
٤٩٤٩٤٩٤٩٤٤٤٤ شماره حضور گنج برنامه  

1 

 

 

 

Program # 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٩٤٩٤٩٤٩٤٤٤٤ شماره حضور گنج برنامه  

2 

 

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ١۵٢١

 نميمن از عالم تو را تنھا گز

  نم؟ين نشي که من غمگیروا دار

  دل من چون قلم اندر کف توست

  نميار شادمان وگر حزز توست 

   من چه باشم؟یبجز آنچ تو خواھ

  نم؟ي من چه بيیبجز آنچ نما

   گلی گھیانيگه از من خار رو

  نميم و گه خار چي گل بویگھ

   چنانمیمرا تو چون چنان دار

  نمي چنین خواھيمرا تو چون چن

  ی که دل را رنگ بخشیدر آن ُخمّ 

  نم؟يچه باشم من؟ چه باشد مھر و ک

  ی و آخر تو باش اولیتو بود

  نميتو به کن آخرم از اول

   از اھل کفرمیچو تو پنھان شو

  نمي از اھل دیدا شويچو تو پ

   من چه دارم؟ی که دادیزيبجز چ

  نم؟يب و آستي ز جيی جویچه م

  
  ٣٩٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ا روز و شبيخفته از احوال دن

  ِب ربي تقلچون قلم در پنجهٔ 

  
  ٢۶۶۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 یدين قفس جانا پرين تنگياز ا

  یدين زندان طراران رھيوز

  ینه گل دور کردي آیز رو

  یدي آنچ دیدينه بدييدر آ

  ر و با7ي زیديشن یخبرھا م

  یدين آنچ شنيبر آن با7 بب
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  یچو آب و گل به آب و گل سپرد

  یدي روح بر گردون کشقماش

  ی بجستی جسمانیھا ز گردش

  یدي رسی روحانیھا به گردش

  استي ز اشکم مادر که دنیبجست

  یدي دوی عق;نی بابایسو

  نتر از جانيري شیبخور ھر دم م

  یدي که بھر ما چشیبه ھر تلخ

   و بستانیخواھ ین کن ھر چه ميگز

  یديچو ما را بر ھمه عالم گز

  و حلوا چیگ جھان رفتين دياز ا

  یديرا پزيبه خوان آن جھان ز

  
  ٩١٠ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  اند ل تند افتادهيعاشقان در س

  اند  عشق دل بنھادهیبر قضا

  ا اندر َمداريچو سنگ آس ھم

  قرار یروز و شب گردان و نا7ن ب

  ان شاھدستي ُجویْ َگردَشش بر ُجو

  د کس که آن ُجو راکدستيتا نگو

  
  ١۴٨٧ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  
  ستيگم از زمزمه خود خبرم نچون چن

  م و اسرار ندانميگو یاسرار ھم

  مانند ترازو و گزم من که به بازار

  سازم و بازار ندانم یبازار ھم

  خود و مضطريدر اصبع عشقم چو قلم ب

  سم من و طومار ندانميطومار نو
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  ۴٠۴ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  جو دگر یِھل و م ین را ميباز ا

  خبر ینت َلعِب کودکان بيا

  ید نيک صيشب شود در دام تو 

  ید نيز ُصداع و قدام بر تو ج

   به دامیکرد ید ميپس تو خود را ص

   ز کامی محبوس و محرومیکه شد

   بودیدر زمانه صاحب دام

  د خود کند؟يچو ما احمق که ص ھم

  د عاميچون شکار خوک آمد ص

  حد لقمه خوردن زو حرام یرنج ب

  د را عشقست و بسيآنک ارزد ص

   گنجد اندر دام کس؟یک او کيل

  یاو شود ي و صيیتو مگر آ

  ی به دام او رویدام بگذار

  د به گوشم پست پستيگو یعشق م

  ستياديتر از ص د بودن خوشيص

  ش را و ِغّره شويگول من کن خو

   را رھا کن ذره شویآفتاب

  خانه باش یبر درم ساکن شو و ب

   مکن پروانه باشی شمعیدعو

  ی زندگی چاشنینيتا بب

  ی نھان در بندگینيسلطنت ب

  ٧٣٢ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  ن خورده ام و چنانيمن چن: یفان کيان حريرون آمدن ميت دنبه و ب لب و َسبلَت خود را ھر بامداد به پوسیچرب کردن مرد �ف
  

   ُمْسَتھانیافت شخصيپوست دنبه 

   َسبَلتانی چرب کردیھر صباح

   که منیان ُمنِعمان رفتيدر م

  ام در انجمن  خوردهیلوت چرب
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  دي در نویدست بر َسبلَت نھاد

  دي َسبلَت بنگری سویعنيرمز 

  ن گواه صدق گفتار منستيک

  ن خوردنستيرينشان چرب و شن يو

  نيطن ی جواب بیاشکمش گفت

  نيَد اْلکاِذبيْ أباَد Gُ کَ : که

  7ف تو ما را بر آتش بر نھاد

  کان سبيل چرب تو بر کنده باد

   گدای 7ف زشتت ایگر نبود

   به مای رحم افکندیميک کري

  یب و کژ کم باختي عیور نمود

  ی او ساختی دارویبيک طبي

  نبان گوش و ُدمگفت حق که کژ مج

  ن ِصْدُقُھميْنَفَعنJ الّصادقيَ 

   ُمْحَتلِمیكھف اندر کژ مخسپ ا

   وا نما و َفاْسَتقِمیآنچ دار

   خمشیب خود باري عيیور نگو

  ش وز دغل خود را مکشياز نما

   مگشا دھانیافتي یگر تو نقد

   امتحانیھست در ره سنگھا

  شيز پي امتحان را نیسنگھا

  شي خوامتحانھا ھست در احوال

  نياز و7دت تا به حَ : زدانيگفت 

تَ يُ  Jعاٍم َمر Jنيْ ْفَتُنوَن ُکل  

   پدریامتحان در امتحانست ا

  ن به کمتر امتحان خود را مخريھ

  
  ۴٣٨۶ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  خ درختيھست سرN مرد چون ب

  د برگھاش از چوب سختيزان برو
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  ِخ ُرسته برگھايدرخور آن ب

  یدر درخت و در نفوس و در ُنھ

  برفلک پرھاست ز اشجار وفا

مایاَْصلُھا ثابت و ََفْرُعه ِف  Jالس   

  
  ٣۵٧٣ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ت باشد ح;ليَ  و ھستیّ آن من

   صفات ذوالج;لینيکه درو ب

م حق Nنما شد درخت کژ ُمَقو  

ما یاَْصلُُه ثابت و َفْرُعْه ِف  Jالس  

  
  ٣۵٧۵ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو  

   مھمیغام از وحيکه آمدش پ

   بگذار اکنون َفاْسَتقِمیکه کژ

  ستي موسین درخت تن عصايا

  ندازش ز دستيمرش آمد که بکه ا

  ر او و شر اوي خینيتا بب

  ر او را ز امِر ُھويبعد از آن بر گ

  ر چوبيش از افکندن نبود او غيپ

   گشت خوبیچون به امرش بر گرفت

  افشان َبّره را اول او ُبد برگ

  گشت معجز آن گروه غّره را

  انيگشت حاکم بر سر فرعون

  آبشان خون کرد و کف بر سر زنان

  ارعشان برآمد قحط و مرگاز مز

  خوردند برگ ی که ميیاز ملخھا

   دعایخود از موس یتا بر آمد ب

  چون نظر افتادش اندر ُمْنَتھا

  دن چراست؟ين ھمه ِاعجاز و کوشيک

  ن جماعت گشت راستيچون نخواھند ا
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  امر آمد که اّتباِع نوح کن

   مشروح کنیِ نيْ◌ب انيترِک پا

  ی رھیِ ن تغافل کن چو داعآز

  یِبلNغ ھست نبود آن تھامِر 

  ن ِالحاِح توين حکمت کزيکمتر

  جلوه گردد آن لِجاج و آن ُعُتو

  تا که ره بنمودن و ِاض;ِل حق

  فاش گردد بر ھمه اھِل فَِرق

  چونک مقصود از وجود اظھار بود

  دش از پند و ِاغوا آزموديبا

  کند یت ميو ِالحاِح َغوايد

  کند یت مي،ِالحاِح ھدا خيش

*  

: کنمیواِن شمِس مو7نا شروع مي از د١۵٢١ ۀ گنج حضور امروز را با غزِل شمارۀ برنامی احوالپرسبا س;م و
   

 مولوی، ديوان شمس، غزل شماره ١۵٢١

 منيمن از عالم تو را تنھا گز

  نم؟ين نشي که من غمگیروا دار

  . مي ھستیکي ی، با خدا، با زندگیقت استوار است که ما با معشوق ازلين حقيد که کِل غزل بر ايد ديپس، خواھ

م و بر اساس آن ي کنی می که با آن زندگی ایِر ذھنيما آن تصو.  صحبت شدهيین شناسايِت مھِم ايبارھا در مورِد اھم

  . ميستيم، ني کنیک خدا، منعکس مي

، ) ستیک معنينھا ھمه به يا( یا معشوِق ازلي یا معشوِق عرفانيا بودن ي، ی، زندگخدا ست و نه آن ی، مِن واقعمننه آن 

  . وجود ندارديین دو تاي، این دوگانگي، ايین دويا.  ستیقي و حقی واقعیِ خدا

، جدا از اصِل خود، ی ابداعیِ ر ذھنيک تصوي، یک مِن ذھنيم، بر اساس ي بریدر ذھن بَِسر م"  چون ما معمو7یول

  .مي کنی، فکر و عمل میجدا از خدا، جدا از زندگ

م که او ي ِبرستو به نام یم به باشنده اي خواھی ست، می آن جسمیِ اري که از جنِس جسم است و ھشیر ذھنيبا آن تصو

  :ن است کهي، استنباِط ما ای جسمیِ اريھش بعلِت داشتن یم، وليستيما ھم از جنِس جسم ن" اتفاقا. ستياز جنِس جسم ن

  . ستين درست نيم و اي از جنِس جسم ھست

  . ميني را ببن لحظهيِت ايوضع، ن لحظهيا یِ  شود که ما بجاین استنباط، سبب ميھم
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   : افتد، فقطین لحظه اتفاق ميِت ايم که در آن، وضعي ھستيی ما، فضا:مينکه متوجه باشي ایِ بجا

  . مي اُفتیم و به زمان ميني بی من لحظه رايِت ايوضع

  . مي گذاری میا زماِن روانشناختي کند که اسم آن را زمان، ینده کار ميذھِن ما با گذشته و آ

  . دي و ِاشراف دارین موضوع آگاھيشما به ا. ستين لحظه از جنِس زمان ني، ایول

   :دي گویامروز ھم مو7نا م

  ". کنم ی را انتخاب متومن از عالم فقط  " 

  .  دارندی، ھمه باِر معنن بودنيغمگ، روا داشتن، انتخاب کردن، تنھا تو، عالم، مند که يني بیم

   :دييممکن است در نگاِه اول بگو

  . مي کنیم، تنھا خدا را انتخاب مي کنیواضح است، ما عالم را انتخاب نم

  .  دھدی ست که ذھن مان نشان میوي آن ظواھِر دنۀعالم، ھم

  .ميکن است ادعا کنند که ما از قبل و ھمواره خدا را انتخاب کرده ا ممیادي زۀعد

  . ستينطور نياما، ا

انتخاب کرده  افکار و اعماِل خود، ۀ ھمی برایاريمع، را رفرانس و ی شما خدا، زندگیعنينطور باشد، ي ایاگر براست

  . دي ھم داشته باشیرجسمي غیِ اريک ھشين لحظه يد ايد، بايباش

، که یگري دیِ اريد، ھشيت ھا و به اموِر اطراف آگاه ھستيتان به اجسام و به وضعينکه با ِحس ھاير ا ع;وه بیعني

  .  حضور است، در شما مستقر باشدیِ اري، ھشيی خدایِ اريھش

  . د و او از جنِس خداستيد که از جنِس او ھستي شوی که اگر خودش را به شما نشان دھد، متوجه می ایاريھش

  .  شناسدیدرد نم شناسد، یغم نم

د عقب ي توانید و بعنوان ناظر مي شوید، از جھان و عالِم وجوِد پراکنده، جمع مي کنیت مي نھای بۀشيکدفعه حِس ري

  . دينيد و کاِر فکر و ذھن تان را ببيبِکش

 ی به آدم ھا، بخشیدلبستگگر در ي دیگر در خواستن، بخشي دی از خود در درد، بخشی در عالِم وجود، گذاشتن بخشیمنظور از پراکندگ(

  ).... و نده ي در آمن یِ ه گذاريسرماد به حرفه، ي شدۀدر ع;ق

   :دي داریارين لحظه دو نوع ھشي ایعنيد، ي در شما برقرار شده و به آن آگاه ھستیارين ھشياگر چن

  . دي کنیت وسعت مي نھاید و حِس بين لحظه آگاه ھستي به ا: حضوریِ اريھش

 که یتي شوند، ھر وضعی آدم ھا و باشنده ھا، ھمانگونه که ھستند، در شما جا مۀد و باورھا و ھمياانواِع فکرھا و عق

  .دي کنیزه نمي دھد، با آن ستیرخ م

  .دي آگاه ھستی فقط به فُرم و به اموِر ماد:ی جسمیِ اريھش

 تان یدن به زندگيمان بخش سای برایزيا چي ید، از کسي کنید، ُشکر نمي کنیزه ميد، ستي ھستیاگر شما ا^ن ناراض

. ديچ موقع او را انتخاب نکرده ايو ھ" د، بلکه اص;ي را انتخاب نکرده ااو دھد که نه تنھا فقط ید، نشان ميتوقع دار

  .مي را تجربه کردی و حسیاِر جسمين جھان باز شد، فقط ھشي که چشِم مان به ایرا، از لحظه ايز
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   : به ما نگفتیکس

  . ستیقي حقیاري، وجود دارد و آن، ھشی و ُفرمی جسمیاري ھشر ازي غیگري دیاريھش

   :نگفت یکس

ت و مقصد و آدم ھا را بصورت يد، ھر موضوع و وضعيد، فقط بر اجسام آگاه ھستي داری جسمیاري فقط ھشی تا وقت-

  .ديد ديجسم خواھ

  . خواستديت خواھيده آل و ھوي ایِ د و از آنھا زندگيد چسبي خواھیروني بیِ ده ھاي به پد-

ست و ي نیچوقت کافيھ" تايد و نھاي زنید و حرص مي دویشتر داشتن مي بید داشت، براي ھا شکوه خواھی کاستی برا-

  .د کردي، شکوه خواھیناراض

د و چون آنھا خود ي کنیگر جستجو مي دیت ھا و آدم ھايت ھا و وضعي را در موقعیت و آرامش و شادي حِس امن-

  .د شديد خواھيما را کامل کنند، نا ام توانند شینقص دارند، نم

 تازه ین لحظه را، که زندگيجه، اي تان خواھد شد و در نتی تر شدِن مِن ذھنیک و قويِت مداوم، سبِب تحري عدِم رضا-

  .د کردي خواھیافتني موھوم و دست نینده اي که وجود ندارد و آی گذشته ایو خام و زنده ست، قربان

  .ديني بید، اما خوِد لحظه را نمي شوید و در آنھا غرق ميد ديحظه را خواھن ليِت ايداد و وضعي رو-

ن يد کرد، اي خواھیستادگيھوده ايد کرد و در مقابل آن بيزه خواھيست ستي مدام با اتفاِق لحظه که مورِد پسندتان ن-

  . به ما نگفتندنھا را ي ا ...د ماند و  ي ذھن گرفتار خواھۀشتر در محفظيت و بي را تقویر ذھنيمقاومت، آن تصو

  : به ما گفتند

، رقابت باعث یسه کنيگران مقاي، خودت را با دیادتر کني کن پول ات را زین است، سعي ھمیني بیھر چه که م

"  و احتما7یگران استفاده کني از دی توانیشرفت خود مي پی، برایشرفت تو خواھد شد، در موارد 7زم حسادت کنيپ

د در کار و ي کند، آدم بای کند و بارت را سبک میت را باز ميبت عقده ھا و گره ھاي غ،یکارشان را مختل کن

 ی که میست و ھر کاريرون بِِکشد، کار مردم به تو مربوط نيم خود را از آب بيد گلي زرنگ باشد، بایمعام;ت زندگ

  ... ست و ی، برازندگیشتر کن، دارندگي بکن و فقط اموال ات را بیخواھ

  . مين کارھا ھستيمشغول او ما ھم 

  !. رایم، نه خدا، زندگين عالم را انتخاب کرده ايازات اي ما، امتپس

ر فکرھا، ي، بصورِت حِس آرامش در زیگري دیاري، ھشی جسمیاريد که ع;وه بر ھشي کنیحس م" قتاياگر شما حق

و بدوِن قضاوت، بصورِت صبر و د و شرط يرِش اتفاِق لحظه، بدون قيم و پذي با لحظه، بصورِت تسلیبصورِت آشت

، در شما زنده شده، یت قانون و تعھد و ھماھنگيت قانون مزرعه و رعايت قانون جبران و رعايز و رعايُشکر و پرھ

 در شما برقرار شده و روز به یفين جھان، آرامش ظري اۀ آشفتیت ھاير فکرھا و وضعيد که در زي کنیاگر حس م

  . موعود استیِ اري ھمان ھشیارين ھشي شود، ایشتر ميروز ب

آن موقع . دي شویت ھا و فکرھا مير وضعي زیِ  و فضایاريل به آن ھشي شود و شما تبدیق ترميشترو عميج بيکه بتدر

  . کنمی، من خدا را انتخاب مینکه به راستي مثل ا:دييد به خود بگوي توانیم



٤٩٤٩٤٩٤٩٤٤٤٤ شماره حضور گنج برنامه  

10 

 

م، بر اساِس ي دھی که انجام میم، ھر کاري کنیم که ین است، و گرنه ھر فکريد ھمي گشودن آن فضا، کلیبرا" قايدق

  . ک نخواھد بوديم، نيري گیرون مي را ھم که از جھان بیجه اي و بادام پوک کاشتن است و نتیمِن ذھن

   : راه انداختهیاھو که مِن ذھنينھمه ھيپس ا. به ما درد خواھد داد

م، يزه و جنگ کنيم دعوا و ستينکه بخواھيرا، ھميز. جه ندارديتم، نيم تا جھان را آبادان کنيم، داغان کنيم، بِکُشيد بزنيبا

  . شودیات بخش و بارَورکننده قطع مي حیِ اِن آن انرژيجر

 یِ  مبارک و ُپر نشاط قطع شود، صحبت از آبادانیِ د که اگر آن انرژيم ديم و خواھي خوانی از مو7نا میاتيامروز اَب

  . ده ستي فایجھان، ب

ن لحظه يِت اياما در عمل، ما با وضع.  زنندیشرفِت جھان حرف مي و ُرشد و پیه از آباداناد است و ھمياھو زيھ

  . مي کنیزه ميست

  .  برندین ميگر را از بي جھان، گروه ھا به جان ھم افتاده و ھمدیبه ناِم و به منظوِر آبادان

 و  یل، رفاه و سامان، س;مت و شادش، انعطاف و تعادي و آسای تواند آبادانی، نميی جویزه و برترياما جدل و ست

 و زنده شدن انسان به یداريِت بيچوقت، از اولويم، ھيون را روشن کنيزيامروز ما تلو. صلح، به جھان ارمغان آورد

  .  کندی آن  است صحبت نمی به جھان و اساِس آبادانیاِن خرد و آرامِش زندگي جریِ  حضور، که مبنایِ اريھش

  .  دانند که در مورد آن صحبت کنندی7زم نم"  پردازد و اص;ی، نمیادين موضوِع بني ات و تقدمِ يچکس به اھميھ

  .دي انتخاب داريید تواناي دانیت شما مين بي با ھمیول. ميستي مشغوِل آبادان کردِن جھان نین ما ھنوز دسته جمعيبنابرا

  .رديد آن را از ما بگ توانیچکس نميِت ماست که ھيي آزاد، خداۀا ارادي انتخاب، يین توانايا

  .  دھمیح و تفوق ميانتخاِب تو را به عالم، به جھان فُرم، ترج.  توانم انتخاب کنمی م:یعني، نميتو را تنھا گز

  .  دھمیت نميده ھا و اموِر عالَم، اولويپس، به انتخاِب پد

. ِت ماستيي آن زنده شدن به خداک اند وين منظور، شري انسان ھا در اۀ دانم ھمی دارم و میک منظوِر اصلي، "اساسا

م، يآورين جھان بوجود بيم در اي توانیم ميبعد ھر چه که بخواھ. ه استياِد اوليه و اساس و بنيده شدن از ذھن، پاييزا

  .ميار شوين فضا، ھشيد به ايبا" م، مقدمتاياد بدست آوريم پوِل زي خواھی اگر ھم میحت" مث;. ميخلق کن

م و شروع به ابتکار يم، به جھان نگاه کنيار ھستيبه آن فضا که ھم ما و ھم خداست، متصل و ھشکه يبعد از آن، در حال

  . مي کنید ميو ساختن و تول

 یا بي کند، موضوعات را شور ید و فکِرتان منصفانه و موثر و درست کار ميکه تعادل داريت، در حاليدر آن موقع

  . با شماستی زندگیِ ِخرِد و شاد. دي اُفتیط نميبه افراط و تفر. دي کنینمک نم

ھر چه که اسمش (، اصِل مان، خدا ین لحظه، بودن، زندگيارانه در اي ما، ھشۀ شما، ھمیعني من، :دي گویحال، مو7نا م

  .مي کنیه انتخاب ميرا مبدأ و منشأ و پا )دي گذاریرا م

 یم، مي که داریارانه، با قدرِت انتخابيا7، ھش حیم، ولي، عالَم را انتخاب کردی جسمیِ اريبحال، بعلِت داشتِن ھش تاما 

  .مي شویم و به او زنده ميرون بکشي، بی و مجازی و مادیم خودمان را از جھاِن جسمانيخواھ

  . ستیاو ھم ماست و ھم زندگ
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  .مي مان را از آن خدا داشته باشیِ م تقاضاھاي توانیما م. خداک ي وجود دارد و ی منک ي کند که ی وانمود میمن ذھن

  :ت نداردي، غلط و گمراه کننده ست، اصالت و واقعین برداشتيچن 

  .,,خدا به شما رحم کند,, 

  .  ستیاريک ھشيو فقط " و تماما" ک;.  وجود ندارديی,, شما,,کدام به شما؟ 

ن معرفت و يھستم و به ا" تييمن خدا"خدا ندارم، بلکه ,, من,,  ندارم، یزندگ,, من ,, :مين موضوِع مھم را ھم بدانيا

  . شومی، آگاه میاريھش

  .  ستی ھمان زندگما. مي شوی، آگاه و مطلع میدارين بي از امان است که ين صحبت ھا دراي اۀديکارُبرد و فا

  .  شودین ميد، خدا غمگين شويد که اگر شما غمگيمسلم بدان

  .  است مھمیلي انتخاِب شما خیِق شما شاد شود، ولي خواھد، از طریخدا 7زم دارد، م

ه و يگر. ند، رحم کند و اوضاع را بھبود بخشدي بیِت نا بِساماِن مرا مياو که وضع.  خدایکي من ھستم و یکي ,,:ديينگو

  . شتر شودي کنم تا َرحمش بی میزار

  . ستيد، نينطور که تصور کرده ايه ايقض.  شودیشتر ميد، درد بي کنیه و زاريشتر گريھر چه ب

د، در جھاِن ي که خوِدتان ھستی زندگیِ د که انرژيد و اجازه دھي ھستید که خوِد شما زندگي شودار و متوجهيد بيشما با

  .ديدا کنيان پياطراف، جر

م يشما تصم. ديد ثروتمند باشيري گیم ميد، شما تصميد شاد باشيري گیم ميد، شما تصمين باشيد غمگيري گیم ميشما تصم

  .ابديترش ان  گسيا  آزار و زي و بخشش یکيد نيري گیم

م ھم گرفته يد، که تصمين باشيد غمگيريم بگيشما تصم. ردي گیم را مين تصميد، خدا ھم ھميد شاد باشيريم بگيشما تصم

  . شودیاوضاِع مان بھتر نمم، ين باشيم غمگيا

 ید زندگِخرَ . شه قطع استي خودش را دارد، توھم است، از ری، مدِل زندگیم، من ذھني ھستینکه تابِع مِن ذھني ایبرا

  . دادھا و لحظهيزه ست و مقاومت در مقابل رويسر و کارش با ست. ستي نیبراو جار

نکه اجازه دھد ي ای ست، بجای، خودش زندگیکه خودش خوشبختي کند، در حالی تقاضِا میرونيده ھِا بي را از پدیزندگ

  .  کندیاست مگران درخوي بجوشد و ابراز شود، آن را از دی و زندگیاز اعماق وجودش خوشبخت

    :م کهي شویپس، ما متوجه م

  دل من چون قلم اندر کف توست

  نميز توست ار شادمان وگر حز

  . ی ست در دسِت زندگیدِل ما، مرکِز ما، مثل قلم

   .سدي نویم، او با قلم، حاِل ما را مي ھستیکي ی زندگ،ما

  د ناراحت شود؟ يد مقاومت کند؟ در نوشتن، باي نوشتن، باین قلم برايا اي آ:دي به دست گرفته و تأمل کنیشما قلم

  .د مقاومت کندي نبا.نهزه کند؟ يسنده ستي نقش خود، با نویِ فايِت خود را انجام ندھد؟ در ايمأمور

  .  داردیزه وا مي حضور، ما را به ستیاري و نداشتِن ھشی جسمیاري ست که بعلِت داشتن فقط ھشیمِن ذھن
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افِت پاسخ مثبت، سبب سماجت و يده آل، و عدِم دري ایک زندگيدن به ي تقاضا و رسیارون، بريِصرِف نگاه به جھاِن ب

  .؟؟؟! ميدينھمه زحمت کشي پس کو؟ ا: شودی مان در مقابِل جھاِن فُرم میِ مقاومت و پافشار

زه يت و ست دردسِت خدا بودم، اما دائم مقاومت و سماجیکه قلمي من تا بحال، در حال:مي شویدار ميم، بيي آیبه خود م

  .رون توقع داشتمي کردم، از جھاِن بیم

  .  نبودمیمتوجه قلم بودن خود، قلم بودِن دلم، در دسِت زندگ

 ین گرفتارين نوشتن ھا خودش را از اي خواھد با ایسد، مي، بنویاصل منِ ِق يو از طر من خواھد با اصِل ی میزندگ

  . شومی مانع ممنھا نجات دھد و 

  . شومیدار ميب.  خود بوجود آورده امی ھستم که خودم برايی ھایشراف به گرفتاردر حاِل آگاه شدن و اِ 

  .دار شدن استي به خواب رفته، در حاِل بیِ زندگ

  .  آغاز خداست:م کرديم، امروز ھم تکرار خواھيبارھا گفته ا

  . شودیخدا وارِد ذھن م

  . شودیئم م خود قایده و رويرون کشي خوابد و بعد، خودش را از ذھن بی میمدت

  . ديشما او ھست

خود را به خواب زده " د، عمداي کنیر افتاده و سماجت و مقاومت ميحال، آنجا گ. ديت به ذھن رفته اييشما بعنواِن خدا

  . ديدار شويد بي خواھیو نم

  . ستين درست نيا

  .دار کندي خودش بۀلي خودش را در شما بوسید زندگيد، بگذاريدخالت نکن. م خواندي ھم خواھیامروز در مثنو

  .مثل قلم. ديمداخله نکن

  ". دم، قلِم دسِت خدا ھستم يمن فھم " : است کهمھمن يِق ايبلکه درِک عم. ستين گفتار ني از ای ادبیھدف، معن

   در آورد؟یسد؟ چرا بازي تواند بنویا مي در آورد، آین قلم بخواھد بازياگر ا

  .مي در آورده ایم؟ بازيرده ا، تا بحال، چگونه عمل کیمگر بعنواِن مِن ذھن

گر که يک جسِم ديگر، با يک مِن دي با ،منک ي يۀ و افکار و اعماِل مان، بر پادل و ديد. افکار و اعماِل مان غلط بوده

  . م، استوار بودهيا خدا گذاشته اي یاسم آن را زندگ

  . مي کنی نمیگريم، کار دي خود ھستدِ يداکنون، ما در حاِل عوض کردِن 

   غلط است؟ ديدن ي ایِ  کجا:مي پرسیم، مياوکنجک

   .  شومداريب خواھم ید، ادامه دھم، مين دين نگاه، با ھمي خواھم با ھمینم

د يِد تان را متحول کنيد و دير دھيي نگاِه خود را تغيۀد زاويريم بگيتصم" ن امروز و واقعايد، شما اگر ھميفراموش نکن

  . ديم باشيتسل. ديپنھان نکن. دين باشيد راستگو و راستيبا. ديستيم بايمن تعھد و تصيد سِر ايد، بايدار شويو ب

  . ديرين لحظه را بپذيد ُفرِم اي با.)م نگرفته اندي صحت ندارد، به واقع تصمیم وليم را گرفته اين تصميند ما اي گوی ھا میبعض(

  .دي شوین لحظه ميِر ايِع زي وسیِ د، از فضايرين لحظه را بپذياگر ُفرِم ا
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  د، چه؟ يد کنترل کنيگران را بايد که ديد، چه؟ اگر ھنوز فکر کنيد چه؟ اگر باز ھم مقاومت کنيزه کنياگر ست

  د، چه؟ اگر حواِس تان به درون که خدا آنجاست، نباشد، چه؟ يگران را عوض کنيد ديد که باياگر ھنوز فکر کن

   :مي داریامروز در مثنو

  . ن درخت اندي ایِ جاناتم مثل شاخه ھايم است و بدن و فکر و ھي فکرھاري زیِ شه ام فضاي ھستم که ریمن درخت

 درخت، منِ . ک درخت استيھر کس .  ستیگريک درخت و بچه ام ھم درخِت ديک درخت ام، ھمسرم ھم يمن 

  گر را کنترل کنم؟ چرا بترسم؟ چرا نگرانم؟ يد درخِت ديچرا با

  . نه کنند؟ یت را آزاد ميينسبت به گذشته، خدا، اضطرب، احساِس گناه ی نگران:دي کنیشما فکر م

  .  کنندیت را گرفتار ميينھا خدايا

  ده ام؟  يم چسبي کنم؟ چرا به دردھای من اگر از عالم خدا را انتخاب کرده ام، پس با دردھا چه م:ديي گویشما به خود م

  ... کنم؟ یِس گناه منه دارم؟ چرا نگرانم؟ چرا مضطرَبم؟ چرا نسبت به گذشته احساينقدر کيچرا ا

 ھرآنچه یِ م و به سويستيم که ما جسم ني شویم، متوجه مي کنیم، انتخاب ميري گیم مين لحظه، متعھدانه، تصميپس در ا

م و از ي کنی طلب نمیزيرون، چياز جھاِن ب. مي روی ِکشد، نمیکه در جھان جاذبه دارد و ما را به سمت خود م

  . ميندازيم بي خواھیمان را مي و دردھامي نداریچ توقع و انتظاريچکس ھيھ

  .گري دیِ زھايم و نه چينين است که از عالم فقط او را برگزيقرارمان ا

  . دي کنیدار شده و دسِت تان را باز ميد، بيده ايد و ظواھر را چسبي شده ای موقتیده ھايد که جذب پدياگر متوجه شد

زه با يد که در حال ستي ست، به ھم خورد، متوجه شدیت، زندگن لحظه که خداسيد که رابطه تان با اياگر متوجه شد

 ی برای که پلکانید، اتفاقيني بین لحظه را بصورت فرم و اتفاق، ميد، ايزي گرین لحظه ميد، از اين لحظه ھستيا

 ی واژه ان لحظه نا اصل کار شود، نا اصل کار ھميد، روابط شما با ايني بی را آنجا می ست که زندگینده ايدن به آيرس

اصل کار، (. دي کنید و آشتيدست جلو برده و دوباره با خدا دست بدھ پس،  ).dysfonction( ست که من خودم ساخته ام

  .) به اصل مربوط استیعني

د، ، در اصل، ي ھستیاريد، در واقع شما ھمان ھشي ھستید، آشتي کنیزه نميد، ستيدر لحظه شما دست در دست خدا دار

  .ميري پذی را منا ُحزي ین لحظه شادمانيم، فرم اي ھستیکي، ی ما، زندگیم، وقتي ھستیکي یما و زندگ

  . شه دارديھنوز جنِس مان خرده ش. مين موضوع شدي متوجه ایادمان باشد که ما در سِن چھل، پنجاه سالگي

  . مي شدیچ موقع محزون نمي نبود، ھیچ اشکاليم ، ھي خالِص حضور بودیارياگر صد در صد، ھش

م خدا را که تا بحال کنار ي خواھی میم، حا7 در پنجاه سالگي داریت شدگيم، ھم ھوينه داريم، کيدي ما تا بحال، رنجیول

  . ميم، انتخاب کنيگذاشته بود

ِد ما ھم بت پرست بوده  بت پرست، خویمِن ذھن. مي انجام داده ای مِن ذھنیِ  کارھا را بر اساس و مبناۀتا به حال ھم

  . کھنه ھنوز در ما ھستیدردھا  ھا،یت شدگي ھا، ھم ھویم، آن ناخالصي شویدار ميُخب حال که ب. ميا

  . ن آب آلوده ستيم، با7خره اي کنیھر چه ھم که سع

  .  ازشما عبور کندیات بخِش زندگياِن حيد که جري خواھید و مي شویم ميپس شما تسل
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   :ميھفته قبل گفت

    .ريدر َبرگ»  شو ـــــــیجار» ر ـــــــيذبپ

  . دياجرا کن.  ستیدستورالعمِل مھم

  .  کندی میش را قاطي از ترفندھای ھم، مقدارید، مِن ذھني شوی می جاری حال، وقتیول

د  خواھد، قصی می دانم که زندگی ندارد، ھر چه باشد، مینم، اشکاليا ُحزي اگر شادمان :ميي گوین ميپس، بعد از ا

  . ھستمیدارد، ھر چه زودتر مرا از ذھن آزاد کند، چون من خودش، خوِد زندگ

، پشِت من یِت زندگي نھای ھستم، آن شعوِر بینکه اگر من زندگي ای شوم، براید نميناام. نه شوم؟ ید ميحا7، ناام

ن آموخته ھا يز کجا بدانم که ااد گرفته ام و اي يیزھايم که از پدر و مادرم و از مردم چيست که بگوي نیمِن ذھن. است

  ".  پشِت شماست یِخَرِد زندگ" درست ھستند؟ 

  .  برمی بکار مميتسل ام را در ی کنم، حداکثِر سعیت مي را رعاقانون مزرعه

 حضور، است یِ اري ام به ھشی جسمیِ اريل ھشي را که تبدین گام، از منظوِر زندگيِم خود، من اولي تصمبا درک و با

  .ن راه ثابت قدم ھستمي در ابرداشته ام و

  .  کنمی مصبر ام را بکار برده و یطبِق قانوِن مزرعه حداکثِر سع

  .وه دھدي کنم تا می کنم، صبر مین درخت کوشش مي کاشته ام، در رساندِن آب و نور و کود به اینکه درختيمثل ا

 ی دھد، می به من نشان مین لحظه، زندگي انم وي بی را کنار گذاشته، ھر آنچه را که میا^ن آگاھانه، عقِل مِن ذھن

  . کنمی مانم، نگاه می کنم، ساکن و آرام می بدن و فکر و احساسم، اعتراض نمیِ به چگونگ. رميپذ

ستم، ناظر، اعتراض و شکوه و ي ای در خود را به تماشا می زندگیِ  و بارَوریاِن سرشار از انرژيعبوِر ِخَرد و جر

  . کنمیمسه و قضاوت و مقاومت نيمقا

 یده فکر و َعمل ام را نگاه مي و عالِم ُفرم، وسوسه ام کرد و گذرنده را انتخاب کردم، عقب کشیوي دنیِ اگر جذبه ھا

  . خص دھميدار، اصل و ماندگار تشيدار را از پاي توانم فرِق آفل، گذرنده و ناپایحا7 م. کنم

  . کنمین، اشتباِه اول را تکرار نمي آفلیِ ده نشدن سويبا کش

  . نهد، ي نکنیچ کاريد و ھيست که به خانه تان بروين ني اش ایستادن و نگاه کردن معنين ايد ايم ديامروز خواھ

ت است، و در يفين کيدار و زنده ماندن در اي و ھمچنان بزنده شدن به حضور و یداري و کوشِش تان، در بی سع،ابتدا

  . دي برینه حداکثر ت;ِش تان را ھم بکار مين زميا

  . دي کنی، ِجد و َجھد، کار میروني بیِ ت ھاينه ھا و فعالي زمۀ در ھمیارين ھشي شدن ای، جھِت جارسپس

.  کنمی حضور زنده شوم، پس، در خانه نشسته و کار نمیِ اري خواھم به ھشی حا7 که م:دي تواند بگوی نمیکس

 توانم عھده دار باشم، به من مربوط یا نمم ري امراِر معاِش ھمسر و بچه ھاۀني ندارم، مخارج و ھزیگريت ديمسئول

  . !.ستين

  .ستينطور نيا. نه

  : کنمیتان خوانده ام تکرار ميت را که بارھا براين بيدوباره ا
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  ٣٩٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو  
  

  ا روز و شبيخفته از احوال دن

  ِب ربي تقلچون قلم در پنجهٔ 

 آن که مردم بر  و تعلقاتین عالم مادي از ایعني. ا چشم فرو بسته و خفته ستي، شب و روز از احواِل دنیقيعارِف حق

  . م استي و بدون اعتراض و بدون مقاومت و تسلی تفاوتیدارند، صرف نظر کرده و در بيآن ب

  . او مانند قلم در دست قدرت پروردگار است

 یت الھيم مشي خود را تسلیز بطور تام و تمام، ھستيسنده ست، عارف کامل نيِم دسِت نوي ھمانطور که قلم تسلیعني

  .  صورت بنددیحرکات و سکناتش به قدرت الھع يکرده است و جم

  . اد داشت و در درون مرور کرديد به ياِت مو7نا را ھر روز باي از ابیبعض" واقعا

ا يد، از احواِل دني خودتان، اصِل تان را انتخاب کنیعنيد، ي را انتخاب کناود، يم گرفته ايعارف، شما، که ا^ن تصم

  . ديخفته ا"روز و شب، دائما

    .   ستين ني انه. نهد؟ يني بی افتد، نمین است که ھر چه اتفاق مي ا:ايدن خفتن نسبت به احواِل یِ معنا يآ

ِع حرکات و ي کرده و جمیت الھيم مشي خود را تسلیِ  تمام ھستیعني. او مانند قلم در دست قدرِت پروردگار است

       .  متصل استیوجودش به قدرت الھ

 که خدا را انتخاب کرده یا کسي آی اندازند، ولی کنند، جنگ راه می زنند، اعتراض میاد مي فری ذھنیِ ن ھمه من ھايا

  آورد؟يا از اعماِق ِخَرَدش جواب را مي دھد؟ ی آنھا جواب میِ اھويبه ھ

اِن عبوِر يم، جريزه ھا و دعواھا را بدھيم، جواب ستيم، واکنش نشان دھيرون توجه کني، به بی ذھنیِ اگر ما به من ھا

  .  شودی در ما قطع میَرِد زندگخِ 

 یر ميط سرازي به شرای، شعوِر زندگیارياز آن ھش. دي را نگه داشته ایاري آن ھشید وليني بیت ھا را ميشما وضع

  .  دھدیت ھا را سرو سامان ميشود و وضع

 شود و شفا یم ميتقدان و به جھان ي، از شما بيیبايلطافت و نشاط، عشق و ز. د، آنموقع فکرتان خ;ق استيد ديخواھ

  . سدي نوی میزندگ. سدي نویا^ن خدا م.  شدهِب ربي تقلچون قلم در پنجهٔ  داند که ی بخشد و میم

  . سديبگذارم بنو

*  

ن يت، بعنواِن اولين تقدم و اولوي بعنواِن اولین غزل مو7نا دوباره به انتخاِب زندگي خوانم که در ای را میع غزليسر

  .  کندیاشاره م انتخاب،

   خواھم؟یمن چه م :رون استي انتخاِب تان، در رابطه با بنيدوم انتخاِب شما ھم زنده شدن به حضور است و نياول

  :ميفراموش نکن

  . ميرون ِبَپريد بيار تنگ بناِم ذھن بايک قفِس بسينکار، ما از ي ایبرا
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  . ميده ايز چسبي به ناِم ذھن، به ھمه چینھمه صحبت شده که ما در قفِس تنگيا

 توانند حِس یک نميچيم، ھيده اي که به آنھا چسبيین و مقام و آبروياما ھمسر و فرزند و دوستان و پول و فکر و د

  .دن به آنھا اشتباه بوديچسب" اص;. ت را به ما بدھندي و حِس امنیده آل، حِس خوشبختي ایت و زندگيھو

  . مي کنی را آزاد مخود. مي اندازیم و ھمه را مي کنیامروز دسِت مان را باز م

  .ميندازين بيد زمي را باین من ذھنيکباره اي

ن ذھن ينداز عصا ھمين بيت را زميد عصاي گوی می خدا به موس:م خواندي خواھیاگر فرصت شد، امروز در مثنو

  .ديد، جدا شويندازين بي ذھن را زمیاري بعنوان ھشیعني. است

. ، که فقط به جسم آگاه بود و در واقع مرده بود زنده شدیذھن. ه شدد که عصا زنديني بی، میاريکدفعه در مقاِم ھشي

  . دينترس.  نقش داردی زندگی که در بارَوریت و ابتکاراتي و خ;قیمنشأ نوآور

  . د بترسدي شود، نبایھر کس به حضور زنده م" واقعا

  . دي شود، نترسی تان بھتر مید و زندگي شویآزادتر م

 مان بھتر شود تحمل آن را ی زندگیم، که اگر کمي و به خشم و به دعوا عادت کرده ای بدحال و بهینقدر به بدبختيما ا

  .م مردم دوسِت مان داشته باشنديتحمل ندار. ميم بدھي توانیجواِب عشق را نم. ميندار

 یزندگ و نظم و سامان را در یتحمل دوست. دي شود، شک نکنی کند و اوضاع بھتر میدا مي تان سرو سامان پیزندگ

  . ديداشته باش

  ٢۶۶۴ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 یدين قفس جانا پرين تنگياز ا

  یدين زندان طراران رھيوز

  ینه گل دور کردي آیز رو

  یدي آنچ دیدينه بدييدر آ

  ر و با7ي زیديشن یخبرھا م

  یدين آنچ شنيبر آن با7 بب

  . قشنگ و واضحاريبس

  .ین زنداِن دزدان، رھا شدياز ا. یدي، پریده بوديزھا چسبين قفِس تنگ، که به چيده، ازايجانا، شما، ھر کس که پر

  . ميدي دزدینھا را ميد ايچرا دزدان؟ چون ما نبا

م، به يده بوديبه زنداِن آنچه که دزد. ميِب مان گذاشتيده و در جي را دزديیزھايم، چيمدن جھان آي به ایاريما بعنواِن ھش

  . ميم، افتاديده بوديزنداِن آنھا چسب

   افتد؟ ی مید چه اتفاقينيشما بب

  .  کندی شما را به خود جذب مید، آن ُفرِم فکري شویده ميي زایک فرِم فکرين لحظه، شما، در يا

  . برندیت سرھم، پشِت سِرھم، ما را در خود فرو مفکرھا مسلسل وار، پش
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  :دي گویم؟ مو7نا مي کنیچرا ما معتادگونه فکر م

ن دو صندوق يوسِط ا. مي شوی میگريم، از آن صندوق در آمده، وارِد صندوِق دي شویک صندوق فکر ميما وارد 

  .  ستیزندگن دو صندوق، ين اي بۀفاصل. فاصله ست

ده شده ست که وارد يِز دزديد و حواِس تان به آن چيده اي دزدیزينکه چيد؟ بعلت اي شوین صندوق ميچرا وارد ا

  . دي شویصندوق م

  . مي خواھیگر آنھا را نميد. ميم، پس بدھيدي را که دزديیزھايم چي خواھیم و مياد گرفتيامروز 

  .  کندی میر واقعيِر غيفاس تیِ م، مِن ذھنيد کار کنيم و نباياج نداريا احتي که به مال دنین معنينه به ا

ابان از يز باشد و در خي چیچاره و بي بدبخت و بیآدم.  خانمان بودن خوب استی ُمفلس و ب:دي گویتنبل شده، م

  .ستينطور ني ا"اص8. ستينطور ني انه.  ستیشيرد، دروي بمیماريا از بي یگرسنگ

  .ا از آنطرفي اُفتد، ینطرف ميا از اي زند، ی چپ و راست می مِن ذھن. ستی مِن ذھنیِ رھاينھا تفسيا

  .ردي میابان از سرما مي نخواسته و در خیچيا ھيند، ي بیچکس را ارزش نمي کند و ھیا فرعون مانند پول جمع مي

  . ميم بفھمي توانی نمیما با مِن ذھن.  فھمدینم

  .ن ذھن استي اندازند، ھمی که دزدان را میبه ھر حال، زنداِن دزدان، زندان

 یِ اريسطِح ھش. مي شوی میگريِت ديفيم، کيم، بِکني که در جھان به آنھا دل بسته ايیزھايآنکه دِل مان را از چبمحض 

  .ابدي یمان ارتقاء م

  ی و شادیت و زندگي توانند به شما حِس امنی، نمیروني بیِ ت ھا و فرم ھايده ھا و موقعيد، پديشه بخاطر داشته باشيھم

  .  دھندیو خوشبخت

د و از او توقع ثبات يديھمسرتان چسب" گر، مث;ي دیِ ر ذھنيک تصوي به یر ذھنيک تصوي، بعنواِن یبا مِن ذھناگر شما 

.  در اعماِق وجوِد خودتان استیخوشبخت. ستينطور نيا. دي کنید و اشتباه ميني بی ذھن مدِ يدد، با ي داریو خوشبخت

  :دي گویم. ديدار شويد، بييبخود آ. دي محروم شوی درونی شود که از خوشبختین توقع، سبب ميھم

  . نه استييِر آينه را گرفته و فکرھا، زيي آیِ  و دردھا، ِگل و گرد و غبار، رویت شدگيھم ھو. نه ستييک آي یھر کس

  . نه ستييت ھا، ُفرم ھا، وجود شما، آي فکرھا و وضعۀرندي در َبر گیِ فضا

 یدينه بدييپس، در آ. ديد، ِگل را دورکرده ايديرون کشياھر، بت ھا و فرم ھا و ظويت تان را از مجموعه وضعياگر ھو

  . یديآنچه د

  . ديني خود را ببیقيِت حقيد اصل و ماھي توانینه مييدر آ

 خود، یِ  ھا، رھا کردن دردھا و زدودن زنگارھایت شدگي ھا، پاک شدن از ھم ھویدن از دلبستگيھر کس بعد از بر

  .ند و بشناسديش را ببي خوتييت، خود و خدايق تواند خدا، ِخَرد، خ;ی مۀنييدر آ

 ما را پوشانده يیکتايت و ذات و اصِل ي ھستند که وجود نامحدود، ماھيی دردھا به فرم ھا وی، دلبستگنهييگرد و غبار آ

  . نديح آنچه را که ھست، ببي تواند روشن و صری وجود غبار دارد، ذھن نمۀنيي ذھن آلوده ست، آی فضایوقت. اند

   .ميني بی ھا میگر و آغشته به ناخالصي دی را بگونه ايیکتاي ،ی زندگ،خداجنس و جوھر ذھن، با 
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  ،ی زندگۀ زندیاري مبدل به ھشی جسمیارياز ھش م،يم از جنس آنھا نشويدادھا نچسبي به غبارھا و روی وقتیول

در خود و زنده شدن خود را در  غل و غش، زنده شدن خدا را ی صاف و بۀنييدر آ. مي شوی دردھا را رھا و آزاد م

  . ميني بیخدا م

  . ميدي شنی، ميیکتاي، ی در رابطه با فراز و فرود، خدا، زندگیادي زی و درذھن خبرھای جسمیاريدر ھش

 یاري از جسم و فرم، با صعود از ھشیم، با فراتر رفتن آگاھير بودي که در آنھا اسی ذھنیِ ت ھاي از وضعيیاما با رھا

 یم حال با چشم دل ميدي شنیم و حضور در لحظه، آنچه را که با گوِش سر مي حضور، با تسلۀ زندیِ اري به ھشیجسم

  .     ميدي پریاري از ھشی، به مداِر با7تريیکتاي و ی فرمی نامحدود و فضادار، به خدا، به بیبه زندگ.  مينيب

  . ني، در آن با7 ببیده بوديحال، آنچه که شن

  .  مربوط به ماستیا7 رفتن و تعالدن و بيادمان باشد پري

م مواد مخدر و يما دوست دار.  روندی می درختیاري روند؟ مردم به ھشیمردم کجا م. گر آن قھقراستيک حالت دي

 با7 یِ ستند و به بجاي نی درستیِ که راه حل ھايدر حال. ميرا کمتر بخورم تا ش;ِق ذھن ي مصرف کنیمشروبات الک

   .مي کنی نزول میت درخیِ اريدن، به ھشيپر

  یچو آب و گل به آب و گل سپرد

  یديقماش روح بر گردون کش

  ی بجستی جسمانیھا ز گردش

  یدي رسی روحانیھا به گردش

  استي ز اشکم مادر که دنیبجست

  یدي دوی عق;نی بابایسو

  .  کندی خودش را حل میِ  ھایا گرفتاريد؟ دنيا بِسپريا را به دنيد که کاِر دنيشما حاضر

  . جذب شودیاريد ھشيرنگذا

ا يما خودمان را که اصل است، به دن. مي سپاری، به خدا میم و کاِر روح را ھم به زندگي سپاریا ميا را به دنيما کاِر دن

  . آب و ِگل ذھن است. مينکار را کرديتا حا7 ا. مي چسبانینم

  .  کنندیدا مينظم و سامان پم و ذھن را تماشا کند، آب و ِگل ي حضور را زنده نگه داریِ ارياگر ما ھش

  .ميم مسائل را حل و درست کني توانیا، ميدِن مان به اموِر دنيم که با چسبيد فکر کنينبا

م، نه تنھا اوضاع سر و سامان يده اينطور که تابحال چسبيم، ھميت ھا و فرم ھا، بچسبيده ھا و وضعيشتر به پديھر چه ب

  .  شودیرد بلکه خراب تر ھم مي گینم

 یخودمان را از ذھن رھا م. مي ِکشی، ميیکتاي یِ ، فضایروح را به آسماِن زندگ. مي سپاری ِگل را به آب و ِگل مآب و

  .مي ِکشیرون ميب  ھایت شدگيبلکه خود را از ذھن و از ھم ھو .مي کنیبا ذھن تجسم نم. ميکن

  . ستيیکتاي یِ  فضاروِن ذھن،يب .مي روی ميیکتاي یِ  مان، به فضایِ ِر فکرھاي اوقات، زی و گاھ

  .ميل شويد تبديبا
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  . یم، دائم گردِش جسمي بودی جسمانیِ م، تا بحال در گردش ھايچون فقط از جسم آگاه بود

 ی بعد وحدت و غوطه ورۀگر، لحظي دی در مورِد جسمی بعد آگاھۀک جسم، لحظي بودن با یکين لحظه شناخت و يا

    ...گر، ي دی بعد پرش به جسمۀگر، لحظي دیدر جسم

  .ميدي رسی روحانیِ م، ا^ن به گردش ھاي نداشتی روحانیِ گردش ھا.  ستی جسمانیِ نھا گردش ھايا

 ی، حس میخوب، سالم و دلپسند" آرامِش نسبتا یِ برقرار دھد، یت ھا را نشان ميتان که وضعر فکرِ يزدر اگر شما، 

 یِ  و سامان و آسودگیآرام آن ، خوردیم به ھم نآرامش و سکون آن ، افتندیت ھا اتفاق مي وضع کهی و ھنگامديکن

  . استحضورن يھم.  ستی روحانیِ گردش ھان يخاطر، ھم

 ی که ُرخ مید با اتفاقاتيد، ببنيفقط خودتان را امتحان کن. ديريد اندازه بگي توانی ذھن نمۀلي حضور را بوسیِ اريشما ھش

  ا نه؟ ي خورد یمِت تان به ھم ميا آرامش و م;يدھند، آ

  . ديد، پس شما آب و ِگل را به آب و ِگل سپرده اي کنی خورد و فقط تماشا میمِت تان به ھم نمي و م;اگر آرامش

.  ماندی نمی باقیچ فُرمي، ھیچ آب و ِگليھ. ن خواھند رفتي شوند و درست ھم نشوند از بیآب و ِگل با7خره درست م

  . دي آیگر مي دی رود، فُرمین فُرم ميا.  روندیند و مي آید ميفُرم ھا پد

 مان که ی عق;نیِ  بابایِ م، بسويده شده اييرون آمده زايا، که شکِم مادِر دوم مان بود، بيما از شکِم ذھن، از شکِم دن

     :حا^. ميدي، خداست، دویزندگ

  نتر از جانيري شیبخور ھر دم م

  یدي که بھر ما چشیبه ھر تلخ

  .  وجود دارديی ھای از عالَم، تلخاوِم انتخاِب فقط ي تصمینعيم، ي که با ھم انجام دادی شود، در کاریمعلوم م

  .ارانهي ھشیِ  دردھایِ تلخ

 تان قرار داده ی زندگيۀده و پايد و به آن چسبيبه آن ع;قه مند" داي که شدیزي، از چیاري خودتان را بعنوان ھشیوقت

  .ديکن ی می و ناراحتیزد، احساِس تلخي ریه گاه، فرو ميد، جدا کرده و آن تکيا

 که يی ھای ھم در مورد ظلم و گرفتاریلي از ھمسر بنا شده، خيینه و بدگوي اش بر اساِس رنجش، کی زندگیاگر کس

کباره ھمه را رھا کند، ناراحت خواھد شد و ي کرده، ینطرف، آنطرف حرف زده، اظھاِر بدبختيجاد کرده، ايھمسرش ا

  . دي خواھد کشیو تلخ

  زد، پس چه؟ يد فرو ريزد و باي ری او فرو می من ذھنیِ  پوشالیِ البته که اساِس زندگ

د آن را رھا کنم، يضم کرده و بايش را که با خود حمل کرده ام، مريش، ده ساِل پي رنجِش سه ساِل پ: شومیمتوجه م

  . ن اشتباه و اعتراِف به آن، درد آوراستي ايیِ شناسا

  .  کنمی، احساِس گناه، احساِس خبط مرشين پذيحا7، بعد از ا. رش درد آور استين  پذيخوِد ا

   ...، !دميچطور نفھم!  چرا عقِل امروز را نداشتم: کنمی خود را م;مت میباز، به گونه ا

  . ھستندی مِن ذھنیِ نھا ھمه ابزارھايا

  . ديري پذی خود را میِ د، نقص و خطاي کنی ميیشما لغزش و اشتباِه خود را شناسا
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  .  ستی مِن ذھنیِ  م;مت، از ابزارھاد که نکوھش و مقاومت وي دانیم

  .ديري گیدر َبرم» د ـــــــي شوی میجار» د ــــــيري پذیم

  . دي شویاما آزاد م. ارانه داردي ھشیتلخ

  . مي مرتکب شده ای ما اشتباھاتی خواھد ما را تلخ کند، ولی خدا نم:ادمان باشدي

 مان را ین و خالصانه زندگيد راستيم آنطور که باي توانینم آب ھنوز آلوده ست و یم، ولياري آگاه و ھشیا^ن تا حد

شرفِت يم، قدرداِن پيني بیشرفِت خودمان را ميم، پي و ُشکر گزار ھستیم، راضي توانیاما به ھر اندازه که م. مينيآفريب

  .  ستیار خوبي، آغاز بسیداري بۀعين طليا. ميخودمان ھست

 ی خوبیِ موانِع ُرشد و کماِل خود، جالب و مبارک و لذت بخش و نشانه ھارادات و نقص ھا و ي اشتباھات و ايیشناسا

  ...، !نکارھا را انجام دادمي، چرا ا! بودمی شوم که عجب آدمیحا7 متوجه م: نکهينه ا. ست

  ".  ست ين طرز تفکر و برخورِد با خود درست نيا. نه" 

   و بستانیخواھ ین کن ھر چه ميگز

  یديچو ما را بر ھمه عالم گز

  . ، انتخاب کنی خواھی، ھر چه میارين ھشي، بر اساِس ایديحا7 که ما را به ھمه عالم گز

  .ن انتخاب، طمع و حرص وجود ندارديدر ا.  کندی و ھم خدا انتخاب می کنیھم تو انتخاب م

  .مي کنیِت مان را فراموش مييد که ما ُبعِد خداي آیحرص از آنجا م

 ی دلخواھیِ  ام، زندگیآورم، زندگي کند، بدست نی می دھد و معرفی ذھن ام نشان م را کهیزين چي اگر ا:ميي گویم

  . ده ندارديست، فاين

  .ک فرد باشدين مقوله، ممکن است يز، اين چيا

  چرا؟ .  ناراحتمیلي ام سرو سامان ندارد، خی زندگ:ندي گوی میبعض

  .  دلخواھم را ندارمیت کردند، من ا^ن زندگ ازدواج کنم، پدر و مادرم مخالفیکي خواستم با یش ميست سال پيب

  :دي گوی شان مین است که مِن ذھني شان ایِ  ھای از ناراحتی از مردم، علِت بخش عمده ایبرخ

  !.ی ھا نبودین گرفتاري، ا^ن در ای کردی ازدواج میتو اگر با آنکه دوستش داشت

  . شدی مطرح ميیجدا. د آن ازدواج سه ماه ھم دوام نداشتيشا. ستيمعلوم ن. نه

جاد ي ای و آشفتگیتان ناراحتيد تا براي دھی می، بھانه و فرصت به دسِت مِن ذھنی موھومیچرا شما بخاطِر موضوع

  !.کند؟

  . ستیدائم بدنباِل مسئله ساز. ستي قابِل اعتماد نی مِن ذھنیِ  ھايیاوه گويِوزِوزھا و !. د؟ي شناسی را نمیچرا مِن ذھن

  !.د؟ي کنی تان گوش میِ چرا به مِن ذھن. ات، تطابق نداردي ست، با واقعی موھومیمِن ذھن یِ فکرھا و راه حل ھا

  !. د؟ي کنین لحظه را چه ميا. دي باشا9نشما متوجِه 

 یش ميست ساِل پينکه بي ایچرا ؟ برا. ستمي دائم ناراحتم، خوشبخت نین لحظه من، ھمسر و سه بچه دارم وليا,,

  .,, کنمگر ازدواجي دیخواستم با کس
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  !.  ست؟ی و توھمین چه بازيا!. ن ھمسر و بچه ھا؟يپس ا

  .یديچو ما را بر ھمه عالم گز.  و بستانیخواھ ین کن ھر چه ميگز

   چو حلوایگ جھان رفتين دياز ا

  یديرا پزيبه خوان آن جھان ز

  .  اساس استیبکات، ين حرف ھا و تحريرم که اي پذیرم توھم دارم، مي پذی م:یعنيدن، يارانه کشيدرِد ھش

  . َپزاندی ما را میول. البته درد دارد.  کنمی شوم، دست از توھم برداشته و آن را رھا میدارمي بیبه زندگ

  . وهيمثل م.  بالغ شدن، پختن:یعني چه؟ یعنيدن يَپز

ده يرون جھيبدار شده و از ذھن ي، بیزي، در ِاتفاِق شگفت انگیزي، در َرستاخی مستقر در ذھن، در مبارک َدمیِ اريھش

  . ستي ابتدا نیاري ھمان ھشیارين ھشيا.  شودیارانه بر خود قائم و استوار ميو ھش

  .  گذاردیمدن يپزرا " یسيدگرد" ن يمو7نا اسم ا.  از خود آگاه شدهیارين ھشيا

د ي نباش از حدي ذھن بۀ در 7نیول. مي گردیم و بعد برمي رویت اول به ذھن مييست که ما بعنوان خداي جھت نیب

  .  دھدی خواند و ھشدار می کند، به فرا می دائم ما را صدا میزندگ. ميبخواب

  .م، ھشدار استي ِکشی که ميیدردھا

  !. ی روی میراه را عوض. دار شوي ب: از خواب استیمثل تکان دادن کس. دردھا ھشدارند. ادمان باشدي

  .ش توجه نکني ھا، به حرفی کنیب داده، گوش مي که تو را فریبه حرِف مِن ذھن

  . یدارشويد ا^ن بيبا. ی ھستاو وجود دارد و تو از جنس یگرياِت دي، حیزندگ

  .ی فکریِ  حضور از فُرم ھایِ اري جدا شدن ھشیعنيدار شدن يب

  . اُفتدیکدفعه اتفاق نمي دھد، ی میج روي، بتدريین جدايم شد که ايامروز متوجه خواھ

، آرام آرام و طبِق قانوِن  و ماستی زندگیِ منظوِر اصل :مي ماندن، که گفتداريبو دار شدن ين بي ا،دي دانیھمانطور که م

 چرا روابط ام با بچه و ھمسر و دوستانم و ھمکاران و یدار شدم وليمن ب ,,:ديعجله نکن.  کندیصبر و مزرعه عمل م

  .د نباشيناام. کار کن. صبر کن!. ؟,, شودیمردم، درست نم

   گلی گھیانيگه از من خار رو

  نميم و گه خار چي گل بویگھ

   چنانمیمرا تو چون چنان دار

  نمي چنین خواھيمرا تو چون چن

  ی که دل را رنگ بخشیدر آن ُخمّ 

  نم؟يچه باشم من؟ چه باشد مھر و ک

  .ی دھی به من می احساِس بدی احساِس خوب و گاھیگاھ.  گلی و گاھیاني روی از من خار میگاھ

  ت  ي چسبم و از جھاِن فُرم ھوی جھان نمیِ ده ھاي کنم و به پدی را انتخاب می عالم، زندگ من متعھدانه از:ديشما گفت

  .  خواھمینم
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   از مواقع گل،ی مواقع خار و بعضی بعضید که زندگيد بدانيد، باير قابِل برگشت گرفته اي و غیِم قطعيتصم" اگر واقعا

  .اندي روی و ُرشد و حرکِت شما میِر دگرگونيبر مس

، ی کنی کدام فکر و عمل و رفتارت، غلط است، کجا اشتباه مینيد ببي بایاري آورد، در مقاِم ھشی خار بوجود میوقت" 

  . یندازيد بي که بای، کجا درد داری داریت شدگيدوباره کجا ھم ھو

  ...   باشد، و ید ھمه اش شادي بای زنده شوم، زندگید به زندگي زود باش، من عجله دارم، با:نگو

 در ما به ارتعاش ی زندگیِ با و سرشار از انرژيار و زياِن ھشي جریوقت.  ستی آرامش و شادیم که ذاِت زندگي دانیم

  . َپردیرون ميز برداشته و بيل، از اعماِق دروِن ما خي دلی بی حتیِ  شادند،ي فرو بنشمن یوقتد، يدر آ

  . ميعجله نکن. ميآزاد نشده ا ھنوز بطور کامل یعنيامده، ين حالت بوجود نياما اگر در ما ھنوز ا

  ".  ھستم یاريمن خوِد ھش " :ميرا گم نکند يدِر ين مسيم و ايشه بخاطر داشته باشي ھمیول. نِد خود را دارديروند و فرآ

ن يا. ستي خدا، نیکي من و یکي.  وجود ندارديی دوی کنم، ولی صحبت ميیگرچه به زبان دو.  ھستمیاريمن ھش

  .  شودی کند، ھر موقع کارش تمام شد، تمام مین روان و َرَمق، کار خود را مي ا و عشق من ھستم ویروان

  .  عجله کنمید بعنواِن مِن ذھنيمن نبا

 مثل چاُرِق یروز. ن کرده، ھنوز نمردهيشه آن گوشه کمي ھمیمِن ذھن.  کندی دوباره قد َعلَم میاگر عجله کنم، مِن ذھن

  .دي عجله نکنیول. انشاءG. دي کنیزان مياز، آن را آوياَ 

ت و فراست ين موھبت و استعداد، ص;حي ايیِ ن، مستھلک شدِن شما بعنوان عاشق در معشوق، در واقع شناسايپس ا

  . ندارمیچ اعتراضي شوم و ھی، ھمان میھر چه تو اراده کن. است

  .ممي، تسلی بخشی خود می رنگی، که انسان ھا را، از بيیکتاي یِ را در آن ُخم، در آن فضايز

  . ست؟ ھزار رنگيرنگِ ما کدام است؟ چ

. مي کنیم و رھا نميرا دار ... ھا،ی شده، رنگِ انواِع دلبستگی شرطیِ ت شده، رنگِ الگوھاي ھم ھویت ھايرنگِ وضع

  . ما را رنگ کندیم زندگي خواھیم و مي شوی ميیکتاي یِ ن ھزار رنگ ما وارِد فضايخب با ا

ن ي زند و من در ای از خود می را بر بخشیرنگيم که خدا، بي دھیص مي، تشخدر واقع.  ستیرنگي، بیرنگِ زندگ

   .مميھر لحظه تسل ندارم یکار دخالِت عق;ن

، از ی شوم، از کسین مي کنم، خشمگیزه ھستم، مقاومت و اعتراض و ِشکوه ميھر لحظه حس کردم که در حال ست

 شوم که در حال ی، متوجه می و نه به علِم خدا، قانوِن زندگ ھستمی خود متکیِ  رنجم، به آموخته ھایا از خدا ميخود 

  . ارتکاِب اشتباه ھستم

 و به صورِت بد ی، به صورِت خوش آمدن و ع;قه به عده این از موضِع مِن ذھني ِمھر و ک:مي گوی میبه خود م

 ی از موضِع ذھن ابراز مِن من کهيِمھر و ک.  کندیگر، خود را ابراز مي دی، نسبت به عده ای ع;قه گیآمدن و ب

  .؟!من چه کاره ام.  ستی;ت شخصي ھا و تمای شدگی شرطیِ شود، برمبنا

  .ار سخت استين بسيانداختن ک. دهي به درد چسبیمِن ذھن. ن از جنِس درد استيک. جان استين از جنِس ھيِمھر و ک

   . سخت استیليده، ھم خيسب چیکي که به یجدا شدن و کندن کس .ستيعشق ن"  ھم که واقعایِمھِر مِن ذھن
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  .ار سخت استين ِمھر ھم بسيکندن از ا

  نم،ي توانم او را ببی نم:ميي گویکه ميد، بطوري آین، حالت تنفر بوجود مي کیِ ، در ما، از روی در رابطه با کسیوقت

   . گذارد روح  آزاد شودینکه نمي شود و مھمتر این حالت در فکر و در بدن گذاشته ميآثار سوء ا

.  شودین مانع مي کید، ولي خواھی میارين مخمصه آزاد کند، شما بعنواِن ھشي خواھد خود را از ای میوح، زندگر

  . کنندی فرد را آلوده میِ  ابعاِد وجودۀن، ھميو ک رنجش

  .نينم؟ بخاطِر بال و َپر دادن به کيد خار بچيچرا با؟ نميم و گه خار چي گل بویگھچرا  

ن ع;ئم، از ھمان اول جھِت اخطار يم که ايبدان. مين و رنجش ھا و دردھامان بھا ندھيبه ک" ام که واقعيري گیم ميتصم

. مياشتباه کرد. ميديم و دردھا را به دوش کشيدار نشديم، بين نشانه ھا نشده بودي ما متوجه ایول. و ھشدار به ما بودند

   .م کردهي زندان را ھم ضخیِ وارھايانداخته و دما را به زنداِن ذھن . ض کردهي، ما را مرین خطا و سھل انگاريا

م و يندازيم، ھمه را بي، از ھر کس دارینه ايم ھر رنجش و کيري گیم مين تصميبعد از ا. مي کنیحال، دقت و توجه م

  . مي اندازیم

  

  ٩١٠ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  اند ل تند افتادهيعاشقان در س

  اند  عشق دل بنھادهیبر قضا

  ا اندر َمداريچو سنگ آس ھم

  قرار  یروز و شب گردان و نا7ن ب

  ان شاھدستي ُجویْ َگردَشش بر ُجو

  ست د کس که آن ُجو راکديتا نگو

ا روز و شب در يمانند سنگِ آس.  عشق سپرده اندیِ دل به حکم و مقتضا. ;ِب خروشاِن عشق افتاده انديعاشقان، در س

  . اندی قراریگردش و ناله و ب

حرکت و (.  حرکت استی، ساکن و بید که آن جوي نگوی گواه است، تا کسیندگاِن ُجويا، بر جويگردِش سنگِ آس

اتش ي رسد و تجلین است که عشق نو به نو در ميال و سبب ت;طم ُعشاق ايا و سي ست پویده اي دھد که عشق، پدی عشاق نشان میِ تکاپو

  ).نا مکرر است

  .ديد، عاشق شديده شديي از ذھن زایشما وقت

  .  ستی بودِن شما با زندگیکي ۀارانيعشق، حِس ھش

  .  کند، به آن دل بنھاده اندین و ُحکم مييھر چه عشق تع. ِل تند افتاده انديعاشقان، در س

  . دين کار را بکنيا، ايد مثِل سنگِ آسيري گیم ميشما تصم

.  شدی خورد و باعث چرخش آنھا میاب مي آسیِ ه َپره ھار و بيآب از با7 سراز.  بودندیم، از نوِع آبي قدیِ اب ھايآس

  . کردید و گندم را آرد مي چرخی میاب بصورِت افقيسنگِ آس
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، به بال یاري ھشیِ ، فضايیکتاي یِ ات، از فضاي، آِب حیآِب زندگ.  ماستیِه چرخِش جھاِن مادياب شبين آسيچرخِش ا

  .  داردی در جھاِن اطراف، وا می زندگیِ  و شاديیبايق و زو َپِر وجوِد ما زده و ما را به حرکت و پراکندن عش

   اُفتد؟ ی میچه اتفاق

. مي قراِر اظھاِرعشق ای شب، نا7ن و بیِ  روز و روز در پیِ  کند و ما بعنواِن عاشق، شب در پی ازماعبورمیآِب زندگ

  .  مثبت استی قراری و بین نا7نيا

   .مين جھان، بانگ و خروش برداشته اي، در ایزدي اان ِخَردِ ي و بيیبايما در پراکندِن عشق و ز

  . رونياھو و حوادث بينه با ھ. یم؟ با آِب زندگي چرخیم؟ ميي آی با کدام آب به حرکت در مِ 

   عاشقان، کجا ھستند؟ یول. ک کنند؟ بلهي خواھند ما را تحریرون ميا حوادِث بيآ

رون خواب اند و به ھر ينسبت به اتفاقات جھاِن ب. رون ندارنديبه ب یکار"  افتاده اند و اص;یِل تنِد زندگيعاشقان در س

  .  کند، دل سپرده اندیچه عشق حکم م

   خواھد ارائه دھد؟ یِق من، چه مي از طری زندگ: داند؟یدِل شما م

  .  گردمی میرم و حوِل محوِر زندگي پذین لحظه، فکر و حال و بدنم، ھر چه که ھست ميِت اين وضعيپس بنابرا

  ، کو؟ ی زندگیِ  حا7 جو: پرسندی ھستند که میان، کساني، جویوج

  . مان گشودهي را برای؟ گردِش عاشقان؟ مثل مو7نا، که در گفتاِر موثرش، راز و رمِز زندگی زندگیِ جو

 یِ ِش فضايِد گشايکل.  کنندی به ما کمک میليم خي خوانی که مین مطالبيھم.  زندیعشق از زباِن عاشق حرف م

  . مي، ھستیاِن جوي جویما ھم به اعتبار.  انديیکتاي

 یم، مي کنیما به مو7نا نگاه م. ان، شاھد استي جویم، گردِش عاشق، بر جويات ھستي، آِب حی زندگیِ ما دنباِل جو

  . مي کنیم و به او نگاه مي کنیدا مي را پیپس عاشق.  شودی از ما ھم جار:ميخواھ

 کند و ھر لحظه و ھمه عمر یزه نميرون ستيداِد بيبا اتفاق و بحران و رو. ردرون نداي به حوادِث بین عاشق، کاريا

 یتا کس. ــــزال استيـمـانه و 7ي، َرحـی از عشق و ِخــَرِد َرحــمـانی، َتـرجـمـانیـــه و َتـجـلين، آيم است و بنابرايتسل

   . راکد استین جويد، اينگو

 یبا عمقست  یي فضای شماست و پس از مدتیِ ِر فکرھايآراِمِش ز یِ فضا ساکن و ثابِت حضور، یِ اري، ھشین جويا

  .تي نھایب

  .ديت ھستيت و ابدي نھایمانند شما که از جنِس ب. ت استي از جنِس ابد وتي نھایخدا ھم عمق اش ب

 یِ  رو،لحظه دریداديـــــــــچ رويھــ، یروني بیـــــــــچ حادثه ايد، ھــيت داري نھای بۀشيد که ريھر موقع حس کرد

  .  گذاردیشما اثر نم

گر چه حواِدِث .  جوشدی ست، از درون میرونين حوادث بي که شفا بخش ھمی زندگدِ رَ  خِ ،دي کنیدادھا نگاه ميبه رو

  .ديستي آنھا قائل نی برایو شما اعتبارساخته و پرداخته شده اند  ی ذھنیِ  من ھایِ اھوي براساِس ھیرونيب

  . د است راکین جوي ا:دي گوی نمیکس

  . نها راکد است؟ يد، آي که شما دارین حضوري ا^ن، ا:بر اساِس انچه که گفتم
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   :دي گوی مینکه امروز در مثنويکما ا.  ستید، از مِن ذھنيدا نکند، بدانيان پياگر راکد باشد و جر

  .  خودت را نخر، امتحان بر امتحان استیزيشما به کمترچ

   .ميده اي ما به حضور رس:ندي گوی از موضوعات، میدن و آموختن تعدادي ھا با شنیبعض

  . ديامتحان دار. نه

   شود؟ ی می از شما جاری فضادار و خ;ِق زندگیِ رويا نيد که آينيشما بب

   تان، کو؟ ی شخصیِ  شود، کو؟ سامان آن در زندگیان مي که بی شود، خردی میاگر جار

  . ا نه؟يد؟ يد؟ آرامش داريا شما شاد ھستيآ

د، خودتان را با مردم ي کنیگران را کوچک ميد، دي کنید، حسادت مي کنیزه ميد، ستيد، ناآرام ھستي کنیت مبياگر غ

  .ستي بر قرار نی شود که حضوریپس معلوم م... د، ي کنیسه ميمقا

.  ستی جاری و شادی زندگۀ زنده کنندیِ  در شما بصورت عشق و انرژی حضور، ِخَرِد زندگۀحيبمحض احساِس را

  . شودی خ;ق در امورتان، جاریا بصورِت فکرھايد، ي که ممکن است بصورت نوشته درآیدِخرَ 

  . ستي راکد نین جويا، ست د کس که آن ُجو راکديتا نگو

 من ۀلي ست، بوسی بر او جاریزدي ایِ اري حضورش برقرار شده و خوِد او بر آن آگاه است و ھشیاري که ھشیا کسيآ

  . نه کند؟ ی چه می فھمد که ویذھن او م"  کند؟ اص;یند که چکار م کی اش ھر لحظه قضاوت میذھن

   :دي گویِت خود و پراکندِن آن مين است که مو7نا، در وجِه خ;قي ھمیبرا
  
  

  ١۴٨٧ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  ستيمزمه خود خبرم نچون چنگم از زِ 

  سرار ندانمم و اَ يگو یسرار ھماَ 

  مانند ترازو و گزم من که به بازار

  سازم و بازار ندانم یبازار ھم

  رضطَ خود و مُ يصبع عشقم چو قلم بدر اِ 

  سم من و طومار ندانميطومار نو

  . کندیا بد نواختن را قضاوت نميخوب "  ذھنای نوازد ولیخدا مرا م. مانند چنگ ام

  .  دانمی اَسرار را نمیم ولي گویاَسرار را م

 ۀ ست، ھمین منظوِر ما، زندگي اول حضور کهیِ اريدار شدن، زنده شدن به ھشيادمان باشد که در منظور و مقصوِد بي

، مرکز و دِل آنھا شود و از آنجا به یارين ھشي حضور زنده شوند و ایاريد، به ھشيھمه با. ک انديانسان ھا شر

  . مي کنین منظور، به ھم کمک ميبه ھم. رون تشعشع کنديب

 ی چقدر، را میزياز ھر چ.  کندی ھستم که تعادل برقرار ميی حضور، من آن دانش و آن ترازویِ اريگاِه ھشيدر جا

  .  شناسمی بازار را نمی سازم، ولیرم، بازار مي گیمن مثل ترازو و متر اندازه م. داند
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  .  کندیم مي سازد و تنظیبازاِر جھان را او م

  . از کار افتادهین عقِل ذھنيگر، اينجا ديا. نه شناسد؟ 7زم است با ذھن قضاوت کند؟ یا با ذھن مي آیول

  . ن انگشتاِن عشقميب.  انگشتانیعنيع ِاصبَ 

 یا شما ھم ميآ. خود و ُمضَطر استين قلم بي عشق و ایِ ِن انگشت ھاي زند که بین قلم را مثال ميد مو7نا چند بار اينيبب

  د؟ يانتخاب کن )بدوِن چاره( و بدوِن ُمضَطر خودد بدوِن يتوان

   :نصورت شروع شد که گفتيغزِل ما امروز به ا. ميارچاره ند" م، اص;ينکه او را انتخاب کني ما در ا.بله

  . مي نداریگريراه د. مي نداریدِن او، ما چاره اي در تنھا گز.نميمن از عالم تو را تنھا گز

ن خاک را يا. ِمس شده" ه، فرضاي ط;، شبۀن سکيا. ش را خاک گرفتهيکه رو  ط; ھست، ۀک سکينکه يدرست مثل ا

  . تواند ط; نشودی ست، نمیط; بودِن آن اجبار.  آن مشخص شودم تا ط; بودنييد بشويبا

 یِ  آوایِ ده شدِن مان از آن چارچوب، جز رفتن بسوييپس جز زا. ميستي ما نیم، مِن ذھني ھستیاريما ھم از جنِس ھش

  . مي نداری، چاره ایعق;ن

، بدون آنکه خودنکه بدوِن يجز ا. مي نداریچ راھي، ھیچ چاره اي، ھیچ انتخابيم، ھيم را گرفته اين تصميا^ن ھم که ا

سد، نظم ي نویخردنامه م. سدي نوی عشق قرار گرفته و میِ ن انگشت ھايم، دِل ما مثِل قلم، بي داشته باشیاز خود عقل

  . ندي آفریم

  . با ذھننه  ید وليسي نوی تان را خودتان میزندگ) سندي نوی آن مطلب می که رویلي طویپارچه ھا ( طومارِ شما

  .ستيادم نينکار را کرده؟ من که ي ایک" د اص;يي موقع ھا ممکن است بگویبعض

 يی آِب ِخَرَد، حکمت و داناینم و تماشا کنم که زندگينکه بنشي من جزا:دييد و بدوِن چاره، بگوي را کنار بگذارخودشما 

  . گر ندارمي دیاش را از من عبور دھد، چاره ا

  . م ھستمير لحظه تسل ست و من ھیدِل من از جنِس زندگ

  .ديمقاومت نکن. اعتراض و مقاومت ندارم. رمي پذی من ھر لحظه، م:دييد، بگويريد اندازه بگي خواھیاگر با ذھن م

  . ذھن استیِ مقاومت از خاصه ھا. دي و مقاومت نکنی اُفتد، در مقابلش مخالفت و پافشاری که میھر لحظه ھر اتفاق

ن      ي ااگر.  شناسمیطومار را م من.  دانمیمن م :دي گوی ھست که مین است که کسي آن اید، معنينکه مقاومت کنيھم

  . سدي نویگر قلِم عشق، نمي، دطومار را بداند، بشناسد,, من ,,

 .سمي خواھم بنویمن م. سديعشق ننو. سمي خواھم بنویمن ا^ن خودم م :دي گویس مي، خودنویعني  دانمیطومار را م

  !. سيبنو  :دي گویشق مرِت عيُخب آن موقع غ

گر باشد ي دیسم، اگر نوعي نویسم، بفھمم چه مي خواھم طومار را خودم بنویمن م ,, :ميم و خراب کرديما تابحال نوشت

  .,, کنمی کنم، دعوا و قھر میت ممخالفزه و ي آن ستبا 

  . مي شویزه با عشق است و مانِع نوشتن او ميست. زه با خداستي، ستیزه ايھر قھر و ھر ست

ست، ھر کس در يم که دعوا انتخاب و راه نيري پذیر، درمورد خانواده ميار انعطاف پذياربسيار نرم، بسيپس بس

  . رھا بن بست استي از مسیکسري. ن راه بسته ستي ا:ديخانواده، متوجه خشِم خود شد، به خود بگو
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غ و ي بلند جیِ گر، با صداي دیکيزه ست و ي از آنھا ستیکي از آنھا رنجش است، یکيراھھا، خشم است،  ني از ایکي

  .گر کنترل استي دیکين راھھا ترس است، يگر از اي دیکيداد کردن است، 

  .  بسته است، ورود ممنوع زده اندراهن ين، اي بب:ديد بگوي کند، بایِط خانواده کنترل ميھر کس که در مح

.  توانم برومینم. ورود ممنوع. ورود ممنوع. د ممنوعورو.  ورود ممنوع:ديسيد و بنوي کاغذ بکشی را روراهشما چند 

. ا قھِر من با خداستيا قھر من با ھمسرم، مانند دعوا يدعوا و قھر ندارد، دعوا . بن بست است. ورود ممنوع است

   .   کندیفرق نم دعوا و قھر با خودم است،

  ی اول و آخر تو باشیتو بود

  نميتو به کن آخرم از اول

   از اھل کفرمیچو تو پنھان شو

  نمي از اھل دیدا شويچو تو پ

   من چه دارم؟ی که دادیزيبجز چ

  نم؟يب و آستي ز جيی جویچه م

د ين ورود به ذھن بايم، دوراِن ايم، وارِد ذھن شدي بودیاريت، ھشييم، خداين جھان آمدي اول که ما به ا:دي دانیشما م

  .  شدیموقت م

  . مي ما خدا بوداولش

  .ميم، باز ھم خدا ھستي بروی عق;نیِ  بابایم و بسويه شوديي ھم اگر زاآخرش

  . ی اول و آخر تو باشیتو بود :مين وسط به خواب رفتيا

 شود، از آنجا به بعد را ید و روِح تان آزاد ميري می مید، روزيارانه نرسي حضور، ھشیِ اريبا7خره شما اگر به ھش

  .  دانمید، من نمياز من نپرس

   شود؟ یرد، چه مي حضور نرسد و بمیِ اريارانه به ھشي آگاھانه و ھشی اگر کس:کرده اندبارھا و بارھا سوال 

   :دي گویخ;صه مو7نا م.  دانمیمن نم

  .ت استيي، اول خدایاولش تو بود

  . مي چرِخ خود نگذاریِ م و چوب 7ي ِکَشد، بشرط آنکه ما دخالت نکنی شود، خودش خودش را عقب میجذِب ذھن م

  .نميرا من از اوليک کن، زيآخر مرا ن. آخِر مرا ِبه کن. یو آخرش ھم تو ھست یاول تو ھست

  . ميت اييم که ما خداي کنیم اعتراف ميما دار.  تو ھستم:یعنيَنم يپس، من اََول

  . ميد در خواِب ذھن بمانيم که نباي فھمین است که ميده اش اي دارد؟ فایده اين اعتراف چه فايا

  .  کندیدار مي خودش خود را بیاريھش. ميدار شوي، بیاريد در مقاِم ھشي با.ی طو7نیخواب" مخصوصا

  م؟ يم بِکني توانیما چه م

  .مي گذاری، نمیاري چرِخ ھشیِ ما چوب 7

  چرا؟ . ميجاد کنيم اشکال اي توانیما با انتخاِب مان م. ا انتخاِب ما مھم است؟ بلهيآ
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  .مي آزاد داری ات، ارادهيي و خدایارينکه ما بعنواِن ھشي ایبرا

  .وان استيِت ما نسبت به حين قدرت، مزي، قدرِت انتخاب دارد و ھمیارين ھشيھم

  . ن قدرِت انتخاب را ندارديوان ايح

 ی زندگیروني بیِ زھايگر از چيد که دي کنید، انتخاب ميار داري انتخاب، اختین گفتگوھا، چون شما برايا^ن با ا

  .ديد انتخاب کني توانیپس م. دينخواھ

   صنم یار است ايل اختين دليا آن کنم             اين کنم ي ايینکه گويا

  . مي کنیارانه به خود اعتماد ميم، ا^ن ھشي ھستیاريچون ما از جنِس ھش

  . مي، به خودمان اعتماد نداشتیاريتا بحال، بعنواِن ھش

  . اعتماد به خود

ع يد چه ضاي دانین شعور را مياما ا. ھمه شعور دارند. مي ھستیاز جنِس شعوِر زندگ. ميرا ما از جنِس ِخَرد ھستيز

  . ع کردهي ضایکرده؟ شعور ما را مِن ذھن

ده آل ي ایت شده و از آنھا زندگي و با درد، ھم ھویروني بیِ ده ھايت ھا و موضوعات و آدم ھا و پدي با موقعیمِن ذھن

 و درد آدم را یت شدگي ھم ھویک مدتي دھد و پس از ی گذارد و محکم فشار می ھم میِ نھا را روي کند، ایرا طلب م

 تواند یگر نمي شود و دیج ميج گيد و بتدري آین مييد، شعوِر انتخابش پاي آین ميي حضور پایاريھش.  کندیھوش ميب

ک قدم فرا تر ي کنند و فرد، ی، فکر و بدن را خراب مینه، فکر را سطحي مثل ترس، رنجش، کیجانات منفيبفھمد، ھ

  . کندی ھم عود میضيمر. ندي تواند ببینمرا 

ن ھمان يکه اي سازد در حالین ميي پایاري اثر، با ھشیک موجوِد بي دست به دست ھم داده از انسان ین آثاِر منفي اۀھم

  . نکه به خود فشار آوردي اینطور شد؟ براي ست، اما چرا ایاريھش

جاد کردن و دوباره ي ھا و درد ایت شدگين ھم ھويم که از ايک کند به ھم کميبا. مياوريش از حد به خود فشار بيد بينبا

  . ميت شدن و دوباره در کشمکش و تنش و بحران، افتادن، اجتناب کنيبا درد ھم ھو

   :مييم و به آنھا بگويد به بچه ھا و به جواناِن مان کمک کنيبا

  .ستيکنترل و ترس مبنا ن. ر، مسدود است، بسته ستين مسيا

  .مي شان دخالت نکنیِ درکارھا. ميق کنيتشو ان را به خلق کردن و به مراجعه به شعور خودشان،فرزنداِن م

 آنھا ینکه از موضع ترس و کنترل، خودمان را روينه ا.  خود را دارندیِ  محصول دھيیه درخت اند و توانايآنھا شب

 یِ وند و قسمت ھاي آنھا پی مان را با مِن ذھنیھنت کنند و بعد ما مِن ذي خود را ساخته و تقویز مِن ذھنيانداخته و آنھا ن

  .  ما شوندیِ  کپیپس از مدت. ميز مشابه خود کنينامشابه آنھا را ن

  .ن غلط استيا

   از اھل کفرمیچو تو پنھان شو

  نمي از اھل دیدا شويچو تو پ

  . داستين ام و پي حضور داشته باشم، از اھِل دیاري ھشیادياگر مقدار ز. واضح است
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 زند، به یِق من حرف مي کند، از طری مرا اداره میِ ، آگاه ھستم، خدا کارھایاري، به ھشیارانه به زندگي من ھشیعني

  .  دھد که چکار کنمیمن دستورالعمل م

  . رمي پذیھر چه ھم را که بوجود آَوَرد، م

 یت شدگيو کفر و ھم ھو، گناه یده شده، به علِت مِن ذھني، بر من پوشی زندگۀ حضور، چھریِ اريت، ھشيياگر خدا

 آن باورھا را سفت و سخت و محکم کرده ۀواري د ودهي باورھا را چسبیکسري.  داردی ذھنیِ ، خدایمِن ذھن. م استيھا

   :ندي گویان ميکه تمام ادي در حالن آن باورھاست،ين تصور، که ديدر ا

  . ز و ھمه کس را � کنيھمه چ، ل شويتبد

  .  شو>ل به يد و تب� عالم را :دي گوین ميد

  . ستين ني، نشان از دی ھا، جذِب آفل ھا بمانی شدن� و جذب یل شوي تبدیاگر نتوان

  .دي شویدار ميب

 یاريھشم، ي کنی ما که جستجو م،مي دائم در جستجو ھستما(م يي گوی، به خدا می، به زندگیاريا ما در مقاِم ھشيحال، مو7نا 

   :)یاري ھش، کندی جستجو مست که

  !. ی به من نداده ایگريِز دير از روِح خودت، چي، غیاري از آن ھشريغ

  ؟ ی کنی، چه جستجو م) گذاشتندین ميم پول را در آستيقد(ِن من ي من، از آستیب ھاين، از جيبنابرا

  !. ی گردیمن بگردم، تو م. ی کنیمن جستجو کنم، تو جستجو م

   گردم؟ی چه وقت تلف کنم؟ دنبال چه میبرا

  !.  شوم که تو ھستم و نگردمی نمچرا متوجه

  . ی و به من داده ای حضور است، ھمان که تو ھستیارين ھشي که دارم و خواھم داشت ھمیزيتنھا چ

  ؟  یدا کني پی خواھی؟ چه می کنیچه جستجو م

  :ميري گیاد ميم؟ يري گیاد ميما چه 

   ... ترشماست و ي شما و مقام و تۀ و بچ شمایش، حساِب بانکيب ھاي که جیذھن. م، ذھن استيدي که پوشین ُکتيا

  . بلها نه؟ يد ي ھستیاريا ا^ن شما آن ھشيآ

 ا^ن یعنيم، ي کنی جستجو میوقت .جستجو مربوط به ذھن است د؟ چه در آنھاست؟ي گردیپس، در آنھا دنبال چه م

  . دي بوده ایاريشه ھشيکه شما ھميدر حال. ستين

  . ده شده انديپز. دشتر انسان ھا پخته شده انيو حال، ب

   شوند؟ یده نمييچرا زا

  .  گردندی میزي شان دنبال چیِ ِن کِت ذھنيِب آستينکه از جي ایبرا

  . دار شدن استي بیِ  به شما، برایاري، خدا و از خدا، ھشیارين گفتن ھا، از شما به ھشي اۀديفا

  . ستي نیچيآنجا ھ. ميم که نگردي شویدار ميب

  : کندی به ما کمک میمثنو
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  ۴٠۴ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  جو دگر یو مِھل  ین را ميباز ا

  خبر ینت َلعِب کودکان بيا

  !. کودکاِن ناآگاهیِ ن بازيشگفتا از ا.  باشیگري را رھا کن و در صدد شکار دیکين يدوباره ا

  .  را جستجو کنیگريِز دي، رھا کن، چی کنی را جستجو میزي و از دروِن آن چی که گرفتیزين چيا

  .ميده اي به آنھا چسب وهز گرفتيھزار چ. ميز نگرفتيک چيم؟ يما چه گرفت

  . نهن درست است؟ يا

د، يآنچه را که رھا کرده ا. دي را نچسبیگريد، بدنبال آن، مورِد دي کنید رھا ميده اي را که به آن چسبیشما اگر مورد

  . ستي درست نینيگزيجا. دين نکنيگزيجا

  .ن کنيگزي جا:دي گوی می روانشناسیگاھ

  ن درست است؟يا. ت شويگر بچسب و با او ھم ھوي دیکس، حا7 به یده بودي چسبیُخب به انسان

  . ت شوياو که رفت، با پول ات ھم ھو

  !.ت شويا با سوادت ھم ھويا با بچه يد، يبا ھمسِر جد. ت شوي، با خانه ات ھم ھویپول ات را از دست داد

  .  خبریکودکاِن ب )یباز(از لََعب !. )شگفتا(نت يا

 یکي، "مث; . کنندی می خود نقش دکاندار و کاسب را بازیِ  ھایودکان در باز از کیبرخ.  کنندی میکودکان باز

ه ي را بعنواِن بقیفروشنده سنگ.  خردیچ ميک ساندوي سنگ و کاغذ را داده و یکيآن .  کندی باز میچ فروشيساندو

 یروشنده تکه چوبف.  خردیگر مي دی ھم با تکه سنگیدار نوشابه ايبعد خر.  دھدیچ پس ميداِر ساندويپول به خر

  . دھدیبعنوان نوشابه به او م

. ستي نیچ و نه از نوشابه خبريعصر نه از ساندو.  دھندی را ادامه مین صورت بازين کودکان، تا عصر به ھميا

  .مينطور ھستيما ھم ھم.  گردندی شان برمیِ  و گرسنه به خانه ھایدست خال

  ید نيک صيشب شود در دام تو 

  ید نيو قدام بر تو جز ُصداع 

  . ندارد د و بندي تو جز دردسر و قی براین دام حاصلي نمانده و ایديچ صيکه در دامت ھي رسد، در حالیشب فرا م

  . ستي نیديچ صي رسد و در داِم ما ھی می عمرمان به ھفتاد، ھشتاد سالگ. رسدیشب فرا م

   :مي دھی مان را میِ  بچه ھام، ُپزِ ي کنید و فروش ميخانه خر. ميده ايا را چسبي دنیِ ده ھايھنوز پد

   ...گر معلم است و ي دیکيک بچه ام دکتر است و ي

مان جز ي ھا، برایت شدگيم که داِم ذھن و ھم ھوي، ھنوز متوجه نشده ایدر ھشتاد سالگ .ید نيشب شود، در داِم تو ص

  . ستي نیگريز ديد و بند، چي، جز ق)ريزنج(د يو ق) دردسر(ُصداع 

   به دامیکرد یمد يپس تو خود را ص

   کام زِ ی محبوس و محرومیکه شد
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 محروم ی معنوۀ و بھریقيض حقي، از فی کرده اید مي خود را صیِ قين کارھا، وجوِد حقي شود که تو با ایپس معلوم م

  .ی بردی میل و تباھيرھا وجود خود را به تحلين تزويبا ا. یو ناکام شده ا

  !. ی کردید ميت را ص شود که تو با داِم خودت، خودیپس معلوم م

  .یاريم؟ ھشي ھستیما ک

  م؟ ي کنیھر لحظه چکار م

  . مي شویم و جذِب آن مي کنید ميرون است، صي در بیزي که مربوط به چی فکریِ ک الگوي

 که با آنھا ھم یروني بیِ ده ھايت ھا و پديم و آن را در موقعي کنی نمیم، زندگي کنید زندگي را که دست به نقد بایزندگ

  . ميد کنيم شکار و صي خواھیھنوز ھم م. مي کنی میه گذاريم، سرماي شده اتيھو

  د؟ يد شکار کني خواھیشما چه م

  د؟ ي کنی را دنبال میت بخشي رضایِ ده آِل تان است، چه نوع زندگي که ایدر شکار

   دھد؟یاِز شما را پاسخ ميکدام ن

  . ست؟ي نیاِز روانشناختيک نيا يآ

  .  ستیاِز مِن ذھني نیروانشناختاِز يم که نيفراموش نکن

  . ھستندی روانشناختیِ ازھاي  ن...سه کردن، برتر درآمدن از بحث و جدل، يگران، ُپز دادن، مقايد ديياز به تأين

  . از به آب و غذا و مسکن استي، نیقي حقیِ ازھاين

  !.ی کردید ميپس تو از اول، خودت را با دام خودت ص

  م؟ يرون بِجھين دام بي شود از ایا ميآ. مي کنید ميما دائم خودمان را ص

  . ی محروم ھستی محبوِس ذھن، در کام گرفتن از زندگ:دي گوین مي ھمیبرا

  .یرونيم و ھر لحظه دنباِل شکاِر بي ھستینکه در ذھن مان زنداني ایبرا. ت ندارديفي مان کیِ م که زندگيني بیما م

  م؟ ي چه دنباِل شکاریبرا

  . مطلوِب ما در آنھاست، در آنـــــجاستیِ م که زندگي کنیفکر م

   :دي دانی، شما ما9ن

  . ديستي مطلوب، دنباِل شکار نیِ  زندگیِ  برا.ستي نی، زندگیروني بیِ در فُرم ھا

 کاذب اند و بازدارنده و یِ ازھاي مان، نی روانشناختیِ ازھاياما ن. ميد پول درآوري، بایقي حقیِ ازھاي رفِع نیِ البته، برا

  .  اندازندیق مي حضور را به تعویِ اريه ھشزنده شدن ب

   بودیدر زمانه صاحب دام

  د خود کند؟يچو ما احمق که ص ھم

  د، خود را شکار کند؟ي صیِ  شود؟ که به جایدا مي به حماقت ما پیادين روزگار، صيا در ايآ

  !. دش پا در دام بگذارد؟ شود که خودش دام بگذارد و بعد آگاھانه خویدا مي پیا صاحِب داميا آيدر زمانه، در دن

  !.د کند؟يمثِل ما آدم احمق شده و خودش خود را ص
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  !. ک خرس دام بگذارد و بعد آگاھانه خود در داِم خرس، پا بگذارد؟ي گرفتن یبرا" مث;

  ن درست است؟ يا

  . ستي درست ن.نه

!. مي ما از ھمه برتر:مييسه بگوير مقام و دي مان را بزرگ کنید مِن ذھنيما نبا.  خوِد ماستیِ ، دام برایذھن و مِن ذھن

  .مي کنید ميدر واقع، خودمان را ص. ن کارغلط استيم، اي گذارند، قبوِل مان دارند، مشھور ھستیھمه به ما احترام م

  . مي کنیل به مفرغ ميد و تبدي را صیاريم وھشي اندازیم، دام مي ھستیاريخودمان که ھش

  د عاميچون شکار خوک آمد ص

   لقمه خوردن زو حرامحد یرنج ب

  .  عوام، مانند شکار کردن خوک استیِ اديص

 را شکار کند اما ی خوکید، کسيفرض کن.  داردی ست و زحمت فراوانی سختیليد که شکاِر خوک کار خي دانیم

ز يکاِر خوک ناست، شي و ت;ش اھل دنیه از سعيِد عام، کنايص.  حرام استخوکدر اس;م، خوردن گوشِت (نتواند گوشتش را بخورد 

  ).  ستی نفسانیِ  و حظ ھایويه از لذات دنيکنا

  .  شوندیدار مي، با مو7نا بی معمولیِ عموِم مردم، آدم ھا

 فراھم ین امکانيون، چنيزين تلويامروز با ا.  مردم نبودیِ ن آثار، برايون و امکاِن پخِش ايزيزماِن مو7نا، امکاِن تلو

د، آثار و ي در خانه تان نشسته ایکه به راحتيدر حال. مي آوری شما میِ خانه ھان آموزش ھا را به درون يشده و ما ا

  . دن ھستنديخوشبختانه عموِم مردم، در حاِل فھم. دي شوید و متوجه ميني بید، مي شنوی را ميیدانِش مو7نا

 ھم سطِح سواِد با7 ی گاھ.اج نداردي با7 احتیلي صحبت کرده که فھِم آن، به سواد خی ما، مو7نا طوریِ از خوش اقبال

  !. ,,من بلدم  ,, : شودیدام م

    ".ی خودت درست کرده ایپس دام برا. ی داریپس مِن ذھن" 

 یم، مي کنیبدوِن عشق، فرزنداِن مان را بزرگ م" م، مث;ي کنی مان شکار میم و در زندگي ِکشینھمه زحمت ميما ا

تِر آنھا، استفاده ي ُپز دادن، از تی بزرگ کردِن مِن مان، برایِ م برايبتوانم، تا ي کنیم او را دکتر، مھندس، آدم عاقليخواھ

  . دي آی دستِمان نمیچياما آخر سر ھم ھ. ميکن

"  واقعای ھم به ما سر بزند، ولید بعنواِن احترام، سريشا.  کندیرابطه اش را با ما قطع م. دي آین بچه از ما بدش ميا

  :ميبعنواِن شکار به او نگاه کرده ا. ميدا با عشق برخورد نکرده ارا از ابتيچرا؟ ز. رابطه سرد است

  ...!. ی، چه پدر!یمادر چه َبه َبه، : دکتر، مھندس، شد، مردم خواھند گفتیوقت,, 

م، ي اگر ابتدا، به حضور زنده شده ایعني، با حضور بوده، یاريم؟ اگر با ھشي بری مان لذت میِ ما از شکارھا" ا واقعايآ

  . بلهم، ي برآورده شده و بعد بر اساِس آن اقدام کرده ای زندگیصلمنظوِر ا

ر ي ھنوز دیول. ميشه خوک شکار کرده اي ست، پس، ھمی من ذھنیِ ن شکارھايم و اي داشتیشه مِن ذھني اگر ھمیول

 فھمند و یممردم .  کندین دانش ھا، کار ميد که پخِش ايز متوجه شده ايخوشبختانه، من متوجه شده ام و شما ن. نشده

  . کنندی شان استفاده میاز آن در زندگ
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  د را عشقست و بسيآنک ارزد ص

   گنجد اندر دام کس؟یک او کيل

  .  گنجد؟ی می در داِم کسی عشق کیول. و فقط عشق د کردن دارد، عشق استي که ارزِش صیزيتنھا چ

  .نه گنجد؟ ی میعشق، در داِم مِن ذھن

  ید او شوي و صيیتو مگر آ

  ی به دام او رویردام بگذا

  . یفتي و به دام او بیِد عشق حق شوي و صيیايمگر تو ب

  . عشق.یتعال. ميل شويد تبديباما . ميِد او شويد صيم؟ ما باين کار را بکني شود ما ایم

  .مي شویکي یم و با زندگيياي در بی مِن ذھنیِ م، از زمختي اجتناب کنید از زنده نگه داشتِن مِن ذھنيما با

  .مي ترسین کار نمياز ا. ميد او شده ايما دام را رھا کرده، ص.  اتحاِد ما با خداستيیِ کتاي یِ اعشق، فض

  ستست پَ د به گوشم پَ يگو یعشق م

  ستياديتر از ص د بودن خوشيص

  .اد بودنيد بودن بھتر است از صي ص: کندیعشق در گوش دلم نجوا م

  .  آرام آرامیعني :مي کنیم معني توانیبه دو صورت معشق َپست َپست، را ، ستست پَ د به گوشم پَ يگو یعشق م

د بشو، يا صيتو ب. ذره شو.  پست شو، کوچک شویعني.  َپست َپست:دي گوی عشق به گوِش ما م:مييم بگوي توانیا مي

  .مياد بوديتا حا7 ما ص. اد مشويص

  ش را و ِغّره شويگول من کن خو

   را رھا کن ذره شویآفتاب

آفتاب نباش، . عاشِق من شو و دل ات را به من بده. مفتوِن من شو.  اَبله کنمنا در مقابِل  خودت ر:دي گویعشق م

  .چ شويذره شو، ھ. آفتاب بودن را رھا کن

 یان ابناي را که ھمچون آفتاب در میپس، جاه و ج;ِل ظاھر. ی، محبوب و معشوِق خدا نشوی خود را پاک نکنمن و رسوِم تا از آثار (

  ).ی باشیقت شو تا کسي مقداِر شمس حقیز و عاشق بي ناچۀ، رھا کن و ذر درخشدیا ميدن

ش، جز بر عبث يکه آموخته ھايدر حال.  خواھد اَبله شودین، نمي داند و عاقل تری، که خود را عقِل ُکل میمِن ذھن

  .  نداردیچ کارُبردي، ھیعقِل مِن ذھن" واقعا. ستيدن نييپا

 ی موسیِ  صفر شد، آنموقع شما عصایچک شود و کوچک شود و صفر شود، وقتد کوچک شود، کوي، باین مِن ذھنيا

  . دين انداخته ايرا زم

  . د صفر شودي، بایمِن ذھن

  .  ستيت نيگر در ذھِن تان، حِس ھوي که دیوقت. ديد ازذھِن تان استفاده کني توانیپس از آن، شما دوباره م

  خانه باش یبر درم ساکن شو و ب

   انه باش مکن پروی شمعیدعو
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  ی زندگی چاشنینيتا بب

  ی نھان در بندگینيسلطنت ب

 ینيد از منزِل خود بيسالک با(.  شمع بودن مکن، بلکه پـــــــروانـــــــه باشیادعا.  خانمان باشیساکِن درگاِه من شو و ب

د ي کند، بلکه بای و مرادی معشوقید ادعاينبا. ِت کاِذِب خود رخت بر بندد و معتکِف درگاِه دولت و سعادِت حضرِت حق شوديو ھو

   .) شمع بسوزاندۀ خود را در شعلیِ  مجازیقت بزند و ھستي پـــــــروا به آتِش شمِع حقی بۀھمچون پـــــــروانـــــــ

  . ميم، ما خانه داري خواھیخانه نم.  ذھن ات را رھا کنۀخان. در درگاھم ساکن شوا يب :دي گویعشق، خدا، به ما م

ن عکس ھا يم و ايني بیوارھا مي دی رويین خانه ما عکس ھاي و دائم در ای پوشالیخانه ا. ن ذھن استي ما ھمۀخان

ترس و کنترل در آن . مين است که دائم درد داري ھمیبرا. ر بنا شدهي فناپذیِ زھاي ماست و بر اساِس چیِ ھمان فکرھا

  .است

ا يتو ب.  شودین لحظه مي ايیکتاي یِ  ما فضاۀآنموقع خان.  ُپر نقش و نگاِر ذھن را رھا کنۀن خانيا.  خانه باشیتو ب

  .  نکن، پـــــــروانـــــــه باشی شمعیادعا

دن ي چرخید، ھر کس برايد دوِر من بچرخيياي مردم بیم، آي ما شمع ا:ميينکه بگوي ای بجا،گفت" پس ھمانطور که قب;

  .مي فرستی میدن دوِر زندگيم و او را سراغ چرخي دھیدور ما آمد، بھا نم

  . من شمع ام، نور دارم. ديد دوِر من بچرخيياي ب:دي گوی میمِن ذھن

  .  و ما یعشق، زندگ: ميک شمع داريما فقط .  ستیمِن ذھن. ستيم که شمع ني دانیھر کس گفت که من شمع ام، م

  . مي را بچشی زندگۀ تا مز. ِگرِد اوۀما پـــــــروانـــــــ

عشق، سلطنت وجود  یِ د که در بندگيد دي را بچشاند و خواھی زندگۀ تان، به شما مزیِ رھاِر فکي زیِ که آرامِش فضا

  . ديشما پادشاِه مملکِت خودتان ھست.  فُرم ھاستۀ ھمیِ نکه سلطان، وراي ایچرا؟ برا. دارد

 عشق ۀو بندت. یرون ھستي، نتوانند بر تو سلطنت کنند، پس تو سلطاِن جھاِن بیروني بیِ ت ھا و فرم ھاياگر وضع" 

، بصورِت لطافت و برکت، در ذراِت وجودت ُمرتعش یات را بصورت ِخَرد و س;متيباِر آِب حي و عشق، جویھست

    ".ی، پس، سلطاِن جھان ھستیرون ندارياج به بياحت.  کندیم

*  

 خود ی دارد و وقتيی ھا چه آفتیم تعھِد ما به زندگينيتان بخوانم که ببي دفتِر سوم را برایِ  از مثنوید قسمتياجازه بدھ

 ما، ۀ دوستانۀ و رابطیم، چگونه آشتيي آی در می از دِر آشتین لحظه با زندگيم و اي کنی ميی شناسایرا از جنِس زندگ

  .  خوردین لحظه به ھم ميبا ا

  
  ٧٣٢ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
فان یان حريرون آمدن مي لب و َسبلَت خود را ھر بامداد به پوست دنبه و بیچرب کردن مرد �ف

  ن خورده ام و چنانيمن چن: یک
  ْسَتھان مُ یافت شخصيپوست دنبه 

   َسبَلتانی چرب کردیھر صباح
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  . کردیل خود را با آن چرب ميدا کرد و ھر بامداد سبي پی مقدار، پوست ُدنبه ای بیمرد

 ی به غذاھاین را خورده ام و حاجتي چرب و رنگیِ  شد که من ف;ن غذای می رفت و مدعیافِت توانگران، ميدر ض

 رود که به پدِر یمه ميکودِک خردساِل او سراس.  بردی آن پاره دنبه را مد وي آی می گربه اینکه روزيتا ا. شما ندارم

 :دي گوی میچ م;حظه اي ھیب. ابدي یاِن آن جمع، در حاِل 7ف زدن ميپدر را در م. ن خبر را برساندي7ف زِن خود، ا

 یمردک 7ف زن، خود را م. د و ُبردي، گربه دزدی کردیلت را با آن چرب مي را که ھر روز سبیبابا جان، آن دنبه ا

  .  شودین سان او رسوا ميبد.  افتندیبازد و حضار به خنده م

 اساس، برم; ی بیِ د و دعاوي آیش مي امتحان پید و با7خره روزي پای نمیاوه ايچ ادعا و ين جھان، ھين، در ايبنابرا

  .  شوندیم

مشابه پوسِت ُدنبه "  ھم واقعایمشغول است و مِن ذھن اش ی ست که به مِن ذھنی، انسان)ليخوار و ذل( ُمسَتھان یانسان

  . ) کردندیم بعنواِن روغن از آن استفاده مي ُدِم گوسفنِد نر است که در قدیدنبه چرب(. ست

  . دهيبه پوست چسب.  کندی می خود مشغول است و با آن زندگیِر ذھني زند که با تصوی را مثال میمو7نا، انسان

  . ستی مِن ذھنیِ ازھاين خواسته ھا و نيو پوسِت ُدنبه، ھمُدنبه دروِن پوست است 

ل يت خود را شناخته و به دست و پا و زباِن خدا تبديي ست که خدای، زنده به حضور، انسانیاما، انساِن زنده به زندگ

   : ستیاريشده و زنده به دو نوع ھش

  . ست حضور ھم زندهیِ اريھش است و به به فرم ھا آگاه

  .  کردیش را با آن چرب ميل ھايافت و ھر روز صبح سبيل، پوسِت ُدنبه ي و ذل خواریپس، شخص

   که منیان ُمنِعمان رفتيدر م

  ام در انجمن  خوردهیلوت چرب

  دي در نویدست بر َسبلَت نھاد

  دي َسبلَت بنگری سویعنيرمز 

که ي خوردم، در حالی و خوشمزه اچرب) غذا( لوِت ی من در ف;ن مھمان: گفتی رفت و می م)ثروتمندان(ِش ُمنِعمان يپ

 خواست وانمود که با آنھا ید و مي طلبیگران را ميِن دينگاه و تحس. بل اش را چرب کرده بودينخورده بود و فقط س

  .  کندی میبرابر

  آورد و پوستِ ی را در می زندگی که ادایکي، زنده شده و يیکتاي، به ی ست که به زندگی انسانۀسيل، مقاين تمثيپس، ا

  . دي گوی کند و دروغ می، تظاھر میدا کرده و در زنده شدن به زندگي ست، پی را که مِن ذھنیزندگ

گران بزرگ و بھتر جلوه داده و با ي خود را در اذھان دیِ  خواھد من ذھنیست و مي کند، نیان ميآنچه را که نما

  .  دھدی را به خودش نسبت میاتي کند و خصوصیگران ھمآورديد

 کند و َھم و َغمش، بھتر جلوه دادِن ی می اش زندگیر ذھني از شماست که با تصویکيا ي، یربوط به کسن قصه، ميا

ِن مِن ي دروغیِ  از ابزارھا و مبناھایکيسه که ين کار فرد را در مقايا. گران استي خود نسبت به دیِ ِر مِن ذھنيتصو

  . سه انديشتِر مردم گرِم در کاِر مقاي دارد و بیست، نگه م
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م و بدِن مان سالم ي نداريیچ دعوايم که روابِط مان با ھمسر، با بچه مان، با مردم، خوب است و ھي کنیا تظاھر مم

  ...م، ي پوشی گشاد میِ م و لباس ھايکه چاق ھستيدر حالار قشنگ است، يکِل مان بسياست و ھ

  .م؟ قانوِن جبران راي گذاریِر پا مي را زیزيچه چ

   :امروز مو7نا گفت

 ... دل دادن، و یارانه و متعھدانه به راستيرِش درِد ھشي اوقات ھم پذی کار کردن، کار کردن، کار کردن و گاھیِ بجا

ن يِت قصه، چنيشخص. ميم و ادعا ھم داري کنی مان را بنا مین، زندگي دروغی ظواھریِ م و روي شوین ميدروغ

  .  داردیمشخصات

  ن گواه صدق گفتار منستيک

  ن خوردنستيرين نشان چرب و شيو

  . خورده امینيري چرب و شی دھد که غذایل چرب، شاھِد گفتاِر من است و نشان مين سبيا

  ). کنندیه ميتوصرا  ی اجتناب از مصرف چرب،امروز پزشکان(.  ھم گران بودی چرب ُمد بود و چربیم، خوردِن غذايقد

  نيطن ی جواب بیاشکمش گفت

  نيَد اْلکاِذبيْ أباَد Gُ کَ : که

   : گفتی م)ی گرسنگاز درون به صورت حسِ ( ی زبانیاوه گو، با زباِن بي شکِم آن مرد یول

  . ان را نابود کندي دروغگوۀليد و حيخدا کَ 

که تمام يدر حال. مين بودِن خود دور شده اي و راستيی و از راستگویاريلِت خود، از ھشيمشخص است که ما از اص

  . کنندیق، کار مي و دقی بدِن مان بر اساِس راستیِ اعضا

  . مي شوی متوسل می خود به دروغ و ناراستیِ ِر ذھني بھتر جلوه دادِن تصویسه و براي در مقای ما به منظوِر برتریول

  7ف تو ما را بر آتش بر نھاد

  کان سبيل چرب تو بر کنده باد

 چرب و ی که من غذای دھیم و تو ُپز مي کشی میما گرسنگ.  انداختهی تو ما را به آتش محنت و گرسنگيیاوه گوي

   .ل چرِب تو کنده شوديانشاءG سب.  خورده امیليچ

  . کردند، گرسنه بودین ميشکم و معده و روده اش و تمام اندامش نفر

   گدای 7ف زشتت ایگر نبود

   به مای رحم افکندیميک کري

 شد و یدا مي پیو نبود، جوانمرد و بخشنده ا تی ھايیاوه گوين ينوا، اگر اي بی ا:ندي گوی بدنش میِ معده، روده، اندام ھا

  .مي آوردی از عزا در می داد و دلی به ما ميی کرد و غذای میبه ما رحم

  .  کندیست مي، که تظاھربه آنچه که نیِن مِن ذھني دروغیِ  ھای کنند، برعکِس اداین کار ميپس، تمام انداِم ما راست

  یب و کژ کم باختي عیور نمود

  یاو ساخت ی دارویبيک طبي
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 شد و درماِن درد و یدا مي پیبي، با7خره طبی کردی می و کمتر نادرستی دادیب و نقص خود را نشان مياگر ع

  . کردیمرِض تو را فراھم م

ش ي شد و مداوایدا مي پی و معنوی الھیبي کرد، طبی نمیکج، باز" ا اص;ي کرد، کمتر و یب اش را آشکار مياگر ع

  . کردیم

  . ستی در رابطه با گرسنگلين تمثيحال، ا

ن است و در ي مان درست و راستیِ  کارھاۀم و ھمي نداریچ اشکاليم که ھيت ھم اگر ما وانمود نکنيدر رابطه با معنو

ک يا خودمان با توسل به يم و ي شویاري، یک انساِن معنوي ۀليد بوسيم، شاي حضورتظاھر نکنیِ اريزنده شدن به ھش

  . مي دھیارينا، خود را ا خواندِن آثاِر مو7يعارف 

  . مي شویم، َخم نمي دروغ داریم، ادعاھاين ھستيم، دروغي دارمن چون یول

م ي روی میم و به مجلسي کنی از مو7نا، حفظ می ُپز دادن، شعری مان، برایِ  چاق کردِن مِن ذھنی موقع ھا برایبعض

!. مي دھی؟ جواِب مثبت می اشعار را حفظ ھستۀه ھماگر بپرسند ک. ميِد مردم را کسب کنيق و تمجيم، تا تشوي خوانیو م

  . !. "اکثِر اشعار را .  بله" : تواضعیِ با ادا

  .  ستی مِن ذھنیِ از ِشِگرھا. ستين کار درست نيا

  .ن، به کمتر امتحان خود را مخري پدر          ھیامتحان بر امتحان است ا

  . خاموش باش، ھنوز ی که به حضور زنده شده ای کنی اگر احساس میحت

ت اش ناراحت کننده ين باشد و تظاھر کند، وضعين رابطه دروغي در اید و اگرکسي آی امتحان پشِت امتحان، م:رايز

  .  شودیم

  .  کندی بر حذر میتين شخصيار و از چنيدار و ھشين مطالب، ما را بيخواندِن ا

  گفت حق که کژ مجنبان گوش و ُدم

  ن ِصْدُقُھميْنَفَعنJ الّصادقيَ 

   ُمْحَتلِمیكھف اندر کژ مخسپ ا

   وا نما و َفاْسَتقِمیآنچ دار

   خمشیب خود باري عيیور نگو

  ش وز دغل خود را مکشياز نما

 بکار ی و دغل بازیاعضاء و جوارح خود را در راه ناراست. گوش و ُدمت را کج تکان مده: دي فرمای میحق تعال

  .  رساندی صادق، به آنھا نفع میِ سانھاان، صادق بودِن اني راستگويیرا راستگوير، زينگ

  ).شان را سود دھدي راستان، ایِ ن روز ھمان روز است که راستي ا: از قرآن استیه اياشاره به آ(

  . شودیه مي تشبی درختیاري اوقات به ھشی و گاھیواني حیاري دارد، به ھشی که مِن ذھنیکس

 ی کند، چھره ایدا مي ادامه پیو گذرا و زود زوال باشد، وقت ی موقتید مقوله اي در ما، بواقع، بای من ذھنیاريھش

   .ميستيرد و ما متوجه آن ني گیُمضر و مھاجم به خود م
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ن باشد و دروغ ي ما گذشته، ھر کس دروغۀ ھم از ھمیم، سنياد گرفتين از مو7نا ھم يقيم و بطور قطع و ي دانیما م

  .  خوردیعاقبت شکست م. ردي گی اش سامان نمیگد و زنديد دي و آرامش را نخواھید، رنگِ شاديبگو

 تواند کارھا یم ی در جوانید که مِن ذھني آیرا بنظر مي از ما گران باشد، زی برخین حرف ممکن است برايرِش ايپذ

   :نديگو ی ھم میادي زۀگسترش دھد و عدش ببرد و يرا با دروغ پ

  . ,,م يي گوی کارھا سرو سامان گرفت، راست ماد شد،يم، بعد که پوِل مان زيي گوی دروغ میحا7 کم,, 

   :ميم و بفھميدرک کن" قايد عميبا.  ستین تصورات، ابداعاِت مِن ذھنيا

.  درد بوجود خواھد آورد. جاد خواھد کرديمان دردسر ايبرا" م، بعداي، بکاری دروغ و ناراستیِ ھر چه ما، برمبنا

ه و ي را پايین بودن و راستگوي، راستیت در زندگي کار و فعالیِ ام، بھتر است از ھمان ابتدياگر جوان ھست" مخصوصا

  . مياساِس حرکت خود قرار دھ

 چه خوب که یول. افته اندين گفتار را دري که به سن و سال من ھستند، به تجربه، صحت و ُثقم و اعتباِر ایالبته کسان

  .  خود بکارَبَردین موضوع شود و در زندگيات ي، فرد متوجه اھمیست و پنج سالگي، بیست سالگي در سن بیدر جوان

م، شکست يني بیم، ضرر مين باشي رساند و اگر دروغیبه آنھا سود م) ن ِصْدُقُھميْنَفَعنJ الّصادقيَ ( راستان یِ پس، راست

  .مي کنیجاد ميم، درد اي خوریم

ه ي ما شبیِ ک از کارھايم کدامينيم تا ببيري گی کرد، مثال میش را با پوسِت دنبه چرب ميل ھاي را که سبیما آن کس

  . مي ثبات و ناخالص را انجام ندھین و بيکاِر اوست و آن کاِر دروغ

  نيقيقت و اعتبار ندارد، بطور قطع و يم، از آنجا که حقي دھی را که بظاھر آراسته و به مردم ارائه مینيھر کاِر دروغ

  . ديم دي ضررش را خواھ

  . ميم و آن را بفھميق شده، توجه کنيته، دقن نکيت و ضرورِت اي اھمیِ د رويبا

از راه . م باشيراست و مستق.  آشکارا نشان بدهیھر چه دار. ان غار، کج مخوابي ناپاک، در میا اي غافل و یا

  . د، آگاه استي کنید که خدا به آنچه مي نکنیراست تخط

ھم " د و قب;ي دانی آن را میشما معن.  بردیار م ست که مو7نا بکیُمحَتلِم، اصط;ح.  ُمْحَتلِمیكھف اندر کژ مخسپ ا

م، مثل ي ترسیا ميم و ي شوین مي خشمگیوقت" م، مث;ي کنی کار می با مِن ذھنیم که ما انسان ھا وقتيح داده بوديتوض

   .زدي ری را به شوره زار میات بخش زندگي حین است که آب و انرژيا

 کند که از عالم واقع یه مي تشبین فردي را به چنی مِن ذھنیِ  زند و کارھاین رابطه، فرِد محتلم را مثال ميمو7نا در ا

  .  خبر استیب

 اوقات ھم ناراحت کننده ست چون ی شوند و گاھی محتلم میپسرھا در سن شانزده، ھفده سالگ" معمو7(ده ي ست که خوابیُمحَتلِم، کس

  ند و باي بی میريدر خواب تصو، )نکه پنھان کنندينند جز اي بی نمیه اان بگذارند و چاري توانند در می نمی کشند و با کسیخجالت م

  .   شودین عمل مي بودِن ای شود متوجه خواب و مجازیدار مي بیوقت.  کندی میر ھمآغوشيآن تصو

ر شوره  مان، دیِ  مِن ذھنۀلياِت بودن، مبنا و اساِس ُرشد و تکامِل خود را بوسي، آِب حی ما ھم تخِم زندگ:هين تشبيدر ا

  . مي کنی، رھا میجه گي نتی و بی حاصلی و بی باریِم بيزاِر خشک و عق
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 یل مي در ما، به خشم و ترس و کنترل و رنجش تبدیات و بذر زندگي، آِب حیدر خواِب ذھن و با وساطت مِن ذھن

  . فرِد محتلم استیھوده کارين ھمان خواب و بيشود و ا

  .  مي کنی را تلف مین شدِن مان، آِب جان بخِش زندگيا خشمگب" م، مث;ي در خواب ذھن ھستیپس، وقت

  .ميدار شويد بيم و بايد بخوابينبا" او7. ميديما در ذھن خواب. در ذھن، کج نخواب،  ُمْحَتلِمیكھف اندر کژ مخسپ ا

 بدتر یليه خم کييھم دروغ بگو" ن است، عمداي و دروغیقيِر حقيال، غيخوِد ذھن، افسانه و خ. مي، کژ نخواب"ايثان

  !.است

ا اشتباھش را به ي کنند، انکار کند و یادآوري اشتباھش را به او ی شود، وقتی مرتکب اشتباه مید انسانيفرض کن

در ذھن بودن و مرتکِب اشتباه شدن، اشکال اول است .  کندیگران، معرفيگران نسبت دھد، عامِل اشتباِه خود را ديد

  .لوه دادن، اشکال و اشتباِه بزرگتر و عمده تر استگران را مقصر جياما، انکار آن و د

  . ميده، پس محتلم ھستين شده و ترسيده، خشمگيده، خواب ديما در ذھن خواب

به ھمسر و فرزندمان . مي و در جھاِن اطراف، پراکندی منفیل به بازتابي بالقوه سازنده را تبدیِ ، آن انرژیاريآن ھش

م، اما يدار نشديم، درست است که بي خوابیگر آنجا کژ نميد. ميجاد کردي ایفتارگر. دنديم و آنھا ھم رنجيل کرديتحم

  . ھمان نمایھر چه که ھست. ميکژ نشو"  دارد که عمدايیم، ذھن آنقدر روشنايم کژ نخوابي توانیحداقل م

 یم نشان ميکه ھستم، خود را ھمانطور ي شویم و آگاه مي خوانین مطالب را مي کنند، اما ما که اینکار را نميمردم ا

ن ماندن ي در راستیداريپا. ن ماندن سخت استيراست. ن ھم بمانيراست. م باشيمستق. پس راست باشَفاْسَتقِم، . ميدھ

ن بودن است چون ين ع;مت حضور راستياول.  ست، در حضور استی که متعھد به راستیکس. ن حضور استيھم

  . ستي ماندگار، در آن نید که مورديديد، فھمي خواھی نمیزيگر از جھاِن ُفرم، چيد

  .  کنندیدمان نمييم، مردم تأييم؟ چون اگر راستش را بگويي گویما چرا دروغ م

م ما را ي ست که ما دوست دارین در حالي کنند و ایراد قضاوت مي سواد و بد رفتار و با ای پول و بیمردم ما را ب

  . نندي روابِط مان با ھمسرو بچه و در خانواده مان نب در رفتار ویراديچ اينند، ھيپول دار و با سواد بب

  . شُکش وز دغل خود را مَ ياز نما   شمُ  خَ یب خود باري عيیور نگو.  وا نمایست، ھر چه دارين درست نيا

 خود را یبکاري و فری ظاھر سازبامگو و  سخنبه ِافراط ، دسِت کم خاموش باش و يی گویب خود را ھم نمياگر ع

  .! مسازتباه و ھ;ک

  !.  دارندی را نگه نمیچ حد و اندازه اي ُکشند، ھین، خودشان را ميِش دروغي نمایِ  از مردم برایبعض

   کنند؟ یسه ميچرا مقا. سه اندينکه در مقاي ایبرا

 خود را برتر ید به صورتي بایمِن ذھن.  کنندیسه ميگران، مقاي دمنِ دارند و آن را با من ، یر ذھنينکه تصوي ایبرا

چ، يست که ھينکار درست نيا. ميانده شويم تا برتر نماي دھی میکيھزار نسبت بد به !.  رودیتا کجاھا م. وه دھدجل

  . اندازدیق ميزنده شدن به حضور را به تعو

  !. دينکارھا را ادامه دھيد؟ پس ايد در زندان ذھن، در زنداِن َطراران تا ابد بماني خواھیشما م

  .دي انجام ندھن کارھا رايد؟ اي خواھینم
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   :بارھا گفته ام

   .ديد انجام دھي از کارھا را نباید، بعضي از کارھا را انجام دھینکه بعضيقبل از ا

  . ن ماندن، شرط اول استيراست گفتن و راست

. ن باشد، محال است به خدا زنده شوديد و دروغي که دروغ بگویھر کس.  داردین بودن، گرفتاريدروغ گفتن و دروغ

  .  خوردی کند، بدرد نمی ھم میاگر کار

   مگشا دھانیافتي یگر تو نقد

   امتحانیھست در ره سنگھا

  . ن راه، سنگِ َمَحک فراوان استيرا در اي مگو زی، به کسیافتي یناريا درھم و دينه ياگر نقد

ِم ي سنگِ محک است که زر و سیِ نبه مع" سنگِ امتحان، لفظا. زال استيمنظور از سنگِ امتحان، قلب اھل کمال است که محک اسرار 7(

  ).ندي آزمایخالص و ناخالص را بدان م

 حضور است، یِ  ست و از نمادھایصه، برکِت خوبين خصين حالت، اي که ای کنی  و احساس میافتي را یاگر حالت

مِن ن ھمان يممکن است ا.  امتحان در راه استیِ نکه سنگ ھا و َمحک ھاي ایبرا. حرف نزن. دھانت را باز نکن

  !.دمي من به حضور رس:دييممکن است بگو. بگذار ثابت شود. ن باشدي دروغیِ ذھن

  ، یرفتي نپذی، اتفاِق لحظه را به راحتی، واکنش نشان دادیداد کرديد و شروع به داد و بيش آي پیکدفعه، موضوعيفردا 

  .د، تو را امتحان خواھند کردي آیش مي پی زندگیِ چالش ھا. صبر کن

  شيز پين را ن امتحایسنگھا

  شيامتحانھا ھست در احوال خو

  نياز و7دت تا به حَ : زدانيگفت 

تَ يُ  Jعاٍم َمر Jنيْ ْفَتُنوَن ُکل  

   پدریامتحان در امتحانست ا

  ن به کمتر امتحان خود را مخريھ

  .  کنندیز امتحان مي محک را نیِ  سنگ ھای شوند، بلکه حتیش مينارھا آزماينه تنھا درھم و د

  ). شودیش امتحان مي خوۀھر کس در مرتب.  ماند، نه ناقصان و نه کام;نی امتحان نمین جھان، بيکس در اچيخ;صه ھ(

  . ش باشديد از ترفندھاي، شاید صبر کني، با.!ميديد، ما رسيذھن بگو. نجا، منظور از نقد، حضور استيالبته ا

  . وند شی امتحان ھم، امتحان میِ  سنگ ھایحت.  امتحان در راھندیِ سنگ ھا

   :ديي گویم" مث;. دي کنیسه ميشما با ذھن، مقا

  .  شودیاما، آن ف;ن کس ھم امتحان م. ه ف;ن کس ھستميمن شب

  !. ممکن است آن ف;ن کس ھم ھنوز زنده به حضور نباشد

 عبور و یِ ا، ھزار راه و َترفند و مجریادمان باشد که مِن ذھنيد و يد صبرداشته باشين است که باي اۀنھا نشان دھنديا

  . ندازديما را به شک ب. ماِن مان کنديد و پشيھزار روش دارد که سرانجام، ناام
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   :ميي گوی میوقت

 یِ د و به سعي کنیدا ميد پي کند، شما امیدار مي خودش خود را بیم، زندگي حضور، از جنِس خدا ھستیِ ارياز جنس ھش

   :فتگ"  ھمانطور که مو7نا ھم قب;ید، ولي دھیخود ادامه م

 ِکشد و مانع رفتن ی آب را گرفته و میِ ا برود، ِگل پاي خواھد بِکند و به دریر کرده و خود را مي که در ِگل گیماننِد آب

  .  شودیا مياو به سمت در

 کند، در ی از خواندِن اشعاِر مو7نا، شما را َسرد ميیبه گونه ھا"  بوجود خواھد آورد، مث;یادي زیِ  بھانه ھایمِن ذھن

   ...د و يادامه ندھ) یمِن ذھن( در مقابِل او یِ داري دھد که به بی جلوه می اوضاع را چنان درست و حسابیشه اگو

  .ديادامه دھ. ديد ادامه دھيبا. دي شما بھوش باشیول

ورد مرگ، ھر لحظه دو بار م) نيحَ ( خدا گفته است که انسان از ھنگاِم تولد تا موقع ،نياز و7دت تا به حَ : زدانيگفت 

  .ردي گیامتحان قرار م

تَ يُ  Jعاٍم َمر Jکندی انسان ھا را در ھر لحظه دو بار امتحان منيْ ْفَتُنوَن ُکل  .  

د يد او را وارد صندوق کني خواھیند که شما مي خواھد ببی رسد، می تازه و خام و زنده از راه میِ ک بار زندگي یعني

، یک فرِم فکري در )Reincarnat( ھا ی بقوِل شرقیعني. ديدوق رفته اند که شما دنبال صني بیم.  کندیا نه؟ امتحان مي

  . دي کنیحلول م

   .)مي شوی و در آنھا غرق مندي آی سراغمان ماز گذشته، " مث;يیال ھاياھا و خيرو.(دي شویده مييزا ،یک فرم فکريدر 

  .مردن ھم امتحان است)  کندیعبور م ما را به خود مشغول کرد، ینکه مدتيپس از ا(رد ي می مین فکر مي بعد، ایکم

  د؟ يد، ُمردي که فرو رفتی درآن فُرِم فکرین لحظه، از وقتيد که دراي شویا متوجه ميآ

ن لحظه شما يدر ا(د ياگر ُمرد )دي، حال، را در آن قفس، در آن صندوق، در آن فکر برده و آنجا صرف و خرج کردی زندگۀ زندۀلحظ(

 لحظه و خود را در ۀاِت زندي و حید و انرژي که مرده بود، غوطه ور بودید، در آن فکريد، مرده بودي بوددهيد، مست و خوابيحاضر نبود

   .)دي شده، مردیکي آن فکِر مرده، با آن فکِر مرده، درد، پس شما ھم يآن بکار برده و صرف کرد

. یستيق گذاشته، تو آن فکر ند غوطه نخور، ھمان که مو7نا اسمش را صندوي آی که به سراغت میپس در فکر بعد

  . یستي آن نی، ولی غلطی، در آن می رویدر آن فرو م

  . گر به دروِن آن نرويپس، د

م، به دام و دروِن صندوق ي باش بر خود و لحظه،ار و حاضر و ناظري در ھر َدم و بازَدم، زنده و ھشیعني دو امتحاِن ھر لحظه، یِ اگر برا(

  ).مي اُفتیف شده، نمي ردیِ ھا

  .  نه:دييد بگوي توانید و ميار داريشما اخت.  کن، مرا به ذھن نبری مرا زندگ:دي گوید، به شما مي آی میا^ن زندگ

زم و خود ي خیت و بصورت آن برميبا آن ھم ھو.  شومیک فکر، مي، وارِد ی ذھنیک الگويمن تو را گرفته وارِد 

  . ردي می کند و می رسد و فروکش می، فرا می ذھنیِ ا آن الگويسپس موقِع ُمردِن آن فکر .  کنمی ميینما

  ".؟ی شویند، مين روند و فرآين پروسه، متوجِه ايا متوجِه ايآ" 

  .... دي آیدوباره م.  کندی دوباره امتحان میزندگ
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باز صندوق است و .  ستی خالیِ ن دو صندوق، فضايک صندوق است، بي فکر، به مثابه :دي گوین مو7نا مي ھمیبرا

.  ستی خالیِ ، دوباره صندوِق فکر است و دوباره فضای خالیِ ، صندوق و فضای خالیِ ، صندوق و فضای خالیِ فضا

  !.  ستیزندگ. امتحاِن شماست، ی خالیِ فضان يِن دو صندق، اي بۀفاصل

 یِ اميم، پن َدم و بازدَ ي خاِل بیِ ِن اصوات، فضاي بیِ  خالیِ ِن جم;ت، فضاي بیِ  خالیِ ن کلمات، فضاي بیِ  خالیِ ا فضايآ

  !.ن تولد تا مرگ؟ي بیِ  خالیِ فضا!  شما ندارند؟یِ برا

، ین زاد و ولد، خبرين گردش، اين پروسه، ايا.  بلعدیرد، سکوت آن را مي میزد و بعد مي خی از سکوت برميیصدا

رد، ي میم که نیرد؟ آن عنصري میِز بوجود آمده، مي دھد که ھر چیاع;ن و اخطار نم!.  رساند؟ی، به شما نمیاميپ

  !.د؟ي شود متوجه آن شوید؟ ميشما ھست

. دي شویدر ھر َدم و بازَدم، شما ھم امتحان م.  شوندیخداوند گفته انسان ھا از تولد تا مرگ ھر لحظه دو بار امتحان م

گر ي رسد که شما دی ھم میاما لحظه ا. مي شویست؟ ھر لحظه ما رفوزه ميد که جنِس تان از چي شویا متوجه ميآ

  . دي شویزه نمرفو

  .دي مانیقبل از رفتن به داخِل صندوق، قائم به ذات م

  . امتحان پشِت امتحان وجود دارد

  . خود مشو، خود را کامل ندانۀفتي، شی کوچک قبول شدیبھوش باش اگر در امتحان

 مھم ی مقوله اۀبم که علِت وروِد ما به صندوِق فکر، ِکشش و جذين بار تکرار کردين مطالب، چنديق ايامروز، از طر

  . دي آی، بنظر میرون است که مھمتر از خدا، مھمتر از زندگيو جالب، در ب

  ).نميمن از عالم، تو را تنھا گز(. زي، بعد ھر چیاول خدا، زندگ. ستي نیزين چياما چن

  

  ۴٣٨۶ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  خ درختيھست سرN مرد چون ب

  د برگھاش از چوب سختيزان برو

  ته برگھاِخ ُرسيدرخور آن ب

  یدر درخت و در نفوس و در ُنھ

  برفلک پرھاست ز اشجار وفا

میاَْصلُھا ثابت و ََفْرُعه ِف  Jا الس  

 ۀشياز ر" د تماماي روی محکم آن می که بر شاخه ھايی درخت است و برگ ھاۀشي مثال، درون ھر کس مانند ریِ برا

  . آن ُرسته

 يیکتاي یِ فضا. ِر ذھن استيفضِا ز.  مان استیِ ِر فکرھاي زیِ ضا درخت، فۀشيِسِر َمرد، راِز بشر، راِز ما، مثل ر

  . ميِه درخت ھستي ما شب: کندی مان میِ ادآوريد، مو7نا به تکرار، يپس توجه کن.  درخت استۀشيست، مثِل ر

  . حضور استیِ اري آن ھشۀشيک درخت ھستم که ري من :دييشما بگو
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  . ُبعِد من استروِن من و آن چھاريش، در بيبرگ ھا و شاخه ھا

  .ن درخت ھستندي ایِ ، شاخه ھا) من، فکِر من، احساساِت من، جاِن منیکيزيبدِن ف(آن چھار ُبعِد من 

  .  خود وصل استۀشي از ريین اش کنده شده و افتاده اما ھنوز به جزيم که از زمي ھستیه درختياما حال، شب

  .  داردی از زندگیرا َنشتي شود، زین درخت خشک نميا

  . ستين درست نيا. ابديان ي در ما جریم که زندگي گذاریم و نمي کنیزه مين لحظه ستيبا اما 

  . گر کار ندارديم، ھر درخت، با درخِت ديه درخت ھستي ما شب:ميبارھا گفت

 یِ شاخ و برگ ھا. ک به حضور وصل انديھر . ن وصل اندي مستقِل خود به زمیِ شه ھايک با ريخانواده ھر افراِد 

 یب مي کند و به دخالت در کار و امور ھمه ترغی مخالفت میاما مِن ذھن. گري خورند نه از ھمدیشه آب مي رشان از

   :دي گویل مين تمثيکه ايدر صورت. کند

 شوند، ھمه، ھر کس به ی، بچه ھا ھم امتحان میاز و7دت تا به حَ .  کوچک، درخت اندیِ  از جمله بچه ھایھر کس

  ِن خدا يھر کدام مستقل به زم. رندي گیامتحاِن مرد را از زن، امتحاِن بچه را از پدر نم.  شودینوبه خودش امتحان م

  !.  شودید که در بھار چگونه ميديد) ذھن(پس، چوِب سخت . وصل اند

  .  زنندیرون ميبرگ ھا و شکوفه ھا، از چوِب خشک، ب

ن لطافت، از چوب يد که چگونه اي دقت کن. زندیرون مين ذھِن سفت ھم، مثل درخت، لطافت بيد که از ايباور کن

  .  رسدیر ممکن بنظر ميغ" بايتقر!. د؟ي آیرون ميخشک، ب

 یشه قوت و برکت مي برگ ھا از ریعنيبرگ ھا بر درخت ُرسته،  )شهير(خ يمطابِق آن ب، ِخ ُرسته برگھايدرخور آن ب

  . ز مصداق دارديورد ارواح و عقول نن قاعده در ميا. دهيي آن روۀشي مطابق ریبرگ و باِر ھر درخت. رنديگ

م ي دھی که میوه ايم. دي روی ست که در ما میه ھمان محصوليند، شبي روی که بر درخت ھا ميیشاخ و برگ ھا

  . شه ستيمطابِق ر

  . ست؟ين وصل نيشه ست که به زمي ری بیِ ا از مِن ذھنيشه از حضور است؟ ين ريا ايآ

. ديستيم وصل نيد کرد چون مستقيرون خواھياز به بيحِس ن. د کردي حس نقص خواھشهيد ھمي بمانی باقیاگر در مِن ذھن

  . بدھديیزان است، آب و غذاي او که در ھوا آوۀشي، به ریدوار است که رھگذرين افتاده، امي که بر زمیدرخت

شه اش جدا يه از رنکي ایچرا؟ برا. مي دھی ھم به آن غذا میم و کمي گذاری میم در ظرِف آبيدي را که چیگل" مث;

  .شده

  . ن، استوارست و شاخه و برِگ شان در آسمانيشه شان در زميدرختاِن وفا، ر

زه را به ي از قرآن دارد که خداوند گفتار پاکیه ايز اشاره به آيِت دوم نيب. ه کردهي ُپر برکت تشبیت وفا را به درختين بيمو7نا در ا(

  ). ش در آسمان استين استوار و شاخه ھاير زم آن دۀشيه کرده که ري تشبیزه ايدرخت پاک

  .  ھستند که به اصِل شان وفادارندیکسان )درختاِن وفا( آن اشجاِر وفا :دي گویپس، م

   .وفادارند ) بله:مي من پروردگاِر شما ھستم؟ جواب داد:ديخدا از ما پرس( : اولیِ به گفتگو

  . ستي آنھا نیھن جاده اند که ذي ھستند که به ذھن رفته و فھمینھا کسانيا
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. نھا اصِل شان ثابت است و فرع شان در سما، در آسمان استيا.  آن پرداخته اندیبه ھمان تعھد برگشته و به اجرا

  . ار مھم استياصِل ثابت بس

ق شما ھم به ي شود، از طری می در شما جاریاري در مقاِم ھشی ست که وقتی آرامش. ثابت استیِ اريحضور، ھش

  . شودی میھمه جا، جارگران و به يد

  .  ستی حضور در شما جاریِ اريد، ھشيستاده اي اصِل خود ایِ  پایاگر شما از ذھن کنده شده و رو

 ید و راضيرين لحظه را قبل از قضاوت بپذيک لحظه، اتفاق ايد، يم شويک لحظه تسلي ید، وقتي داری اگر مِن ذھنیحت

آرامش بر شما . دي شویلکس ميکدفعه ري کند، ی شما عبور م، ازی زندگیِ ک لحظه خرد و شاديد، در ھمان يباش

  .  شودیمستقر م

   : خوانمین مطلب ميگر در رابطه با ھميت ديچند ب

  

  ٣۵٧٣ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ت باشد ح;ليَ  و ھستیّ آن من

    صفات ذوالج;لینيکه درو ب

 را یرا در وجوِد خود صفات الھي گردد، زیِن تو ح;ل و روا ميِ  و ُمَتعَ ی مجازی، ھستی شدی که مظھِر نوِر الھیوقت

 کرد، از آن به بعد، ھر چه به ی خود را، در وجود حق فانیِع صفات و آثار وجودي سالک، جمی وقتیعني. یني بیم

  .ست بلکه از حق است، پس رواستيظھور رسد از او ن

دار ي ھم در شما بیگري دیِ اريد، ھشي نباشی و مِن ذھنی جسمیاري فقط ھشیعني شما در حضور باشد، ۀشيحا7 اگر ر

  .  شما، وجوِد شما، ح;ل استیِ نصورت ھستياشده باشد، در 

ن بدن،  ح;ل ين فکر و اعماِل ايم، اما محصو7ت ھميم، ھنوز فکر و بدن داريري میم، نمي به حضور زنده شویوقت

  .  شودیرا صفاِت خدا در آن جلوه گر مياست ز

 یزدي از برکت ایعني ح;ل است د، بدِن تان و فکِرتان و احساِس تان و جاِن تان،يشما اگر به حضور زنده بشو

  .  ستيیک خداي برکِت نۀش دھنديوجوِد شما نما. دي شویبرخوردار م

 کند و ی در تمام ذراِت وجود شما ارتعاش میزندگ. سالم، با افکاِر خ;ق و با احساسات خوب و جاِن تان زنده ست

  .دي کنی مزنده بودنحِس . دي کنی را در تمام ذراِت وجودتان حس میت و ارتعاِش زندگيفيک

 گردد و ی که در پارک از مادرش جدا شده و دنبالش میدر فکرھا گم و مثل بچه ا. ميحال بودي، ما بیدر مِن ذھن

 یحاليک بي"  شود و دائمایگران قاطي تواند با دی، نمی با کسیچ نسبتي ھی کند، سرگردان و از ھمه جدا، بیش نميدايپ

  .  زندی ست، در او چرخ می مزاحم و منفیِوِز فکرھا ثابت که ھمان ِوزیِ  حوصلگیو ب

  . زنندی در او چرخ می افکار منفیکسري ست، دائم ی که گرفتاِر مِن ذھنیکس

  . آماده، به واکنش است

  .  گرددی کنند، دنبال دعوا میرون نگاه ميد باشند، از چشمش دردھا به بيش شدياگر دردھا
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  . ، حرام استیھستن ي و امنن يا.  ستی ذھنست، صفاِت منِ ينھا صفات ذوالج;ل نيا

ادمان ي. ردي پذی اقامِت ما را در ذھن می، خدا، مدِت کوتاھیزندگ.  را قبول نداردیزين چي چنیزندگ"  اص;یعني

  .  شودیشتر نميباشد، ب

ھشتاد ساله، که در ک انسان ي ی شود وقتیخنده دار م. ميم در آن ھستيري می وارد شده و تا میمتأسفانه، ما به مِن ذھن

 اش که شاگرد یش، از پانزده سالگي ھایرا ول نکرده و از جوانت يمن را ندارد، ھنوز ی اش توان کاریت کنونيوضع

از گذشته و از ...  ی سالگی بوده، در سی قھرماِن ُکشتیست و پنج سالگي در ب...، یست سالگياول بوده و در ب

  !.ف کنديافتخارات خود را رد

د من چه ينيد، ببي نگاه کنیش ببرم ولي پی توانم کاری حا7 نم:سه ستي کند، ھنوز در مقایوان ھا صحبت م با جیوقت

  !. انجام داده اميیکارھا

  . نھا اصل نبودهيمتوجه نشده که ا

م حق Nنما شد درخت کژ ُمَقو  

ما یاَْصلُُه ثابت و َفْرُعْه ِف  Jالس  

ش ين استوار و شاخه ھايشه اش در زمي شد که ریق گشت و درختدرخِت کِج وجودت، راست و افراشته و مظھر ح

  ).ل شودين مرتبه که شھود حق است ناين مرتبه به با7تري تواند از فروتری میروِح آدم(. افشان در آسمان است

ه به البت.  شود، که اصِل آن ثابت است و فرِع آن در آسمانیو حق نما م) راست(، ُمَقَوم )یمِن ذھن(پس درخِت کژ 

  !.یشرط

  

  ٣۵٧۵ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو  
   مھمیغام از وحيکه آمدش پ

   بگذار اکنون َفاْسَتقِمیکه کژ

  .م باشينک راست و مستقي را ترک کن و اید که کجي مھم رسیامي پیق وحيرا به آن درخت به طريز

  ).م تواند باشدي راست و مستق،ی و الھام ربانی الھۀ تنھا با اشاریدرخِت وجوِد آدم(

   : خودتان باشدیک درخت، تمرکزتان روياگر شما، مثِل .  رسدی از درون به شما میھامپس، ال

گران ي متصل باشد، با دیشه ام به اعماق زندگيد ري ھستم که باین محصول ام را بدھم، درختي خواھم بھتریمن م

 ترسم، اگرھمسرم یند، نم بدھی بھتر و مرغوب ترۀويگران مينکه دي کنم، از ایگران را کنترل نمي ندارم، دیکار

شتر از ي حضورشان بیِ اري افراِد حول و حوش، ھشۀرم، اگر ھمي گیرم و از او کمک مي پذی تر از من شد، میمعنو

   ... حواسم به خودم است و ۀستم، پس ھميسه نيمن شد، حسود نخواھم شد چون در مقا

  .   را کنار بگذار و راست باشی ا^ن کژ: رسدیم مغاِم مھين پيد، ھمانطور که به آن درخت اي آی از درون میغاميپ

  ستي موسین درخت تن عصايا

  ندازش ز دستيکه امرش آمد که ب
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  .  ستی موسین درخت تن، در دسِت عقل، مانند عصايا

د و واپس يترس. دي جنبی، با شتاب می عصا را انداخت، عصا چون ماری موسیوقت. ندازي شد که عصا را بیبه او وح

  . ی نترس در امان: شدیبه او وح.  پشت سر خود را ھم نگاه نکردد وييگرا

  ).یابيبه يات طين فنا افکن، تا حي جان است بر زمی بی موھومت را که ھمچون عصای سالک، ھستیا(

  .ندازين بين را زمي ا: ست که خدا به او امر کردی موسیِ  ست، ھمان عصایمِن ذھن" درخِت تِن ما، که فع;

  . شود؟ین چه مينداز، ببين بي را زممنن ي، عقب بِکش و ُکِل ایاري بعنواِن ھشیعني چه؟ یعنينداز يبن ين را زميا

  . یچيھ.  ات به صفر برسدیمِن ذھن یعنينداز ين بيبه زم

به . یآنھا را گرفته بود" قب;.  نگه نداریچين انداخته و در دستانت ھي، زمی داشتیت شدگي ھر چه درد و ھم ھویعني

  ).مثِل ابر(. شه درآورده اندي ست که از ریه درختيم شبي ست که گفتین مِن ذھنيما، ھمدرخِت تِن . یده بوديآنھا چسب

  . رسدی، به آن می از زندگیَنشت

  . انداختین ميد زمي عصا را به امر خدا بایھمانطور که موس. ندازين بين را زميتو ا

  ر او و شر اوي خینيتا بب

  ر او را ز امِر ُھويبعد از آن بر گ

  . سپس به امر پروردگار آن را بردار.  آن رای و ھم بدیني آن را ببیتا ھم خوب

  .یره اي ات چیات جسماني از آن به بعد، بر مقتضیعني

  . ر و شر داردي که خی شوی، متوجه می، صفر کنیندازين بين ذھن را زمين عصا، اياگر ا

  . بودم ھمه اش َشر داشت و متوجه نبودم)یمِن ذھن( دروِن آن یوقت

  .ده شده ام،ذھن ساده شدهيرون کشيحا7 که از ذھن ب. دم، ھمه اش َشر بودي آفری ممنم با یوقت

  .ريدوباره بگ) خدا(پس، به امر ُھو 

د يد، نباي شوی زنده مید، به زندگيد و صفر شويندازين بي را زمیمِن ذھن" و واقعا" نجاست که اگر شما واقعايدر ا

  .ريت را دوباره بگيامر آمد که برگرد عصا. ديار شد، ترسل به ميش تبدي عصای وقتیموس. ديبترس

، که ین مِن ذھنيدر واقع اگرا. دي شوید، زنده مين بگذاري را صفر و زمینکه شما مِن ذھني ھم:دي گویا^ن مو7نا م

  . مي شویده شده و زنده مييفتد، زاين بي ما در آن حبس شده، زمیِ اريروح و ھش

  .  خوردینش ميبدرد آفر. ت استي خ;قۀرد و آمادي گیخود قرار مگاِه يذھن ساده شده، در جا

  ر چوبيش از افکندن نبود او غيپ

   گشت خوبیچون به امرش بر گرفت

  .ش نبودي بین اَفَکند، آن عصا چوبي عصا را بر زمیش از آنکه موسيپ

ست و يش ني بیال و سرابياز فنا خش ي پی آدمی موھوم و مجازیھست(.  گرفت، محبوب و مطلوب شدیچون آن را به امر الھ

  ).نسان مطلوب استي سر زند از حق است و بدی شود زان پس ھر چه از آدمی می حق فانیچون در ھست

  . مي بردی بقا، بکار می امرار معاش برایآن را برا. مي، مثل چوب بودین افکندِن مِن ذھنيقبل از بر زم
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د انجام دھد و شعارش ھم ھر چه ي که بلد است بایند که ھرکار کیفکر م. ن خودش را داردي دروغیآن ھم راھھا

  .شتر، بھتر استيب

  . از من استیست، عاريگر آن ذھن قبل ني، دین انداخته و دوباره برگرفتي چوب را به زمیاما وقت

  افشان َبّره را اول او ُبد برگ 

  گشت معجز آن گروه غّره را

 ی درختان برگ میِ ، از شاخه ھای گوسفندانش، با چوبدستی برایموس. د تکاندن برِگ درختان بویآن عصا ابتدا برا

 را به )انيفرعون( درآمد و آن گروه مفتون ی بصورِت معجزه این چوبدستي، ھمیِد الھير و تمجيتکاند، اما به امر و تدب

  . عجز در آورد

  . خوردی پول درآوردن، میعني، اول بدرد تکان دادن برگ ھا، یآن چوبدست

  .  در آن نبودیتييچ خداي امرار معاش و ھی خورد؟ بدرِد پول درآوردن، برای شما به چه درد میمِن ذھن" قب;

  . ان شديان نماي فرعونیعني گروه مفتون، یِ ت و درماندگي از آن جدا و صفر شد، عدم کفامن، که " بعدیول

 در ی ذھنیِ م که مجموع مِن ھايزرگ دارک فرعون بي.  پرستندی، فرعون را می ھستند که مِن ذھنیان کسانيفرعون

  .  پرستندی آن را می ذھنیِ من ھا. جھان است

 که با پول اش ھم ی گذارد، ھر کسی احترام می پرستد، به مِن ذھنی بزرگتر را می دارد، مِن ذھنی که مِن ذھنیکس

  !. ؟ او مھمتر استشتر استي پول اش از من بی چه کس:دي گویت است و بر اساِس پول اش فرعون است، ميھو

  !. خورد؟ی به چه درِد من میي دارد، دانِش مو7ناینه آنکه دانِش معنو

  . ه آن آدم شوم و ثروتم را به حِد ثروِت او برسانمي خواھم شبیشتر شود، مي خواھم پول ام بیمن م

  .  آنھا، پول و قدرت را داردۀفرعون ھم. ت اندي با قدرت ھم ھویعده ا

  . ستیاريم، فقط با چراِغ ھشيت محافظت کنيم خودمان را در مقابِل فرعون و فرعونياھحال، ما اگر، بخو

  . ماستۀن حفظ کنندي، بھتریاريھش

  انيگشت حاکم بر سر فرعون

  آبشان خون کرد و کف بر سر زنان

رد و ل کي که آِب شان را به خون تبدیان شد، بصورتين زنده شدن، حاکم بر فرعوني، ھمی موسیجان گرفتِن عصا

ان يبط ِق یل براي ن آبِ ،ل زدي خود را به نی عصاینکه موسيھمات است که يدر روا(. سبب شد که آنان با دست بر سر خود بکوبند

  ).ل شددَ بَ به خون مُ 

، ) که شکفته نشودیدانه ا(ندازند و زنده نشوند، صفر نشوند ين عصا را ني که ای کسان: دھدیپس مو7نا ھشدار م

  .دين شويپس، راست، راست. َفاْسَتقِم. دي خوش نخواھند دیِ  بمانند، رویت باقيد، در فرعونفرعون پرست باشن

  از مزارعشان برآمد قحط و مرگ

  خوردند برگ ی که میياز ملخھا

  .  خوردندی انبوه ملخ تمام برگ و بار مزارع را میرا دسته ھاي آنان افتاد، زیِ  و ف;کت به کشتزارھایقحط
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 اماِن ملخ ھا تمام مزارع و یان نوشته اند که ھجوم بيراو.  از قرآن به آن اشاره شدهیه ايان معروف است و در آين عذاِب فرعونيا(

  ). خوردندیز مي در خانه ھا رخنه کرده و لباس آنان را نیملخ ھا حت. ان کردياشجار آنان را عر

  .ستاز مزارع آنھا، قحط و مرگ برخا  خوردند،ی که برگ میيبه سبِب ملخ ھا

 ی خورد؟ در قرآن ھست که خداوند ُنه نوع گرفتارید، ملخ و قحط و مرگ مي شما را، آنچه که کاشته اۀا مزرعيآ

  . فرستادی مخالِف موسیِ برا

   دعایخود از موس یتا بر آمد ب

  چون نظر افتادش اندر ُمْنَتھا

  دن چراست؟ين ھمه ِاعجاز و کوشيک

  ن جماعت گشت راستيچون نخواھند ا

 خورد و قحط افتاده ی کارند ملخ مید که آخر عاقبِت آنھا ھ;کت است، ھر چه که ميست به دعا برداشت، فھم دیموس

 ی دھند و درست نمین جماعت گوش نمي ایست وقتي چیدن براينھمه اعجاز و کوشي ا:دست به دعا برداشت و گفت

  !.  شوندیشوند؟ َفاسَتقِم نم

 خطرناک آمده و یِ م؟ ملخ ھاي شویما متوجه م. م، درد بوجود آمدهيچه کاشته ام؟ ما از مزارِع مان، از آني شویما م

 خورنده در ذھِن ما یِ ت ھايملخ ھا ھمان پاراز.  دھدیل ميم، درد تحويھر چه کاشته ا. محصوِل ما را خورده اند

  . ب زده انديم آسيبه ھر چه که کاشته ا.  خورندی ما را میکه زندگ. ھستند

  باِع نوح کنامر آمد که اتّ 

   مشروح کنیِ نيْ◌ب انيترِک پا

  ی رھیِ ن تغافل کن چو داعآز

  یامِر ِبلNغ ھست نبود آن تھ

  ن ِالحاِح توين حکمت کزيکمتر

  جلوه گردد آن لِجاج و آن ُعُتو

نظر به عاقبت دعوت خود مکن و پرداختن به .  کنیرويامبر پي از نوح پی موسید که اي فرمان رسیاز بارگاه الھ

 رسول ۀفيوظ.  شود، تنھا با خداستی چه مینکه سرنوشت ھر قومياء مأمور به دعوِت قوِم خود بودند اما ايانب(. ت را رھا کنايجزئ

  ).اب;غ است

  .  کردی مینوح، در آموزش اش پافشار

  .مينيان ببيد پاينبا. ميد آموختن را ادامه دھيما با.  دھدیح ميمو7نا ھم آموزش ھا و نظراِت خود را توض

  .ی ھستیتو زندگ.  آوردیرات را بوجود ميي ست که تغین زندگينکه اي ایچرا؟ برا. نديان را ببي تواند پایذھن نم

  .تو با ذھن ات مکوش.  آوردیرات و تحو7ت را بوجود ميي ست که تغیزندگ

  .ج نباشيدنباِل نتا.  صرف نظر کنینين عاقبت بياز ا

  . یقتي مردم به راه حقۀتو دعوت کنند
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  . ستي از حکمت نیک فرمان است و خالي، یام الھيب;ِغ پا

 ی آن قوم آشکار می و سرکشیزه گرين است که ستي، ایاِم الھيِغ پي تو در راِه تبلی و استوارین حکمِت پافشاريکمتر

  . گردندیز ميت متماي ورزند و اصحاب ض;لت از اصحاب ھدای دعوتت آن قوم عناد مۀ با ادامیعني. شود

  . ستي شود؟ درست نیگر چه ميبا مو7نا خواندِن ما، دو ساِل د" م که مث;ي ذھن تجسم کناگر با

  . مي مشروح کنیِ نيان بيترک پا

  .ميبھتر است کار و تماشا کن. مينيم ببي توانیبا ذھن نم

  .مي بسپاریوِد زندگ را به خیُرِل زندگ.  نهی زندگیِ م، اما در کارھاي داشته باشیزيد برنامه ري ما بای مادیِ در کارھا

  :ديزي شش ماھه برۀ زنده شدن به حضور، برنامید براي توانیشما نم. مي شوی به حضور زنده میم کي دانیما نم

 ام را ید تمام شود و حداکثر سعين پروژه بايگر اي کنم، شش ماه دی گنج حضور را ا^ن شروع مۀگوش دادن به برنام

  . حضور، زنده شومیِ اريبه ھشد ين شش ماه باي ایط"  کنم و حتمایم

 .ینيان را ببيد پاينبا ".ست ين نيچن" 

  . ، اب;غ کنیتو مأمور اب;غ ھست

  . ستي نین تھيم و اي کنین آموزش را به مردم اب;غ ميا. مي کنیما آموزش مو7نا را به خودمان اب;غ م

   :ن است کهي تو ایِ ن حکمت از پافشاريکمتر

  .   کندیت، خود را آشکار مي و منینيب و مخالفت و خودیزه گريست

  تا که ره بنمودن و ِاض;ِل حق

  فاش گردد بر ھمه اھِل فَِرق

  چونک مقصود از وجود اظھار بود

  دش از پند و ِاغوا آزموديبا

  کند یت ميو ِالحاِح َغوايد

  کند یت مي،ِالحاِح ھدا خيش

  . رواِن مذاھب و فرق مختلف معلوم گرددي پۀت کردن و گمراه نمودن حضرت حق بر ھمين سان مفھوم ھدايبد

  .  کندی دھد وھم گمراه می ھم راه را نشان میارين ھشيا

.  کند، نقش گمراه کننده داردیات را در اجسام و ُفرم ھا جستجو مي که حیر و گرفتار است، تا زماني که در خواِب ذھن اسیتا زمان(

 حضور، ۀ زندیِ اري به ھششل شدني، و تبدیا، جھاِن ماديده شدن، از زھداِن ذھن، دنييدار شدن و زايبمحِض کندن از جسم و ُفرم، بمحض ب

  ).زان داردي و راھنما و مینقش مرب

  .  کردِن حق فاش شودی و گمراھیي مردم، رھنماۀ ھمیِ تا برا

حت يق نصيد اظھاِر وجود حق از طري بوده است، پس باینش اظھاِر کما7ت الھي از آفریياز آنجا که مقصود نھا

  . آزموده و شناخته شود) ِق آزمون و خطاياز طر(و گمراه کردن ) تيھدا(

  ). کندیدا مي، معنا پیاِر آدمي جبر و اختۀنجا مقوليا(
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ک را که خواست انتخاب کند، اگر جبر حاکم باشد ي ھر یت و گمراھي تواند از ھدایار خود مي دھد که انسان به اختیلفِظ آزمود، نشان م(

ن يل بر اين خود دليا. ان آورده استيچنانکه در قرآن به دفعات، سخن از ابت;ء و امتحان انسان به م. ش و آزمودن معنا ندارديماگر آزيد

  ).ت مختار استي در انتخاب ض;لت و ھدایاست که آدم

  .  و اظھار و تجربه و تکراِر خودش بودهیان و تجليدن، بي، خدا، از وجود، از آفریمقصوِد زندگ

  . د آزمودي ھردو را باین ھم از پند وھم از گمراھينابراب

  .  کندیت مي دھد و انساِن کامل مردم را ھدایب ميمردم را فر) ريت نشده، شريروِح ترب(و يد

  . ھر دو 7زم است

  .تان خواھم خواندي را برایه مثنويگر بقي دۀانشاءG ھفت. مي دھین جا خاتمه ميامروز برنامه را ھم
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   من چه باشم؟یبجز آنچ تو خواھ

  نم؟ي من چه بیيبجز آنچ نما
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