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  ۵٧۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ميد که ما بحر شعاريد بجوشيبجوش

  ميبجز عشق بجز عشق دگر کار ندار

  ميم از آن شاه که ھستيم چه مستيچه مست

  مي دست برآرد که تاييايد بييايب

  ميم که ما دوش چه خورديم چه دانيچه دان

  ميم و خماريريکه امروز ھمه روز خم

  قتيد ز احوال حقيد مپرسيمپرس

  ميمانه شماريم نه پيکه ما باده پرست

  ديد وزان باده نخورديشما مست نگشت

  ميد که ما در چه شکاريد چه دانيچه دان

  ميرين خاک ستان ما نه حصيم بر ايفتين

  مين چرخ که ما مرد حصاريم بر اييبرآ

  
  ۵۶١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   بترس آمن مباشیچونک بد کرد

  اند خداشيزانک تخمست و برو

  
  ٠٣۴١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   سر بجنبد ُدم ُبودیھر که او ب

  ُجنبشش چون ُجنبش کژدم ُبود

  کژرو و شب کور و زشت و زھرناک

   او َخسَتن اجسام پاکشهٔ يپ

  ن بوديَسر بکوب آن را که ِسّرش ا

  ن بودي مستمّرش ایُخلق و خو

  
  ٢٠۴١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  بخت و َمحرمستکيداند او کو ن

  س و عشق از آدمستي ز ابلیرکيز

   آمد در بِحاری َسّباحیرکيز

  ان کاريکم رھد غرقست او پا

  نيِھْل ِسباحت را رھا کن کبر و ک
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  نياست ايست جو دريحون نيست جين

  پناهی ژرف بیايوانگھان در

  ا را چو کاهيد ھفت دريدر ربا

   بود بھر خواصیعشق چون کشت

   اغلب خ?صکم بود آفت، بود

   بخریراني بفروش و حیرکيز

   نظریراني ظّنست و حیرکيز

  
  ١٨٢٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  تن شده تن فکرت و گفتن شدهی از تو خاکیا

  ب آبستن شدهيوز گفت و فکرت بس صور در غ

  یاک افسردهي است لی معنیا پروردهیھر صورت

   شد کنون آغاز را روشن شدهیصورت چو معن

  خياصل  و آن کس نداند یند کسيخ را اگر بي

  ظن شدهیخ بيد کآخر آب شد در اصل يچون د

  با مکن کو تار و پود صورت استيشه جز زياند

   احسن شدهی احسن تند ھر صورتیاشهيز اند

  د صوريآی نظر آن جنس می کاندازیزان سو

  د صور اشکال مرد و زن شدهيپس از نظر آ

  
  ١٣٨ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   سگان ترکمانبر در خرگهٔ 

  ھمانيش ميده پ کریچاپلوس

  روگانهيور بخرگه بگذرد ب

  رانه اويند از سگان شيحمله ب

  یستم در بندگيمن ز سگ کم ن

  یست حق در زندگي نیکم ز ُترک

  ن کنديآتش طبعت اگر غمگ

  ن کنديکِ ديسوزش از امر َمل

   دھدیآتش طبعت اگر شاد

  ن نھديکِ دي َملیاندرو شاد

   تو استغفار کنینيبچونک غم
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  لق آمد کار کنغم بامر خا

  
  ٢٧۶٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ن عقد راي ایسش گشايگفت ابل

  من ِمَحکّم قلب را و نقد را

  ر و کلبم کرد حقيامتحان ش

  امتحان نقد و قلبم کرد حق

  ام؟رو کردههي سیقلب را من ک

  اممت او کردهيام قیّ رفيصَ 

  کنمی میيکوان را رھنماين

  کنمی خشک را بر میھاشاخه

  ست؟ينھم از بھر چین علفھا ميا

  ستيوان جنس کي که حديد آيتا پد

  ید کودکيگرگ از آھو چو زا

  ی شکیيش و آھويھست در گرگ

  زيشش برياه و استخوان پيتو گ

  زين سو کند او گام تيتا کدام

  د سگستي استخوان آیگر به سو

  ن آھو رگستيقيا خواھد يور گ

  
  ١١۴ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  د به گوشم پست پستيگویعشق م

  ستياديتر از صد بودن خوشيص

  ش را و ِغّره شويگول من کن خو

   را رھا کن ذره شویآفتاب

  خانه باشیبر َدَرم ساکن شو و ب

   مکن پروانه باشی شمعیدعو

  ی زندگی چاشنینيتا بب

  ی نھان در بندگینيسلطنت ب

   بازگونه در جھانینينعل ب

  بندان را لقب گشته شھانتخته

  بس طناب اندر گلو و تاج دار
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  نک تاجداري که ای انبوھیبر و

   ُحلَلرونيچو گور کافران بھم

  اندرون قھر خدا َعزK َو َجلّ 

  اندچون قبور آن را ُمَجصKص کرده

  اندش آوردهي پندار پپردهٔ 

  نت ُمَجصKص از ھنريطبع مسک

  ربرگ و ثمیچو نخل موم بھم

  
  ۶٣١ شماره غزل ات،يغزل حافظ

  نش ماستمشکل عشق نه در حوصله دا

  ن فکر خطا نتوان کردين نکته بديحل ا

  
  ٨٣۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 دياين گشت چنان راست نيچنان گشت و چن

  ديد که چنديد مدانيد که چونيمدان

  ديت چرا آب نگشتيديچو آن چشمه بد

  ديش پسنديت چرا خويديش بديچو آن خو

  ديي چراید ترش رويچو در کان نبات

  ديد چرا خشک و نژندياتيچو در آب ح

  
  ٧۶١۴ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  رحمتش بر قھر از آن سابق شدست

  د بدستيآ وجود هٔ يتا که سرما

  د لَحم و پوستيلذت نرویزانک ب

  د چه گدازد عشق دوست؟يچون نرو

  د قھرھايايزان تقاضا گر ب

  ه رايثار آن سرماي ایتا کن

   عذر اوید برايباز لطف آ

   ز ُجوی غسل و برجستیکه بکرد

  
  ١۵٧٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ان َمَخوريافزاغم خور و نان غم

  زانک عاقل غم خورد کودک شکر

   باغ غمستوهٔ ي میقند شاد
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  ن فرح زخمست وآن غم مرھمستيا

   در کنارش َکش به عشقینيغم چو ب

  از سر ُرْبِوه نظر کن در دمشق

  یند ھمي بیعاقل از انگور مَ 

  یند ھمي بیعاشق از معدوم شَ 

  ري پرکردند حماPنیجنگ م

  ريتو مکش تا من کشم حملش چو ش

  دند سوديدیزانک زان رنجش ھم

  ربودیگر ميک ز ديحمل را ھر 

  ه کو؟يمایمزد حق کو؟ مزد آن ب

  ت مزد و آن َتُسوين دھد گنجيا

  گير ري زی که چو خسپیگنج َزرّ 

  گيبا تو باشد آن نباشد مرده ر

  دودیت مش آن جنازهيش پيپ

  دشوی میبيمونس گور و غر

  ن دم مرده باشيبھر روز مرگ ا

  تاش با عشق سرمد خواجهیتا شو

  

* 

  

   : کنمیواِن شمس مو>نا شروع مي، از د١۴٧۵ ۀ گنجِ حضور امروز را با غزِل شمارۀ برنامیبا س1م و احوالپرس

  

 ۵٧۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ميعار شُ حرِ د که ما بَ يد بجوشيبجوش

  ميبجز عشق بجز عشق دگر کار ندار

 جوشد وباP یچشمه از درون م.  ما آشنا تر باشدید چشمه براياما شا.  کندیه ميا تشبينجا موPنا انسان ھا را به دريا

  . م تا بجوشديزيه کوزه در چشمه آب برا کوزيست کاسه کاسه يد، Pزم ني آیم

ن يات، اين آِب حيد اي اجازه دھیعني. ديد، بجوشي بجوش:ميد او را بشنوي دارد تأکید، موPنا سعيبا تکراِر عبارِت بجوش

  . ميرا ما بحِر ع?ئِم عشق، خدا و وحدت ھستيد زياين برکت، از درون شما بجوشد و باP بيعشق، ا
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 ...ت، اختراعات و ي و برکت، عشق، عدالت، خ?قی فراوان:مي شناسیش را مي ھایان و ما نشان ع?مت، نشیعنيشعار 

ن موضوعات اط?ع يه از اي اولیِ ده و باP آمده و گرنه بشر َبَدويزد، از ھمان نقطه جوشي ری ما میروني بیکه به زندگ

  . نداشته

   : کندید مين دوبار تأکيم و ھمچني ھستیيکتاي یِ  ع?ئِم وحدت، ع?ئِم فضایايما در. اي دریعنيبحر ھم 

  . مي نداریگرير از عشق، کار دير از عشق و غيغ. ميبجز عشق بجز عشق دگر کار ندار

   :م، عبارت است ازيف کنيم تعريعشق را اگر بخواھ

 بودن، یکي  و وحدت وینگگاين ياِن اي و بی شدن با خدا و َعرضه و تجلیکي و یاريده شدن از ذھن بعنواِن ھشييزا

  . ِق انسانيرون، از طريدر جھاِن ب فرم، یدر فضا

 حس ینندگي و آفریيباي، با خدا، که بصورِت عشق و ِمھر و لطافت و خرد و زی و وحدت با زندگیگانگين ياما اگر ا

   ؟مي جوشیک چشمه نمي کند، پس چرا ما مثل ی انسان ھا ِصدق مۀ در مورد ھم و شودیان مي و بیو تجربه و تجل

جان، واکنش، قضاوت، ي ھ:و از حرکت فکر، حِس وجودم ي کنیفکر م. ميت ھستي مان ھم ھویِ نکه ما با فکرھاي ایبرا

  .  دھدیبه ما دست م...  و ی، بدحالیخوش حال

ن ي ایده ھاي، فقط پدی جسمیِ اريھش. مي داری جسمیاريھش" م و صرفاي کنین جھان نگاه مينکه ما فقط به اي ایبرا

 را ...ت و ي، حس امنی، برکت، خوشبختی که ما از آنھا فراوانیيت ھايده ھا و وضعيپد.  دھدیا به ما نشان م ریجھان

 آنچه را که جزو مقوPِت یعني، ی توانند جوھِر زندگی نمی جھاِن مادیِ ت ھايده ھا و وضعيم، و چون پدي کنیطلب م

  .ن لحظه، خدا ھم ھستياتفاِق ا. ميزي ستین لحظه ميجه با اتفاق ايستند، ارائه دھند، در نتي نیفان

، ی زندگم، از جنسِ يستياما از جنِس اتفاق ن مين لحظه مواجه ھستيداِد اين لحظه و روي ما با ا:ميگفت" ھمانطور که قب?

  . ستیيکتاي ع?ئِم وحدت و یِ ايِر اتفاق است و دري که زیِ يھمان فضا. ميِر اتفاق ھستي زیِ از جنِس فضا

  م؟ي شوی نمیيکتاي وحدت و یاي از جنِس دراما چرا ما

م و نه با ي شوی میکيم، با اتفاق لحظه يني بی خود را اتفاق لحظه میوقت. ميم، اتفاِق لحظه ھستي کنینکه فکر مي ایبرا

  !.یيکتاي یِ ِر لحظه، نه با فضاي زیفضا

  . ميزي ستیم و با آن مي دھیم، مقاومت نشان ميستي ایناخشنود، در مقابِل آن م

  م؟يم و مقاومت نشان ندھيزيداِد آن نستيم که با لحظه و رويچه کن

   .مي شوميتسل

 ی کند و ما متوجه مید و شرط که ما را از جنِس بحِر شعار مين لحظه ست قبل از قضاوت و بدون قيم اتفاق ايتسل

  .مي نداریگرينش از آن فضا، کار دي و آفریيکتاير از حِس ين جھان غيم که در ايشو

  ن مزرعه پاکين خاک در اين خاک در اير اد

  ميبجز مھر بجز عشق دگر تخم نکار

  کدام خاک؟
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 پاک که تمام یپرورشگاھ. مي ست و ھمه از آن جنس ھستیي خداۀ و مزرعی پاکۀ ست که عرصیيکتاي یمنظور فضا

حبت و عشق، و برکت که چشمه  و میر از تخِم دوستيد، غي ما را در بر گرفته و ما ھم نبایِ فرم ھا، از جمله بدِن خاک

  . مي بکاریگري ست، تخم دیيکتاين حس يو منبِع آنھا ھم

  !.مي کاریر از تخم ِمھر و عشق مي را غیاما متأسفانه ما انسان ھا ھر تخم

   چه؟یعنيتخم کاشتن 

  . دي کاری میذرد، تخم و بي دھی انجام که مید، با ھر عملي زنی که مید، با ھر حرفي کنی که می شما با ھر فکریعني

  . زه ستيارانه و با انگيا بد کاشتن، ھشين تخم خوب ي اوقات، ایگاھ

  .مي کاری می مِن ذھنیِ  عشق نباشد، از فضایِ حال اگر فکر و عمل ما از فضا

   :دي کنی که میھر فکِر لق. دي کارید، تخم بد مي کنی که مینه توزانه و خصمانه ايبا ھر فکر ک

  . دي کاریتخِم بد م ,, ...فتد، مبادا يم بي برای، مبادا اتفاق بدض باشميمبادا من مر,, 

د، ي کاری می و در واکنش منفی با خشم و با لجبازی، وقت) ترس استیجاِن مِن ذھنين ھيمھمتر( دي کاری با ترس میوقت

  . دي کاریتخِم بد م

 حِس وحدت نباشد، تخِم ۀزي، با انگی زندگ خدا،ۀزي که با انگی ھر کاشتنیعني.  ست که عشق آن را نکاردیتخِم بد تخم

  .لق کاشتن است و محصول آن درد است

 یر عشقيِب مردم را گفتن، تخم لق کاشتن، تخِم غيبت کردن و عيغ. دن، رنجاندن، تخم بد کاشتن استيدرد، رنج

 یِ  تماِم خارھاما. مي کاریم، خار مي کاری مینه و دشمنيم، در دلش تخم کي رنجانی را میکي یوقت. کاشتن است

  .ميخودمان را خود کاشته ا

  .دييد؟ بله خواھند روييا خواھند رويآ

  .د و مستجاب ھم شوديک دعا بکنيد ي توانیشما م

 ی می بشر متجلی قلبیِ  خواست ھاۀ که اگر گشوده شود، ھمیي ست نامریرون کانالي بیِ  مادیاياز دل، از قلب، به دن" 

ت قانون جبران و ي و رعایز و حضور در لحظه و ُشکر و سپاسگزاريو صبرو پرھم يِق تسلين کانال از طريا. شود

  ". شود ی، باز میِت قانون مزرعه و قانون تعھد و ھماھنگيرعا

   ...ل کن، ي بزرگ بده، دشمناِن ما را ذلۀل مرسدس بنز بده، خانيا به من اتومبيخدا ,, : دعاھاۀي بر عکس بق

  :ميده شود، بخواھيک دعا که از ته دل، شنيد ي شای شوند ولین دعاھا مستجاب نميا

  .  ستی خوبین دعاي، ا" ضرر نرسد یگرياز فکر و حرف و عمِل من به خودم و به د" 

  . گران ضرر برسانندين به دي توانند به خودم و ھمچنیم مي دارم، فکرھایچون مِن ذھن

م، ين لحظه ھستيم، در اين حال، ما حاضر ھستي در ا. زندی سرمیيکتاي یِ فضاگاِه ياز موضع و از پاک کاشتن يتخم ن

  . ک استيک است، عملش ھم نين فکر، نيم، اي کنی می حس وحدت با زندگیم، مقداري در حضور داریحداقل عمق

ن بد است، ين خوب است، ايا.  کندی میز را به بد و خوب دسته بنديست که ھمه چي نیماننِد بد و خوب کردِن مِن ذھن

   ...ن بد است، يست، ان خوب ايا
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را از موضع يم، خوب ھم که باشد بد است زي کنیت مي که ما بر اساِس منیرا ھر فکري ھم بد است زیخوِب مِن ذھن

  .دن خود به ُرِخ مردم استي آن طرح خود است، کشۀزيانگ.  ستیيخود نما

P و بد استیر عشقيم غ چرخ مردم گذاشتن، تخیُپز دادن، تخِم بد است، حسادت، تخم بد است، چوب  .  

ن ضرر يان اي در جریم، کسي رسانی ضررمیگريم و به دي زنی حرف میگري پشت سر دیم که وقتي کنیما فکر م

  .نه.  شودی نمیزي فھمد، به ما چی نمیست و کسي ما نیرسان

  . رودی شما فرو میِ باPخره به پا. دي کنیخ پخش ميا ميد ي کاری خار میک سرين است که شما در اتاق خود يمثل ا

   :مي کنیم، فکر مي تحرک داری مِن ذھنیِ و بر مبنا چون در ذھن،

ن ي رسد، منفعت ما تأمی نفھمد، به طرف مقابِل مان ضرر میم و کسي انجام دھی در رابطه با کسیاگرعمِل موثِر بد,, 

  . ,,ده ي ھم ندیزيان نقش ما نبوده و چي ھم در جری شود و کسیم

د، ي بکاری مِن ذھنۀيھر چه را که شما از موضع و بر پا. مي بکاریگاِه مِن ذھنيم که از پايامده ايما ن. ستينطور نيا" 

        ".م ي، دگر کار ندارعشق عشق، بجز بجز :ن است کهياِم درد ايدرد بوجود خواھد آورد و پ

  ست؟  يآن دگر کار چ

، فکر و حرف و رفتاِر ما را در جھاِن یيکتاي حِس  که آنی ست، بنحوی با زندگیيکتايوحدت و ، حِس آن دگر کار

  . ستي نمن که در آن یفکر و گفتار و رفتار. رون اداره کنديب

 مثل پول، سواد، مقام، قدرت و نفوذ و ین جھاني ایت ھايده ھا و وضعيم و پديت نشدن با مفاھي، ھم ھوآن دگر کار

ت و حس ي اگر از پول و مقام، حس امنی ندارد ولی اشکالدن به پول ھميالبته رس. گران استيانباشتن و کنترل د

  . ستيتخم بد کاشتن، کاِر عشق ن. دي کارید، ھر لحظه تخم بد مي را طلب کنیخوشبخت

د، ي درد داریادي شما نامتعادل و از کنترِل تان خارج است و مقدار زیِت زندگيت و موقعيحواِس تان باشد، اگر وضع

د و به يد و برگردير اشتباه کرده اي مسید که طيري بپذیبه راحت. ديگر را م?مت نکنيدچکس ينه تنھا خود، بلکه ھ

 یِ  ھایت شدگي و از ھم ھوی مِن ذھنین آموزش ھا شما را از دردھايا. دي موPنا توجه کنیصحبت ھا و آموزش ھا

  . کندین جھان، آزاد مي در ایي و حِس جدایبي و حِس غریمِن ذھن

*  

  .  کندیم خواند که به شما کمک مي خواھی از مثنو رایامروز مطالب

د ي توانی افتاده، کجا اشتباه شده و چگونه مید شد که چه اتفاقيد، متوجه خواھي موPنا خوب توجه کنیِ اگر به آموزش ھا

  .  ديح کنياشتباه تان را تصح

  

  ۵۶١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ن مباش بترس آمِ یچونک بد کرد

  داشد خُ انَ يزانک تخمست و برو

 ی ست که خدا آن را میرا گناه تخميمن مباش، زي خدا بترس و ھر گز ا ازی مرتکب شدی انسان، ھر گاه کار بدیا

  .اَنديرو
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 عشق یِ ، از فضای، رنجاندی، حسادت کردیگران،  فکر بد، عمِل بد کرديا در رابطه با دياگر در رابطه با خود و 

  !. نخواھد افتادیچ اتفاقياط کن، و مطمئن نباش که ھي، مواظب باش، احتیکار نکرد

   !.اندي، خدا خواھد روی را که کاشتیتخمنکه ي ایبرا

ک تکه چوب و مجسمه ي مخلوقات، مثل ۀ که انسان ھا را جدا از ھم و جدا از خدا و جدا از ھمیِب مِن ذھنيشما به فر

گران و خدا ھم  ي، نه تنھا خود، بلکه دی مِن ذھنیبرا. دي کند، توجه نکنی می معرفیر ذھنيک تصويک جسم، يبعنوان 

   :دييک مجسمه در ذھن است، پس اگر بگويک جسم و ي، یِر ذھنيصوک تي

  "!.ست ينطور نيا" . ,,ست ي نیند، مسئله اي بیچکس نمي که انجام دھم ھیھر کار,, 

   ". که از ذھِن من دار کاشته شود، محصولش باداِم پوک استی، ھر تخمیھر بد "

  
  ٠٣۴١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

   سر بجنبد ُدم ُبودیبھر که او 

  ُجنبشش چون ُجنبش کژدم ُبود

  کژرو و شب کور و زشت و زھرناک

   او َخسَتن اجسام پاکشهٔ يپ

  ن بوديَسر بکوب آن را که ِسّرش ا

  ن بودي مستمّرش ایُخلق و خو

  یاريِد ھش که با ِخرَ یحرکت(. ھر کس که بدوِن َسر حرکت کند، حرکت او مانند حرکت ُدم است، مانند حرکت عقرب است

ست، دنباله رو ي و با شعور نی کند اما حرکتش ارادینکه حرکت ميرغم ايُدم، عل"  شود، مث?یده ميراھه کشيبه ب" رد مسلمايصورت نگ

  ).  رسدی نمیيبه جا" ت کننده حرکت کند، غالباي که بدوِن ھدایمانند َرھرو، سالک. است

م ي ھستیکي ست که با خدا یشه حاضر است و آن وقتي و ھمی، َسِر معنویاريَسِر خوِب مان، َسِر ھش. ميما دو َسر دار

   .مي کنی، حِس وحدت میو با جوھِر زندگ

 ی برایم و فقط آن را بعنواِن پلکاني کنی لحظه را انکار میم، وقتيزي گریم و  از آن ميزي ستین لحظه مي با ایاما وقت

ن لحظه به ي در ایم، وقتيني بیا بصورت فرم و بصورت اتفاق من لحظه ري ایم، وقتيني بینده معتبر ميدن به آيرس

  .  ست، ُدم استید که َسِر مِن ذھني آی بوجود میم، َسري کنی میم و حِس دشمني کنی نگاه میکس

  . د، ُدم آن در امتداِد سرش قرار دارديبه مارمولک نگاه کن

ل شده، بدوِن ي تشکی از جوھر زندگیيو حِس جدا ھا و دردھا یت شدگي ھم ھویک ِسري، که از یھر کس با مِن ذھن

  .  جنبشش مثل جنبِش عقرب است.  کندی حرکت نمیِاراد.  جنبد، ُدم استی حضور میاري و ھشی زندگۀَسِر زند

  . ديد؟ به خودتان نگاه کنيقبول ندار

  .ديگر نگاه کني دید، به کسي کنیخودتان را انکار م

 کند و یبت و حسادت مي گزد و غین و آن را مي زننده، ایِ  رود و با حرف ھاید که آشکارا راه ميدي را دیکي یوقت

  . ش زدن دارديدن و ني ست که مرض گزی شود، ھمانند عقربیک و رنجش ميباعِث تحر

  . ، مثل جنبش عقرب استین آدميجنبش چن
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  . ش زدن استي کارش نناک، زشت و زھر ، کندیند و کج حرکت مي بی نمیکيعقرب، در تار

   چه؟ یعني رود و شب کور است، یه عقرب، کج مي ھم شبیمِن ذھن

نده و مضطرب ي ترسد و نگران آی کند، دائم میند نگاه مي بی که نمی رود و با چشِم ذھنی ذھن راه میکي در تاریعني

 یرا آلوده و ب، جھان ی َزھِر مِن ذھن. آزاَردی زند، میش ميگران را ني، دناھنجار رفتارِ افکار و گفتار و با  .است

   :دينيد ذھن و فکر و اتفاق و خودتان را ببي توانید، مي ناظر عقب بکشیِ اريشما اگر در مقاِم ھش.  کندیسامان م

  ؟ " کنم یمن چه م" 

 که دوست یيزھايد و چيرون باشي و بی و مادی جسمیِ ت ھايده ھا و وضعيت و وابسته به پدي در ذھن و ھم ھویوقت

 یج و منگ و دنگ، خود را در آنھا گم مي و دِل شما شده باشند، گیت دارند، مرکِز فرماندھيار اھميتان بسيد و برايدار

  .  در حاِل وقوع استید چه اتفاقي شوی که متوجه نمید، بنحويکن

  . کندی می به ما معرفدل، خود را خدا، یزندگ

  .سر استيوا دارد، م که در دل مأیاريق ھشي، از طریِت زندگي به خدا، به جوھر و ماھیدسترس

 دل، ی ما شود، بجاۀت کنندي شده، مرکز و دل و ھدایکي ی جھان مادیده و با وسوسه ھاي بری از زندگی مِن ذھنیوقت

 یگر، حتي دی ذھنیِ  کند، نه تنھا من ھایيست، فرمانروايبا نيش زي که خود  و مردم را دوست ندارد و کارھاین ذھنيا

 گذارد، ی چرخ آنھا میِ  ورزد و چوب Pی و زنده به حضور حسادت می به زندگ زندهیِ به عارف، به انسان ھا

  .  کندیجاد مي گزد و درد ای کند، آنھا را میانکارشان م

  .  شودی آدم، در پوسِت آدم ظاھر مۀافي در قی، حتی مِن ذھنیِ  و َزھرناکیزشت

  م؟ ي کنیا مثل عقرب عمل ميم، آيما به خودمان نگاه کن

  .مي ُپر َزھر و ُپر درد ھستیِ مِن ذھن. ميه عقرب ھستيستند، پس شبي دست و زباِن ما آسوده ناگر مردم از

  . ميتسل ست؟ با یافتنيپس بعکس، حضور چگونه دست 

  . ن لحظهي و قبوِل اتفاِق ایزه و با آشتيبا عدم ست

 توان قدم به ی میاري ھشی و آگاھرت و دانشي با بصیعنيست، ير فعال نيا غي ی و خنثی منفیم که واژه ايتنھا با تسل

ده شدن از ييق زاي حضور از طرۀ زندیاريبا رھا کردن تمام تنش ھا و تضادھا و آزاد کردن ھش.  نھادیيقلمرو خدا

د ياد گرفته و در آن افتاده اي که یيد از تله ھايرد، باي گی خود شما صورت مۀلي که فقط بوسی فکری جسمیاريھش

  . دييايرون بيب

ن ي آزردِن ایِ  را که ھمواره در پیباطن و سرشت  چه؟یعني. بکوب را که ُدم و عقرب است، ین َسري ا:ه شماخطاب ب

  . و آن است، سرکوب کن

. به خودت نگاه کن و عقب بِکِش،  کنیيگران را شناساي آزردن خود و دۀ ھا و نحویت شدگيھم ھوب که ين ترتيبه ا

   :راينداز، زياز کن و نوِر حضورت را به اوضاع بحِس موافقت کن، فضا دار باش، فضا را ب

   . ستیآزاد = یيشناسا

  . ش زدن استي عقرب و نیِ ست؟ ِسِر عقرب، ھمان ُخلق و خويِسِر عقرب چ
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 که ینه و رنجش و ترس و اضطراب، به ما ثابت نشده و تا زماني درد و کیِ  عقدھایِ  که عدِم لزوِم نگھداریتا زمان

  .نه. ؟! توان تخِم عشق کاشتیم" ا واقعاين نرفته، آير ما از بگران ديل به آزار ديم

گران ين است که با شناخت دي ایم براي کنیگران ھم نگاه ميم و حواِس مان به خودمان است اگر به دي کشیعقب م

  ! ".دي نکنانتقادد يي گوی چرا شما م: پرسندی ھا از من میليخ. " ميخودمان را بھتر بشناس

 نگاه و انتقاد کند، حِس ِمھر یيکتاي و حضور و یگاه عشقياگر انسان از پا. ار مشکل استيتقاد کردن بسنکه اني ایبرا

گاه حرکت ي ست و از آن پای که خود گرفتاِر درد و مِن ذھنی کسی رنجاند ولی که در آن است نمیرشيو لطافت و پذ

   تواند انتقاد کند؟ ین آدم چگونه مي کند، ای ست و قضاوت میيبجوي و عیابيب ي و عیريراد گي کند و دنبال ایم

  .ستيک نير مثبت و نييجاِد تغي ای، برا) ناخودآگاهیحت(انتقاد او 

 یزه بر نمي و صلح از م?مت و ستی کنند، خوشبختی ست که به ذھن خطور میي فکرھاۀجيانتقاد و م?مت، در نت

  !. ميدھر ييد خود را تغيم، اول باير را دوست دارييزد، اگر تغيخ

در .  تواند سلطنت کندی می شوند، صلح و خوشبختیب است، خوب و بد ذوب ميب است، آشوب غاي ذھن غایوقت

  . ل کردي تبدیط رشد معنوي را به شرایطي توان ھر شرای آرام و فاقد تنش میيفضا

  . مين بھتر است انتقاد نکنيپس بنابرا

  .  محو شده باشندشکل و نام یھاالگو در ذھن فنا شده باشد، من" نکه واقعايمگر ا

م، ي زنده شده باشی و فضاداریيکتاي یِ  صفت، به فضایِ د شده باشد و در وراير، ناپديت گرفتن از فرم و از غيھو

   : ستیيار کوچک و جزيدر آنصورت ھم انتقاد بس.  دھدی را ھمان فضا به ما نشان مراهآنموقع ھم 

 بھتر شود، اما ینطور کنين قسمت را ايد اگر ايم شاياما اجازه بده که بگو ی کنی خوب کار میلي،، پسرم، دخترم، خ

    ... کار تو ھم خوب است ،، 

   : فرق داردی، با انتقاِد مِن ذھنیي و وحدت، انتقاد با چشم و زباِن خدایيکتايانتقاد از موضع 

   ...,, ستين کاِر تو نيا" اص?، یرياد بگي یخواھي می، کی، ُعرضه نداری، عقل نداریستيبلد ن" تو اص?,, 

  .  ستینھا َزھِر مِن ذھنيا

   :مي مواظب باشیليم، خيدي نرس( آنجا ) کنم که اگر ما ھنوز به یشنھاد ميمن پ

 شوند، بلکه واکنش نشان ینصورت مردم نه تنھا عوض نميست؟ چون در اي نینيب بي و عیيب جويا انتقاد ما عيآ" 

ت شما، يد اغلِب مردم در واکنش به عقربي عقرب را داشته باشۀصياگر شما خص.  کنندیداده و حاِل ما را ھم خراب م

  ".  کنند یمار شده و شما را گرفتار م

 یزرنگ.  ستیزرنگم، ي برویيکتاي یِ م و به فضاي گذارد ما تخم عشق بکاری که نمیگر از اشکاPِت مِن ذھني دیکي

  .     کندی نکوھش ماري را بسیموPنا زرنگ.  مردم ارزش استیبرا

 کند یت نمي کند، قانون جبران را رعای گفتار و اعمالش می ھم دروغ قاطیاما مردم، آدِم حاضر جواب را که مقدار

  :  دھندی خود قرار می کنند و او را الگوی میست، کار ُکشته و با ُعرضه تلقيو منصف ھم ن

       .,, زرنگ باشه ید در کاِر بازار مثل ف?نيآدم با,, 
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  ٢٠۴١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو 
  بخت و َمحرمستکيد او کو ندان

  س و عشق از آدمستي ز ابلیرکيز

 در یيکتاي یِ کبخت و َمحَرِم خداست، با فضاي که نیھر کس ، باشدی و َمحَرِم اَسراِر الھیقي که سعادتمند حقیھر کس

  . استطان و عشق از آدمي از شیرکيو ز ی داند که زرنگیم، ) و درد داردنه آنکه ھنوز در ذھن است(مراوده ست 

س اند و يراث خواِر ابلي پوشانند میرکانه مي را با مجادله و مناقشه و رفتار و اطوار زیقتي کنند و ھر حقیه مي خود تکیآنان که بر زرنگ(

  ). بھره اندیاز دولِت عشق ب

  .ندي بی عشق، ممقابلِ ده ست که آن را در ي نکوھی به حدیرکي و زین زرنگي موPنا ایبرا

  !. ست  ,,یروش ھرشتر بھتر و به يھر چه ب,,  یِ  برایمِن ذھن

  .، قسمِت حضوِر ماستآدمطان در ماست و ي شۀندي، نماید که مِن ذھنيريشما در نظر بگ

  :ب کهين ترتيبه ا.  کندیم نمي حضور که خداست، تعظیِ اريطان به آن ھشي شۀندي، نمایمِن ذھن

  . شودی وارد ذھن میاريھشـ 

  .  رودی شود و به خواِب آنھا فرو می میکيت و يم ھو ھین جھاني ایِ زھايبا چـ 

، یدار شده و در انگشت شماراني بی از آدم ھا تا حدودی، در بعضدرد ۀلي، بوسی به تله افتاده در مِن ذھنیِ اري ھشـ

  .  استخوابشتر انسان ھا ھنوز در ي در بیدار شده، وليب" کام?

  ل کجاست؟ست، مشکي دھد که مشکل چیدرد به انسان نشان م

  .م و نه در خواِب توھمات ماندني زنده شدن به شعور و به عشق آمده ایم که ما براي شویکدفعه متوجه مي

ت خود که حضور است ي آدمۀم و به جنبي کنی ھا را رھا می ھا و دلبستگی آن وابستگۀارانه ھميکدفعه آگاھانه و ھشي

  .د شده آزای ذھنیِ  که از ُفرم ھایاريم، ھمان ھشي گردیبرم

 کند، یم نمي تعظی متعالۀن باشندي به ای مِن ذھنین آدم است، ولي خود قائم شده، ھمی، که روی خالص، زندگیاريھش

   :ادعا ھم دارد

   :,,طان ھستم ي شۀنديمن از جنِس آتش و درد و باPتر از تو، نما,, 

 قائم من، بر ینخورده و صفر نشده باشقل ي، صی ھا پاک نشوین است که اگر تو از نا خالصيِت من ايکار و مأمور

  . شوم( فضا آن )، مانِع رفتِن تو بهیباش

   :یرکيتذکرات و اظھارات موPنا در رابطه با ز

   آمد در بِحاری َسّباحیرکيز

  ان کاريست او پارقَ د غَ ھَ کم رَ 

 ی کنند کمتر کسیشنا ماھا ي که در دریان کسانياز م. اھاستي، در دری در َمَثل، ھمچون شنا کردن نا واردیزرنگ

  . شوندی کند و عاقبت غالب آنان غرق میدا مينجات پ
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انوِس يست، بدوِن آب و غذا در وسِط اقياد بلد نيک نفر که شنا ھم زيد، يفرض کن. ست) یانورديشنا، در( ی، ُسّباحیرکيز

.  َرَھدی نمیعني، ھدکم رَ .  دھدلومتر از ساحل فاصله دارد، رھا شده، بخواھد با شنا خود را نجاتير که ھزاران کيکب

  .  کارانِ يغرقست او پا

 و با شنا، بخواھد از بحار از ی ست که با زرنگی بناِم مِن ذھنین جھان مانند باشنده اي در ایرکيگر، زيبه عبارِت د

 یِ  غذاھات وي و ِخَرد و حِس امنی و آزادی و رستگاریکران، عبور و خود را به ساحِل نجات، به خوشبختي بیاھايدر

  .     ؟! رسدیا مي آی، به خدا برساند، ولیيکتاي یخوب و به فضا

  ".  رسد ینم. نه "

  .  تواند بَِرَھدی ھم میر، بدون غذا، بتواند با شنا به ساحل برسد، مِن ذھنيانوِس کبياز وسِط اق"  واقعایاگر کس

  .   مي کاریق نم عشیِ م، از فضاي کاری، تخِم بد میرکيم که با زي شویپس ما متوجه م

  نيبر و کت را رھا کن کِ ِھْل ِسباحَ 

  نياست ايست جو دريحون نيست جين

، نه رودخانه ست و نه ی که در آن سرگرم شنا ھستیرا آبي را ترک بگو، زینه توزي را رھا کن و تکبر و کیشناگر

  .استيبار، بلکه دريجو

  ست؟ ين چي، ِکبر و کینه توزيتکبر و ک

  .  خواھد خود را بزرگ تر جلوه دھدی ُپر درد و رنجش که ھر لحظه ھم می من. استمن نه و ين، ھمان کيِکبر و ک

  :ميحاP به خودمان نگاه کن

ن ي؟، اما ا!ميم و به ساحل نجات ھم برسين را حفظ کني، ِکبر و کیم با زرنگي خواھیا ميانوس رھا شده، آيدر وسط اق

  !.ت سیانوسياق ست،ي نیيکه جوي بار)رودخانه(آب 

  .؟"ا نه يد، ي را رھا کنیرکي دھد که زیاد ميبه شما " ن آموزِش موPنا، واقعايا اي دانم، آیحال من نم" 

  پناهی ژرف بیايوانگھان در

  ا را چو کاهيد ھفت دريدر ربا

 یاين دريا نجات در ۀليوس(.  بلعدیا را مانند َپِر کاه فرو ميکران است که ھفت دريق و بيار عمي بسیيايا، دريآن، در

  ). ستیقيژرف، تنھا عشِق حق

 پناه آنجا رھا کنند، تنھا ی را تنھا و بیاگر کس.  رسدین نميلومتر عمق، پا به زمي  ک ست با چھار پنجی ژرفیِ ايدر

  .  رسد، خداستی که به داِد او میکس

  است؟ين کدام دريا

 ِکشد و ی را مثل کاه، بخود مین جھاني، تماِم دانِش ای مادیِ اھاي که تمام دریبا آنچنان گستره ا".  ست یيکتاي یِ ايدر" 

  ". چکاره ست ي ھ( آنجا ) تو یدانِش ذھن. "  بلعدیم

  . استچ يھ، یيکتايانوِس ي ما، در برابِر دانِش اقیِ  که دانش ذھنیبراست

بور کرد و به ساحِل  عیانوِس زندگي توان از اقی رسم، با شنا نمی نمیي خودم به جایِ من با عقِل ذھن " :دييشما بگو

  . دينجات رس
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 و منن و درد و ي گذارم، کیر پا مي کنم، ھر لحظه قانون جبران را زیزه مي و با مردم ستی ھر لحظه با زندگیوقت

  .  ستیرکيِن زين عي را طلبکارم، ای زندگی دارم، ولی اندازم و نگه می، نمی اَبدی زندگیِ رنجش ھا را در ِازا

 ی بگذارد ولی و وقت و زحمِت Pزم را در رشته ایست انرژي که حاضر نیکس. نطور استي ھم ھمیدر جھاِن ماد

  . بردی نمیي کند و البته راه و کار، به جای میرکي خواھد، زیوه اش را ميم

   ُپرسند، دانش و مدرِک تو کو؟ید من دکتر ھستم، مي برود و بگویمارستانيرد و به بيپلم بگي دید که کسيفرض کن

  .حاP، خواھم گرفت : دھدیپاسخ م

  .... ین، تا دکتر شويبرو دوازده، چھارده سال درس بخوان و دوره بب"  نه، فع?:ندي گویم

          .,,د يش را ھم به من بدھيايد و مزايرين اZن مرا بعنوان دکتر بپذياز ھم,,  :ميي گویما م

  ".   ِر پا گذاشتِن قانون جبران است ين زيا" 

  واصھر خَ  بود بَ یعشق چون کشت

  ?صد اغلب خَ وَ د آفت، بُ وَ کم بُ 

 شود و یب ميند، کمتر گرفتاِر آسي نشی مین کشتي که در ایکس.  نجات استی بندگان خاص خدا مانند کشتیعشق برا

  .ابدي ینجات م" غالبا

  .  شودی کند و دست آخر غرق می شنا میيکتاي یِ اي، در درمنبا .  زرنگ استیمِن ذھن

 یِ گرفتارند، گرفتار.  ھا، غرق اندینه ھا، ترس ھا، اضطراب ھا، در سرَدرگميسان ھا در رنجش ھا، ک از انیليخ

  .  ماستی درونیِ  ھای ما انعکاِس گرفتاریِ  مادیِ  ھایست و البته، گرفتاري دو تا ھم نیکيشان 

، در ی و درونی ذھنیِ صه ھاين خصيا. مينه و رنجش را جمع و پرورده اي و کی جدا، افکاِر منفیما در دل، از زندگ

شرفت ي کنند، در کار پی می رنجند، دوریجه مردم از ما مي کند و در نتیگران بروز ميرون آشکار و در رابطه با ديب

  ..؟!،،نطور است يِت من اي چرا وضع,, :مي پرسی کنند، از خود میم، از کار اخراِج مان مي کنینم

  ".  دروِن ماست یِ  آلودگروِن ما انعکاسِ ي بیِ  ھایآلودگ" البته، 

 یِ برا. رون، انعکاِس درون استيشه بيھم. روِن شما خراب است، نشان از متعادل نبودِن دروِن شماستياگر اوضاِع ب

  :مثال

ز ي، سواحل آنھا تمیابان ھا، اماکِن عموميد، اگر خينيابان ھا، سواحِل کشورھا را ببيد، خيا راه بروي دنیِ شما در شھرھا

اگر آشغال ھمه جا را گرفته و .  شودیرون منعکس مي آن مردم دارد که به بیِ باي از دِل صاف و پاک و زاست، نشان

ز نگه ندارند، نشان از ي خود تمۀابان ھا را مانند خاني و ساحل ھا و خیزباله ھا را ھمه جا پراکنده کنند، اماکن عموم

  ست؟يچاره چ. دروِن آلوده شان دارد

ش را يت پاک نگه داشتن درون خويد مسئوليھر انسان با. شتِن دروِن ھر فرد، با خوِد اوستِت پاک نگه دايمسئول

  . ستدي  خود بایِ  پایشه و ھمه جا روياموزد که ھميرد و بيبعھده بگ

  .ن، درون را پاک کنيرھا کن کبر و ک

  !.ند شنا کني گویانوس انداخته و ميخ?صه، ما را وسِط اق

  ؟یکدام ِکشت!.  نجات، فراھم استیِ ک کشتيدار شدِن ين لحظه، امکاِن پدي و ا" ،، فورامياگر بخواھ،، 
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   ".یيکتاي یِ فضا " یِ  ِکشت

 شود، یدار شود و بتواند داخِل کشتي عشق بر او پدیِ اورد و کشتي شانس ب... و یيانوِس درد و تنھاياگر رھا شده در اق

  . بر آن راه دارندخواصما فقط  عشق، در دسترس ھمه ست این ِکشتيا.  کندیدا مينجات پ

   چه؟یعنيخواص . دي خواص باشۀد در ُزمري توانیشما ھم م

Pستي ن...ع داشتن و يا مقام رفي، یلي تحصیخواص، به سواد داشتن و به دارا بودِن مدرِک با .  

  . اندرفته ( یيکتاي ) یِ به فضا) ذھن( یِ از فضا ھستند که یخواص کسان

 بھتر شتريبدنباِل ھر چه ، ھر لحظه قانع اند، خشنودند، ز کرده انديپرھ و ناخت خود کوشششدر . دردھا را انداخته

ا ين دنيِز ايچ چيدل آنھا به ھ،  ندارندیتعلقات،  کنندی ذھن شان را وقف می و ع?قه ھای وقت و س?متیتمام. ستندين

  .  که به رھروان حضور دارندیست مگر عشقيوابسته ن

وانات ي و حیاھي گی گونه ھای مردم و موجودات و مخلوقات، تمامی به تمامیژه و خاص، خدمتين افراِد ويحضور ا

 از خواص است ین آدمي و چنفه و خدمت به خداوند استيق، مشغول انجام وظي عمی با عشقیاو در ھر سطح. است

  . سواد باشدينکه بيولو ا

  .  را دارند اما جزِو خواص اندیي در حِد ششم ابتدایواد ھستند که سیي گنِج حضور، آدم ھاۀنندگاِن برنامين بيدر ب

  . غرق در مسائل اند. کنندی باP ھستند اما گنج حضور را دنبال نمیلي مدارِک تحصی ھم ھستند که دارایيآدم ھا

  . اص?ح کردن جھان را ھم دارندینھا ادعايا. ض و فکرشان مغشوش و در توھم انديحاِل شان زار و بدِن شان مر

  .،، کردم ی توانستم اص?ح کنم، اول خودم را اص?ح میم اگر ,, :!ندي گویه خودشان نمب

  ! ".          کنندیمردم چرا باور م" 

خود خود را معطل يوقت را تلف نکن و ب. "  ھمه آماده ستی عشق و وحدت، برایِ ، فضایيکتاي یِ  فضایِ پس، ِکشت

  ".  شد یيکتاي یِ  فضایِ  توان وارِد کشتیم نی مِن ذھنیِ نکن، چون با الگوھا و روش ھا

  .شه در دسترِس ماستي، با خدا، و ھمی با زندگیيکتاي حِس یعنيعشق 

 یيکتاي یِ فضا. ساحل ندارد" اص?. دايق است و ساحِل آن ناپيار عميد که بسي کنی شنا میانوسي، در اقمنپس، شما با 

  . ساحل ندارد

نگذار " . ت گوش نده ي، به حرِف دردھای ذھنیِ به حرِف الگوھا. یرون بَِپرين است که از ذھن بيچاره ات فقط ا" 

  .ستياز موضع واکنش تخم نکار که آن تخم عشق ن. واکنش ھا تخم بکارند

  . ستیست و خ?ص قطعي نیچ آفتيھ. ستيآفت ن د آفت،وَ کم بُ 

  خر بِ یرانيفروش و ح ِب یرکيز

  ظر نَ یرانيّنست و ح ظَ یرکيز

 شھود ی به معنرتيح است و ُگمان  ۀ به منزلیزرنگرا ي کن، زیداري خررتيح آن یِ و به جارا بفروش  یزرنگ

  . یباطن
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 از ی که ناشیرتي حیکي تواند داشته باشد، یرِت انسان دو منشاء ميح. ش استير ناقص خوي و تدبیيه بر عقل جزي، تکیرکيمنظور از ز(

).  علم و معرفت استۀديي که زایرتيرِت دوم مورد است، حينجا حيست و در ارت، مذموم اين حيا" جھل و عدم شناخت است که مسلما

   :پس

. ن دو تفـــــــاوت ھستين ايو ب.  خام و زندهیِ  زندگیعني، َنظر فکر، از جنِس ذھن و مفھوم است اما یعني َظنّ 

  . بفروش.  را بدهیرکين، زيبنابرا

  . دي بخریرانيد و حيد، کنار بگذاري را بدھیرکيد و زيِش خود قضاوت کنيو منصفانه، پ" د واقعايشما حاضر

  !:عجب : انگشت به دھان ماندنیعني یرانيح

  !. رت و در شگف امي، در کار است و  من در ُبھت و در حی ایزدي موزون، قانون ای، آھنگیاصول

 کند، یز اداره مين و مرا نون ھا کھکشايلي را که بی کار کرد و شکوه و اُبھت و اقتدار کارخانه ای توانم چگونگینم

   .ان کنمير و بير و تفسي خود، تصور و تعبی جسممحدودِ شه و پنداِر يبا عقل و اند

  .  کندیز، کار ميز و ھمـــــــه چي ھـــــــر چیِ ن اصل فرايا. چکاره ستي ھعقِل آن و یمِن ذھن و ن منيا

  . کندین لحظه از شما عبور مي ایزندگرد و روِح ي گیم را نی عبوِر زندگیِ رت، جلوين ُبھت و حيد، اي شورانيحاگر 

   چه؟یعنيتوکل دارم، .  غلط استیعبارِت توکل داشتن ھم تا حدود

  ".ست ينطور نيدر اصل ا. " مان داردي اخدا دارم که به منک ي یعنيتوکل دارم 

. مي داریعقِل زندگم، ي نداری ذھنعقِل منِ م که ي ھستی در حالتیعنيم، ي کنی میراني ما حِس حی وجود ندارد، وقتی من

ت و ِخَرد و يبا خ?ق.  سازدی مان را باردار می کند و فکرھای از ما عبور میم و ِخَرِد زندگيبعنواِن تماشاگر، ساکن

  .  دھدیرون مان را نظم و سر و سامان ميزد، بي ری که به عمِل مان میبرکت

  .ديزرنگ نباش :موPنا گفت

  .مي کاری تخم مھر حال و در شهيھم یعنيم، يني آفریحال مشه و در ھر يپس ما ھم

 یِ م، با دست ھاي باشیم، اگر از جنِس زندگي کاری تخم می مِن ذھنیِ  با دست ھایگاِه مِن ذھنيم، از پاي باشیاگر مِن ذھن

   .مي کاری، خدا، بذر و تخم میزندگ

  

  ١٨٢٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
  تن شده تن فکرت و گفتن شدهی از تو خاکیا

  ب آبستن شدهيبس صور در غوز گفت و فکرت 

  . مي ھستیاريم؟ ما ھشيما چه ھست

ل داده يده و تِن ما را تشکي، ملکول ھا به ھم چسبی، خاک) ست، خاک استیيايميتِن ما مواد ش( یيايمي مواد شیِ ارياز ھش

  .  تواند فکر کندین تن مي ایعني شده، فِکَرت به ليتبد نمانده بلکه یيايمين تن فقط مواد شيا. اند

 ین گفت، تخم مين فکر و از اياز ا.  کندیان مي آورد و بی کند، فکر را به زبان میم، مغِز ما فکر ميما مغز دار

  .  کندید و ُرشد مي آیب، بوجود مين تخم در غيم و ايکار

  .  شودید، خلق مي آید، ھمان بوجود مي کنیھر چه که فکر م
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  : مييم و بگويم، تماشا کنيشد فکِر ھرزمشغوِل  یوقت. ميم، فکِر لق نکنيگفت

  . دي کنید، َخلَقش ميري بگی را جدیھر فکر. "رم ي گی نمینھا فکر است و من آنھا را جديا. نه" 

  . دي زای میروز، ب آبستن شدهيدر غ

  . ستيک نيد که ذاِت خدا ني تواند بگویچکس نميھ. ک استيست؟ نيا نيک ھست يا ذاِت جھان نيآ

   خلق کرده؟ یضي مریک است، ما را براياتش ن، خدا، که ذیا زندگيآ

،  ,,! دارمیمن ھم دارم، من چه فرق"  سرطان داشتند، حتمای و ف?نی، ف?ن!مبادا سرطان داشته باشم ,, :ميي گویما م

  .؟"! ست ینھا چه تصورات و افکاريا"   ...

ست بلکه ي نی در خدمِت زندگدرداما . کندجاد ي خواھد درد ای، میمِن ذھن.  ستینھا فکِر لق، فکِر ھرِز مِن ذھنيا

  . ميدارشوي درد بۀليست بوسيم، Fزم نيار باشياگر ما ھش.  ستیدشمِن زندگ

ن يد ھم نابود کنند، ايدار و شاين ب?ھا ما را بيم و اي شویخودي بیم و دچار ب?ينکه فکِر ھرز کنيم قبل از اي توانیم

  . ميذرم، بگيري نگیم و جدي کنیيافکار را شناسا

  !.ميجاد کرده اي خودمان ای که خودمان برایيھادردم؟ ي تحمل کندردم ي توانیم و چقدر مي دارمقاومتمگر ما چقدر 

  یافسردهک اَ ي است لی معنیا پروردهیھر صورت

   شد کنون آغاز را روشن شدهیصورت چو معن

جاد آن نقش يخودتان در ا" خ داده، حتما شما رُ ی که براید، ھر اتفاقيني بیرون که مي بی، ھر نقشیشما ھر صورت

  . ديداشته ا

ک فکر لق کرده و آنقدر تکرار يل به ي را گرفته و تبدی زندگۀ زندیِ  بوده اما شما، انرژی معنۀ اول، پروردۀپرورد

  .؟!ن از کجا آمدهي ا:دي پرسی و بد در آمده و اZن می منفیداديرون بصورت رويد که در بيکرده ا

  د؟ يد، چگونه فکر را بوجود آورده اي کرده اخوِد شما فکر

ت ي و آرامش و خ?قی و شادیِت زندگيفيد صرف زنده بودن و کي توانستی بود و می را که از جنِس زندگیاريآن ھش

  .؟!چرا!. ديل کرده ايد، به فکِر لق و َھرز تبديو خرد کن

  ".؟ !استن درست يا ايآ. " ,, کنند ینکار را ميھمه ھم ,, :دي دھیپاسخ م

ت و يذھن.  وجود نداردی رحم تر و فاسد تر از افکار عمومی بیيوPيچ ھيھ " .ميم دنبال ھمه نرويت داريما مسئول

آثاِر فرا تر از فھِم عموم به باد .  دھدیج مي را ترویانگي کند و می مردم، نبوغ را نابود و ابتکار را خفه مۀافکار تود

  ".  شود ی گم میان فراموشابيا در بي شود و یمسخره گرفته م

  .  کندیاشتباه م"  رود، حتمای که بدنبال جمع می ست و کسیک کاِر فرديدن يبه حضور رس

د، تمرکز و حواِس تان ي کنید نميد، تقلي شویگر عارفان، دنباله رِو مردم نميا دي موPنا یشما با استفاده از آموزش ھا

  .          ل شودي حضور، زنده و تبدیِ اريبه ھش تان، ی ذھنی جسمیاريبه خودتان است، تا ھش

  .  ستی معنۀ، پروردی، ھر صورتیپس، ھر نقش

  خي و آن کس نداند اصل یند کسيخ را اگر بي

  ظن شدهیخ بيد کآخر آب شد در اصل يچون د
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  . خ از آب درست شدهي شود که یخ آب شد متوجه مي یرا نشناسد، وقت) آب(خ يند و اصل يخ را ببي یھر کس

نه را يد، کي کشیرون مينه بي به تله افتاده را از چنگاِل رنجش و از کیِ اري شما ھشیوقت.  ماستیِ ھادرد ما، یِ خ ھاي

  . دي شویِخ منجمد مي شود، متوجه به تله افتادن آب در یخ رھا مي که از ید، مانند آبي اندازید، رنجش را مي بخشیم

  استود صورت با مکن کو تار و پُ يشه جز زياند

  حسن شده اَ یحسن تند ھر صورت اَ یا شهيز اند

  .  حضوریِ د؟ از فضاي آیبا از کجا مي زۀشيبا بکن، اندي زۀشيفقط اند

  .دي آیک بر نميبا و ني زۀشي دردناک، اندیاز مِن ذھن

  :ديشه داريشما دو تا منبع اند

  . رون استي بیِ ا و افراِد جھاِن مادت ھا و دردھيده ھا و وضعيت شده با پدي، که مِن ھم ھو دردناکیمِن ذھن ـ

 یکيد که يفرض کن" مث?.  کردنیه تلقيدن و آنھا را سرماي به دردھا چسبیعني  چه؟یعني با دردھا یت شدگيھم ھو

  .  شودیجه حضور آگاھانه صفر در صد ميست درصد ھم درد دارد، در نتي و بیت شدگيھشتاد در صد ھم ھو

  د؟يبا آفري زۀشي توان اندی مدرد و یت شدگي صد ھم ھوا با صفر درصد حضور و صد دريآ

 و واکنش و قضاوت ھا و بد آمدن ھا و تنفر، محصول و ینيب بي و عیت و حسادت و بدخواھيّ نه و منيرنجش و ک

  ؟باستي زۀشي اندیِ بازدھ

د ي شما اول بایعني. ديايد از حضور بي ھا بایکين نياک، مد شده، اما يک، کردار نيک، گفتار نيعبارِت پندار ن. نه

د، بعد از آن منبع ي برویيکتاي یِ د و به فضايل کني زنده و حاضِر حضور تبدیِ اري را به ھشی ذھنی جسمیِ اريھش

  .  شودی میک، به ذھن و به زبان و به رفتار جاريبا و ني زۀشيخودبخود اند

  .با مکنيشه جز زياند : کندی مان میادآوريموPنا 

  ".  توانم ینم " :دييبگو. ديم شويد، تسليبا کني زۀشياندد ي توانیاگر شما نم

 توانم را یدانم، نمي نمۀستند کلمي اغلب مردم قادر نی دانم ھم واژه اند و جزو زبان و فرھنگ اند ولی توانم و نمینم

  . بکار َبرند

   . کندیه ما کمک م بیاگر عقِل مان نرسد، زندگ.  رسدیعقلم نم.  توانمینم، م ھستميتسل :ديي بگویبه زندگ

  . زال استي Pیِ کتا ھست که منبع انرژي و یتناھي Pیِ يفضا، ود صورت استبا مکن کو تار و پُ يشه جز زياند

  .جاد اول استيشه در واقع َخلِق اول، اياند.  شودید ميک تولي نۀشيد، انديباش( آنجا )اگر شما

  . ستيھم جسم ن"  تمامای تواند جسم باشد ولیشه مي اند

 یِ شه، طرح و نقشه اش را کامل رويزد و بعد بصورت اندي ری را طرح میمعمار ابتدا در درون خود ساختمان" ث?م

   :ديگو ی کند و سپس نقشه را بدست کارگرھا داده و میم ميکاغذ ترس

  . ديد و ساختمان را بسازيکلنگ بزن، دياوريآھن و چوب بِل Pزم، يوسا

  .روني بتي و واقعشه ستي اندیيکتاي یِ فضا
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ادتان ي ید وليني بیرون ميشما ساختمان و نقش را در ب. نقش است، ود صورت استبا مکن کو تار و پُ يشه جز زياند

  .شه بودهي اندینھا موقعيرفته که ا

د که مادرش يرون زشت است، بدانين صورت در بين نقش، ايشه چه بوده؟ اگر اي مادر آن اند:ديحاP از خودتان بپرس

  !.  شما بودهیِ ھادرد بوده، مأخذش، یمِن ذھن

  .  با، صورت احسن شدهي زۀشياز اند

  د صوريآی نظر آن جنس می کاندازیزان سو

  د صور اشکال مرد و زن شدهيپس از نظر آ

 یِو مِن ذھنيه را به دي خاِم اولیِ ا زندگي. دي کنیشه ميد، پس انديد خلق نکني توانید، نميد، خالق ھستيشما از جنس نظر

آمد و حاصل، صورت ھا زشت يد، که پي آوریت در مي آن را به واقعیِ شه ھاي کند و سپس اندیشه ميد و آن اندي دھیم

د و آنھا ھم پاسخ شما ي داری وا مین مردم را به واکنش منفي اُفتند، بعد خود و ھمچنیشده و بعد دردھا به جان شما م

  .  دھندی میرا با بد

  .مي کنیم ھمان را درو ميندازيخودمان به ھر سو که نظر بپس 

 یيکتايم، از جنِس ياندازي بیکينظر به ن. ميني آفریم، درد ميني آفریم، ھمان را مياندازيت، نظر بي، به منیاگر به زشت

  .مي کنیم، خلق مي آوریشه و جنس را بوجود ميخ?صه ھمان نظر و اند. ميني آفری میکيم، نيباش

   .؟ "ی ھستین از چه جنسيبب " :پس

  . د شدهيبا، مضر و مفيد، اشکال، مرد و زن، زشت و زي آید ميرا، از نظر است که صورت ھا پديز

 :دي گوی کند و میطان است مثل نگھبان عمل مي شۀندي شما که نماید که دردھاي خواھد بگوینجاست که موPنا ميدر ا

  .،، ی برویيکتاي یِ  گذارم به فضای نمیندازي اگر مرا ن,,

   :دييشما نگو. مي خوانیطان ميمطلب در مورد شامروز دو 

  .!.,, شوم یکي خواھم با خدا ھم ی می کنم ولیم را حمل مي خواھم دردھایم,, 

ب گو باشم، به خدا ھم ين و عيب بيب جو و عي مردم را به دل داشته باشم، عۀنيبترسم، مضطرب باشم، حسود باشم، ک

  ... دميرس" ا اص?ي خواھم برسم، یم

، ھمه در حضور و در یخانوادگ"  بودم، ما از اول و مجموعایيکتاي یھم در فضا" من قب? ,, :ندي گویم یبعض

  .         ,,ق تر شده ين حالت بھتر و عمير، اي با مطالعات اخیم ولي بودیيکتاي یفضا

  ".  د حرف زد ياط بايبا احت" 

  

  ١٣٨ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  رکمانگان تُ  سَ رگهٔ بر در خَ 

  ھمانيمش ي کرده پیچاپلوس

  رو گانهيه بگذرد بور بخرگَ 

  رانه اويگان شند از سَ يحمله ب
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 صاحب خود،  در برابر مھماِن ۀمي خۀَسگان ترکمن در آستان. دارند) چادِر بزرگ(به عنوان مثال، ُترکمن ھا َخرگاه 

  . کنندی و مدارا میمه که نزد صاحبخانه نشسته، چاپلوسيصاحب خ

  . شودی آن سگان روبرو میرآساي شۀمه بگذرد، آن وقت است که با حملي خیازحوالک فرد ناشناس بخواھد ي اگر یول

ن لحظه، از جنِس ياگر ا. مي ماست و ما ھم مھمان ھستیِ ھا و مِن ذھندرد صاحبخانه خداست و سگ :ديفرض کن

ن ي نباشد، ابه رفت و آمد کند و صاحبخانه آنجاي اگر بصورت غری کند، ولی میم، سگِ ما چاپلوسيصاحبخانه ھست

  :گريبه عبارت د.  کندیر به آن حمله ميسگ مثل ش

 یيکتاي یِ د وارد َخرگاه، وارد فضاي خواھیشما م. ت شما، سگ استي ست و منیيکتاي یِ د َخرگاه، فضايفرض کن

   : کندی شود، به شما حمله می است، مانع مدردطان  که آتش و ينده شيد، نمايشو

  . ی گذارم وارد شوی، نم!کجا

 خواھد وارد خانه اش شود، سگ از ی می وقتی داشته باشد و درب خانه اش ببندد، ولی سگین است که کسيانند ام

  !.  کندیريورود آن شخص به خانه اش جلوگ

  .  ستیيکتاي یِ  ما فضاۀخان

 شود، چاره یيتاکي یِ  مان، فضای ما، ھر لحظه آماده ست که به ما حمله کند و مانع رفتن ما به مأمن اصلیِ اما مِن ذھن

  . م، برودين سگ را َرد کنين است که ايا

  . دي کنین آموزش ھا را عمليد و اي ھا بِکَنیت شدگياز ھم ھو. ديندازين است که دردھا را بي شما ھم اۀچار

  یستم در بندگيمن ز سگ کم ن

  یست حق در زندگي نیم ز ُترککَ 

ک يات کمتر از ي، خدا، در قدرت و حیستم و زندگي سگ ن، کمتر ازیمن در بندگ :ندي گوی شما به شما میِ دردھا

  .ستيترکمن ن

 بِد خود یِ ھر چند که لحظه به لحظه کارھا.  دھمی انجام میدي دارم و کاِر مفینجا ُرليمن ھم ا ,, : دھدیطان پاسخ ميش

  !.طان مرا گول زد ،،ي ش:ديي گوید و مي اندازیرا گردن من م

 گشت و موقع رفتن به ی با حرص و شھوت، دنباِل شوھر می سالخورده، در نود سالگر زنِ يم، آن پيچند جا خوانده ا

 ی صورِت خود میگرفته و با آب دھان، روآنھا را .  کردیش مي قرآن، آرایب ھايتحز ه، صورتش را باي ھمساۀخان

  .  فرستادیطان لعنت مي افتادند و او ھمزمان به شیاما آنھا م. چسباند

  .ی دھیطان را درس مي، تو صد ش!ی فرستی به من لعنت م:طان به او گفتيش

  .          ستيستم، خدا ھم از ُترک کمتر ني از سگ کمتر نی من در بندگ:دي گوی، می، مِن ذھندردنجا، يا

  ند؟ي گویبه شما چه م.  دارندی شما ھم ُرلیِ  شما، مِن ذھنیِ ، دردھایعني 

خودت را رھا من ار کنم و تو از ين است که تو را ھشي دھم، خدمتم ای م شما انجامی برای دارم، خدمتیمن ھم ُرل,, 

  . ،،یندازي، مرا بیکن

  .       دھمی شوم، راه نمی گذارم، مانع میو اP، نم

  ن کنديآتش طبعت اگر غمگ
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  ن کنديکِ ديسوزش از امر َمل

ن، ين که آن سوزش به فرمان آن شاِه د، تو را به غم دچار سازد، بدای انسان، اگر آتش طبعت، ذھن، آتِش مِن ذھنیا

  . ستیبه فرماِن خدا، زندگ

  .یندازي مرا بديارانه، بايھش : دارندیاميت و پي ما ھم، مأموریھادردگر، يبه عبارت د

   :دييبگو. ديندازي ھا را بیت شدگين ھم ھويد که ايد درد بکشيارانه بايد که شما، ھشيم ديامروز خواھ

   ". شوم یکي یيکتاي یِ  توانم با فضای ھمراه من ھستند، نمی ھا با جھان مادیشدگت ي که ھم ھویتا زمان" 

   دھدیآتش طبعت اگر شاد

  ن نھديکِ دي َملیاندرو شاد

پس دو حالت متضاد (.  خداوند در تو نھاده استیعنين ي را شاه دی رساند، آن شادی میاگر آتِش طبعت تو را به شادمان

 معطوف ی به آتش باطنیر ذھن موPنا از آتش ماديات اخيدر اب.  ستیت الھي از مشیخاسته است بلکه ناش ھم از طبع تو برنیغم و شاد

نش، ي داند که خداوند در آغاز آفری میماني، لذت و مسرت را از رحم و محبت و ای و نافرمانیماني ایزحمت و عذاب را از ب. شده است

  ). را با آن سرشته استیروح انسان

 یبرا.  شودیل مي تبدیم، به شاديريارانه بپذي را ھشغمن يم و ايم شويار و تسلي دھد، اگر ھشی تو شاداگر آتش طبعِ 

  .اد استيمثل اعت. ديرون بِکِشيد، بيد ھمان ھستي کردی که فکر میزي خودتان را از چیِ اريد ھشي خواھینکه شما ميا

م کند که ي درد ِبِکشد و به خود تفھید مقداريست، بايادش را ترک کند، ساده ني خواھد اعتیاد دارد و مي که اعتیکس

  . د ترک کنديگران باي خود و دیجاد نکردن درد برايجھِت ا

  .، ترک کنمیيب جوي و عیريراد گيبت کردن، به حسادت ، به ترس، به ايادم را به غيد اعتيز، بايمن ن

 یراد از کسي ای خواھیش آمد که مي پی مورد کهی و موقعیر نور افکن بگذاريد خودت را زيبا. " ستياما ساده ن

  ".  کنم ینکار را نمي نه ا:یي به خود بگویستي، بای، لذت ببریف کني و کیريبگ

   : کندی کند و باز تو را وسوسه میت مي را اذمن ات یرين موضعگيا

  . ,,نکار را بکن يا,, 

  ". کنم ین کار محروم مي ، تو را از انه" 

  . ,, آورم یه دردت م، بیم کنماگر محرو,, 

  .ک معتادي، مانند

ارانه يد، ھشيدم، توجه نکنياد کشي ِکَشم، اگر از درد فرین درد را ميد، ايندازي بیمرا در اتاق " :دي گویاما معتاد م

 ھم آن را  درد خواھم از دلم بِکنم، رنج وی را مدردجاِد ي شود، ِمھِر این درد سپريد دوراِن اي کنم، بگذارینکار را ميا

   ". پردازم ی م نه اش را ھمياشتباه کرده ام، ھز. قانون جبران است.  کنمیتحمل م

   تو استغفار کنینيبچونک غم

  غم بامر خالق آمد کار کن

را غم به فرمان ي کاھد، زی قلبت به اندوه دچار آمد، طلب مغفرت کن که طلب مغفرت از فشار غم و اندوه میوقت

  .دي بزدایآدم) دفتِر دل(  دلِ ۀفيخداوند قادر است آنرا از صح کند و یت ميدگار فعاليآفر
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  . معذرت بخواهیبرگرد و از خدا، از زندگ. استغفار کن. ، طلِب مغفرت کنیني بی ات غم میاگر تو در زندگ

   چه؟یعني. ی ھستیخوِد تو زندگ

روغ گفته ام، َسِر خودم ک?ه  به خودم د:یي گوی به خودت منصفانه میعني. ی کنی میينکاِت ضعِف خود را شناسا

       ...شتر، بھتر بوده، يرک بوده ام، شعارم ھر چه بيگذاشته ام، به خودم ظلم کرده ام، ز

  .  گردمی ست برمیاريت ام که ھشي اصلیحال، به سو

  .ن استي ھم ھمیاستغفار و توبه و معذرت خواھ

 من ھستم یاريآن ھش. رون بِکَِشمينم و خودم را از آنھا ب کیيرون شناسايم را با جھان بي ھایت شدگي ھم ھو:یعني توبه

 و یت شدگي از حد گذراندِن ھم ھویي اشتباه و شناسایي و برگشت، شامل شناسایيشتر مواقع ھم، شناسايدر ب. و خدا

  .  ستیانباشتگ

بحث  با مردم گذاشتن و هسيمقا ۀ به بعد، مسابقی، از ده دوازده سالگ" کند و متوجه شود که مث?یيد شناساي بایھر کس

...  و یت شدگي و ھم ھوی انباشتگۀادام و قانع نشدن و از آنھا شکست خوردنا ي آنھا را قانع کردن کردن و و جدل

  .م، که البته خطا و اشتباه بودهينه کرده ايل به کيده و تبدي ھم انباشته و آنھا را کوبیدردھا را رو. سبب درد شده

  .م که غم به امر خدا آمدهي شویمھم من موضوِع ياZن متوجه ا

  ".  کن، به کار مشغول شو کارتو " 

  ؟ستيکار چ

 یيشناسا ست، ی مِن ذھنیِ  اثر کردن وسوسه ھایبکار .  ستن لحظهي با اتفاق ایآشت است، کار ميتسلکار 

ھم شتر يب است، دن و بصورت ناظر به ذھن نگاه کردنيبه عقب کش ست، کار ی مِن ذھنیِ و روش ھا کاتيتحر

  . زيپرھ و صبر است و ُشکر است، کار، ت نشدنيھو

 خواھد ما ی و محواِس خدا به ماستنکه ي، ُشکر از ا، منتظِر ماستی گم گشتگیِ اي عشق در دریِ ِکشتنکه يشکراز ا

 از ، ُشکرمي را داریيکتايما استعداد و تواِن زنده شدن به عشق و نکه يرا از ذھن و از غم نجات دھد، ُشکر از ا

   .... مي و خشنود و قانع باشیم راضي توانینکه ميا

*  

  .  ستیطان ھم در خدمِت زندگيد شيني خوانم، ببیطان مي راجع به شیمطلب

را يز.  کندیطان بحث مي، با ش) ستیست بلکه اسميد، ني شناسی که شما میه ايآن معاو(ه ي بناِم معاویي، آقایدر قصه ا

  .ش ات را بجا آورياي کند که بلند شو و نماز و نیدار ميبطان صبح زود او را از خواب يش

  ست؟ ي؟ منظورت چیدار کردي چه مرا بی برا: پرسدیطان مياز ش

  .؟!د استي از تو بعیرخواھي و خیتو که دشمن انسان ھا ھست

  : کنمیم تان یادآوريطان است، ي را که مربوط به صحبِت شین قسمتيم، فقط اين قصه را کامل خوانده ايا" قب?

  

  ٢٧۶٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  قد ران عَ ي ایشاسش گُ يبلت اِ گف
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  قد رامن ِمَحکّم قلب را و نَ 

داست ينطور که پيرا اي زده را درک و توجه کنيچيق و پي دقۀن نکتي ایعني. ن گره را باز کنيا: ه گفتيس به معاويابل

  . ستم ھی خالص و تقلبیِ ، سنگِ مَحکِ سکه ھاانين مي امن دراما بدان که . ی نسبت به من داریدر دل عقده ا

، )یزنده به زندگ( نقد یِ و انسان ھا) ی، مِن ذھنیتقلب( قلب یِ  انسان ھای برای تقلب و اصالت، محکی برایاريدر واقع، مع

  . ھستم

  رد حقلبم کَ ر و کَ يامتحان ش

  امتحان نقد و قلبم کرد حق

  . باشمی تقلبۀ خالص و سکۀِش سکيار آزماير و سگ، معيش شي آزماۀليکه وسده، ين آفري ایخدا مرا برا

  ).ه از َبدان استيکان و سگ، کنايه از نير، کنايش(

  ام؟رو کردههي سیقلب را من ک

  اممت او کردهيام قیّ رفيصَ 

  . ن کرده اميي آن را تعیک صرافم، که فقط بھاي و ناَسَره را رسوا کرده ام؟ من ی تقلبۀ سکیمن ک

 کنم به یشان ميل که ھر گاه قصد اين دليان سرشته شده، به ايشرور در نھاد آدمستم بلکه ي من خالق شرور ن:دي گویس مينجا ابليدر ا(

  ). شدی داده نمین پاسخيان و دعوت و اض?ِل من نبود چنيان نھاد آدمي میتي دھند، اگر سنخی من پاسخ مثبت میندا

رده ام، من فقط صراف ھستم،  نکیکارمن که يدر حال، فرستد ی به من لعنت م،اه شدهي که رو سی مِن ذھنیانساِن تقلب

  .ل استي و اصی از جنِس زندگکدام، ست و ی تقلبکيکدامکه مشخص کرده ام مت داده و يق

  کنمی میيکوان را رھنماين

  کنمی خشک را بر میھاشاخه

  . نمي چی کنم، میده را َھرس مي خشک و خوشیِ  کنم و شاخه ھای میيکان را راھنمايمن ن

ن مطلب يم و اي برویيکتاي یِ  دھند به فضای ماست، به ما اجازه نمیِ طان که دردھاي شۀنديا نم:ن است کهيصحبت بر ا

  .  ستیمھم

  !. ميکه خود از جنِس درد ھستيم، در حالي کنیطان را دائم ما تکرار ميطان، لعنت بر شياصط?ِح لعنت بر ش

ص ي تشخی اصلی را از مقوله ای تقلبۀمقولک ي ھستم که یاريجاد نکرده ام فقط معي من که درد را ا:دي گویطان ميش

  .ی از جنِس زندگیکي ست و ی تقلبیکي کنم که ی دھم و به آنھا ثابت میم

  :مي گوی که از جنس تقلب است میاما به کس.  گذارم به خدا برسدی، راه عبور داده و میبه جنِس زندگ

  .!شتر درد بکشي، برو بیندازيد بي ھمه را بای که بفھمیتا موقع 

  ست؟ينھم از بھر چین علفھا ميا

  ستيوان جنس کيد که حيد آيتا پد

   گذارم؟ یوان ميش حي چه پین علف ھا را برايا

 ۀبندي و امور فری نفسانیِ نجا، خواھش ھايمنظور از علف در ا(.  شودیوان معلوم مين خاطر است که نوع آن حيبد" مسلما

  ). ستیويدن
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ت ھا ياز به ُپز دادن، عشق به متعلقات و مقام و سواد و پول، وضعيگران، نيد دييتأاز به ي ن:ا را مثلِ ي دنیِ من علف ھا

.  ستی از چه جنسی گذارم تا مشخص کنم که چه کسی انسان ھا می را جلوین جھاني ایِ  ھایت شدگيو ھم ھو

  . ت من استين مسئوليا!. د؟ي فرستی رود، چرا به من لعنت میوان، سراغ علف ھا ميح

  ید کودکي چو زاگرگ از آھو

  ی شکیيش و آھويھست در گرگ

ست ي ن شک کرد، معلومنوزادا آھو بودن آن ي گرگ ۀد در باري بچه دار شود، بایي اگر گرگ از آھو:دي گویطان ميش

  . ا آھوين بچه گرگ است يکه ا

درصد حضور و چند جه، چند يند، نتيک بچه بزايدست به دست ھم بدھند و ) حضور( و آھو )یمِن ذھن(اگر گرگ " مث?

  درصد گرگ است؟ 

  م؟يم، چند در صد حضور و چند در صد ُگرگي کنیما به خودمان نگاه م

  زيشش برياه و استخوان پيتو گ

  زين سو کند او گام تيتا کدام

به سمت وان، يآن بچه حن يز و آنگاه ببيبوجود آمده، علف و استخوان بر که از گرگ و آھو یوانيتو جلو آن بچه ح

  . رودیش ميک با شتاب پيکدام

  . رودین مي کدامین که او به سويش بگذار ببي جلواه و استخوانيگ.  انسان را امتحان کن:یعني

  د سگستي استخوان آیگر به سو

  ن آھو رگستيقيا خواھد يور گ

آمد، اه يت او سگ است و اگر به طرف گي شود که ماھی آورد، معلوم میوان، به سمت استخوان روين بچه حياگر ا

  . گمان اصل و نسب آھو داردیب

م و ي چسبیم و به آنھا مي روی مین جھاني ایِ ده ھايم و پدي مفاھیِ بسوم و يھستھا و درد  یت شدگياگر از جنِس ھم ھو

 از جنس یعنيم، ي روی ست مین جھانيِم ايم، پس به سمت استخوان که سمبل مفاھي دھیدر مرکز دِل مان قرارشان م

  . ميز درد دارم و ھنويگرگ ھست

  . مي رویاه مي گیم، به سوي را انداخته و از جنِس آھو شدین جھاني ایِ ت ھاي با درد و وضعِ یت شدگياگر ھم ھو

*  

  .  خوانمی تان دوباره میادآوري یتش برايتان خوانده بودم، بعلت اھميبرا"  را که قب?یگريمطلب د

   :بعد ھم گفت. مي دگر کار ندارن جھان،يبجزعشق، بجزعشق، در اموPنا به ما گفت که 

 یليم که خيم و گفتيح داديتوض. مي پاک، بجز عشق بجز عشق دگر تخم نکارۀن مزرعين خاک در اين خاک در ايدر ا

  .ش آمده؟ي ما پی برایم که چه مشک?تينيم و ببياما، باز مرور کن!. مي کاریتخم عشق نم" از ما انسان ھا اص?

 را یاتيد و قبل و بعِد ابي دھم، توجه کنیح ميتان توضي که براینا و مطالب و موضوعات موPیاگر شما به آموزش ھا

  .  ستی کافیمِن ذھن رھا شدِن تان از ید، براي و دنبال کنیريگي خوانم، پیتان ميکه برا
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  ١١۴ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  د به گوشم پست پستيگویعشق م

  ستياديتر از صد بودن خوشيص

   : کند کهیعشق در گوش دلم نجوا م

  . بودناديص است از د بودن بھتريص

نگو ھر چه . طعمه شکار نکن. د شو، زرنگ نباشيا صي، حال، بی کنید مي را صین جھاني ایِ زھايتو دائم چ

 و ھر یزھا را ھم بصورت مفھوم در آوري و چی شویِر ذھنيک تصوي و یک مِن ذھنيبه ذھن نرو که . شتربھتريب

  ". ست ين درست نيا. " ی کنی و بزرگی گندگلحظه آنھا را شکار و به خودت اضافه و در ذھن حسِ 

د شود، ي صی زندگۀلي ات بوسیاري را رھا کن، نگاھت را از جھان بردار و بگذار ھشی ذھنی جسمیِ اريا ھشيب

  . رون بِکِشدي بی ات را زندگیاريھش

   را از یاري ھشی زندگد،ي کنید، باز مي که گرفته ایيزھاي را از چیاري ھشیِ که دست ھاي، در حالیين شناسايشما با ا

  .دي شوی مید زندگي ِکشد و شما صیرون مي بین گرفتاريا

  ش را و ِغّره شويگول من کن خو 

   را رھا کن ذره شویآفتاب

عقل ات را به دست من بسپار، عقِل . ید در برابر من ابله کنيخود را با :دي گوی، می، خدا، زندگیيکتاي یِ عشق، فضا

  . فته و مفتون من شوي عاشق و فرین جھان شوي ایِ زھاينکه عاشق چي ایِ  را رھا کن و بجایمِن ذھن

   .ی شوصفر شو تا کوچک، آنقدر ید ذره شويآفتاب بودن را رھا کن، با

  . ميم از آنجا شروع کني صفر شدیبعد وقت. مي شوصفر تا کوچک، و کوچک و کوچک و کوچک و کوچکد ي ما با:ميبارھا گفت

  . ل به ھفتاد گندم شودير خاک رود و بعد از آن رشد کند و تبديد به زيا گندم که اول بۀمثل دان

 ی بزرگ نمی شود، بصورت مادی بزرگ می آن صفر وقتیم، منتھي ما از صفر، شروع به بزرگتر شدن کنیعني

  . نميانوس را در قطره ببي خواھم آفتاب را در ذره، اقیمن م: م که گفتي قبل داشتۀھفت. شود

  . ندي ما ببۀانوس را در قطري خواھد اقیم، خدا، یزندگ

         :دي گوی، عشق میزندگ

  خانه باشیبر َدَرم ساکن شو و ب

   مکن پروانه باشی شمعیدعو

  ی زندگی چاشنینيتا بب

  ی نھان در بندگینيسلطنت ب

ت ي و ھوینيل خود بد از منزيسالک با(. بلکه پروانه باش.  شمع بودن مکنیادعا.  خانمان باشیساکن درگاه من شو و ب

   ـ کند،ی و مرادی معشوقید ادعايکاذب خود رخت بربندد و معتکِف درگاه دولت و سعادِت حضرت حق شود و نبا

  ). شمع بسوزاندۀ خود را در شعلی مجازیقت بزند و ھستي پروا به آتش شمع حقی بۀد ھمچون پروانيبلکه با

  .یني را ببیلطنت نھفته در بندگ، و سیابي را دری زندگیِ پروانه باش تا لذِت معنو
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 خواھد خانه داشته ینم.  را رھا کنی مِن ذھنۀ، بر َدِر من ساکن شو و خانی، صفر شدی، ذره شدی شدیاري ھشیوقت

  .  تو من ھستمۀ، خانیباش

   ما کجاست؟ی واقعۀخان

 با فکر درست شده، با  کهی، در غاریر ذھنيک تصوي بعنواِن من.  ذھن خانه ستیِ ست، فضاي خانه نیيکتاي یِ فضا

  ".  خانه باش یتو ب. "  کندی میعنواِن خانه اش، زندگ

  . ,,اج دارند يمن با سوادم، راه ھمه را روشن کردم و مردم به من احت,,  : مکن، نگوی شمعیادعا

  .بلکه بصورت پروانه دور من بِگرد

ن ي عشق، در اید که در بندگينيبب. ديرا حس کن ی زندگۀد تا مزي شنویشما ھم م. دي گوی مینھا را خدا، عشق، زندگيا

ز ين بحر ھمه چين بحر در ايت است، در اي نھای بیِ ت شامِل فضاي نھایعمِق ب. دي کنیدا ميت پي نھایلحظه عمق ب

  .ديبان َمَدرانيد گريد مترسيبگنجد، مترس

ان مختلف، رنگ يد، ادي کنیت باز م متفاوی انسان ھای اتفاقات و براید و فضا را براي شویھر موقع شما فضا گشا م

  . دي کنی مید، شما بندگي کنید، محکوم نمي کنی مختلف، حرکاِت مختلف، گفتاِر مختلف را قضاوت نمیِ ھا

را يز ، کنمیمبادله نممعامله و  ،ی جھانیت شدن ھايبا ھم ھون وصل بودن را ي من با تو وصلم و ا:یعني یبندگ

  .  کنمی مینکه به تمام جھاِن فُرم پادشاھي ایچرا سلطنت؟ برا. نميب یسلطنت م

، م استي تسلی دھد، با شادین لحظه ارائه ميبه آنچه که ا است، )شاد(قانع  و ُشکر گزار و یراضن لحظه ي که ایکس

  . پادشاه جھان است

 در ی توانی تو میلو. ستند، گرفتارندي ارضاء نشده دارند، خوشبخت نیِ اِز روانشناختي جھان، ھزار نیپادشاھاِن  معمول

  .ی، سلطاِن جھان باشی و آزادیازي نیب

   بازگونه در جھانینينعل ب

  بندان را لقب گشته شھانتخته

عاشق " اگر خالصا(. ران را شاه لقب داده اندي که اسیني بید و مي دیوارونه خواھ" ا را تماماينصورت کار و بار دنيدر ا

 شھوات مختلف اند و از ۀ کنند که بندیر خطاب مي را شاه و امیکسان" مث?. مه برعکس استا ھين دني که کار ای شوی متوجه میحق باش

  ). غ?م ترندیھر غ?م

نند، اما تو اگر در من ي بی میز را عوضي کنند، ھمه چی به جھان نگاه می آنھا که با مِن ذھنۀ ھم:دي گویعشق م

  . نندي بیاژگونه و برعکس مو"  که مردم واقعایني بی شد و می، متوجه خواھیساکن شو

 و به ی جھان مادۀ جھان فُرم، برخ?ف و معکوس، بندیِ ، در مقاِم پادشاھیاري که مردم، در مقاِم ھشی شویمتوجه م

  .ده اندي گذرا که مرکز و دِل آنھا شده، چسبیِ ت ھاي ذھن مانده و به وضعۀ در محدودیعنيخکوب شده اند، يفرم م

  .!مي کنی میت ھستند، شاه تلقيشتر از ھمه ھم ھوي را که بیيآنھا. !َنمتخته بنِد تَ  :بقوِل حافظ

   داربس طناب اندر گلو و تاجِ 

  نک تاجداري که ای انبوھیبر و
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 به گردن دارد و ی فانیده ھاي با پدیت شدگي، ھم ھوی، وابستگی از دلبستگ،یاري داِر بسیِ  که طناب ھای بسا کسیا

  : کنندی دور او جمع شده و او را پادشاِه تاجدار خود خطاب میري کثۀا عد بر سر نھاده، امی از آلودگیتاج

  .!.,,ن است شاِه تاج دار يا,, 

ر شھوت شده و سرانجام در راه شھواتش ھ?ک شود، در ي اسیعنيسمان شھوات بر گردنش افتاده ي که ری بسا کسی ا:گري دیبه عبارت (

  ). دانندیس خود ميو رئ از مردم نادان او را سلطان ی که انبوھیحال

، اطراِف ی ذھنیمن ھا.  بر گلو و تاِج اسارت بر سر استیت شدگي و ھم ھوی ھمان طناِب انباشتگۀ به مثابیمِن ذھن

  !.  دانندی شوند و آن را پادشاه خود میاد دارد جمع مي و درِد زیت شدگي و ھم ھوی بزرگ که انباشتگیمِن ذھن

 کاشتِن تخم عشق آمده؟ ی رسد که برایبه فکرش م" ا اص?ي کارد؟ آیا تخم عشق ميآ ین آدميد که چنينيحاP شما بب

   کارد؟ ی، چه مدردن آدم جز ي آمده؟ ایيکتاي یبرا

  . ست که به حضور زنده ست؟ی پادشاه کس:ميا متوجه ھستيم؟ آيني بیا ما اZن واژگونه نميآ

  .  ھم نداشته باشندی و لشکری، کشورینکه قدرت مادي، ولو ابا تجربه، به ما ثابت شده که عارفاِن آزاد، شاه ھستند

  نک تاجداري که ای انبوھیبر و                داربس طناب اندر گلو و تاجِ                   

  : مھم استیليت ھم خين بيا

  رون ُحلَليچو گور کافران بھم

  اندرون قھر خدا َعزK َو َجلّ 

   .ز و با شکوه استي دارد، اما درون آن آکنده از قھر خداوند عز مجللیمانند گور کافران که ظاھر

   درون ما ُپر از درد و ُپر از قھِر خداست؟ ی با شکوه است ولیروِن ما بطور مصنوعيا بيم، آي کنیبه خودمان نگاه م

و رنجش نده و تأسف به گذشته ست، حسادت ي از آیقھِر خدا ھم ع?متش ترس است، ع?متش اضطراب است، نگران

  . بت استي ست، غیيب گوي و عیيبجوي و عیي و بدگوینه و بدخواھياست، ک

  م؟ينطور ھستيا ما ايآ.  شوندیرون ھم منعکس مين حالت ھا بي آراسته اما ایھر چند با ظاھر

  ".  م ينطور باشيد اينبا" 

  اندچون قبور آن را ُمَجصKص کرده

  اند ش آوردهي پندار پپردهٔ 

   :ب استت ھم جالين بيا

 از ی آن پرده این کرده اند و رويي و تزی مھم، گچ کاریِ اکار ظاھر خود را مانند قبر آدم ھاي و ری تصنعیآدم ھا

  . بودهیکنامي، آدِم خوب و نین ف?نيده اند که ايپندار کش

که فقط ظاھر يور کماPت است در حالين به زيز مزي کنند که روح او نیال مي جسم او خۀ مجلل و آراستۀ مقبرۀن با مشاھديمردم ظاھر ب(

  ).قبر او آراسته ست

م، به دروغ و ي آراسته کنیروِن مان را با تظاھر و بطور مصنوعي نباشد، بیيم؟ اگر دروِن مان خداينطور ھستيا ما ايآ

  :ميي گویدر ابھام، م
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 دوست دارم، بچه ام را شاوندان و دوستانم خوب است، ھمسرم رايز خوب و آرام است، روابِطم با خويھمه چ,, 

   !....و ,, ار  خوشبختم، آرامش دارم يدوست دارم، بس

 یِ  عشق، از فضایِ  دِل مان مملو از خدا باشد، از فضایوقت. ميد دروِن مان را پاک کني و خالصانه، ما بایاما، براست

  . ک بدنبال دارنديِج ني کنند، اتفاقات و نتایم، رشد مي کاری میکيحضور بذر و تخم ن

  نت ُمَجصKص از ھنريطبع مسک

  ربرگ و ثمیچو نخل موم بھم

 از موم ست که یين آراسته شده، مانند درخت خرماي و دروغی ظاھریِ ورھاياز ھنرھا و زکه چاره، ي بیِ مِن ذھن

 یماPت مافراد مزور، جاه طلب، خود را به انواع ک(. وهي دھد و نه می نه برگ مین درخت مصنوعيا" ساخته باشند و قھرا

  ). ستین امور ساختگي اۀکه ھميم، در حاليم، ما صاحب جمالي دھند که ما صاحب کمالیگران نشان ميند و به ديآرا

  م؟ ي کاری میم؟ اگر نه، چه تخمي کاری میا ما در حاِل حاضر، در جھان، تخِم عشق و دوستيآ

م و يم و از آن موضع، تخِم عشق بکاري برویيکتاي یِ م به فضاي توانیم؟ چرا نمي کاری نمی و درستیکيچرا تخِم ن

  !.ند؟يسته برويک و شاير و ني خیِ ت ھايم، وضعيبا و مساعد و متعادل کنيجھاِن اطراِف مان را ز

  ميم از آن شاه که ھستيستم چه مَ يستچه مَ  

  ميد که تا دست برآرييايد بييايب

       : کندید تکرار ميک از کلمات را دوبار، جھِت تأیات، بعضي از ابیموPنا در بعض

  . مي که بر اساِس وجوِد او ھستیاز شاھ!. ميم، چه َمستيچه َمست

 زنده و یم، زندگي آن جوھر، قائم شویِ  از ذھن زاده و روی فُرم است و ما وقتی بیِ اريک ھشي، یشاه، خدا، زندگ

   :منم ييم و بگويباش قائل ی خود نقشی آنکه برایم، بي کنی جاودانه، و حِس بودن را تجربه میزندگ

  . ,,...س ھستم، يپدر ھستم، مادر ھستم، رئ,, 

ن ي ایِ زھاي، به چبودنن يا. ت ستيي و خدایاري ھشیعني، )That i am(ِف خدا ي تعریسين بودن، در اصط?ِح انگليا

  . اد نداردي اعتیجھان

   :د، پسي اتکا نداریانن جھي ایِ ده ھايت ھا و پديد که به وضعيشه دار حس کرديھر موقع شما بطور ر

 یگريز دير از خدا ھم چي که مست و عاشق خودش است و غیيشاه، خدا. ديد، و از آِن شاه ھستي قائم ھستی زندگیرو

  . ديشما ھم عاشق خودتان ھست. وجود ندارد

حاP که ,,  :دي گوی کند و میرمين خود دوست داشتن را بد تفسي شناسد، ایت را ميّ چاره که فقط مني بیِ البته من ذھن

  ". ست ينطور نيا. " ,,! من عاشق خودم ھستم، پس چقدر بزرگم

ه گاه ھا و ي به تکیاجي کند و احتی را دست اول حس و تجربه میت دارد و زندگي نھای که شاه ھست، عمِق بیانسان

   :که ندارد که به او ع?مت دھند ین جھاني و ای اجتماعیِ  ھایباني ھا و پشتیلنگرھا و دلگرم

ا به تو خوش ي، آی و خشنود ھستیا راضي، آی، چقدر مست ھستی، چقدر موثر ھستیستيا زنده ني ی تو زنده ھست,, 

   ... ,,  گذردیا خوش نمي گذرد یم

   کند؟ یَمست چه م. ميت َمستي نھایم، بي ھستی زندگی موازیپس وقت
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  . آوردیرقص مبه " رون ھم معموPي بی، مست)ل استيتمث(.  کندیدن ميشروع به رقص

   : کندی رقصد و دست برآورده و ھمه را دعوت می می ھم  با آھنگ زندگیمست به زندگ

 ی ما خودش را متجلۀليند، بوسيآفريِق ما بي خواھد از طریم و خدا ميحاP که مست. نديايد بيھمه با. دييايد، بييايھمه ب" 

  ".م ي کنیم، کاري برآریم و دستيد بلند شوين جھان پخش کند، ما بايان کند، خود را، عشق را، درايو ب

دست برآوردن، . دي کنین جھان پخش مي در ایيبايت و زيد و خ?قي رقصی مید، با آھنگ زندگي کنیشما سماع م

  .  و تخِم عشق کاشتن استیکيدن نيباتر کردن خود، آفريب و زيدن و پخش عشق، تھذيرقص

  د؟ ي رقصید که مي فھمیاز کجا م

   .ديستي ایرات نميي تغید و جلويم ھستيرا و تسلين جھان را پذيرات اييتغ که یوقت

  !.  تواند برقصدیر کرده باشد، نمي رقصد، اگر به پنجاه جا گی که در اتاق میکس

  . ديد، در حال رقصيرات ھستيي تغیِ رايد، پذي نشان دھی آنکه واکنش منفیرون بي شما در جھان بیپس وقت

ر يي ثابت و تغیتي آفل به شما نشان داده اند که در شما ماھیِ را حوادث و نمودھايد، زيديسب آفل نچیِ زھاي به چیعني

  . ديد و در حاِل رقصي ست که به آن زنده ای ایاريھشو بودن ر آفل، وجود دارد و آن ير و غيناپذ

   .ميست برآرد که تا دييايد بييايب. دي آی از ذاِت شما میرش و فضاداري و آرامش و پذین آھنگِ شاديا

  د؟ ي را حس کنیيکتاي یِ  آن فضایِ  و مستید سرخوشي توانید؟ ميد دست برآري توانیم شما مينيبب

       د؟يستاده اي شاِه جھان، برقرار و ساکن، ایِ د که رويد حس کني توانیم

  ميم که ما دوش چه خورديم چه دانيچه دان

  ميمارم و خُ يري روز خمۀکه امروز ھم

، قبل از )شبيد(م که دوش ي دانیما چه م. مي دھیم و به حرفش گوش نمي کنی را انکار می مِن ذھننجاست که عقلِ يا

  !.ان کند و جلوه دھد؟يِق ما بي را از طریزي خواست چه چی میم، زندگي بودیاري ھشین جھان، وقتيآمدن به ا

  . داندیذھن نم

  .  کندیتکرار معبارِت صبوح، صبح، را اما موPنا دائم 

زنده شدن به گاِه  از انسان ھا، یليدر خ.  صبح استۀده دم، در آستانيت در سپيانسان. مي ما در سحرگاه ھستۀ ھمیعني

دار يرد و بيت نگيگر ھوي جدا و از حرکت فکر دی فکریده و انسان آماده ست که از فرم ھاي حضور، فرا رسیِ اريھش

  . دار بمانديشود و ب

  . ميم در خواب بمانيم و دوست داريده ا اغلِب ما ھم معتاد به جھان شیول

 در یعنيم، روز است يري که بمیم، تماِم روز، حداقل تا موقعي حضور برسیِ اري روز، به ھشیيحال اگر به روشنا

  .مي بری حضور بسر میِ اريقلمرو ھش

ان ي ما بۀلي بوسق و ھر گونه که بخواھد خود راي به ھر طریم که زندگي شکل و آماده ایربيھمه روز، ھر لحظه، خم

  .ميُخمار. مي ھستميتسلکند ما 

  .  طلبدی میشتري بیِ  کند و می حاصل از آن بسنده نمیده و مستي که نوشی ست که به مقدار شرابی کسخمار

  . مي ھستیشتري بیرّبان یِ مر، مشتاق و خمار، طالِب ير و شکل پذيم و خميز تسليما ن
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  .  کندین لحظه مقاومت نميدر مقابل اتفاقات ا. م استين لحظه تسلي ست که ایست؟ کسير کيشکل پذ

  د؟يريا خميد که آيشما از خود بپرس

  . ديديد دوش چه نوشي دانید، پس ميا خماريد يريشما اگر خم

ھمانطور که . ستيار نيرا ذھن آگاه و ھشيست، زيِق ذھن ني از طرین آگاھين دانستن، ايد؟ به ھر حال اي دانیاز کجا م

به  .  داندین موضوعات را نمي، بارھا به شما ثابت شده که ذھن ا!ديد چه دانيد، چه داني گویع اول من مصريدر ھم

  :دي گویل است که مين دليھم

  قتيد ز احوال حقيد مپرسيمپرس

  ميمانه شماريم نه پيکه ما باده پرست

  .ديد مپرسيمپرس

  . دي سوال نکن...ل، ي تبدی، چگونگیگقت، زنديراجع به خدا،  حق. ديد، مپرسي مپرس:ميي گویھزار بار م

 ی جسمیارين ھشي ایعني. ميل شويد تبديبا.  خوردیف به درد نميد؟ تعريف کنيد خدا را تعري خواھیشما چگونه م

م، بحث و جدل راه يم و دائم سوال کنيرا حفظ کنمن  در ذھن بماند و یاري اگر ھشیول.  حضور شودیاريل به ھشيتبد

 ی را مید، آن شراِب زندگي آی را که از آنطرف میآن انرژ. ميحال آنکه ما شراب پرست. مي کنیمم، وقت تلف يندازيب

  .ميستيمانه شمار نيپ. ميپرست

  ست؟ يمانه شمار کيپ

  : کندیذھن شما سوال م.  مانه شمار ذھن استيپ

  ا من اZن حضور دارم؟ يآ

   !.,,ا نه؟ يد که من به حضور زنده شده ام ييبگو صحبت کنم، بعد شما به من ی من کم,, : زنندی تلفن میعده ا

ل يد، تمام تبدي کنی، چرا سوال م! داندی میا نه، چه کسيد ي حضور زنده شده ایِ اري دانم که شما به ھشیمن چه م" 

  ...م ي توانی با ذھن نم."رد ي گی صورت می زندگۀليبوس

 ی از شما عبور مید و رّب النوع، شراب زندگيخود نشسته ا و ذاِت یستيت و اصل و چيشما بعنواِن انساِن قائم به ماھ

   :دي پرسیچ نميھ. دي کنیکند و شما تماشا م

ه ي شراِب ھمساۀا کم است؟ با لولياد ينچ است؟ خوب است؟ زي شود، چند ای که شراب از آن رد مین لوله ايا ,,

  !. ,,ا به من ي رسد یشتر به او مينم شراب بيسه اش کنم که ببيمقا

م ، ي کنیريم با ذھن اندازه گينکه بخواھيھم ميمانه را بشمارينکه پيھم. ميستيمانه شمار نيست، ما پين درست ني ا.نه" 

  ".  شود یارتباط قطع م

  . ل ھم بوده که قطع شدهين دليبه ھم

. دم مقاومت استم و عيتنھا کاِر درست، تسل.  شان، حضور، خدا، را بشناسندی مِن ذھنیِ ارھاي خواھند با معیمردم م

 شود که شما از یم سبب ميتسل.  کندیف مي آن را ضعميتسل کند، یت مي آورد و تقوی را بوجود می، مِن ذھنمقاومت

  .مي سازی را ما نو به نو، َدم به َدم میمِن ذھن. دي را رھا کنید و مِن ذھنيد که از اول بوده اي شویاريجنس آن ھش

  : دي گوی رابطه حافظ ھم منيدر ا. مي سازیگر نميم ديبا تسل



                     2014Apr --   501# Program ١١١١٠٠٠٠٥٥٥٥17 شماره حضور گنج برنامه

32 

 

  

  ۶٣١ شماره غزل ات،يغزل حافظ
  مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

  ن فکر خطا نتوان کردين نکته بديحل ا

  .ستين". نه " ِش دانِش ذھن ھست؟ ين در گنجايا اي برسد، آیيکتاي یِ  به فضای مِن ذھنیِ  خواھد از فضایآدم م

 فکر خطان يبا ا " عبور کند  حضوریِ اري، به ھشی جسمیِ اري و ھشیانسان از مِن ذھن" ف را که ي ظرۀن نکتيحِل ا

  .، نتوان کرد) ستیفکِر خطا مربوط به مِن ذھن(

م يم، از ابتدا قرار گذاشتي ھم که با ھم داریيدر رابطه با صحبت ھا. م، باطل استي کنی که ما در ذھن میھر تصور

  . درست ھستند" غلط و نه کام?" حرف ھا نه کام?.  ستیيکتاي یِ  فضایِ انگشت اشاره بسو" که تماما

  . ل شدِن شماستيرا انگشت اشاره ست، اما مھم، تبديست، زيغلط ن" کام?

 یم، اما زندگي کنیان ميم، مطالب را با ُفرم بي کنیم استفاده ميم، از مفاھي زنی که میي در حرف ھا:ميدر قرارمان گفت

  .ستياز جنِس ُفرم ن

 با سکوت یزندگ. مي بریون مفھوم را بکار مستد، چيھم درست ن" غلط و کام?" م، کام?ي زنی را که میيحرف ھا

  . عارفان از دِل ھم خبر دارند.  کندیوبا موج کار م

  .مي ھستیريادگي در حال یول. ميستيچون ذھِن ما دائم فعال است، سکوت را بلد ن

  آرام تر ن ذھن يد، اي نکنمقاومت، قضاوتد، يريت نگيد و از حرکت فکر ھوياورين بييشما ھر چه اغتشاش ذھن را پا

   :دييبگو" مث?.  شودیم

  ".  دھد ی نمیرون دارم، به من آرامش و سامان و زندگي که از جھان بیھر توقع" 

  .ن لحظه ستي در مقابل اتفاق امقاومت . شودی ھم کم ممقاومت کم شود، قضاوت . شودی کم مقضاوتن يبنابرا

   :ديي گویرا مي شود، زیم چه به ما اضافه مينين است که ببي ایرا قضاوِت ما برايز

  .  دوشمیر مين لحظه شي دھد، من از اتفاق ایزندگ.  به اضافه کندیزيد چين لحظه باياتفاق ا

   :دييشما بگو

  ! ". زه کنميخود چرا ستين لحظه بيپس من با اتفاق ا. ن لحظه ستيِر اتفاق اي زی ندارد، زندگین لحظه زندگياتفاق ا" 

  .  شودیف مي شود، ضعیت نمي تقوین لحظه کم شود، مِن ذھني ا مقاومت در مقابل اتفاقیوقت

 ی لحظه میِ دادھايرش و مقاومت در برابر حوادث و روي را ما با عدم پذی ندارد، مِن ذھنی وجود خارجیمِن ذھن

  .ديتش نکنيد، تقوي را نسازید که مِن ذھنيرياد بگيشما . مي کنیت اش ميم و تقويساز

   :د کهيرياد بگي

ده يت ھا و پدي وضعۀھم. ستي نیروني بیِ ده ھايت ھا و پدي، در شکِم وضعیزندگ. دي نخواھی آفل، زندگیِ ده ھايداز پ" 

  ". گذرنده ھستند یعني آفل، یروني بیِ ھا

*  

  .ديد که چنديد، ندانيد که چوني ندان:ن است کهي دھد ای را ھم که موPنا به ما ھشدار میمطلب
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  .؟" شود یا ميآ" 
  
  ٨٣۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو 

 دياي چنان راست نن گشتيچنان گشت و چن

  ديد که چنديد مدانيد که چونيمدان

  ديت چرا آب نگشتيديچو آن چشمه بد

  ديش پسنديت چرا خويديش بديچو آن خو

  ديي چراید ترش رويچو در کان نبات

  ديد چرا خشک و نژندياتيچو در آب ح

   :ديي گویدر ذھن م

 به ر،ي کاِر خیکي با انجام آن  شود، بعدیدھم، آنطور م ی شود، بعد آن کار را انجام می کنم، آنطور مینکار را ميا,, 

   .,, رسم یحضور م

  ".ن تصورات غلط است ي ا"

د، يتان را بشماريد ھر شب پول ھاي توانی شما میالبته در جھان ماد. ديد که چنديد، ندانيد که چونيچوقت ندانيشما ھ

  . مي کنین مورد صحبت نميراجع به ا... د، يک گذاشته اد، چقدر بانيد که چقدر پول درآورده اي کنیابيآخر ھفته، ارز

  .  ستين درست نيد و اي آن پول شما و شما آن پول ھست.بلهد، يت شوياما اگر با آن درآمد و پول، ھم ھو

  

  ٨٣۶ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 ديايگشت چنان راست نن يچنان گشت و چن

  ديد که چنديد مدانيد که چونيمدان

، تکرار ! شودیاد مي ام کم و زی چرا زندگ:ديينکه شما نگوي ایاما برا.  دانندیم و ھمه مين موضوع را گفته ايبارھا ا

  : ھم گفت" قب?. مي کنیم

م، با ي کنیم و قطع نمي داری  نگه میه زندگوند و اتصاِل مان را بيپ. ميخدا پرست. ميم، شراب پرستيستيمانه شمار نيما پ

ن يا.  شودی می جوشد و جاری خودبخود در ما می رسد و جوھر زندگیزال مي از Pیرو و انرژين اتصال، نيحفِظ ا

   . افتدی منجمد در ما میخ ھاي ی و تند که روی قویاني، نور آفتاب است، جریانرژ

   .ديد که چنديد مدانيد که چونيمدان

  ديت چرا آب نگشتيديچشمه بدچو آن 

  ديش پسنديت چرا خويديش بديچو آن خو

  ديي چراید ترش رويچو در کان نبات

  ديد چرا خشک و نژندياتيچو در آب ح

  د؟  ي نشدآب، چرا ھمه اش !ديدي، اگر آن چشمه را د!ديدياگر آن چشمه را د

  .ده اندي آن چشمه را ندی شود که عده ایپس معلوم م
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  . دي شویم "" آب"" د يني را ببیدگ زنۀاگر آن چشم

 قائم ی زندگی را که روی مناما اگر آن .  ماندی نمیت شدگيھم ھو.  ماندی ماند، درد نمیخ نميد، يدي دیاگر آن را م

  .؟!دي پسندیم را چرا ین مِن ذھنياگر،  يد، حاP، ديد، حس کرديدياست د

  .؟!ديد، چرا ترشرواي ھستینيريچون کان و معدِن ش

  . ميم، اَخم نکني کند که ترشرو وعبوس نباشیپس عقل حکم م. ميم که در کاِن نباتي دانیمما 

 و ذات و اصِل ی و آرامش و شادینيري که کان و معدِن شیيکتاي یِ ن فضاي بدان، در ا: کندی مان میادآوريموPنا 

  .؟!ميرو باشد ترشيچرا با.  قدغن استی از نظر زندگی ست، ھر نوع غم و غصه و عزاداریزندگ

  . ,,ل شده ام؟يا من تبديآ,, : دي پرسیحال شما م

  ." یده و افسرده وعبوس باشير و رنجيد سخت گي نبایل شده اياگر تبد.  خودت را امتحان کن"

  . یل نشده اي، پس ھنوز تبدی و ترشرو ھستی ترسی و می کنی و نفرت حمل میاگر ھنوز کج ُخلق

  . م؟ي َرَمق باشید وامانده، ُخشک، فرسوده و بيرا بام، چيات شناوري ما در آِب حیوقت

 ی، را تجربه میات، روِح زندگيد، آب حياتيد و در آِب حي رفته ا( آنطرف )ن است که اگر شما يگر آن اي دیِ ک معني

  د؟ ير مشتاقي حاصل و غید، پس چرا پژمرده و ُخشک و بيکن

  . دي برویگانگي یِ ، به فضایياکتي یِ د به فضاي توانین است که مي صحبت ھا بر اۀھم

  .؟"م يد مواظبش باشينبا" .  ,,دميمن به حضور رس,,  : کندیده و ادعا مي وسط پرین مِن ذھنياما ا

فتد و بتازد ي جلو بیم، مِن ذھني حضور برویِ اري، به سمِت زنده شدن به ھشیم به سمِت زندگي خواھی ھم که میا وقتيآ

  .؟"د يري آن را بگید جلويشما نبا. " ,,ام ده يمن به حضور رس,, : ديو بگو

  !. راھه تان ببرد؟يد به بياجازه بدھ!. د؟ي ست و او را دنبال کنید که در حاِل حقه بازي کنیيد شناساينبا

   ".مي، متوجه ابله" 

  ديد وزان باده نخورديشما مست نگشت

  ميد که ما در چه شکاريد چه دانيچه دان

 داند که ما در شکاِر چه ینم" واقعا.  داندینم. دهيھنوز از آن باده ننوش.  دارددرد و ین که مست نشده، مِن ذھیھر کس

  !. ميھست

ن باده ي را که از این، کسانيد، بنابراي کنید نميد و از جمع تقليمتعھد ھست" د و واقعاي کنیشما اگر موPنا مطالعه م

شما . ديشما در شکاِر ِخَرد. ديبه حرِف شان گوش ندھ. کنند یشما را سرد م. ديستند، دنبال نکنيده اند و مست نيننوش

 ید که در غم و غصه مي شویرو کسيد پيا بايآ.  عبور کندیزديد تا از شما ِخَرِد اي برویيکتاي یِ د به فضاي خواھیم

   ".    نه. "  عقرب را دارد؟یِ سوزد، دردمند و دردناک است و ُخلق و خو

    :مي دانین آن را ھم ميم و قواني کنین آموزش ھا کار ميخته و با ا خود اندای نور افکن را روۀھم

   .مي شویم ميلحظه به لحظه، تسلـ 

   .ميُشکر گزار ھستـ 
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  .مي و قانع ھستیراضـ 

  .مي کنیم، دنبالش نمي کردیيآفل را شناسانکه يـ بمحِض ا

   .مي کنیمقاومت و قضاوت نمداِد لحظه، يـ در مقابل رو

 ی میي را شناسایمِن ذھن"  ِکَشد فورای آفل، ما را به سمت خود میده اي، پدی مادیتي، موقعیروني بیتياگر وضعـ 

   .مي ھست "درَ خِ " م که ما در شکاِر ي آوریبه خاطر م .ميکن

  . مين اجازه را به آن بدھيد اي کند، نبای را سرد میيکتاي یِ ، رھرو فضایمِن ذھنـ 

  . ماست خودِ یِ ن مزاحِم ما، مِن ذھنيمھمتر

  .  ِکَشدیش را گرفته و ميا برود، اما ِگل پاي دری خواھد خود را آزاد کند، به سویقطره از ِگل م

 دردمند و دردناک و دردساز، شما را یِ  خود، مِن ذھنیِ ک سال، ت?ش و کار روي ممکن است بعد از شش ماه، یعني

  :ديد آن را بشناسيبا.  کار منصرف کندۀاز ادام

   :ستمي ای آن میستاد، جلويم باي تواند مرا منصرف کند، اگر جلوینمن باشنده يا" 

  .  کنمیموPنا را مطالعه م".  روم یده نمين باده ننوشي که از ایدنباِل کس. مي آیگر دنبال تو نميمن د. نه

  ميريصتان ما نه حَ ن خاک سِ يم بر ايفتين

  ميصاررد حِ ن چرخ که ما مَ يم بر اييبرآ

م چون ين عالم و اتفاقات، با>تري ایِ ده ھايما از تمام پد. ميري گی میقدرِت مان را از زندگ. ميند ھست و قدرتمیرايما ھش

  . مي ھستی، قلمرو جاودانگیني و روشن بیيکتاي یِ از جنِس خدا، از فضا

  ت ما را لِه کنند؟ ت ھا و اتفاقايم و وضعيفتير بيد مثل حصيا ما بايت ھا، ھمه فُرم ھستند، آيده ھا و اتفاقات و وضعيپد

   : کندیر شما را لگد کوب ميد و اتفاقات مثل حصير افتاده ايشما مثل حص

ر يي تغین آمده، ف1نييمت خانه پاي دھد، قی دادم و پس  نمیسود نبردم، ضرر کردم، پول از دستم رفت،  پولم را به کس,, 

  .  ,, مرا گذاشت و رفتی کند، ف1نینم

   ؟passive : ھایسي؟ بقول انگلديِر منفعل ايا شما حصيآ

  . ؟!ديار ندارياز خود اخت

ت يم وضعي خواھیت ھا عوض شوند؟، البته که ميم وضعي خواھی ست که نمین معنيم شو، به ايم، تسليي گوینکه ما ميا

  .  ست نه با واکنشیت با ِخَرِد زندگير وضعيين تغي ایم، منتھيستير نيم، ما حصيھا را عوض کن

 یم، به کسيريد کمک بگيم، بايد کار کنيرون آوردن آن باي بی آب افتاده، براین مان در جوي که اگر ماشميما متوجه ا

  .مين لگد نزنيم، به ماشيناسزا نثار نکن

  .مي، اقدام کنیل از جويدِن اتومبيرون کشي بیِ با بکار بردن ِخَرِد چگونگ

اده ين پي از راننده ھا از ماشی افتادند، بعضیابان مينار خ آِب کین ھا در جويخبندان بود، ماشيم که يادم ھست، قدي" 

   ...، ! زدندین ميشده، با لگد به ماش

م، مجذوب و ي کنیم، از فُرم ھا صعود مين چرخير جھت ھا و بر فراِز اييما، حاکم بر تغ. ميستير نيما حص" نه، 

    ".ان ببرندن ميم که اتفاقات از بيستيم، اتفاق نيستيمحصور شکل ھا و نام ھا ن
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رنده، فضا را باز ي فراگیِدژ. ميما مرِد حصار. مي اُفتینکه ما اتفاق مي اُفتند، نه ایم که اتفاقات در ما مي ھستیيم، فضايگفت

   ).رنده ستي در بَر گیِ نجا، فضايحصار، ِدژ، در ا (.مي شویم و حصاِر اتفاقات مي کنیم

*  

  .انمتان بخوي براید چند مطلب از مثنوياجازه بدھ

   :ن است کهي ایَسبک و روِش کاِر زندگ

م، به ي شویت مي دھد، ھم ھوی کند و ارائه می می که ذھِن مان معرفیم، با اق1ميي آین جھان مي به ایاريما بعنواِن ھش

  .  مي روی ناب، بخواب میِ اري ھشیھوشيکنوع بيم و در ي چسبیآنھا م

   : کند کهی میادآوري، مو>نا به ما به تکرار یدارين بياما جھِت ا

  .البته به تصوِر ما، قھر است". ار کوچک است يع و قھرش بسي وسیليرحمت و لطِف خدا، خ" 

   :گريبه عبارت د

 با یت شدگين ھم ھويدن به اجسام، از اي شدن و چسبیکين ي خواھد از ای کند، بعد میت ميزھا ھم ھويما را با چ

  . دي آیا دردما ن مرون مان بِِکشد، اميالگوھا، رھا کند، ب

شتر از قھرش يار بيار بسيرنده ست و به زبان ساده، لطف و رحمتش بسي، خدا، در بَر گید که زندگي دانیشما اgن م

  .  ماستاشتباھاتِ  ھم بخاطر اوقھِر کم و >زِم . است

  . ماستیِ داري بیِ ، براشي ھای سختیعني، ید که قھِر زندگي دانید، مينان داري اعتماد و اطمیحال، شما که به زندگ

رون يدن به جھان آفل و دردھا بي متعلقات و چسبۀ و مخمصی خواھد ما را از گرفتاری را که میم و عوامليد کار کنيبا

ارانه ي با درد ھشین آزادي خواھد ما را آزاد کند اما ای میم، زندگي نگاه کنیاريبا چشماِن ھش. مي کنیيبکشد، شناسا

  . ھمراه ست

  .  ستیده اي با پدیت شدگي بخاطر ھم ھوین گرفتاريد، واضح است که اي داریک گرفتاريgن شما اگر ا

   : دھدی به شما اخطار میزندگ

رون بِِکشم، دردت خواھد آمد، اما بھوش باش که با يتت را از آفل بي خواھم به تو کمک کنم، ھویحواس ات باشد، م" 

 ، ی تصور کنی و جھان را محل نا امنی کنی، خدا را ظالم تلقیمبادا زندگ. یمدارا کن. یبا باشيارانه شکين درِد ھشيا

  ". ست ينطور نيا

  
  ٧۶١۴ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  ابق شدسترحمتش بر قھر از آن س

  د بدستي وجود آهٔ يتا که سرما

  .  از وجود برندی موجودات، بھره اۀ رحمِت او ھمۀ گرفته تا بواسطیشي بر قھِر او پیاز آنرو رحمت الھ

ازمندان يچارگان و ني وضِع رقت بار بۀ ست که ھنگام مشاھدی و روحیک نوع حالت نفساني ست و در انسان، ی مھربانیرحمت به معن(

 یريرپذيتأثرا وجود او از ھر گونه انفعال و ي را گفت، زین سخني توان چنی نم،یخدا، زندگ در مورد اما. دي آید ميآن در او پدر يو نظا

  ).ت برخوردارندين رحماني ست و ھمه از ای و جاری موجودات سارۀت ھا و بر ھمي ماھۀ رحمت خدا دائم بر ھممبراست،

   : کوبدید، کدبانو بر سر نخود مي آینخود در آِش در حاِل پختن، باP م. ه امخواند" داستان کدبانو و نخود را قب?
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  ". ن، بَِپز ييبرو پا" 

  . ن کدبانو نخود را دوست داردي شود که ایبعد معلوم م

  .ميدار شوي اندازد تا بیم، خدا ما را دوست دارد، ما را به درد ميما ھم مانند ھمان نخود ھست

 یارانه مي که درد را ناھشیکس. ار تفـــــــاوت داردي شود بسیده ميارانه کشي که ناھشیبا دردارانه يدِن درِد ھشيکش

  . کندیل به درد ميشتر تبديِکشد، آن را ب

  .دي خ?ص شودردد که از ي بکشدردد يد بلکه بايشودرد ل به يد تبديشما نبا

 از لطف و رحمِت ی کوچکۀرمجموعي، زگر قھِر خدايشتر است، به عبارت ديرحمِت او بر قھرش سابق شده، ب

  . دياي وجود بدست بۀيکراِن اوست تا سرمايب

مثل آن نخود که با . دي کنیت شدن ميد، در ذھن با اق?م مختلف شروع به ھم ھويي آین جھان مي شما، کودک به ایعني

  .  کندیآب و کود شروع به رشد م

  . و خواھد پختست که آن را داخل آش خواھند انداخت ينخود متوجه ن

م، ي کنی وجود درست مۀيم، سرماي کنیت شدن ميم و شروع به ھم ھوي شوین جھان مي ما بصورت بچه وارد ایوقت

  .  سوزاندیخدا م"  ست، بعدایت شدگيه وجود را که ھم ھوين سرمايا

  .ميد بپزيما ھم مثل نخود با

  د لَحم و پوستيلذت نرویزانک ب

  ؟د چه گدازد عشق دوستيچون نرو

د، پس عشق حضرت يَ ورُ د و اگر گوشت و پوست نَ يَ و رُ ی نمیگوشت و پوست آدمرا بدون کسب لذت و حِظ َنفس، يز

   سازد؟ ید ُبگدازد و فانيز را بايمعشوق، چه چ

ل به ي نیبرانرو ياز ا. ی، الھیي خداۀ دارد و ھم جنبی و شھوانی مادۀھم جنب.  ست با دو قلمرویان موجوداِت خلقت، انسان موجوديدر م(

 و ی مادۀ ھستند که جنبی با کمال کسانیانسان ھا.  او بسته استینه، راه کمال به روي دھد، و بدون پرداخِت ھزید قربانيمراتب کمال با

 راه  گسلند تا به کمال مقصودی و نازل خود را میوي دنیوندھاي بندھا و پۀ کنند و ھمی خود می الھۀ جنبی خود را قربانیواني و حیشھوان

  ). وصال حضرت معشوق شودیِ د قرباني کند که بای انسان اشاره می مادۀت، گوشت و پوست به جنبين بين در ايبنابرا. ابندي

ن ھم ي، ای مادی شدن و تطابق با جھاِن جسمیکين يم وعشِق دوست، اي شویت مي منطبق و ھم ھویما با جھاِن ماد

 یِ اري ھا، ھشیت شدگين ھم ھوي و کاذب، ای مادیت ھاين شخصياما پس از ذوِب ا.  کندی را ذوب میت شدگيھو

  . استآگاهست، بلکه به خود يه ني اولیِ اريآزاد شده، مثل ھش

  . قائم به ذات آگاه، یِ اريھش.  خواھدی را میارين ھشي ھمیزندگ

  . شودیت مي کند، ھم ھویو پوست درست م) گوشت( شود، لَحم یه، جذِب ذھن مي اولیارياما آن ھش

 ی باP ممنک يکدفعه يد؟ ي ھستی شود که شما کیده مي پرسید، وقتيد، ھر چند ساله که باشيشما به خودتان نگاه کن

  !.  شودید و ابراز مي آی باP مید چه مقوله اي دھی که نشان مین واکنشيد که در اوليد دقت کنياگر قبول ندار. ديآ

  .  استلحم و پوست. شماست یِر ذھنيتصو، ھمان نفرآن . دي آی باP منفرک ي

  !. ن گوشت و پوست را بسوزاند، حواس ات باشدي خواھد ایدوست، م
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  د؟ ي کنند و واکنش نشان دھی به من ظلم م:دييا بگويد ي بکشدردارانه يد ھشي خواھین حالت، شما ميا در ايآ

  . د؟ي اضافه کنی قبلیھادرد را ھم به آن دردن يا

   :ديتوجه کنف يار ظري بسینجا به نکته ايا

ِر ي و در مسی جدا شدن از گوشت و پوسِت مصنوع فرخنده،دردِ ن يد که اي دانید و مي کشیارانه مي ھشدرداگر شما 

   :دييدن به خداست، پس بگويرس

 ین گوشت و پوست جدا ميارانه و مبارک، از اي ھشدردِ ه بودم و در گوشت و پوست رفتم، حال با ي اولیِ اريآن ھش" 

  . شوم

 Pبه خود ھستم آگاه  و داريبه اما ي اولیاريستم، حال از جنِس ھمان ھشي قبل نیاريگر آن ھشيدحا ."  

د، عشِق دوست، عشِق خدا چه را بگُداَزد و ذوب کند؟ يَ ِت کاذب َنروين ھوياگر ا دازد عشق دوست؟د چه گُ يَ روچون نَ 

  !. ُگداختن باشدی برایزيد چيبا

م که يداري سوزاند و ما ھم بی کاذب را میِ ت ھايم، خدا آن ھوي کنی درست مت کاذبيت و ھويات و شخصيپس اخ?ق

  . ميم و مدارا کنيبا باشين ذوب شدن ھا، شکيبا سوزش و درِد ا

  د قھرھايايزان تقاضا گر ب

  ه رايثار آن سرماي ایتا کن

   عذر اوید برايباز لطف آ

   ز ُجوی غسل و برجستیکه بکرد

 خود ی وجودیه ھاي سرماۀد تا ھمنآوربه تو  ی رو، اودن بهي رسیِ  ھای و سخت قھرھا اقتضاء کند کهیاگر عشق الھ

  .ین رحمت بداني و آن را عین کار دشوار رخ برنتابيد از ايبا، ی و شکارش شوی کنیرا در راِه او قربان

   کدام تقاضا؟یعنيزان تقاضا، 

 ی و مادی شدن با اجساِم ذھنیکين و يذب و دروغ کایِ ت ھاي از شخصیاري خواھد تو را بعنواِن ھشی می زندگیعني

ل يد، عامل را ھمسر و فامي رسیش وغميد، اگر اندوه و تشويش آي پیرون بِکِشد، اگر قھر، رنجش و کدورتي، بیو فان

  .دي آین امتحان، از خدا مين غم و قھر، ايرا ايز!. ديد، ندانينيو دوستتان، نب

  .از آن تقاضا). مين امروز خوانديھم(

رون يب. من تو را Pزم دارم. ی و معرفت و اعتدال و شعور ھستی، تو آگاھی ھستیاريھشتو" : دي گوی میپس، زندگ

  . یفتير بيد در فُرم ھا و صورت ھا گينبا. ايب

زھا را به خود اضافه ي چی خواھی، ھنوز می، اZن ھفتاد ساله شدیي آیرون مي بی کردم که در دوازده سالگیفکر م

  .   "! ی و ھنوز خودت را نشناختی کنی، ھنوز درِد گذشته را با خود حمل می دھی نشان مینش منف، واکیکن

  . عذر اوید برايباز لطف آده، حال، ي به تو رسی عشق الھی که به اقتضای آن قھریِ در پ

   : شودیشامل حالت م، ی الھیِ  و مھربانیميخوش خ، ی شادولطف 
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 و غسل ینکار را انجام دادي و حال که ایثار کني خود را ای مِن ذھنۀي تا سرما مومن، از آن تقاضا، قھر آمدیا" 

 امتحان و ابت? به س?مت ی و از جویا، رھا شدين دني با ایت شدگي خود، از ھم ھوی از وجوِد موھوم و ماد،یکرد

   ".یديرھ

 ی قھر می مان، وقتیِ  ھایت شدگي، بعد از ھم ھوی متعدد و ساختگیِ ت ھا و صفت ھاي بعد از کسِب شخ:ميديپس فھم

  .ميار باشياگر قھر، موِج آمد، ھش.  ست تا ما را آزاد کندیم، طرِح زندگيندازين و آن نين قھر را گردن ايرسد، ا

*  

  : خوانمی شود، میم مين مطلب را که مربوط به آنچه گفتيحال، ا

  

  ١۵٧٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  ان َمَخوريافزاغم خور و نان غم

  کرزانک عاقل غم خورد کودک شِ 

  . خوردی و کودک شاد است و ِشکَر م خوردیغم م) یمن ذھن(عاقل 

  .نندي بی کنند چون عواقب امور را نمی میرت، شادي کودک سیند، اما کودک و انسان ھاي بی عواقب امور را معاقل،

نداز يگر رو ني دی به من ھای شوند مخور و بصورِت مِن ذھنی میش غم و اندوِه آدميب افزاا را که موجيناِن اھل دن

  . ھستنداغلب ستمگر و افسرده حال و ناراحت کننده و غم افزاکه 

  :یاد برآوري و فریگر بروي دی ھامن ی و بسوی شوی ذھنمننکه دوباره ي ایپس، اگر وجودت به درد آمد، به جا

    :ارانه بخوريو غِم ھش ار باشي ھش، ,,...د يياي شدم، ب مردم، بدبختیآ,, 

  ". ان رو کنم يد به غم افزاي دارم، نباِاشکال دھد که  ی داد، ھشدارم مدردآنکه به من " 

   :ن است کهياصِل موضوع ا

ا آزاد  ھیت شدگين ھم ھوي اۀ توقعات و انتظارات و کسالت ھا و خ?صه از ھمۀنکه شما خودتان را از ھمي ایبرا

  .دي بکشارانهيدرِد ھش ید مقداريبا" د، حتمايکن

  .ديگِر غم افزا، پناه َنَبري دی ھامند و بر اساس آن، به ي درست نکنمند، ي آی به سراِغ تان مدرد یوقت

  .ارانه مثبت استيدرد ھش

   باغ غمستوهٔ ي میقند شاد

  ن فرح زخمست وآن غم مرھمستيا

  . وه و محصول باِغ غم و اندوه استي، م حضوریِ ، شادی زندگیِ  و شادینيريش

   .ردي گی میشيد که لطف او بر قھرش سابق است، پيدانيد ميد و نگران نباشيارانه بکشيدرد ھش

  . ميتوجه ندارسته ست يد و شايآنطور که بانروست که ي افقط از بوده، قھرش ی و جاری لطفش بر ما سارھمواره

 ی ھا و تکاپوھای تن به سختیتي و شخصیاندوه را نچشد و در جھت تکامل روح تلخ و ناگوار غم و ۀ مزی تا آدمیعني

  .ابدي دست ی روحیق ھايتوف و یاحساس متعال و یقي حقی ھای تواند به شادینم"  ندھد، قطعاۀسازند
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 مانه وي و کاذب ھمچون زخم است و آن اندوِه حکیوي دنۀ کودکانی ھاید که شادي دی خواھیتو اگر درست نگاه کن

  . آنیِ خردمندانه مانند مرھم و دوا

   :ميپس، ھمانطور که امروز ھم صحبت کرد

  . داردیداريدرد نقش بست، يض کردن شما ني مردرد ۀفلسف

   . لحظه ستیدادھاي شما، مقاومت در برابر رویِ منشاء دردھا.  و برکت استیذاِت خدا، شاد

د و در مقابل حوادث و يدر لحظه زنده و حاضر نبوده ا"  چون معموPیول. ديد مقاومت نکنياد گرفته ايحال، شما 

ز نداشته و يد و صبر و پرھيرفته و قضاوت و خوب و بد کرده ايدادھا و اتفاقاِت لحظه، مقاومت کرده و آنھا را نپذيرو

 را با د، به نقاط ضعف و اشکاِل خود آگاه نبوده و در رفع آن متعھد نبوده و خوديُشکر نکرده، سپاسگزار نبوده ا

  :دييد، حاP بگوي و ھمآھنگ نکرده ای موازی زندگۀ و صادقانیمياِن ساده و صميجر

 یارانه، آگاھين درد را رھا کنم، درد ھشينکه اي ایش درد بوجود آورده ام، برايشاپيمن چھل ساله، پنجاه ساله ھستم، پ

  .و مطالعه Pزم است

ار با ي اختۀ قوی و ھماھنگیريبا بکار گ. دي کنیي، فقط شناساديارانه بکشي ھشدردست که شما يشه ھم Pزم ني ھم"

  . " ستیآزاد = یيشناسا .دي شویده ميکش( آن فضا ) درون، بهیِ اري ھشیِ روين

   :دييد، شما ھم بگوي گوی از انداختن رنجش خود میکس

  .ندازيب.  ستیين شناسايا".  اندازم ی به دل گرفته ام، می را که از ف?نیمن ھم رنجش و کدورت" 

  . ارانه ستي باِغ غِم ھشۀوي، می زندگیِ پس، قند و شاد

  .مرھم، ارانهيغِم ھش است و آن زخمم، يري گی میروني که ما از مقوPِت بیخوش ،ن فرح زخمستيا

   در کنارش َکش به عشقینيغم چو ب

  از سر ُرْبِوه نظر کن در دمشق

  . شکِ مانه بود، آن را عاشقانه در آغوش ِب ي حکینيک بيبار از عقل و ِخَرد و یکه ناش ی شدیھر گاه دچار اندوھ

ت يھواِد شما در ھم ين درد از اعتيد که اي دانید اما مي آید، ابتدا دردتان مي اندازی را میت شدگيک ھم ھوياگر شما 

  .ديارانه از آن کنده شويد با درد آگاھانه و ھشي ست که بایرونيت ھا و انتظاراِت آفِل بي با وضعیشدگ

 شود،  یب انسان مي، نصیدرخشش معنو و شوِرعشق، نشيعمِق ب، که بر اثر ارانهياندوه ھشو  دردد از يبا" 

  ". استقبال کرد 

 تپه یُربِوه به معن(د بر فراز ُربِوه ي بای عظمت و شکوه شھر دمشق را خوب تماشا کنی خواھی ھر گاه م:ندي گویم" مث?

  !. یدمشق را تماشا کن و از آنجا شھِر ی ِبَرو)و تل است

   : گفتندید، به او مي دیر مي شد و آنجا را حقی به شھر دمشق وارد میبه ايھر گاه غر

 یان مي دمشق بھتر نمایيبايرا ُربِوه، مشرِف بر دمشق است و از فراِز آن، زيز. برو از فراز ُربِوه دمشق را تماشا کن

  .شود

 ی موضوعیقِت واPي خطا، حقیِ  از رویجه، ھر گاه کسي و در نتن سخن رفته رفته بصورت ضرب المثل در آمدهيا

  !. یه تماشا کنبوِ  بھتر است دمشق را از فراز رُ :ندي گویابد به او ميرا در ن
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  .  شودیقِت حال بر تو مکشوف مي، حقیح کني خود را نسبت به آن موضوع، تصحیدگاه خطاي اگر دیعني

   :دي گویه کرده و مي را به دمشق تشبیقي حقی ُربِوه و شادت، غم خردمندانه را بهين بيموPنا در ا

 تو کودکانه و کاذب ی ھای و اP شادی برسیقي حقی به شادمانی توانی میدا کنيمانه پيھر گاه اندوِه خردمندانه و حک

  .خواھد بود

  د؟ يني بید، چه ميشما از باP نگاه کن

د، انداختن ھم ي شده ای و مادیرونيت با جھان بيرفته و ھم ھود، به ذھن ي ھستیاري ھست، شما ھشی زندگ:ديني بیم

 ھا را که در فرم ھا ی ھا و دلبستگید و وابستگي کنی از باP که نگاه می سخت است و درد دارد ولیت شدگيھو

ن يد و اي شویقائم و زنده به اصل خود م تان، یاري ھشۀد، ھمي کنیکجا جمع مي و یکي یکيد ي کرده ایه گذاريسرما

  .   ستیِت تان به عشق، به خدا، به آزادين مسئولين الزام شما و باFترياول

  یند ھمي بیعاقل از انگور مَ 

  یند ھمي بیعاشق از معدوم شَ 

  .  کندی را نظاره می، ھستیستيز از نيند، عاشق ني بیھمانطور که خردمند از ظاھر انگور، شراب را م

عاشق صادق .  نکشاندینيده ھا آنھا را به راه خطا و کژبياند که مفتون ظواھر نشوند و ظاھر پد دی می را کسانیقيموPنا خردمندان حق(

 یدار را مشاھده مي مطلق و پای، ھستی فانیاين دنيق ايا از طريو .  رسدی می الھی، به بقایني خودبی وجود موھوم خود و نفیز از فناين

  ). خوش داردین اندوه خردمندانه فرجاميبنابرا. کند

ارانه يد، با درد ھشيرون بِکِشيت تان را از اجسام و از فرم ھا بيد ھوي خواھید و مي شنوین صحبت ھا را ميشما ھم ا

  .  شدن استیمِ د که سرانجاِم انگور ي دانید، مي کنیمدارا م

ه دام افتاده  بیِ اريد ھشيعاشق ھم که شما ھست.  و آرامش استی، شادی و جسمی ذھنیِ اريسرانجاِم کنده شدن از ھش

  .دي کشیرون مي ھا، بی ھا و تمام شدنین رفتني از بۀ ھا، از ھمی ھستۀ، از ھمیتان را از معدوم، از فان

د، ي کشیرون مي تان را از اجسام و ُفرم ھا و ماده، بیاريرت و اعتدال و ھشيش و بصي، معرفت، بنی آگاھیوقت

  . ست( آنجا )یزندگ. دي شوی، مچيھ و صفر، ستين، معدوم

  .  تجربه شودمن ۀليد بوسينجا و اکنون است و باي، آنجا، ایيکتاي یفضا

  .  کذب و واکنش استۀد که حوزه و محدودي دانید، مي شناسی را میگر مِن ذھنيشما د

 ست که به ی شما موقعیِ ، متعالید که وجوِد اصلي شوید و متوجه ميني بی مید، تعاليني بی، میپس شما در عدم، زندگ

  . دي روی عدم می، فضایيکتاي یفضا

  ريرکردند حماPن پَ یجنگ م

  ريملش چو ششم حَ ش تا من کِ ِکتو مَ 

   :به عنواِن مثال

  :  گفتی میگريک به دي کردند، ھر یگر دعوا ميکدي، با ی ُبردن باریِ ا از حماPن بریروز، عده ايروز، پريد

  . َبَرمیشم و م کِ یر، آن را بر دوش ميتو بار را حمل نکن، چون من مانند ش

  .رندي گیشي پیگري کسب درآمد بر دی آوردند، تا برایکدفعه سه، چھار حمال، ھجوم مي بردن بار، یم برايقد



                     2014Apr --   501# Program ١١١١٠٠٠٠٥٥٥٥17 شماره حضور گنج برنامه

42 

 

  .  ِکشدیزد و رنج مي ری رود، عرق مین ميِر باِر سنگيرد، زي گی که میدر واقع، حمال به خاطر مزد

  . اُفتدی، به درد میت شدگيفرزندتان بخاطر ھم ھو" نکه مث?يا اي

ِت شان را از ي خواھند ھوی می ست، اما وقتیت شدگيست، ھم ھوي شوند، که البته عشق نی از بچه ھا عاشق میليخ

  .  ِکشندیرون بِکِشند، درد ميآن فرد ب

  . ن درد را بِکَِشديد ايد متوجه باشند که فرزندشان باياما با.  اُفتندی، پدر و مادرھا به فغان میتين وضعيدر چن

  . پخته شودديبا

  .   کردندی با ھم دعوا میروز بخاطر بارکشيپس، حماPن پر

  دند سوديدیزانک زان رنجش ھم

  بودرُ یگر ميک ز ديحمل را ھر 

گر قاپ يکدين بود که بار را از دست ي ھمیدند و براي دیآن حماPن در رنج و زحمت حمِل بار، سود خود را مرا يز

  . دندي دیِر بار، سوِد خود را ميختن زيدن و عرق ري از آن رنج د. زدندیم

  :  گفتیاگر کس.  توانند درد ما را حمل کنندیگران نميم و ديد درِد خودمان را خودمان بِِکشيم که باي دانیما م

  . مي آزاد شدن، خود درد را بِکِشیارانه برايم و ھشي َرد کن،,,بگذار دردت را من بِکِشم ,, 

  . تواند درد بِکِشدی آن معتاد نمیگر بجاي دیکس. د درد بِکَِشدياد باي اعت رفعی که برایمثل ھمان معتاد

،  ین قھر را بِکشي ست و اگر تو جوِر ایارانه و موقتين قھر ھشيش از قھر اوست و ايم که لطِف خدا بيفراموش نکن

  . یده اي پریغسل کرده و از جو

  .مييش را بشوي و دردھایم مِن ذھني توانی می ما بآسانیعني

  ه کو؟يمایمزد حق کو؟ مزد آن ب

  ت مزد و آن َتُسوين دھد گنجيا

مزِد شه کن که ين نکته اندينک در اي، ای کشی را حمال وار بر دوش میياي دنی بارھازي ناچیسود ی که برای کسیا

  ه کجا؟ ي مایکجا و مزد مخلوقاِت ب، یِد زندگيجاو

ا يکه مردم دني دھد، در حالیدار مي پای از پاداش ھاینه اينجت، گ اکيرا حضرت حق در مقابل طاعات و کردار نيز

  . دھندیش نمي بیزي ات پشیوي دنیدر مقابل کارھا

  !. کوی، مزِد مِن ذھن!مزِد خدا کو

.  َتُسویگري دھد و آن دیخدا گنج م. ميد پخته شويم، باي گوش دھید به حرف کسيارانه نبايدن ھشيدر مورِد درد کش

  ). زيناچ یمقدار(

  گير ري زیسپ که چو خُ یگنج َزرّ 

  گيرده ربا تو باشد آن نباشد مُ 

ن ي زمۀري تی که در انبوه خاک ھای وقتیست، حتتوشه ھمراه ي دھد ھمی که حضرت حق به تو پاداش مینه ايگنج

واست د که زحمت و باز خي آی در نمیوي دنیراثھاينه ھر گز به صورت مين گنجي ا. شودیز از تو جدا نمي نیده ايآرم

  .!راث خواراني و لذِت آن از آِن میو ِعقابش با تو باشد و بھره مند
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 ی حضور زنده میِ اري، به ھشی زندگیاريم و به ھشي پریا مي دنیم و از جويي شوی ھا را میت شدگي ما ھم ھویوقت

ماند، بلکه آن را با  یم، از ما به ارث نمير خاک برويم و به زيرياگر بم. شه با ماستي، ھمی زندگیِ م، گنِج زريشو

  . شودی راحت میليمردن ھم خ. مي بریخود م

ن اصل را ي ایالبته مِن ذھن(. ميم که جاودانه اي شویمتوجه م. مي ترسیم، از مرگ نمي حضور زنده شویِ ارياگر ما به ھش

   ).ردي پذینم

  وددَ یت منازه آن جِ شِ ي پشِ يپ

  شودی میبيمونس گور و غر

س ي ات در خاک، انیبي و غریي تنھاۀ کند و در قبر و در مرحلیِش جنازه ات حرکت ميشاپيپ، ی الھیآن پاداش معنو

  . شودی تو مھمراهو 

  . شودی گور تو میِ بيق و مونِس غري رود و رفیحضوِر تو قبل از جنازه ات، م

  رده باشم مُ ن دَ يھر روز مرگ ابَ 

  تاشد خواجهرمَ  با عشق سَ یتا شو

   .ی، م?زم و ھمراه باشی کن تا با عشِق جاودان الھی چشم پوشی نفسانی از لذت ھایه ھستا زندين دنياکنون که در ا

 ی شوند، متوجه می می مرِگ ما فرا رسد، آن لحظه که ذھن و تن مت?شۀ که لحظیم، روزير کنيد تأخينبا که یبراست

 ی زنده، اصل ما بوده و مردنیآن زندگ. شه با ما بودهيم ھميشه منتظرش بوديم، آنچه را که ھمياشتباه کرده ا  کهميشو

  . ر شدهيگر دي دیست، وليدر کار ن

  .ريبمن اZن ي، ھمیمان نشوي و پشینکه آن روز تأسف نخوري ایبرا

  .ديري بمین اZن نسبت به مِن ذھنيھم

 بميريد بميريد در اين عشق بميريد

ديريد ھمه روح پذين عشق چو مرديدر ا  

 بميريد بميريد و زين مرگ مترسيد

ديريد سماوات بگيين خاک برآيکز ا  

 

  . یشو. )ک َسرَور دارندي که یدو غ?م( و با عشق َسرَمد، جاودانه، خواجه تاشی برویيکتاي یِ ر تا به فضاي بم

   .انشاءM. یھمراه  شو با عشِق َسرَمد، با عشق جاودانه،

  

* 
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