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 ١۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

  مرجان چرا؟یاران تو سنگند و تويجمله 

  مست و با تو جان چرا؟آسمان با جملگان جس

  زنندی جزو جزوم جمله دستک میيچون تو آ

   جمله افتادند در افغان چرا؟یچون تو رفت

  یشود خندان لبیالت جزو جزوم ميبا خ

  شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا؟یم

  بودی مین عقل امّ يخال تو ای خط و بیب

  شود خط خوان چرا؟یند آن خطت را، ميچون بب

  ز کن از عشق اويد به جان پرھيگویتن ھم

  وان چرا؟يد حذر از چشمه حيگویجانش م

  زدستي و حسن ایغامبر خوبي تو پیرو

  ن برھان چرا؟يارد با چنيمان نيجان به تو ا

   تو روشنترست؟ی برھان که آن از رویکيکو 

  وسف کنعان چرا؟ين يکف نبّرد کفرھا ز

  د عاقبتي آن بروی بکاریھر کجا تخم

  چ از شه دانه احسان چرا؟ي ھديبرنرو

  د گنج ھستيران بود آن جا اميھر کجا و

  ران چرا؟ي در دل ویينجویگنج حق را م

  دم در جھاني ندیچ بازاري ترازو ھیب

  زان چرا؟يجمله موزونند عالم نبودش م

  کشندین مين خربندگان خود بار سرگيرم ايگ

  دان چرا؟يمانند از مین سواران باز ميا

  ی دارد د8 و آخریّولھر ترانه ا

  ان چرا؟يستش پاين ترانه نيبس کن آخر ا

  
  ١١٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 ن که نرستيکدام دانه فرورفت در زم

  ن گمان باشديچرا به دانه انسانت ا
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  رون نامدر بُ لو فرورفت و پُ کدام دَ 

  وسف جان را چرا فغان باشديز چاه 

   آن طرف بگشاین سوي از ایدھان چو بست

  در جو 8مکان باشد تو ی ھویکه ھا

  
  ۵۴١٣ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
  گر جھد تو افزون بودیاذره

   خدا موزون بودیدر ترازو

 
 ١۵١٣ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
  آن بودی َجف= اْلَقلَم کیمعن

  کسان بود؟يکه جفاھا با وفا 

  بل جفا را ھم جفا َجف= اْلَقلَم

  وآن وفا را ھم وفا َجف= اْلَقلَم

 
 ٢٧۶ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 ه تا خواجه نرنجديم خفيبگو

   در بر نگنجدیکه آن دلبر ھم

   من ترازو را شکستمیز مست

  ترازو کان گوھر را نسنجد

  د سربندي بدربتان را جمله زو

  وسف نغنجديکه ماده گرگ با 

  زيست آن نييه رويھم از جمله س

   بَزنَجدی زنجیيش روميکه پ

  ز؟يش شمس تبريست پيقراضه ک

  ا بَگنَجديارد يکه گنج زر ب

  

  ٠٢٣٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

   داند که خانه حادث استیآدم

  عابث استی نه که در ویعنکبوت
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  ست؟ين باغ از کي داند که ایپّشه ک

   استیکو بھاران زاد و مرگش در د

  حالد سستيندر چوب زاکرم کا

   بداند چوب را وقت نھال؟یک

  تشيّ ور بداند کرم از ماھ

  عقل باشد کرم باشد صورتش

  د رنگھاينمایعقل، خود را م

   دورست از آن فرسنگھایچون پر

  ؟ی پریاز ملک با8ست چه جا

  یپری می به پستیپرّ تو مگس

  پردی با8 میگرچه عقلت سو

  چردی میدت به پستيمرغ تقل

   وبال جان ماستیديلم تقلع

  ست و ما نشسته کان ماستهيعار

  د شدني باین خرد جاھل ھميز

  د زدني بایوانگيدست در د

  زيگری سود خود زان مینيھرچه ب

  زيوان را بريزھر نوش و آب ح

  د ترا دشنام دهيھر که بستا

  ه به مفلس وام دهيسود و سرما

   خوف باشی بگذار و جایمنيا

  رسوا باش و فاشبگذر از ناموس و 

  ش رايآزمودم عقل دور اند

  ش رايوانه سازم خوين ديبعد از

* 

 
 ٧٨٣٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 
 خواندن ُمحَتِسب مست خراب افتاده را به زندان

 
 دي رسیيم شب جايُمحَتِسب در ن

 دي خفته دیوار مستيدر ُبن د



                                       2014Jul    512# Program 02                        ٢٢٢٢١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

5 

 

  ؟ بگوی، چه خوردستی، مستیھ: گفت

  ن خوردم که ھست اندر سبوياز: گفت

  ست؟يآخر در سبو واگو که چ: گفت

  ستين خفيا: ام گفتاز آنک خورده: گفت

  ست آن؟ي آن چیاآنچ خورده: گفت

  ست آنيآنک در سبو مخف: گفت

  ن جوابي سؤال و انيشد ایَدْور م

  ماند چون خر ُمحَتِسب اندر َخEب

  ن آه کنيگفت او را ُمحَتِسب ھ

  مست ھوھو کرد ھنگام ُسُخن

  یکنیگفتم آه کن ھو م: گفت

  یمن شاد و تو از غم ُمنَحن: گفت

  ستيداديآه از درد و غم و ب

  ستيخوران از شادی می ھویھو

  زيز خين ندانم خيا: ُمحَتِسب گفت

  زين ستي و بگذار امعرفت متراش

  رو تو از کجا من از کجا؟: گفت

  ايز تا زندان بي خیمست: گفت

   ُمحَتِسب بگذار و رویا: گفت مست

   توان بردن گرو؟یاز برھنه ک

  یگر مرا خود قوت رفتن بد

  ؟ی شدین کي وی خود رفتمخانهٔ 

  

*  

  

 : کنمیواِن شمِس مو8نا شروع مياز د ١۴١غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س/م و احوالپرس
 

 ١۴١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

  مرجان چرا؟ینگند و تواران تو سَ يجمله 

  آسمان با جملگان ِجسمست و با تو جان چرا؟

  . شودیت ھا، به چرا؟ ختم مي بۀم که آخر ھمي خوانی میامروز، از مو8نا غزل
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 ھا و یم که ابتدا از چه کارھا و وابستگي شویم دھد و ما متوجه ین چراھا، راه را به ما نشان ميتأمل در جواِب ا

  م؟يز کنيد پرھي بایي ھا و اتصا8ت و طرز برخوردھایچسبندگ

  .مي برو حضوریاريھش به یمِن ذھنا ي، ی جسمیِ اريحالت ھش گذارند که ما از ی ھا نمی چون آن کارھا و ھمبستگ

ن حال ي در عی کند، ولیگر صحبت مي دیکسک نفر با ينکه ي مثل ایعني ست، یيگرچه که شروع غزل بصورت دو

  . ديني بیز ميات ني ابۀيت اول و در بقي را در ب موضوع و منظورشما وحدتِ 

   : ست و دو حالتِ ی داند که از جنس زندگیک نفر مينکه يدرست مثل ا

   داشتن ی جسمیِ اريھشـ 

  ی و به زندگن لحظهيزنده بودن به اـ 

  . کندیالت را تجربه من حال ھر دو حيند و در عي بیرا م

 ین بار مي اولی را براین غزلي که چنی کسیم، ولي دانیم و مي خوانی عارفان میده را در نوشته ھاين پدياکنون ما، ا

  . را داشته استیارين دو ھشي اۀتجرب" د، حتمايسرا

Eاران تو ھستندي ، مخلوقاتۀھم :ديي گوی، میا رو به معشوق عرفانيشما رو به خدا، " مث.   

  .  انسان ھاستیاما حال، تمرکز ما رو

  :دي گویمو8نا م

ت ي، ھم ھو) کندی میا را معرفيدنکه ( ھستند و با فکر و با ذھن شان  به فکر آگاهن لحظه، فقط  ي که در اھم یيانسان ھا

  .  اندیار زندگياِر تو، يشده و از جنس جسم اند، 

  نس تو باشند؟ ه تو و از جياران تو شبيست که ي مگر قرار نیول

  مرجان چرا؟ از جنس یي مانده اند و توسنگاز جنس اران تو يپس چرا؟ 

، تناسب، توافق، یيباينماِد لطافت، ظرافت، ز.  و گرانبھاستیمتي قی با سنگ، جواھریاس و ھمانندي در قمرجان

  .ده شدهيرون کشي بده شده، از فرم و از نقش،يي زای ذھنی ست که از فرم ھای خالصیاري فُرم، ھشی بیاريھش

 یاريک ھشي، ی ُزمخت جسمیارين ھشير از اي شود که غیکدفعه متوجه مي اش، ی از زندگیانسان، در مرحله ا

ش يستاُکرنش و  ، نامد و در آسمان ھا، جدا از خودیمعشوق خود، خدا مو  او را دوست  که وجود داردیگريِف ديلط

   . کندیم

   :دي گوین رابطه ست که مو8نا ميدر ھم

، تو را ھم سنگ ست، تو را ھم ی شده اند، مرکز و دل شان من ذھنیسنگم، يني بی ما در اطراف خود م را کهیيآدم ھا

  ست که دوستان، از جنِس ھم باشند؟ي مگر قرار نیول!. نندي بیجسم، تو را جدا از خود م

  ؟ یستيم که تو کي        پس آنگه بگویان دوستيتو اول بگو با ک

، پس چرا یمن ھستيم و منصف و ايف و مEيت لطي نھای، تو که مرجان، تو که ب!ستند؟يما، از جنس ما ندوستان 

  !.ستند؟ي خطر نیف و آرام و بي، لط!ستند؟يآنانکه از جنس تو ھستند، مثل تو ن

  .ميدا کني را پچراھان يد جواب ايما با
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  .  استی فروتن ُفرم، از جنِس لطافت، سھولت، فرصت وی بیاريخدا از جنس ھش

 ی، از جنس مِن ذھنیچرا از جنس فرم و زمختم، ي ھستیما ھم در اصل، از جنس خدا، از جنس زندگکه يپس در حال

  !. ؟ميم، از جنِس درد شده ايو َشَبح، از جنس حرف و فکر و مفاھ

  م؟يچرا ما در ُفرم ھا و صورت ھا ُگم و از اصل خود دور شده ا

   :د کهي شویت، متوجه م و دقی بررسیبا کم" تاينھا

  .شود ليتبد ديبا ست،جنس خدا که جوھر و ی فرمیِف بي لطیاريھشبه ،  مانندسنگ یِ  جسمیاريھشن يا

   :دي رسین پرسش از خود ميو با8خره به ا. دي پرسین چراھا را ميد و از خود علت اي کنی، شما تأمل میتيدر ھر ب

  .  شوم ،،؟ليتبدد ينم و چگونه باجاد کيد در خود اي بایريي،، حا)، من چه تغ

، بت کردنيغ، جاد کردنيدرد ا،  بودنیمنف ،واکنش نشان دادن  :"د که مثEي آی در درون شما بوجود میين شناسايکدفعه اي

   :ز کنميد پرھين نوع برخوردھا و رفتارھا باي کند، پس از ای مجسم، مرا از جنس قضاوت

 خودم را ان است کهگري دبعد از قضاوتِ  کنم، گران را قضاوتيد ديسه کنم، نبايمقاگران يدم را با خودد يد واکنش نشان دھم، نباينبا ،،

 یگر نمياما د.  دھمینم، بلکه خودم را ھم به جسم تنزل مي بی را جسم مآنھانه تنھا گران، ي خود با دۀسيبا قضاوت و مقا ، کنمیسه ميمقا

  !.،، .ه را ادامه دھمين رويخواھم ا

  .،،د انجام دھم؟ ي را نبایيچه کارھاکنم؟، ز يپرھد ي بایين گام، دقت کنم که از چه کارھايدر اول ،، :پس

 یل که ھمه آن را جسم مين دلي، مظھر و نشاِن خداست، اما به ای فرمی، سمبِل بی آسمان، رمز زندگ:دي گویمو8نا م

  !. نند، با ھمه جسم استيب

  .!ديني بی شود که میخدا ھمان م.  شودی شما، ھمان مید، او ھم براينيشما خدا را ھر چه بب

  .  ستیم، منظور از جسم بودن بلحاظ ذھنين تن زنده ايم و در ايالبته ما تن دار

، بدنبال آن فکر بلند یجاني ـ ھی ذھنۀک باشندي َپَرد، بصورت ی که در سرتان مین لحظه، بر اثر فکرياگر شما در ا

 دارد و از جنِس جسم است، شما ھم من، باِر یواکنش منف، بار خشمن فکر بار يچون اد، يشده و عکس العمل نشان دھ

  .دي شویاز جنس جسم م

 فرم و ناظر و ی بیاريک ھشي، وجود دارد و یجاني، ھی، ذھنی جسمیِ ارين نوع ھشين لحظه در شما، فقط اياگر ا

  .ديني بیس شما خدا را ھم بصورت جسم من لحظه وجود ندارد که ذھن تان را تماشا کند، پيزنده و آگاه به ا

 کند و ین حضور ناظر، ثابت است و دائم ذھن شما و جھان را تماشا مياما اگر، حضوِر ناظر در شما وجود دارد و ا

   .ديشما دو ُبعد دار شود، پس یاز جنس آنھا نم

  . یُبعِد جسم ـ

   .یِف آسمانيـ ُبعِد لط

، ھم با شما بصورت ید قطع شود، خدا، زندگيواکنش شده ا" نکه تمامايل ايما، بدل دروِن شیِ ِف آسماني اگر ُبعِد لطحال

  . کندیجسم رفتار م

  : ديينکه بگويدرست مثل ا
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  .,,  کنمین لحظه را قبول ندارم و به آن مقاومت مي کنم، اتفاق ایزه مي ستی، من از جنس درد ام، من با زندگمن فقط جسم ام ,,

  .  کندیق ميخدا ھم ھمان را تصد

  ".زه کن يباشد ست " :دي گویم

  ". بشو  " :دي گوی مید، زندگيد، ھر طور بشويد ھر طور عمل کنيشما بخواھ

  .  و انعطاف استیت نرمي نھای، بیزندگ

  .ا به حرف مو8نا؟يم ي گوش دھید به حرف من ذھنيا ما بايآ

، از آن حضوِر )دين حالت را حس کرده اينندگان اي ب از شمایليخ(د ي کنی شما در مقاِم حضور ناظر، ذھن را تماشا میوقت

، جاِن شما و جاِن خداابد و ي ی در ذھن کاھش محِس وجود و تيّ منج  يزد و بتدري ریتان ميناظر، برکت به فکرھا

  .ندي بی مجان و او ھم شما را جان و شما خدا را یکي

   آسمان با ھمه جسم است، با تو جان چرا؟: پرسدیمو8نا م

   .ینجا، خوِد تو، خودت ھستيو، در ابا ت

 یول. مي ترسی از ما می حضور در ما زنده شود، بعضیاريکدفعه حالِت ھشيم، اگر يت عادت کرده ايبه جسم" ما غالبا

  .  رشد و تکامل ماستۀ در پروسیعيک رونِد طبي کند، ی که مو8نا از آن صحبت میاريل ھشيتبد

  .  شودی روح ما، خدا مرکز ما، میزندگ. د شوی جان ما می که زندگین معنيبه ا

  سمست و با تو جان چرا؟آسمان با جملگان جِ 

   :مي کنیم، تعجب مي روی حضور میِ اري ما در حالِت ھشیوقت 

، ھمه  کنمیف بودن مي کنم، حس لطی نمیيگر حس تنھاي د،!نمي بی زنده م رای، زندگی، ھمه را زندگ، چرا من ھمه را زنده!چه شد؟،، 

 .،،!  ... خوب و آرام است، زيچ

  زنندی جزو جزوم جمله دستک میيچون تو آ

   جمله افتادند در افغان چرا؟یچون تو رفت

  .اِر ناظرمي روم، ھشی حضور میِ اري من به حالت ھشیوقت

ا، از اعماق ي و آرامش، از آن دریشاد. کل وجودم زنده ست.  و زنده ستیتمام ذرات وجودم، مرتعش به زندگ

  .دي آی جوشد و با8 می موجودم

م، سپس ي شویجذِب جھان م یان شود، ابتدا ھمگي در ما نمااو ی ھایژگينکه در حالت حضور مستقر و ويقبل از ااما 

  :دي گوین حال ميمو8نا در وصف ا. مي شوی میکي یده و با زندگيرون کشي بیخود را از جھان ماد

  چرا، ی داد، جذب شدی کرد و ارائه می میرون معرفي که جھان بیت و به جذبه ھا و به مقو8ه تو به ذھن رفتیوقت

    افتادند؟ی تو به ناله و فغان و زاریِ  اجزاۀھم

   جمله افتادند در افغان چرا؟

  !. معلوم است چرا

  یمت و آرامش خاطر و شادي، صلح و سازش و سامان و سکوت و سکون، مEیو برکت جاوداننکه سعادت ي ایبرا
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  .مي ام، ماندیمِن ذھن و من ام، ذھن و من رفت، او یآمد، وقت یاز آنجا م

 توقعات اش ی، وقتت و آرامش داردي و امنی زندگانتظار کند و از آنھا ی نگاه ممردم و به ھات يوضع و به جھان ام به یمِن ذھن

  .  کندی منقص شود، حس یبرآورده نم

  .م کرديامروز راجع به حس نقص باز ھم صحبت خواھ

ل و ي تواند تکمیرون، نمي بناقِص  و گذرا و محدود، جھاِن ناکامل را جھاِن  ترس و تيعدم امن، حس نقصس ن حيا

  .    کنندیدن مي و نالافغان وجوِد فرد، شروع به یجه تمام اجزايدر نت. ن کنديتأم

   ؟یيراه رھا

، منظور و مقصِد ليتبدن يم، اي کنیار من برنامه ھم ما مدام تکري دھد و در ای ست که مو8نا از آن داد سخن میليتبد

  . ردي انسان ھا، صورت گۀد در ھمي انسان ھاست و باۀھم

  . ھوده ستي ما بیِ  کارھاۀرد، ھمي حضور، صورت نگیاري به ھشی جسمیِ اريل ھوشياگر تبد

، به مرجان، به جان، مي شوی مسنگ :د ما شود، بقول مو8ناي که اگر مرکز دل و دی مِن داِر جامِد ذھنیاريد از ھشيما با

  .  ماستیعين حق طبيدن کنند و اي زنان، آغاِز به رقصدستکبشکن و م که تمام ذرات وجود مان، با ي شوليتبد

رون جستجو و ي را از جھان بی مان زندگی ذھنی پنج حس و قضاوت ھاۀليم و بوسي کنیرون نگاه مي به جھان بیوقت

م و در ي روی ست، دور شده و راه را اشتباه میزديا و احساِن اي لطف و مزا خودمان کهیعيم، از حق طبي کنیدنبال م

  . کنندی وجودمان ناله میجه تمام اجزاينت

  . ميدن را مد روز کرده ايدن و ناليما درد کش

ن ين کردن، خشمگيت کردن، توھيدن، شکاي، غم و غصه خوردن، رنجافغان را که ناله، ی مِن ذھنیازھايکه نيتا زمان

  .مي کنیجاد ميم، درد اي است، نگه دارشدن

  !.  خواھندی میجاد کرده اند، زندگي که ایي کنند و از دردھایجاد مي شوند و درد ایگروه گروه آدم جمع م

  ". ن کار اشتباه ست يا" 

ن زنده ل درد را به جان و به مرجان، که ھماي در ذھن، تبدحس وجودو من ل ي، تبدی ـ ذھنی جسمیاريِل ھشيُعرفا، تبد

  . ه کرده انديا شاَپَرک از ِکرم، تشبيده شدن پروانه يي حضور است، به زایاريشدن به ھش

  . بخش استیار آگاھي ما بسیل شدن ِکرم به شاپرک، براي تبدیِ فھم و تماشا

 یطافتزه گِر سرِکش و لجوج و سخت سر، لي ُزُمخت و خام و ناھموار، ستیِ ن من ذھنيم که از درون اي کنیما باور نم

  .رون ِبَپَرديم که از درون ِکرم، پروانه بي کنیھمانطور که باور نم. ده شود که بتواند ِبَپَردييزا

ات و جمع کردن و جمع کردن و اضافه يدن به مادين جھان و ورودمان به ذھن و چسبي به ایاريآمدن ما بصورت ھش

ردن کردِن ِکرم و خوردن و خوردن و چاق شدن آن ه آغاِز به خويکردن و اضافه کردن آنھا به حول و حوش خود، شب

  . است

ن ِکرم را که ولع خوردن دارد، از ي، اعتيطب، ی پس از مدتی خوردن است، ولشتريبِکرم تمام حواس اش به ھر چه 

  .   شودیشاپرک از ِکرم متولد م  چسباند و سپس،ی میقسمت َسر، به نقطه ا
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  . ست مازگارِ  و حال و روتيوضعه ين روند، شبي اۀپروس

  . است اضافه کردنو  شتر خوردنيب حواس مان به ھر چه ۀم، مثل ِکرم، ھمي ھستی درون مِن ذھنیوقت

  . مي امتوقع. مي آنھا ھستداتييازمنِد توجه و تأين و د گرفتن از مردمييشتر تأيعEقمند به ھر چه ب و  بند پولیپا

  . ائما حواس اش به خوردن استل شود، ابتدا، دينکه به پروانه تبديِکرم قبل از ا

   :م، تمام حواس مان به اضافه کردن استي داری من ذھنیمانند ما، وقت

م، يد گرفتن از آنھا ھستيياد، اضافه کردن پول مان، عEقمند به بزرگ شدن در نظر مردم و تأيعEقمند به خوردن ز

  چرا؟ . ميضافه کنم از ھر نظر به خودمان اي خواھیم و ميدائم در توقع و در انتظار

  . مانی ِکرمۀصيبخاطر خص

م، ي شویت نمي ما، چون عارفانه تربی شود، ولیر ميس" تايل به پروانه شود، نھاي که قرار است تبدیالبته ِکرم

 ,, شتر، بھتريھر چه ب  ,,:م و شعارمان ھم تا آن موقعي دھی ِکرم بودن و اضافه کردن را تا لب گور ادامه مۀصيخص

  .است

 ی دھد، به افتخارات گذشته مان برمی اضافه کردن را نمۀ اجازیعت مان بعد از پنجاه، شصت سالگي طبی وقت"بعدا

  :مي دھی به بزرگ و ُگنده کردن خود ادامه میم و باز بطور توھمي بالیم و به خود ميگرد

شقدم بودم، يشه پيه ھميريو مھندس اند، در امور خت کردم، دکتر يم را خوب تربي بود، ورزشکار بودم و مدال گرفتم، بچه ھایمعدلم عال,, 

... ,,.  

  . ميده شويي زاید از مِن ذھني شود، بایل به شاَپرک مي که تبدیه ھمان ِکرميالبته ما ھم شب

  . ار متفاوت استي با ِکرم بسهــــــنوارــــــپ ی ھایژگيو

 خزد و ی برگ می روی که به ُکندیت ِکرميبا، با وضعي آن ُگل زیف به روين گل لطي ای از روهــــــنوارــــــپپرواِز 

  .، متفاوت استهـــــناورــــــپاحِت يت مانور و سيفياحِت ِکرم، با کيِت مانور و سيفيک.  خورد، متفاوت استیم

  . ,,شتر است؟ يشتر بخورم؟ کجا بيابم که بياز کجا ب,,  :دي گویِکرم با عقل خاص خود، فقط م

  مان است؟ يم، درد زاي کشی را که میيم که دردھايتوجه ھستک از ما ميا ھر يآ

  .!یگري، توان و عقِل دحضورم و در حالِت ي داریگري، توان و حواس دی مِن ذھنیما در حالت ِکرم

  . ,,شتر، بھتر يھر چه ب,,  :ۀ است با سرلوحمعاش دارد عقل ی که مِن ذھنیعقل

  . نداردی عرفانیيباي به رقص و زی ربطت ويچ سنخي، ھشتر جمع کنم و چاق شوميھر چه ب

 و یشتر و برتري خوردِن بی حواس شان به سبقت گرفتن از ھم براۀ کنند، ھمی می که با ھم زندگیاگر دو مِن ذھن

 یگري خود را بر دی از انھا تفوق و برتریکي کنند، با8خره ی باشد و در ُشبھه و ترس و کنترل زندگیگريسلطه بر د

  . شودیاعمال و غالب م

 و ی متولد شود و از موضع تعالید شاَپرک وار، از ذھن و مِن ذھنيست و باي ماندِن انسان، قابل قبول نیدر حالت ِکرم

  .  کنندی می زندگی نگاه کند که ھنوز در حالت ِکرمیيحضوِر ناظر، بر انسان ھا

  .  شوندی آن جمع م بزرگ قرار گرفته، اطرافِ ی کوچک، تابع اوامر مِن ذھنی ذھنیمن ھا" معمو8
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  ونالهھر دو !. ل دھند معلوم است که رابطه ھا چگونه خواھد بودي با ھم خانواده تشکیدو مِن ذھناگر قرار باشد که 

  ...  کنند، ید و توجه مييت و تأي و طلب کسب ھوی چشم دوخته و طلب زندگیگريک به دي کنند، ھر ی مفغان

با .  اُفتندی کوچک دنبال ِکرم بزرگ راه می در حال خوردن اند، ِکرم ھا، که ھر دو ھموارهیت ِکرمين وضعيدر ا

  .  کار ندارندی زندگی ھایيبايز

  .  کنندیر مي از وجود سیگري دیرند، در ُبعدي گی دو انسان زنده به حضور در کنار ھم قرار میاما وقت

  نند و يا را ُگل ببي، دنی با زندگیاز شوند و مویکي و متحد با ھم یيکتاي یر فکرھا، در فضاي توانند در زیم

، َسر و یب و کجي ھا و عداوت و عینند، با زشتي بی میگر را زندگينند، ھمدي ُگل ھا بنشیوار، رو هــــــن ـرواــــــپ

گر را جسم ي ندارند، ھمدی منفی دھند، فکرھای نشان نمی کنند، واکنش منفی نمیکار ندارند، با ترس و کنترل زندگ

  . ندي بی میزندگ ھم آنھا را یزندگ... ند، ني بینم

   :م کهي شویما ھم متوجه م

ت يم و ھم ھوي، بخوریتا ده، دوازده، سالگ"  مثEیم تا مدت محدوديم و مجاز ھستي شوی وارد ذھن میاريبعنوان ھش

 ی خود را سپرین و ذھی جسمیارين مرحله از ھشي کند تا این مدت کوتاه به ما کمک مي ھم در ایم، زندگيو چاق شو

ن موضوع يمھم است که ما متوجه ام و چقدر يم که ھمچنان در توھِم ذھن بمانيستيش از آن، مجاز ني بیم، وليکن

  . ميشو

  .      مياد بدھي مان ھم یِ ن مھم را به بچه ھايو ا

م، ابتدا ي شویده ميين زا که ما از شکم مادرمای در ھنگامه ایعني م،ي شوی مان متولد می مثل پروانه از ِکرم ذھنیوقت

  :م، مو8نا گفتيري گی میم از او زندگيکه به مادر وصليتا زمان. ميھنوز، با بند ناف به مادر وصل

م ي توانیده شود، ميم و بند ناِف مان برين است اما بمحض آنکه با دھان َنَفس بِکِشيم، خونيري گی که از مادر میيغذا" 

  ".م ير بنوشيش

م از ي توانیم، بند ناف مان را ميري بمیکدفعه به مِن ذھني که یھنگام. ناف اش به جھان وصل است ھم بند یمِن ذھن

  . ميگر از آن غذا نخواھيم و ديم، بُِبري خواھیز از آن مي که ھمه چیجھان

د و از ي آن  بُِبرد بند ناف تان را ازيد و بتواني آگاه باشی کافۀن است که شما به اندازي غذا نخواستن از جھان اۀاما 8زم

  .ديت نخواھيرون ھويجھان ب

، بنا شده، به جھان یه از اصل و اساس و ذاِت زندگي اولیي و جدایت شدگي که بر اساس ھم ھوی بنِد ناِف مِن ذھنـ

  .  وصل شدهیماد

  . د خواھیت مي و امنیت شده، زندگي که با آنھا ھم ھویي گذرایت ھايم و وضعي از آدم ھا و مقو8ت و مفاھـ

  . ستي نیچ موقع قانع و راضين و آن، ھي متوقع است و چشمش به اـ

  . ندي بیز، از جمله آدم ھا را ھم جسم ميھمه چـ 

  . کندیف ميف و توصين و آن، تعريسه و قضاوت اي مقاۀيخود را بر پاـ 

  .,, ھستم؟ ید من کييشما به من بگو,,  : پرسدی، از آدم ھا میبا زبونـ 
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 کنم، قدر شناِس من ید که عاقل ام و خوب صحبت ميد کني ھستم، به من تأکی موفق و پول دارر وِي  خَ م خوب و با سواد ود من آدييبگو,, 

   .,, ... د،يباش

   : کندین غزل اشاره ميحال آنکه ھمانطور که مو8نا در ا

  . ديري بمید نسبت به مِن ذھني تولد شاپرِک حضور، بایبرا

  : شود کهی متوجه می، کسیروز

   :دي گوی مو8نا میول. ،، من در شکِم مادر جھان ام و بند ناف ام به مادر جھان وصل است ،،

   ".ین مدت، به مادِر جھان وصل بودي ایجه طي نتیرموجه و ناسپاس و بيھوده و غي و بیده شده اييتو زا" 

 غذا بخورد، اما ھنوز بنِد ناِف او را  دھان نفس بِکَِشد و بتواندۀلي از مادر متولد شود و بوسین است که آدميمثل ا

  .!ده باشندينبر

   :دي گویت آخر غزل ميھمانطور که ب

  . ان داردي پای مِن ذھنیِ  ھایي ھا و 8ف زدن ھا و خودستایياوه گوي

 ۀ، فقط ترانميدھان يد پايم باي را که شروع کرده ای مِن ذھنیدن ھا و مباھات و خودفروشين بر عبث اصرار ورزيا

  !. ما، ھمچنان ادامه دارد؟یِ  ھاین رجزخوانيان ندارد، پس چرا اي عشق است که پاخدا،

  ".م يح ندادند، نگفتند، آگاه نشده بوديان را توضيل که به ما اصل جرين دليبه ا" 

  . ميآثار مو8نا را که راه را به ما نشان داده، نخوانده ا

ن يرا نخوانده اند، ھشتصد سال است که به ا ن مطالبيتا بحال ا کنند که چرا یا خود را مEمت ميگران و ي، دیعده ا

  .!مي آنھا را نخوانده ای داشته ولیآثار دسترس

  . دين مطالب را مورد مطالعه و تأمل قرار دھيد و ايد خودتان مسئول خودتان باشيشما با

   :ديان دھي پای من ذھنیِ  ھایياوه گويد به يد، باي کنین برنامه گوش مي شما که به اۀھم ست؟يان چيد جرينيبب

  م؟يص داده اي را خوب تشخیم که ُبعد معنوينيببـ 

  .مين ُبعد را بشناسيم اي خواھیست؟ کدام است؟ مي شود، چی و عبادت محسوب می آنچه که ُبعِد معنوـ

  م؟ يت کني مان را تقوی چگونه ُبعِد معنوـ

  ده شدِن او، اثر دارد؟ يي شدِن و در زانـــــــهواپــــــــرند ي کند، در فرآی می که ِکرم طیا رونديآـ 

 کند که او را نسبت به ینکار را مي خدا ایي شود، گویزان مي، ِکرم آوی و در نقطه اید که در مرحله ايني بی شما م

  . رون بَِجَھديراند و شاَپَرِک آن، بيتش بميّ  ِکرمۀمرحل

شاپرک از آن " ا واقعايند و فکر کند، آين کرم بنشياگر ا.  برگ درختان، در حال خوردن استید، ِکرم رويفرض کن

  . تواندینم ". نه"  پرد؟ یرون ميب

ن چراھا ما را آگاه و ي جواب دادن به ایول. مي حضور زنده شویاريم به ھشي توانی نمیق عقِل مِن ذھنيما ھم از طر

  . کندیدار ميب

  .نده ست، انسان شناسَ مي دھیص نمي و تشخمي فھمی نمیچيم ھييگوم بي توانی نم،ميستيالبته ما انسان ھا، ناآگاه ھم ن
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  یشود خندان لبیالت جزو جزوم ميبا خ

  شود با دشمن تو مو به مو دندان چرا؟یم

Eاز اصل خود بودیي و جدایت شدگيدل ما مرکِز درد و ھم ھو.  مرکز و دِل ما بودیمِن ذھن" قب  .  

 ھا که کنار یت شدگيھم ھوھا و درد و فکر من دار یعنيد، ي آیکه م) ستيفکر نذھن و از جنِس (ال معشوق ياما حال، خ

  .  شودی فرم، ُپر می بیاري، از ھشیي خدای روند، دل ما از فضایم

   :ميبارھا گفته ا

  . مي ھستیاريما از جنس ھشـ 

 را یت شده و دوران ِکرميورون ھم ھي جھان بیِ  توھمیِ ، آمده، وارد ذھن شده و با داده ھا و ارزش ھایارين ھشياـ 

  . کندی میسپر

ت يَ  ی ناظر، در خواِب کرمیِ اريدر واقع ھش.  ناب در ذھن استیِ اري، معادِل خواِب ھشیت، مثل عقِل مِن ذھنيَ  یِکرم

  . ا در خواِب ذھن استي

  . رون بَِپردي بی اهنوارپ از کرم، ی در درون آن ِکرم پرورده شود، در نقطه عطفیقرار است شاپرکـ 

ش ي بی مان، که پوسته اید نسبت به ِکرِم مِن ذھني برد، و ما بای حضور که در خواب ذھن بسر میاريھمانند ھش

، ی مِن ذھنیِ  ھایياوه سراي ھا و 8ف زدن ھا و مباھات و ی داوری پوشالۀسيست، در سکون و با سکوت، در کين

  .  حضورمان، متولد شودیِ اري ھشیباي زشاپرکم و يريبم

 ست که وارد فُرم شده و یرا از جنس خدا، از جنس زندگيت عمق داشته باشد زي نھای تواند بی ناظر میاريھشن يا

  .  خود قائم شودی پاید پخته و از فرم متولد و رويدوباره با

  :پس.  ستی، مردنیبرعکس آن ِکرم که پوسته و روپوش ست،ي نی شود مردنی خود قائم می پای که رویارين ھشيا

 وار از خواب و از هـــــــنوارـــــــپم و ي شدداريب یعنيم، يدي رسین منظور زندگين و مھمترياول ما انسان ھا به ی وقتـ

  م، يدار مانديم و َپر زده و بيديرون پري ذھن بیکرخت

    د،يايال معشوق بي کنار بَِرَود و خ،ین جھانيت شده با مقو8ِت آفل ايبا درد و ھم ھوت شده ي دِل ھم ھویوقت ـ

  .  شودین جھان مين، در اي ما در زمیيع، حوزه و قلمرو فرمانرواي شود و آن دِل وسی باز م مایر فکرھاي زیفضا

را يز.  شوندی کنند، شاد میدن مي مان، آغاز به خندی وجوِد ما، با رجوع به ذات اصلی اجزاۀخوش، ھم در آن حالِ 

  . ستیذاِت ما شاد

  . ستیمِن ذھن دارد و آن، یشمناما خدا، در تمام کائنات، د

ند و از ي بی فرم است، اشتباه می بیِ ارين لحظه را که ھشي ست، ای ـ جسمی مادیِ اريچون ھش.  َشَبح استیمِن ذھن

  . !ابدي ی شنود، در نمیاِم آن را نميند، پي بین لحظه، فقط فُرم آن را ميا

ن لحظه ينکه شکل و فرم و اتفاِق اي جنگد، غافل از ای آن من لحظه کار دارد و بايداد اير و ُفرِم رويبا صورت و تصو

  . ن کندي ما را تأمی ـ ابدی ازلیت و خوشبختي، امنی و شادی تواند زندگینم

  . نفکِ خداستين لحظه ست، جزو 8ينفکِ اير و 8ي ناپذیين لحظه، جزو جدايداِد اي اتفاق و رو:یعنين لحظه، يفرم ا
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  . ن لحظه، خداستيا. ن لحظه ستيشه ايخدا ھم

  . جنگدیمن لحظه، يشه با اي ھمیمِن ذھن

   ". نه" ا خدا دشمن ماست؟ يآ

داد و اتفاق ينکه روي ایم، برايم، اما در واقع دشمن او ھستييدوست خدا" ، ظاھراینکه ما در مِن ذھنيرغم اي، علیول

  . ميزي ستیبا آن م" ش، عمEري با عدم پذیعنيم، يري پذید و شرط نمين لحظه را بدون قضاوت و بدون قيا

  .  ,,رمي میزم، مين لحظه نستياگر با ا,,  :دي گوی میمِن ذھن

   :ميد متوجه باشيم که باي، اشاره کرده ایدين موضوع کلياِد ايار زيت بسيبارھا به اھم

  ".  کند یت ميجاد و تقوي را این لحظه، مِن ذھنيمقاومت به اتفاق ا" 

رد ي گی حرکت را میاصطحکاک، جلو.  آوردی اصطحکاک بوجود میروين، ني زممقاومت. ه اصطحکاک ا ستيشب

   . کندید ميو گرما تول

  . کندید مي را تولیدادھا و اتفاقات لحظه، من ذھنيمقاومت ما ھم در مقابل رو

ر  دھد، دی می که رویيط، در مقابل عارضه ھايط محيش آمدھا، در مقابل شرايما به ھزاران صورت، در مقابل پ

  .ميستيم و از آن آگاه ني کنی، مقاومت می ناگھانیمقابل واقعه ھا و حادثه ھا

  !..ميد زنده نگه داري را بایمن ذھنرا يچرا؟ ز

   . تا حضور ما از درون آن متولد شود،رديد بمي بایمن ذھنم که يري گیاد ميا]ن 

ن ضربه ھا و رعشه ھا ياما، اگر آن ِکرم، با ا کند، یجاد مي و نقل مکان، تشنج، تکان، لرزش و ترس ایمردن مِن ذھن

  .ردي مید و مي آیرون نمي از درون آن بشاپرکو تپش ھا، بترسد، 

  .  شومیم، مو به مو دندان رسد، من ی که می، با َتَوُھم، وقتی با من ذھنیعنيدشمن تو،  با"  :دي گویغزل م

شود با یم.  خواھم حمله کنم و ھمه را بَِدَررمیده و م شی خندم و شادم، اما با دشمن تو، عصبانیال معشوق مياز خ

  دشمن تو مو به مو دندان چرا؟

قت ھمان ي کند که حقی کند و ِکرم فکر میرحم نم. ، بعلِت احساس ترس، درنده ستی، با مِن ذھنیانسان در من ذھن

قت يحق. ستيقت، در تواِن ِکرم نيحال آنکه فھِم حق.!. ب اوستيقت در جي ھا و چاق و فربه شدن است، حقیاده خواھيز

  .گر استي به گِل دی، از گلشاپرکپرواز 

  م که خدايف کني از نوشته و تکلی از اسم و نقش و نشان، خالی از مفھوم، خالین است که ما دِل مان را خاليقت ايحق

  .ان کنديِق ما بي اش را از طریيبايند و عشق و برکت و زي در آن بنش

 خوردن ھر چه یه کرم ھا براي رسد، بلکه با بقی فرا نمی شاپرکۀم، نه تنھا مرحلي بمانی باقیِکرم ۀ اما اگر در مرحل

  .ميم و با ھم دعوا داري زنیشتِر برگ ھا حرص ميب

  .ميده اين نقطه رسي مان، به ھمیما با من ذھن

 ترس و ۀي ست، پایري و درگزه و دعوا،  مناقشه و کشمکش، مشاجره و مجادلهي ستی، که مبنایا با عقِل مِن ذھنيآ

  م؟ يم مسائل مان را حل کني توانی، می، مملکتی، گروھی و چاق شدن است، در سطح فردیي، سودجویيسلطه جو
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  م؟ يم و فضا را باز کنير فکرھا برويم و به زينکه ھمه به ھم کمک کنيا اي

  .د که من چقدر بخواھمي گوی کند و میآن فضا به ما کمک م

م يزان اتصال و الزام، را درست تنظيم رابطه ھا و اندازه ھا، طرز برخورد و فاصله ھا، مي توانی نمیبا عقل مِن ذھن

  .  کندیا غلط کار مي کند و ی عقل کار نمیم که ترازويدر غزل دار. ميکن

   :دو نوع ترازو ھست

  .ستي، که موزون و ھماھنگ و کوک نی مِن ذھنیترازوـ 

  .  کندیجاد ميز تعادل اين ھمه چيکند و ب ی خدا، که خوب کار می ترازوـ

   : پرسدیامروز در غزل م

   ما تعادل ندارد؟یر است، چگونه ست که زندگيم پذيز در جھان، موزون و متعادل و خوش آھنگ و تنظيھمه چ

  ست؟يموزون ن

م موزون ن ھي زمۀ کری ما در رویروابط جمع. ستي ما، روابط ما، موزون نی خانوادگی ما، زندگی فردیزندگ

گر را يگر را تحمل کنند، ھمديکدي توانند یآدم ھا نم. ا جنگ مرسوم شدهين ا]ن در دنيھم. ميست، با ھم جنگ دارين

ن ِکرم ھا يا. مي کنی میم، که در ذھن رفته و مانند ِکرم زندگي ھستیاريک ھشي ما انسان ھا ۀکه ھمي ُکشند، در حالیم

   .ان ھم افتاده اندشتر بھتر، به جيبا عقل معاِش ھر چه ب

  .   ندارندیزدي شعور ایزشان، با ھم متحد شده اند، ولين ِکرم ھا، با عقِل تي از ایاري بسیگروه ھا

  ".کجا بکَُشد يون نفر را يليم، قادر است ده مي که ساخته ایم، اما بمب اتميم اتم را بشکافيما توانسته ا" 

  !.  کندیوء استفاده منصورت سي شعور است که از علم به این عقِل بيا

  .  مسئول خودش استیھر کس. ميمسئول خودمان ھست. ميد به خودمان برگرديبه ھر حال، ما با

   خواھند ھمه ی شوند و میگر، مو به مو دندان مي دی خندند و در حالتی وجودم میک حالت، تمام اجزايپس، در 

  . وجودم بخندندی بروم که تمام اجزایتد ترک کنم و به حالي را باین حالِت درندگيمن ا. را بدرند

  بود ی میمّ ن عقل اُ يخال تو ای خط و بیب 

  شود خط خوان چرا؟یت را، مطَ ند آن خَ يچون بب

  .ممکن است حا8 ُمد نباشد.  بودهیيبايم خال سمبِل  زيدر قد

  .  اوستیيباي زی خواناو دل من پر از خط و خاِل معشوق و معشوق است یيباي، مEک و مرکِز زخال و )صورت(خط 

م را از آن مرکز رسم يره ھاي او گذاشته ام و تمام حرکات و دایباي خاِل زی کنم و نوک پرگار را روی میيبايحس ز

  . کنمیرون نگاه نميبه ب.  کنمیم

 ام ستم، ذھن سادهيمن ذھن ام ن.  حاضر، فعال است و من ھمان ھستمیارين ھشي مان، ایِ ِر فکرھاي زیھر لحظه، فضا

  !.شده امخط خوان  شوم که یکدفعه متوجه مي کنم و یرا ھم تماشا م

 ی و بیست، اُمي خط و خال تو نی را حل کند، وقتی را بخواند، ھر مسئله ای آدم بتواند ھر خطیعني، خط خوان

  .  دھدیص نمي را تشخیچيعقل ام، ھ. سوادم
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م، ي کنی و آرامش نمیم، حس شاديستي ناظر نیاريھشست، ما زنده به حضور، زنده به ي که او، معشوق، نیوقت پس

  .  آوردین چالش ھا ما را به ستوه ميکوچکتر. ميني بیم، راه حِل آن را نمي کنیم و به ھر چه که نگاه مي ھستیاُم

  م؟ ي شویمخط خوان چرا  ،ميني بی او را میباي بمحض آنکه صورت، ز،ت راطَ ند آن خَ يچون بباما 

  .  را بخواندیسي و انگلیني و چیخي و می و عبری خط ھا، از جمله، خط فارسۀ بتواند ھمن است که آدميمثل ا

 خط خوان.  رسدی آن به ذھن ما میراه حل ھا"  شود، فورای که طرح میم، ھر مسئله اي ما زنده به حضور ھستیوقت

  .ميري گیام او را ميپ" م، فوراي خوانیمو8نا را که م. مي شویم

ن يمھم ا.  نداردیده اي فای ادبیمعن. مي کنی می ادبی معنیم ولي خوانیست، اشعار و غزل ھا را مي آن حالت نیوقت

 کند؟ خط و ی کند؟ راجع به کدام راز صحبت می را در انسان مطرح مین رمز چه موضوعين ُکد، ايم ايابياست که ب

  ست؟ کدام است؟يخال معشوق چ

  .ل شدي تبدهنوارپت به يھمانطور که کرم. مياِم آنھا زنده شويد به پيبام، بلکه ي کنی ادبیات را معنين ابيد اينبا

که انسان . ن منظور آمده انديان به ھمي ادیتمام"  اصE.ميل شوي حضور تبدیاري به ھشی جسمیاريد از ھشيما ھم با

  .      گذاردیاما حس نقص، نم.  وحدت برسانندی نجات داده و به فضای مِن ذھنیرا از گمراھ

  . ,,ستميق خدا نيمن که 8 ,, :دي گوی میوِد مِن ذھنخ

  به سواد و ...ا دکتر، يا کارگر ساختمان، معلم يس جمھور يق ھستند، صرفنظر از شغل شان، رئي انسان ھا 8ۀ،، ھم

  .  ھستند ،،یاري انسان ھا از جنس ھشۀھم.  نداردی بستگ...ن و باور و يشغل و د

 آن ِکرم ۀ از ھمیزندگ. اقت نداردي به لیربط" اصE  ,,...م و يد کتاب بخوانيم و حا8 ما بايت نداراقيما ل,,  :نديانسان ھا نگو

   :دي گوی میا زندگيآ.  کندیھا شاَپَرک درست م

  .,,! ... ل به پروانه شود؟ي که قشنگ تر است، تبدیکياقت ندارد، آن ين ِکرم ليا,, 

 یم، ميت را ھم خوِد خدا بشرط آنکه ما دخالت نکنييت اند و خداييه خدانکي ایق اند، براي انسان ھا 8ۀھم ". نه" 

  .انديزا

گر ي دیزان شود و ِکرم ھاي آویل به شاپرک شدن، به نقطه ايت خود و تبديّ  مردن کرمی براید که ِکرميفرض کن

  .,,  ...م،ياج داري تو احت ما به،ر، باش، بخوريزان نشو، نمي شود، آوینم ,, :ت اش کننديند و او را بزنند و اذيايب

ا يم ي حضور زنده کنیاري خواھد که ما خودمان را به ھشیھنر م. ن صورت استي مان به ھمیِ برخورد ما با بچه ھا

 حضور زنده کند و بعد به بچه ھامان در ھفت، ھشت یاريم، که ما را به ھشي کنیم و با او ھمکاري اجازه دھیبه زندگ

سه ي ست، افراط در رقابت و در مقای از مشخصاِت مِن ذھن...سه و يم که رقابت، مقاياد دھي یده، دوازده، پانزده سالگ

  .  کندیجاد مي ادرد و یت شدگي، ھم ھوی مِن ذھنیو درخواست ھا

 را ھم به آنھا یضي بلعد و مری حاصل از آن را می خورد و ھم دردھای خورد و می میت شدگيآن ِکرم، از ھم ھو

  . کندیاضافه م

 که ی، اجازه دھی شوی شکوفا مینکه به جوانيضمن  ا. یدار شوي بی که دارین ُرلين و مھم تري ترید به اصليو بات

  . ان شوديِق تو بي تو، از طریي، توأم با شکوفایت زندگيبرکت و خEق
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قاصِد آن جنگ حاصل م.  سازدی تو عملۀلي تو را مورد سوءاستفاده قرار دھد و مقاصد خود را بوسینگذار که من ذھن

 که ین فرعون بزرگ باشيد مواظب ايرد، باي گی و درد است و تو را در خدمت مطرح کردن خود  بکار میو گرفتار

   ...رد، يتو را بعنواِن فرعون کوچک، به خدمت نگ

 یادي زی خود تکرار و تجربه کند، سالھاۀم، بنوبي که ما رفته ایيست و راه ھايان چيتا نوجوان بفھمد که جر یول

   :ميينکه بگوي ای اثبات خود و برایم که براي شویما بعد از ھفتاد سال تازه متوجه م!. گذشته

در . مي خود را تلف کردعمر و وقت، ,,م يباتري تر و بِه تر و آدم تر و زیشتر و قويب. ميما بھتر از شما ھست. ميما ھم ھست,, 

 و ی و دوستیي و عشق و شکوفایم، از ھمان ابتدا، بر شاديه ا را که گذاشتی خانواده ایم بناي توانستیکه ميصورت

  .ميم، که البته نتوانسته اي، استوار کنیھمکار

را به آن حضور ناظر آماده و مجھز و توانا، يز. مي شوی خوان م  خطم و يابي ی را در مريمسام و نشانه و يپا]ن 

    .مي و حاضریمستعد و حَ 

  ز عشق اوز کن ايد به جان پرھيگویتن ھم

  وان چرا؟يد حذر از چشمه حيگویجانش م

 ؟ ديگو ی به ما چه متن

 ؟ ديگو ی به جاِن ما چه میمِن ذھن

   :دي گوی زند و می او را صدا میزندگ"  ھست که دائمایاريک ھشيدر ما 

  ".نجا متولد کنم ي خواھم تو را از ایمن م" 

   :دي گویجان م که تن ما باشد، به یعقِل مِن ذھن ما، ھمان تِ يّ کرم

  . ,, ھستممن، اصل ی شویکي مبادا ی، با خدا با زندگیري بم منز کن، مبادا نسبت بهي، از عشق او پرھی عشق نرویبه سو ,,

   دھد؟ ی می چه پاسخی به مِن ذھنجاناما 

 و فوران  جوشدی وجود میِ  ست که از اعماق و ژرفای و آرامشیشاد. ات استي آِب حۀ چشماو، یآقا، خانم، مِن ذھن

  . دي آی زند و با8 میم

  . ،،!  کنم؟یات دوري آب حیِ شه جاري ھمۀ،، من از چشم

. چشمه کور شده. ن چشمه را بسته اندي کنند و این لحظه مقاومت مي شان، نسبت به اتفاقات ای من ذھنۀلي بوسیعده ا

ن يات بسته شده و اين آب حي اۀ چشمم که روزنِ يزه و مقاومت کرده اين لحظه ستيِت ايما آنقدر با اتفاقات و وضع

  . جاد کندي مان توازن ایست که در زندگي و مرتعش نیبرکت، در ذرات وجودمان جار

  .ميم که منفِذ چشمه را ببندي اندازی میانگار ھر لحظه، سنگ

  .مي نگاه و برخورد را ادامه ندھۀوين شيم که ايدار شدن ھستياما، حا8 در حال ب

  .  استميتسل ین لحظه، به معنيرش اتفاق ايداِد ھر لحظه، پذيقابل رومقاومت نکردن در م

   :دي گوی کند و می شما نگاه میمِن ذھن شما به جانپس، 

  ز کنم؟ ي ندارد، چرا پرھیرونيد و آبشخور بي آی جوشد و با8 می که از اعماق وجودم میاتي آب حۀ،، از چشم

   ُمَخِرب و ھEکت بار و فEکت باِر تو گوش کنم؟یِ  کنم؟ چرا به 8ف ھای، دوریبد ایِ جان و عمر و زندگ یگواراچرا از خوشآِب 
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، من چرا یت خود سوء استفاده کنيمن در جھت تقوِل يو تما از ھر گفتار و رفتار ی خواھین خوب و آن بد اسِت خود مي ایِ با قضاوت ھا

ت ي ھم ھویگران و از گذشته ھايد از دي تو تقلیوش کنم؟ حرف ھا تو گیچرا به حرف ھا"  تو تن دھم؟ اصEی ھایيد به گزافه گويبا

   .شده ست و من، ا]ن متوجه شده ام

  . کنمیز عکس اوامر تو عمل مي از مواقع نیلي کنم و خی تو گوش نمی به حرف ھامن ،یمِن ذھنا خانم ي آقا ،نيبعد از ا

Eخواھم حرف بزنمیتو حرف نزن، من خودم م" اص .   

، یف کنين تکلييم تعيستند براي که امروز ھستند و فردا نی جھانی گذرایزھايت شدن با چيزه و مقاومت و ھم ھوي با ستیاھ خوی میتا ک

د يچرا با... . دنبال کار خودت برو!. ی ترسانیتو مرا م.  ترسمی روند و من مین مي و آنھا از بی شویت مين ھم ھويتو ھمواره با آفل

  .  ،، ھستمیيراي نامو از جنسجان من !. بترسم؟

   .مي شویار ميب ھشين ترتيبه ا

 آب ۀ، شما را از چشمیي شما، از چه راه ھاید که من ذھني شوید و متوجه مي کنیدا مين چراھا، پيشما با تأمل در ا

 د،ي  بنوشین آِب جاودانگيھر چه از ا. ستي نی ست و تمام شدنی مجانیزديزال اي 8ۀن چشمي، ا! کندیات، حذر ميح

  . شودیشتر ميب

   : کند کهید ميمو8نا تأک

   ."اول ساکت باش " 

  :ادتان ھست که گفتيد، يده، ساکت باشين چشمه از اعماق دروِن تان نجوشي که ایتا زمان

     ن تلف کم کن که لب خشک است باغي که آبت را به 8غ         ھیعنيانصتوا 

  ". ده و تلف نکن که باغ ات خشک شده  رسد، ھرز نی را که مین انرژيا. سکوت کن " :گفت

ن يمنبع و مخزِن ا. تمام نخواھد شد. ، آنموقع بگویديرس آنجا بصورت حضور ناظر قائم و ُمِحق به ذات خود، به یوقت

  .!ستي نیچشمه تمام شدن

  زدستي اسنِ  و حُ یغامبر خوبي تو پیرو

  ن برھان چرا؟يارد با چنيمان نيجان به تو ا

 یغام ھاي کنم، پی نگاه ماو ی شوم و در واقع به روی کشم و حضور ناظر و آگاه می عقب می من از من ذھنیوقت

. ی کنی و خودت را خطاب می، رو به خود داری کنی مرا تو، خطاب می شوم که وقتیمتوجه م. رمي گی را میزديا

  . من، توھستم

  .  ستیمن ذھنر از ي است که غمن از ی اۀ، آن حالت و آن وجھتو

  .  مواقع، مستتر و پنھانی حاضر و ناظر است و در بعضمن موقع ھا در یکه بعض یيتو

  . ستمي نتو کنم، یزه مي ستی وقتـ

  . ستمي نتو از جھان طلبکارم ی وقتـ

  .ستمي نتو شوم ی ناشکر و ناسپاس می وقتـ

  .ستمي نتو شوم، ی می ناراضیوقتـ 

  . ستمي نتو دانم، ی ناظر را نمیِ اري قدر حالِت ھشی وقتـ
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  .ستمي نتو خواھم، یشتر ميستم و بي قانع نی وقتـ

  . ستمي نتو کنم، ی را قضاوت می و کمیادي زی وقتـ

  .ستمي نتونم، ي بی نمی را زندگیگري دی وقتـ

 ی میيباي و ُحسن و زیغام آور خوبينم، ھمه پي بی میگريد و در خود را در تو ی شوم و روی حضور ناظر می وقتـ

  .ميشو

  اورد؟ يمان ني، ایين خداي و چنی بودنن ي و چنیارين ھشين ھمه برھان، به چني ما با احال، جانِ 

 یاز به برھاِن ذھنيار، حاضر و ناظر شدن، نيبر اصل خود قائم و ھش"  و عمEليتبد اثباِت وجود خدا، جز با یما برا

  . ميندار

ل خود به شاپرک يِکرم با تبد. ميت خدا را اثبات کنسيا نيم ھست ي توانی، نمی مِن ذھنۀ و در پوستیما در حالت ِکرم

  . ، خدا را تجربه کندی تواند زنده شدن به زندگیم

 منِ  در چاِه یاري ھشی خواب و کرختۀ ما در مرحلیِ  ھایي، پرگوی ِکرمۀ ما در مرحلیِ ث و قضاوت ھايحرف و حد

  .که ساکت باشدبِه ھمان .  و به ضرر ماستیياوه سراي،  ذھن

  زدستي و ُحسِن ایغامبر خوبيپ تو یرو

  ن برھان چرا؟يارد با چنيمان نيجان به تو ا

غام ھا و برکت ي و پیدن انرژيد و متوجه رسي کنی که شما، حضور ناظر، خود، برھان شده و به جھان نگاه میھنگام

  . خندندی اند و م مر تعشی و عشق زندگیيباي وجودتان در زید، خط خوان شده، تمام اجزاي شوی میِت زندگيو خEق

 ید و از جھان و از فکرھا و از باورھا که فرم ھستند و شامل گذر زمان اند و فاني بروید به چاِه من ذھنيل داريباز تما

  د؟ يريت بگي و ھویشاد

ت و به يياچرا به تواِن خد کنم؟ یگران جستجو مي را از دی روم و حس خوشبختینده مينقدر به گذشته و به آيچرا من ا،،  :دييبگو

دادھا و اتفاقاِت لحظه، يده و مدام با روين جھان و به مقو8ت آفِل آن چسبي ای آورم و به داده ھایمان نمي خود، اۀ خارق العادیِ اريھش

  .،، ... کنم؟ یمبادا حس نقص م کنم؟ یسه ميگران مقايستم و مدام خود را با ديچرا قانع و شکر گزار ن کنم؟ یزه ميست

   : گفتید و مي دی میاديار زي بسۀن خود و شاپرک، فاصليآن ِکرم ھم ب

  .,,! من ناقص ام، شاپرک کجا و من کجا؟,, 

 و عدم یتي کفاین حس نقص و ضعف، حِس بي اگر ایم، ولي تحمل کنیم اثرات حس نقص را تا ده سالگي توانیما م

، پنجاه یت و برقرار کند، در چھل سالگيفتد و خودش را تثبير، در ما جا بي و تقصیب و گناه و کجيت، حس عيصEح

م و ي کنی خود را باور نمیستگيت و شايت و خEقييو جوھر خدا مياز جنس خدا ھستم که يم باور کني توانی نمیسالگ

  :ميي گویم

 ما از جنس  شود کهی بشر وجود دارد، مگر می من و در زندگی که در زندگی و مشکEت ونابسامانینھمه نقص و درد و گرفتاريبا ا,, 

  .,,! ميخدا باش

   تو روشنترست؟یرھان که آن از رو بُ یکيکو 

  وسف کنعان چرا؟ين يکف نبّرد کفرھا ز



                                       2014Jul    512# Program 02                        ٢٢٢٢١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

20 

 

!. دي شود، نشان دھی که بصورت حضوِر ناظر و آگاه از خود، در شما برقرار م،او یِ روشن تر از رول، يک دليشما 

  . دي؟ شما از خودتان بپرسرھان بُ یکيکو 

 ی، بدعت کاِر بی روِح زندگۀ، کافر و پوشانندد کفرھار= بُ کف نَ . مياج نداري احتی؟ ما به برھان عقلستي چیبرھان عقل

  .  تواند مدھوش کند و َکف بُِبَردیوسف وار نميُحرمت و نا راست، 

   : کندیوسف اشاره ميبه داستان 

 خوردن ین زنان که براينند، اي ببوسف راي، جمع کرد تا جمال ی بردِن َحِظ حسیخا زنان مصر را براي که زلیوقت

  .دنديوسف، دست شان را بري یِ يبايدن زيوه چاقو در دست داشتند، بمحض ديم

ل به يد، تبديدي، خدا را دی، زندگی معشوِق عرفانیِ يباينکه، اگر شما ُشکوه و زي ای زند برایل را مين تمثيمو8نا ا

  د؟ ي ُبریا نميت تان را به دن، بند ناف و اتصا8یکبارگيد، چرا به يحضور ناظر شد

  .نه، توجه نداردي حضور است ومورچه به زمۀنيفرش زم.  رودی فرش راه می مورچه وار، رویمِن ذھن

 آنچنان در افسون جھان و در اسم و رسم و یم ولي روی راه میيکتاي ی فضای مان، روی ما، ولو با مِن ذھنۀ ھمیعني

  . ميار ندینه کاريم که به زميدر نقش ھا ھست

  .  شودینه ميخوِد زم. ردي مینه توجه کند، ميمورچه اگر به زم

وسف کنعان، بصورت حضور ناظر و آگاه به خود، خودش را در درون به يوسف کنعان چرا؟ ين يکف نبّرد کفرھا ز

  د؟ي ُبری خود را نمیِ ، ذھنی ـ مادی جسمیِ اريشما نشان داد، شما چرا کِف تان، اتصال به ھش

دار يت در آنھا بييوسف، خداي شان شدند، با نگاه به ی از مِن ذھنیار، متوجه دنباله روي آگاه و ھشیھم وقتزنان مصر 

  . خود اقدام نمودندیدن اتصا8ت نفساني شان، به بریال شھواني پرداختن به امیبجا. شد

  .مياز نداري نیما ھم به برھان عقل

 یِ اريل ھشيتبد.  ستی برھان اصل در درون شمای بودن زندگزندهد که ي شوین غزل، متوجه ميشما با خواندن ا

  .  ستی حاضر و ناظر، برھان اصلیِ اري به ھشیجسم

در مقابل . دي شویم مين لحظه، تسلي در ای با زندگید و موازي ُبری می زندگیاتصا8ِت تان را به مقو8ت گذرا

د، ي ُبرید، مي کنید و صبر مي ُبری را می گذرا و فانیِ ت ھا و آدم ھايد، اتصال به امور و وضعي کنیدادھا صبر ميرو

د ي ُبریرون مي خود را به جھان بی ھای ھا و وابستگی بنِد دلبستگیکي یکيد، ي کنید و صبر مي ُبرید، مي کنیصبر م

  . دي شوی و زنده تر مخودبه  ناظِر یاريج ھشيبتدرو 

 یوسف کنعان خودش را به شما نشان مي خندند و ین مد و ذرات وجودتاي بری می سخنان مو8نا پیکم کم به درست

  .  دھد

ا، در چاه مِن ين دنيدر چاِه ا"  از ما انسان ھا، فعEیلي خیِ اريِت و ھشيّ وسفيھمانطور که شاپرک در چاِه ِکرم است، 

  .  ستی از ذاِت زندگیي و در چاه جدایت شدگي و ھم ھویذھن

ن يدواِر ايام" ست شما ذھناي8زم ن. ن چاه با8 بِکَِشديش است که ما را از ام که خدا ھر لحظه در کوشيستياما متوجه ن

   :دييد و بگويم باشيد، بلکه تسلي باشیتعال
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  .،،رون بِکَِشد ين چاه بي کنم تا من را از ای ھمکاری دھم و با زندگیمن اجازه م،، 

  ک است خاُمش کم خروش يصبح نزد

   تو، تو َمکوشیِ  کوشم پیمن ھم

  : مي بشنویان زندگاز زب

 که شما را از یله ايا وسي دلو ی تان را رویِ  طناب و دلو را درون چاه انداخته و شما پای، زندگیعنيک است يصبح نزد

  . ديرون آمدن ھستي ِکَشد، گذاشته و از چاه در حال بیرون ميچاه ب

 ین لحظه زنده ست و عمق بيدر ا که ی حضور شما بعنوان حضور ناظریاري در حاِل طلوع است و ھشیآفتاب زندگ

در ترس و در کنترل .  کندی می کند و از خودش آگاه و زنده ست و حس بقا و ماندگاریت دارد، به جھان نگاه مينھا

   ...ست، ين

رون ي را بشاپرکرون بِکَِشم، ھمانطور که يتا تو را از چاه ب کوشم یھممن، به دنبال تو . کم خروشتو حرف نزن، 

  . َمکوش یدر حالِت ِکرمتو دم، يکش

  د عاقبتي آن بروی بکاریھر کجا تخم

   احسان چرا؟ۀه دانچ از شَ يد ھيرورنَ بَ 

د، آخر سر ي بکاریک تخمي ھر جا شما .د عاقبتي آن بروی بکاریھر کجا تخم. ديري مصرع اول را در نظر بگۀيانيب

  .دي رویم

شما .  دھدیک مي خوب و نۀجيد و نتيد و توليَ  رویب م خوۀد، آن دانيک انجام دھيک کار و عمل خوب و نيشما اگر 

د، ي و با درد دانه بکاریاما اگر با مِن ذھن.  دھدیبا ميد و محصوِل زي روید، آن دانه مي را بکاری دانه امناگر بدوِن 

  .  دھدی و اندوه می به شما درد و رنجورید ولي رویآن ھم م

  . کندیجاد مي ایود و ناراحت شید فردا آشکار مي حرف بزنیاگر پشت سر کس

  .دييد که خواھد روي کاری مید، تخم بدي چرخ مردم بگذارید، چوب 8ي کنیگران َبدياگر به د

  .  کاشتهیيکتاي ی ست که خدا در فضایکي لطف و احسان و نۀ دانانساناما 

 شده و یکيت شده و يم ھو کند ھی می که ذھن معرفی او، ابتدا در ذھن رفته و با مقو8تیارين صورت که ھشيبه ا

  .  شودی خود قائم می پایده شده و رويرون کشيسپس از ذھن ب

د در خاک رود و صفر شود، سپس شاخ و برگ و گل و ي متواضع، بایِت انسان، مثل دانه ايّ  احسان، منۀن دانيت ايّ من

  .  سر به فلک بِکَِشدیکيباِر آن در جھان بصورت عشق و ن

  !. د؟ي خدا نروۀد، پس چرا داني رویم" و حتما ست یدنيي دانه رویوقت

  .،،د يَ د بِرويبا  خداۀد؟ دانيَ  روی خدا در من نمۀچرا دان،،  :ديشما ازخود بپرس

  !.دن ندارديي در روید، چاره ايَ  رویم"  خدا حتماۀدان

  !.د؟يَ  رویم کارد، نی را که خدا میچگونه ست که دانه ا.  کارد، رشد خواھد کردی بادام میباغبان دانه ا

   ".مي گذارینم مانکه ي ایبرا" 
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  . !ت راه را غلط رفتهين است که کل بشريد، نشانگر ايَ  روی را که خدا کاشته نمی دانه ایپس وقت

  م؟ي شویچرا ما بعنوان انسان، ھمه به حضور زنده نم

  !.   چرا مو8ناھا انگشت شمارند؟

 ی و آرامش خدا پولی، شاد! ست؟ی، مگر عشق خدا پول!ستند؟ي احساِن خدا نۀ مردم غصه دارند؟ مگر دانۀچرا ھم

   ". نه" ، !ست؟

  .)ديدا کنيجواب را در رابطه با خود پ.  ستیسوال خوب( !.ست؟ي حضور در ما نیاريپس چرا زنده شدن به ھش

  .مي کنیز نميزھا پرھي چیليم و از خي زنی محرصا يبر اساس حس نقص، در دن. مي کنی محس نقصنکه ما ي ایبرا

   : ست کهین موضوع مھم، ضروريتوجه به ا

 .ميد انجام ندھي را نبایيم، کارھاي کنید خودداري بایيم، ابتدا از انجام کارھاي سودمند انجام دھینکه ما کارھايقبل از ا

  .دا کنديد انجام دھد، پي را که نبایي در مورد خود، کارھایھر کس

  .،،د انجام دھم؟ يمن نبا را یيچه کارھا،،  :ميد از خود بپرسيبا

   :" ست، مثEی ضروریي جسمم، انجام کارھایھمانطور که در مورد نگھدار

زه ي بخوابم، ذھن ام را آرام نگه دارم و با مردم جنگ و جدل و ستی کافۀ خوب بخورم، ورزش کنم، به اندازیغذا

  د، آنھا کدامند؟ن جسم ضرر داري اید انجام دھم و براي را ھم نبایي اما کارھا...نکنم، 

   :"جه برسد که مثEين نتي به ایممکن است که کس

 خطرناک انجام یجاد شود، کارھايم مشکل اي خطرناک نروم که برای بنوشم، از دود ھا صرفنظر کنم، به جاھاید مشروب الکلي،، من نبا

  .،، ... ندھم،

   :"انجام دھم، مثEد ي را نبایيد توجه داشته باشم که چه کارھايبا. نطورينجا ھم ھميا

  !. بد استیزي خوب و چه چیزيص دھم که چه چيد تشخيا در جھان نبايآ یعنيد قضاوت کنم، ينبا

ن ھمان حرص يشتر، بھتر است و اي دنباِل ھر چه بی دانم که من ذھنیمن م" مثE.  نکنممن دار یقضاوت ھا ". نه" 

  .  داردخواستن ل بهيم و ل به خوردنيم ست که دائم یِکرم

 یازھايش بر اساس نيخواستن ھا. ن خواستن ھا را برآورده کنمي و من ھم دائم در قضاوت ام که ا خواھدیمشه يھم

  .ستندي ما نیِ قي حقیازھاي، نی روانشناختیازھايا ني ی من ذھنیازھاي ست و نیمن ذھن

د انجام دھم، آنھا کدام ھا يکه نبا دھم ی را انجام میي ھستم، کارھای من ذھنیازھاي، نی موھومیازھايمن که دنبال ن

  . خواھم آنھا را بشناسمیھستند؟ م

   :" زنم، مثEیھر موقع که حرص م

  ... حرص به غذا، حرص به پول، حرص به ِملک، شھوت، 

ن ير و مراقب، بدانم که با انجام ايآگاه و بص.  نباشمیEِت من ذھنين تماي رِو ایو بالفعل، پ" م و عمEيد به خود بگويبا

  .نجا خداستيشاه در ا. ديَ  روی احساِن شاه نمۀکارھا، دان

  د انجام دھم؟ي را نبایين، چه کارھايبنابرا
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 و نظر دھد، حکم براند، قضاوت کند ی خواھد مداخله کند و رأی دانم ھر جا که بروم، مانند آن ِکرم، ذھن ام میمن م

  .کنددا و به خود اضافه ي را پیزيو کنجکاو و در جستجوست که چ

 نکنم و آدم ی کنم، قضاوت نمی تماشا می روم، مراقبه ایافته و اشراف دارم، ھر جا که مي دست ین آگاھيحال که به ا

ا کمتر است، از مردم يشتر يا سوادشان، پوِل شان از من بي خواھم بدانم چه کاره اند، آی کنم، نمیھا را خوب و بد نم

  .د از درون ام بجوشد و ابراز شودي من بایِ غنا.  خواھمیگر نمي دیم ھا از جھان و از آدیچيھ.  خواھمید نمييتأ

 ھا و با ید طلبيي خود، با قضاوت ھا و تأمنمِ ، منمد رشد کند و من با ي را که خدا کاشته بای احسانۀده ام که دانيفھم

  . احسان، رشد کندۀن داني گذارم ای خود، نمیخواستن ھا

ن و با8 بودن ھا، سبب نظر و حکم و يين پايھم. شتر و با8ترمي بین تر، از کييپا کمتر و ی خواھم بدانم از کینم

 ی ماند و نمی ام مانند آن ِکرِم زنده میبا قضاوت، من ذھن.  داردیقضاوت مرا در ذھن نگه م.  شودیقضاوِت من م

   . جھدیرون نميرد و شاپرک وجودم از آن بيم

Eديدا کنين چرا را در مورد خودتان پيد جواب ايشما با م؟ي کنی مم و کنترلي ترسینقدر ميچرا ما ا" اص.  

  . م، برآورده نکنندي را که از آنھا داریر کنترل ما خارج شوند و بروند و انتظاراتيم مردم از زي ترسیم

  .,,! د و پول ندھد و مرا رھا کند و برودييمبادا بچه ام به من توجه و تأ,, 

دن به آدم ھا مرا در ين چسبيا.  مانمی خواھد برود، من تنھا نمید، دوستم برود، ھمسرم ھم برود، ھر کس م،، بچه ام برو. ُخب بَِرَود

  .د ،،يَ  ِبروِت من،ي انسانۀ، دان احسانۀ گذارد دانیذھن نگه داشته و نم

 یاِن خدا در من نم احسۀد که چرا دانيل کنين سوال تبدين مصرع را به ايشما ا  احسان چرا؟ۀچ از َشه دانيد ھيَبرَنرو

  !.ديَ  روید مي بکاریمو8نا که گفت ھر جا دانه ا!. د؟ چرا؟يرو

  . ديَ  احسان خدا ِبروۀ گذارم دانی دھم، نمی اجازه نمیعني. ديَ  روی احسان خدا نمۀاگر من بترسم، دان

 سفت و ۀنيه در زملطف و احساِن خدا چگون.  کندیش را سفت و سخت ميِت روينه و استعداد و ذوق و قابلي، زمترس

  !. ر و حلول کنديسخِت من تراوش و نفوذ، تأث

د که من ييد بگوي توانیشما نم. دياينده، کنار بيت ھا در آينده، با مطلق بودن وضعي بودن آیر حتميد با غي بایھر کس

  .  افتدی نمیچ اتفاقي کنم، مطمئن باشم که ھینيش بينده را پي سال آی خواھم از حا8 تا سیم

نکه ي اندازم تا خود را حفظ کنم، مسئول حفاظت از خود ھستم، اما نه ای ام را بکار میاريته من حداکثر عقل و ھشالب

  . مدام نگران باشم

 خواھم و آنھا را کنترل ھم ی نمیزيگران چيمن از د.  خواھند بکنندی که مینده کنار آمده ام، مردم ھم ھر کاريمن با آ

  . ترسانمیم ترسم و نه ینه م.  کنمینم

 را ھم یيEت و امکانات و مساعدت ھاي کنند و تسھیرخواھم شده و مEحظه ام مي شوم که مردم خیکدفعه متوجه مي

  . گذارندیارم مي کردم در اختی نمینيش بيکه پ

  :متوجه شدم که !.ديي خدا در من رو احسانِ ۀداننکه ي ایچرا؟ برا

  .  دمي ترسیو من م  رفتندین مي خواستم و آنھا از بی می از آنھا زندگت شده بودم،يمن با مقو8ت آفل و گذرا ھم ھو
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 ین نميرند، فُرم ھا از بي گیم را از من نميت ھا، نقش ھا، مقو8ت و دست آورده ھاي خواستم مطمئن باشم که وضعیم

   :دم کهي، فھمديي خدا در من رو احسانِ ۀداناما حا8 که . روند

 یاز مرگ ھم نم. ستمي من است و من جسمم نیعت وجودين طبيا. ن خواھم رفتي ھم از بز، از جمله خوِد مني ھمه چـ

   .ترسم

 یتان ميگر از مو8نا برايت ديد، چند بي روی م شاهۀداند که ي کنیاگر شما ھنوز باور نم". د ي روی م شاهۀدانپس، " 

  :خوانم

  

  ١١٩ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 سترَ ن که نَ يکدام دانه فرورفت در زم

  ن گمان باشديدانه انسانت اچرا به 

  !.، ُرشد نکرده؟ید که با آب و کود و آفتاب کافين کاشته ايشما کدام دانه را در زم

  م؟ ي خود شک بردۀت کاشته شدي انسانۀچرا ما به ُرشِد دان

  .  ستی عشقۀنين ُرشد، آب و کود و زميالبته شرط ا

ل ين دليبه ھم. " ل و کاھش دھمي حاصل، تقلی بیه شوره زار را با رفتار و اعمال ام بی عشقۀنين و زميمبادا من زم

  . "ميد انجام دھي نبایيم که چه کارھايسيد بنويبا: مي گویاست که م

ت خود را ي انسانۀ رشد دانۀنيد رفتار و اعمال ام را انتخاب کنم و زميخوِد من، با.  ترسندیز مي پرھۀمردم از کلم

   :فراھم کنم

  . عقل شاپرک در من رشد کند ،،،جي خواھم بتدری خورد، می به درد من نمی عقِل ِکرِم مِن ذھن.ت ھستميين خدا،، به خود شک ندارم، م

  .  " کندین فرو َرَود رشد مي که در زمیھر دانه ا " :دي گویمو8نا م

  .    کنمیُرشد م" حتما. من ھم دانه و کاشِت خدا ھستم

ر و ي که مرا حقیکس.  را که به من نسبت داده شده، باور ندارمیقتاي لی من، حس نقص و کم و کوچک بودن خود، ب

کاِت من يم و تحريمفاھ. ت حرمت نگذاشته و بعلت حس نقص و حِس حقارِت خوِد اوستييند، بواقع به خداي بیپست م

   . توانند بر ُخلق و خو و گفتار و رفتارم اثر بگذارندی نمی ذھنیِ ھا

  دامَ ر برون نلو فرورفت و پُ کدام دَ 

  وسف جان را چرا فغان باشديز چاه 

  .چکداميد؟ ھياي ُپر آب فرو رود و ُپر از آب با8 نیاست که با طناب به چاھ) سطل( کدام َدلو

  . گردندیھا با آب برمَدلو ُپر آب، تمام ز چاهِ ا

 وسفيآه و ناله کرد؟  چاه در وسفيا يم؟، آي کنفغان ناله و چرااما . مي گرفتاری من ذھنچاهِ  وار در وسفينک ما يا

  .  دانستیرون آمدنش را نمي بیاما چگونگ. دي آیرون ميبچاه  زمطمئن بود که ا

  . ميي آیرون مي بیکِ مِن ذھنيتنگ و تارچاِه م که چگونه از يست بداني8زم ھم ن. مي دانیما ھم نم
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  . اندن چاه را بديرون آمدن از اي بی خواھد چگونگی ست که می، من ذھنین عقل ِکرميا

 زمان و مکان،  چاهِ د از ي، بای زندگی، طبق روند تکاملوسِف جانيما بصورت ، وسف جان را چرا فغان باشديز چاه 

  .مييايرون بيده شده و بيبا8 کش

   آن طرف بگشاین سوي از ایستدھان چو بَ 

   8مکان باشدوِ  تو در جَ ی ھویکه ھا

  .ستي نیشاپـــــــرک، فاصله اه در مکان، تا پرواز يت، از تغذي=  یاز مرگ کرم

  .  کشدیده شود، بEفاصله از دھان و از دماغ نفس مين بريبمحض آنکه بند ناِف جن

 ین جھان است که به دردمان نميت ھا و َبه َبه و َچه َچِه مردِم اي حاصل از مقو8ِت آفل و از وضعیِ درست مثل خوش

آن م، آنگاه، دھاِن مان ي خوریم و آنھا را نمي بندی برمیسد شدن نامطبوع  و فاین غذاھايخورند، دھان از خوردِن ا

  .  شودی گشوده مطرف

  .  ُگل ھا به پرواز در آمدیت اش ُمرد و به روي یما، مثل آن شاپرک، به کرم ی ھویکه ھا

 8مکان وِ در جَ کدفعه يم و ي بندی و از ُفرم و از ذھن، ممکانم، بنِد اتصاِل مان، چشم مان را، از ي ھستیاريما ھم ھش

  . ستآنجا خبرھا ۀ ھم...م، ي کنیباز م

  . ستآنجا و آرامش ی، شادی و ھویھا

   است؟ اليخ و ی توھمی، منظور و مقصودی ناظر و حاضر، زنده شدن به زندگیِ اريزنده شدن به ھشا يآ

" و واقعا" قتاي آنکه حقی حضور را تجسم کند، بیاري تواند ھمچنان در ذھن بماند و ھشی میم که من ذھنيفراموش نکن

  .ل شودي حضور زنده و تبدیاريبه ھش

  .ستي ن )مکانوِ جَ ، 8مکانتجسِم 

 ۀم تا پـــــــروانـــــــيريد بمي باید، ما ھم، نسبت به من ذھنيرون جھي بی که ُمرد و از آن پوسته، پروانه ایمثل آن ِکرم

  . رون بَِپَردي مان بیمن ذھن ما از جانِ 

ال، يد حدس و گمان، خواب و خي متولد نشده، نبای من ذھنۀ ما از خواب و از چنبریاري ھشۀروانکه پيتا زمان

  .مي کنیم، زنده شدن به حضور تلقياد گرفته ايگران ي را که از دیيزھايا و چيتصورات و رو

 که به گنج حضور ميم و تجسم کني، بمانین و غمناک و با درد، در توھم و جدا از جوھر و ذاِت زندگيد اندوھگينبا

   ".نه. " !ميده ايرس

 که شما یھنگام.  شودیات، آغاز مي آب حۀ در شما و تراوش چشمیان زندگير جريرد، سي صورت گليتبدنکه يھم

  . دي، نشویادي و تحول بنین دگرگونيد، امکان ندارد که خودتان متوجه ايزنده به حضور شو

   :ديد و نپرسي به من زنگ نزن.ديگران نپرسياز د

  ".   ست ي ممکن نیزين چي چن,,ا نه؟يده ام ينم من به گنج حضور رسيقه صحبت کن ببيشما با من ده دق ,,

   :دي حضور زنده شویاريشما اگر به ھش

  .دي کنی مید، احساِس َسُبکي آی که از اعماق وجود شما برمی با حس شادـ
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  .دي خواھی نمیزيد، از مردم و از جھان چي از جھاِن ماده و فُرم جدا شده اـ

 ید، ميري گیراد نميد، ايستين نيد، سنگيد، توقع نداري ترسانی شوند، مردم را نمیاِن شما آسوده مي مردم از َشر و از زـ

  .د مردم در کنار شما راحت باشنديگذار

  .دي کنی مردم را ھر طور که ھستند، تماشا مـ

  . ستیمِن ذھناز  ,, ...ر، ياد بگي ،یستي آن حرف را نزن، بلد نن، رفتارت را بدان،يآنطور ننش ,, : از مردمیريراد گيا

ج يآدم ھا بتدر.  کندی داند که قانون مزرعه کار میز جا دارد و مي ھمه کس و ھمه چی که فضا را باز کرده برایکس

  . شودیشتر ميزان زنده شدن به حضورشان بي روند و می کنند و مرحله به مرحله جلو می خود کار میرو

 یکي کند، ی خودش کار می چھار سال روی که طی خود را شروع کرده، با کسی کار کردن روی که بتازگیسک

  :دي گویست، قانون مزرعه مين

 دھد، سال سوم یب ميد، ساِل اول دو عدد سي دھید، آب و کود مناسب و سالم مي کاری را در معرض آفتاب میدرخت

  .!ديد بشماري توانیب ھا را نمي ھشتم، تعداد سسال ھفتم،.  دھدیب ميکدفعه پنجاه عدد سي

  د گنج ھستيران بود آن جا اميھر کجا و

  ران چرا؟ي در دل ویينجو یگنج حق را م

.  کردندیوار پنھان مير ديز"  ھا و معمو8هرانيو ھا را در گنجم يدر قد. د گنج ھستيامه باشد، آنجا رانيوھر جا که 

  . وار معادل خراب کردن ساختمان استيکندِن د.  َکندی را مواريد دي بود باگنج که دنبال یکس

   :دي بگویکي.  ماندهی آن باقیوارھاي دیخته ولي ری خراب شده، سقف آن ھم کمید ساختمانيفرض کن

   . ,,م؟يم، چرا خراب شان کنيوارھا نشسته اين ديما که داخِل ا,, 

  ".زد ي ریز فرو ميوارھا، ُکِل ساختمان نيختن ديته با فرو رالب. مي کنیدا نمي را پگنجم يوار را خراب نکنياگر د" 

  .  ماستخواستنِ  ساختاِر ۀوار، به مثابيد

  .,, ... خواھم، یشتر مي خواھم، بی خواھم، آن را مین را ميا ,, : ستی موتور مِن ذھنخواستن

  . ديابي یر آن را مي زگنجد، ي را خراب کنخواستنواِر ياگر د

 تان بد ید که وضع زندگي کنید و فکر مير ھستي ناپذید، آشفته و تسليزده ست و اضطراب دار شما غمدلِ پس اگر 

ن يد که در اي دانی حا8 شما مو ست هرانيو، پس دِل شما ھمان  ,, شودین نمي از ابدتر ,, : از مردمیاست و بقول بعض

  . گنج ھستهرانيو

  .گنج ھسته رانيون يدر ا : و حال اش خراب است، بداند کهیت زندگي که وضعیھر کس

  !.یستي نگنج ی، تو در جستجوهرانين ويچرا در ا

  !.ه را تماشا کند؟رانيوند و يا بنشي، آ گنج ھست،رانيون ي داند که در اید و مي رسیه ارانيو آدم به یپس وقت

  .  گرددی مگنج دارد و بدنبال ی برمیکلنگ ". نه" 

  .ست یمن ذھنن ساختار ير اي زگنجِ . ديد کلنگ را برداريباد، يده اي تان رسدل ۀرانيوشما ھم که به 

  .محتوا و ساختار : داردی وجوددو شرط، یمِن ذھن
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  . ميزيد آنھا را دور بريم، مثل باورھا، که بايت شده اي ست که با آنھا ھم ھوی ھمان مقو8تمحتوا

  ...ن، يپول، مقام، ماش :ی و مادیت جسممقو)ت شدن با ي و ھم ھودردھات شدن با ي، ھم ھوباورھات شدن با يھم ھو

  .محتوا ھستند

د و آن ي چسبی میزي به چیيک صورت نامرين صورت است که شما به يت شدن ھم به ايند ھم ھويا فرايپروسه 

   :ميي گوی اوقات می شود و گاھیت، آن حجم، آن جسم، جزو وجود شما ميت، آن مقدار، آن ارزش، آن اھميکم

  .,,م ين خودمان را درست کنيم عي خواھیرون مي با استفاده از جھان بیاريما بصورت ھش ,,

  . مي بمانی ِکرمۀم که در مرحلي کنیم اما تEش ميدر واقع، ما شاپرک ھست

   ".یتو شاَپَرک " :دي گوی میزندگ

    . ,,من ِکرمم ,, :ميي گویما م

  .د خراب شوديده، بان پوسته و پوشِش کم دوام و سست و شکننيم و ايما ھمان شاپرک ھست

  .  استخواستن َبَرد، ی کند و جلو میت مي را تقوی که مِن ذھنیيسم ھاي از مکانیکي :ميگفت

  . ,, دارم توقع,,  :ديي گویشما م" مثE.  کنندی ما شکل خود را عوض می ھاخواستن

  .  شودیبدل م مرنجش کند و به یبعد ھم بعلت برآورده نشدن، شکل خود را عوض م.  استخواستن، توقع

  . دي رنجیمد، ي کنیافت نمي را درتوقعد و آن ي توقع داریشما از کس

  .  شودیده نمي است که دخواستن از یگري دی، حوزه و سطحرنجشن يحا8 ا

 در من پنھان و ی منفی که بصورت انرژیگر و قبلي دی کند و به دردھاین رنجش نوسان مي رنجم، ای من میوقت

  . دا کنمي توانم آن را پیگر نمي شود و دیده تر، پنھان ميچي تر و پیدد و باز قووني پیمستتر است، م

   ".نه" نطور باشد؟ يد اي خواھیشما م

   :د کهي دانی شما ا]ن میول.  پوشاندی را مگنج، ی منفیِ رنجش و درد و انرژ

 دانم ی ھستند و مگنج ۀبسامان کرده، ھمه نماد و نشان مرا نای که زندگی، قھر و ُحزن و اوقات تلخیتي و نارضای و دلخورین آزردگي،، ا

  . ده ،،ي خوابمار ھم گنج یکه رو

 که مار  ۀ من از حملیول.  کندی حمله مماررانه را بِکََنم، ينکه کلنگ برداشته و ويھم.  ستیمِن ذھنن ترِس ي ھممار

  .  ترسمی دھد، نمی به من می ست که مِن ذھنیين دردھايھم

  .  مار استۀترس کندن از جھان، حمل. ده، با ھم اندي آنھا خوابی که رویمار و گنجخرابه و سم، يدر َسمُبل

 ی ترساند و حمله میما را م" ده، حتماي آن خوابی که رویمارم، اما  ي، خرابه را بِکَنگنج یم در جستجوي خواھیما م

  . کند

  . دي کنی را دنبال مگنجافتن ياما شما در مقاِم انسان، 

  .د، ھمانجاستير فکرھا برويد و زياگر فکر را بِکَن.  ماستیِ ِر فکرھاي زیِ خداست، فضا، گنِج  حقگنجِ ج، ن گنيا

  .ديستي آن بایرو. ک و پاسخ استين تحري بۀفاصل، گنج: مييم بگوي توانیدر واقع م

Eفاصله پاسخ می میزي چیکس" قبEدي دادید، واکنش نشان مي دادی گفت و شما ب .  
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د، ي ھستی با زندگید، ثابت و موازي خورین شکاف باز است، تکان نميد، اي اندازیک و پاسخ فاصله ميتحرن يحا8، ب

  . دي دھیواکنش نشان نم

 شود ی تنفس، بسته نمین فضاين مجرا و روزنه، ايجه ايدر نت. دي دھی کند، واکنش نشان نمی که میھر کس ھر کار

  . دي آیرون مي بین فضا زندگيو از ا

  .مغِز خداست، ن فضايا.  استسکون یک و پاسخ، فضاين تحريب یِ فضان دو جمله، يب یِ فضان دو کلمه، يب یفضا

  .ات استيه جزئي خواھم ذھن خدا را بدانم، بقیمن م : گفتین ميانشت

  . دي چسبید و به آنھا مي آوری ست که شما بوجود میرونيات ھمان مقو8ت بييجز.  استحضورن يذھن خدا، ھم

  . دين است که شما ذھن خدا را بدانياصل ا. ستي مھم ناتييجز

  . دييرون نجوي را در بگنج!. د؟يي را بجوگنجد ي است اما شما باگنجذھن خدا را دانستن 

  .ستي در ذھن نگنج، ستي نروني، در بگنج

  .ميد بِگرديشتر بايبم و يابي ی را نمآنزان يم، به ھمان ميرا در ذھن جستجو کنگنج ھر قدر . روِن ذھن استيدر بگنج 

  دم در جھاني ندیچ بازاري ترازو ھیب

  زان چرا؟يجمله موزونند عالم نبودش م

  . شودی نمترازو بدون بازار.  وجود داردیيترازوآنجا "  ھست، حتمایبازارد و فروش و يھر جا خر

  . و متعادل اندموزون موجودات ھم ۀ، ھمی اقEِم زندگۀھم

ر از ي اند، غموزون، ی و ھماھنگیق و سازگاريد، ھمه در تعامل و تعادل و تطبي نگاه کنوانات، به درختان،يشما به ح

  .ميستي نموزونما  !. که انسان درست کردهیعالم

  .فشار وارد شود  مانیِ د به سلول ھايم، نبايض شويد مريم، نباياوريد به خودمان فشاربيم، نباي ھستموزوناگر 

د سرطان يض شوند، نبايد مري شوند، نبای مرتعش می خندند و با شعور زندگی ماگر سلول ھا و تمام ذرات وجود ما

  . ميريبگ

 و زانيمم، ين درست کرده اي که ما در زمی انسانعالمِ " اصE.  دھدی ست که ذھن مان نشان میزي ما آن چی براعالم

  . دا کردهيوع پين شي زمیزه و مقاومت در رويجنگ و ست!.  و تعادل نداردیسازگار

  . ستيزه نيستم متعادل، دعوا و ستيک سيدر 

  . داشته باشدزانيمد ي باعالَم :دي گویم" حايغزل تلو

م، ي که ما در ذھِن مان درست کرده ایعالمچرا  !.ندارد؟زان يمتعادل و " و جمعا"  ما، فرداید که چرا زندگيشما بپرس

  !.ستي در تعادل و در توازن و در آرامش نی بشرۀچرا جامع

ک آشپز خوب، ي، "مثE. ت شوديد رعاي مثل آبگوشت پختن ھم باین موارد زندگي تریي در ابتدازانيمن يت ايرعا

ه ي، نمک، آب، ادوینيب زمياز، سيا، پي گوشت، نخود، لوب:ن آبگوشت راي اۀک از مواد سازندي ھر زانِ يممقدار و 

  .شندد به اندازه باين آبگوشت، بايمواد ا.  کندیم ميجاِت آن را تنظ

  ست؟ي نموزون ما یچطور زندگ
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  !.مي ھستموزون ھمآھنگ و یبا مِن ذھن. ميستي و در توازن نی، موازینکه ما با ِخَرِد زندگي ایبرا

 و یاريد آن ھشيبا!.  شودی موزون نمیزندگ تِ ي و حدود فعالتميران و يجر ،,, شتر، بھتريھر چه ب,,  :با عقِل ِکرم مانند

  .ن جھان مداخله کندي امور ا، دریزديِخرد و مEِک ا

 از آدم ھا به یاديد تعداد زير شود و توازن و تعادل معمول و مرسوم شود، باين جھان سرازينکه آن ِخَرد به اي ایبرا

  .  حضور زنده شوندیِ اريھش

 و ید بطور سطحيدت شا، درکوتاه م  ,,...م و يم و با ھم قرارداد ببنديجلسه بگذار,,  :یي، با عقل جزی مِن ذھنیِ با عقل ِکرم

  . شودی غالب میدر ظاھر مشکل حل کند اما حرص مِن ذھن

 و ی که ھمان عدم توافق و انفصال و گسستگی از اصل و ذاِت زندگیيجدا و به خواستنشتر ي به ھر چه بیمِن ذھن

  . زان و تعادل است، زنده ستي از میيجدا

، ھمنوا و ھمآھنگ باشد یت شدگيھم ھو و با یيجدا و واستنخ با یعت و فطرت و ذاِت مِن ذھني شود که طبیچطور م

  !.م؟يم و قرار بگذاري حل مسائل مان با ھم قرارداد ببندیو ما برا

  .,,من از تو بھترم ,,  :دين قرارداد را بشکند و نقض کند و بگوي خواھد ای ما میِ  سنگدلِ  ما، ۀي ثانوذاتھر لحظه 

  !. م؟يم متعھد بماني که گذاشتیم به قراري توانی، چگونه مین مِن ذھیِ  دائمیاده خواھيبا حرص و ز

م يم برقرار کني توانیزان را در عالَم نميم که ما مينکه بفھميم جز اي نداریچاره ا. مي کنین قرارداد را نقض ميبا8خره ا

ن جھان ي در امور اد وياين جھان بي، به احضور، آن ِخَردآن .  از آدم ھا به حضور برسندیادينکه تعداد زيمگر ا

ن توازن به ھم ي ای، در برقراریگِر ذھني دۀا ھر مقولين و نژاد و مملکت يگر صرفنظر از ديمداخله کند و ما با ھمد

  .ميکمک کن

 کار یق انسان ھا براي تواند در تشوین برنامه، تا چه حد مير ھمي نظیي شود که وجود برنامه ھاین مشخص ميبنابرا

  . د باشدين جھان، مفي و امور ایزان در زندگي تعادل و می برقراری خود، برایکردن رو

 خود ی، روی و چه بصورت جمعیم که تک به تک، چه بصورت فردي کنیق مين برنامه، انسان ھا را تشويما در ا

 یگران بردارند، کنترل و ترس را کنار بگذارند و فقط رويت خود را بشناسند، دست از سر ديکار کنند، مسئول

اورند و جھان را متعادل و ين جھان بي و ِخرد و عشق را به ایاريودشان کار کنند تا به حضور زنده شوند و آن ھشخ

  . موزون کنند

  . استغلط  و زانينام، یمِن ذھن یم که ترازوي شویپس ا]ن ما متوجه م

  

*  

مِن  یخدا ترازو دارد و ترازود که ي شویشما متوجه م.  خوانمیع، چند مطلب راجع به ترازو مي سریلياکنون، خ

  . نداردی، ھمخوانی زندگی ما، با ترازویست و با ترازوي نمتعادل یذھن

ک معادِل ده ين عمل نيا,,  :دي گویم"  گذارد و مثEیک کفه مي را در یا عبادتيک کار خوب ي شما، یمِن ذھن یترازو

  .  ! ستیار ھم منفيست، بلکه بسير نيلو خي، اما از نظر خدا، آن عمل، نه تنھا ده ک,,لوست يک
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  ۵۴١٣ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو 
 دوَ  تو افزون بُ ھدِ  گر جَ یاذره

  دوَ  خدا موزون بُ یدر ترازو

م، ي کنی ھمکاریم، در جھِت حضور باشد، با زندگي، در جھت تسل)ق حقيدر طر( و تEش ما ی سع،ی ذره ا،ی گاماگر

  . شودیوزن مد و ي آیبه حساب م عدل و احسان خدا، یِ آن ذره در ترازو

ده ين جھان ولو اندک نادي در ایريچ عمل خيھ. کوکاران را تباه نسازدي پاداش نخداوند. نيع اجرالمحسنيضي a 8نَ  اِ ۀيآبه مصداق 

  . شود بلکه بطور مضاعف پاداش آن داده شودیگرفته نم

 مناسب یا غذايم يا ورزش نکنيم، ي انجام دھیا تحرک نامناسبيھمانطور که اگر در رابطه با بدن، کار خارج از توان 

  .  گذاردی بدن مان اثر می رو...م، ي کنیا ُپر خوريم ينخور

د و ي آی شود، کار غلط ھم به حساب می خدا، ثبت و وزن میم، در ترازوي کنین ھمکاري کوچکتریپس اگر با زندگ

  . شودیوزن م

  

  : دي گویگر مي دیيمو8نا در جا

 ١۵١٣ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  آن بودی َجف= اْلَقلَم کیمعن

  کسان بود؟يوفا که جفاھا با 

   است؟کساني یداروفا با یانت کاري ست که خین معني به ای، کِ یت الھي رقم خوردن امور با قلم قدرت و مشیمعن

  .ُمَرَکِب قلم خشک شد: یعني َجَف الَقلَم

 و آرامش ی شادۀستين لحظه، شايزان، ايد، به ھمان مين لحظه، شما چقدر حضور دارينکه در اي به ای بستگیعني

  . ديتھس

 ین ميي را شما تعیستگيزاِن شايم. دي آن ھستۀستين لحظه، شاي شود به آنچه که شما ایپس قلم مرکب خدا خشک م

  . ديکن

  .ديت نداري، امنی، آرامش، شادیزندگ" د؟ پس اصEي ھستیا صد در صد مِن ذھنيآ

 ی، حق زندگی از نظر زندگھشتاد درصد. ار خوب استيد؟ بسي ھستیست در صد مِن ذھنيھشتاد در صد حضور و ب

  .  استَجَف الَقلَمن ھمان يا. ديت داري و آرامش و خEقیشاد. ديدار

کسان يکه جفاھا با وفا  :دييست که بگوي نین معنيبه ا. ديق ھستي شود به آنچه که شما 8ی خشک مقلم ُمرکب یعني

  !.دوَ بُ 

  ".نه "  ست؟ یکي ین دو معنيا ايم؟ آي باشیز موای با زندگیعني وفام، يزي بستین لحظه با زندگي ایعني جفا

  .ستين ني اَجف الَقلَم یمعن

  ل جفا را ھم جفا َجف= اْلَقلَمبَ 

  وآن وفا را ھم وفا َجف= اْلَقلَم
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 یھر که بد. ز عکس العمل خاِص خود را داردي ولو کوچک و ناچینش، ھر عملي آفرۀ و درمحکمی در نظام ھستیعني

  . کندی میج خوب به او روي کند نتای گردد و ھر که خوبیودش باز مکند بازتاب آن عمل به خ

  ". د يد به خود کرده اي کنید و اگر بدي کرده ایکيد بر خود ني کنیاگر نکوکار " : ِاسراء آمده استۀ سور7 ۀيدر آ

  .ندي گویم" کارما "  مذاھب قائل اند، از جمله ھندوھا بدان ۀمکافات عمل را ھم

 که قلم ین معنيبه ا. ی شوی روبرو مجفا، با ی ست، مرتکب شوی به آن تعھد ازلیداروفاعدم "  مآ8 کهجفابله، اگر 

  .وفا در مقابل وفاست و جفا در مقابل جفا مقدر کرده است که یت الھيقدرت و مش

  : ديه، خدا از ما پرسيثاق اوليدر آن م

  ". د؟ ي شما از جنس من ھست"

  ".بله  " :ميما گفت

  . ميم که از جنس خدا ھستيم و اقرار کرده اي دانی میاريھشما بعنوان 

  !. .ميستياز جنس خدا ن من ,, نه  ,, :دي گوی میا]ن مِن ذھن

  ".زه با اشخاص يست. ن لحظهيزه با ايِق ستياز طر"  کند؟ ی، از جنس خدا بودن را چگونه ابراز میمِن ذھن

  !. .ميي گویم,,   نه ,,مازد، يجاِن ما بر را در یاريد تا ِخَرد و ھشي آیھر دفعه که خدا م

  ! ". ، پس چه شدی از جنس من ھستیتو که گفت " : پرسدیم

  !..,,م يستينه من از جنس تو ن,,  :ميي گویما م

ست به جفاسد، ھمان ي نوی که خدا به تو میزيآن چ. َجَف الَقلَم. ستجفاستم، جوابش ي من از جنس تو نیياگر تو بگو

  . تو

  ".ست ينطور نيا. " ,,ک موجود کوچک ھستم و خدا بزرگ است و در آسمان ين م,,  :نگو

     . ديني بی مجفاد، يکنجفا  ید وليھر قدر شما کوچک شو

  .,,ند؟ ي بیچاره ام، اضطراب و غم دارم، مگر خدا مرا نميضم، بيمر ,, :ديينگو

   :دي گویند و مي بی تو را میجفاخدا 

طبق قانون جذب، آنکه بدبخت است ". شتر برو ي بیو بدبختجفا  ی، به سوجذبقانون  و طبق ی ھستجفاتو از جنس " 

ھر شناسنده و .  ماند، باز ھم بدبخت تر خواھد شدیدار نموفا، بسته ی که با خدا، زندگیثاقي کند، به تعھد و می مجفاو 

  .، خوش حال است و خوش حال تر خواھد شدین خدا، زندگيدار به  قوانوفا

  .  ستیون زندگن قانيا

   :ن لحظهيد ا]ن، ھمي خواھیحال، شما م

  . باشی با زندگی و ُشکر، موازیت، سپاسگزارياز جنس رضاـ 

  .  باش، ھمه را مEمت کنیزه کن، تلخ باش، ناراضي ستـ

  د؟ي خواھیک را ميکدام

   :دييد، نگوي کنی را انتخاب میاگر دوم
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  .,,  ...فتم،ي اندازد که راه بی کند و جا می باز می مرا طورۀچ و مھريپ کند، یخدا ھم مثل مردم به حال من َرحم م,, 

  .ی شویچاره ميم خارج و بي شود و از تنظی تو بدتر مۀچ و ُمھريپ.  کندی نمین کاريچن

حظه، ن لي با اتفاق ای آشتی که براین کسي اولی کند، ولی موفا، او ھم ی کنوفااگر تو . وآن وفا را ھم وفا َجف= اْلَقلَم

  . دي کند، شما ھستیدستش را دراز م

بم ي، دستم را به زور از جی آشتی گذارم و او برایب ميمن قھرم، دستم را در ج,, : ديينگو. دي کنیشما اول دست تان را دراز م

  ".  شود ی نمیزين چيچن"  .,, ...در آورد، 

*  

ن ي و زنده شدن به حضور ایُمردن به من ذھن ما در ی ازکارھایکي است،  غلطیمِن ذھن ینکه ترازويق ايدر تصد

  . ميار مان نباشد و آن را بشکني معی مِن ذھنیاست که ترازو

، ما را به حضور زنده نخواھد ی مِن ذھنی با ترازوین معنوي آن، تمری و ترازویمن ذھن یارھايم که معي دانیم

  . کرد

. رون آوردي، شاَپَرک را از درون آن بیو اجازه داد که زندگزان شد ي آویم که آن ِکرم ھم، به نقطه ايديل ھم ديدر تمث

  !. ِکرم، صورت نگرفتیِ ارھايتولِد شاپرک، با عقِل و با توان و مع

*  

  : کندی ما، اشاره میقت، خدا، در باورھايدِن حقين غزل کوتاه، به نگنجيا

   

 ٢٧۶ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو
 ه تا خواجه نرنجديفم خُ يبگو

  ر نگنجد در بَ یکه آن دلبر ھم

  . ، نفھمد) مردمیِ ان و مِن ذھن خودمیمن ذھن (تا خواجه نرنجدم ي بگویده و پنھانيپوش ،هيفم خُ يبگو

 رِ در بَ ، یآن خدا، آن معشوق عرفان، که آن دلبر.  شودیل اش را از ما بشنود، ناراحت مي ما، حرف خEف میمِن ذھن

ت ذھن، ھمراه با يدر محدود" ت، مخصوصاي در محدودینامحدود. گنجد ی، در باور، در فکر، در ذھن، نمیمِن ذھن

  . دگنج یحس وجود و درد، نم

.  به خدا ندارندی ما، ربطیِ م، دردھاي دھیمان با جھان فرم انجام مي ھایت شدگي که ما در رابطه با ھم ھویپس حرکات

  .  ستیمِن ذھنکاِت ي ھا و عدم توازن، از تحرین نابسامانيا

   من ترازو را شکستمیستز مَ 

  ترازو کان گوھر را نسنجد

 را ی و شادیي، رشد و شکوفایض و فراوانيم و غنا و في شوی زنده م حضوریاري متولد و به ھشیمِن ذھن از یوقت

پوشش و پوسته و . مي شوی عشق ممستِ م، يابي ی خدا و عمق دست میتي نھایم و به بيري گیاز اعماق وجودمان م

  .مي اندازیم و دور مي شکنی را می من ذھنیترازوعقل و 

  . خوردی و کوه بدرد نمگوھرن معدن ديسنج ی کند اما برایريندازه گ تواند ای چند مثقال را مترازوم که ي دانیرا ميز
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  . توان گذاشتی نمی مِن ذھنیترازو ۀ کفیت، را روي نھایکوه جواھر، ب

  .مي شوترازو به ليتبدد ي، باخودما، 

ردم را  میقت و باورھاي خود را حقید و باورھاي دانیب خود ميقت را فقط در جيد و حقي کنیاگر شما بحث و جدل م

  .دي کنین گفتار حرکت ميرا بر ضد اي، ز!ديد، مواظب باشي دانیغلط م

  . ,,م درست استي ترازو دارم و ترازو خودمن,,  :ديي گویشما م

  ". خداست یِ ترازوش، يترازو شده، ليتبد ھم که ی آن کسیبرا. ستي، درست نیچ مِن ذھني ھیترازو" 

 به یزيد چي که امروز انجام دادم، معادل آن خدا باین کارين و آن را به من بدھد، ايقابل خدا ا کنم و در مینکار را ميمن ا,, : دي گوینم

  . ,, خواھم یشتر مي با چھار اتاق خواب بیمن اضافه کند، خانه ا

  ." !ی سنجی می مِن ذھنیبا ترازو .!یني بیمجسم را ھم خدا  و یک جسم ھستيتو پس " 

ت يد و بر اساس ھم ھويت نشويد و با آنھا ھم ھويبه باورھا نچسب. دي شوليتبدد يبا. دي شویي خدایِ اريد مسِت ھشيشما با

  .ديم رابطه نکنيده و با مردم دعوا دارند، تنظيقت در آنھا گنجي کنند حقی که فکر میي با باورھایشدگ

  ندربَ د سَ يدرتان را جمله زو ِب بُ 

  دنجَ وسف نغُ يکه ماده گرگ با 

  .ت انديي انسان ھا خداۀانسان ھا ھستند، ھم ۀان، ھميباروي، زُبتان

 ھا پنھان بودند، یت شدگير آن، کفر و ھم ھوي ھا که در زی روسرۀان، ھميبارويز ۀھم َسربندد، يشما اگر اجازه بدھ

  .  شوندیده ميق خدا، درياز طر

  . َدَردیند، ميوسف تعارف ندارد، او را ببي با یوحشماده گرگ . دنجَ وسف نغُ يماده گرگ با نکه ي ایبرا

 را وسفيماده گرگ  کند، ھمانطور که یت ھا رحم نميي کند، خدا به کفر و پوشاندِن خدای رحم نمبتان یخدا به روسر

  .  َدَردی َدَرد، او ھم کفر ما را میند، ميبب

اِر ما َرحم  و به انکی حرمتیحضور ناظِر ما، خدا، به کفر و به جفا، به ب:  کردی توان معنیگر ھم مي دیبه گونه ا

  ا بد؟ين خوب است يحا8 ا.  کندیبه درد ما رحم نم.  کندینم

 ھا با اقEم و با یت شدگين ھم ھويم و ايت شده ايما ناآگاھانه با دردھا و با باورھامان ھم ھو.  که خوب استالبته" 

  ست؟يم راه چاره چي دانینم".  برند ین مي، ما را از بیروني و بیجھان ماد

  . کندیفتد، رحم نمي بیکي که بر تارینور.  اندازدی میکي نور را به تارت ما،ييخدا

ت را از درون شکِم مقاومت ييخدات، يّ  وسفي خواھد یخدا م، یم، با8خره در نقطه اي ھر قدر ھم ما مقاومت کنیعني

  .ما در آورد

  زيست آن نييه رويھم از جمله س

  َزنَجد ِب ینج زَ یيش روميکه پ

  . دن و به آن ُپز دادنياه پوست بودن را به ُرخ کشي سیعنيدن يزنج ).ل استيتمث(

  .  ستیيه رويست، و افتخار به آن، از يي و خدایاريپوشاندن ھش
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  .  با دردھاستیت شدگي و ھم ھوی با جھان مادیت شدگي، ھمان ھم ھویيه رويس

  .ت اوستي و عدم موفقیبخت برگشتگاز  ) دھندیشان ُپز مي جلب توجه به دردھای ھا برایليخ(ش ُپزدھد ياگر انسان به دردھا

ان کند ي را بی بد و منفی خود را به رخ مردم ِبِکَشد و انرژمنِ  خود، یت از مِن ذھني به تبعی ست که کسیيه روياز س

 ن نوع ُپز و برخورد با عارفان، باي کند، ایان ميقت را بي خود ُپز دھد و فکر کند که حقی بد و منفی آن انرژیو برا

   . ستیيه رويل شده اند، از سيت تبدييآنان که به جنس خدا

نکه ي ای، بجاین زنگيا.  رنگ استیره گي، نماِد تیزنجا ي ی دارد، اما زنگیعي وسۀت، دامنين بي ایِ گرچه که معنا

  .  دھدی روشن دارد، ُپز می که رنگیروم خود شود، به یره گيمتوجه ت

  .)یليتمثن است و ي نمادست،ي نی برد، از نژاد پرستیخود بکار مات ي را که مو8نا در ابیيمثال ھا( 

  ز؟يش شمس تبريست پيراضه کقُ 

  ا بَگنَجديارد يکه گنج زر ب

  . ستیف آدم ھا، در مِن ذھني ست و در توصیگر است که با خاک قاطي طE و فلزات دیزھاي، خرده رُقراضه

ر ي از نور در آن گیي روزنه ھایعني زند، یدرست، حرف مک و عمل ي نی، از کارھای، از خدا و از زندگیمِن ذھن

  .  گر استي طEست که مخلوط با مواد دیزھاي خرده رۀن قراضه ھا، به مثابيا. ل نشدهي ھنوز تبدیافتاده، ول

. مي خودمان قائم شوی پایده شده و روييت از ذھن زايي ست که بعنوان خدای و موقعی، کسزيش شمس تبريپ، قراضه

م، ھر يت اي کند، ھم ھویرون منعکس مي با ھر آنچه که از جھان بی مِن ذھنۀِت ما، که ھنوز در پوستيّ  یِکرمحالِت 

 که از ذھن ی، عارفزيِش شمس تبريپم، ي دھی خوب ارائه میم و باورھاي خداگونه داشته باشیچند حرف ھا و ادعاھا

   .ندام نتوان کردعرض ا.  ستقراضه حضور خالص شده، یاريھش" زاده شده و تماما

 ی شان از آن مرکز بلند می ھا و حرف ھایت شدگيم اند و ادعاھا و دردھا و ھم ھوي در ذھن مقی عده ا:نکهيمنظور ا

Eح کنيما با ,,. ندي گویب مردم را ميع،  ,,ميد راستگو باشي باما ,, :ز کهين دستاويبا ا" شود، مثEکنندیانتقاد م ، ,,ميد اص  .

  . زندیدرد آنھاست که حرف م دانند که ینم

تعادل ندارند، ،  نامندی را حضور میزه گي کنند، ستیزه ميت اند، ستين ھم ھوي کنند، با آفلیند، قضاوت مي گویب مينند، عي بیب مي،، ع

  .!. ،، کنندیقت و حضورعنوان مي ھا و خرافات خود را حقیضيند، علت و مريند، چه را کجا نگوي دانند چه را کجا بگوینم

گنج ، عارِف کامل، زيشمس تبر شِ يپکه بتواند . ا بَگنَجديارد يکه گنج زر ب .شات و قراضه ستينھا خرده فرمايا ". نه" 

  .بگنجد حضور گنجِ ا در ياورد ي بزر

  .ديقت، به رخ مردم بِکِشي باورھا را بعنوان حقیک سريد و يستيد در ذھن بايچ موقع نباي دھد که شما ھینشان م

  . دي شده باشليتبد شود که یان مي از شما بیقت موقعيحقِخَرد و 

  .ميبه غزِل مان برگشت

  کشندین ميرگن خربندگان خود بار سِ يرم ايگ

  دان چرا؟يمانند از مین سواران باز ميا
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 ی کند و اجاره میمار و مواظبت مي دھد، تی را آب و علف مخر.  استخر ۀبند که ی کسیعني، یکچخرا يه خربند

  . آوردیه از خرش پول در مربندخ. دھد

  . ه ستخر بند کند، ی، به جھان و به ذھن اش نگاه می نگاه کردن به خدا و به زندگیِ  که به جایاريھش

 ی آن فضو8ت را روخر بندگانختند، ي ری میم فضو8ت را در محليقد.  ستیار جالبيل بسيتمث  کند؟یه چه مخربند

  . گرفتندی میختند و پولي ری، در باغ مردم مل به کودي تبدیشان بار زده و براخر

  .  ما گذاشته اندید کرده و براي تولی ذھنی ست که من ھایزيھمان چ، )ا انسانيوان ي حۀفضل( نيبار سرگ

  ...م، يگران گرفته اي که ما از دیيزھايچ

 از ما بجوشد و یِق زندگ خEیم و فکرھايم حاضر و ناظر باشي توانیکه ما مين لحظه در حاليادر  :دي گویمو8نا م

م و ذھن مان ساده باشد، درد ين فکرھا را فکر و مرور کنيق ما خلق کند و ما اي از طرید،  فکرھا را زندگيايبا8 ب

د، به عکس، ما فضو8ت و ياين جھان بي مردم به ای خودمان و برای ما، براۀلينداشته باشد و ِخرد و راه حل بوس

  .مي بری خود بار کرده و مخر ی رو گذشته گان رای ذھننِ يسرگ

 کنند و ی کرده و حمل مبار پشت خود یه، فضو8ِت مردم گذشته را روخربند ی ندارم که عده ای من کار:دي گویاو م

  دان چرا؟يمانند از مین سواران باز ميان است که ي، اما تعجب ا ِکشندیم

  !. آورند؟ین جھان نمي کنند، خرد را به اید، عمل نم زننی حرف نمچرا!. ؟ تازندی خدا نمدانيم در چرا، سواران

  !.  مانده اند؟دان بازين سواران چرا از ميا .!مانندیدان باز مياز م ن سواران چرا؟يا

  د؟ ي کنی حمل مبارا يد، ي ھستسوارحا8، شما 

  .  ديد دست بردارين کار بايد، از اي ھستیاگر خرکچ

 خود را خودتان یت فکرھايد، مسئولي خودتان را خودتان فکر کنید و فکرھاي حضور زنده کنیاريد خود را به ھشيبا

. ديد آگاھانه و خردمندانه انجام دھين کار را بايد و ايريت عمل خود را خودتان بعھده بگيد، مسئوليبعھده داشته باش

 ی میمِن ذھن. ستيزه راه حل نيست .ديزه نکنيست .ديت را نرويّ راه من. د تا ِخَرد از شما عبور کنديحاضر و ناظر باش

   . ,,د، من مخالف امي بکنیکارشما ھر  ,, :زديست

. دي آیرون مي بیا جمعي ی شود، از درون اش راه حل مسائل فردی میکي که با چالش ھا و مسائل یانسان ". نه" 

  . دھدیشه راه حل ارائه ميھم

د، راه حل به ياورين جھان بيد، خرد را به ايسيد، کتاب بنويز خدا بتادانيمد در يد، باي ھستآنجا" د، قبEي ھستسواراگر 

  . دين جھان ارائه دھيا

  ی دارد د8 و آخریھر ترانه اّول

  ان چرا؟يستش پاين ترانه نيبس کن آخر ا

   :ديي خودتان بگودلد و شما ھم به ي گوی خود مدلمو8نا به 

  . گرفتیان ميد پايت، بايّ ن مني اۀتران ی و تا ده سالگ صفر شروع شدهۀياز ثان.  ستترانهک يم که ذھن ي دانیما م

  . رديان بگيد تمام شود و پاي باید در نقطه اي، بایغرولنِد مِن ذھن
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  ت را تا لب گور ادامه ـيّ ن منيم غرولند اي توانیما نم

  . ميدھ

 ی ابدۀن لحظيبا ا و مين کیدا ميت پي نھایشه و عمق بين لحظه ريا و مي شویاز ذھن خEص م ی، وقتیا براستياما آ

 یاني و پایآخر، ن ترانهيا، مي کنیعشق را در جھان پخش م و دي آی جوشد و با) می از ما میشاد و مي شوی میکي

  دارد؟

  .  نداردیانيپا ". نه" 

فر و ن صي بۀاز فاصل" و عمE"  ما فعEیرد، ولي پذی نمانيپا، با مرگ ما ھم ترانهن ي ا:دي گوینطور که مو8نا ميا

 ۀ را در پوسته و در مرحلین فاصله که ھشتاد، صد سال است، مدت کوتاھيم، در اي کنیمردن به جسم، صحبت م

 از ما یم که زندگيد اجازه دھي از ده سال، دوازده سال، پانزده سال، به بعد بای ندارد، ولیم اشکاليت بگذراني=  یکرم

  . ميض ببرياده کند و ما ف خود استفیيباي و عشق و خرد و زی پخِش انرژیبرا

  :پس. نکار را بکنديد اي بایھر کس

  .  ستی، زنده شدن به زندگی منظور ھر کسنياولـ 

، به کارھا و ھدف یزديت اي و خEقین انرژين جھان انجام دھد و اي خواھد در ای ست که میي منظور، کارھانيدومـ 

  .  شودی او جاری مادیھا

  . "ات است ييه جزي خواھم ذھن خدا را بدانم، بقیم"  :ن گفتي که انشتیاتيھمآن جزئ

ن برکت و يد تا ايد خلق کني خواھین جھان مي ست که در ایيطرح ھا و برنامه ھا.  شماستین اھداِف ماديات ھميجزئ

ن حالت است که قصد و انگاره و يفقط در ا. زدير و نقش و نقشه و اعمال شما بريفه و تدبي به تجسم و وظین انرژيا

  . جاد نخواھند کردي شما درد ایت ھاينش ھا و خEقيآفر

 ی اجازه نمیم کرد و زندگيجاد خواھينصورت درد ايم، در ايت خود را ادامه دھي=  ی و کرمی پوستگۀ اگر مرحلیول

  . دارداول و آخر، یمِن ذھن یِ شرارت و بدسگال. مي را ادامه دھیمِن ذھن یِ طنت ھاي عمر شآخردھد که ما تا 

*  

ھم خوانده " ات را قبEين ابيممکن است ا. مي را که به غزِل مان مربوط است، بخوانیت از مثنويد، چند بيازه بدھاج

  م؟ ير دھييم خودمان را تغي کنند تا بتوانیات به ما کمک مين ابيا ايآ. باشم

  

  ٠٢٣٢ت ي، دفتر دوم، بی، مثنویمولو
  ث استدِ  داند که خانه حایآدم

  ث است عابِ ی نه که در ویعنکبوت

ا، ين دني اۀخان داند که ی که شاپرک شده، می که از ذھن متولد شده، ِکرمی انسان،یآدمانساِن کامل و عارف واصل، 

 که در عنکبوت ی ست، ولین رفتني و از باست) اتفاق( حاِدثم ي کنی می در آن زندگیارين تن، که ما بصورت ھشيا

  . داندیقت را نمين حقيھوده سرگرم است، ايب و یسطح یکارھاندانم  و یبازن خانه به يا
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 یال نمين خي ساخته است و ھر گز به این بنا را کسيد اي گویش خود ميپ"  کند قطعای نگاه می انسان به ساختمانیوقت

ن ي تند ای تار مخانه آن یوارھاي که بر دی عنکبوتیول. ن صورت وجود داشته استيافتد که آن ساختمان از ازل به ھم

ه ي کناعنکبوتش است و ي عارف و ژرف اندیه از انسان ھاي کنایآدمت ين بين در ايبنابرا.  کندیمطلب را درک نم

  . ستیمِن ذھنه از يش، کناي اندیاز افراد سطح

  .  داردیي، عقِل جزیمِن ذھن اي عنکبوت

ن جسم و يھوده در ايت است و بيت ھا، ھم ھويع ست که ھنوز با جھان فرم و وضی جسمیاري ھمان ھشعنکبوت

  .  کندی می داند چرا زندگی کند و نمی میجھان زندگ

 در ی داند که زندگی میآدم داند اما ی ست که به حضور زنده شدن را منظوِر آمدِن خود نمی ھمانند کسعنکبوت

 عبث یدن و بعد مردن و رفتن، کار مال جمع کرین جھان، فقط به قصِد مقداريض شدن در اياضطراب و فشار و مر

  . ھوده ستيو ب

  . داردین جھان منظوري فھمد که از آمدن به ای، محاِدث است شود که ی که متوجه می وقتیآدمپس 

  .  شوندین منظور نمي دانند و متوجه ای نمیعده ا :دي گویمو8نا م

  . ميدا کنيت خودمان را پيآدمم و يم، بروي داریعنکبوت یم که اگر خلق و خوي شویاما ا]ن ما متوجه م

  : زندی میگريل ديتمث

  ست؟ين باغ از کي داند که ایپّشه ک

   استیکو بھاران زاد و مرگش در د

 یمتولد مبھار  در پشهنکه ي ای ساخته شده، برای ساخته و چه موقعی را کن باغيکه ا  داندیم چه پشهبه عنوان مثال، 

   ست؟ين باغ از کيداند که ا یست، چه ميشتر زنده نيبچند ماه . ردي می ماه میدر دشود و 

 ی زندگبھار. مي کنیشتر عمر نميم، پنجاه سال، ھشتاد سال، صد سال، بيي آین جھان مي که به ایما ھم بعنوان من ذھن

 م، زاد و ولدي کنی دور خود جمع می افتند، متعلقاتی ما به کار می رسد، حس ھای می و جوانی رسد، شادابیمان م

 ساخته شده است و ی ساخته و کیداند باغ را ک ی نمپشه. مي ھستپشهمانند . ميري میم، بعد از چند سال ھم مي کنیم

  .خودش ھم حادث است

. ديايرون بيد از جسم و  از پوسته و از بدِن مان بيم که باي داریيراي نامیاري است، اما ھشحادث ما ھم یبدن و مِن ذھن

  . ترسدیدائم م.  شودیمحادث  بماند، از جنس ی تن و مِن ذھنی، زندانیارين ھشياگر ا

 ی، مِن ذھنداند ی نمپشه.  رودین مي شود و از بیجاد ميت گذراست، ايک وضعيجاد شده، ي بوجود آمده، ایعني حادث

  . ماندی و مداند یم است، مي قدیاريھش. ست و عمرش کوتاهپشه 

  حالد سستيکرم کاندر چوب زا

  را وقت نھال؟ بداند چوب یک

 داند که آن ی شود، چه می و ناتوان متولد مُسست یتحال، با چوب یِ  درخت، 8بEۀ که داخل شاخیِکرم: گريمثاِل د

  کاشته شده؟ نھال  به صورت یدرخت، ک
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 ست که فقط یاز افراده يپشه و ِکرم، کنا.  حواس فراتر روندۀري توانند از دای نمی و حسینکه موجودات مادي است از ایانيت بين دو بيا(

  ). توانند مشاھده و درک کنندیات را نميبه محسوسات توجه دارند و معنو

   :ميامروز راجع به ِکرم صحبت کرد

 و )ردي گی صورت می برگ ھا به کندی که روی حرکتیعنيسست حال ( شود ی زاده مُسست حال، چوب که در یحالت ِکرم

 فکر و ذھن به حرص خوردن فکر و ۀ ماست که ھمی حالِت مِن ذھنهيشب  کند،ی میدائم به خوردن و چاق شدن، سپر

ن يرا در درون ايز. ! کاشته شدهی داند که درخت کینصورت نمي ست و در ای ـ جسمیش ماديفکر و فکر و افزا

  .! داندی کاشته، نمی و کیدرخت را کِ . ردي میدرخت زاده شده و خورده و در آنجا م

  شتيّ ور بداند کرم از ماھ

  عقل باشد کرم باشد صورتش

  . ِکرم را داردی ظاھرصورت است و تنھا عقل یقت، داراي در حقِکرم درخت خبر داشته باشد، آن تيِکرم از ماھاگر 

ست، ي نِکرمگر ينصورت دي کاشته، در ای و کَ ین درخت را کي ذات اش بداند که ااز، تياز ماھ، یک مِن ذھنياگر 

  .ت اسِکرم آن صورتفقط ظاھر و 

م و در ذھن مان ي که جمع کرده ایيزھاي است، چحادثم ي کنی که میي است، فکرھاحادثن تن ي که بداند ایپس انسان

ن تن ينکه ايچ و پوچ است و بمحض اي ھیتمام عقل مِن ذھن.  ارزش اندی اند، اتفاق اند، بحادثم ي کنیبه آنھا افتخار م

گر مِن ين موضوع آگاه شود، دي دارد به ای که من ذھنید، اگر انسان روین ميزد و از بي رین برود، ھمه اش مياز ب

  . استِکرمست، فقط ظاھرش ي نِکرم، یذھن

 ی ماند و از ظاھر او کسی ناظر و حضور زنده شود،  ظاھرش ھمچنان انسان میاريانسان اگر از ذھن زاده و به ھش

 کنند، ھر دو راه ی خورند، ھر دو کارمیر دو غذا مھ.  ستیا مِن ذھنين انساِن عارف يص دھد که اي تواند تشخینم

  .دي=  زی می فرمی فرم و بیست و در دو فضاي انساِن عارف فقط جسم نی دارند ولیھر دو ظاھر انسان روند، یم

  د رنگھاينمایعقل، خود را م

   دورست از آن فرسنگھایچون پر

 از یھرچند ھمانند پر.  دھدی گوناگون نشان میم ھاعقل، خود را به رنگ ھا و به صورت ھا و به شکل ھا و به ُفر

 در مراتب مختلف ی، عقل کلیي ست نه عقول جزینجا، عقِل کليعقل در ا(. از صورت و شکل و فرم، فرسنگ ھا فاصله دارد

  ).ستيچکدام از آن مرتبه ھا نين حال ھي در عیول.  کندی میتجل

 ی در میم کرده و به ھر صورتي، خودش را قارنگ ھا که پشت  خداستعقل. ، ِخرِد کل استیارينجا، ھشي در اعقل

  . کندی مختلف بروز می ھم بصورت ھای در مِن ذھنیحت. ديآ

 یرد و ما نقش ھا را بر آن مي گیز قرار مي ھر چه و ھمه چیر بناينه و زي ست که زمیزدي خام ایاري، ھشرنگ

ِخَرِد ُکل ، )ل استي بمنظور تمث نمادگونه ون اصطEحاتيالبته ا. ست یو سمبل زشتي دو یيباي سمبل زیپر( یما مثل پر. مينيب

  .ميھست

  . ، فرسنگ ھا دور استیزدي از عقل و نقِش ای کند ولیفا ميند و نقش ھم اي بی ھم نقش را میمِن ذھن
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  ست، يِن ما ني و نقش راستعقلم، آن يني بی و حکمت و معرفت و درک در ذھن معقل که ما بصورت یزين چي ایعني

  .  ماستیِ  و تشابه و تجسِم نقش اصلی و نقاشیر سازيبلکه تصو

  .ر نقش ھا پنھان شدهي زیاريخرد کل و آن ھش

  : زندی میگريل ديتمث

  ؟یر پَ یلک با8ست چه جااز مَ 

  یپری می به پستیرّ پَ تو مگس

 و حقارت پرواز ی در پستی دار مانند مگسی چون تو پر و بالیز با8تر و برتر است، ولي نیعقل کل، از فرشته و پر

  . ی کنیم

ھم لک از مَ .  ست، ذھن خداستین عقل، عقل خداست، عقِل زندگي ا:ميي گویم و مي کنیحا8 ما فقط به خودمان نگاه م

  . ھم با8تر استیدر ذھن مو8نا، َملَک از َپر ؟یر پَ ی چه جاستتر ابا8

 ھا ینيريم و شي شوی ھا جمع مینيري مانند دور شمگسم، ي باشی ما اگر مِن ذھن:نکهي که مھم است ایزيحا8، آن چ

  . ن جھان ھستندي ایِب ماديمقو8ت چسبنده و دلفر

  . دھدی ما را نزول میگاه اصلي، مقام و جای َپریَپست ، یرّ پَ مگسن يا

  پردی با8 میگرچه عقلت سو

  چردی میدت به پستيمرغ تقل

، تو را عقل یعني.  َچردیَپست م یو در جاھاد تيمرِغ تقل ی کند، ولی پرواز میلعم اَ  و عاَل  با8یسوو به اگرچه عقل ت

  . ِکَشدی نازل جھل و غفلت فرو میه ھاي، تو را به 8ديتقل َبَرد و ی معرفت میبه مراتب وا8

 ی ِکششی کند، ولیدا مي را پی مِن ذھنعقل شود ویت مي که در ما وجود دارد، در ذھن و با ذھن ھم ھویاري ھشگرچه

  . دارد با8یبه سو

  .  ِکَشدی ھم او را می شود و زندگیکي، برود و با او ی زندگیبه سو،  با8یسو به خواھد ی در ما، میاريپس ھش

   . کشاندی میَپستقت، ما را به يگران بعنوان حقي و آموختن از دیرويل به پين جھان، ميل به اي ما، مدِ يمرغ تقلاما 

   : ِکَشندیرو ما را به سمت خود مين حال، دو نيپس در ع

  ،با8 ما را به طرف یاري ھشـ

    . ِکَشدی مديتقلن و به يي، ما را به سمت پای مِن ذھنیروي نـ

  .  نداردحضور کند، خبر از ی مديتقل که یکس. ت استي عکس خEقديتقل

  چگونه؟ . ش را خودش بسازدي مسئول است که فکرھایھر کس

  :ن لحظهيدھا در اداي به روميتسلق ياز طر

  . بصورت حضور ناظر به مسائل نگاه کندـ

  . دا کندي راه حل را در خود پـ

  . کندی کند، قضاوت نمیم از او عبور ميق تسلي را که از طریت و خردي رواِن خEقیبا ذھن، جو ـ
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  .  شودی و ِخرد قطع مین توان و انرژياِن ايوگرنه عبور جر

رد ياد بگين و از آن اُستاد ي خواھد از ای شناسد و می و مداوم را میجيشرفت تدرين پيھم، مراحل مختلِف ا ديمرغ تقل

  .ان کنديقت بيو به خود اختصاص دھد و بنام خود و بعنوان حق

  .ديزيد از آن بپرھيبا" داين جھت است، اکيل شما در اياگر م

  بال جان ماست وَ یديعلم تقل

   ماستست و ما نشسته کانِ  هيعار

 ۀھا جنبعلم ن ي ا.م، َوباِل ماستيري گیگران مي که ما از دیديعلم تقل .ست بر روح و جاِن مای، قEده ایديتقل ی ھاعلم

ست، ي که ماِل خودمان نیار و حرفي و مععلم به ما.  ِکَشندی میرا به َپستما . مي گرفته ایگري از دماد و ن داریتيعار

Eستیتيعارن معدن مفرغ و يا ". نه. " !.مي کنیر مم و افتخاي دھی خود، ُپز میبعنواِن معدِن ط .!  

  د شدني باین خرد جاھل ھميز

  د زدني بایوانگيدست در د

ن جنون به يا(. د زديبا یوانگيددست در نادان شد و  اطEع و ابله و یبد ي با،ی مِن ذھنیِ ي ُجزیِ کاردانِخَرد و از عقل و 

  ). جنون ما فوق عقل است نه مادون عقلیعني. د استي اھل تقلی پشت پا زدن به ِخَردھایمعن

م يم، تسليسه نکنيگران مقايم، خودمان با ديم و خودمان را مEمت نکنيبت نکنيم و غييم و دروغ نگوي نکنیما اگر زرنگ

ط يت و شراي خود، ما را اداره کند و حال وضعی با ِخرد و ذکاوت و شعوِر و مEک ھایم که زندگيم و اجازه دھيشو

  . کندی و جنون میوانگيدما را محکوم به "  فورایگاِرمان را سامان دھد، مِن ذھنو روز

 ۀ و خشم خود، ما را به ورطیظ و حواس پرتي خود، با حماقت و غی ھای و آشفتگیوانگيدحال آنکه با جھالت و 

  .!. چقدر به ما درد داده. سقوط کشانده

  زيگری سود خود زان مینيھرچه ب

  زيوان را بريھر نوش و آب حَ زَ 

 به شما سود بعنوان ی را که من ذھنھر چهرا يز.  فرار کنز آنا، یني ببی را مسود خود ی من ذھنۀلي جا که بوسھر

  . خودش را با8 ِبَبَردمن خواھد ی ست که می کند، نردبانی میمعرف

  . نوش کند، بی می معرفھرزَ  ی را که من ذھنیزيتو آن چ

 یمِن ذھن یبرا، زدي رین جھان مي به ای جوشد و ِخَرِد زندگیاز اعماق وجوِد شما م یق آن، شادي، که از طرميتسل

 دھد، آب یگران و ُپز دادن به مردم، به تو دست ميد ديي که از جلب تأی و لذتی است، اما خوشھرزَ دِن ي نوشۀمثاببه 

  .!.ات استيح

، تو بدان که ,,ات استين آب حيا,,  :دي گوی می ذھن منی وقتیعني، زيوان را بريآب حَ . ستينطور نيد که اي دانیشما م

  .  استزھرآن 

 است، آن را زھر کند، یدن مينوشب به ي دھد و ترغیات نشان مي حآب به تو بعنوان ی را که من ذھنھر چهپس بدان، 

  .نوشن
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 ی می و امکاناتEتيا تسھي یتي وضعی با عجله به سویاگر در جھان ماد.  کنندی ما را باز میات چشم ھاين ابيا

   :ميرو

نطور است؟ يا" واقعا. خوب نگاه کن. ، آنجا ُترُمز کن,, شوم ی میگر صاحب زندگي من شود، من دین مقوله وارد زندگياگر ا,, 

 شود و در ی میت ناشيط و وضعيا قرار گرفتن در آن شراي تو، از داشتِن آن مقوله و یقي تو، زنده بودن حقیا زندگيآ

  !.  ؟یري میر آنصورت، ميغ

گر دغدغه ي رسد و دی و روح و روان شان به تعادل می کنند که زندگی را بخرند و تصور میزي خواھند چی میبعض

  .!.چه بسا اوضاع شان بدتر ھم شده.!.  نخواھند داشتیا

  شنام دهد ترا دُ يستاھر که ِب 

  فلس وام دهه به مُ يسود و سرما

  !.دين واضح تر بگويمو8نا از ا

  . ده بوامر يفق و مفلس به ات را هيسود و سرما و ده بدشنام کند، یف ميش و تعري مدح و ستاه تراک ی کسھر

د ينرو ممدوح، باياز ا.  دھدیت او را مورد خدشه قرار مي آورد و شخصید مي پدی در روح و روان آدمیاري بسیان ھايمدح متملقانه، ز(

فات چاپلوسانه ي متملقانه، و توصی ھایاءa مداحياء و اولي انبۀھم. دل نشوندي، قویداح از خود نشان دھد تا چاپلوسان در می و تندیدرشت

  ). کرده اندینھرا 

   :دي کنی به آن افتخار می ست که در ذھن جمع کرده و بعنوان من ذھنیيزھاي ما، تمام آن چۀيسرما

   ...، ھمسر، فرزند، متعلقات، یپول، سواد، خوشگل

  . دي کنی دھد، افتخار میت اش را در شما بروز مي و خEقی که شادیان خرد زندگيز عبور جرد اي باشیاز جنس زندگ

ا از جنس درد ي و یکيزي از جنس فهيسرمان يا. دي که درست کرده ای اهيسرماد؟ به ي کنی به چه افتخار میمن ذھندر 

  .  کنندیا خلق کرده اند، افتخار مي که بدست آورده اند یت ھا و امکاناتيا به وضعيشان ي به دردھایبعض. است

  . ,,م ينجا رسانده ايما بچه ھا را بزرگ کرده و به ا,,  : کنندیت شده و به آنھا افتخار ميشان ھم ھوي با بچه ھایبعض

 خودشان را رھا کرده، یزندگ.  برندی از آن نمیضينند که في بی شوند چون میشه آخر سر ھم، سرخورده ميھم

  . خواھندی می بچه ھا، از آنھا زندگی نکرده، دنبال زندگیودشان زندگ خودشان را خیزندگ

  . د مردم استيين تأي ھم که ھمیمِن ذھن سودِ 

د، يين اندوخته ھا را تأين است که مردم ايم، در اي خود را پروار کرده امن ما که بر اساس آن، ی اندوخته ھاسود

  .دنيبستادمان کنند و يف و تمجيتعر

  . ,,فش مال تو ي سوادم و تعر. خواھمیمال خودت من نم,,  :دييتان کرد، بگوف ي تعریھر کس

  .  ستین من ذھني ھمُمفلس

   خوف باشی بگذار و جایمنيا

  بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

  .  دھد رھا کنی میمنيان جھان و در ذھن، به شما ي که در ایزيھر چ
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 که از بچه، از دوست، از ھمسر، یِ منيا. ، رھا کنیري گی آدم ھا ما ازي و یروني بیت ھاي را که از وضعیتيحس امن

  .  خوردید، بدرد نمي آیاز پول، م

د و يد به آن نگاه کني آی می من ذھنی ترس ھایوقت. ديري پذید و آن را ميم ھستي و تسلین لحظه آشتيشما با اتفاق ا

 کند، ید نمي ما را تھدیئن باشد که قدم به قدم خطرنده مطمي خواھد تا چھل سال آی میمن ذھن. ديم ترس اش نشويتسل

  .  تواند خEق باشدینده بترسد، نمي، اگر آدم از آیمن ذھنک ي طبق تحریول

   :رفت و قبول کرد کهينده را راحت پذي آیدادھاي بودن رویر قطعيد غيبا

نکه ي دائم از ادينبا من ش کنم،ي توانم اجرای کنم، نمینيش بيپنده را ي آیدادھاي اگر بتوانم روی کنم، حتینيش بينده را پي توانم آی،، من نم

ابان يض شوم، خانه ام را از دست دھم و در خيگر، تنھا بمانم، مرينکه مبادا فردا، ده سال دي شود، بترسم، از ایگر چه ميفردا، ده سال د

  .  ست ،،یمِن ذھن یِ سه ھا و دوز و کلک ھاين افکار، دسيا!. بمانم، دائم در ھراس باشم

از ، ناموس از.  نترسید ولي آیترس م.  ترس را اشغال کنی ترس باش، فضایِ جا.  خوف باشی بگذار و جایمنيا

  .رسوا باش و فاش . و آبرو بگذریخوشنام

، ی شورسوانکه ي را اجرا و خدمت کن، ولو این زندگيب مردم را ھم رھا کن و قوانيف و تکذيث، تعريحرف و حد

   . بگوفاش

م بودن، دروغ نگفتن، زرنگ نبودن، کEه سر ي را رفتن، تسلینکه مردم بخاطر ساده بودن، راه ِخرد و زندگياز ا

  .دي قرار دھند، نترسیيشخند و رسوايرفتن، شما را مورد تمسخر و سرزنش و ر

 کEه یه سر کسد کيد  که چرا سرتان کEه رفته، خوشحال باشيد و ناراحت نشويشما اگر سرتان کEه رفت، افتخار کن

  . دي دروغ نگفته اید و به کسينگذاشته ا

ا در ي دھند یرند و پس نمي گی، پول او را میي را برود، با8خره جای من ذھنن جھان راهِ ي که در ایمشخص است، کس

چکس سرم کEه ي باشد که ھی خواھم طوریمن م ، نگو بگذاریمنيا خEصه، ... شود، ی، مرتکب اشتباه مینقطه ا

  .باش فاش و ی، بدنام و علنبگذر یک نامي و احترام و افتخار و نیت طلبي عافاز،  خوف باشی بگذار و جایمنيا. ذاردنگ

  ش رايآزمودم عقل دور اند

  ش رايوانه سازم خوين ديبعد از

د، از يا را آزموده ی من ذھنیيشما ھم عقل جز.  را آزمودمیِش مِن ذھنيمن عقل محتاط و مال اندوز، عقِل معاش اند

  .  ديوانه سازين به بعد خود را ديا

  . دي آی از اعماق وجود ما میوانگيد

منظور از عقِل (.  را داردیوانگي حالت د،یرد زندگ فرمان خِ ی اجرا، ھایليخ ی، برایيعقل جز ی برا، اوقاتیگاھ

ن عقل معاش را بارھا امتحان کرده يد من اي فرماین حضرت مو8نا ميبنابرا. ل داردي طویش، ھمان عقل معاش است که آرزوھايدوراند

. وانه شمرده شده امينان دين عقل، رھانده ام، اگر چه در نظر ظاھربين خود را از ايبنابرا.  توان سلوک کردین عقل، نميده ام با ايام و د

  .)ت پشِت پا زده استده و به ُحسِن شھريفات و رسوم مردمان رھانيد و بند تشرير، مو8نا خود را از قيت اخيدر سه ب(

*  

  . تان بخوانميع براي کوتاه را ھم سرۀن قصيد که ايدھباجازه 
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 ٧٨٣٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

       زندانخواندن ُمحَتِسب مست خراب افتاده را به
  

 را که یابان ھا بگردد و ھر کسين بود که در خيِف محتسب اي از وظایکي.  ضد شرع بودهیم، شرابخواريدر قد

  . رد و به زندان ببرديشراب خورده، بگ

ن شرابخوار را به ي خواھد بعد از سوال و جواب، ایا داروغه ميمحتسب . وار افتادهي کنار دی کوتاه، مردۀن قصيدر ا

  .  ببردزندان

  . ا ببردي حضور در آورد و به زندان دنیاري خواھد ما را از ھشی ست که میزيمحتسب نماد ھر چ

  .ميمست ھم نماِد عارف کامل است و در اصل ما عارف کامل ھست

م يت ھستييم، از جنس خداينکه جاِن ما از ذھن متولد شود عارف کامل ھستيبمحِض ا . دست به استاد مدهیکامل جان آمده ا

ده و يز و پوشيق اسرار آميم، بطري شده ایم، در جھان زنداني بری بسر می که ھنوز در حالت ِکرمیاما در مرحله ا

  . کنندی ما را دوباره به زندان جھان دعوت میمستمر، عوامل

  .ند خواھد به زندان جھان بکشای کند می مديتقل که ی عقلی دارد ولآنطرفل به ي جان ات م:امروز مو8نا گفت

رات را در خود ييد و تغياموزي بیيد رھنمودھاين سوال و جواب شما باياز ا. ید که مست ھستي گویداروغه آمده و م

  .ديبوجود آور

  : قصهۀخEص

 ی زند و می شود، او را صدا میده بود روبرو مي خوابیواري مست که کنار دی، با مردی شبیمه ھايداروغه در ن

  !. که در دروِن کوزه ستیزياز ھمان چ: دي گوی؟ مست مینم چه خورده ايبگو بب: ديگو

  ست؟يدر کوزه چ:  پرسدیمحتسب م

  !. که خورده امیزي ھمان چ: دھدیمست پاسخ م

  ست؟ي چی آنچه که خورده ا: پرسدیمحتسب م

  !. که در کوزه ستیزي ھمان چ: دھدیمست پاسخ م

 او ی تواند شرابخواری ماند و نمیر ميوغه مات و متحجه داري شود و در نتیان آن دو تکرار مين پرسش و پاسخ ميا

  . را ثابت کند

  . دھانت موضوع روشن شودیِ  آه، آه کن تا از بو:دي گوی رسد و به او می به نظرش میچاره ا

  . کندی آنکه آه، آه کند، ھوھو می مست به جایول

  !.؟ی کنیم آه، آه کن و تو ھوھو مي گوی من به تو م:دي گویداروغه م

 اگر من تواِن راه رفتن داشتم به :دي گوی، مست میيايد ھمراه من به زندان بي دھد که بای8خره به مست دستور مبا

  !. رفتم، چرا به زندان بروم؟یخانه ام م

 دي رسیيم شب جايُمحَتِسب در ن

  دي خفته دیوار مستيدر ُبن د
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  .ده استير خوابواي دی در پاید که مرديد و دي رسیي شب به جایمه ھايمحتسب در ن

ھر .  ِکَشدیرون ميا، به بي حضور، به دنیاري ھشی ست که ما را از مستیکس.  ماستیا مِن ذھنيمحتسب داروغه 

  . حضور دور کند، محتسب استیاري که ما را از ھشیزيچ

 یا را از فضا که میوارين جھان، کنار ديوار اي باشد، که کنار دی تواند اصل ما باشد، زندگیوار ھم، ميمست کنار د

  . دهي کند، خوابی جدا میيکتاي

  . محتسبیمن ذھن ست و یيکتاي یفضا، مست.  ستیيکتاي ین جھان، فضايوار اي و دیوار من ذھنيپشت د

 یيکتاي ی ما با خدا با فضایِ  من ذھنۀ تواند مکالمیم. ک عارف باشدي با یک من ذھني ۀ تواند مکالمین مکالمه، ميا

  .باشد

  ؟ بگوی، چه خوردستی، مستیھ: گفت

  ن خوردم که ھست اندر سبوي از:گفت

 عشق را یمست ی شود که من ذھنیمعلوم م؟ یه اچه خوردنم ي بببگو، یمست که ی توی آھا:محتسب به آن مست گفت

  .مه اخوردد من شراب يمحتسب اصرار دارد که آن فرد بگو . تواند تحمل کندینم

که ي خدا بگذارد در حالی روی اصرار دارد که اسمی، مِن ذھن"د؟ مثE به اسم اصرار دارنیچرا محتسب و من ذھن

  .  ستيخدا از جنس جسم ن

  ، اسم بگذارد؟ ی شراِب زندگی خواھد روی میچرا من ذھن

مست . ميم، در ذھن ھستينکه ما به مفھوم بچسبيھم.  را بصورت مفھوم در آوردی خواھد شراِب زندگینکه مي ایبرا

 به من بگو چه یمست ھستن در پاسِخ يبنابرا.  شراب را به زبان آوردیعني کوزه یھد نام محتوا خوایچ وجه نميبه ھ

  ؟یده اينوش

  . آوردیاسم نم. ستسبواز آنچه که در  :مست گفت

 ست که از آن یزدي ایِ اري ما، شراِب ھشیِ در سبو. ميده اي ماست نوشیسبوم؟ ما ھم از آنچه که در يده ايما چه نوش

  .ميمست شده ا

  ست؟ي آخر در سبو واگو که چ:گفت

  ستيفن خَ يا: ام گفت از آنک خورده:گفت

نم يبگو بب.  واضح حرف بزن). شودیده نميزکه درون کوزه ست، دين چيا اي (ده ستين کEم تو مبھم و پوشيا: گفتمحتسب 

  .) استد شرابي خواھد که او بگویمحتسب م(؟ یده اي چه ھست که نوشدر سبو ،ست؟ي چن کوزهيدر ا

  . ستدر سبو ،خورده ام که یزيھمان چاز : مست پاسخ داد

 در سبو آن :ديدر آن سبو چه ھست؟ و باز پاسخ شن. شتر بگويست، بي نی کافی دھی که مین پاسخيا :محتسب گفت

  . ست که من خورده امیزيچ

  ست آن؟ي آن چیا آنچ خورده:گفت

  ست آني آنک در سبو مخف:گفت
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  . ھمان را بگوست؟ي چیخورده اه آنچو بگ :محتسب به مست گفت

   . از ھمان که در کوزه پنھان است:مست دوباره پاسخ داد

  م؟ يد بنوشيده؟ ما چه بايم؟ عارف چه نوشيده ايما چه نوش

  . یزدي، شراب ایاري ھش:ميي گویما م" مثE. اسم ندارد ". نه" اسم دارد؟، . ستدر سبوه که نچآ

 رود، حال ی عالم وجود، به عالِم ھست، مۀا، بادين دنيم، حواس مان به شراب اي بری نام میزدينکه از شراب ايھم

  .!ميده اي را فھم... یستيت، خEء، نيي، خدایم که مستي کنیآنکه فکر م

 خواھد اسم بگذارد؟ ی خواھد بر آنچه که در َسبوست، اسم بگذارد، چرا نمین عارف، نمين مست، ايد که ايني بیم

  . مي شوزندهم و به آن ي کنتجربه"  را عمEی حضور، رّب النوعیِ اري، ھشیزديدِن شراب اي نوشنکه ماي ایبرا

ل به مفھوم و کلمه و لفظ کند، يده، اسم بگذارد، آن را تبدي، نوشی زندگی آنچه که از 8مکان، از سبویاگر مست، رو

  .  بِکَِشدیبه جھاِن ماد" ا فورا ریفه دارد که حواِس محدود و مکاني، وظین حال، محتسب، مِن ذھنيدر ا

  .  ِکشندیرند و به زندان جھان مي گی ست که ما را میي ھایفتگي فرۀنديمحتسب نما

  ن جوابين سؤال و ايشد ایَدْور م

  ماند چون خر ُمحَتِسب اندر َخEب

   .شدیمو تسلسل، تکرار  َدْور پرسش و پاسخ به صورت نيا

گر ي دۀ مست را اثبات کند، پس چارنتوانست شراب خوردنِ سردرگم، . روماند در ِگل فخرسرانجام، محتسب مانند 

  .دي را ثابت نمای وید تا شرابخواريشياند

  ن آه کنيگفت او را ُمحَتِسب ھ

  مست ھوھو کرد ھنگام ُسُخن

 ست که ی آورد، محتسب، آن کسیمتوجه شد که مست اسم شراب را به زبان نم رايز. آه کن :محتسب به مست گفت

ا مشغول کند، ي دنۀ که شما را فقط به محدودیھر موضوع.  ِکَشدی میياي به مقو8ت دنیاري ھشیشما را از مست

  : از دو راه ممکن استیارين تنزل ھشيو ا. محتسب است

. دي قرار دھی اسانس و جوھر ھر موضوعینکه شما مفھوم را بجاي ایعني. مي به مفاھ.ق پرداختن به مفھومياز طر ـ

Eد که از جنس جسم يده اي شود که شما فھمیال ذھن راحت ميآنموقع خ من از جنس جسمم ،،,,  :ديي شما بگویوقت" مث

ن لحظه ي این لحظه را که جسم است، بجايد، ذھن اتفاق ايرين لحظه بگي این لحظه را بجايشما اتفاق ا" مثE. ديھست

 دارند، ی که من ذھنیيه استوار است که آدم ھاين پاي بر ایاساس من ذھن" اصE. ردي گی فرم است می بیاريکه ھش

  . کنندیاشتباه م. رندي گیا خدا مين لحظه ي این لحظه را بجاياتفاق ا

  .رت و نور را ندارنديا بصي یاريص و ھشيآن نوع تشخ. نندي توانند ببیر از اتفاق نمينکه غي ایچرا؟ برا

   .ِق به درد آوردن شماياز طر ـ

اد او ي را به درد خواھد ی م. را ثابت کندش بودنمست  او، َنَفسِ یاز بوتا . ,,آه کن ,,  :دي گویممحتسب به آن مست 

  ست؟ ين راه بداند که او از جنس چيآورد و از ا
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  . له او را به زندان بِکَِشدين وسيو به ا

  .  گفتھوھو، گفتن، آه ی به جامست یول

ار ي اختی از اسرار ھو آکنده شود بیھر گاه دروِن کس.  رسندی وجد میت مستيه غا ست که بین وقتيان است و ايھوھو از اذکار صوف(

شاد يق اوپانيان ھندو، اُوم است که در کتاب ارشمند و عمين صوفيين ذکر در آيمعادل ا. دي آیدر ھر دم و باز دم ذکر ھو از کام او برم

  ).ار آمده استيبس

  ن آه کنيگفت او را ُمحَتِسب ھ

   ھنگام ُسُخنمست ھوھو کرد

 ی زندگیان شادي او شروع به بیعني.  آوردی ھم مینام خدا، شاد. ، شروع به بردن نام خدا کردھوھومست شروع به 

  . ,,آه کن ,,  :دي گویکه محتسب ميدر حال!.  که داردیزيتنھا چ. کرد

 و ی او شروع به ابراز شادی ولت بگوينه ھاي ھا و از کیتو از دردھا و از ناراحت  :ميي بگوینکه به کسيدرست مثل ا

  . دن کنديرقص

  یکنی گفتم آه کن ھو م:گفت

  ی من شاد و تو از غم ُمنَحن:گفت

، ، آه کنمي گوی من به  تو م،؟ی کنی می خواستم تو را مثل خودم کنم، تو شادی ست؟ من مین چه حرکتيا ,, :محتسب به مست گفت

   .,,! ی بریت بگو، تو نام خدا را ميدھااز در ,,: مي گویمن م، ,,! ی کنیُھو م تو یول

 از ، از جنِس تو، کهی، از جنِس ِخَرد، از جنس حضور، از جنِس مِن ذھنیشاد، از جنس ممن شاد :مست پاسخ داد

  . !ستمي، نیده شده اياندوه خم

 ۀ از چشمیدشات دارد و ي نھایکه عارف، انسان کامل، قد و عمق بيده شده، در حالير آوار غم خمي زیمِن ذھن" 

  ".  رود ی زندان جھان نمیِ چ موقع به َپستوھايد و ھي آی جوشد و با8 میدرونش م

  ستيداديآه از درد و غم و ب

  ستيخوران از شادی می ھویھو

ظلم را مِن درد و غم و   با یت شدگيھم ھو.  شودی می ناش،یت شدگي و از ھم ھویدگي و اندوه و ستم داز درد، آه

 و یاز شاد ،ی زندگمستانِ  خواران و یم یِ  ھویھو یول دھد ی قرار مین حا8ت را اساس زندگي ا، بلد است ویذھن

  . ردي گیچشمه مدرون شان سرور 

  زيز خين ندانم خي ا:ُمحَتِسب گفت

  زين ستيتراش و بگذار امعرفت مَ 

ا و ي ما بیِ  مفھوم به وادق اسم ويمن تو را امتحان کردم و اول گفتم و اصرار کردم که از طر :محتسب به مست گفت

ن يمن ا، !یيايا بي به زندان دنی خواھی و نمی کنیزه مي و ستیرفتيا، نپذيت شو و بيق درد، ھم ھويبعد ھم گفتم از طر

ه نکن و زيست  و سوادت را به رِخ ما َنکِش،و اظھار فضل نکن زيخبر زيخ شود، زود بری َسَرم نم و بھانه ھاحرف ھا

   .بردار ین لج بازيدست از ا

  .ا بِکَِشدين است که ما را به زنداِن دنيفه اش ايفقط کار و وظ. یخوِد مِن ذھن. محتسبزه گر است؟ خوِد ي ستیک
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   رو تو از کجا من از کجا؟:گفت

  ايز تا زندان بي خی مست:گفت

ز درد و غم حرف  و ای از ذاِت زندگیي و جدایت شدگي و ھم ھویگاه من ذھني از پاتو!.  دنبال کارت برو:مست گفت

  . وجود نداردیچ تناسبي ھتو و منان ي، م!تو از کجا و من از کجا؟م، ي آی می از معدن شادمن و ی زنیم

  .ايزندان ببلند شو ھمراه من به ، یتو مست ھست :محتسب به مست گفت

  .ندي مردم را ببی تواند شادی چون از جنس درد است، نمی شود که من ذھنیمعلوم م

 از توست، ی در حال دزدیمن ذھن به نام ی که سارقیدي، به صورت حضور ناظر فھمی ات را شناختیھن اگر من ذتو

  .   ن جھاد اکبر استي آن برندار و ایچشم ات را از رو

   ُمحَتِسب بگذار و روی ا:گفت مست

   توان بردن گرو؟یاز برھنه ک

 یچه توقع ندارد، تو یزي چکه برھنهو  و پاس  آساز آدم!. رو دنبال کارت بو، مرا رھا کن  محتسبیا :مست گفت

      گان گرفت؟گرو به یزيان چي آدم عراز؟ چگونه ممکن است یدار

 برھنه من ی ولیا بِکِشاني و مرا به دنیندازي قEبت را بی خواستیتو م.  ندارمیت شدگين جھان، ھم ھوي من در ا:یعني

م ي، من با مفاھیآمدق درد ياز طر بعد و ق مفھومياز طر اول.  کندیر نمي گی ندارم، قEبت به طعمه ایھستم و متعلقات

  ).ن استيت اين بيري زیمعن(. ی مرا به زندان بکشانی توانیستم و تو نميت نيو با دردھا ھم ھو

  ید رفتن بُ تِ وَ گر مرا خود ُق 

  ؟ی شدین کي وی خود رفتمخانهٔ 

  . تم رفی خودم مۀبه خان داشتم، رفتن و توان راه قوت من گرا

ن جھان با عقل من ي باشم و در ادر تفاھم یمن ذھنبا  توانستم به ذھن بروم و ی میعنيا بودم، ياگر مقبوِل شما و دن

  .  دادین اتفاق رخ نميا که  بسر ببرمیذھن

   : کهین معنيبه ا

 تواند از ی، مین داند که محتسِب من ذھی می گردد، ولیگر به ذھن اش برنمي مست شده باشد، دی که به زندگیھر کس

 توانند دوباره او را به زنداِن ھم یمدرد  و ميمفاھق ي که در اطراف او ھستند از طریيا انسان ھاياو متوقع باشد و 

  .ديا برنگرديد و به زندان دنيده را بشناسين پدي ھا بِِکَشند، که انشاءa شما ایت شدگيھو

  

*  

  

  

  


