل ستاره در فضاي آن را د توانی توان ِحَسش کرد و میوجوِد ما، مثِل َبدِن مان، آنکه وجود دارد و م

  . آسمان قرار گرفته است

  . ن لحظه، وجوِد ما در خواب مانند استي در ا: دھدیِه درست، به ما نشان مين تشبيا

 که ی افتد، با آن تجربه کننده، آن کسی که مین لحظه، درھر اتفاقيار، شاھد، که خداست، در اي ھشۀننديک خواب بي

  ). ستیکيند، ي بیننده و آنکه خواب را ميخواب ب(. ستیکيد، يو شما ھمان ھستند ي بیخواب م

.  افتد، وجوِد شماستین لحظه، فضا، اتفاق مي ست و ھر چه که در ای خالیِ ين لحظه ماننِد فضايب، اين ترتيپس، به ا

  .نطور بودهياز اول ھم ھم.  اُفتدین لحظه اتفاق مياز جمله بدن شما در ا

 یِ ن فضا، فضايا. دِن وجوِد مان کردي، آغاِز به بافته شدن و تنیارين فضا، ھشيدا، در شکِم مادرمان، در ااز ھمان ابت

  .  ستیکين لحظه ست که در اصل با ما ي ایِ يکتاي

م و او از ي ھستیکيما با او . ن لحظه ستي ایِ يکتاي یِ ن لحظه و خدا ھم فضاي ایِ يکتاي یِ ن لحظه، ما فضايپس در ا

  .ا، در حاِل تجربه ستِق ميطر

   شود؟یادتر نمين موضوع، ِاعتماد و باور و ِاعتقاد و ِاتکا به خودتان، زي و ِاشراف به ایحال، با آگاھ

 افتد، از جمله بدِن من، ی که مین لحظه ھر اتفاقيت ام، در ايي من خدا:ديي گویشما م.  شودیادتر ميالبته که ز

 اُفتد، با یھر چه که اتفاق م. ن لحظه ستي ایِ يکتاي یِ ن فضا، فضاي افتند، ایم اتفاق ی خالیِ ک فضاي من، در یِ فکرھا

  .  ستیکي.  ستیکيآن فضا، با ظرِف خود، 

  . اتفاق ھم ھستمۀرندي در برگیِ ه ھستم، از جنِس فضاين قضيمن که شاھِد ا

  . افتندیبدِن من، فکر و احساساتم، اتفاق م
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  . آن تجربه کننده ھستندۀن تجارب ھم، تجربيم، ا دھیا واکنش نشان مي ترسم ی اگر میحت

د و ي کردم که جسمم، و رو به جھان، امی داشته و فکر می جسمیِ اري بردم و ھشیو من که تا بحال در ذھن بسر م

  . ھستم مھمن ي و آگاه شدن به ایداريده آل داشتم، در حاِل بي ایِ انتظاِر زندگ

  . ن رابطه ستيغزِل امروز ھم، در ا

ن لحظه ي را ھم که در ایھر جسم. ستمين موضوع ھستم که من از جنِس جسم ني به ایدار شدن و آگاھي در حاِل باVن

  . ن اتفاق ھستم، خدا ھم آن فضاستي اۀرندي در بر گیِ  اُفتد و من در فضاین لحظه اتفاق مينم، در اي بیم

  . ھستندیکيپس، فضا و اتفاق ھر دو با ھم 

  . ار، مثِل جاِم شراب استي ما درکِف  وجودِ :گريبه عبارِت د

  .  و از جنِس آرامش استیھمان که از جنِس شاد.  ستیِر اتفاقات و وجوِد ماست، زندگي که زیيدر فضا

  . و آرامش داردی، شادیت مست کنندگي که خاصیشراب.  بردیمو�نا ھم، عبارِت شراب را بکار م

  . دھدی نشان میبر خ5ِف آنچه که مِن ذھن.  ستیر مستد"  در دست خدا، تمامایپس وجوِد ما،جاِم شراب

   کند؟ ین مييف و تبي ما را چگونه تعریمِن ذھن

 کنند، یم درد مي کند، پاھای معده ام درد م: مختلفیِ دردھا.  درد ھستمیک گوني من :یِف مِن ذھنيبر اساِس تعر

چطور !.  پولم را خوردند، کتکم زدند، چطور نرنجم دارم، در گذشته به من ظلم شده، حقم را خورده اند،ی منفیِ فکرھا

  !. کدورت نداشته باشم

ن تکه ين چوِب خشک، در ايدر ا. زم استي مثِل چوِب خشک و ھ)م کردي بعد به آن اشاره خواھیکم(، ین بافِت مِن ذھنيھم

  . ت استيه کبريشب.  تواند بسوزدی به تله افتاده که میزم، زندگيھ

  :دي گویدر غزل م.  خشک را آتش بزندیِ چوب ھا تواند تکه ی میزندگ

  . مير کرده اي ست که در آن گین بافِت جامديدِن ما از زنداِن ذھن، ايرون کشيدر صدِد ب"  دائمایزندگ

  ".  کند یرون نگاه مياز چشمانم، خدا به ب.  شود، به چشمانم نگاه کنیاگر باورت نم" 

 یچشم دروغ نم" قتايم که حقي شدیم، متوجه مينيم ببي توانستی بود و ما مو�نا اگر زندهيدر چشماِن عارِف مست، 

  .ندي گویذھن و زبان دروغ م.  کندیآنچه را که در دِل است، منعکس م. ديگو

  ).ستيکه حالش خوب ني در حال. حالم خوب است:دي گویفرد م(

 یرون نگاه مياز چشمانش درد به ب درد است و آن را ھم مرکز و دلش کرده، یک گوني کند ی که فکر می کسالبته

 ی، عکس العمل نشان میا رفتارين حرف ي کنند، به کوچکترید، دعوا، دعوا، مي از آدم ھا نگاه کنیبه بعض. کند

  .ِد مو�نا، عارف فرق داردي دیول. دھند

  : شودین اشعاِر مو�نا عوض ميِد شما، ھم اVن با ھميد

بلکه در آغوِش . ستيد که از مادرش جدا افتاده و مادرش دنبالش نيستي نیودکک. ديستيشما، رھا شده و فراموش شده ن

  .دين فضا، ھم خدا و ھم شما ھستيد و اين لحظه قرار داري ایِ يکتاي یِ  فرم، بناِم فضای بیِ اري ھشیِ ک فضاي
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  .  ستیِن زندگيري شود و اVن ُپِر شراِب شیه مين فضا تغذيوجوِد شما از ا

ن لحظه ست که از ياستن در ي قابِل زیِ  ست، ِخَرد است، زندگیاست، لطافت است، زندگق  عشست؟ي چن شرابيا

  .زدي ری کند و در فکر و عمِل شما میرون نگاه ميچشماِن شما به ب

، رھا کند، اما، ما با ی مِن ذھنیِ ن است که ما را از دردسرھاي، خدا، ای َھم و َغِم زندگۀھم :دي گویامروز مو�نا م

  . مي دھین اجازه را نميزه، ايو اعتراض و ستمقاومت 

  .  سازدی طرِح خود را عملیم زندگيبگذار. ميم که به خود لطمه نزني ھستیداريحال، در آغاِز ب

  م؟ي تجربه کننده ھستید که چگونه ما و زندگيم ديم، خواھي رویش ميھمانطور که پ

  . وجود و ھسِت ما تجربه ست

  .ت افتد تجربه سیھر چه اتفاق م

  . ميستيم، از جنِس تجربه نيما از جنِس تجربه کننده ھست

 یھرخواب.  ستیننده، زندگيخواب ب.ننده وجود دارديک خواب بي، یدر ھر خواب. دن استيه خواب دين تجربه شبيا

  .)ن لحظه ستيشه ايھم(ند،ي بین لحظه ميا

 یکيِر آن ي زیِ  اُفتد، با فضای که میه ھر اتفاقن لحظين لحظه ست، در ايشه اي ست، ھمینده، توھِم مِن ذھنيگذشته و آ

  . ديد اعتراض کنيست، شما نبا

  .  ستی مھمیِ ين شناسايا.  تواند جدا باشدی ست، نمیکين لحظه، يِر اي زیِ ن لحظه، با فضاياتفاِق ا

 یِ ن مبنايارد و ي گی کند و آن را در آغوش مین لحظه اعتراض نمين موضوع را درک کند، به اتفاِق اي ایاگر کس

  . ن لحظه ستيرش در ايم و پذيتسل

  :دي ھستدون وسط ھري اشما ست و یکين لحظه ين لحظه، اتفاق ھر چه ھست، با ايدر ا

  . دي کنیزه نمي اعتراض و ست.ِر آني زیِ ھم اتفاق و ھم فضا

  .دي چسبیبه اتفاق نم. دي شویت نميبا اتفاق و تجربه که از جنِس آفل و گذرنده ست ھم ھو

   ساغرم دل پرخون من و تن �غرچو

  ستيبه دست عشق که زرد و نزار و �غر ن

 :مينطور نگاه کنيد اي که درست ھم ھست و باینظِر زندگ. ماننِد جاِم شراب، دلم پر از خون، ُپر از شراِب قرمز است

  . ست و تنم ھم �غریدلم ُپر از شراِب زندگ. من عاشقم

ِر اتفاقات است و با ي زیِ ل شده، فضاي تبدیر، به زندگيدر ز"  که تمامایعاشق، کس آدِم یِ  و تِن روانشناختیمِن ذھن

  .  شدهی ست، �غر است، از جنِس زندگی خ5ِق زندگیِ روي واز جنِس نیاري شود، از جنِس ھشیت نمياتفاق ھم ھو

م، در سِن چھل، پنجاه ياد ادامه دیم، و به درد سازيده نشدييم و بموقع از ذھن زاي رفتی چون ما، راه انحرافیول

  . ميده و آنھا را در مرکِز وجود خود جا داده و دِل خود کرده اي ھا و به دردھا چسبیت شدگي، به ھم ھویسالگ

  .  غلط استید که نگاِه مِن ذھنيم دي امروز خواھیول. ، دِل پر خون، دل پر از درد استیاز نگاِه من ذھن
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  . ديد آن راه را برويشما نبا. غلط استند، ي بیما ممِن  ھر چه :ديشما بدان

ن لحظه را ھمانطور يد و اتفاق اي شوی مميتسلد که شما ي آی بدست می، موقعـــــــديد :م گفتينطور که خواھيبلکه ھم

  .ديري پذیمکه ھست، قبل از قضاوت 

  . د، درست استين ديا. دي شویِر اتفاق مي زیِ از جنِس فضا

  . م، غلط استيم و واکنش نشان دھيم که در حاِل اتفاق افتادن ھستينم و حس کياگر به اتفاق بچسب

ن ين قضاوت و اين اعتراض و ايد و اي دانی نمیکين لحظه، ين لحظه را با اتفاِق اي ایِ  که شما، فضاین معنيبه ا

  .  کندی میل به مِن ذھنيزه، شما را تبديست

ِر ي زیِ  و فضایاريم که از جنس ھشيفراموش کرده ا. ن استت مايين گناِه ما، فراموش کردِن خداين و اوليبزرگتر

  . مياتفاقات ھست

 یم، وارد ذھن شده، به اق5ِم ذھنيده شديي از مادرمان زایوقت. مي بودیارين جھان، ھشي ورودمان به ایِ ما از ابتدا

ادمان ي ُفرم است، ی بیِ اريشت مان که ھييم و خداي بدست آوردی جسمیِ اريج ھشيم، بتدريت شديده و با آنھا ھم ھويچسب

  .ن گناِه ماستين بزرگتريرفت و ا

 یتش مي را بوجود آورده و کم کم تقویِ  مِن ذھن...رش، و يچون و چرا و مجادله و مخالفت و عدم انعطاف وعدم پذ

   د؟ي آید چگونه بوجود ميد بداني خواھیم.  کندیجاد مي در ذھن امنک ي، عدم انعطاف و مقاومت، "مث5. کند

  . ن لحظهيرِش اتفاِق ايبا مقاومت و عدم پذ

  .ن لحظهيرِش اتفاِق ايمقاومت و عدِم پذ=  من

  ستد، چرا؟ ي این لحظه نميداد و اتفاِق ايِر اتفاق است، در مقابِل روي زیِ  که فضایکه، کسيدر حال

  . ستیکين لحظه، يِر آن، در اي زیِ با فضافتد، ي بی ھر اتفاق: داندیم

  . ستیکين لحظه، ين در ايِر آن، در اي زیِ اتفاق، با فضا

  .  خداستۀن تجربيا.  کندی ما و بدِن ما، تجربه میِ  خدا، توسِط فکرھایعني

 ماند و یر ثابت مي زیِ فضا.  شودی بعد، نوِع تجربه عوض مۀدر لحظ.  ستیکين لحظه، با خدا، يتجربه، در ا

  . نطور بودهياز اول ھم ھم.  شوندیاتفاقات عوض م

  .  شودیبدِن ما دائم عوض م.  ستیکين لحظه ي ست که با ایيکتاي یِ فضاک ي

.  شودی میر و فرسوده و سپس مت5شيج چھل ساله، پنجاه ساله، و بعد پي و بتدری به نوجوانیبدِن ما کم کم از کودک

  .  ماندی آن فضا میبدِن ما تجربه ست، ول

  .  ستیگعشق، حِس وحدِت شما با خدا، حِس وحدِت شما با زند

 که تجربه کننده ست، یيم و با آن فضايرون بِکِشيا خودمان را بيم يم، از ذھن زاده شوياگر ما که اVن جذِب ذھن ھست

   دارم، ی من زندگ:ميي گوینم. مي شوی میکي ی ست، که ما با زندگیعشق، ھنگامه ا. م، اسمش عشق استي شویکي

  .  شودی حضور میِ اريل به ھشي ما تبدی جسمیِ اريم و ھشي شوی میل به زندگيتبد" بلکه عم5
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  .  رودین مي شود، از بی، غالب نمید، عقِل مِن ذھني آی عشق میوقت

 یوقت.  رودین ميگران از بي خود و دی برایاز به دردسازيحِس ن.  کنندیدا نميت پيدردھا الو. زندي ری ما میدردھا

  . مي شویکتا مي ید، ما با زندگي آیعشق م

  .  کندی ما، بودن را تجربه مۀليک خدا ھست، که بوسي، یک زندگي، یاريک ھشي :مينکه گفتي ای براکتا؟يچرا 

  . افتدی میروني ِکَشد، آن غشاء بی، جلو رفته، دوباره خود را عقب میارينکه ھشيدرست مثل ا

  .ميم و زنده ايم،عمق و وسعت داريستيات نيم که از جنِس مادي شویمتوجه م

  .مي خوانینه مين زمي را در ایاتي، ابیداريبن يبه منظوِر ا

  . عشق استیِ  ست، فضایِر اتفاقات، من و زندگي زیِ پس، آن فضا که فضا

   :اما. ستيض و رنجور و �غر ني عشق، زرد و مریِ فضا.  عشق ھم ھستیِ ن لحظه، فضاي ایيکتاي یِ فضا

  ن عشقيخورد ا یر خون مسلمان نميبه غ

  ستي کافر نم عجب کهيا به گوش تو گويب

  .م شده ستيمسلمان، انساِن تسل.  خوردیار، آن فضا، خدا، فقط خوِن مسلمان را مين يق و ان عشيا

 ست، یکيا تجربه کننده، با اتفاق، ير ي زیِ  داند که فضایرد و مي پذین لحظه را ميداِد اين لحظه، رويھر کس که ا

  . ردي پذی من لحظه، اتفاق راينکه در اي ایچرا؟ برا.  شودیم ميتسل

م که يي گوینکه مينده نظر دارد، ھميذھن چون در سطح است، به زماِن گذشته و آ. م دھديد ذھن، اتفاق را تعمينگذار

!.  که پنج ھزار به من بدھکار است، پس بگذارم که آن را تصاحب کندی ُخب، ف5نیلي خ:دي گویاتفاق را قبول کند، م

  .ستين نيمنظورا. نه

  . ن لحظه ستينکه جزو اتفاِق اي اید، برايداد اعتراض نکنين رويد که به ايري پذیا من لحظه فقط شميا

ن ي کرده ام که ایر افتاده و رنجش دارم و تا حا� ھم سعي از وجوِد من، در ذھن گی کنم که قسمتیاVن انکار نم" 

ن لحظه ين جزو اتفاق اياندازم و اي را برم که نتوانسته ام رنجش امي پذی میول.  نتوانسته امیندازم وليرنجش ھا را  ب

  چرا؟ . ست

رم و به يد و شرط بپذي قین نقطه ضعف را ھم بيداد، ھمين روي متمرکزنشوم ھمین ناتواني ای روینکه وقتي ایبرا

ستاده، به يداد شوم در لحظه اين رويِر اي زیِ  توانم از جنِس فضایزه نکنم، ميقضاوت و به ذھن نروم، مقاومت و ست

  ". مانم ی اغتشاش و فعال شدِن ذھن را گرفته، بدوِن فکر، در لحظه می روم، جلوینده نميشته و آگذ

  . که اVن ھست، قبل از قضاوت و قبل از به ذھن بردنیداديد و شرِط روي قیرِش بين، پذيبنابرا

  "!. بخشم یم" اص5. رميذ پیست، مي نیزي، پنج ھزار د�ر به من بدھکار است، پنج ھزار د�ر که چیف5ن" :ديينگو

ن ينکه در اي اید، برايري پذی، آن را م)ت، اتفاق است، جسم استيوضع(د ي که داریتيھر وضع. ستين ني، منظورانه

  .لحظه، جزو تجربه کننده ست
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 ھوش و ۀ شدن ِخَرد و قوین تطابق، سبِب جاري بودن، ایکين يا.  ستیکين لحظه، يتجربه با تجربه کننده در ا

  . م شدهي انساِن تسلیعنيمسلمان، .  شودین فضا، به اتفاقات مي، از امعرفت

  . به فکر و اعماِل مان شودی شدن ِخَرد و ذکاوِت زندگیم، سبب جارين تسليا

  .  شودی میکين و يم شده عجيبا تسل.  خوردین عشق خوِن مسلمان را مي ا:دي گویمو�نا م

  .ستيب است که خودش ھم کافر نيعج

  .مگر کافر مسلمان را بِکَُشد.  تواند مسلمان را بِکَُشدین، مسلمان نميکه در دد ي دانیم

  .  ُکشدی فقط مسلمان را میست، ولينکه کافر نين عشق، با ايا

  .یبا زندگ.  کند؟ با خدایزه مي ستیبا ک.  کندیزه ميم نباشد، ستي که تسلینکه کسي ایدرست ھم ھست برا

 یکين لحظه ينکه خدا با اتفاق اي ایبرا. دي کنیزه ميد با خدا ستيد، بداني کنیزه ميست ین لحظه با ھر اتفاقيشما در ا

  .ستي اتفاِق لحظه، جاِم شراب، در دسِت ساغر نیِ ن شاکي لحظه، ایِ ن شاکين مخالف، ايزه کننده، اين ستيپس، ا. ست

  :دي گویذھِن شما م

   "....ت دارم، يم؟ شکاستي نین راضيست؟ من به اين چي خواھم، این را نميمن ا" 

د، يت و ِشکوه کنيھر چه شما شکا.  خوردی ست و بدرد نمین ادا اصول ھا مربوط به مِن ذھنيد که ايم ديا�ن خواھ

  . ستيت از توھِم مِن ذھنين ِشکوه و شکاينکه اي ایبرا.  شنودیخدا نم

دا ي پید که عشق بتواند به شما دسترسيم شويلد مسلمان، تسيخته شود، باي تان رید خوِن مِن ذھني خواھیپس، اگر شما م

  .ت کندي، ھدای شما را به خوشه گیعشق بتواند حرکِت دانه گ. کند

ت يّ م، مني کنیم، من،را انکار مي کنیم و خود را انکار مي شویدار ميم، اVن بيب و انکار کرديتا بحال، ما عشق را تکذ

  .مي کنیم0  را انکار و یو مِن ذھن

 یم جدا مي که از تسلی مان چه باشد، به درجه ایِ ِت جسميست وضعي مھم ن:مي شویدار ميوع آگاه و بن موضيبه ا

  . مي آوریاخ5ل در بدِن مان بوجود م. مي کنیجاد ميم، اخ5ل در کار خود ايشو

م، اشتباه يده اجاد کرده و به خود لطمه زيدادھا، در امور خود اخ5ل اياگر در گذشته بعلت عدِم انعطاف در مقابل رو

  :ميري پذیمان را م

من و جاد کردم، با ي خود مانع ایِر زندگيده، رنجش دارم، موفق نبودم، در مسي بدنم صدمه دیِ  از اعضایقسمت" 

  .رمي پذیخطا و اشتباھاِت خود را م ". ...خود خلق کردم، و تِ يمن

  .ستيچکس مقصر نيھ. ميوده ا به ما خورده، خودمان باعث آن بی ھر ضرر:ميري گیاد مين را ھم يا

  .ديدنباِل سبب نگرد

  . زه با لحظهيستد؟ بصورِت ي زده ابيآسچگونه به خود

 ی بودن، سبِب جاریکين تطابق و يم که اياجازه نداد.  ھستندیکين لحظه، يم، تجربه کننده و تجربه در اي دانستینم

  .  از ما، به اموراِت مان بشودیشدِن ِخَرِد زندگ
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ھمان که از اول، از جنِس آن . ستيعشق کافر ن. ستي ُکشد که کافر نی مرا می کس:مي در گوش ات بگویتگا به آھسيب

  .  عشق، اتحاِد ما با خداست:ميگفت. ميبود

  .ريرگـدر بَ » شوـــــــیارـج»رـــــــيذـپِب 

  . مثل آسمان که ستاره ھا را در َبر گرفته. ريدر آغوش گ

ِت بدِن تان ياِت ذھِن تان، وضعي اُفتد، اعم از محتوین لحظه اتفاق ميرا، آنچه را که در ان لحظه ين لحظه، فرم ايشما ا

  . ديري پذید و شرط و قبل از قضاوت ميرا، بدون ق

  . شودی، به ھر آنچه که در حاِل اتفاق است، میاري ھشیِ  شدِن ِخَرِد فضایم، سبِب جارين تسليرش، اين پذيا

  .گرفتَبرد آن را در ي ست که بایتيفين برخورد، کين روند و اين نوِع نگاه، ايما َحَصِل ا

ن يد و ُفرِم اي شوید، جاريرياگر اتفاق را بپذ. ديد و اعتراض نکنيبه آن نچسب. ديت نشوي و ھم ھوی قاطی، ولیکيبا آن 

جاناِت تان، روابِط يت ھا، از جمله بدِن تان، فکرتان، احساساِت تان، ھيد که وضعيد ديد، خواھيريلحظه را در َبر بگ

 یر ميي تغیي به طرِز معجزه آسا... نخواستن و یروني بیِ ده ھاي از پدیت و زندگيتان با مردم، روابِط مردم با شما، ھو

  .کند

  . ِر آنھا، دستآوردھا را در آغوش گرفتنيِع زي وسیِ  بعنواِن فضایعنيدر َبر گرفتن، 

  حا�،. کند ی مین در َبر گرفتن، شما را از جنِس زندگيا

  :ن است کهيد اي آیش ميم پي که در تسلیاشکال

 . م شويتسل یعني، ريبپذ.  دانندیم را نمي تسلی ھا معنیليخ

  . رديگ یم سخت صورت یلي درد مند، خی مِن ذھنۀليرفتن، بوسين پذيد که ايم ديخواھ

ز و ين لحظه در ستي لحظه و با اتفاِق انيشتِر اوقات با ايد، چون بيرين لحظه را بپذيِت ايد وضعي خواھی شما، میوقت

ن لحظه وجود ي بودن با اید، امکاِن موازين اعتراض و مقاومت و عدم انعطاف، عادت کرده ايد و به ايمخالف بود

  . ندارد

 یِت موجود را بوجود مي و امکاِن در َبر گرفتِن وضعی شما آمادگیدن و تأمل کردن، براي و عقب کشیارين ھشيا

نکه به ذھن ام مراجعه کنم، خوب و بد و ين لحظه را قبل از اي خواھم اتفاق ایمن م"  :ديي گویود مآورد، به خ

 دانم که یدر آخر، اگر اعتراض داشتم، م. رميجه را ھر چه شد، در َبرگي شوم و آخر، نتیرم و جاريقضاوت کنم، بپذ

  ".ن قاعده و تعادل به ھم خواھد خورد يا

دم، خرد و معرفت از درونم نشأت گرفته و برکاِت آن به افکار و اعمال و ي رسینيت نويفي احساس کردم که به کیوقت

  ا ھمسرم؟ي شوم ی می من بھتر جار: پرسمینم.  کنمیسه نميمقا.  کنمی شود، تماشا می میاطرافم جار

 کند ی تراوش میاد، از وجوِدتان به جھاِن میکيو ن نشي و بید که درک و آگاھي شوی شما متوجه م:یعني شدن یجار

  .ديو شما تماشاگر ھست

   . کندی می خود را جاریت ھايفي ما کۀليخدا، بوس :ادمان باشديشه يھم
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  . ردي پذی ست که مید، زندگيري پذیشما که م

  . دي کنی، سقوط می با زندگی و ھم طرازیيد، از ھمنواي کنیکدفعه که اعتراض و مقاومت مي

ن مِن يجھنم، ھم. ده شدهي جھنِم ھولناک کشیِ ار نازک است و روياِم ُپِل صراط که بسان، بنيشتِر ادي ھست در بیليتمث

 یعني، یمسلمان. د مسلمان شونديبا.  آن رد شوند تا به بھشت بروندیِ د از رويانسان ھا با.  آن استیِ  و دردھایذھن

  .م شدنيرش و تسليپذ

  .  خوردی فقط خوِن مسلمان را م،ن عشقيا :مو�نا گفت

ا ي آ:مي افتیسه مي، به مقا!ال و در حال رد شدن، ناگاه ي سَ یم و ِخَرِد زندگي منعطف و مسلمان شدیوقت. د مواظب بوديبا

   کند؟ ی شود؟ از من عبور می از من ساطع می و آگاھیي و داناینيمعرفت و روشن ب

دار ي ندارم؟ چرا اVن بیشتري بیِ اري کنم؟ چرا ھشی نمیاده رويا زي برم؟ آیر درست بکار مي را در مسیدارين بيا ايآ

ا از ھمسرم؟ از ي شود، یان مي از من بھتر بیدم؟ ِخَرِد زندگينطور نفھمي را ای زندگیِ ش معني سال پیشدم؟ چرا س

   ...ستم؟ و يفرزندم؟ چرا من مثل دوستم ن

  . شودی قطع میتمام شد، رفت، موھبِت زندگ

ن يد تا عمل، ايشتر فکر کنيد، بيسه کنيد، مقايد، مقاومت کنينش نشان دھد، واکيد با ذھِن تان دخالت کنياگر بخواھ

  . شودیاتصال تمام و قطع م

  . مي گردین موضوع بر مي ایِ دوباره رو

   :ن لحظه، منظوريرفتِن اتفاق ايم و پذي تسلیِ ادمان باشد، در رابطه با اجراي

  .مي ست که ا3ن با آن مواجه ایدادين لحظه، آن روياتفاِق ا

  :ديشه در نظر داشته باشيھم

  .دي شوید، جدا مي کنینکه اعتراض ميبمحض ا. دي ھستیکين لحظه، يشما با اتفاق در ا.  ھستندیکي و اتفاقش یزندگ

  .  اندازدی، شما را به ذھن میين جدايا

شتر يردش ھم بد.  شودی بزرگتر مید، مِن ذھنيشتر مقاومت کنيھر چه ب. کندید و خلق مي را تولیمقاومت، مِن ذھن

  . شودیف تر مي ضعید، مِن ذھنيھر چه کمترمقاومت کن.  شودیم

 ی نمی از دروِن شما جاری و ِخَرِد زندگی گم شد، معرفت و آگاھیِر ارتباِط تان با خرد زندگيد که مسيديھر موقع د

  .دي کنیآشت.ديزه کرده اين لحظه، دعوا و ستيد که با ايشود، بدان

  .دي کنیچه ھست، آشتن لحظه، ھر يبا فرم ا

  . ديت را داشته باشين وضعيد ھمي خواھیست که تا ابد شما مين ني اش ای کردن معنیآشت

 دارم، پر از رنجش و یماني ترسم، نگرانم، نسبت به گذشته حِس تأسف و پشین لحظه، ميمن در ا" :ديي گویشما م

   "....نه ھستم،يک

  .ی شوی کن، بگذار جارتير، حس رضايِت خودت را بپذيب ندارد، وضعيع
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منتظر .  گرددی کند و روان میل کننده، تراوش مياِت تبدي و آن آِب حی زندگ  عشقید، آن برکت و شادي که شویجار

  . ات را به شما بدھدي و برکت و آِب حین شاديد و اياي بید که کسينباش

  .راز شمايست، غي نی دھد که کسی را ھم مین معنيد، اي شویجار

  .  کندیراموِن ھر کس، خودش را تجربه ميِق ذھن و بدن و پيخدا از دروِن ھرکس، از طرا ي یزندگ

  .  ستی زندگۀ خدا، تجربۀروِن ھر کس، تجربين لحظه، در ذھن، بدن و بياتفاق ا

  .دييايد و با اعتراض به لحظه و اتفاق، به سطح ني، آگاه باشمھمن يشما، به ا

د، بلکه آن را يني بین لحظه را بصورت فرم ميد، نه تنھا اي که باشمن. دي شوی م، "من" ل به يد تبدييايبه سطح که ب

  . ديني بینده ميدن آي رسی برایپلکان) لحظه را(

  . ديد که با آن دعوا داريني بین لحظه را مي لحظه، شما فرم و اتفاق ایِ را، بجايز

  . سازدی ممنن لحظه، يدعوا داشتن با اتفاق ا

 که از ین استفاده ايبھتر. ندي بین لحظه را نميِر اتفاِق اي زیند ولي بین لحظه را مي، اتفاق ایسم جیِ اري ھشیعني، من

  . نده ستيدن به آي رسی برایبصورِت قدم کند، ین لحظه مياتفاِق ا

  . ندي بی را می که در آن زندگیتيت و وضعيمرحله و موقع

  .مينکار را کرده ايشه ايست، غلط است و ما ھمين درست نيا

 ست ی دست اول و خام و تازه، جاریِ زندگ.  شودی زنده، میِ ارين ھشي ست و سبب قطع شدِن ایواکنش، از مِن ذھن

  .  دھدیست، واکنش نشان مي چون زنده نی مِن ذھنیول

  . ستینحِر زندگ. ِر اتفاقات زنده ستي زیِ فضا

تان ي روشن تر شدِن مطلب، برایاِن شمس براوي و دی از مثنویاتيم و بعد ابي خوانین غزل ميگر از ايِت ديسه ب

  .خواھم خواند

 دھد که ما در دسِت قدرِت ی را ھم مین معني، ایتان خواندم، جاِم شراب در دسِت معشوِق عرفاني که برایِت اوليدر ب

  .دينکن دخالت ید که در کاِر زندگيريم بگي دھد که تصمین را مين اط5عات به شما تواِن ايا. مي، خدا ھستیزندگ

  . سدي نوی با آن میکيم که ي ھستیما مثِل قلم:دي گویمو�نا م

 یم و موازيم، تسلي کنیم، در کاِر او دخالت نمياگر عاقل باش. سدي نوی ما را بصورِت قلم در دستش گرفته و میزندگ

  . مي مانی می باقیبا زندگ

 ی خوبیِ  راھنمای غلط است ولی ست و از نظِر زندگیي، به زبان دو" با لحظه یآشت" استفاده از عبارِت  :ادمان باشدي

ن يِر اي زیِ ن لحظه، شما را از جنِس فضاي با اتفاِق ایا آشتين لحظه، ي با ایآشت. دي ھستیکين لحظه و شما يا. ست

  .  کندیلحظه م

و در جھاِن ذھن د ين لحظه ھستيداد و فرِم ايزه با رويد که در حاِل مضطرب شدن و در حاِل ستيھر موقع احساس کرد

   ".  ھستمین لحظه را قبول دارم و در آشتيمن ا"  :دييد، به خود بگوي شوی، گم میو جھاِن ماد
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  .  شودید و حاِل تان خوب مي شویداد ميِر آن روي زیِ ب5فاصله از جنِس فضا

  : دارددين موضوع تأکيمو�نا به ھم. ديستيداد، آن اتفاق، نيد که شما از جنِس آن روي شویمتوجه م

  د چو آدم و حوايھزار صورت زا

  ستي او ُمَصور نیجھان ُپرست ز نقش و

  . دي گوی، خدا را میعشق، معشوِق عرفان

 مختلف، در واقع فرزنِد آدم و حوا یِ  ما انسان ھا به رنگ ھا و شکل ھاۀھم. دندييمثل آدم و حوا، ھزار صورت زا

 خوِد فضا، یند ولي آیرون ميمام امکانات است، صورت ھا بن لحظه که منبع تي ایيکتاي یِ سپس، از فضا. ميھست

  . ن ندارديُ َتعَ . ست، نقش ندارديمصور ن

   :ديرياد بگيد و آن را ين نکته دقت کنيشما به ا

  .دي آی، در نم"صورت، به فُرم "  آن فضا، به ید ولي آی جوشد و با0 می امکانات، فکرھا، از آن فضا مۀھم

  . در رو قرار داردفرمر و ي در زی فرمیب. ی فرمیک بيھست و ک فرم ين لحظه يپس درا

  . زندي خی برمی فرمیفرم ھا ھمه از ب

  . دي شوليتبدد به آن ي توانیبلکه م. ديني را ببی فرمی، بی جسمیِ اريد که با ذھن و با ھشيشما انتظار نداشته باش

ا نه؟  ي داند ی اما، آن عشق، آن فضا، ص5ِح شما را م کنم،ی ھستم و در مقابِل آن مقاومت نمینکه من با فرم آشتيبا ا

  د؟ ي اعتماد باشید بيد، بايي و خدا که ھمانا خوِد شمایا شما نسبت به زندگيآ

گران چشم ي فھمد که دی مید، وقتي آیا مينا بدني از مادر نابیکس" م، مث5يسه ھستي ذھن در مقاۀليما در سطح و بوس

  :ِش رو دارديدارند و او ندارد، دو راه پ

 ست؟ ي چی زندگۀند که طرح و نقشيم شود و ببيتسل.  کندی را تجربه میينايخوِد تجربه کننده ست که ناب :م شوديتسل -

  ، چرا !ن ظلم استيا :سه کنديگران که چشم دارند، مقايبه سطح وبه ذھن آمده و خود را با د :زه و مخالفت کنديست -

  ...گران چشم دارند و من ندارم، يد

 دھد یرا اجازه نمي گذارد زی چرِخ خود میِ چوب �.  کندیجاد ميِر حرکِت خود مانع اي در مس؟ کندین فرد چه ميا

  . طرحش را اجرا کندیزندگ

 )شما( ی گذارد که زندگی کند، نمیت مي، اعتراض و احساس مظلومواکنش،  من، سهيمقاِق يھر کس که از طر

  . کندیده و قضاوت مي را از جنِس جسم دی از آن موضع، خدا، زندگطرحش را اجرا کند، به ذھن رفته و

  : کندیسه مي مقایمِن ذھن. م، به علت رفتن به ذھن استي کنیل مي را که به خود تحمیعاتيتماِم ضا

گران پولدارند ي شوم؟ چرا دی سه بچه دارد و من بچه دار نمیگري من بزرگتر است؟ چرا دۀ از خانیگري دۀچرا خان

 ده ۀک دارند، خانيل شيگران شاد و خوشبخت اند؟ مردم ھمسِر مھربان دارند، اتومبيستم؟ چرا من ناراحتم و دي نو من

  .ستيخدا ن" دم، اص5ي رنجیمن از خدا، از زندگ. چکدام را ندارمياتاق خوابه دارند، سواد دارند و من ھ

   دارد؟ یِق شما چه طرحيد که از طري دانیمشما چه . ِق تو تجربه کندي را از طری بچه گی خواھد بی میزندگ
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   شود؟ ید چه مينيان کند، ببيِق شما بي خود را از طرید که زندگيد؟ اجازه بدھي کنیجاد مي، مانع ایِر زندگيچرا در مس

  . کندی میت و عقب ماندگيسه و احساِس مظلوميند، دائم مقاي که به ذھن برود و خود و خدا را جسم ببیکس

  .نهز نگاه و برخورد، درست است؟ البته که ن طريا اي آ

ِق ي خود را از طرۀ نقشید که زندگياگر شما مانع شو.  شودی شدن ھم مین اعتراض، سبِب عدِم جارين مقاومت و ايا

  .دياعتراض نکن. ش ببردي تواند طرح خود را پی نمید، زندگيد مانع شوي توانیشما به اجرا در آورد، که م

  .ريدر َبرگ» شو ـــــــیرجا» ر ـــــــيبپذ

نکه ت5ش ي ای تواند انجام دھد برای ھم نمی کند، کاِر موثری که اعتراض می دارد؟ کسیيتوجه کن که چه دستآوردھا

  .  دردمند، بادام پوک کاشتن استیِ  مِن ذھنۀليبوس

  .ديراض نکنشما اعت.  کندیجاد ميمان درد ايبرا" تايم، نھاي بکاریھر چه را با مِن ذھن :مي دانیم

  .ريدر برگ»  شو ـــیجار» رـــيبپذ

  .ريدر َبرگ»  شو ـــیجار» رـــيبپذ

   شود؟ین چه مير، ببيدر آغوش بگ» رـــيبپذ

  . ی چسبی و به آن نمی شویت نمي اما با آن ھم ھوی، متحد ھستی ھستیکين لحظه يبا اتفاِق ا

  .ريفقط در آغوش بگ. ی کنید به آن اعتراض نم، اگر بد بوی چسبین لحظه، اگر خوب بود به آن نمياتفاِق ا

  .رنديي که آن فرم ھا در حال تغی شویمتوجه م

  ايص5ح ذره صحرا و قطره در

  ستيبداند و مدد آرد که علم او َکر ن

 باشد، ی مادیِ رون، در فضايد، جسِم تان ھم در بي شویکي، غوطه ور و با آن یيکتاي یِ ، در فضای زندگیِ اياگر در در

. ستي ناقص نیعلِم او مثِل علِم مِن ذھن.  داندی داند؟ البته که میا نمي داند ی، خدا، َص5ِح جسم و روح شما را میزندگ

  .بداند و مدد آرد

  .زه و مقاومت و مخالفتيبا ست. ما گذارد مدد برسد؟ ی نمیچه کس

  . آوردهماگر ب5 سِر ي دید کسيينگو.  خودمان بودهیمِن ذھن ۀزي آمده در اثِر مقاومت و ستما که سِر یيھر ب5

 برد و یحس ھا را به ذھن م. ندي بی محدود می با حس ھاینکه مِن ذھني ای ناقص است چرا؟ برایعلِم مِن ذھن

  .ار محدود استي خود، بسی فرھنگیِ  و آموخته ھای شدگی کند، قضاوتش بر اثر شرطیقضاوت م

؟ محصول را ھم به ذھِن محدوِد چه خوب ... م، يم، لمس کني، بشنومينيم ببي توانیچقدر م.  محدودندیلي ما خیِ حس ھا

  .مير کرده اي گ.مي بری شده، می شرطۀاد گرفتي یِ و چه بدھا

  .مي کنیم، محدودترمي بری به ذھن می محدود را فوریِ م، حاصِل حس ھاي که گرفته ایيپس، طبِق آموزش ھا

  . ت شدهي آمده و با تند تند فکر کردن تقو در اثر فکر معتادگونه بوجودیگر مِن ذھنياز طرف د

  ...، ی، فکِر بعدید، فکِر بعدي آی مین فکر نرفته، فکِر بعديا.  کنندی وقفه فکر میمردم مدام و ب



٤٤٤٤٩٩٩٩٣٣٣٣ شماره حضور گنج برنامه  

 

18 

 

  . مينيرون را ببيقِت بي از حقیشه قسمِت کوچکي شود که ھمیع، سبب مي سرین فکِر معتادگونه، و تسلسل فکرھايا

  .مينيم ببي توانیکل را نم. مينيا با ذھن بب خدا رۀم ھمي توانیما نم

ند، ي خواھد ببیار کوچک و آنچه را که ميم، تکه و قسمِت بسي کنی که از آن استفاده مین ذھن به صورتيا" اص5

  .ن غلط استيا. ندي بیانتخاب و م

  . ، کر و ناقص استیعلِم مِن ذھن

ند، تکه تکه ي بیکپارچه نميرون را ي قفس، جھان بیِ له ھاي که در قفس است، از پشِت میذھن و حس :در غزل ھم گفته

ند، يست آنطور که ھست ببيرون را قادر ني جھان محدود بی ست، که حتی مِن ذھنیِ ن ضعِف اساسي ا.ندي بیمو ناقص 

  .ص دھد؟ي را درست تشخیت و ابدي نھای فرِم بیچگونه قادر است جھاِن ب

  م؟ي شوی چرا به آن زنده نمی ھست ولی خدا، زندگم کهي دانی ذھِن مان مۀليما اVن، بوس

  . ميم، نژند و افسرده و پژمرده شده ايدي کند، ما از قفس، از بس َنَپریدر غزل ھم به آن اشاره م

م، ي کنی را حس می زندگیِ يکتاي شود و خدا، ی، خدا، شامِل مان می ھم که لطِف زندگیوقت. مي بال دار:ادمان رفتهي

  م، به علت درِک ي که به بال و َپر داریيم، بعلِت وزنه ھايرون کنيم سرمان را از شکاِف قفس بيھنکه بخوايبمحض ا

  . ميرون بِکِشيم کِل بدِن مان را از قفس بي توانینداخته، نمي نیِ  ذوب نشده و دردھایِ مختصر و توھمات و مِن ذھن

م مثل پرنده، سبکبار، به آن سو، به فراسو ي توانیمم اما نيني بیچشم انداز و منظره را م. مي شویاز شکاف قفس رد نم

  !.ميپرواز کن

  د و بنددي دل ما را گشایبه ھر دم

  ست؟يچرا دلش نشناسد به فعلش ار خر ن

 و یکه، دِل ما از جنِس زندگي ما شده، در حالیِ  ھایريم گيِد و دِل ما، مرکز قضاوت ھا و تصمي، دیاکنون، مِن ذھن

، الھام گرفته از ی فکریِ  از حباب ھاید، خالي ھا و نقطه حرکت و جھِش ما بایريم گي ست و مرکِز تصمی فرمیب

  .  باشددر َبرگرفتن و  شدنیجار، رشيپذم و ي تسلیِ فضا

  .رون بزندي مان کوچک و �غر و مثل مو شده و بتواند از قفس بیب، آرام آرام، مِن ذھنين ترتيبه ا

  .د دِل تان باز شودي خواھیرد و مي گی دِل تان میگاھ. ديده ا را تجربه کری، دلتنگیاديشما دفعاِت ز

  )قبض و بسط(.  کندی بندد و باز می، خدا، دِل ما را میزندگ

  :مي شناسی که میتنھا پناھ

مجله بخوانم، ، ... ن کانال به آن کانال يون را روشن و از ايزيبت و درِد دل کنم، تلوي غی زنگ بزنم و کمیبه کس

  ...لکس کننده و ي مواد مخدر و رۀ و استفادیگار و مشروبات الکلي، مصرِف سیر ضروري غیِ دھاي، خریُپرخور

  !. کندیدن ھا، دِل مان را باز مين شاخه به آن شاخه پريم که از اي کنیفکر م

م يشنو ی را میيم، خبرھاي کنیون را روشن ميزي کند؟ تلویات، دِل ما را باز مي ھا و مشغولین سرگرمي ایا براستيآ

  . مي شوین تر مي بندد وغمگی کند و دِل مان را میکه بدتر دلتنگِ مان م
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 نامحدود یِ يکتاي یِ  بودِن مان با فضایکي، او بودِن مان با یکي کند تا متوجِه ی بندد و باز می، خدا، دِل ما را میزندگ

  . مي حال، به سطح آمده و جذِب اتفاقات شده ایول. ميشو

   : دھدیگنال ميام و سيپ. مي کنی ما مقاومت می با خود فرو َبرد، ولیگانگيقعِر  خواھد ما را به یم

  .یتو ھم از جنِس من. نجا ھستميمن ا

ن روش ين نوِع نگاه و چنيبا ا.  شودیدلت باز م ...، یگريبِت ديفکر نکن که با در ذھن ماندن و تلفن به دوست و غ

  .  ماندی دل ھمچنان گرفتاِر قفس میيھا

شتر، با کنار زدِن ي بیِ گار و مشروب، با بدست آوردِن سوديون، با خواندِن مجله، با سيزيبت، با تلوي که با غیموقع

در  مال و ثروتش را از دست داد و یف5ن(م ي شوی خوشحال می شود و کمی دِل ما باز و خنک می گوناگون، لحظاتیرقبا

 یِ  ماست که بدوِن نگاه و بدون الھام از فضایِ ن مِن ذھني باز ھم،)فتن تر رييم و او پاي قرار گرفتبا�ترا يم يک سطح شدي

  . کندی موقت میِ ، به سطح آمده، احساس خوشحالیيکتاي

  .  گذاردی می چرِخ زندگیِ چوب �" اتفاقا.  ستیران گريراندن و دل ويدل م. ستين دل باز شدن نيا

  . دھدیرا اعمال نابخردانه انجام ميز. رر استان و ضيز" ، تمامای از موضِع مِن ذھنیارتقاء سطِح زندگ

اِن يرا در جري کند، زیم دِل مان را باز نمي که جذِب ذھن ھستین اتفاقات وقتيچکدام از ايم، ھيھنوز در ذھن ھست

  . مي کنی ثمر میدار، دخالِت بيار و خ5ق و پاي ھشیِ زندگ

  .  شودیش م، فراموین نگرشي دخالت ھا و چنیِ ج و دستآوردھاي، نتایبزود

  :مي شویم، نميم، تسلي شوی و منطبق نمی موازیاِن پرتوان و مسلِم زندگي آن، با جریچرا بجا

  .ريدر َبرگ»  شو ـــــــیجار» رـــــــيبپذ

  .پرواز کن» سبک شو ـــــــ» رھـا کن ـــــــ

  .ميادمان رفته که شراِب دست معشوق ھستيم، يد راه را باز کنيبا

   چه؟ یعنيت ييخدا. ت استييموش کردِن خدا، فرایگناِه اصل

 ین غفلت سرچشمه ميه گناھان از ايبق.  ستی، گناِه بزرگمھمن يم و فراموش کردِن اي ما از جنِس خدا ھستیعني

  . شودی، می، منبع و سبب مقاومت و مخالفت و کجروین فراموشکاريا. رنديگ

  .  کندیت مي را تقویمقاومت مِن ذھن

  .  کنمی میاد آوري" تان خوانده ام، مجددايبرا" واِن شمس را که قب5يو د ی از مثنویاتياب

  . ديرون ِبَپريد، بي که ھستیي کند که به اصط5ح از آنجاین برنامه به شما کمک مي مو�نا و مطالِب ایِ غزل ھا

  

  ٢٩٣ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو
  خواب ھم ین بود بيحال عارف ا

  ن َمَرمي زُھم ُرُقودٌ : زديگفت ا
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  ا روز و شبيخفته از احوال دن

  بِب رَ يقل تَ چون قلم در پنجهٔ 

  مقَ ند در رَ يآنک او پنجه نب

  فعل پندارد بجنبش از قلم

 او چنان یچرا که قدرت روح. ات، آزاد و رھاستين در ھر لحظه از قفس جسم و جسماني، عارف راستیعارِف َربان

   :چنانکه حضرِت حق فرموده است. ب استز و شھوات خود غالياست که بر جسم و غرا

  . یزيشان بگريآنان خفتگان اند، مباد از ا

  .ند که آزاد استي بی، در زندان خواب میزندان"  مث5: گفتهیتيدر ب" قب5

  . ست و آن مقام را نداردی معمولیند که آدمي بیشاه ھم، خواب م

  . ن استي آنکه به خواب رود، چنیحاِل عارف، ب

دادھا يِر اتفاقات و نسبت به اتفاقات و روي زیِ دار، نسبت به فضايد؟ بيد، چگونه اي، شما که عارف ھستیددرحالت عا

  .ديھست) ميتسل، بدوِن اعتراض، بدوِن مقاومت، و  تفاوتیب(خواب 

  . ديداري شما بیعني. دارندي عارفان، ب:خدا گفته

  . ميبطور مفصل صحبت کرده ا"  از قرآن است، قب5یه ايت که آين بي ایدر رابطه با معن

  .َمَرم یدارين بياز ا. ديد، فرار نکنيدار ھستي، بیدارينکه شما دائم در خواب و ھم در بياز ا. َمَرم

 در ذھِن مان ی فکریِ م که حباب ھايم، و اجازه داده اين لحظه َرم کرده اياز بس ما، از ا. ت را فراموش نکنييخدا

  . مين لحظه را حس کنيودِن ام زنده بي توانیرژه بروند، نم

  . ندي تواند ببین لحظه را نميا. ن لحظه ستي دشمِن ایدر واقع، مِن ذھن

. ا چشم فرو بسته و خفته استيگران، بر احوال دني، شب و روز، غالب بر حواِس خود، در شِب غفلت دیقيعارف حق

  .  ستی تفاوتیظر کرده و در بدارند، او صرف ني و تعلقات که مردم بر آن بین عالم مادي از ایعني

ز بطور تام يسنده ست، عارف کامل نيِم دست نوي ھمانطور که قلم تسلیعني. او مانند قلم در دست قدرِت پروردگار است

  .  متصل استیِع حرکات و وجودش به قدرت الھي کرده و جمیت الھيم مشي خود را تسلیِ و تمام ھست

  . دي خدا ھستۀد، مانند قلم، در سلطيو شب خفته ھستا روز يپس، عارف و شما، از احواِل دن

  !.  کندیقلم که اعتراض نم. اعتراض نکن. سدي خواھد بنویخدا مثل قلم، شما را در دستش گرفته و با شما م

  !.  کند که حرکت و چرخش و جوشِش قلم از خود قلم استیند، گمان ميسنده را نبي دسِت نویاگر کس

 دارد که حرکات و سکنات عارف از خود یند، گمان مي را نبیت الھيراده و خواست و مش که قدرت و اینطور کسيھم

  .اوست و نه از حضرِت حق

  ست؟يند، کي بیست؟ آنکه چرِخِش قلم را از خوِد قلم مي، کیحال، ھر کس

  . سدينو یم که تجربه کننده در حاِل تجربه کردن است و آن تجربه ست که ميني بیما نم. شتِر ما انسان ھايب
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  . سي ننو:ميي گویما م

  ن درست است؟ يا. دي شویسد و شما قلم را محکم گرفته و مانِع نوشتِن او مي نوی مید کسي فرض کنیعني

  :ست؟ياِت ما چيسد، اما مشغولي شما بنوۀلي خواھد بوسی میزندگ

ن لحظه، اعتراض دارم ي به ا نسبتیعنيست؟ ي من شاگرد اول نشد؟ چرا من بچه ندارم؟ چرا خانه ام بزرگ نۀچرا بچ

  . خوردیرا م )م شدهيتسل(عشق، فقط، خوِن مسلمان :ت گفتيدر ب. ستميم نيو تسل

  .  داشته باشد، شما را غرقه در خود کندی تواند به شما دسترسی نمید، زندگيم نشويتا تسل) یمِن ذھن( شما یعني

  .ريدر َبرگ» ـــــــ شویجار» ـــــــريبپذ. ديم شويد تسليبا

  . سدي نوی با قلم میکيسد، ي نویقلم نم

  .جاِم شراب، در دستاِن خدا. ديپس شما، در دسِت خدا در حاِل نوشتن ھست

 . ديسد؟ شما جوابش را بدھي نویا بد ميسد ي نوی، خوب مسدي نوی شما مۀليخدا که بوس

  سد؟يد بنويد بگذاري خواھیم

د، ي کنید، مقاومت مين لحظه ھستيبا ازه يد که در حاِل ستيه متوجه شدگاھر . ديمقاومت نکن. ديزه نکنين لحظه، ستيبا ا

  . ديد که درآن فضا مستقر شويري گیاد ميج يبتدر. دي کنیآشتد، يم شويتسل

  . دي دھید و آرامِش خود را از دست نمي خندی افتند و شما مید که اتفاقات مي شویمتوجه م

ت، ُپر از يي، ُپر از خدایجسم ما ھم ُپر از زندگ. ِم شما جاِم شراب است جس: ست، گفتیِر اتفاقات، که زندگي زیِ فضا

  .  ستیزديلطِف ا

  :ميد داريدو نوع د. ِد شما ھم ھستيکه د.  داردديدک ين وجود، ين اتفاقات و ايِر اي زیِ فضا :مي کنتوجهحال، 

  . ستیِد غلطي، که دیِد مِن ذھنيد

  :دي گوین مو�نا مي ھمیبرا. ديفت اُ ی ست که شما اتفاق نمی، وقتیِد زندگيد

  

  ١١٨ تيب ، ششم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  یا دهين جسم، تو آن دي ایا تو نه

  یا دهي از جسم گر جان دیوا َرھ

 اگر یعني.  شدید جسم رھا خواھي از قینياگر جان را بب. ی ھستی معنوۀدي، تو دیستي نین جسِم مادي انسان تو ھمیا

  .ی رھی به جسم می از وابستگیدا کنين پيقت بينش حقيب

 و یت ھستينه ھم ھوياگر سفت و سخت ھنوز در ذھن، با درد و ک.  دھدی می معنن صحبت ھاي، ایده اياگر جان را د

  . ستی ھنوز جسمیاري، ھشی دھی را ادامه میدانه گ

  .ميِن خدا کاشته شده بودي در زمیيکتاي یِ  در فضایاز اول ھم دانه ا. ميِن خدا ھستي در زمی ما دانه ا:ميگفت

  .مي داری جسمیِ اريم و ھشيم جسم ھستي کنیفکر م. مي کنیمقاومت م ما یول.  شکافدیج دانه را مي بتدریزندگ



٤٤٤٤٩٩٩٩٣٣٣٣ شماره حضور گنج برنامه  

 

22 

 

  .ميني را ببجانم، اگر ي َرھیاز جسم م. مي ھستديدما آن . ميستيما جسم ن. ستين درست نيا. نه

  . مي شویِر اتفاقات، غوطه ور مي زیِ  درفضایاما وقت. ديده ايد، پس جان را نديِر جسم ھستياگر اس

  . ميني بیم، مي کنی دسِت اول را، حس میِ زندگزنده بودِن خود و  

  . مي ندارین مرحله، از اتفاق، درخواسِت زندگيدر ا

   گوشت و پوستیداست باقي دیآدم

  ز اوستيده است آن چيھرچه چشمش د

 یزاِن ارزِش آنچه ست که چشِم او ميارزِش انسان به م.  ست و جز آن، پوست و گوشت استی باطنۀديدانسان فقط 

  . گوشت و پوست استی، مشتديدگر، انسان به جز ي به عبارِت د.نديب

  . دي داریِد زندگيدد، پس يده شده ايين جسم و ذھن زاي، اگر از ایده اي دجانشما اگر 

  .  ستی، گوشت و پوستیباق. دي داریِد زندگيد. دي ھستید، پس، زندگيد، م5قات کرده ايده اي را دیاگر زندگ

رد و ما يار گياِن عشق و لطف و ِخَرِد خود، در اختي بیاند وبراين ذھن بزاياست که ما را از ان ي ایھدِف زندگ" اص5

  . مي گذارینم

 خاک و گرد و غبار دور و ین جھان آمده، مثل ط5، مقداري به ایِ ارينکه ھشيدرست مثل ا. ميعجب که ما خودش ھست

 ط5، مانند حِس یِ ن گرد و غباِر زائِد روي ایول. دي شوین خاک ھا را مي، خود، ایاريبعد ھش. اطراِف آن را گرفته

ن ط5 را با خواست و ي ایِ  ھای، ناخالصیزندگ" تايم، اما نھايم شسته شوي خواھی نه ما نم:ندي توانند بگویت، ميھو

تر  خود، رونِد شسته و خالص شدن را زودۀد با خواست و ارادي توانیشما م.  دھدی خود شستشو مۀن شدي تعۀاراد

دن به آنھا، ھمان گرد و غبار و ي ھا و باورھا و چسبیت شدگينه ھا و رنجش ھا و ھم ھويدردھا و ک. ديانتخاب کن

  .دين غبارھا و زنگارھا را بشوي خواھد ای می شما نشسته و زندگیِ اري ھشیِ  ط5یِ  ھستند که رویيخاک ھا

  . قل زندين جواھرش را صيباتريز

  َنمک ُخم ِز يکوه را غرقه کند 

  ميَ  یچشم ُخم چون باز باشد سو

  . تواند کوزه را در آب غرق کندیا مي، منفذ داشته باشد، دری آبۀبه عنواِن مثال، اگر کوز

  :ميد؟ گفتياد داريآن قاعده و َرمز را به . ميُخم ما ھست

  .ريدر َبرگ»  ـــــــ شویجار»  ـــــــريبپذ. م شويد و شرط  تسلي قیب

ع تر و يان سري جریاما پس از مدت.  چکدیقطره قطره م.  ستیي دھد، اندک و جزیا َنشت م شدن، ابتدین جاريا

  :دي گوین رابطه ست که ميدر ھم.  شودیشتر ميزنده تر و چا�ک تر و ب

  . ميا راه داريبه در. ميُخم ما ھست. د کرديد، صعود و طلوع خواھياگر شما راه را باز کن

  . ميري گی در َبرم»ـــم ي شوی می جار»ـــم يري پذیم
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 یِ شه دارم، ھنوز مِن ذھني خرده شیمقدار. ستميم نيتسل"  دانم که ھنوز تمامایم. "  مھم استیلين در َبر گرفتن، خيا

را ھنوز يست، زي نیخواسِت زندگ" ب و نقص، تماماي عیب"  کنم، کام5ید ميدخالت کن دارم، ھنوز ھر چه را که تول

  "!. چه کنم ی دھم، ولی شده، واکنش نشان میعصبان

  . مي کنیشرفت ميزان، پين، افتان و خين بيدر ا. ميصد باش" صفر و کام5"  ھم ندارد که تمامایلزوم

   :ديمته به خشخاش نگذار

  .  شومین بگذارم و جاريم را زمي دردھاۀ دو ماه ھمی خواھم طیمن م

  . شودینم. "نه"

 کند، در یرون از کوزه تراوش مي کند، به بی َنشت میج که مِن ذھنيربتد.  کندی ست که غرقه میکوزه، ھمان مِن ذھن

  .  کندی را که کوزه ست، غرق می رود و مِن ذھنی در شما با� میاريصِد ھش

 غرق یاري ھشیِ اي تان، در آن دریِ تماِم فرم ھا. دي کشیرون مي بی را آھسته آھسته، از مِن ذھنیاري ھشۀ شما ھمیعني

  . مي شویمانع َنم م. ميني بیا را نميم، دري در سطح ھستیعنيت با ذھن و با دردھا، يھم ھواVن اگر .  شودیم

  . ، زده شودید که َنشِت مِن ذھنيآرام آرام اجازه دھ" 

  .  "ريدر َبر گ»  شو ـــــــیجار» رـــــــيبپذ

  ا راه شد از جان ُخميچون به در

  حون برآَرد اُْشُتلُميُخم با جَ 

  :گري دیمثال

ز يکوچک و ناچ" انسان که ظاھرا(. حون غالب شودي و بر جیکيا ي تواند با دریا داشته باشد مي به دری که ُخم منفذیقتو

  .)د و اشرِف موجودات گردديرد، بر کوه مشک5ت و موانع غالب آيا مدد گيقت وصل شود واز آن دري حقیاياست اِگربه در

  .مي ھست)ندختي ری که در آن شراب میظرِف بزرگ(ما، ُخم 

  .ا راه شدي شدن، به دریرش و جاريِق پذي از جاِن ُخم، از جاِن ما، از طر

 یخدا، ب. تي نھایت، از جنِس بياز جنِس ابد. ميا ھستيرا از جنِس دريز. مي کنی میا، اُشُتلُم، برابري با در)ما(آرام آرام 

  . مي ما ھم ھست،)ز بگنجدين بحر، ھمه چين بحر درايدرا(ت وسعت ينھا

 یت و ابدي نھای بیاين قطره از ذھن متولد شود، ھمان دري ایوقت. م، جا شدي که ما ھستیا در قطره ايدرن يج ايبتدر

  ...  یول. ست

  

  ۶٢٨ تيب ، ششم دفتر ،یثنوم ،یمولو
  دي کو از عدم آمد پدیا دهيد

  دي را ھمه معدوم دیذات ھست

  . ندي بی میستي را به صورت نید آمده است، ذاِت ھستي پدیستي که از نیچشم
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  ؟  ستي چیِد مِن ذھني، د)ی، نابودی مِن ذھنیعنينجا عدم يا(. ندي بی، خدا، ھمه را معدوم می، ذاِت ھستیِد مِن ذھنيد

د، از آنجا که خود يآن د.  دارندیِد مِن ذھنيشتِر مردم، ديب.  ستی از جنِس نابودیعني، از جنس عدم، یِد مِن ذھنيد

  .  شودیند، از آن جنس مي بیت و مبنا ندارد، ھر چه را که ميشه و اصلير

  . بخشدی متيد و به خود ھويده ھا، خودش را تجديزش به پديِد خود، با آوي، مرتب با دیمِن ذھن

   :دي گوین رابطه ميدر ا.  کندیشما را عوض مِد يدامروز مو�نا 

  .  کندیسد و تجربه مي نوید که مي شما خوِد خدا ھستیعنيد، يشما قلِم در دسِت خدا ھست

  . ستیکيتجربه کننده با تجربه 

نکه تجربه کننده خداست و ي، ا ستیکين لحظه، تجربه با تجربه کننده ي در ایعني چه؟ یعني ست، یکيناظر با منظور 

  .  وجود داردید و فقط زندگي ھستی بناِم زندگید، امتداِد باشنده ايشما بعنواِن من، وجود ندار

  . د دارد کاريد :دي گویل مين دليبه ھم.  کندیِد ما را عوض ميب، مو�نا دين ترتيبه ا.  خدا، توھم استیکي من و یکي

  .ستي نیگريِز ديچ.دِن ماست که مھم استيفقط طرِز د

  .ستي نیِ زيچ.  گوشت و پوستیاست و باقد يد یآدم

ِق ما ي تواند ما را آماده سازد، تا ِخَرد و عشق و لطف اش را از طریم.  کندید استقبال مين دي ھم از ایزندگ" اتفاقا

  .ان کنديب

  . ميم، ما جاِم شراب ھستيما قلم ھست: پس گفت

  .ا بد؟ البته که خوب استيخوب است . ميقلم و شراِب دسِت خدا، ما ھست

  .د؟ نهيد نگران باشيشما با

  . د؟ بلهيد توکل داشته باشيبا

  .ستين. جاست؟ نهيتوکِل تان، ب

  .ميندار. م؟ نهي را داری مِن ذھنیِ  اعتمادی و بی اعتقادینان، ھمان بين توکل و اطميدر ا

  

  ٨۵۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ورا ز نبات تيرت زيخامش کنم از غ

  بارم یابر شکرافشانم جز قند نم

ت، يي خداۀکاِر خودمان، در رونِد پروس که ما در یي از اخ5ل ھایکي، ی شدن و در َبرگرفتِن زندگیرش و جاريدر پذ

  . مي کنی و مشاجره ست، خاموش نمی قانونیجاد ھمھمه و بيم، اي آوریبوجود م

د، به خودتان لطمه خواھد زد، کوتاه آمده، يني آفرید و ميي گوی مید که ھر چه که با مِن ذھنياگر شما بدان" اتفاقا

  . دي کنیدخالت نم. دي کنیخاموش م

  .  زندیِق شما، حرف نمي زند، خدا از طری کند، حرف می کار می که مِن ذھنی تا زمانیعنيرت ي چه؟ غیعنيرت يغ
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  .ديسي نوی خود میِ د و با مِن ذھنيي گوی خود میِ با مِن ذھن!. مي ما قلِم در دسِت خدا ھست:ديي گوی خود ممنِ شما با 

  :دي گوی ست و میرت که قانوِن زندگيد؟ غي گویرت چه ميغ

  .سدي نویسد، خدا نمي نوی کند و می صحبت می که مِن ذھنیتا زمان

 یِ روين، یقِت زندگي اصل و حقیيد، از شناساياگر آن را نشناس. ديد آن را بشناسي توھم است و بای مِن ذھنیعنيرت يغ

  .دي مانی محروم می زندگۀ زندیِ اري، از ھشیار ھوشمنِد جھاِن ھستيخ5ق و بس

  .  کنمیذھن را خاموش م.  کنمیخاموش م

 یر قرار ميشتر تحِت تأثيادتر حرف بزنم، بھتر است، مردم را بي کردم ھر چه تند تر فکر کنم و زیتا بحال فکر م

  .مضر و بازدارنده بوده. نهوده؟ ن عمل، خوب و رشد دھنده بيا اي آ.... دھم

  :دي گوی میزندگ. ِق من حرف بزندي از طریمن مانع شده ام که زندگ

  . تویِ ا مِن ذھني زنم، یا من حرف مي

 زنم و تو، ی، من حرف می زنی که تو حرف نمی داشت، تا بفھمیسد، درد خواھي تو حرف بزند و بنویاگر مِن ذھن

  .یمن ھست

  .  کردندید مردم به ھم کمک مي و بای شدیدارميد بي بوده و بای، موقتیمِن ذھن. جود ندارد وی بناِم مِن ذھنیيتو

ت شده وخود يبا ماِل شان ھم ھو. سه برخاسته اندي، با ھم به رقابت و به مقای و دسته جمعیک اشتباِه طو�نيمردم در 

  .  ستیطانين افکار و تصورات شيا. ، تصور کرده اندی و جھاِن مادیروني بیِ ده ھايرا از جنِس مال و پد

  . ديد و آگاه باشي بدان: دھدیرت ھشدار ميغ

  .من اَبِر ِشکر اَفشانم.  و آرامش استی و شادینيريش"  تمامای زندگ) نبات داردیزندگ(از نباِت تو 

راب، ِخَرد، برکت، ش. 5ِس شراب، در دست خدا ھستندينکه گي ایبرا.  بارندی مینيريش. تمام انسان ھا اَبِرِشکر بارند

 یان نمي، بی زندگیِ ر از مشير از قند، غيغ.  بارمی کنم، میمن آنھا را پراکنده م.  ستیات و زندگيآرامش، آِب ح

  .مي ھم �زم داری آنچه که در جھاِن مادۀ سامان بخش ھاست و ھمۀ ھا و ھمینيري شۀقند، سمُبِل ھم.  بارمیکنم، نم

  بادمدر آبم و در خاکم در آتش و در 

  ن چارميرد من اما نه از اِگن چار بِ يا

  . ميد، بصورِت تن و جسم، وجود داري دانیشما م.  ستیادآوريم، فقط جھِت يت را خوانده اين بيا" قب5

ن چھار ُبعد ين اي از ھمیبيا ترکياما آ. مي ھم داری، جاِن جسمیجاني ھم بناِم ُبعِد ھیم، ُبعدي بناِم ُبعِد فکر داریُبعد

  .؟ نهميھست

  . ن اتفاقات ھستميِر ھمي زیِ  فضاۀبلکه گستر) چھار(ن چاري اُفتند و من نه از اینھا اتفاق ميا

 شود،نه یس مي سوزد و نه خید، نه مي زای شود، نه میده ميياز او ھستم، که نه زا. ِر آنھا مستقر و قرار دارميدر ز

  .  اُفتمی اتفاق نممنِر اتفاقات ھستم، پس ي زیِ از فضا.  توان داغانش کردی َبرد و نه میل آن را ميس

  . اُفتد؟ البتهی اتفاق مجسِم منا يآ
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ن چھار ُبعد ي که از جنِس امن یِ داري و برکت و پایاريا عشق و ھشي آیول.  شودی می مت5شیجسِم ما بعد از مدت

  !. شود؟ی مین چھار ُبعد را در َبرگرفته، نابود و مت5شيست، بلکه اين

  . ديستي ھم نتن تاند، پس، ي تن تان ھم ھستۀرنديشما در بر گ

 شود؟ ی میزد؟ جاري ری از شما، به تِن تان مین برکِت زندگيد، ايت نشويد و با آن، ھم ھويريا تِن تان را در َبر بگيآ

. زدي ری که مالبتهزد؟ ي ری و جاِن شما میجاني، ھی، فکریکيزيبه چھار ُبعِد ف.  شودی میجار. زدي ریم. بله

  .  شودیجاِن تان زنده م.  شودیف و خ5ق و بدِن تان سالم ميحساساِت تان لطا

ن لحظه، با يد، ھر سلوِل وجوِد شما، ايستيت نيچکدام از آنھا ھم ھوين چھار ُبعِد وجوِدتان را در َبر گرفته و با ھي ایوقت

  ا نه؟ يسته ست، ي و شایکو و عالي شود، نیار و خ5ق و منظم، مرتعش مي ھشیِ  زندگیِ کِل انرژ

  ستند؟يت ني شان ھم ھویِ شتِر مردم با دردھايا بيآ

  ...  بخشم، یدم، کدورت دارم، نمي من رنج: دانندیملک خود مين دردھا را مايا. البته

ده و به يت شده، به آنھا چسبيجاناِت تان ھم ھويد و با ھيجاناِت تان ھستياز جنِس ھ. دين چھار ھستيپس شما از جنِس ا

  د؟يد پرواز کني توانی مینين سنگيا با ايآ. دي کنیتان گذاشته، با خود حمل مِب يج

 زنده یِ ات بخِش، انرژياِن حيم، جريسه کنيم، مقايم، واکنش نشان دھيم، قضاوت کنيرت خاموش نکنيپس، اگر از غ

  .  شودی، قطع و متوقف می زندگۀکنند

  .ستادني را به تماشا ایاِن زندگير، جر بدوِن قضاوت، در لحظه، ناظر و حاضیعنيخاموش کردن، 

  .  شویجار» رـــــــيبپذ

  . کنمیخاموش م

  . ف اندير و فوق العاده حساس و ظري، ھر سه نفوذ پذدر َبر گرفتن و  شدنیجار، رفته شدنيپذن يا

  .  شوندید، متوقف ميد با ذھن دخالت کنيبمحض آنکه بخواھ

*  

ف و حساس ي ظریلين موضوع خيد که اين را توجه کني خوانم، فقط ای م٩٠٠ که از غزِل یتين سه چھار بيشما از ا

  .ستي نی و باوریفله ا. است

  

  ٠٠٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 زدير دامن لطفش که ناگھان بگريبگ

  زديرش که از کمان بگريکش تو چو ت مَ یول

ار يد ھشيبا. ستياز جنس باور ھم ن. ديريست که شما با دست بگي نیزياما دامِن لطف، چ. معشوق دامِن لطف دارد

 آن ی کند و من در تماشای، عبور می و زندگیاري و ھشی آگاھیِ انرژ.  کنمیعوا و مقاومت نمد. م ھستمي تسل:ديباش

  .  ِکَشمی نمی، دامِن لطف اش را گرفته، ولیبه آھستگ. ھستم
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   ِکَشم؟ ی م5حظه می کرده و دامِن معشوق را نابخردانه و بیاطي احتیچه موقع ب

  ...سه کنم، توقع داشته باشم، ي ِشکوه کنم، مقایم، از کمنکه قضاوت کنم، واکنش نشان دھم، اعتراض کنيھم

  . گم نشدن، دامِن لطف اش را گرفته امیِ ، برایبه آرام

ان دخالت و اعتراض و ين مي، در ای شود و من، در قالِب مِن ذھنی می خودش جارۀلطِف او، لطِف خدا، به تجرب

  .  شودیجاد مي ست، مانع ای که جاریاِن لطفيدر جر کنم، ی دانم که اگر وساطت و فضولی کنم ومی، نمیکارشکن

  : !مي کنی، مداخله میمان در اموِر زندگمِن چقدر ما با 

   ...نطور بوده، ين آدم از اول ايا" ن را بگو، اص5ين کار را نکن، برو اين ايتو ا

  . مي کنیر کاِر ھمه دخالت م و در کاِر فرزند و در کاِر دوست و ھمسر و ھمکار و خودمان و خ5صه دیدر کاِر زندگ

  . مي زنیگران ھم لطمه مينه تنھا به خود، بلکه به د

  زد؟ي گری میک. زدي گریم.  شودی قطع میاتصال ات به زندگ" را فورايز. تو َمِکش

  .زدي گری خدا از تو م:ميين است که بگويمثل ا

  .ردي پذیان ميشرفت ھا پاي پۀشروع شود، ھم ,, من,, نکه غرور و اُُبھِت يھم

  :خوانده ام" ن غزل را قب5يا

  ھا که بسازد لهيھا که ببازد چه ح چه نقش

  زديبه نقش حاضر باشد ز راه جان بگر

   چو مه ز آب بتابدیيبر آسمانش بجو

  زدي بر آسمان بگریيدر آب چونک درآ

، به ی، ھر جا که برویرد گی، دنبال معشوق می ذھنیِ ارھاي، با باور، با معمنشما بدان، که اگر با حِس وجود، با 

  : زندیمثال م. یزي گریگر مي دیيجا

 ی، از راه جان می او را در نقش جستجو کنی سازد، در نقش حاضر است اما تو اگر بخواھیله ميمعشوق، نقش، ح

  . مي شوليتبدن است که يتنھا ع5ِج ما ا. زديگر

د، معشوق و ي دارمنکه نقش و فرم و ي در آنجا در حالد وي ذھن است بمانیِ  اتفاقات که فضایِ د در فضاي توانیشما نم

  . رسدیلطِف معشوق، به شما نم. ديلطِف او را را جستجو کن

  .  شودیِت لطِف او شامِل مان ميم، عنايفقط در حالِت تسل

  . شتر بدهيب  :مي ِکشی نمیم وليري گیدامِن لطف اش را م

   ست؟ین به چه معنيا

رون را برکت و نظم و ي بیِ د و فضاي کنی می را جاری زندگۀ زندیِ د، انرژيم ھستي تسلی که شما وقتین معنيبه ا

  .دي بخشیسامان م
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من شش ماه است که گنِج حضور گوش دادم، نوشتم،  شود؟ یست؟ چرا زود درست نميشتر نيپس کو؟ چرا ب :ديينگو

ھم .  ريدر َبر گ. تراض نکناع.  باشست؟ صبر داشتهيم ُپر پول نيب ھايجبه حضور زنده نشدم؟ چرا عمل کردم، چرا 

  .  باشیراض کن و ھم کرشُ 

   از شما عبور کند، اما ھر چه که اVن یاِن ِخَرد و سامان بخشيد که جري دھیاجازه نم" د، کام5ي دانینکه خود ميولو ا

  . بخش استرا اثريد، زيم باشي، اما باز قانع و تسلی شود، ولو ذره ای که َنشت رد میھست و به ھر درجه ا

، ُشکر ی کنی نگاه می به جھاِن مادیوقت. دست از َسِر مردم بردار. ندازيت را بيدردھا. زه کنيکمتر ست. اعتراض نکن

نکه ي ھم:ميآگاه باش.  شودی در فکر و اعمالت جاری زندگیِ اِن ھوش و معرفت و انرژي باش، بگذار جریکن و راض

  . دي آیم، ميري بگیدامِن لطف اش را به آھستگ

د، اساِس ياد نکني را زی جسمیاريد، ھشي نخواھیت و زندگيد، از آنھا ھوي آفل نچسبیِ زھايد، به چيھر قدر قضاوت نکن

 تان را به یِ  آموخته ھاۀ و مجموع) باردی اش را نمی زند، او شادی او حرف نمیاگر تو حرف بزن(د ي را بفھمیرِت زندگيغ

  . نه با دخالت ذھنیول.  شوندیع عوض مي سریروني بیِ ات ھيد که وضعيد ديد، خواھياجرا در آور

د، از دروِن شما عبور و به افکار و ي دھی که اجازه میج، به اندازه اي، بتدری، آرامش و شادیاِت زندگي و حیانرژ

  .  شودی میاعماِل روزانه تان، جار

   کند؟ نه؟ ی محدود میا خدا لطف اش را نسبت به عده اي یا زندگيآ

   چگونه؟ .شما. دي کنین ميي را شما تعیِت زندگي عبوِر خ5قیِ ن لوله، مجرايُقطِر ا

   دارم؟ی خود بر میِ  کند؟ چرا حواسم را از روی، دخالت می ام در اموِر زندگمن چقدر :دياز خود بپرس

   کنم؟ یره ميگران است؟ چقدر ستيچقدر حواسم به د

   کنم؟  ی درد پخش مجاد، ويگران اي دیچقدر قضاوت و اعتراض و درد برا

   دھم؟ یچرا مستمر، خودم به خودم درد م

اِن سالم و معتبر يک تر شده و آن جريک و بارين لوله باري اۀ کنم، دھانیجاد مي خودم درد ایرا، ھر وقت، خود برايز

  .  شودیو سازگار و خ5ق، قطع م

  .خداستن شراِب مست کننده، در دست يا.  و از جنِس َشرابمیمن از جنِس زندگ

  5ِس شراب در دسِت خدا ھستم؟يه گيزان، شبيمن، چقدر، به چه م

  .ازخودت بپرس

  . ی زنی، صدمه می کنی که دخالت میبه درجه ا

   د،ي آی ات با� نمی است و مِن ذھنخاموش زند و ی که ذھن ات حرف نمی، به درجه ایميتسل که یبه درجه ا

، ین خدمت و احترام را به زندگي، بزرگتری داریرا به واکنش وا نم و مردم ی دھی که واکنش نشان نمیبه درجه ا

  .یگران داريبه خود و به د

  ؟ ی کنی می چند نفر را عصبانیاز خودت بپرس، روز
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  .ی کنی، خدمت نمی داری، مردم را به واکنش وا می گذاری چرخ مردم میِ  چوب �یوقت

ن خدمت را نسبت يروشنده و ھمکار واکنش نشان ندھند، بزرگترابان، في که ھمسر، بچه، مردِم خی رفتار کنیاگر طور

  . ر مجاز استي، به واکنش وا داشتِن، غی، چون از نظِر زندگی آوری، بجا میبه آنھا و نسبت به زندگ

  . ر مجاز استي غین شدن از نظِر زندگيدعوا، بگومگو، خشمگ

 ی کنند، ما ھم دعوا می زن و شوھرھا دعوا مۀد ھميي کند، نگویجنگ نم.  شودین نميجاِم شراِب دسِت خدا، خشمگ

  !. ستیعين طبيم و ايکن

  . ِر مجاز استيجنگ غ. ر مجاز استي، غیدعوا،از نظر خدا، زندگ

ز را بعنواِن برکت ي، جنگ و ستی اوقات، مِن ذھنیگاھ.  ستیکِ مِن ذھنين اختراع و تحرين و بدترين تريجنگ، ننگ

 کند و تو در یاِت خود جاريغ به خود و به تجربي دری خواھد لطف اش را بی خدا مکهيد، در حالي آرایو ضرورت م

  .ین کنييگاه خود را تعيد جايگران، باي دی ذھنیِ کاِت من ھاي، مستقل از تحری آزاد دارۀان، ارادين ميا

  .) کندی ست که از آن غلط استفاده میتيي، مربوط به خدای آزاد نداشتۀاگر اراد(

. زديم که برکاتش را به چھار ُبعِدمان بري شویم و مانع مي کنی استفاده میزه با زندگيآزادمان در جھت ست ۀارادما از 

دار شود و يد بيبا. ض شدهيزه، مريزه و در ستيِق ستيد که از طريض است، مطمئن باشي مرید، اگر کسيده باشيد ديشا

  .  و در رفع آن ت5ش کندیي خود را شناسایزه گرينوِع ست

  . ديسي گذارم؟ بنویشرفِت خود مي چرخ و رونِد پیِ  من به چه صورت چوب �:ديما از خود سوال کنش

  . شما شودیِ داري خواھد مانع بی تان مید که مِن ذھنيد، بدانيافتي نیاگر مورد

  زرو اندر وجود مرغ گمانستيک تينه پ

  زدين وار از گمان بگريقين بدان که يقي

  .  رسدی ست که به ما میيت ھاي و دستورالعمل ھا و مأمورغام ھاين پيز رو، ايکِ تيپ. زرو، خداستيکِ تيپ

  .ستيدر وجوِد مرِغ فکر ن

 تواند به خدا یت بودن با باورھا مي و با ھم ھومن فکر کند که با ماندن در تسلسِل فکرھا و ذھن، با پروردِن یاگر کس

  . دا کند، در اشتباِه محض استي پیدسترس

  .زدي گرینان از فکر ميدار، با صراحت و اطميار و بيھشانساِن  بدان که یمسلم و قطع

تنھا . دي شویجه و پژمرده و خشک مي نتیده شده و بيراھه کشيد، به بي5ت جستجو کنيشما اگر خدا را در فکر و در تخ

  .  ماستلِ يتبدراه، 

. ستيباور خدا ن. فکر و باور جسم اند. ستير سوال و در کتاب ن خدا در فکر و باور، د:ادمان بمانديت، ين چند بياز ا

 ُکشند و ی را می زندگۀم، خدا را در فکر و باور، که حضوِر زندي داری جسمیِ اريم و ھشي ما چون در ذھن ھستیول

  . مي کنی کنند، دنبال میتباه م
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. ديريِق شما تجربه کند، تجربه را اصل نگير خواھد خود را از طید و ميد خوِد او ھستي که بدانید وقتيخدا، شما ھست

د، خودتان را عقب يزه کنيت و با آنھا ستيد و با تجربه ھا ھم ھويا، تجربه ھا، باشي دریِ نکه در سطح، کِف روي ایِ بجا

  . تواند بفھمدینھا را نميذھن ا. ديد که امتداِد خدا ھستيد و فرض کنيبِکِش

ن لحظه با يا. امکان ندارد.  شود جدا کردیبدان که تو را از خدا نم. ش َنگرد تو با فکرت دنبال:دي گوین مي ھمیبرا

  .د و ھم خدايِر آن ھم شما ھستي شما، وجوِد شماست و زیِ ن لحظه برايُفرِم ا.  ستیکين لحظه، يفُرِم ا

  . ستیکين لحظه، با فُرمش يا

  .زدي ستیند، ُفرم را جدا و با آن مي بین لحظه را نمي، ایمِن ذھن

ِر ي زیِ ِت مان را که فضاييم و خداي کنینکار را ميشه و ھر لحظه ما ايھم.  کندی درست ممنک يبا مقاومت به ُفرم، 

  .مي کنیفُرم است، فراموش م

  .  کنندیفکر نم" اص5. ر فرم را فراموش کرده اندي زیِ شتِر مردم، فضايب

  . کنندیادشان رفته و ھر لحظه مقاومت مي. دارند کنند که َپر یمردم در قفس اند و فکر نم : گفتدر غزل امروز

*  

 ی میادآوري مختلف، مرتب به ما یِ ل ھايد که مو�نا دوباره در تمثي خوانم، بدانیتان ميت براي چند ب٢٥٠از غزِل 

  .دي که شما پشِت درِب خدا، خوِد خدا ھست:ديکند، بدان

  

  ٠۵٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ن که منم بر در در برگشايھ

  ست نشان رضايبستن در ن

  ستيدر دل ھر ذره تو را درگھ

  ود آن در خفا بیيتا نگشا

   و رب الفلقیفالق اصباح

   درآیي صد در و گویباز کن

 بمحض آنکه بفھمم من از جنِس رضا و ُشکر و از جنِس یول.  من در پشِت درب ھستم:ميي گویما اVن م. واضح است

  .  شومی میيکتاي یِ  شود و وارد فضایرش ھستم، درب باز ميپذ

  .  داردیرگاھ، در دِل ھر ذره، در دِل ما دیخدا، زندگ

.  ماندی، پشت درب بارگاه خواھیي دارد و اگر تو آن بارگاه و آن فضا را نگشای، خدا، بارگاھی، در دِل ھر انسانیعني

. ستيص نيا قابل تشخيبا درگر يد شود، یا مي وارِد دری که وقتیمانند قطره ا. ی وارد و جزو آن فضا شوی توانینم

  .  شودی میکيا يبا در

   چه؟یعنيد، ي کنیده دم را شما باز ميد، سپيد که، فالِِق صبحدم ھستيري گیجه را مين نتيحال، شما ا
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  . ميني بی را میي شود، روشنایم، صبح مي شویم ميم و تسليري پذی ما می، وقتیعني

، یزديخرِد ا. ديص داريقدرِت تشخ د،يني بید، نور را، ميم شوينکه شما تسليھم. ن شب و روز استي بۀصبح فاصل

  . ت ھم ھستي و شفافیي و پشت نمایي شدن، حالِت فرانماین جاريدر ا.  شودی می، از شما جاری زندگۀ زندیِ انرژ

  .  کندیمان نور انداخته، روشن مي ھا را برایکي در ما نقش چراغ قوه را دارد، تاریزديِخَرِد ا

 از ی و وحدت برسانند که ِخَرِد زندگیگانگي یِ فضا خواھند انسان ھا را به ین، مي دی عارفان، حتۀيمو�نا و بق" قتايحق

 باور جمع و خ5صه کرده، با آنھا ھم یک سري را در ی و ابدیع و ازلي وسیاريک ھشينکه ينه ا.  شودیآنھا جار

  . مي انجام دھیيکتاي یِ  اعماِل خاص، خارج از آن فضایکسريت شده و يھو

  .ميين فضا را دروِن ھر ذره بگشايا

  . حاکِم صبح است.  کندی ست که صبح را باز میزندگقت، يدر حق

 یت گشوده مي و رحمت به روی و صبح باز شد، ، صد درِب زندگی کردی ھمکاری، با زندگیم شدي تسلیپس، وقت

 و  شودی، لطف خداست که شامل انسان م"ابتدائاو " م که اساساي دانین را ھم ميالبته ا. ري را بپذیدعوِت زندگ. شود

  . ستندي نمھمن مورِد ي ھا متوجِه ایليخ.  شودین موضوع ميه ا متوجیو

 دھد و ی بخشد، درد می دھد و آرامش می درد می زندگ: آورد، در غزل ھم ھستی ھا درد به آنھا فشار میليخ

  د توجه و دقت کند؟ ي بایه اي چه قضیب، انسان متوجه شود که روين ترتيتا به ا.  بخشدیآرامش م

  . د درک کند؟يا را بیچه موضوع

  .  صبح استۀاو اداره کنند.  کندیخدا درب صبح را باز م. دي شوید نميد، نا امي ھستیتيشما در ھر وضع

" بايد، تقري کنیت ميري، نه اعتراض و نه احساس مدمن کند، شما بعنواِن ی، از شما عبور میزدياِن خرِد اي، جریوقت

  .ديتماشاگر

 ات را یزندگ. بگذار برکت خدا از تو عبور کند.  کنیست و شامِل حالت شده، شادن تماشا کردن، که لطِف خدايبا ا

  .  شودی تو گشوده میِ  خوب و سالم، به روی از زندگیچھره ا. ن ات را ببردير و باِر سنگييتغ

سه را يشما قضاوت و واکنش و مقا. ، بعھده داردیر زندگيسته را خالق صبح، مديکو و شاينِش ني، آفریبرکاِت زندگ

  .د کردين ماجرا نخواھيوارد ا

  ی که منم بر در بلک توین

  ش رايراه بده در بگشا خو

  .  خودت باز کنیِ ، درب را به روی، خودت ھستیستي تو بر درب ن:نکهيم بر ايپس، آگاه شد

  . ت، تجربه کننده ھستميي، خدایاري من ھش:ديي گویشما م

 خواھد ی میشه مِن ذھنين ماجرا، ھميالبته در ا.  کنم، تماشاگرمیت نم کند، من دخالیتجربه کننده خودش را تجربه م

   :دي گویت ندارد و مي کند، حس مسئولی نمی خوابد، کاری خانه اش مۀ در گوشیاگر کس. سوء استفاده کند

  . دهيدم، پس، مطالب را با ذھنش فھمين مطالب را فھميا
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  . و حداکثِر توانقانوِن مزرعه، صبر است.  کندیقانوِن مزرعه کار م

  چرا؟. با حداکثر توان کار کردن

  .مي کنیم، و بعد صبر مي رسانیم، نور و کود و آب �زم را به آن مي کاریک درخت ميما 

وه و محصول يک ساعت بعد، از آن درخت مي" ا با عجله و فوراي توان درخت را کاشت و رھا کرد و رفت، ینم

   :ميھمانطور که گفت. نه. خواست

  .م استيکوشش تان در تسل. دي نداریگر کاريد. ديري گیدر َبرم»  ـــــــدي شوی میجار

*  

   : شود، بخوانمی آغاز م٤٤٤٤٦٦٦٦٤٤٤٤٦٦٦٦ِت ي که از بی کوتاه از دفتِر سوم مثنوۀک قصين قسمت، يد در اياجازه بدھ

  . مان از دسِت باد استيت پشه به حضرِت سليقصه مربوط به شکا

 تواند مقاومت ی َوَزد، پشه نمی می زندگیِ روي نیوقت.  ستی زندگیِ روي و باد، نیھنپشه بقول خودمان سمبِل مِن ذ

ند و  ي نشی می َپِر کاھیِ ست، پشه، روي باد نی وقتیول.  شودی رو مید، دسِت مِن ذھني آی میي روشنایوقت. کند

  . کندیت او را مطرح ميشترشکاينجا، مو�نا، بي ایمنتھ.  کندی میيکدخدا

  

  ۶۴۶۴ تيب ، سوم دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  وان حکمیمان پّشه متظلّم را به احضار خصم به ديامر کردن سل
  

  یباَدوي زیمان گفت ايپس سل

  ید که از جان بشنويامر حق با

  .یري و بپذید فرماِن حضرت حق را از جان و دل بشنوي خوش نوا، بای ا:مان به آن پشه گفتيپس، سل

  .  دھدی نسبت میي را، به خوش نوا شود که مو�نا به طنز، وزوِز پشهیمعلوم م

سه ي کنند، در مقایِوزِوز م" که دائما( انسان ھا یِ  مِن ذھنیِ مان، که رمِز خدا ھم ھست، در پاسخ به ناله ھايد سليفرض کن

   :دي گوی م)... کنند و یبت مي، قضاوت و غھستند و حسادت

  . مي را اجرا کند امِر حق، خداي ما باین برشما، وليباست، آفري تان زیِ نواھا

ن بر تو، بر ذھن ات که ي آفر:دي گوی کند، خدا میت و ِوزِوز مي شما، دائم، ناله و شکایِ مِن ذھن: دي فرض کنیعني

  ، قانون خدا کدام است؟  ید امر حق را ھم بشنوي بای، ولی خوانینقدر قشنگ، آواز ميا

   دادوریحق به من گفتست ھان ا

   دگری خصمی تو بیمشنو از خصم

د ي، بای کنیت ميتو که شکا. د ھر دو طرِف ماجرا باشندي دادگِر عادل، موقع قضاوت کردن، بای ا:خدا به من گفته

   چه؟یعني. نجا حاضر باشد که بتواند از خود دفاع کنديد ايا طرِف مورِد اتھاِم تو ھم بايخصم، دشمن، 
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نجا آماده يد او ھم در ھنگاِم قضاوت، ايد، باي کنیت مي، ناله و ِشکوه و شکاید و از زندگي داری شما که مِن ذھنیعني

  .باشد و از خود دفاع کند

  ک؟ي؟ کدامی زندگیِ رويا ني، درست و بجاست؟ ین مِن ذھني ایِ د که ِوزِوزھايمان قضاوت کنيحال، شما بعنواِن سل

  .دي ھستیجنِس زندگم که شما از يِص خوِد شما باشد، چون گفتي و تشخی تواند دادگرینجا ميمان ھم در ايسل

  . دھدی قرار می، تحِت بررسی زندگیِ رويمان، کشاِکِش پشه را با نينجا، سليدر ا

  . مي، غافل ھستی زندگیِ رويشتر به ِوزِوِز پشه بھا داده و از نيالبته ما ب

، )ست... ت ھا و  اتفاقات و يا و وضعيو آفل، مثل ماِل دن َپِر کاه سمبِل گذرنده(دم ي من به َپِر کاه چسب:ن است کهيت پشه ايشکا

  .  شومی َبرد و من ناراحت مینھا و من را از جا کنده، ميد، قرارم را به ھم زده، اي آینکه باد مياما بمحض ا

  د؟ي گویم او چه مينيم، ببياورينجا بيد خصم ات را ھم اي با:مان پاسخ داديکه سل

  د ھر دو خصم اندر حضوريايتان

  ورش حاکم در ظھيد پيايحق ن

  .  شودی آشکار نمیقت بر قاضي حاضر نشوند، حقی که دو طرِف دعوا، نزد قاضیتا وقت

د، من ياي ھم نی زندگیِ روي طرِف مقابِل تو، نی تا وقتی ولین محکمه آمده اي تو در ا:ديي گویمان، ميشما در َمسَنِد سل

 توانم ین قضاوت، نميد وگرنه، در ايايد ھم بد باي تو گوش کنم، بایِ ت ھاي توانم فقط به شکایبه حضور زنده نشوم، نم

  . تواند خودش را نشان دھدین محکمه، نمي خدا در ایعني.  کنمیدرست دادگر

  ريخصم تنھا گر بر آرد صد نف

  ري خصم قول او مگیھان و ھان ب

 او را قبول یادعاد ي تنھا به محکمه رود و صد نوع ناله و فغان برآورد، نبای، بدان و آگاه باش که اگر مدعی قاضیا

 ین به تساوي نگاه کردن به طرفیکند و در اکرام و توجه به آنان و حت  را خوب گوشین دعوي موظف است که حرف طرفیقاض(. یکن

  ).ح ندھدي ترجیگري را بر دیکيرفتار کند و 

  . او گوش ندهیِ  کند، به حرف ھاین کار را ميش، ھمي با انواِع ِشکوه ھایمن ذھن

 ما، یا ھمان پشه، مِن ذھنيگران به ما ظلم کرده اند، يمردم، د" ا واقعايم که آيم قضاوت کني خواھی می وقتما انسان ھا

  م؟ يخودمان، باعِث آن ظلم ھا و مشک5ت شده ا

 .ن و آنيا. ھان و ھان. دهي کند که به من کم رسیت ميت زده وبه خدا شکاي ما، خودش را به مظلومیِ پشه، مِن ذھن

  و ز فرمان تافتنارم ريمن ن

   منیاور سويخصم خود را رو ب

  .اوريخود را به حضورمن ب) دشمن(برو خصم .  کنمیچيستم از فرمان خدا، سرپي من قادر ن:مان به پشه گفتيسل

  م؟ يري گیاد مي را ی و اندرزی کلۀما کدام قاعد

  . دي و پشه توجه نکنی مِن ذھنیِ امده، در شما مستقر نشده، به حرف ھاي نی زندگیِ روي تا ن:نکهيا
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  ؟ی زندگیِ رويِرنيام و مسيا پي درست است ی مِن ذھنیِ م، حرف ھاينيد، تا ببيباد را ھم صدا کن

  گفت قول توست برھان و درست

  خصم من بادست و او در حکم تست

 یِ روي من، باد، نیح است اما طرف دعواي و سخن تو درست و صحیي گویمان، راست ميا حضرت سلي :پشه گفت

  اورم؟ياو را چگونه ب. ع اوامر توستي ست و او مطیندگز

  .مان است و نه در دسِت پشهي باد، در دسِت سلیِ روِ يم که ني شویپس، باز ھم متوجه م

مگر آنکه خصم اش را به . دي کنی کند و شما به اظھارات او توجه نمی میياوه گوي و یي، فقط ُپرگویپشه، مِن ذھن

  .اورديست او را بيادر ند قي گویاورد که ميمحکمه ب

   باد صبایبانگ زد آن شه که ا

  ايپّشه افغان کرد از ظلمت ب

پشه از ستم تو ناله کرده، ، ) ستی زندگۀ و اقتداِر آبادان کنندیباِد صبا، انرژ( باِد صبا ی ا:مان، بانگ زدي، سلیآن شاِه معنو

  . ايش من بيپ

   : ھم که باِد صباستی زندگیِ روين

   کند؟ یاز شما چگونه عبور م، ريدر َبرگ»  ـــــــ شویجار»  ـــــــريبپذ

  .  کندی را باز می زندگیِ  کند، شکوفه و گل و درخت ھای که آبادان میيرويھمان ن

  .ت استيکه پشه فقط مملو از شکايدر صورت

  ن مقابل شو تو و خصم و بگويھ

  پاسخ خصم و بکن دفع عدو

  . از خود دفاع کنی پاسخ دشمن ات را بده و در برابر مدعد ويتو و خصم با ھم رو در رو شو. ايب

  د؟ يني بی را می بودِن مِن ذھنی و پوشالید، ِکذب و مصنوعي به حضور زنده شده ایاديا شما اVن که مقداِر زيآ

  .ديني بیالبته که م

  .  تواند حرف بزندیگر نمي شود و دید،  ناله اش کم مي شویتا زنده و فرانما و روشن م

  زيز تيد آمد تياد چون بشنب

  زيپّشه بگرفت آن زمان راه گر

  . د، با شتاب نزد او آمد، پشه در ھمان لحظه پا به فرار گذاشتيمان را شنينکه باد فرماِن سليھم

  .  َدَمدی را میات بخِش زندگي زنده کننده و حیِ رو و انرژي وزاند، نیخداست که باد را م

  ). تان ذوب شودی ذھنمنِ (.  شما ھم فرار کندۀکاش پشيا

   پّشه کجا؟یمان گفت ايپس سل

  باش تا بر ھر دو رانم من قضا
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  .ِن شما قضاوت و حکم صادر کنميست تا بي؟ ِبای کنی چرا فرار م:مان به پشه گفتيسل

   شه مرگ من از بود اوستیگفت ا

  ن روز من از دود اوستياه ايخود س

  . اه شدهي او سۀروزگاِر من از دوِد و قھر و غلب. باد است شاه، مرِگ و ھ5کت من از وجوِد ی ا:پشه گفت

 و ناله ھا و ید که مِن ذھني شوی رسد، متوجه میت مي و شفافیي، صراحت و روشنای زندگیِ روي نیپس، وقت

  .  رودین مياعتراضات و قضاوت ھا و مقاومتش از ب

گر دائم از فنا ي چسبد، از طرِف دیفل و گذرنده مِز آين رونده دارد، به ھر چي و از بی جسمی، که خود سرشتیمِن ذھن

  .  کندیت ميشونده ھا، شکا

ده ي سمج را که به َپِر کاه چسبۀ گذارد و گرنه پشیده شود، پشه پا به فرار مي در ما َدمیيص و روشناي تشخۀنکه قويھم

  .  َبَردیبا خود م

  ابم قرار؟ياو چو آمد من کجا 

  کو بر آرد از نھاد من دمار

 ی من در میرا باد َدمار از روزگار و ھستيرم؟ زي توانم قرار بگید من کجا مياي باد بی وقت:دي گویمان ميبه سلپشه 

  .آورد

 یِ  تان، روی مِن ذھنیِ  و نورافکن، رویي، روشناديريدر َبرگد و ي شویجار و ميتسلد، شما ياي بی زندگیِ روي نیپس وقت

د، و مشخص شود که يني را ببید، ظلِم مِن ذھنينيشود و مسائل را واضح بب دروِن تان بتابد و اوضاع شفاف ۀرينقاط ت

  .  کندی فرار مید، مِن ذھنيشما خودتان به خودتان لطمه زده ا

  . دھدی شود و تسلط و قدرتش را نسبت به شما از دست میت مي کم اھمیعني

  :دي گویم مو�نا، چه مينيبب

   درگاه خدایاين جويھمچن

  نده �ي جوچون خدا آمد شود

  . ن حالت را داردي ست ھمی که خواھاِن درگاِه الھیطبق نظِر مو�نا، کس

  . شودی مید، وجوِد سالک طالب محو و فاني نماینکه حضرت حق تجليھم

گر آن جستجو ي شود، دیِت مان متجليي جوھِر خدایم، وقتي خدا ھستیِ ھمانطور که پشه رفت، ما ھم که در جستجو

  .  شودیچ، ميه که فرار کرد، �، ھکننده، ما، مثل پش

 درگاِه خدا و خدا ی را پاس داشت و در جستجوی را حفظ کرد، مِن ذھنی توان جستجو کننده را نگه داشت، دانه گینم

  . شودیدر درون باز م :مي ھم گفتدرگاه خدا. بود

  گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست

  ک ز اول آن بقا اندر فناستيل
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  . داردی وجود موھوم سالک بستگی ست، اما آن بقا، در آغاز به فنایقي حقیجب بقا مویگر چه وصال الھ

ھوده بودِن يم، بي گوش ندھی به حرِف مِن ذھنیعنيم، ي، خدا وصل شوی زندگیزال و جاودانيرِو �يگرچه اگر به ن

 یا مت5شيمان فرار کند،  ی مِن ذھنۀم و پشيده شوييمشخص و روشن شود، از ذھن زا"  مان کام5یِ  او برایِ حرف ھا

دن يِق  چسبين پشه ما را از طري ایاديم و مدِت زي بودیاريم که در اصل و از ھمان ابتدا، ھشي شویشود و متوجه م

  . مستلزِم فناست" ن بقا، ابتدائاي این جھان معطل کرده، بقا اندر بقاست، ولي گذرا در ایِ زھايبه چ

  .ردي گی صورت نمیقي حقیم، آن وصل و بقاين پشه نرود، صفر و شکفته نشوي ام، تاي رھا نشویتا از چنگاِل مِن ذھن

  . ستيدرست ن. نهدرست است؟ .  کنندی دارند و به ِوزِوَزش گوش می کنند؟ مردم پشه را حفظ و نگه میمردم چه م

   نوریاي که بود جویيھا هيسا

  ست گردد چون کند نورش ظھورين

 ی محو میقي با ظھور وجود حقیوجوِد مجاز(.  شوندینکه نور بتابد محو ميباشند ھم ی نور و روشنیاي که جویيه ھايسا

  ).گردد

   :مي شویت متوجه مين بيما اVن ازمفھوِم ا

 شوند و ی خودشان قائم میِ نھا روي شود و ایکمرتبه برقرار مي نور خدا ھستند، حضور در آنھا یِ اي که جویيه ھايسا

گر ي اصِل خود استوارند، دیِ شه دارند و روي و ذھن، وجود و ریرونيده ھا و اجسام بي شوند که فارغ از پدیمتوجه م

  .  ماندی نمیه ايسا

  .  سپاردیه خودش را به نور ميسا

  م؟ي کنید مين موضوع تأکي ایِ چرا رو

، ی مِن ذھنه، پشه،يسا.  را ھم حفظ کنندیه گي خواھند سایِن حال، مي در عی خواھند، ولینکه مردم نور را مي ایبرا

  : کندین َرمز و دستورالعمل، کار ميا. ضِد حضور است. ضِد نور است

  . کنندیت و ُشکر ھم کار مي آرام آرام، آرام آرام، قانوِن مزرعه، صبر، رضا.ريدر َبرگ »ـــــــ شو یجار »ـــــــ ريبپذ

 ست  ی و پروردگاریندگي زایِ رويآب ھم، که ن. مي کنیم و شکر مي ھستی به ھرچه که ھست، راضیعنير، يدر َبرگ

  . مي بندیخ نميگر يد.  شودیدتر ميان، شديم، جري کنی که مقاومت نمیبه درجه ا.  شودیاد تر ميز

  اِن جو روان ي میآب

  خ      ي لِب جو، بسته یآب

  ن سست رو يز رو، ايآن ت

  .یز رو، تا َنفَسرين تيھ

  . دي بندیخ ميد، ينکه اعتراض کنيھم.  رودی ست و میرز جاي بندد و در وسط، تند و تیخ مي یآب کناِر جو

  . ابدي آِب روان، گسترش یخ بستگيد و يايخ جلو بيد ينگذار

  .  شودی، منجمد میخ ھا گسترش و آِب جوي. دي کنید ميد، درد تولي کنیزه مي که اعتراض و ستیبه درجه ا
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  .   قضاوت و خواستن، بگذری توجه نکن، بی مادبرو، به جھانِ .  منجمد شدن، از وسِط رودخانه عبور کنیِ به جا

   ماند چو باشد سرده او؟یعقل ک

  ٍء ھالِک ِاّ� َوْجَھهُ یُکلP شَ 

 یاء ھ5ک مي اشۀ کند؟ ھمیداري تواند پای می کند، عقل کی می خود را قربانی دھد وھستی که عاشق، سرمیوقت

d شوند جز وجُه .  

  .ه او باشدر دِ  سَ یته باشد و بماند وقت تواند دوام داشی می کیعقل من ذھن

   : تواند بدھدی می او باشد، دو معنَسر ده

 بماند، پشه فرار ی تواند باقی نمی ِبَدَمد، عقِل مِن ذھنیات بخِش جان، زندگي باِد حی باشد، وقتی، زندگی ساقاو یوقت -

  . کندیم

  .  ماندیگر نميش را بدھد، دعقل ھم اگر سر . تواند برگرددی به عقل ھم مَسر ِده، یِ معن -

  . ه، درست استيھر دو تشب

 ست که از طرِف مبدأ  ی و برکِت زندگید، ِخَرد و شادي نوشی گرفته، می زندگیِ د، شراب از ساقي شویم ميشما تسل

  .  ستی زندگیَسرده، ساق.  شودیروز به روز حاِل تان بھتر م. ديد و شما از آن برخورداري آیم

.  دھدیگر گوش نمي دی مِن ذھنیِ  بھای بیِ به حرف ھا.  دھدی، عقِل تان سرش را از دست می آرامبه ،گرياز طرف د

 ی توقعیاز کس" ا اص5ي کرد، از ھمه توقع داشت، رنجش داشت، حال، توقعات کمتر شده ی میعقل، حسود" قب5

   :ندارد

  .  گذارمین مي آنھا را ھم زمۀيرھا نکرده ام، بق"  دانستم اگر تمامایه ام مي را که سرمایيرنجش ھا

 یجاد نميدرد ا.  را عوض کنمی خواھم کسینم.  کنمیاعتراض نم.  شومین نميگر خشمگيم را انداخته و ديخشم ھا

  .  خواھمیچکس نمي از ھیزيچ.  دھمیر نمي چسبم و به اتفاقات و آدم ھا گیبه اتفاقات نم.  کنمیمقاومت نم. کنم

  . اوست َسردهنکه ي ایبرا

  .  شماستۀده شدييِت از ذھِن زايصورِت خدا ھم، ماھ. ر از صورِت خداي اند غیزھا مردني چۀھم

  .مي کنی آفل را رھا میِ زھايم، چيده شوييم، اگر از آنجا زايما که اVن جذِب ذھن ھست

  .  بردین ميده بود، زمان از بين پشه، به آنھا چسبي را که ایيزھاي چۀھم

وجِه خدا .  ست جز وجِه خداین رفتنيز از بيم که ھمه چي دانیم. مي آفل و گذرا نچسبیِ ده ھايم که به پديري گیاد ميما 

 یگريز ديادمان آمده چيت که يي و خدایاري و ھشی فرمیر از آن بيغ. ميده شوييد از ذھن زايم که بايھم خودمان ھست

  . دھدیتاره ھا نور م سۀدر غزل ھم گفت که اوست که به ھم. مان مھم باشديوجود ندارد که برا

  ستيش وجھش ھست و نيد پيھالک آ

  ستيا  خود طرفهیستي اندر نیھست
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ست، يد ھست و نيشا(.  ستیبيامر عج"  واقعایستي در نی ھستیِ فنا.  شودی میست فاني، ھست و نیدر برابر ذاِت الھ

  ). ع موجوداِت جھانيه باشد به جميکنا

 یقي، ُموھوِم خود گرفتار شده اند و خود را موجود حقی َمجازید که در ھست باشیه از کسانياحتمال دارد که ھست، کنا

  . پنداشته اند

فه بر حسب ين دو طايپس ا.  پنداشته اندیقيسِت حقي باشد که به وجود حق واقف شده و خود را نیه از کسانيست، کناين

 یِ ب است و ظھور ھستي عجیاِن عارف، امر سالکیِ  بعد از فنایبقا.  معدوم ِصرف اندیواقع ھر دو در برابر ذات الھ

  . استشگفت آور ی امر، محض اندیِ ستيپا ن سرتا  کهیموجوداتحق، در 

 یا آنکه از مِن ذھني کند و ی می دارد و در توھم زندگیآنکه مِن ذھن. رندي میِش وجه او ميست در پيفُرِم ھست و ن

  . حضور داردیِ اريرھا  و ھش

 یِ د، آنموقع ھستي تان را باز کردیِ ِر فکرھاي زیِ د و فضايست شدي شما نی وقت:دي گویم، بنظر من یستي اندر نیھست

ت ندارد و دائم در ي که بطور کامل ازذھن زاده شده و در ذھن حِس ھوی انسانیعني.  داردیبيب و غريِت عجيفيشما ک

ف و سالم و آراسته و قشنگ و ير ظیتيماھ" قتاي اش حقی گردد، ھستیچ وجه به ذھن برنمي ست و به ھیيکتاي یِ فضا

  . باستيز

  .نکه حرفش را زدينه ا.  شدليتبدد يبا

  ن محضر ِخردھا شد ز دستياندر

  ده شد شکستينجا رسيچون قلم ا

  .ن مرتبه برسندي بدیي جزیِ را ُمحال است که عقل ھايز.  شوندیر ميِع عقول مات و متحيشگاِه حضرت حق، جميدر پ

ه يد، سايرا ھر چه در لفظ آيان آورد زي توان به بی را نمیق الھياَسراِر مراتب و حقا(. د، شکسته شديرسن مرتبه ينکه قلم به ايھم

  ). قت در حجاِب کلمات مستور بماندي بسا، گوھر حقیا. قت است و نه خوِد آني از حقیا

  . شدليتبدد ي با:دي گوین مي ھمیبرا

 ید و وجوِد تان طرفه ايل شدي شما تبدین درگاه وقتينکه در اي ایبرا. ده ندارديشتر، فاين، حرف زدِن بيگر بعد از ايد

  .ستي�زم ن!. سديد و چه بنويگر قلم چه بگويشد، د

*  

  .مي کنیع غزِل مان را ھم بررسي سریليم به غزل و خيبرگرد

 بندد، �بد از ی کند و مین دل را باز مي ایاگر دل نشناسد که ک.  شودی، باز و بسته میدِل انسان، به دسِت زندگ

  . ت، اوستيخر

 شناسد، چطور یش را مي شناسد، صدایمار کننده و غذا دھنده اش را مي دھد که خر تی میحات، به ما آگاھين توضيا

   کند؟ی آن را باز می بندد و کی دِل ما را میک!. مي شناسی آب و غذا دھنده مان را نمیاست که ما، در مِن ذھن

  ست خربندهخر از گشادن و بستن به د
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  ستيگر نيشدست عارف و داند که اوست د

. خر شناسنده شده.  بنددی کند که بچرد و بعد دوباره او را میش ميرھا.  بنددی کند و میصاِحِب خر، خر را باز م

  .  دھدیص ميگران تشخي شناسد و از دیصاحبش را م

  . ميھمان تجربه کننده ھست!. ميستيم و از خدا جدا نيت اييم که از جنِس خدايستيچطور ما متوجه ن

م که دِل ما يستي کند، چرا متوجه نین به ما داده، دِل ما را باز و بسته ميري تلخ و شیِ ختن با تجربه ھايفرصِت آم

  !. مي فھمی فھمد، ما نمیچطور خر م. گري دینه کس!.  شودیله او باز وبسته ميبوس

  ندش سر و گوش خرانه جنبانديچو ب

  ستيکه او ُمَنکّر ن او بشناسد یندا

ن يبه ا.  جنباندی، سرو گوشش را می شنود، بعنواِن تشکر و قدردانیش را ميند، صداي بی صاحبش را میخر وقت

  .ی دھی، آب و علف ام می کنیمار و نظافت مي، تو مرا تی شناسم، تو صاحِب من ھستی که تورا میمعن

  .ميم بشناسي توانی خدا را نمیِ م، ندايبس در ذھن گم شده ا ما از یول. ستي ن)ناشناخته( خر صاحبش ُمَنکر یِ برا

  . ستين درست نيا

   خوش خوردستیھا ز دست او علف و آب

  ست؟يعجب عجب ز خدا مر تو را چنان خور ن

  .خر، از دسِت صاحبش آب و علِف خوش خورده

  ده؟ يده؟ چطور نرسي، غذا به تو نرسیعجب عجب، از خدا، زندگ

  یرد و ناله زدھزار بار ببستت به د

  ستي که خدا در خ5ص ُمضَطر نیچه منکر

  . م و باز خودش ما را رھا کردهي امتحان، ما را با درد بسته و ناله زده ایِ ھزار بار برا

  . ان کردهي بودِن ما را با خدا بیکيِت ي کند اما از ھمان ابتدا ماھی صحبت میيدرست است که به زبان دو

ت نقطه ضعف ما شده و مِن ين مزي ست اما ھمی موجوداِت جھاِن ھستۀي برتِر ما نسبت به بقِت ما، وجهِ ي آزاد، مزۀاراد

  .  کندی و بد استفاده می از آن بصورِت منفیذھن

رد غذا يم بگي آزاِد خود تصمۀ با استفاده از ارادیکس" مث5.  ست که ھر انسان در دروِن خود داردیازي آزاد، امتۀاراد

  .واند او را مجبور به غذا خوردن کند تیچکس نمينخورد، ھ

  . مانندیم خود ميمت بر تصميرغم کتک و شکنجه، به ھر قي کنند، علی، اعتصاب غذا میلي، بد�ینکه کسانيکما ا

فقط در تسلِط ماست . ستي نیرون به آن دسترسيت ماست که از بيي از خدای آزاد، ھاله اۀن اراديا. مي آزاد دارۀما اراد

  . مي کنی از آن استفاده می مقاومت در برابر زندگیبرا. مي کنی به غلط استفاده م ما از آنیول

. ردي گیگران صورت ميد توسط دي آی که سرمان میيم ب5ھاي کنیفکر م. م ي دھیرون نسبت مي اتفاقات را به بۀھم

  .  کندی ھم ما را محاصره کرده، امتحاِن مان میزندگ
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  :اِم مو�نا رايد پي دقت کنیول

  است؟ ) ناچار(، در خ5ص کردِن تو ُمضَطر ی که خدا، زندگی فھمیچطور تو نم

  . نه شود، یُمضَطر، انسان، مِن ذھن. ستي خدا در خ5ِص ُمضَطر ن:ميم بخواني توانستیم

   :ميي تراست که بگویقشنگ تر و ُپر معن

ما خودمان . انديکمک کند و ما را بزا برد که به ما لطف و یھر چه کوشش دارد بکار م" ، دائــــــمایخدا، زندگ

  . مي شویمتوجه نم

اورند، پول دار ي شان را با� بی خواھند مِن ذھنیسه اند، ميمردم در مقا.  گذارندیوسف ھم نميالبته مردم، برادران 

 منبر اساِس آنھا کِل شان و قدرِت شان را به ُرِخ ھم بِکَِشند، و ي شان، ھیِ بشوند و به ھم ُپز دھند، خانه شان، بچه ھا

  ...  را شکست دھد؟ ی تواند چه کسی می کرده اند، چه کسدرست

  . نھاستي ای مِن ذھنیِ ارزش ھا

 خواھد ما را خ5ص ی ھم میعني. د بدون انتخاب استي آی، خدا در واقع بنظر میِت خراِب مِن ذھنين وضعيحال، با ا

   ندارد چرا؟ یانتخاب" نکار اص5يکند وھم در ا

ان ي خواھد آزاد کند، عقب بکشد و عشق اش را بینجا فرستاده ومي خودش به اینکه ما را بعنواِن ضرباِن زندگي ایبرا

  . مي گذاریکند و ما نم

. مي کنید ھمکاري ھم بایم و دسته جمعيدار شويد بي بایکي یکي. ميدار شويد بي بایدسته جمع. مي گذاری نمیدسته جمع

  . ستيم، درست نيدھ ی که ما در ذھن، انجام میکار

  :مييم بگوي توانستیم. د؟ مگر خدا به شما درد نداده و خودش ھم حل کرده؟يچرا ُمنکِر

  ؟ی ھستیارانه بفھمد تو کي به مخمصه انداخته، بعد رھا کرده تا ھشبه صورِت توخدا خودش را 

  .  ھا ُمضَطر استین گرفتارين ناله ھا و از ايبعد ھم دِر خ5ص کردِن تو از ا

  . مي روی او میِ از، به سوي نیِ م، در واقع خواسته و بدون انتخاب؛ محتاجانه و از روين موضوع را بفھميگر اا

، ی، خدا بروی و به سمِت زندگیرون بکشينکه از جھاِن فُرم، اجسام، خودت را بين است که شما در ايگِرآن اي دیِ معن

  . ی نداریگريچ انتخاِب ديھ. یه آن سو برود بيخواسته و بدوِن انتخاب، با. یگر نداريچ ع5ج ديھ

   :ن استي با ذھن، مثل ایول

  .ی که نخواھی خواھیت ميبا رضا. ی که نخواھی خواھیم

   سر مگر به وقت ب5یچو کافران ننھ

  ستي کز آن سر نیرزد سريم حبه نيبه ن

  . ی مگر به وقِت ب5 و گرفتاری شویم نمي و تسلی دھیمثِل کافران، سر را نم
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ت و ي رد شد، دوباره فرعونی گرفتاریوقت. شانمِن  اُفتند تازه آن ھم با یاد خدا مي به ی از مردم موقع گرفتاریضبع

. نهن درست است؟ يا ايآ. دي آی دارد، با� می که مِن ذھنی و زرنگید و ھمان دروغ و دغلکاري آیِت شان با� ميمن

  . ستيدرست ن

  .م حبه ارزش ندارديک تومان، نيک ِسنت، ي، یَسِر مِن ذھنت ندارد، يي خدایِ  که حال و ھوایَسر

   :ديشما بدان. رون خواھد آمدي کارد، درد بی خورد، از دروِن ھر چه که میعقلش بدرد نم

  . دي کاشته ای تان ھست، با مِن ذھنیاگر درد، در زندگ

م، کار کرده يده اينھمه زحمت کشيا. دي آیجده، نوزده ساله شد، از ما بدش مي ھید، وقتيت کني اگر بچه تربیبا مِن ذھن

 با ما یچگونه تفاھميم، اما بعد ھيرستان و دانشگاه فرستاديم، دبستان برده و دبي کرده ایفش ھمراھياو را در انجام تکال

  ندارد، چرا؟

  . ميت کاشته اي ما از موضع عشق نبوده، با منیِ چون نگاه و برخوردھا

  .  شودیجاد مي شک، درد این و بيقيم، بطور قطع و يت بِکاريبا من

  پرد یھزار صورت جان در ھوا ھم

  ستيار اگر چه جعفر نيمثال جعفر ط

 که داشته، مثال یاو را بعلت احترام" ار که مو�نا مکررايمثل جعفر ط.  کنندیھزاران صورِت جان، در ھوا پرواز م

ار متعھد، پرچمداِر اس5م  در يورد اعتماد و بس مھم و می، شخصیابوطالب، برادِر بزرگتِر حضرت عل پسر.  زندیم

  .  از جنگ ھا بودهیکي

را ي دادند که از مرگ نترسد، زی می، پرچِم دفاع و مقاومت را بدست کس"معمو�  در جنگ ھا:دي دانیھمانطور که م

  . شدیف ميه ضعيه بقي اُفتاد، روحی میاگر پرچمدار. ررس بودنديابتدا، پرچمدارھا در ت

بعد . آن دست را ھم زدند. گر داديار با آن، پرچم را گرفته بود زدند، پرچم را به دسِت دي را که جعفر طیت دسیوقت

  .، به دندان گرفت و بعد فوت شدیله ايپرچم را حال، به چه وس

  . آن دو دست، در بھشت، دو بال در آوردهیِ  که بجا:حضرت رسول فرمودند

   :دي گویمو�نا م. ار استي جعفر طۀن قصيا

ده شوند و يي پرواز کنند و از ذھن زایعنيار شوند، ي توانند جعفِر طیھمه م. ار، درھمه ھستيدر واقع، جنِس جعفِر ط

  .  مان است، پرواز کنندیِر فکرھايدر بھشت که ز

  . ستنديار ني جعفر طیدرگاِه خدا، در دروِن شان باز شود، گر چه از نظِر شناسنامه ا

 ی مِن ذھنۀِق سلطي که از طریي ھاید و از گرفتاريده شوييد از ذھن زاي توانیم"  شما شخصایعنيگر، يبه عبارِت د

 ندارد و مدام یگريچ انتخاب دي در رھا کردِن تو ھیقِت کل، خدا، زندگيد که حقيد و بدانيجاد شده، رھا شويتان ايبرا

  .  کندیکوشش م

  .  مکوش تو، تویِ  کوشم در پی من ھم:مو�نا بارھا به ما گفته
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  ). قشنگ استیليت خين بيا(.  ات مکوشیگر با مِن ذھني کوشم تو دی تو می من برا:دينکه خدا به شما بگويمثل ا

   تو، تو َمکوشیِ  کوشم پیک است خاموش کم ُخروش          من ھميصبج نزد

  ک مرغ قفس از ھوا کجا داند؟يول

  ستي که خود مرا پر نیگمان برد ز َنَژند

  رونيفس ھر نفس کند بسر از شکاف ق

  ستي از آنک کل سر نیسرش بگنجد و تن ن

  شکاف پنج حس تو شکاف آن قفس است

  ستي و ره به منظر نینيھزار منظر ب

  .مرغ را که در قفس نگه داشته اند

   نگه داشته؟ یک.  نگه داشته اندیم در قفِس من ذھني ھستی و زندگیاريما را ھم که روح و از جنس ھش

  .مينکار را کرده اي اما خودمان ھم

ن جھان يھر کس که وارد ا.  شناسندی را نمیگري دیراز قفس جايوسف، مردم، غي پدر و مادرمان، برادران یمنتھ

  .، مرغ خداستی شود، مرِغ ملکوتیم

ا ين است که کودِک تازه به دني ًھم و غِم مردم ایده شود ولييرون آمده و زاي از قفس ذھن بید پس از مدت کوتاھيبا

  . ت و جامدش کنندي از باورھا، بباورانند، ھم ھویک سريآمده را به 

 یپس ازمدت.  دھندین رونده، به او درد مي و از بیوي و دنی ھا با اجساِم جامد توھمیت شدگيبا آن باورھا و ھم ھو

  .  ازند اندیال مي ھا که از جنس جسم و جامدند، او را به زندان و قفِس خیت شدگيدرد و توھم و ھم ھو

  . عي سریِ با تسلسِل فکرھا.  شود؟ با تسلسِل فکرھایجاد مين توھم چگونه ايا

 از ی، ما قسمِت کوچک)ح داده اميتوض" قب5(جه ي در نت...فکر، فکر، فکر، . ک فکريک فکر، ھر لحظه يھر لحظه 

 ماست و وارد کردِن حاصِل یِ ھات حس يِل آن، محدودي از د�یکي. ميني ذھِن مان ببۀليم بوسي توانیقِت کل را ميحق

  . محدوِد ذھن و قضاوت کردنۀ مان به محفظیِ حس ھا

  .کتربوديعت نزديم، با ُکنه و جوھر طبي کردی مان را وارِد ذھن نمیِ اگر ما محصوِل حس ھا

  .  کردندیقت، به ما کمک مي حقیِ ي زنده کننده مان، در شناسایِ  حس ھایعني

وارِد ذھن " م، فوراي کنیدن، حس ميدن  لمس کردن و چشييدن و بويدن و شنيِق دي ما چون ھر چه را که از طریول

  .  کندی حس ھا کسب شده، محدودتر مۀلين قضاوت حاصِل آنچه را که بوسيم، اي کنی آنھا قضاوت میِ کرده و بر مبنا

  . کندیم محدود مي کنی ما را که وارِد ذھن میِ  حس ھاۀجين طرِز کار، نتيبه ھر صورت، ا

ن يم تا ايم حرکِت ذھِن مان را ُکند و خاموش کني توانی کنند، نمیبا تسلسِل فکرھا که بطرِز معتادگونه از ما عبور م

  .ميم که از ھمان اول بودي شویاريستد و متوجه آن ھشيذھن با

   .)یپژمردگ( ی و نژندی داند که در قفس است؟ از افسردگیال افتاده، از کجا ميمرغ در قفِس توھم و خ
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  .که َپر دارد، اما پرواز نکردهي کند که َپِر پرواز ندارد، در حالیمرغ در قفس، فکر م

   کو؟ی ھست، ولیيکتاي، ی خدا، زندگ: کند، مثل مایرون ميسر از شکاِف قفس ب

را  ھا و دردھا یت شدگينکه ھم ھوي ایبرا. ل نشدهينکه کِل ما تبدي ایچرا؟  برا. مي آن برویِ م به سوي توانیما نم

  . ميانداخته اين

م اما يني بیمنظره ھا را م. م، شکاف استيني بی ھر چه که با حس و ذھن م.شکاف پنج حس تو شکاف آن قفس است

  . ميم دروِن آنھا ِبَپري توانینم

  زم خشکست و آن نظر آتشيتن تو ھ

  ستي جمله جز که آذر نیک درنگريچو ن

  زمست که آتش شدست در سوزشينه ھ

  ستيرست اگر چه انور نزم نويبدانک ھ

ت ي دھد که دردھا وھم ھوید مين به ما امي اشتعال دارد و ایِ ت فوريقابل. زم استي ما، مثِل ھیِ ن بدِن روانشناختي اۀھم

  .  روندین ميک آتش شوند، از بينه اند که اگر نزدي شومیِ زم ھاي مان، مثل ھیِ  ھایشدگ

  .، مثِل مو�ناستین آتش آتِش انسانيا

  .مي شوی آزاد می ذھنیِ  و فرم ھای جسمیِ اري خورد، از ھشی عارف، به ما میِ اريِش عشق و ھش آتی وقت

   گذارد؟ ی بر ما میرين موضوعات، چه تأثي اۀمطالع

  چگونه؟ .  ِکشندی مان آتش میِ زم ھايبه ھ

  . ست به تله افتاده، آتِش به تله افتاده یرنجش، زندگ. مي بخشیم. مي اندازیدرد و رنجش مان را م

   :ميدن ھم گفتيدر مورِد بخش

دم و با درد آن ي رنجی میستي باین رنجش، من نمي است که از ھمان موقع رخداِد امھمن ي ایي و شناسایدرک و آگاھ

  .  ماست و قابل اشتعال اندیِ زم ھاين آتش، در انبوِه ھي شدم، خ5صه ایت ميھم ھو

 ھا و یت شدگيزِم ھم ھوي ست که درھیم، از حضوريابي یست م که ما اVن به آن دی حضوریِ ارينکه ھشيمگر نه ا

   شود؟ یده ميرون کشينک، بي، به تله افتاده، ای ذھنیِ در فرم ھا

  .  ستی ذھنیِ ده شده از فرم ھايرون کشي بیِ اريحضور، ھش

  . ستيزم نورست اگر چه انور نيبدانک ھ

  . دي کنید، اگر چه اVن، نور ساطع نمي ھستیيد، روشنايشما نور ھست

  

  . تان خواندمي بود که برا٢٢٢٢٥٥٥٥٠٠٠٠ از ھمان غزِل ین ھم قسمتيا

  یت بر آتشيآمد کبر

  گفت برون آ بر من دلبرا
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  کيست ليصورت من صورت تو ن

  جمله توام صورت من چون غطا

  ی تو شوم چون رسیصورت و معن

  محو شود صورت من در لقا

  . مو�نا آتش است. ميت ھستيپس ما کبر. آمد ت کناِر آتشي کبر: زندیل ميتمث

. ت امي من کبری ولیتو در حاِل سوختن. ميافه ما با ھم فرق دارياز نظر ق. ايب ِش مني پ:دي گویت به آتش ميکبر

  . تو ھستم" ست، اما من تماماي نیکيصورِت مان 

   :ديي گوی میشما به خدا، به زندگ

  . پوسته ستصورت من . ت ھستميتوام، گرچه که اVن بصورِت کبر" من تماما

  .  شومی تو میِ ، صورِت معنیاگر به من برس

  .  شودی من محو مۀافيدم، به تو وصل شدم، قيدم، تو را دي به تو رسیوقت

  . شعله ست"  سوزد و تماماید، بمحِض روشن شدن، فرِم آن ميت که بزنيکبر

  . افه اش فرق دارديکه قيدر حال شود ی میکينه يد، با آتِش شومينه که روشن است ببريک شوميت را نزديشما کبر

  . مي شویم، از جنس او، زنده به آن ميکش شوينکه نزدي بمحض ای فرق دارد ولیز با زندگي ما نۀافيق

  آتش گفتش که برون آمدم

   بپوشم چرایاز خود خود رو

  غ کنين بستان از من تبليھ

  بر ھمه اصحاب و ھمه اقربا

، آتش ھستم تو، من :ديد و به آتش گفتيت شديد، اگر کبريديم رسيگر به تسل ا:دي گوی به شما میخدا، زندگ. واضح است

  . کندی تو را روشن میين شناسايھم.  تو خواھد آمدیِ پھلو

  م را بپوشانم؟ ي، چرا رویِن من ھستيع. یخوِد خوِد من ھست" تو اص5. یآتش تو ھست

گِر يشان و انسان ھا و موجوداِت ديوستان و خون دير، بين شعله، آتِش عشق و خرد و لطافت را از من بگيحا� ا

  . اطرافت پخش کن

  ندي که بعد ما آی گوش کسانیبرا

ر نيبگو Cستيم و بنھم عمر ما ُمؤخ  

  آرد یکه گوششان بگرفتست عشق و م

  ستي که عقل رھبر نی نھانیھا ز راه

  .ده بودنديس شود که در زمان مو�نا، آنطور که انتظار داشته، مردم به حضور نریمعلوم م

  : کندیکار م" م که واقعايني بیان و بجا گذاشته و امروز مي ما بین موضوعات را براي کرده و اینيش بيپس پ
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 نھند، ی میات را وقعين ابيند و اي آی که بعد از ما مینم، اما کسانيجه را نبيعمر من کفاف نخواھد داد وممکن است نت

  .  خواھد خواندیيکتاي یِ  شناسد، بسوی نمی که عقِل مِن ذھنیيھاعشق، گوِش شان را خواھد گرفت و از راھ

 تواند آنھا را بشناسد، به ی که عقل نمی نھانیِ ت را خواھد گرفت و از راھھاي بشرۀ انسان ھا، ھمۀعشق گوِش ھم. بله

  .  خواھد آوردیيکتاي یِ سو

 ی شنوند و مین را مي زبان ھستند، حداقل ایارس که فیيآنھا. مي کنیاده مي خودمان پین مطلب را رويا" حا�، ما فردا

  .م شوي تسل:ھمانطور که گفتم. د مقاومت کننديدانند که نبا

  .ريدر َبر گ»  شو ــــــیجار» ر ــــــيبپذ

 زبان ھا مطلب را گرفته و درک کرده و شناختند و ی فارسۀحال اگر ھم.  کندیي راھنمایبگذار عشق تو را بطور فرد

  !.پس چه خوب. م کردند، َفبھاا اع5يبه دن

  ف گشت ربابيبخفت چشم محمد ضع

   ستين سخن اگر زر نيمخسب گنج زرست ا

   . زده، خوابش بردهیم) ساز( بوده که در مجلِس مو�نا ُرباب ید کسيمحمد شا

  .نخواب. ف شدي ُرباب ضعیِ  صدا:دي گویمو�نا م

   :دي گوی کند و مید ھم به حضرت رسول اشاره ميشا

  .ا خاموش شديف ي، ضعی آواِز رباِب معنویِ  او خفت، صدایوقت

  .ستي، گنِج زر است گر چه در ظاھر به شکِل ط5 نی شنوی را که میرا سخنيز. حا�، تو نخواب

  یزيد شمس تبريق اختر و خورشيخ5

  ستيکدام اختر کز شمس او منور ن

  . دي ماننِد خورشیزيھر چه که خلق شده، ماننِد ستاره ست و شمس تبر

  !. رد؟ي گید نور نميکدام ستاره ست که از خورش

  . رندي گید نور مي ستاره ھا از خورشۀھم

  : عارفانۀي طبِق نظِر مو�نا و بق:ادمان باشدي

  . دار کندي موجودات را ھم بۀيتا بق. از داردي شود، نی حضور که از فُرم ھا آزاد میاري، به ھشیزندگ

 و شمِس آزاد و زنده شده به ی ذھنیِ ده شده از ُفرم ھايرون کشيد، منظور، شمِس ب کنی اشاره میزي به شمس تبریوقت

  .حضور است

  .مين نور را برسانيق، ايم و به تمام خ5ين است که به شمِس خودمان، به اصل خودمان، زنده شوي ما ھم اۀفيوظ

  

* 


