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 ۶٠٨٢وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 
 یاهي پرمایه خدا، گوھردليآه کان سا

  یاهياندر دو عالم ساآفتاب او نھشت 

  ھا برھم زندآفتاب و چرخ را چون ذره

  یاهيوز جمال خود دھدشان نو به نو سرما

  ی، رقصان کنیعشق و عاشق را چه خوش خندان کن

  یاهي، خودرایا، طرفهی، عقل سوزیعشق ساز

  چشم مرده وام کرده جان ز بھر عشق او

  یاهيده جان از آن سر پايده بديز آنک در د

  دندان شدهیر بيصد دندان، ز لطفش پقھر 

  یاهياوه و ھرجايعقل پابرجا ز عشقش 

  یصد ھزاران ساله از ھست و عدم زان سوتر

  یاهيوز تواضع مر عدم را ھست خوش ھمسا

  ، دو عالم تخت تویزي شمس تبریکوه حلم

  .یاهينگر از قایبر نھان و آشکارش م

  

  ۵٢۴  شمارهٔ یوان شمس، رباعي، دیمولو
 

 ه استينال که آن ناله شنو ھمسايم

  ه استينال که بانک طفل مھر دايم

  ه استي جان خودراهٔ يھرچند که آن دا

  .ه استينال که ناله عشق را سرمايم

 
 ٢٢۴ت يول، ب، دفتر ای، مثنویمولو

 
 اشهيزدان چو باشد داي هٔ يسا

  اشهيال و سايوا رھاند از خ

   خدازدان بود بندهٔ ي هٔ يسا

   خدان عالم و زندهٔ يمرده ا

  گمانیر زوتر بيدامن او گ

  . در دامن آخرزمانیتا رھ
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 ٣ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو
 

 ید اندر رھيزي ھمراه شد با بایکي یروز

   دغای ایديشه گزيدش گفت چه پيزيپس با

  دش گفت رويزيام پس با که من خربندهگفتا

  .ا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خداي

 
 ١٨٩١ وان شمس، غزل شمارهٔ ي، دیمولو

 
 ن مگوير شمس الديمطربا بھر خدا تو غ

  بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تنن

   آسمانین نقش تو رقصان به سويتا شود ا

  ن جان پاکت پرده سوز و گام زنيتا شود ا

   و بسی گوین مين و شمس دين و شمس ديشمس د

  . مردگان رقصان شده اندر کفنینيا ببت

  

 ٣١١ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
 

 ر زبان روشنگرستيگرچه تفس

  زبان روشنترستیک عشق بيل

  شتافتیچون قلم اندر نوشتن م

  چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

  عقل در شرحش چو خر در ِگل بخفت

   ھم عشق گفتیشرح عشق و عاشق

  ل آفتابيآفتاب آمد دل

   رو متابید از ويلت بايگر دل

  دھدی میه نشوني ار سایاز و

  دھدی می نور جانشمس ھر دم

  ه خواب آرد ترا ھمچون َسَمريسا

  د شمس ِاْنَشقَّ اْلقََمريچون برآ

  ستي در جھان چون شمس نیبيخود غر

  ستيست او را اَْمس نيشمس جان باق

  شمس در خارج اگر چه ھست فرد

  ر کرديتوان ھم مثل او تصویم
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  ريشمس جان کو خارج آمد از اَث

  رينبودش در ذھن و در خارج نظ

  در تصور ذات او را گنج کو

  .د در تصور مثل اويتا در آ

  

 ۴١٢ت ي، دفتر اول، بیمثنو، یمولو
 

  درازهٔ يوار افکند سايگر چه د

  ه بازي او آن سایباز گردد سو

  ن جھان کوھست و فعل ما ندايا

  د نداھا را صداي ما آیسو

  ر خاکين بگفت و رفت در دم زيا

  زک شد ز رنج و عشق پاکيآن کن

  ستينده نيزانک عشق مردگان پا

  ستينده ني ما آیزانک مرده سو

  نده در روان و در بََصرعشق ز

  تر باشد ز غنچه تازهیھر دم

  ستين کو باقيعشق آن زنده گز

  ستيت ساقيفزاکز شراب جان

  اين که جمله انبيعشق آن بگز

  ايافتند از عشق او کار و کي

  ستيتو مگو ما را بدان شه بار ن

  .ستيمان کارھا دشوار نيبا کر

  

 ٢٠۶ت ي، دفتر اول، بی، مثنویمولو
  

  مایھايم و ھستييما عدمھا

  نُمای فانیتو وجود مطلق

  ر َعلَمي شیران وليا ھمه شم

  به دمشان از باد باشد دمحمله

  داست باديدا و ناپيشان پحمله

  .داست از ما کم مباديآنک ناپ
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 ۵٨٨٢ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو
  

  م از بھر زمستان رايد خانه سازياين تابستان چون بي ایت نذر کردن سگان ھر زمستان کيحکا
 

 سگ زمستان جمع گردد استخوانش

  زخم سرما خرد گرداند چنانش

  ن قدر تن که منميد کيکو بگو

  د کردنمي از سنگ بایاخانه

  د من به چنگيايچونک تابستان ب

   سازم ز سنگیابھر سرما خانه

  د از گشاديايچونک تابستان ب

  استخوانھا پھن گردد پوست شاد

  ش رايند خويد او چون زفت بيگو

  اي کین خانه گنجم ايدر کدام

  یاهيزفت گردد پا کشد در سا

  یاهي خودرای َغریري سیکاھل

   عموی ساز ایاخانه: لدش ديگو

   گنجم؟ بگویدر خانه ک: د اويگو

  استخوان حرص تو در وقت درد

  د خرد گردد در نورديدرھم آ

  یااز توبه بسازم خانه: یيگو

  یادر زمستان باشدم استانه

  چون بشد درد و ُشدت آن حرص زفت

   خانه از تو رفتیھمچو سگ سودا

  شکر نعمت، خوشتر از نعمت بَُود

   نعمت رود؟ی سوی کُشکْرباره

  شکر، جاِن نعمت و نعمت چو پوست

   دوستیز آنک شکر آرد ترا تا کو

  نعمت آرد غفلت و شکر انتِباه

 د نعمت کن بداِم شکر شاهيص

  رينعمت شکرت کند پرچشم و م

  ريثار فقي صد نعمت ایتا کن

   از طعام و نُقل حقیر نوشيس
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  . و َدقیخوارتا رود از تو شکم

  : کنمیواِن شمِس موgنا شروع مياز د ٢٨٠۶غزل شماره  گنج حضور امروز رو با ۀ برنامیا سcم و احوالپرسب
 

 یاهي پرمایه خدا، گوھردليآه کان سا

 یاهير دو عالم ساآفتاب او نِھشت اند

  .ميم به اون حالت برسي خواھی ما ھم میعني.  و حسرتهیآه، آِه آرزومند

ن شخص رو گوھر يل شده و اي خدا، تبدۀين زنده ھست و به ساي زمی ست که در روی خدا، انسانۀي که آن، سایعنيکان، 

  . تابونهی کنه، میاتو ساطع م ھست که، تمام برکیک گوھر درخشاني در مرکزش، یعنيگوھر دل، .  نامهیدل م

 ست که از اون ور اومده به یاريھش.  قرار گرفتهی ست که در مرکزش، زندگیانسان.  درخشهیم" مثِل گوھر، دائما

  .، درست کرده,,من ,, ت شده، يده، با جھان ھم ھوين جھان و وارد ذھن شده، در ذھن جھانو ديا

 یل شده، به زندگي خودش قائم شده و به خدا تبدیش آگاه شده و روده و از خودي، خودشوعقب کشیاريبعد، ھمان ھش

  .  خوادی نمی خواد، خوشبختی خواد، برکت نمیت نميگه ھويرون ديل شده، از جھان بيتبد

 که یيت ھاين آدم، گرچه در غزل و در بياسم ا. گوھر دله.  درخشهی، بودن، از مرکز او، میجه، خدا، زندگيدر نت

 یا انساني ست که، یاري، ھشیزيشمِس تبر. دين شما ھستي، ھمیزي شمِس تبریه، وليزيند، شمِس تبربراتان خواھم خو

، ین جھاني ایِ ، خودشو آزاد کرده از فرم ھایت شدگي، اومده، وارد ذھن شده، پس از ھم ھویاريست که بصورت ھش

  . کنهی خودش دوباره، خودشو تجربه می خالص، رویاريبصورت ھش

  .رهي گی میِت شو از زندگيھو. تهي ھم ھویت بود، اkن با زندگيبا فرم ھم ھو" قبc: یعني

، ین جھانيده به اتفاقات اين، واکنش نشون نميبنابرا". ساکِن روانه : " مي قبل داشتۀھفت. ت دارهي نھایعمِق ب: ميبارھا گفت

چ موقع ھم ين ستاره ھاشه، ھيھاش ھمسم آسمان، فضاست و فکريدر سمبل. زهي ھمه چۀرندي در برگین لحظه، فضايدر ا

 رسه، ی میتينکه به ھر وضعي ایبرا. ه ستيپُر از سرما.  خوبهیزھايپُر از چ. ه ستيپُرما. ستيت با ستاره ھاش نيھو

ه که از ي شفابخشیِ روين. ن عشقهي ھمۀيما. رونيآد بيبرکت م. رونيآد بي رسه، از اون فضا، راه حل می میبه ھر چالش

  .رونيشه به جھاِن بي مدِل ما، پخش

  . رونهياز مرکِز ما، به ب. رونهيپس، از درون به ب

  .رون به درونهي، از بیدر حالِت مِن ذھن

 کنه اگر ینه، فکر مي بیاز جنِس جسمه، جسم ھا رو در جھان م.  کنهی داره و به جھان نگاه می جسمیاري ھشیمِن ذھن

  ". شه یدرست نم. "  شهیش درست مي بده، زندگريي باشن، اونھا رو بتونه تغیاونھا بصورت خاص

                .آدين حالت در بيد به ايبا

  .، دو عالم تخت تویزي شمس تبریکوه حلم: گهيِت غزل مين بيدر آخر

ن شما، نه خوِد ي چالش ھستۀرندي در بَرگین لحظه، فضاي ماست که ایِ يِت فضاگشايخاص. هين فضاداريکوِه ِحلم، حلم، ھم

  .چالش
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د، ي ُشدیکيد و با ھاش يکه فرم و چالشو در آغوش گرفتيه، برکت، راه حل، در حالين، ماي دیش واکنش نشون نمبه چال

  . شهید، راه حل قطع ميزه کنياگر با مسئله ست.  کنهی شما را حل مۀزه، مسئلي ریبه چالش م

  .د کرديد، کم نخواھي کنید، به مسئله اضافه ميد اقدام کني بایآنموقع از من ذھن

 یاري وجودش ھشۀ خدا، انسان زنده ست که ھمۀيم خوند راجع به ساي خواھی از مثنوی خدا، امروز مطالبۀيپس، سا

  . ني خداست اۀيسا.  ندارهی من دار جسمیاريحضوره و ھش

  .  ھستی پُر از درد و مادیِ ه َسر، مِن ذھني خدا ھست، در ۀيه َسر، سايدر 

  . یم من ذھني شیم، ميري گیت ميم و از فکرھا ھم، ھوي شیت مي ھم ھوین جھانيا یزھايم به ذھن و با چيري ما میوقت

 ۀن تجربيک ترين نزديم، در واقع، اي شی خدا زنده می اصل مون، رویم، روي کنیم عقب، ھمه را رھا مي ِکشی میوقت

  . خداستۀين، سايا. مي شیبھش، زنده م. دِن خداستيد

 در انساِن صد یم با چشم مون، ولينيم ببي تونی فرمه و ما که نمی بیاريخدا ھش. رهخدا نو. ميني بیه رو ميشه سايما ھم

  .ديشه ديدر صد زنده شده به حضور، م

  .  ست که زنده شده به حضورین انسانيھم"  خدا، اصطcحاۀيپس سا

.  نگذاشتی، باقیه ايچ سايھ. یاهياندر دو عالم سا. نھِشت، نگذاشت.  کنه، آفتاِب اصلشهی که در او طلوع میپس، آفتاب

  ". آفتاب، از پشتش بتابه مثc. سهي آفتاب وای که ِکدره، جلویک جسِم ماديآد که ي بوجود میه، موقعيسا

. اهين، رنگِ سيشه باشه، رنگ کرده باشي کدر، فرض کن شۀن صفحي تابه، اید، آفتاب مي بذاری ِکِدرۀه صفحيشما، 

  . افتهیه مياونطرفش، سا

  .  گهيه نداره ديسا. شهيد، نور ازش رد ميم، پاکش کنيدستمال بردار+  رنگ بَر ۀک مادياگر 

ھر چه به اتفاقات، مقاومت نشون . مي اندازیه ميم، سايدين لحظه، مقاومت نشون مي که به اتفاق ایما ھم، به درجه ا

  .مي اندازیه ميت، سا که ھسیزين لحظه، نسبت به اون چيم در ايرش داريم، عدم پذيم، حالِت ترمز داريديم

     .                      ماستی ما، توھم ھایِ ه ھايسا.  نذاشتهی باقیه ايده، ساي خدا، انساِن به حضور رسۀيسا

  .ميه داريما سا.  ما ھستندیه ھايم، آنھا ساير افتادي ما که بصورت توھم در زمان، ما گی قبلیاز مقاومت ھا

 ی، سوار فکر میارين ھشيو ا. فکر. جاِد فکرهي شه، ذھن، محِل ای جھان، وارد ذھن منيآد به اي که میاريانسان به ھش

  .ن جھاني درایزي ھر چیم، رويذاريما اسم م. م درست شدهيفکر از مفاھ. شه

  ه؟ين چيمامان، ا: گهيم. رهي گیاد ميآد، اسم ھا را ي بچه میوقت

  . ن درختهيـ ا

  ... ن يا: گهي رسه، می به درخت مین، وقتيبعد از ا. رهي گیاون کلمه را م شناسه که، یکه درخت را بچه نم" قتايحق

  .ُگله ... یکياون . درخته

  ". ُگل . "  شناسهین فقط کلمه را ميھم ". نه"  داره، بالنده ھست؟، یباست، زندگيدونه ُگل زيا ميـ آ
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ن يا. شهيسوار اونا م. شه فکرين ميا.  سازهی ده، جمله میوند مي کنه به ھم، پیم ھستند، جمع ميکلماتو که مفاھ

م ما، ي شیھر موقع سواِر فکر م. رنده، درست شدهي گذرا، آفل، میزھاين فکرھا، از چيا. هيت شدگيھم ھو" اصطcحا

  نش شما ي به بیبستگ. دار کنهيد ما را بين درد، بايآد و اي زنه، دردمون مین مي ما را زمین فکر، بصورِت اسِب وحشيا

  . داره

  داريد، بي بلند ُشدین زده، وقتينھا رو شما زميد، ايت شده اي باھاش ھم ھویعنيد، ي آفل شده ای سواِر فکرھایقتو

  د؟يگه ُشدي دیا سوار فکريد؟، يُشد

ن درد، ين رفت، شما دردتون اومد، ايزم از بين رفت و اون چين فکر از بي ره، و این مي که از بیزيم به چيدي چسبیوقت

  د؟يدين دردش ام چسبيا سبب درِد شما شد و به اي شما شد؟، یِ داريسبب ب

  !.ینش من ذھنيستم بيافتاده اند به س. ده اند و مردم را مcمت کرده اندين دردا چسبي ھا، به ایليخ

 ۀيآدم سا. ن ھمه اش مقاومت استيبنابرا. ه ستيھمه اش سا. یشه از زندگيقطع م. هي جسمیِ اريھش. ، جسمهیمِن ذھن

 ی نمیچيندازه، وگرنه ھيه بي مجبوره سایمن ذھن. نهي بی خودشو مۀي کنه، سای نگاه می من ذھنینه، وقتي بی مخودشو

ق ين لحظه عايم در مقابِل اتفاق اي کنیشتر مقاومت ميھر چه ما ب. ن لحظه، مقاومت دارهين، نسبت به آفتاِب ايبنابرا. نهيب

  !.تونه برکت شو به وجود ما بدمهي نمیزندگ.  رسهیور مکمتر ن.  شهی، بزرگ تر میِن ما و زندگيمون ب

  .دين لحظه و فرم آن، مقاومت کنيد در مقابل ايپس، شما نبا

. ی بشریِ ستم ذھنياسمش ھست، س" م، اصطcحايستم افتادين سيم و به اي ھستی جسمیاريُخب، ما چون از جنس ھش

 اونجا، یاريم، ھشي شی وارد می ھست بنام ذھن، وقتیيه فضاي ی فرمه ولی بیاري حضور، ھشیاريھش. ستِم ذھنيس

 ی ما، رویحرکت فکرھا. ميري گیت مي؟، از حرکت فکر، ما ھوی چیعني شه، ی شه، سوار فکرھا میسوار فکرھا م

  . مي شیاد و کم مي کنه، ما زید که فکر حرکت ميني بیم. ما اثر داره

  .م ماينا ھستيسواِر ا. ن دو تا کلمه به مايرق داره اف. نيا شما با سواديشما سوادتون کمه : گهي میه کسي

  .مي شین ميم، سوادت کمه، ما غمگي شیاده، ما خوشحال مياگر بگه سوادت ز

ن ي ست که ھمیيکتاي یِ  ما، فضای اصلیِ فضا.  جسمهی فضا.هييدو ین فضا، فضايا. مياده بشيد پي فکر، بایاز رو

. د ھستميمن خورش: د، بگهيخورش"  مثcی ره تویچ موقع نميآسمان ھ.  ستر آسمان و ستارهيستمو در بر گرفته، نظيس

                   . مونهیشه آسمان ميآسمان ھم". نه " 

 ینک خاصيک عي ست با ی خاصیاريک ھشي کوچولو به نام ذھن و یِ ک فضاي یم توي مان را بردیآسمان"  ما موقتا

د يد پرين فضا، ھر چه زودتر باياز ا.  مسموم دارهیِ انرژ.  داره بدیِ انرژ. نهي بیشه بد مي کنه، ھمیبه جھان نگاه م

  .رونيب

  . دارهی خدا، اون حالت، که آفتابۀيه خدا، بَه بَه، چقدر خوبه اون سايآه کان سا: گهيپس، م

  .شهياصِل ماست که از خودش آگاه م. ميآفتاِب ما، خوِد ما ھست.  کنهیآفتاِب ما، طلوع م

نش ين بوده، بيينش پاي بوده، درد بوده، بی، توھم بوده، گرفتاری من داِر ذھنیشه که اون فضاي مشه، متوجهي آگاه میوقت

شتر، از يا بيد بزرگ تر، يشه باي کنه، ھمیسه ميخودشو با مردم مقا.  شناسهی نمی، فراوانیمحدود بوده، اون مِن ذھن
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.  اندازهی کنه، به گردن مردم میت قبول نميمسئول.  کنهینه، حسادت مي رو بزرگ تر ببیک کسياد، اگر يآب در ب

ن يد، ايشما خوب توجه کن.  ماستیِ  زندگیِ ر بناين لحظه، زيکه ايدر حال. ن لحظه، ندارهي خودشو در ایِ اريِت ھشيمسئول

  اد ين لحظه ھست که به يم، در ايآرياد مي افته، اگر گذشته رو اkن به ین لحظه ميشه در اي افته، ھمیلحظه، اتفاقات م

  . ن لحظه خواھد بودي افته، در اینده اتفاق مي آیفته، وقتينده قراره اتفاق بياگر آ. ميآريم

 شما در یاريھش. ر بناستين لحظه، زيد، پس اي کنین لحظه مي خواھد شد، در اید که چي کنی مینيش بيم پياkن که دار

  !. باشهین لحظه، مھمه که چيا

د، خودتون را ي خودش منطبق شده، فضا را باز کرده باشین که روي باشیاريما ھشاگر آفتاب شما طلوع کرده باشه، ش

ن لحظه ي ایِ  شما، روی شما، حس ھای شما، فکرھایِ  افته، روبناین از ذھن، فرم شما که اkن اتفاق ميده باشيعقب کش

  .رشير بنا محکمه، خداست زين زيا. شهيبنا م

 ھا در عمل، بالفعل یبعض. مي خدا ھستۀي ما ساۀبالقوه، ھم. ني خدا نبودۀي و سان اون تُو،يرفته بود"  که قبcیدر حالت

  .  شنی ھا متوجه نمی شن، بعضیبھش زنده م

  

 یه رباعي اول یول. شتر روشن بشهي براتون خواھم خوند، تا موضوع بی مختلف مثنوی از قسمت ھایامروز، مطالب

  .بله. ۵٢۴ شماره یرباع.  خونم از موgنایبراتون م

 ه استينال که آن ناله شنو ھمسايم

  ه استينال که بانک طفل مھر دايم

  . شماستۀيبنال که ناله شنو وجود داره و اون، ھمسا: گهيم

شه يم، مھمه ھمينو گفتيبارھا ا.  ما را در آغوش گرفتهیزندگ. هي، زندگیِر من ذھنيم ما، زي داری، گرچه که من ذھنیعني

بدِن ما، % ۹۹۹۹۹۹۹۹‚ ۹۹نکه ي ایک ما، برايزي، در دروِن ما، در فیشو نفوذ داده بصورت عدم و تھخدا، خود: ادمان باشه کهي

  . گنيک دانا ميزيف. هيخال

شتر، ين، خcء ھست بي ایتو.  وجود ندارهیزين چي ھست، ھمچیه بدن جامدينه، ي بی ما می که حس ھایزيپس اون چ

  .خcء خودشو نفوذ دادهبصورِت .  پُر از خcء ھستیرون خcء ھست، ھمه چيب

غ و داد کن و سرو صدا راه يج: یعنينال يم. نالياما م. هي اون زندگۀي، ھمسا,,من ,, م يگي که ما اkن میزيپس اون چ

  ". نه "  سرت؟، ینداز؟، بزن تويب

  .                  ذھنتو آرام کن: یعنيسکوت .  سکوتهی سکوته، صداۀ شنوه، نالی که خدا میناله ا

  .رين لحظه رو بپذيفرم ا. ريبپذ. هي ماِل من ذھنیه و زاريگر.  نکنیه و زاريگر. عکسشه" فاقاات

  .آه، آه: ديگي ست که شما، مین موقعي شنوه و ایخدا از جنس سکوته، سکوتو م. بذا ذھنت ساکت بشه

  .زهي مھمتر از ھمه چ. شما مھمهی خدا بودن، براۀيسا. دي خدا بودن ھستۀيآرزومنِد سا: یعني!.  خداۀيکان سا

  .  شما راۀ شنوه نالیک ناله شنو وجود داره که ميپس، 

  م؟ي ھستیزيما از چه چ. اگر تماِم وجوِد ما، پُر از عدمه، پس پُر از خداست. ديدر اصل، شما ھم، آن ناله شنو ھست
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   جدا، درست شدهیِ  جسمیاري کنه، چون بر اساِس ھشی، خودشو جدا میمن ذھن. مي ھستیاز جنِس زندگ. از جنِس خدا

  . د غلطهين ديا. ن غلطهيا

ا ي ده یر ميآد، شيا ِمھِر مادر ميآد، يه مي ناله، بcفاصله، مھر دای کنه، می طفل، سرو صدا مینکه وقتي ایبرا. تو بنال

  !. هيکيه، ي سکوت ماست، با ِمھِر دای ما، که صداۀ کنه، پس، نالیره، نوازش اش مي گیدر آغوش م

  . نويگه ايشه خدا به شما توجه کنه، نمي شما، سبب مۀشه، ناليگه که موgنا، سبب مي نمیحت

 بکنم، تا خدا به من توجه کنه، خدا یيه کارھايد يگه باي میمن ذھن. نيا مھمه یليخ. ن توجه خداستي شما، ھمۀنال: گهيم

 کنه، ی رحم میيک موقع ھايجداست، ه موجود جدا ھستم، من جدا ھستم، اونم ي، منم یيه جاي ست، یيک موجود جداي

  .ميني بی نمیآنطور. هيِد مِن ذھنيد.  هيِد ماديد. غلطه" د کامcين دي کنه، ایبه من توجه م

فقط .  کنهی آزاد می مادی، داره خودشو بصورت شما، از فرماین، زندگيذاريت، ھر چه اسمشو مي، خدا، خدائیاريھش

  ... د و ي چرخش بذاریِ د و چوب gيت بديو پارازند يد و دخالت کنيت کنيد اذيشما، نبا

  .ن لحظهي؟، با مقاومت به اتفاق ایبا چ

  . گهيِت دوم مينو در بيحاg، ا

  ه استي جان خودراهٔ يھرچند که آن دا

 ه استينال که ناله عشق را سرمايم

ز، يشه و نيخاموش مواش ذھنت، يواش ي. یشي از جنس سکوت میري پذین لحظه رو مي اتفاق ایعني، ی نالیتو م

  :ا بگويشما ن. ه ستين خدا، خودراي جان، اۀين داي بدون، ایول. خاموش کردِن ذھن، سخته

 ید بدوني، بایم بشيد تسليشما با. ,, خواستمو، نشده ی که من با ذھنم میزي اون چی کنم، ولیمن اkن سه روز ناله م,, 

نو ما يا.  دونهی می مِن ذھنیح خودشو بصورِت تو، بھتر از تو کنه، صcینظر خودشه اعمال م. هي، خود رأیکه زندگ

  !. ميد بفھميبا

، حاg، درک ,,ازھا داشتم ي نیه سريمن ,, : ن کهين شما بگياين. ديري پذی افته، شما می مین لحظه، ھر اتفاقيجه، ايدر نت

  ! ". ن که نشديوشحال بشن خيبر. " ,,! از برآورده نشدين نيا,, . هياِز مِن ذھنياز، نين ني که ایکن

  :  تو باز ھم، اگه ذھنت اومد دخالت کرد و خواست بگه کهیه ست، ولي جان، خودراۀياون دا

، اون، !ن کار رو نکن تويا. " ,,!  خواستم، نشدی که میيزھاي نالم، اون چی، من اkن، سه ماھه، دارم م!نــــه,, 

ن خواسِت ين ايني بی که می، وقتیحت. ُشکر کن. ه، تو قبول کنآريش مي که پی ده، ھر چی که میه ست، ھر چيخودرا

        ! ". شدی بد میلي شد، خیاگر م!. وست، ُشکر کن که نشدهي شما به وقوع نپیمن ذھن

                                                                                                          

  . آديه، بوجود بي اون ماھم،ه، که گفت در غزل ين، اون مايشه که، اين ناله، سبب ميکه اني اینال، برايتو م

نکه ما از جنس يم و ايم و آرزومند باشيم و طلب کنيم ذھنو خاموش کنيشتر بتوني، ھر چه بسکوت.  عشقهۀيناله، سرما

از ته دل " م، واقعاي ھستین لحظه راضينه که اي ماست، اۀينه که سرمايز باشه، اين مھمتر از ھمه چيم، اي بشیزندگ
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 ی باشم، راضیم، مجبورم راضي، ُخب منم راضی باشید راضي گفته  باین فcني، نگ...ھا ! یم، نه مِن ذھني ھستیراض

  ...ش " اصc. شهي خاموش می که مِن ذھنیيت از ته دل، تــا اونجايست، رضايت نين رضاي، ا!نباشم چکار کنم

  !. نيفکراتو بب,, ن، يرو بب,, من ات ,,  تماشاگر، بِِکش عقب، بعنوانِ 

 و ی و ناشکر باشی باشی ناراضکه کنه یزه و داره به شما القاء مي خی برمی مِن ذھنیازھاين فکرھا، از ني که انيبب

  .به حرفش گوش نده. نکار رو نکني، ای راه بندازی و اوقات تلخیرش داشته باشيعدم پذ

  : گهيم.  کنهی خدا صحبت مۀيزدان، ساي ۀي راجع به سا٢٢۴ت يا، در دفتر اول بگه موgني دیيک جاياما، 

 اشهيزدان چو باشد داي هٔ يسا

  اشهيال و سايوا رھاند از خ

 ما باشه، ما به ۀي، دانياه باشه، يدا بشه مثل موgنا، گوھر دل باشه، پر مايزدان، پي ۀيک سايم، اگر ي داریما که من ذھن

 یيآد، ھمه کسايه که مي ی موgنا، مثل بادین، حرف ھايم، اي دیم و گوش مي خونیم مي که اkن دارم،يحرفاش گوش بد

  . کننیگندم، در اون جھت، خودشونو خم م هيدن، مثل گندم زار ھستند، ھر کدوم يکه گوش م

  !.شهين نميا.  خودم جا بِدمی فکری کنم تا تو قالب ھایموgنا رو من خم م: ن کهين بگيايشما ن

، مثل موgنا "ون نفر مثcيليه ميران، تا حاg، يست، ما که در اي نینطورينکه ايم، اي، تک و توک، بزرگان داربزرگان

  !. بوده، نبوده کهیون تا، فردوسيليه مي، !ميدار

 یي استثنایمانا، آدي، ُخب ا!ه عطّار بودهي، ! بودهیه نظامي، !ه حافظ بودهي، ! بودهیه دونه فردوسي، !ه موgنا بودهي

 ی زنده شدن، زندگی زندگیدن عقب، روي بموقع، کشی، زودی بودند، باgخره رفتن به جھان مادیي ھایاريه ھشي. بودن

  .ان کنهينھا بيه شو، از ايتونسته ِخردشو، عشقشو، گوھرشو، ما

م و از يزا بپردازين چيم به ايم، وقت نداريم ھشت ساعت، نُه ساعت، کار کنيد بريم، ھر روز باينقدر مشغوليما ھم که ا

وسف ما را انداختن ي بودن، برادران ینکه ھمه من ذھنيل ايم، بدليت غلط بزرگ شدي با تربیک جامعه اي یاول ھم تو

ن ي ھا، این اوقات تلخين دردھا، ايچ موقع به ما نگفتن که ايت کردن، ھيچاه، سواِر فکر کردند و با فکرھا ھم ھو

  !. ستي نیعيدن ھا، طبيرسن تين شدن ھا، ايخشمگ

شه ينم!. ادهين شدن زيه بارم خشمگي ید، سالين بشيد خشمگيشما نبا:  موgنا و بزرگان، کهۀم، از مطالعي فھمیما اkن، م

  !.ن شديد خشمگي چھار، پنج بار، بایکجا نوشته که روز!. مي کنی می، ما ھر روز چھار، پنج بار، اوقات تلخ!که

  . ,,! گهي شم دیم م شن، منیُخب ھمه م,, 

گن ي مینھا چيم که ايديم، نفھميم، موgنا را نخونديپس ما، فرھنگ مونو نخوند" ، ,, شم ی شن، منم میھمه م,, ُخب، 

  م؟يزا را خوندين چي ایرستان ھا و در دانشگاه، ما کيدر مدارس، دب! ". نھا گفته انديا!. که

                    :گهيه؟، حاg، ميزدان چي ۀيم سايدي فھمیک

 اشهيزدان چو باشد داي هٔ يسا

  اش هيال و سايوا رھاند از خ
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 خواه، ی نمی خواه، خوشبختیت نمي ھویگه از جھان مادي و دیده، عقب از جھاِن مادي کشی، اون کسزداني ۀيسا

  . خداستۀيآد اkن، اون ساي جوشه می، می خـــــواد و از زندگی برکاتو نمۀي خواد و بقی نمیزندگ

  .  رھانهیه، ما را ميال و ساي ما باشه، از خۀياگر اون دا. ني زمینده، رو زیِ خدا

ن لحظه، يجه با خدا در اين لحظه، در نتيم و با اتفاق ايت شده اي ست که ما باھاش ھم ھویيه، ھمون باورھايال و سايخ

  . شهيم ما، که نور از ما رد نمي، ھست کدرۀشيه شي:  که گفتمینطوريھم. ميه داريما سا!. مي اندازیه ميم و ساي کنیزه ميست

  : ه قصه ھم داشت، گفت کهيادتونه موgنا، ي

  .  کردندی میان نقاشينيکردن، چ ینه شونو صاف ميان اومدن آيان اومدن مسابقه بَِدن، روميان و رومينيچ

 ی میِق اونا، نقاشي کنه، خدا از طرینه شو صاف مي آیوقت.  کنهینه شو صاف مي، آی کنه، رومی می، نقاشیمن ذھن

  . کننی میان خودشون نقاشيني چیکنه، ول

م ينه مونو صاف کرديک جورش ھست که ما آي کنه که ھمه ش درد توشه، ی می ما نقاشیک جورش ھست که من ذھني

  .، درستهنيا.  کنهی میِق ما، نقاشيو خدا از طر

  .ميستينده نيدر گذشته و در آ. ميستن لحظه، زنده ھيدر ا. زهي ریاkن، برکت م. ن، درد توش ندارهيا

   خدازدان بود بندهٔ ي هٔ يسا

   خدان عالم و زندهٔ يمرده ا

  :گهيم.  کنهیف ميزدانو داره تعري ۀيپس، سا

  .ن جھان ُمرده و زنده شده به خدايکه نسبت به اي خداست، بطورۀن بنديا. ستي نیبيب و غريز عجيزدان، چي ۀيسا

  ھان؟ن جي نسبت به ایري می میشما ک

  .  خوام ،،ی نمی زندگی برایزين جھان، چي،، من، از ا: ن کهيريم بگين لحظه، تصميدر ا

 ی نمیشاد. ني خوای را نمی، برکاِت زندگی مادیزھاياز چ!. ن ھاي خوای نمی مادیزايست که شما چين نيش ايمعن

 یه زني به یه مردياگر . ديعد عاشق بشد، بي بشیکيد با خدا يشما، اول با. ني خوایعشق نم. ني خوایآرامش نم. نيخوا

ن کار، آخر يشه، اي عاشق می به من ذھنیکه من ذھني بچسبه، بگه من عاشق ھستم در حالی به مردیا زنيبچسبه، 

شه ي میآد و اوقات تلخي، بعد، اختcف بوجود می جسمیازھايسه ماه، چھار ماه، ادامه داره، بخاطر ن. عاقبت نداره

  .ن، روزمرهيروت

د و زنده ين جھان، ُمردي شما اگر نسبت به ایول.  کنهی، رابطه رو بر اساِس ترس و کنترل بنا مینکه من ذھني ایابر

  .شهي، عاشق می به زندگید، اونموقع، عشِق خدا، به عشِق خدا، زندگي تونه عاشق بشین به خدا، آنموقع، ميُشد

  .هي عشقۀه رابطي، نيااگر اون شخص، عشِق شما رو برگردوند، به اونصورت، 

درست ,, من ,, نه که از خدا، بِبُرند، . رن، بعد عاشق بشني، زنده بشن، نسبت به جھان، بمید به زندگيپس دو نفر، با

  !.ھا، به ھم عاشق بشن,, من ,, کنند، 

نت خوشم ياز ماشاده، ينکه پولت زي ای، برا!کلت خوبهينکه ھي ای، برا!ینکه با سوادي ای، عاشِق تو ھستم، برا,,من ,, ـ 

  .,,... ، ی ھستی خوبۀاومده، خانواد
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  ! ".شهين که عشق نميا" 

  ؟یروني اجساِم بۀا بنديم، ي خدا ھستۀم؟، بندي خدا ھستۀيا، سايم که آي کنیپس، ما اkن، به خودمان نگاه م

ت ي حرکتِ فکر ھوم، ازيم، سوار بر فکر ھستيزي خی، برم,,من ,, ن لحظه، بصورت يم در اي داری جسمیارياگر ھش

  .ميزھا ھستي چۀم، بنديري گیم

 ۀد، شما بندي شیا خوشحال و بد حال مياد و کم، يک و بزرگ، زي شن  و شما کوچیآن، رد مي فکرھا در ذھن میوقت

                .ديستي خدا نۀد، بنديرون ھستيب

 یاگر واکنش نشون م. دي خدا ھستۀن، بندي دی افتن، واکنش نشون نمین لحظه، اتفاقات مين در اياگر شما، ساکن ھست

  .ديستيزدان ھم ني ۀيد، سايستي خدا نۀن، بنديد

 افته، شما واکنش ی میه اتفاقي.  کنهی، جھان شما ره امتحان م"د، فورايزدان ھستي ۀي، سایاگر شما به دروغ ادعا کن

  .ديستيزدان ني ۀيشه که سايمعلوم م. دي دینشون م

 در ،د، اون روي دی که واکنش نشون میزيبه ھر چ!.  گذاشتهی که زندگیسميک مکانينم يد، اي دیاگر واکنش نشون م

  .م بارھاينو گفتيا. دي کنیت ميخودتون تقو

سم درست شده که ين مکاني، در شما ھست و ایب، اون نقص و اون بديد، اون عي دی که واکنش نشون میزيبه ھر چ

  .ديشما، خودتون رو درست کن

  گمانیر زوتر بيدامن او گ

   در دامن آخرزمانیتا َرھ

 ۀيد، مثل آموزش موgنا که از سايدا کرديد، پيدي دیه آموزشياگر شما، . ديد، دامن او را بچسبيديزدانو دي ۀياگر شما، سا

  . داشته باشیوستگيدر مطالعه ش، در آموزشش و در عمل، به اون، پ. ول نکن. زدان بوده، بچسب بِھشي

  .شه؟، َخم شوي مین چيبب. ن، گوش بدهيباورھاتو بنداز دور و به ا.  گوش بدهخوب. عمل کن. متعھد بشو

  !.گمان، ھر چه زودتریر زوتر بيدامن او گ

. زودتره!. خوبه. اد شدهي زیلي سال، خی سیِ حوال" مخصوصا.  کننین برنامه گوش ميمن اkن خوشحالم که جوونا به ا

  !.هآن، شصت سال، ھفتاد ساِل شون بشيمثل ما، نم

جاد يت شک ايبا من ذھن. شک نکن.  گمانیب. دي شک و تردیب.  ھر چه زودتر، بھتری سِن ما ھم، خوبه، ولیحاg، برا

  . در دامِن آخر زمانیفتينکن، تا تو ب

ستم ي خودمانو از سیاري ما بصورت ھشیوقت. دهيان رسينده است، به پاي که زمان، که گذشته و آیکس: یعنيآخر زمان، 

  .ندهي گذشته و آیعنيزمان، .  رسهیان ميم، زمان، به پاي رھانی می داِر بشرذھِن من

  !. ه اونهي، شب!یه ستاره ايشه، فرض کن آسمان جمع بشه تو ي وارد میاري، که ھشیيستِم دوين، سيا

  . ميما فضا گشا ھست.  آسمانه و ِکش آمدن ما ھم، مثل آسمانهۀبه انداز" وسعِت ما، واقعا

  .ِف انسانهي، تعری، جا بازکنیي فضا گشاۀکلم

  ز بگنجدين بحر ھمه چين بحر در ايدر ا
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  ديبان مدرانيد گريد مترسيمترس

. ني ایعنيآخر زمان، . ميما ھم از آن جنس ھست. ه، زنده ھست و خداستي ابدۀه لحظين لحظه، يا. ستين لحظه، زمان نيا

ن ين لحظه وجود داره و اي ا، فقط و فردا، وجود ندارهروزين که دي شی، متوجه م" ست که شما عمcیآخر زمان، موقع

ن لحظه ست که گذشته را يح دادم، که در اين اkن، توضيھم. دي تونیاkنم شما م.  شماستیِ  زندگیِ ر بنايلحظه، ز

نوِر اگر .  کنهی رو روشن می بشریِ ستِم ذھنين لحظه ست که اون سينوِر ا. دي کنی مینيش بينده را پيد، آيآريبخاطر م

  .ديدي دینده رو در ذھن نمين لحظه نبود، شما گذشته و آيا

 ھا یرياد گي ھا و ینيش بيم و پي ری مینيش بي و پیريادگي ینده فقط برايبه گذشته و آ. ستي شما نیِ نده، جايگذشته و آ

م که اگه  ي دونیما م. ميزم داره اما ما gيست، جھاِن ُمردگي نیم، جھاِن زندگيجھاِن مفاھ!. مه ذھنيجھاِن مفاھ. م انديمفاھ

  !.                کنندی میست، جھنمه و مردم آنجا زندگي نی زندگیم، اونجا، جاي کنیم اونجا، اونجا زندگيبر

د ين شما ھستيھم. زدانهي ۀين ھمان ساي ست و ای ابدۀن لحظيپس آخر زمان، ا. ندهيا آيا گذشته اند، در گذشته اند، يمردم 

  .ديستي، نی مِن ذھنۀ ُمردیِ اريمثل ھش. دي زنده ھستین لحظه، زندگيز و اي تبرن شمسِ يکه شد

م ذھن، رابطه يم که رفتي شیکدفعه متوجه ميم، ي خونینا را ميا. مي کنین ميما در عمل، البته، تمر... د و ي نداریمن ذھن

ن ي دونیشه مين لحظه رو، ھميم، اينين ببن لحظه رو دشميم که اي کنیل مين لحظه، به ھم خورد، مين، اتفاِق ايمان با ا

ه يدن به ي رسیم، برايني بیله مين لحظه رو وسيم که اي شیم، متوجه ميني بین لحظه رو مين لحظه، اتفاِق ايکه ما جسِم ا

 من ه،ين لحظه، زندگيا. ن اشتباھهيد که اينيبب. ديد، شما برگرديدينو، دينه که اي ھست، ھمینده که توش زندگي در آیزيچ

  . باشمینطوريد ايشه بايفته به اتفاقات و ھمي من بۀن لحظين لحظه باشم و نور ايد در ايبا

ن لحظه، ي من، با اتفاِق ایِ  را دارم و آشتیِت آشتيمن ھستم که مسئول" ن لحظه به ھم خورد، فوراياگر رابطه ام با ا

  . افتهین من و او، فاصله ميب.  شمیز خدا دورتر مزم، اين لحظه بستيشتر با ايمعادِل وحدِت من با خداست و ھر چه ب

خشک شدن، پُر از درد .  رسهی نشت اش ھم نمی، حتیينقدر فاصله ھست که نوِر خداي انسان ھا، ایلين خينکه، بيکماا

شون، ي خوره به کله ی می شنون ولین مطالبو ميا.  فھمنینم.  کنهی نفوذ نمیچيھ. شدن، پُر از داگما شدن، سفت شدن

 ماده و ماده شده دِل شون، ینقدر رفتن تويل به برگشت ندارن، ايل کنن، ميه تحلي خوان تجزیھمه ش م.  گردهیبرم

  . خدایِ ، بسوی زندگی خوان برگردن بسویگه نميد

  

  :  گهيم.  مطالب با ھمۀ کنه ھمی خونم، کمک می م٣ ۀ از غزِل شماریمطلب

 ید اندر رھيزي ھمراه شد با بایکي یروز

   دغای ایديشه گزيدش گفت چه پيزياپس ب

  .د، عارِف بزرگ، ھمراه شديزي، با بایک نفر روزي: گهيم

ن دو تا يالبته در ما ھم، ا.  ھمراه بشهیه ھست، با من ذھني خدا که گوھر دله، پُر ماۀيک سايد که يدرست، فرض کن

  . ھمراھند

   حضور وجود داره اkن؟ یِ ا، در ما، فضايآ
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   حضور ھم وجود داره؟ی دارم، فضای دارم، ھمه ش ھم من ذھنیذھناkن که، من، مِن 

ن يا...  ُدُرس کرده و ی حضور رو زندگیِ فضا. مي سازی حضور رو ما نمیِ فضا. وجود داره ". بله: " جوابش ھست

  .شهيذھن ساکت م" ، فورایي، چه شنوایداري افته، چه دی میبيِب غريه اتفاِق عجي ید که وقتيشو شما بکنيآزما

ب باشه که ذھن نتونه بشناسه، يب و غري عجیليافه شم خي بده و قیبيب و غري عجیِ فته که صداي بیه اتفاقي اگر یعني

  . آديذھن، بن م" فورا

  آد؟يچرا بن م

   کنه که اون، بتونه بِش کمک کنه، بشناسه و دری حضور رو آزاد میاري ھشیادينکه مقدار زي ایبرا

  !. زبانم بند اومد، ذھنم کار نکرد: گنيم" اصطcحا. آدي، بند من که ذھنيني  بی اون موقع م

، تماِم اون فضا، بسته شده و یدر حالت عاد. رهي گیار رو بدست ميآد، اختي میاري کنه، اون ھشی ذھنت کار نمیوقت

                     .                                            ما را گرفتهۀنيي آیِ رفته تو ذھن؛ و اون کدورت، رو

 یخودمونه م. مي شیآزاد م" م، موقتاي کنیم و فکرھامونو تماشا مي کنیم عقب خودمونو از ذھن جدا مي کشی میوقت

  د؟ي کنی مید، چه فکرين عقب، اkن فکراتونو تماشا کنيشما خودتونو بکش. م عقبيکش

  ".د؟ ي کنی میچه فکر: "  پرسمیمن از شما م

   بخورم؟ی کنم که شام چین فکر ميراجع به ا:  کنمین فکرو ميا: نيگيم

   کنه اونو؟، فکر رو؟ی تماشا میچ. ُخب اون، فکره

واش، با يواش ي.  بسته ستیشه در ما ھست؛ ولي حضور، ھمیِ فضا!. شه در ما ھستيپس حضور ھم". حضوِر شما " 

  . شهين لحظه، بـــــــاز ميرِش اتفاِق ايپذ

در . ھمراھه حضور، یاريد سمبِل ھشيزيباد، يزي، با باین بنام من ذھنيِز دروغيک چيوغگو، ک دريک َدغا، يدر ما ھم، 

  . َبرهیاد مينجا ھم ي ھم بارھا اسم برده، اینطور که در مثنوي ست که عcقمند بوده، ھمی موgنا بوده، از عارفانۀد مورد عcقيزيضمن، با

  ه؟ي تو چۀشيپ:  پرسهید از او ميزيبا: گهيپس م

  گه؟  ي میاون چ.  شدهی پرسه که رفته من ذھنی میاريه ھشيه؟، از ي تو چۀشيپ

  

ر يه تصويجه ي کنم و در نتیبه جھان نگاه م"  ھستم که تمامایاريمن ھش.  خر ھستمۀمن بند: گفت. امگفتا که من خربنده

  .گهي مین، چينم اين راه افتادم، ببين ھمون خِر من، دنبال اي درست کردم که ایذھن

  م؟ي ھستینطوريا ما ھم ايآ

نه يشه؟، اون، اي مینم چيبب: نين، دنبال شي دین جھان واکنش نشون مي ایِر پارامترھاييد با تغي کنیشما به جھان نگاه م

  شه؟ي میجه ش چين نتيا... نو گفته، ي ام ایکينو گفته، اون يگفته، اونم ا

  ! ". ميما خر بنده ا" 

  شه؟... ن جھان درست ک ياد اي و خرد بید انرژي با خدا، از حضور ماۀيا، از سايآ

  نکه خربنده ھا، جھانو درست کنند؟يا اي
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  ".د ي دونیجوابشو م" 

  . کنهیدا نميسامان پ. شهيزه، جھان، آبادان نمياد به جھان بري حضور نیِ ن فضايت، برکت، از ايتا خcق

  !.کارتبرو دنباِل : گفت. دش گفت رويزيام پس باگفتا که من خربنده

  .ن خدا، خرتونو بکشهيشما نذار ... یا خرشو بُکش، ولي خدا، تو بۀا رب خرش را مرگ ده تا او شود بندي

ن و يه خر درست کردينھا، يب اين، و بر اساس جمع و ترکيت ين، با ھاش ھم ھوي که شما داریيزھاين اون چيشما نذار

  . زنهین مي رو زمما ن خر،يبه ھر حال، ا. هين خرم، خِر فکرين، ايسوارش شد

  :ديم دين بکوبه که امروز خواھي که خدا گذاشته در خِر فکر، که ما را زمیسمينم مکانيا

  ن؟، چرا دردم اومد؟يچرا افتادم زم: ميم بگيما، پا ش

  .ره گرفتار نشهياد بگي کنه، گرفتار بشه، تا یاوقات تلخ" مثc... د يه بار بايار، يآدِم ھش

ن خشم بَدِن منو ين شدم؟، اي کردم؟، چرا خشمگیچرا اوقات تلخ: دي، از خودتان بپرسی کنی میلخه بار اوقات تيشما 

  !.اديش بين دومينذار. دي کنه، سوار کدوم فکر بودم؟، از خودتون بپرسیخراب م

ا، ما را ين دنين، خِر اياد گرفتين اkن، شما يھم. ن َحرفِهي ھمیم خوند؛ ولي خواھی مطلبین مورد، از مثنويامروز در ا

  :ميگيم، مي کنیم عقب، نگاه مي کشیک لحظه ميم، ي شی پا میاري زنه، بعنوان ھشین ميزم

 خواستم، یت مين آدم، ھوين کار، از اين ماده، از اين حرص بودم، از ايسوار ا.  شمیگه سوار نمي ُخب، من دیليخ

 یاد مي ین موضوع، من چين، از ايا. ني زد منو زمن،يده بودم، اين، شده بود دِل من و چسبي خواستم و ای میخوشبخت

  رم؟يگ

  !. ا من سواِر فکر بودمي باعث شد؟، ن،يان آدم فحش بدم، بِگم که ينم تا آخِر عمرم به ايبش

      .ديد؟، از خودتون بپرسين شما عمل کني خوای رو میکياده شم؟، کدوم ين خر فکر، پيا از اي

  ...نو بُکش يا، خِر ايخدا: د گفتيزيگفت، با. دي خدا بشۀر باشه که بنداده شدن از خِر فکيد پيعمِل تان با

  ؟ی چیعنينو بُکش، يخِر ا

ره، ما ي گینھا را بزور از ما مي از ایکي ھر دفعه که یر؛ وليت شده، اونا را بگي، باش ھم ھونيا که یيزھايتماِم اون چ

  :یشما اkن، از خودت بپرس:  کهديکلنه يا. ن خودتونيه رو شما بندازي شو گرفت، بقیکيآد، يدردمون م

   ِکَشم؟یمن چرا درد م

  . شنیاستمداران باعث ميشه، سيسم باعث ميشه، رئي، نگو که ھمسرم باعث میدا کني جواب پی خوای میوقت

گرنه از ستم، ويزدان ني ۀينکه ساي ایستم، براي خدا نۀنکه بندي ایبرا. ،، من سوار فکر ھستم ،،: شه، بگوياوضاع باعث م

  .ختي ری، به جھان میدروِن من، آتشفشاِن ِخَرد، شاد

رون، از يجھاِن ب. شهياد و کم مي زیرون، ھيجھان ب.  خوامینا را ميرون، ايمن از جھاِن ب.  بردمیض ميخودمم ازش ف

  . رمي گیاد نمي ازش ی کنم، ولینو تجربه ميھر دفعه ا.  مونمیره  و من مين ميب

  . ا منه آگاه کن و خِر منو بُکشيخدا: نين بگيُخب شما برگرد

  . ن خدا خره بُکشهين کنار، بذارينيبش
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   ما موثره؟ ی در سامان دادن جھان و سامان دادِن زندگیزيا، چه چيم آيني خونم که ببی م١٨٩١ ھم، از غزِل یه مطلبي

ن برکت ي تا از درون تان ا،دي تر کنین دِل گوھر شده رو نورانينه که شما ھميز، اين چي تریه؟ اصليز، چين چي تریاصل

  . زهين جھان بريبه ا

ن به ي و بری بکنه، شما واکنش نشون بدی خواد شما ره صرفنظر بکنه، شما ره عصبانی افتاد که میه اتفاقيھر موقع، 

  .ن جھانيزم به اين برکتو بريد ايمن با: ن کهين و بگيذھن، نر

 ن مگوير شمس الديمطربا بھر خدا تو غ

  ن چون جان او بنواز تن تن تن تننبر ت

ِز يبه چ. گر ره نگويز ديِت زنده در دل تون، چير از ناِم خدائين، غير از ناِم شمس ديتو رو خدا، غ. یمطرب، شما ھست

  .گه نپردازيد

واش از جھان يواش ي و یت شد و فضا دار شدي نھای، دلت بیف شدي که لطی کنه و وقتینه که فقط جھانو آبادان ميا

ن يشه و ايف ميشه، تنت ام لطيف ميشه، جانِتَم لطيف مينصورت، دلت لطيکه، در ايه تي ی، شدیخودتو جمع و جور کرد

  .تن چون دل رو بنواز

  . دي بنوازه، ھم خودتُن بنوازید ھم زندگي ذارید، مي کنینو حفظ مين حالِت حضور رو و دل گوھريپس شما، ا

نجا، يدر ا. ی بزنیگه اي که آھنگ دیـــچ موقع قبول نکنيد و ھيزيتو به جھان برن برکيد و اي ھستیکي یخودتون و زندگ

 یزندگ.  خودش منطبق شدهیس که روياريھش. ش آگاه شدهياري ست که به ھشیانسان. ادهيار زين، حضور بسيشمس د

  .ساکن روانه.  ترسهیت زنده شده، نمين لحظه و به ابديم شده در اي خودش قایس که رو

  :مي قبل خوندۀه ھفتادتوني

   شود روان من ساکنیک

  ن ساکِن روان که منمين چنيا

  .    ن جھاني روانه به ای زندگین سکوِن ما، برکت ھاياز ا. ميم و روانين لحظه، ساکن شديم در اي ما اومدیعني

  .ین روانيشه اين، کم نمي واکنش نشون ندیعنيد، يو اگر شما سکونِتونو را حفظ کن

  )گهياول غزل م( نشون که منم، یگ و ب رنیوه، چه ب

  نم مرا ُچنان که منمي ببیک

  !. نشون ھستمی رنگ و بی، چه ب!وه: گهي،  م!بَه  بَه

  ؟ ی ھستیک. مي ما نشون داریدر مِن ذھن!. ميم، نشون نداريم، رنگ نداري سکون داریوقت. م ماي، رنگ ندار"اونجا " در 

  ...   نهيـ  اسمم ا

  . !ه مفھومهياسم شما 

  .ھمسر دارم. دو تا بچه دارم. تاجر ھستم.  ھستمیرانيا. بوده... ن يـ اسم پدرمم ا

  !.ميستين... نا يما ا. هين جھاني ایِ نا نشون ھايا!. هي مفھومیت ھاينا ھويس، ايت نينا ھويا

  !.مي ما ھستی نشونی رنگ و بیب. اتهيتجرب... نا يا. خوابه... نا يا
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  نم مرا چنان که منمي ببیک

  . ، بشماوند ي تونم بشنوم، فقط بای که من ھستم، با گوشم نمینم اونطوري تونم ببیما با چشمم نم

  ان آور ي اسرار در میيگو

  ان که منمين ميان اندريکو م

ن ايم، ما ميد بدونيما با!. آدي، به مفھوم در نم!آدي، به کلمه در نم!آدياَسرار که به حرف در نم. گه اَسرار رو بگويبه من م

  :ميم، بازم بگيبارھا گفت. مي کنیدا ميت پي نھایم، عمِق بيشي ساکِن روان میوقت. ميندار

به .  کنهین مييت، جنسِ ما را ھم تعيت و ابدي نھایت، بين دو تا خاصيا. تيت و ابدي نھایب: ت دارهيخدا دو تا خاص

  !.یزي شمس تبریم، کوه حلميم، کوه ھستيد یرون واکنش نشون نميم و به جھان بين لحظه ساکن ھستي که در ایدرجه ا

  .یکوِه حلمتو . آخر غزل

  .رهي پذی زنه، اثر نمیآره به کوه مي که باد می که، ذراتیيکوه در مقابل کاه ھا.  ندارهیاحترام... به باد ... کوه که 

 یِ ي، توانای فضاداریعنيحلم . ؛ بلکه ِحلمینه بصورت من ذھن. ن لحظهي ماست در اینيسنگ. ِت ماستي نھایکوه، ب

 یعنيکوِه حلم .  تونم فضا رو باز کنم، فضا گشا بشمیمن م. رمي تونم بپذیفته، من مي بین لحظه، ھر اتفاقي ایعني. رشيپذ

  !. ، دو عالم تخت تویزي شمس تبریکوه حلم. نيا

 ساکِن روان، شاھش، ھر دو ن حالتيپس در ا. ی شاِه ھر دو جھان ھستیعني.  و عالم فُرمیيکتاي یِ  فضایعنيدو عالم، 

، ی کنی مین جھان سازندگين جھان، در ايزه به اي ری، برکاتت مینکه در آن جھان ھستي ایبرا. ن شمايجھان ھست

  چرا؟. ین جھان ھستي اۀ ھمی، پس ورای سازی، می کنیت ميخcق

  .ی خوایت نمينکه از اتفاقات، ھوي ایبرا

ت يچون شما که از اتفاقات ھو. ن جھاني ای فُرم ھاۀھم. ن جھاني اتفاقاِت اۀ ھمیِ د ورايري، میشما مستقل از اتفاقات باش

  !. یشيم لي، ذلی، اگر وابسته به اتفاقات باش ...یول. ی خواینم

م، ھمش حواس مون به ي بریناِم اونو م. مي بریم و نام اونو مي ھستیق مون متکيپس، ما، فقط، به، حالِت حضوِرعم

    .اونه

   آسمانینقش تو رقصان به سون يتا شود ا

  ن جان پاکت پرده سوز و گام زنيتا شود ا

                                                 .دي؟، مطرب شما ھستین کار را بکني ای تونیشما م

 یچن نقش ما يتا ا.  بخشهیزه به جھان، شادي ریه و ميحضور ما شاده، از جنِس شاد.  بخشی شاد و شادیعنيمطرب، 

  شه، اونموقع؟يم

 ی آسماِن درون خودمانو باز میعنيره  به آسمان، يم. ره به آسماني مطلق میِ اريشه و بصورت ھشي، آب مینقِش مِن ذھن

  ک يبه که يب و غري عجیزھاينم از اون چينم بگم، ايت بود، اي نھای شده بود و وسعتش بی که زندانیزياون چ. ميکن

: مي ذاریه جسم، اسمشو مي یره  تويشه، ميک ميته، کوچي نھایھِر ما، اصِل ما، از جنِس بم، گويکه ما باش " یزينه چ" 

  ! ".ت کاھشي نھایب" 



                                                 2014Oct             527  # Program 15                            ٧٧٧٧٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

19 

 

، ,,ز يچ,, نکه ي ای، برا"ز ينه چ: " گمي، م"ِز ينه چ" ه يه، ي، یه که چطوريي خ، از معجزات خدایِ نم کارھاي، ایعني

  !.گهيم ديه کلمه بگيد يم، بھش، بايگي، م که م"ز ينه چ" . ستي، ن,,ز يچ,,  حضور، از جنس یِ اريھش!. ستين

  .ن جان پاکت، بشه پرده سوز و گام زنيبره آسماِن خودشو باز کنه، بشه آسمان، تا ا... و

  خدا، گوھر دل، ۀينه تنھا اون، سا.  سوزونهی ما رو مۀن رواِن ما، پرديم، اين جاِن پاِک ما، اگر ما مھلت بش بدين، ايا

  .شهي کنه، پرده سوز میگرانم روشن مي دیه ھاي کنه، بلکه سای خودشو با آفتابش روشن میه ھايه، سايپُر ما

  ه؟يپرده چ. هيپرده مِن ذھن

  .ن پرده ستيشه ايشتر مي شما از خدا، بۀنصورت فاصليد، در اي کنیشتر تُرُمز ميھر چقدر ب. پرده، مقاومته، مثِل تُرمزه

 ی مین لحظه آشتيشتر با اتفاق ايشه، ھر چه بيواش، پرده کم ميواش يواش، يواش ي د،ي کنیھر چقدر کمتر مقاومت م

  .ديشي میکي ی، شما با زندگیيک جايشه، يشه، کمتر ميد، پرده کمتر ميکن

  !.ن به گام زدني کنیاونموقع شروع م

  .ستيآزاد ن!.  تونه قدم بزنهی شده، نمی زندانیاريھش. ، قدم زدنم ھستیپرده سوز" اتفاقا

  .دي تونید؟، نميدار,, من  ,, ید، وقتي حرکت کنیاريد بصورت ھشي تونی میشما چه جور

ز و يده به چند تا چي که چسبیاريد، ھشي رو محکم گرفتین جھاني ایزھايکه چيد، در حالي رقصان بشی تونی میچه جور

   تونه برقصه؟ین، ميترس داره، ا

اد و يزھا زي افتن، چین، اتفاقات مي دی، واکنش نشون نمیچـــي به ھد،يشما ساکن روان ھست:  ست کهیرقِص ما، موقع

  !. رقصهی مید، ھمه چي دیره، شما واکنش نشون نمي می میکيشه، ي متولد میکي شن ، یکم م

 کنند و ی دارن حرکت می شما، آزادانه، با ظرافت، با موزونیت ھا در زندگياگر وضع. رقِص شما، معادِل رقِص فرمه

  .ني رقصین مين، در واقع، داري دی تون مقاومت نشون نمین ذھنشما با م

  !. رقصه در شمای می زندگیعني

 یکين کار رو بکنه، اون رفته اون کار ره کرده، اون يد اين، نبايد اون کار رو بکنه، اياون، نبا: نياگر نه، کنترل دار

 حرکِت یاد و کم نشن، کسي، زیه موقعيزھا، ين چي انه کهي حواسم اۀر کنترلم دارم، ھمينه، مه ھمه رو، د، زيش ايمعن

  . سميرئ,, من ,,  من حرف نزنه، ۀ بدون اجازیجا نکنه، کسيب

  !.سي نین رقِص زندگيا!. شه کهينکه نميا

د چقدر ينيشما بب.  ترس و کنترلی ذاره روی را می زندگیمن ذھن. ن ترسهيا. ن کنترلهيا. ن پرده سيشما پرده سوس، ا

  !.                                                  در خانواده ھا ھسی، چقدر گرفتار...اختcفات 

 رو یاناتيه جري ی شما بخوایوقت.  کننیگر رو کنترل ميزن و شوھر ھمد. اکثِر خانواده ھا، بر اساس ترس و کنترله

، یه موقعيپا از اندازه اش فراتر بذاره، ، یکيه موقع، يد باشه که ينکه حواست باي ای، برای، ترسم داریکنترل کن

  گ !. ل شما نباشهيمطابق م

ن کار، ي باشه، اینطوريد اين، باي باشه، اید اونطورياون، با: یشما الگو دار. یزي ھمه چی، فرمول داره برایمِن ذھن

  !. و خداستن شما ي بۀپرد!. ن پرده ستيا!. هين گرفتاريا!. س کهينکه رقص نيا...  باشه، ید اونطوريبا
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   و بسی گوین مين و شمس دين و شمس ديشمس د

   مردگان رقصان شده اندر کفنینيتا بب

  .ستين، مفھوم نيشمس الد. ن بگويتو فقط، شمس الد

 ۀلحظ.  بعد، آفتاِب حضورۀلحظ.  بعد، حضورۀلحظ. ن لحظه، حضوريا: یعني. ن بگوين و شمس دين و شمس ديشمس د

  . بعد، آفتاِب حضور

   خوام واکنش نشون بدم، مچ خودموی افتاده که من مین لحظه دعوا کنم، اتفاقي خوام با ایه، حواسم پرت شد، مه لحظي

!.  و بسی گوین ميھمش شمس د. ن وين و شمس دين و شمس ديشمس د: موgنا گفته: گميم.  گردمیرم، برمي گی م

  . گه نگويِز دي چیعني

ن و ين، ھمش شمس دين و شمس دين و شمس ديشمس د: گهينکه ميا. بودهحواس تان باشه که موgنا، در زمان مغول 

 تونست در زمان مغول، نصِف اشعارشو به اصطcح، بصورت ناسزا، به یا موgنا نميبس، ھمش حضور و بس، آ

ه مقدارم ي، ...ان کنه ي اونھا رو بی ھایخراب" ، واقعا...، ناسزا بگه ...، بلد نبود؟، فحش بده  ... یمغول ھا بگه؟، نم

   تونست بگه؟ی، اونھا رو نم... ، چه، چه کارھا کردن ...نھاي و ایياده گوي بگه، زیاديز

  !.چرا نگفت؟

د، مثل اون زمان، اون زمان ي دونیانه، شما بھتراز من ميدر قسمت خاور م" امروز که جھان آشفته ھست، مخصوصا

  .نين و شمس دي و شمس دنيشمس د: گهيموgنا م!. ن زمان بودهيالبته بدتر از ا

ن مردگان، فتنه ھا ي که ھمینيتا تو بب!. گه نهيِز ديچگه، يحضور، حضور، حضور، حضور، فقط  فقط حضور، د: یعني

!. ن فکرھاستيمردگان، در ذھن ُمرده اند، کفن شون ھم. مردگان، خواب آلوده ھستن!.  کننیجاد مين مردگان ايرو ھم

  .  کنن، کفن شون، ذھن شونهی مین، در ذھن شون زندگ کنی میمردم در فکرھاشون زندگ

 تو ذھن شون، به یعني شروع کردن تو کفن شون، یني کنه، تا مردگان رو ببینه که زنده مين بگو، ايگه تو شمس ديم

  ".دن يبه رقص" ؟، یچ

د وحدت، به ي بِش خورشکه تاي شن، در صورتینھا زنده مي که دل شون ِسفته، ایيآدم ھا. شه آدم ھا رو زنده کرديپس م

البته . ، نه با جنگ، نه با شکست دادنیينه با ناسزا گو.  شنی خدا به اونا بخوره، اونا زنده مۀياونا بخوره، تابِش دِل سا

  .ر ممکنهيا غين مطلب، مشکل ي، قبول ای من ذھنیبرا

 جا یه جوري مان ی فکریھا رو در قالب ھانيم که اي خونینم. ميم، خودمونوَخم کني خونین مطالبو ميما ا:  اولم گفتمیول

  !.ميستيد ما بلد نيشا. ، بلد بودن"نه . " ,,نا که اون موقع بلد نبودن يبابا، ا,, : م کهي جا، جاھا ھم بگیم و بعضيبد

  

  

  ھا برھم زندآفتاب و چرخ را چون ذره

  یاهيوز جمال خود دھدشان نو به نو سرما

  .م به غزلياومد
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  . کنهی، عشقو تشعشع م" درخشه دائمایم که دلش مثل گوھر مي خدا بشۀي کاش ما ھمون سایا: اول گفته با حسرت

   کنه؟ین چکار ميا.  کنهیآرامش رو تشعشع م.  کنهی رو تشعشع میشاد. ه ھستنياونا، ما.  کنهی رو تشعشع میيبايز

                  .زهي ری رو به ھم میستِم من ذھنيتماِم س

 داره و دو تا مطلبو موgنا ی ما به نور آفتاب بستگیحس ھا. ميني بیما م.  اندازهی، نور مفتابآ.  مایآفتاب و چرخ، برا

  : کنهیان ميب

  .یِد عقِل مِن ذھنيم، با خورشي، ما درست کردی حسیِ ي که بر اساِس حس؛ و روشنایستمي، سیکي

نا رو به ھم، مثل ذره ھا به ھم يخ ذھنه، ا ما رو که چرین چرخ درونيه و ايِد تَوھُمي، که خورشیِد عقِل من ذھنيخورش

 به ی شخِص شما، وقتیعني خدا، ۀين ساين داره که اي ھم به ایه اشاره ايزه و ي ری خدا به ھم مۀياون، سا. زهي ریم

 یاج داره، حتيد که تمام جھان به اون احتي کنی از خودتون ساطع میک برکتي، یک انرژيد، ي شیحضور کامل زنده م

  .جمادات

  .  و ذراتشیستِم آفتاِب مِن ذھنيم به سي گردیھا برھم زند، برمآفتاب و چرخ را چون ذره

   درست شده؟یاز چ

  م، الگوھا را فعال يالگوھا دار. سه ستيعقِل مقا. ، عقِل جمع کردنه,,شتر، بھتر يھر چه ب,, : گهيم، که ميه عقل داريما، 

  ذ . زه، مثل ذراتي ری کنه، به ھم میستمو مچاله مي سنيتماِم ا. ، ھست,,من ,, در الگوھا . مي کنیم

  .با تابِش ِخَردش.  کنهین کاره مي خدا، با تابش عشقش اۀي، اون سا!ختيشه به ھم ري میز، چه جوري ذره بریه سري

  ا نه؟يخته، يد، مثل ذره ھا، شما را به ھم ري خونین موgنا را مي که این که از وقتيني بیشما م

د، يتوقعات تانه انداخت. دي ھاتونو انداختیت شدگيھم ھو. دينندگان، دردھاتونو انداختي از شما بیليخ. ختهيھم رالبته که به 

د ي تون ھستیاريمسئول ھش. دي کنیگه مcمت نميد. دينه ھاتونه انداختيک. ديرنجش ھاتونه انداخت. ديترس ھاتونه انداخت

  . رفتم ،،ید ميدم رفتم، من، نبا،، من خو: یگي، می به من ذھنی ری میوقت. اkن

  :ديگيم. دي کنیت ميقانون تعھد رو رعا. دي کنیت ميقانون جبرانو رعا. دي کنیت ميقانون مزرعه روعا. ديصبر دار

د مطابق يمن نبا.  باشمید سطحيمن نبا. و عمل کنم... رم ياد بگيد ينا را بايمن ا. ن مطالبيبه ا. نا باشميد متعھد به ايمن با

نظِر مردم " اصc!. نيست ايgزم ن.  تظاھر کنم که عمل کردمی عمل نکنم؛ ولیزيد به چيمن نبا.  کنمیمردم زندگل يم

خدا . ت ھستميمن خدائ.  ھستمیمن زندگ. ستادمي خودم ای پایرو!. ر شدمي خوام، من اسید مردمو نمييست، من تأيمھم ن

  .ستم ،،يمن کم ن. ن کار ھستميمن مسئول ا. ه جھان بتابونهنورشو ب.  خودشو زنده کنهۀي خواد سایِق من مياز طر

  .نيگين مياد گرفتينھا را شما يا

  !. ھا برھم زدهآفتاب و چرخ رو چون ذره

شه، نو به نو، ين، دلش ساطع ميشه، در واقع، از اي که از جمالش ساطع میاز نور. یاهيوز جمال خود دھدشان نو به نو سرما

  .رهي گی از دل خودش میھر کس. نيري گیه رو از دِل خودتون مين سرمايما ااما، ش.  دهیه ميسرما

  :گهين مييپا. گهينم مييپا
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آدم ھا رو .  کننیآدم ھا را به خدا، وصل م.  کننین، آدم ھا رو به دل شون، وصل مي زمیِ  خدا در رویِ ه ھاين سسايا

ه دفعه، متوجه ي موgنا، یبا گوش دادن به حرف ھا، ین به زندگي شیه لحظه، شما زنده مي.  کننی، وصل میبه زندگ

ن و شما يآري دردھا ره بوجود مۀن که ھمي، که شما ھستینيه که ببيه لحظه، کافي.  تو چشم تان بودینِک بدين که عي شیم

                       : یگين کار، در خودشه و شما مي مسئول اید و ھر کسيرين جلوشو بگي تونیم

گران ھم ي دارم دی کنم، روا می می کنه و من زندگی خودش کار می رویو ھر کس.  کنم ،،یدم کار م خوی،، من رو

زم به اون ي ری رو می کنم و اون انرژیجھانا آبادان م.  کنمیواش، من عامدانه و قاصدانه، خلق ميواش ي کنن، یزندگ

  .  کنمی چکار دارم م دونمیارانه ست، من مين دانسته ست، ھشي کنم و ای که خلق میيزھايچ

cدر غزلم ھست. ج بودميگ" قب .cبودم؟یچه جور" قب   

cیيھر جا" قبcیه گذاريسرما... نجا ي کردم، خودمو در ای مزد می کردم، کار بیھوده کار مياوه بودم، بي"  بودم، قب 

  !. دو تا با ھم متضادندن يدم که اي فھمینم"  کردم، اصcی میه گذاريسرما...  بردم اونجا ی کردم، بعد، میم

  .  شون وصل بشنیه لحظه به دل اصليگه، ي دین انسان ھاي شیک انساِن عارف، سبب ميپس، شما بعنواِن 

  .ه لحظه، خودشونو بشناسن، بعنواِن خداي

  . ھستم؟ ،،ین سوالو بکنن؟، ،، من کيحداقل، ا.  ھستنیبفھمن ک

ن سوال يا.  کرد، رھا کردندی میش، اون سوال ھا رو که من ذھنوايواش ينندگاِن گنج حضور، ينم، بي بیمه اkن م

  . ھستم؟ ،،ی،، من ک: ش اومدهي پیاصل

  .   شنید بش زنده بشن و دارن مين، جواب بدن و باي تونن به ایده ان که با ذھن نميفھم.  شن به اونیواش زنده ميواش ي

  ی، رقصان کنیعشق و عاشق را چه خوش خندان کن

  یاهي، خودرایا، طُرفهیل سوز، عقیعشق ساز

   خدا،ۀيم سايگفت. مي کنی صحبت میم، زندگي کنیم، چه راجع به خدا صحبت مي کنی خدا صحبت مۀيپس، چه راجع به سا

  : مينم بگيا اون شخص، ۀليا خدا بوسيپس، اون شخص، . یزنده شده به زندگ"  خداس که تماماۀھمون بند

ما برا . مين کار، خلق شدي ایما برا" اصc. ن جھان بتابونهي را به ای خواد اون انرژی انسانه که مۀلي، بوسیا زندگيخدا 

!. ميم بريريم و بمي مال جمع کنیه ِسريم، يو زجر بِکش,, شتر، بھتر يھر چه ب,, : مينجا، بگيم ايايم که بين، خلق نشديا

  . مين، خلق نشدي ایبرا

ش از اونو ما ي بیلي خیليخ"  ما، که معموgی داشته برایه مقدار رفاه مادي م، ُخب البته،ين اموال که ما جمع کردي اۀھم

، یگه که کسيم.  مونهی مثل اون مار مین اموال حتي از ایاديم ُمرد و مقدار زيم خواھي دونیم و بعدشم ميجمع کرده ا

  .افتاد. ُمرد. ماره، زدش!. هين، برکتي، ای کرد از احمقید و فکر مي، مارشو دزدیرياز مارگ

  !. ده بودين، ماِر منو دزديا... آ: ر رفت گفتيمارگ

 ین مارھا را از او ميما، ا. ر خداستيدر اصل، مارگ. رهيم، ماِر مارگي دزدی که ما میين مال ھاي موقع ھا، ایليخ

  !. دزدنیشتر، بھتر، دارن مار ميھر چه ب:  دونن کهی ھا نمیليخ!.  زنهیم، ما را ميدزد

  .  گزدشونی مارھا مس ويحواس شون ن
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  .ستيحواس مون ن!. دندي، اون، مارھا گز...م ي که ما داریين دردھايا

ن يت در اي نھای بۀشي ما، حِس ریِ ي ما، فضا گشایِ فضا دار.  ماستیِ تو عشق و عاشق را، عشق، فضا دار: گه ياما، م

  .لحظه، ساکِن روان، وحدِت ما با خداس

، عشقه نيات شدن، ي نھایو ب" اون " دِن خودمانه از جھان و زنده شدن با يت، کشـــــيائِل ما به خديوحدِت ما با خدا، تبد

  . مي شیرقصان م. مي شیاونموقع ما، خندان م. ميعشقم ھست. ميمعشوقم ھست!. م، اونموقعيو مام عاشق ھست

شه به يل مي کنه، ش تبدیم حرکت ی که از جنس آرامشه، وقتی بودن و زندگی و شادینکه انرژي ایم، براي شیخندان م

  .                  سببیم، بي شی کنه و ما خندان میارتعاش م.  جوشهی در ذراِت وجوِد ما، در ما میشاد

   کنه؟یدا ميرون ام سرو سامان پين حالِت ما، بيحاg، با ا!. م مايرون نداري به بیکار

ن آبادان يجھانه دار. رونين به اتفاقاِت بي کنی شما مقاومت نم. کنهیدا مين حالت سرو سامان پيرون، در ايفقط ب". بله " 

  . ني کنیم

  ". بله " ره؟، ي گی شمام، عشق مۀا بچيآ

  .رهي گینم". نه " ره؟، ي گیاز کنترل عشق م

  .رهي گینم". نه " ره؟، ي گیاز ترِس شما، عشق م

  .رهي گینم". نه " ره؟، ي گیاز رنجِش شما، م

  !.اج دارن، نه به پولي ما به عشق احتیِ بچه ھا". ، عشق یبرکت، شاد" ره؟، ي گی میاز خندان بودِن شما، چ

اج دارن، يشتر، به عشق احتيھشتاد در صد، ب: ن کهي شما بدونیم؛ ولين کني اونا را تأمید باgخره، زندگيالبته که ما با

  .ی مادیِ زھايست در صد، به چيب

  ...نا يم و فcن و اين کني بچه ھامونو تأمیِ ن دف زندگيم و با ايل جمع کند پويم که بايما صد در صد، حواس مونو داد

  . هي خبرینا، بيا. نا، بھانه سيا

حداقل، ... گه ت ي، بگم دی اومدم، روزی، دوباره میست و پنج سالگي، بی سالگید در سي شدم، شایم من اگر جوان م

، د  در شرکتم باشه،  ...یزيه چي... ، خونه ام که باشم، برم  حواسمۀنه که ھم.  ذاشتمیچھار ساعت، با بچه ھام وقت م

  .,,... شه يادتر ميشه، پولم زي میاگر من، اون معامله رو بکنم، اونطور,, : که

، یرونه، ھمانطور مثل آدِم آھنيحواِس ما به ب. شهي نمیيرابطه بر اساسِ جدا. شهي می عشقۀرابطه، اونموقع، رابط... و 

  :گفتم. ميرقصان بش. ميد خندان بشيبا. سيم که عشق ني داریه روابِط خشکيگه، يجسِم ده يه جسم، با ي

  !.مي کنیم، ضرر مي کنیضرر م. رون، آزادانه، برقصنديت ھا در بيم وضعي شدیم که ما، اجازه مي شی میرقصان وقت

. ن، انسان ھا مھمتر از ھمه ھستندييد پاآيره  باg، ميمِت خونه مان ميق. مي کنیشه، سود ميادتر ميشه، زياد ميپول مان ز

  .نين و شمس ديشمس د: ميگيھمه اش م.  ھا مھمتر از ھمه ھستندیزندگ

  .مي کنیم صحبت مي خدا، دارۀي، راجع به ھمون سای سوزی، عقل می سازیتو عشق م: گه يم

  . ستي، مثِل تو نیا، طُرفهی ھستیزيِز ش شگفت انگيه چي
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ه ي خودش قائم بشه و انسان ام زنده باشه، ین جھان و بره  به ذھن و برگرده رويآد به اي که بصورت انسان میاريھش

 یِ خدا. ستهين، خودرايو ام ي خونی ھم میامروز در مثنو. ستيرش نين جھان، نظي ست که در ایبيِب غريِز طُرفه و عجيچ

  . زنده ست

  ".بله " ن؟، ي باشینطوريد اي تونیا، شما ميآ

  .هي مِن ذھنیِ ه، در مقابِل خواھش ھاييا انساِن به حضور زنده شده، در واقع، خدا رأي، یزندگه بودِن يخودرا

  !.رهيش بره، نمي پی اونطوری خواد زندگی داره، میيازھاي، نیمِن ذھن

  . مي رو ما آوردیين خود رايامروز دو بار، ا

  .ستي خوب نی مِن ذھنیِ ي، خوبه، خودرای خدا، خوبه، زندگیِ يخودرا

 زنده یِ ه؟، زندگين لحظه س؟، بر اساِس زندگي شما، بر اساسِ ایين خودرايا: ن کهيد نگاه کنين، باييا اگه خود راشم

  !.ه، کار خرابهيه؟، مِن ذھنيا نه، براساِس مِن ذھنيھست؟، 

                  . خوبهیليبر اساِس خداست، خ

  !.رونيمنافِع ب. مي کنیبر اساِس خداست، به منافع نگاه نم

 ین سودا رو نميره، ايم مي کنیولش م". د يگينم" ، ,,آد يرم ميپنج ھزار دgر گ... نجا يمن، ما، دروغ بگم، ا ,, :گهيم

  .شهيبه نفعِ شما تمام م" ، مآgی زندگیِ يخودرا. مي خوای ره می زندگیِ يخود را. ميخوا

  !. محاله، نزنه" اصc.  زنهین ميما رو به زم" ، مآgی من ذھنیِ يخود را

  :نه که گفتمي ایسم براين مکاني، و ا!مي داریما مِن ذھن:  زنه، تا مشخص بشه کهین ميھان ما را با اتفاقاتش زمج

  !.مي کنیم ميما چکار دار:  کهدار کنهيدرد ما را بآد، ي، که دردمان می مِن ذھنیِ م، اسِب وحشيما سواِر فکر شد

     

  

  .به کاِر امروِز ما. ار مھم، مربوط به کاِر ماستيار بسيست، بسار ساده يار بسي خونم که بسی می از مثنویاتياب

  : شهي شروع م٣١١ِت يت از دفتِر اول، از بين بيا

 ر زبان روشنگرستيگرچه تفس

  زبان روشنترستیک عشق بيل

  . مي کنیِر زبان ميما اkن، تفس. مي مفاھۀسيمقا: یعنيِر زبان، يتفس

، به ی خالیِ ِه خدا به عدم، به فضايا تشبيه، ينطوريانسان، ا: مينه و با مفھوم بگيا، یزندگ: مينکه ما بگي، اِر زبانيتفس

  . ستيدرست ن" ، کامcبه ذھنم اkن ي زنی که میيحرف ھا.  روشنگرهیِر زبانه، تا حدودينھا، تفسي اۀا، ھميدر

ب ي، فریھر کلمه ا. گول زنکه ھم، ی زندگۀکلم.  خدا ھم، گول زنکهۀم، کلمي خدا بذاری اسم، رویم حتي تونیما نم

  .کلمه مربوط به زبانه، مربوط به مفھومه، مربوط به ذھنه: نکهي ایبرا. دھنده ست

"  تونه کامcین نميم ما، ايگي رو میزيه چيد، ي سازی، جمله میني چیا بغِل ھم مين، ي بری که به کار میھر کلمه ا

  .م ماين، قرار ره با ھم گذاشته ايا. درست باشه
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  . زبانی؟، به عشِق بیبه چ. انگشِت اشاره ست... نا ي اۀھم.  کنهی، روشن می، تــــا حدودیــولـ

  . اج ندارهيعشق، به ذھن احت.  خوادیعشق، زبان نم

به . شه به فکر درآورديگه نمينو، دين، عشقه و ايا. م به خداي شیم، زنده مي شیده ميي ست که ما از ذھن زایعشق، موقع

  .شه گفتيفکر نم

  ". شه ي نمیزيھمچو چ" ه يين جمله خدايا: گه ي کنه میه جمله درست مينه و ي چی، کلماتو پشت سر ھم میپس، ھر کس

  !.مي ما نداریزيشه، ھمچي غلط مین، ھمه چي بگیگريک جور دين جمله رو ين جمله ھس، اگر اي ایخدا تو

  .  دهیح مين توضيياkن، پا" اتفاقا. شهي جمله جا نمیخدا، تو

  م؟يري گیجه مين، چه نتيحاg، از ا

  :ميم، بگيم بھش بچسبيه حرف نگيه دفعه، يم، ياط کنيار احتيد بسيم، ما باي که تُو ذھن ھستیتا زمان: م کهيري گیجه مينت

  .,,شه ي ام نمیگه اين خداست و جوِر ديقته و اين، حقين، عشقه و اينه و ايان، اين نوعِ بيبھتر!. ن حرفهين بھتريا,, 

 ما درست شده، کلمات، ی صوتی تارھاۀلي زبان درست شده، بوسۀلي الفاظ، که بوسیه سرين است که ما با يش اي، معنیا

  . انسان درست شده، خدا رفته توشی صوتی تارھاۀلي که بوسیزينا، درست شده، در چي اۀليبوس

  ". شه ي نمیزي چیھمچ" 

cگه کهيدر غزل مم، يمام نباش" اص :gتو برو از باgهي، اسمشو گذاشته قا ...یِ ، از با.  

  . یه اي نگر از قایدر نھان و در آشکارش، م

  ، دو عالم تخت تویزي شمس تبریکوه حلم

  یاهينگر از قایبر نھان و آشکارش م

            . شهيده مي دی که ھمه چیياز جا. صخره، کوه.  بلندیِ جا: یعنيه يقا

   تونهی روش نمیچ اتفاقين ھياس، چون اي دنۀ ھمین لحظه، ورايت در ايا نھی، با عمق بی که زنده س به زندگیانسان

  !. یزي چیاگه باشه ھمچ. از جنِس ک چ خداس.  عمِق خدا را دارهیعني. ت ام دارهي نھایعمق ب.  اثر بذاره

  !. هيزيِز شگفت انگين چين طُرفه ست، ايا: گفت

 کنه ین ميياون د اونه که اتفاقاتو تع. ن جھان ندارهيتفاقات ا به ای کاریعني. ه ام ھسي باشه، خود رایزي چیاگه ھمچ

  . ميِر نفوذ اتفاقات ھستي که ما زیدر حالت!.  باشهیچ

 ۀليم که کلمات، بوسي و بدون زبانیعشِق ب: مي حضور، که بشیِ اريم به ھشيل بشي تبدیاز مِن ذھن. ميل بشيد، تبديپس ما با

، ما از اون یول. شهيدر نوشته ھا جا نم. شهي، جا نمخدادر کلمات، . شهيست م زباِن ما و در دھان دریِ  صوتیتارھا

 تونه در ما یک شده، اkن ميت، اومده کوچيکه خوِد خدائ. جنِس ما اونه. ميل بشيم تبدي تونیم، به اون جنس، ميجنس ھست

  .  نچسب،به کلمه.  نچسب،زبانم، به يگين صحبت ھا که ميبا ھم. ميد اجازه بديما با. ت بشهي نھایدوباره ھمون ب

  . نيشه شما، سواِر فکر نشين صحبت ھا باعث ميشه، ايحاg، باعث م

 ھم یعنين، يا. نين نشيخوشحال و غمگ. نياد و کم نشيز. نيريت نگياز حرکت فکر در ذھن، ھو: یعنيسواِر فکر 

  . با باورھا و فکرھایت شدگيھو
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  شتافتیچون قلم اندر نوشتن م

  آمد قلم بر خود شکافتچون به عشق 

  .ین جھاني ایزھايراجع به چ. سه، راجع به عشق، راجع به خداي نویدر ذھن، قلم تند تند م. شيمشخصه معن

 کردن برا اونم ین جھاني ایزايشتر مردم، خدا را ھم جزو چيالبته، ب. سهي نویگه، مي مین جھاني ایزاين چيراجع به ا

  . سهي نوی خواد میھر چه دل شون م. سهي نویم

  !.سمي تونم بنوینم: ساديقلم وا.  به عشق اومد قلم، شکافته شدیوقت

  .مي شیت مي نھایب. مي شی میکي یبا زندگ. مي شیده ميياز ذھن زا. یم به زندگي شی ست که ما زنده میعشق، حالت

  .  کنهی کنه، تشعشع میگه ھر چه از ما تشعشع ميد. مي شیساکِن روان م

مربوط به . ِز خشکهي، چیِز ذھنيچ. که خشکه. یِز ذھنيه چيشه ي، میآريبه ج ن س ق به قلم در بنو ياون، عشقه و ا

  .مهيمفاھ

  .جان داره. نهيرنگ. باستيُگِل زنده، ز. ديني بیه دفعه ام ُگِل زنده را مي. مفھومه. ه کلمه سين يُگل، ا: نيگيشما م

  .ی خوِد شما، زنده ھست.اسم شما، مفھومه. یه اسمم داريد، اما ي شما جان دار

د زنده يبه عشق با. ميسيم عشقو بنوي تونیما نم: نيپس بنابرا.  کنهیان نمي زنده در شما را بیچ موقع زندگياسِم شما، ھ

  . ميبش

  عقل در شرَحش چو خر در ِگل بخفت

   ھم عشق گفتیشرح عشق و عاشق

.  کنهیان نميدِن جمله ھا، عشقو بين، پشت سر ھم چم و َسِر ھم کرديعقل، ذھن، نوشته ھا، خوانده ھا، مفاھ: واضحه

  .سي زنده نیس، زندگي نی زندگیِ فضا. مهيمفاھ. مهي مفاھیِ  ذھن، فضایِ نکه فضاي ایبرا

  . ن لحظه سي زنده در ایعشق، زندگ

  . ح بدهي تونه عشقو توضیزه، نمي خیپس عقل، که از ذھن برم

د، نه با عقل ي بکنید، عاشقيد، از جنس عشق بشي زنده بشیه زندگد بيشما با. گهي ھم فقط عشق میشرح عشق و عاشق

  .تون

   داشتهی زنده، بده بستاِن عشقیِ  زنده با زندگید، زندگيني زنده ببیِ د، بچه تونه زندگي زنده بشیِ نکه زندگيفرق داره با ا

ه ي. دي مثل گلوله، توپ، پرت کنگه،ين، کلماتو به ھمديريه مجسمه بگين، اونم ين، جسم بشي بشیا شما مِن ذھني باشه، 

  . روح ھم، اون به شما پرت کنهیز بيک چيد، ي روح، شما به اون پرت کنیِز بيچ

               .اون، تبادِل اجسامه. ستي، عشق ناون. ن آقا و خانمينطور، بيدوباره ھم

. ستيعشق ن... نا ي، ایا ھستبينکه به کcم بگه من دوستت دارم، عاشقت ھستم، چقدر زيولو ا. ستيفکر جسمه، عشق ن

  .ی زنده رو منتقل کنیزندگ. ی، تـــا زنده بشیيايد به عشق بيشما با

نه تنھا .  دارنی مخفی ما، آنتن ھایِ  و بچه ھایه رو منتقل کني، ماید بشياون گوھر دل با. هيگوھر دل و پُر ما: گفت که

  .رندي گی را میعشق یِ  دارن که انرژی مخفیرنده ھايھمه گ!. بچه ھا، ھمه دارن
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 ی به کار می کنند، چه کلماتی با ما صحبت مینکه چ چه جوريم در اي شی می جدیليشه، ما خي ذھن مسلط می وقتیول

ده که به ما، ما ينشون م... احترام بود، اون کلمه ...  بود، اون کلمه ی احترامیب... ن کلمه ين کلمات وزن داره، ايبرند، ا

نو يشه اي میه؟، چه جوري ما، در ذھن مردم، چیِر ذھنيتصو. ميت ھستي اھمیده ما بينشون م... ن کلمه يم، ايمھم ھست

  بزرگ کرد؟

            ".  بــــله . عقله" ه؟، يماِل چ... نا يا

  ل آفتابيآفتاب آمد دل

   رو متابید از ويلت بايگر دل

  . ِل آفتابهيگه آفتاب، دليرون ميدر ب

 ی ست که میموجود... ک يآفتاب، : ی رو کاغذ بگیاي، بیني آفتابو نبی تونینم. ی کنی، باور مینيشما آفتابو اگه بب

  ".ن ي اون، برو آفتابو ببیِ ُخب، بجا... " دهيتابه، نور م

، راجع ی بمونی، تِو ذھن باقی به حضور نرسی تونینم. حضورم، ھمنطوره.  ام، ھمنطورهیزندگ. عشق ام، ھمنطوره

  . یرون، بش زنده بشي بید از ذھن بپريبا. شهين نميا!. یسيبه حضور کتاب بنو

  !.شهي میشه، با نوشتن چي، با کتاب نمیي خوایل خدا را مياگر دل

  .گه ينا ميا. بِِھش زنده بشو

  دھدی میه نشوني ار سایاز و

  دھدی میشمس ھر دم نور جان

  . دينيه رو ببي ساید؛ وليه آفتابو نشناسيرون، شما فرض کن يدر ب: گه کهيُخب، م

حضور، ھم . عشق، ھم ھمنطوره". د يني بی آفتابو را نمی آفتاب ھس، ولیعني"  ھس؟، یش چي معنینيه را ببيُخب سا

  .ھمنطوره

  . و مقاومت. مي کنین لحظه ميم، اي کنیما اkن صحبت خدا م

 کن، پشت تون به آفتاب باشه، فرض.  خودتونهۀيه، سايسا!. ديني بیه ره که مي سایول. ,,نم ي بیمن نم,, : ديگيُخب شما م

  .ديني بیه را ميد، سايجلوتون نگاه بکن

  ه؟يه، نشونگر چين سايخب، ا

ق يدن از طري فھمیول. د آفتاب ھستي فھمیه مياز سا. ديني بیم که آفتابو نميحاg فرض کن. که پشت تون، آفتاب ھس

  . یني آفتابو ببیگه برگرديه، حاg خوبه، بشر ميسا

  .  شناسمیپس من آفتابو م!. گهيل آفتابه ديه ام دلي کنم، سایه رو نگاه ميمن سا: ی، بگیه قناعت کني اگه به سایول

  . شهي، نمیه نگاه کنيبه سا. ی، به آفتاب نگاه کنید برگرديبا. ی شناسی، نم"نه " 

 شما و ھم ی، شامل دردھا شماۀين، سايه دارياگر شما سا. ک نشانهي. ک انگشِت اشاره ست به آفتابي... ه، يسا" اتفاقا

  .ميه داريم و ساين لحظه، مقاومت داري ما نسبت به ایعنيه يسسسا.  شماستیت شدگيھو

  .دي شناسید، اونو ميه جسم ِکِدر در مقابِل خورشيمقاومِت 
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 یظه آشتن لحي با ایعنيم، ي کنین لحظه مقاومت که ميدر مقابل ا. ن لحظه ستيه مقاومِت ما، در مقابِل ايحاg، اون شب

بعد، دنبال . ميستيه مون نيما سا. ميه مون ھستيم ما ساي کنیم، فکر ميني بیه مونه که ميسا. مي اندازیه ميم، ساي کنینم

                  .ستين، قبول نيا. مي گردیه ميد در سايخورش

ن آفتابه ھمه جا را يان ،، پاپا، يا: گهينه، مينه، برگرده آفتاب ببيه را ببي سایک کسي.  دهیرون، جان ميشمس، در ب

  !.آديروشن کرده، گرما از اون م

ده يچيد پيني بید، ميني بید و توھم تونو ميني بید، دردھاتونو ميني بیه تونو مين لحظه، سايشما ھم در اثر مقاومت به ا

ن، ي ُخب اد،ي چرخی، حول و حوِش اونا میيزھايه چين به يدي داره، چسبین در فکرھا و فکر دست از سر شما برنميشد

  . ه ستيسا

کدفعه، يد، يواش، مقاومت تونو کم کنيواش يد، يگياkن م" ذھنا.  ھسیه آفتابي: ديگيد، ميني بیه ره مين سايُخب شما ا

گه ي دیه نوري ده، اونم یِد آسمان که به ما نور مي، مثل خورشید زندگين که خورشي شیمتوجه م. ديني بید و ميخورش

  . کنهی ما رو روشن میحس ھا.  دهینش مينور ب. ه دی ده، نور عقل می میا

ل مونو را از ي اصیازھاي کنه ما نیکمک م. مينيآفري کنه که ما درس بیکمک م. ميني کنه ما جھانو درس ببیکمک م

  .شتريم بيه ره بشناسي کنه ما سایکمک م. ميص بدي، تشخی مِن ذھنی بدلیازھاين

 که از توھم یياين دني کاذب ای ھایآد، نه خوشي میِق زندگي، از طری اصل، آرامشی اصلیم که شادي کنه بفھمیکمک م

م و يني بی میرذھنيم، تصويني بیآد که ما اونھا را بصورت مجسمه مياز آدم ھا ما يآد ي گذرا میزھاي از چايآد ي ما میھا

  . مي شناسینھا را ميا. رونيم بي بِکشیم زندگي خوایاز اونھا، م

 ی بِھش میگه ست و موقعي دیه جاي، یقيشمس حق.  ھستنیشمِس توھم. ستندي نیقي ششمِس حقنھا،يش ا: مي فھمیم

  .ميه نداشته باشيم که سايرس

  ؟ی چیعني. نهيي آیم به صاف کردِن روي کنی ھا، شروع میپس مثل اون رو به اصطcح، روم

    . ميدي که بِِھشون چسبیيزھاين چي اۀ انداختِن ھمیعني

   ھمچون َسَمره خواب آرد ترايسا

  د شمس ِاْنَشقَّ اْلقََمريچون برآ

ت بشه، به ين جھان نگاه کنه و باھاش ھم ھويه اش نگاه کنه، به توھماش نگاه کنه، مرتب به اي به سایپس، ھر کس

  . آرهي شبانه، خواب می بدونه، مثل داستان ھایقياتش رو حقياتش بچسبه، تجربيتجرب

 یخواب مون م. مي خونیم واسه خودمان قصه مينکه ما داريدرست مثل ا. گنيم که شب یقصه ا.  قصه ھایعنيَسَمر 

ن ياد، شمس ھميم، شمس بين مقاومته کم کنياما اگر ا. ميھمه مان در خواب ذھن ھست. مي ریرد، در خواب ذھن فرو ميگ

  . شهي ما درازتر مۀي سام،ي کنیشتر نگاه مي مان بۀيم، به ساي کنیشتر مقاومت مي س، ھر چه بیزنده شدن ما به زندگ

ن ين قمر ما، قمِر ما، ھميآد و ايد مي خورشیعني. آديشه و شمس مي مقاومت تمام میيه جايم، ي کنیھر چه کمتر مقاومت م

  .شهيم مي ماه دو نیعنياِْنَشقَّ اْلقََمر، . شهيم ميشه، دونيده ميبا دي ماست که زیمِن ذھن
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ن که مِن ي شین لحظه، حاضر ميدر ا" داي شما چنان، شدیعنيم شدِن ماه، ي ندو. ستيم چيديم شدِن ماه ھم فھميپس دون

  .نده رو کنار زدن و از وسطش باg اومدني گذشته و آیعنيم کردن يدو ن. دي کنیم مي رو دونیذھن

م به ي ریم ميم، داري زنده به گذشته ھستینکه ما، موجودي چسبونه و مثل اینده رو به ھم مي، گذشته و آیچوم مِن ذھن

  !. مي نکردیزندگ" اصc. مياد داري زیتيم و نارضايم و به ثمر برسيجه برسينده، به نتيآ

  . مي کنی ده، نصف میِد به ما مين دين قمر رو که ايآد، ما اي، شمس بیول. ميزمان پرست. مينده پرستيآ

  ستي در جھان چون شمس نیبيخود غر    

                               ستيست او را اَْمس نيس جان باق      

ن ي خودش قائم بشه، ای، روی ذھنیزھاياد بره به ذھن و خودشو جمع کنه از چي بی انسانیاري ھشیعنيشمس، : گه کهيم

  !.ن جھانيبه در اي زنده ھست و غرین، خدايا. شه شمسيم

!. "  کنه؟یکار مينجا چي، ا!هي چنيا,, : گنين، نگاه کنن مي به ای ذھنیفرم ھا. سي، ننياِه يز، شبيچ چيھ. بهي غریليخ

  ". شناسن ینم

  .ن جھانيبه در اين، غريبنابرا.  شناسهی، نگاه کنه، نمنيا خواد به یش مي جسمیِ اري با ھشیھر کس

ه دو تا دست داره، ي خوره، درسته که مثل بقیدرسته که غذا م. ستين جھان ني اھل ای کنه، ولی مین جھان زندگيدر ا

 ست که ماِل یاريزنده به ھش. زنده به حضوره ... ی کنه؛ ولی مین جھاني ایِ ره  و کارھاي دو تا پا داره راه مَسر داره،

  . سين جھان نيا

 یِ در فضا.   جھانهاون کنه، اھِل ی مین جھان زندگيا در اي کنه، ی میدر اون جھان زندگ: گن کهي مین، گاھيبنابرا

  .   کنه ینجا، زندگي مجبوره ای س، ولیيکتاي

  .یاهياز تواضع مر عدم را ھست خوش ھمسا: گهيم. ميدر غزل ام دار" اتفاقا

ه، ي خوبۀي، ھمسای ذھنی من ھایعني عدم ھا عدم ھا، ی خالصه، برایِ اريده، که ت ھشي به حضور رسیِ ارين ھشيا

  !.  مای بود برای خوبۀياگر موgنا اkن زنده بود، چه ھمسا. ه سين ھمسايبھتر

 یعنيعدم، . گهي دی عدم ھای ان برای خوبۀي ام،  که اگه به حضور زنده ان، اونام ھمسایگه اي دیي ا انسان ھاهَ ا ا 

  . تهي که به با ذھن، ھم ھویکس

  .ن لحظه، شمسهيجاودانه در ا ... یِ پس، زندگ. هيشمِس جان، شمس جاِن باق

 اgبد، شمس ی زنده، علۀن لحظيا.  اgَبدی، ِعلی به زندگ زنده شدنیعنيت يابد. مي شیت مين لحظه، از جنِس ابديما، در ا

  ن جسم بوجود ي با ایت شدگيگه ترس از مرگ، در اثر ھم ھويد. ن رفتهيگه ترس از مرگ م از بيد. ديا شما ھستيجانه 

  . گهي ترسه دی زنده بشه، از مرگ نمی حضور از ذھن متولد بشه و به زندگیاريآد، انسانه اگر بصورت ھشيم

  . ستياَْمس ن. هينکه جاِن باقي ایراب

  .گه ينو مينجام ھميم، آخر زمان، اياونجا داشت. روز، معادِل زمانهيد. روزي دیعنياَْمس، 

  .ر افتادهي که تو زمان گی کسی داره؟، برای معنیروز برا کيد. گهي نداره دیروز معنيد
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گذشته . هيستِم من ذھنين سيا. روِز ما، تمام نشدهيد.  نشده تو اونجا مونده، تمامیزيه چيده، يده، به ثمر نرسيروز رنجيد

  :  کردهینکه فکر مي ایبرا. تمام نشده

 ین گره ھا ھي بصورت رنجش، در اونجا به تله افتاده و ایده و زندگيرنج. ، نشدهیشه، آنطوري میه جوِر خاصي,, 

  .یمِن ذھنن ي داره ای گرفتاریلينده بشه باز بشه، خيد در آينا بايمونده و ا

 در حال غرقه، یک کشتين زمان ھم مثل ي در این من ذھنيرون، اي بی، بپریکلش رو رھا کن"  صصcین کار ايبھتر

  . نييره  پاي میوگرنه با کشت. اينه که بپره به درين انتخابش ايه در حال غرقه، بھتري ِکشتی که رویکس

  .  کنهی را پخش میه، زندگگوھر دل. ن فردا م ندارهيروز نداره، بنابرايپس او، د

  شمس در خارج اگر چه ھست فرد

  ر کرديتوان ھم مثل او تصویم

د، در يد چشم ھاتونو ببندي تونی میباست و تنھاست وليار زيد، گرچه که بسيني بید و مين، در آسمان که شما خورشيا

  ر ذھن مجسم کرد؟شه دي رم مید زندگيد جان و خورشياما خورش. هين چيدو مجسم کنيذھن تون، خورش

                    ".  نه : " گه يم

  ريشمس جان کو خارج آمد از اَث

  رينبودش در ذھن و در خارج نظ

  .ر خارجهي زنده در انسان، از اَثیشمس جان، آفتاِب جان، آفتاِب حضوِر ما، خدا، خدا: گه کهيم

 بره، از ی ست که موgنا بکار مین اصطcحينه، اي زمی از رویه طبقه اير ياَث. ميريم معادِل ذھن بگي تونیر رو مياَث

دار يشه، آگاھانه، بيت ميره  تو ذھن، ھم ھوي که می انسانیاري، ھشهين قضي ساده س ایليخ که یارين ھشيا. رونهيماده ب

رش ي نظیدر انسانه، ول.  تونه باشهی، تو ماده نمیارين ھشيشه، اي خودش قائم میرون، روي ِکشه بیشه، خودشو ميم

  .گه يشون داره ميا. ی با ذھن، تجسم کنی تونینو نمين، ايا. ستين

رش در خارج و ين، نظين جھان ھست، بنابراي که در ایزيچون از خارج از ذھنه و خارج از ماده س و خارج از ھر چ

   ھس؟یش چيشم معن. در ذھن وجود نداره

  .ديبا ذھن تون دنبال حضور نگرد. دي نگردیگبا ذھن تون دنبال زند. دينه که با ذھن تون دنبال خدا نگرديش ايمعن

  .دي مونی میشه در ذھن، زندانين در ذھن تون، ھميه و به سوش حرکت کنين که حضور چيبا ذھن تون تجسم نکن

   فناستیراي پذیشيھر چه اند

  .د آن خداستيشه نايآنچه در اند

  .نوي ایدي ست که در جھان دیزين، چيا. هين رفتنين، از بي، ایآري، به فکر بیشيندي بی که تو بتونیھر چ

 یرو"  زنده شده کامcیکياون م که خدا اومده تو انسان و در !. آد، اونه که خداستي تو نمۀشي که در اندیزياما چ

  . ستين ھم قابل تجسم نيخودش، ا

  در تصور ذات او را ُگنج کو

  د در تصور مثل اويتا در آ



                                                 2014Oct             527  # Program 15                            ٧٧٧٧٢٢٢٢٥٥٥٥      شماره حضور گنج برنامه

31 

 

  .ش و جاگرفتني گنجایعني تونه جا بشه، ُگنج، یذات او نم، یدر تصور، در ذھن، در تجسم ذھن: گهيم

  .ميآريم اونو، مثل اونو، به تصور بيت نداره اونو در خودش جا بده، تا بتونيذھن و تصور و فکر، ظرف

  

ان مطلب امروز ي که به بی خونم و مطالبیه براتون ميت دوباره از ساي کنم و چند بی  شروع م۴١٢ِت ياز دفتر اول، ب

  . کننی مکمک

  درازهٔ يوار افکند سايگر چه د

  ه بازي او آن سایباز گردد سو

  .ار درازهيوار بسي دۀياد باg، اول ساي کنه بیم، از پشت آفتاب داره طلوع مي داریواري دیوقت

 م، ممکنهي شیت مي با اونھا ھم ھویعنيم، ي شیم و سوار اسب سرکش فکر مي شی که وارد ذھن میاريما ھم بعنوان ھش

 ظھر که ی افکنه و حوالیه ميوار ساينطور که دي ھمیم؛ ولي رو درست کنی درازۀين لحظه، سايکه در اثر مقاومت به ا

 ید آنطوريماھم با. شهيه نابود ميوار و ساي دیِ آد بسويواش ميواش يشه، يه جمع مي تابه، سای میآفتاب اومد باg و عمود

  .ميباش

 یم به سن ھايم، برسيت بشيا از پدرو مادرمان و با آنھا ھم ھوي یمطالِب مدرسه ااد گرفتن يم به يممکن است شروع کن

                .مي داشته باشی درازۀي و سایست و پنج، سيست، بيب

  . ادياد و توقعات زيرنجش ز. اديترس ز. ادي زیزھاي با چیت شدگيھم ھو. اديمقاومت ز. ادي واکنش زیعني دراز، ۀيسا

  .نقدر دراز نبودي ما اۀي کاش، سایا". نه "  دراز خوبه؟، ۀيسا.  درازۀيسا. اديکنترل ز

  م آفتاب دروني دین است که ما اجازه نميش اي، معنی، شصت سالگی دراز، ھنوز ھست در سن پنجاه سالگۀياگر سا

  :ک مطلب کوچولويشه در ي ما که خcصه مین آفتاب، در اثر ھمکاريُخب، ا. اد باgيمان ب

 نشون ی زندگی، روند تکاملیول!. ن کار رويم اي کنینم. ن لحظهيق شدن با ايرف. ین سادگي به ا.ن لحظهي با اتفاق ایآشت

 یوار مي دۀم، به اندازي دراز دارۀي که سایم در حالت من ذھنيوار ما ھستيوار برگرده و دي دید بسويه بايده که سايم

  .ميفھم

  شه؟يک تر مي شما، روز به روز، کوچۀيا سايآ

  .ستيزدان ني ۀي، پس سای من ذھنۀلي دراز داشته باشه، بوسۀي سایھر کس.  ترسیعنيکنترل .  کنترلیعنيدراز  ۀيسا

 ۀ بندیعني. ميستي خدا نۀبند. ميستي خدا نۀيسا. ميستيزدان ني ۀيم، به ھمون درجه، ساي درازتر دارۀي که ما سایبه درجه ا

  .ميه درست کرده، ھستي ست که سایيزھايھمان چ

   گرده؟یواِر شما برمي دیِ  شما، بسوۀيم ساينيبب

  آد باg؟يآفتاِب درون شما داره م

  ن؟ي دیشتر تن ميم، بيروز به روز شما، به تسل
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ن لحظه بودن و اتفاقو در آغوش گرفتن و ي ای از جنِس فضایعنين لحظه، يرِش اتفاِق ايپذ. مي گذشته صحبت کردۀھفت

 یم و انرژيد از جنس اون فضا بشي، با"نه " م يگي می وقتیم؛ ولي، بگ"بله " ه شيست که به اتفاق ھمين نيش اين معنيا

  . حضور باشهی فضایِ نه .  نباشهی من ذھنیِ نه . سازنده باشه

  ن جھان کوھست و فعل ما ندايا

  د نداھا را صداي ما آیسو

 یآد، خوبيآد؟، نظم ميآد، سامان مي مینا آبادايآد، يد درد مينيد، ببي فرستی به جھان میه فکري، یه عمليشما، : گه کهيم

  آد؟يم

 کارھا رو یعني که افعالو، ین که از من ذھنيني بیم، شما ميص داري قدرت تشخی کافۀم، به اندازي داریاريُخب ما، ھش

 یشه، برميجاد مي، درد اید از من ذھني فرستی بد میِ د، انرژي دی واکنش نشون میشه، وقتيجاد ميد، درد اي دیانجام م

  .گرده به شما

 ی روانشناختیازھايم، ني کنی می منفیکارھا" م، مثcيگيدروغ م" م ما، مثcي کنی گوش می من ذھنی به حرف ھایوقت

آد؟ي میه، چينا مال من ذھنيم، ايريم از مردم محبت و توجه بگي خوایم، به زور مي کنیاز مردم طلب م. دييم، مثل تأيدار

                    

  .ھمه اش رو خودشه.  خواد عوض کنهی که فضا گشاست، مردمو نمیم، انساني کنم مردمو عوضي خوایم

  . نين و شمس دين و شمس ديشمس د: امروز موgنا گفت

گه يه فعل ديآد، ين درد ميني بید، مي فرستیا نه؟ پس شما، فعلو مي تابه ین ميا شمس دي حواس ما به خودمونه که آۀھم

  د؟يدعمل کني، از کجا با!گهين دي دیص ميآد، ُخب تشخي میآد، خوبي میکي نیني بی حضور، مین از فضاي فرستیم

  ؟ديدار داريعمل ب

  . رهیبرکت حضور م. دي کنید و عمل مين لحظه، به حضور زنده ھستي ست که ای، عملداريعمل ب

 ین که از چه جنسين گرده، ببیھر دفعه که برم.  گردونهیجھان برم. نهيعمِل درد آفر. ، عمِل در خوابهیعمِل من ذھن

  . ديگه که شما چکاره ھستيبه شما م. ديھست

  ا از جنِس حضور؟يد يا، از جنس ذھن ھستيآ

م که برگشت به يني بیه ميم، پس از چند ثاني زنی میه بانگيم، ي فرستی میيه ندايھمانطور که کوه ما .  انعکاسیعنيَصدا 

  !.هينطوريگه ايجھان ھم م.  مایِ سو

 ینطوريا از اول ايم يديم ما به گنج حضور رسيم، بگي ناروا به خودمان بدیاگر ما، نسبت ھا: ميرينظر بگنم در يا" واقعا

ه ي" م، فوراي نداشتیما از اول من ذھن"  خدا به ما داده، اصcیه ايه ھديا يم يت رو دارين خاصيا" ا خانوادتايم يبود

  :گه کهيآد و جھان به شما مي میچالش

  .ی وقت گذاشته باشی کافۀد به اندازيبفھم که با. ستين ینطوريبفھم که ا

   توجهید وقت بذاري بایعنيقانون جبران . ميت کنيقانون جبران رعا". م يد وقت بذاريما با" ، ی دراز داشته باشۀياگه سا

  .  زمانخواد ويحداکثر توجه و کوشش م. ستيکوتاه ن. ستيُمفت ن". اونجا "  به ی تا برسی رو خودت کار کنیبذار
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  ر خاکين بگفت و رفت در دم زيا

  زک شد ز رنج و عشق پاکيآن کن

ز يه چيه که عاشِق ياريپادشاه، ھش.  ماستین مِن ذھنيزک، ھميزکه و در اون قصه، کنين قصه، مربوط به پادشاه و کنيا

  .رهي می میک باشنده ايشه و در واقع، در اونجا، يش خراب ميشه و زندگي میتوھم

  . ُکشهیآد و اون زرگر رو مي میم الھيزک، عاشِق اون زرگره و حکين کنيوجود داره که ا یه زرگري

  . مي خونی میه روزيقصه رو انشاءهللا 

ه که يزکي ما، عاشِق کنیاريو ھش. اد کنه زرش رويخواد زي ما، زرگره و می ما، عقِل مِن ذھنیِ به ھر صورت، من ذھن

 شناسه ینم. یاريم، بھش، ما رو دوست نداره بعنوان ھشي که ما عاشق ھستیزيزک، آن چيکن. هيزک، عاشِق مِن ذھنيکن

 یم و خودمان رويم که ما عاشق خودمون بودي شی متوجه میه مدتيپس از . ميزک شديھوده عاشِق اون کنيما، ب.  روما

   .                   مي شیخودمان منطبق م

  .خورهيه اش به کار ما ميبق. ستيت نين بيم، منظورم اي خونیبه ھر صورت، قصه رو م

  ستينده نيزانِک عشق مردگان پا

  ستينده ني ما آیزانِک مرده سو

اونا .  بودهی مردنیِ زھاي، به چیعشِق ما، تا حاg در من ذھن.  گردهی ما برنمیِ ره، دوباره سوي میه، مي که فانیزياون چ

 ی مردنیِ زھايه که ما عاشِق چيار خوبي بسیِ دارين بيا. آنيا نم می اونا به سویول. ميمرده اند، ھنوز ما، عشق شانو دار

  . ميم، عاشِق خدا بشي بشیم؛ بلکه عاشِق زندگينش

م، به ينکه به جھان نگاه کني ای، بجایارين لحظه بصورت ھشيا. عاشق خدا شدن، معادل عاشِق خومان شدن ھم ھست

 یشما نم. ادتر کنهينا رو زي باشه که ایه مِن ذھني خوان، یونا مکه ايم و در حالي و عاشق اونھا بشین رفتني از بیزھايچ

ست، ينده نيم که عشق مردگان پايک بشه و فقط بفھميد کوچي درازه، باۀي اون ساید، من ذھني کمک کنی به من ذھنیخوا

  . نده ستيه که پايعشق زندگ

  . دي کنیدا مينده پيد، عشق پاي کنی نگاه مینده ست، به زندگيد، عشق ناپاي کنی نگاه مین لحظه شما به جھان فانيا

  . دهيح مي توضی بعدیت ھايب

  عشق زنده در روان و در بََصر

  تر باشد ز غنچه تازهیھر دم

 شما، ھر لحظه، یگه زنده شد که در روان و در حس ھاي دیه عشقي اون عشق، ُمرد، یعنين، يدي رسیاگر شما به عشق

  .ف تره، اون درستهيشه، لطي که تازه باز میتازه تره، از گلاز غنچه ھم تازه تره، از ُگل ھم 

  دم؟يا من به حضور رسين که آيبا ذھن نپرس. ن بھشيد، اگر زنده بشي کنیشما اشتباه نم

   آزاد شدم؟یاز من ذھن
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 و حس آد باgي جوشه می، لحظه به لحظه از اعماق تون مین که لطافت و آرامش و شاديني بید، اگر ميه نپرسي دیاز کس

  د و خودتان ھم زنده به اوني کنین شما، آرامش در جھان پخش ميشاد"  کنه، روان تون شاده، اصcیراب ميھاتونو س

  . دين لحظه، شما زنده ُشديد، ھمي ھست

ن نه او!. ديريه، شما ھم بميد، اون مردني بچسبین رفتنيِز از بيه چي که به ید، نه عاشق حالتين حالت بشيد عاشق ايشما با

  .ستيدرست ن

  ستيَ ن کو باقيعشق آن زنده گز

  ستيَ ت ساقيَ فزاکز شراب جان

  . ميه و ما ھم از جنس اون ھستين لحظه، زندگيزنده در ا. واضحه

تو به . ني کن، زنده بشو به اون، عشق اونو بگزین ذھن شما، ھمکاريرون از اي خودشو بکشه بیا اجازه بده، زندگيتو ب

  .ن لحظه جاودانه ستيا: ميته، بارھا گفتيره، جاودانه ست، ابدين نمي از به،ياون زنده بشو که باق

 ی حال می کنه، بی جانو کم میکياون . دهيش ميجانِته افزا. ن شراب جان فزاستيده که اي، ھر لحظه به تو م!یچه شراب

  ره حالت؟ چطویگيه، بھشون ميده اند، حالشون چه جوري که به جھان چسبیيد اونايشما نگاه کن. کنه

  چرا؟. ی منفۀ کنه، نالیناله م" دائما

چه شما .  کردی افتاد، فرق نمید اتفاق ميفتاده که باي اتفاق نیيزھايچه چ.  افتادید اتفاق مي اتفاق افتاده که نبایيزھايچ

کار مناسب ن ي ای اگه من داشته باشه، برایستِم ذھِن بشريس. د، ھمونهيآري، چه بدست نی آوردیزھا را بدست مياون چ

 حضور، جاِن شما روز به روز ی در فضایول.  کنهیجانو کم م. نهي آفری میناشاد. سي ما مناسب نی زندگیبرا. سين

د، جان تون ي کنیرون آزاد ميشتر از جھان بيشه، خودتانو بيشتر مي تون از ذھن بیيروز به روز، شناسا. شهيشتر ميب

  .                                     دي شی زنده مۀشه، تا زنديشتر مين تون بد، جايشتر آزاد کنيشه، ھر چقدر بيشتر ميب

  اين که جمله انبيعشق آن بگز

  ايافتند از عشق او کار و کي

  .ه، عشِق خداستين عشِق زندگيا. غمبران، کار و بارشان از عشق او سکه شدي پۀا عشق اونو انتخاب کن، که ھميتو ب

 ی جسمیارين لحظه فقط ھشيدر ا. از جنس ماده نبودن. نده نبودنيزنده بودن، در گذشته و آن لحظه يغمبران، به ايپ

  .  حضور بودیاريگه داشتن، اون ھشي دیاريه ھشي. نداشتن

  . دي شیغام آورمين، پي شی که شما به حضور زنده میبه درجه ا

  . هيگه انتخاب زندگينھا ديتند، انده ھسيزا" قه، واقعايآرن، حضورشان عميغام ميشتر پي، بیه عده ايُخب 

  .ميم، غصه نخوريم که مسائل مان رو حل کنياريم بي تونیغام مينقدر پيحداقل ما ا

جنگ در . ست که در سرنوشت ما بودهي نیزيچ. هيِز توھميه چيم که غصه، استرس، يص رو بدين تشخيحداقل ا

ن نبوده که ھر روز ي، سرنوشت ما ای، ھم فردی، ھم جمعمي کنین فتنه ھا که بر پا مي و ایزيخونر. سرنوشت ما نبوده

  .سرنوشت ما عشقه.  نبودهیيسرنوشت ما جدا. ه خانواده دعوا بشهيدر 

  : ، گفتین قسمت مثنويت اول ايگفت، در ب
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   یوار برگرده و قانون زندگيد به ديه دراز باشه، آخر سر بايھر چقدر ھم سا

 ما و ی کنه برای طرح می کارھا که زندگۀھم. ه برگرده و آفتاب طلوع کنهي سان سوه کهي رو به ای زندگیقانون تکامل

 بلند ھم ۀيم و سايه رو بلند نگه داريم ساي خوایما م. ه کوتاه بشهيم سايذارينه که ما نمياد، سر اي بcھا که سر ما مۀھم

  ".ست ين. " افتخاره

  ستيتو مگو ما را بدان شه بار ن

  ستينمان کارھا دشوار يبا کر

  . دن به خدا رو ندارمياقِت رسي من لیعني.  تونمیده نداره، من نميفا!. شهينم: گني ھا، میبعض" واقعا

   .!تهي، خوِد خدائ!هي، خوِد زندگ!ديستيشما ن

خواد خودش خودشو آزاد کنه و شما فقط دست از سر خودت بردار، يت، بصورت شما اومده و اkن مياگر بگن خوِد خدائ

  :  کهیا بگيت ني ذھنی با اون فرمول ھایعنيه، مين کريو ا

  .,,... نھا ين کارھا رو ھم نکردم و ايستم و اين مقام نيمن که، در ا,, 

  .خامش کم خروش: فقط تو.  بخشه بدون عوضی ست که میم کسيست، کري نینطوري، انه

  ک است خامش کم خروش يصبح نزد

  . تو تو مکوشی کوشم پیمن ھم

  .یدن بودم، تو نذاشتيشه در حال کشيدنم، ھمي کشم، در حاِل کشیرون ميمن دارم تو رو از ذھن ب. هگياز زباِن خدا م

 یشه خدا ميم که ھمي شین موضوع ميمتوجه ا" م، واقعاي شین جسم آزاد ميگه از ايم، ديري می که ما میلحظه ا

سر بوده و ما در اثر بلند نگه ي ما میه براشين فضا ھميرون، و اي بکشه بین مخمصه و جھنم من ذھنيخواسته ما رو از ا

  : نه که بطور سادهيه حالتش اي. رهين اتفاق صورت بگيم اين لحظه، نذاشتيه و مقاومت به اتفاق ايداشتن سا

د خودمو برسونم ين خودمه، من بايست، من حواسم فقط شمس ديخواد بکنه، به من مربوط ني می ھر کاری،، آقا، ھر کس

ستم، از ي نی خوام عوض کنم، مسئول کسی رو نمی کنم، کسی رو کنترل نمی کنم، من کسیدم کار م خویبه خدا، رو

                          .    د ،،يمنم نپرس

  .,,... آقا، من چه ,, :  پرسنی زنن، ُخب می زنگ میه عده اي". گم ين رو ميمن خودم، ھم" 

 د،ي موgنا را بخونید، شعرھاين برنامه رو گوش کنيا. دي خودتون ھستیِ اريشما مسئوِل ھش. دونميمن نم. دونميمن نم" 

  . ی شخصیزھايدر چ" د، مخصوصايخودتون خودتون رو عوض کن

  .  دراز دارهۀين آدم سايگران دخالت کنه، اي دی شخصی به کارھایھر کس

 یه نميسا" اشه، اصcه نداشته بي که آفتابش اومده باشه، سایکس. ه نداشته باشه، به کار مردم چکار دارهي که سایکس

ه، از يه قماشن، از من ذھني خوره؟، مسائل مردم ھمه از ی مردم به چه درد مۀيست، به، سايه عcقمند نيشناسه، به سا

  ! ".ن گفتن نداره کهيگه ايمقاومته، د

  ؟ی با چ.یت شدگي و ھم ھویيه جور درست شده، بر اساِس جداي ی ذھنی من ھاۀھم. ه جورهي ی خانوادگی دعواھاۀھم

  نايا. بر اساِس توقعه. بر اساِس کنترله.  که اونجا ارزشه، به اصطcح در اون جامعه، بر اساس خواستنهیيزھايبا اون چ
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  . هي من ذھنیِ ت ھايخاص

مگر از جنِس !.  اوناۀي دارم به سایچه عcقه ا. د زحمت بکشن، خودشونو بشناسن، چرا من برم دنبالشونيُخب آدما با

 اونا یره و روي رو در بر بگیه عده اينقدر ھست که يه اين سايه؟، اي من به چه درازۀيمگه بخوام از سا. !ه باشميسا

  کنترل داشته باشه؟

دش يپس خورش. زدانش کوتاھهي ۀيه ش بلنده، ساي سایا دراز باشه؟، ھر کسيه تون کوتاه بشه، ين ساي خوایُخب، شما م

  !.  خداۀي تا بشه ساد صفر باشهي شما باۀيسا!. امده باgين

  . یشي، صفر نمیاگه تو کار مردم دخالت کن

نو گفتم، چرا عمل ي، من ایدي؟، حاg از من پرسیر کردييا شما تغيآ,, : ديد واکنش نشون بديد، بايد دنبالشون باشيبا

  .,,؟ ی پرسی، چرا از من می عمل کنی خوای، ُخب اگه نم!؟ینکرد

  ! ". ی چیعنينا يُخب ا" 

  ه وام کرده جان ز بھر عشق اوچشم مرد

  یاهيده جان از آن سر پايده بديز آنک در د

  .نهيش ايه معني. رهي گی خدا جان مۀياز ھمون سا. هيچشِم ُمرده، چشِم انساِن من ذھن

  ده؟ي وام می چی، برا... به شما که یده جاني خدا، وام مۀيپس، سا

  . برهی را بدیجان توھم.  برهید بديه را باي سایبشنکه متوجه ي ایبرا. دينکه عشق او را بشناسي ایبرا

 ید، توھم خودتونو ميني بیآد، اشتباھاِت خودتونو مينک حضور به چشم تان مي، عید، لحظاتي خونیشما اkن موgنا را م

 یِ ضا وحدت، فی حضور، فضای، از َسِر فضایبي، از آن َسر، از َسِر غیه مقامي، یه منزلتين که ي شید، متوجه مينيب

  !.ن، منزلت و مقام، اونهي شی خدا مۀيشه، سايه تون صفر مي ساین لحظه، در شما ھست که وقتي ایِ يکتاي

  .ديديده، دينکه در دي این، برايده شدي اون آفریبرا

  !.یاهيده جان از آن سر پايده بديز آنک در د

ه يه لحظه سايه باشه، ياگر مرده باشه، چشم سام، چشِم ما ي خونیرن، ما ھم موgنا را مي خدا راه میه ھاين سايپس، ا

  :ده ندارهي دراز فاۀيم که ساي شیه لحظه متوجه مي. شهيروشن م

شه، من يستم من نمين سي وارد ای شم اون انرژی کنم، از خدا دورتر میشتر مقاومت ميھر چه ب. د مقاومت کنمي،، نبا

  . آد ،،يآد، نمي بی کنم که زندگی م کنم، دو تا چھار تایشتر استدgل مي بیھر چ. خشک شدم

  . ِد چشِم ُمرده را دارهيد . خورهی که سبب مقاومت بشه، بدرد نمیمنطِق ذھن.  کننیمردم با منطق شون مقاومت م

م، از ي را بدین جان توھميا" م که واقعاينيم از موgنا، چشم مون باز بشه، ببيريم، قرض بگيه لحظه ما، جان، امانت کني

         .ميگوھر دل بش. مي اون اومدیم که براي کنیدا مي پیک مقامي اون َسر،

  دندان شدهیر بيقھر صد دندان، ز لطفش پ

  یاهياوه و ھرجايعقل پابرجا ز عشقش 

  .هي قسمِت درِد من ذھنۀ درندیقھِر صد دندان، دندون ھا". نھا رو گفتم قبcيا
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نه، ي آفریجاِد من در ذھن، درد مي چموِش فکر که مقاومته و ا و سوار شدن بر اسبِ یت شدگي، بموازاِت ھم ھویمِن ذھن

  . رهي درد می بسوLaw of attractionا جاذبه، يشه، درد، بنا به قانوِن جذب يدرد رو درد انباشته م

د مواظب رفتارتون ي، باید، دردھا را انباشته کرديجاد کردي، درد ای در نو جوانید، در بچگياگر شما، درد داشته ا

  . جاد دردهين درد، دنبال ايچون ا. دياشب

 ید، اوقات تلخيجاد کنيد، مسئله ايندازي موقع ھا دعوا راه بین بعضيل داري، می داریل به اوقات تلخي میني بیاگر م

ن که اون درده که اومده باg، ي دعوا، بدونید براي کنی مید، صحنه سازيجا داريد، توقعاِت بيجاد کنيد، قھر ايجاد کنيا

  !. ن قھر صد دندانهيا. ندازهي درنده شو بکار بیخواد دندون ھايم

  . نم تابِش اونهي خدا، اۀيبر اثِر تابِش گوھِر دل، سا". بله " شه جلوشو گرفت؟، يا ميآ

  .م، تابِش اونهي خونی که میين ھايھم

  ه ي ید، شما اkن رفتيخودتون بزنرون لطمه به منافع ين بي ممکنه در مرکزتون درد باشه و بری شی که شما آگاه مینيھم

ِت يّ ا حفظ مني تون اون سوده مھمه ی من ذھنید، براي دارید، سوِد کcني تون داری با مشتریه معامله اين يخواي میيجا

  .اد کنه، قسمت دردش مزاحمهيخواد پولو زي میت شدگيقسمت ھم ھو. ستيِت شما، کار مھم نيّ شما؟، حفِظ من

cن نشهيه موقع به من توھيگاردم، ... ھمش من دو. هيه عقل ناقصي، یشدگت ي، درد و ھم ھو"ک .!  

در اون صحنه، من آدم . د؟يا خودتونو حفظ کنين يا خودتونو نشون بدين؟، ي بفروشیزيه چينجا، ين ايُخب آقا، شما اومد

  . خوامینم" اصc: گميم. رونيآد بيستم، ممکنه دعوا کنم، بي نیقابل اعتماد

م، يديکارمان رو درست انجام نم. مي شی کنن از کار، بازم متوجه نمیرون ميم، ما رو بي زنیمون لطمه مما، به کار

. مي رو نداریاون فراوان. ميس نداريِت سرويذھن. مي، حسود,,! ن صاحبکار پولدار بشهيچرا کار کنم ا,, : ميگيم، ميحسود

رسه و ي که به شما نمیزيھر چ!. ميم به مردم بديستيحاضر نم، ي خواھی که از مردم میزيما اون چ. مي داریابيحِس کم

  .دي کنیقه ميد که از مردم مضاين، بدوني خواھیشما م

. ديت خدمت نداريد، ذھني نداریس دھيِت سرويذھن. ديديس نميد سرويد، مطمئن باشي کنیشرفت نمياگر شما در کار پ

  .      ادهيپول ز!. اد نشهيد، محال بود پول تون زيت خدا بودي نھای بد، اگر از جنسِ ي داشتیاگر، مرکِز فراوان. ديمطمئن باش

  سه اشوي شو، حس مقایس دھي شو، خساست شو، عدم سرویت شدگيد قھِر صد دندانِشو، ھم ھوي، بایکيرسه به ياگر نم

   . دندان شدهیِر بي از لطِف خدا، پیول. دوباره حسادت شو، بسنجه

  .هِ يتشب. گه دنداِن درنده ندارهينکه دي ایره برايتونه بگيگه گاز نميد. رانه ھم ھستيحبت پ دندان، سمبِل مھر و میِر بيپ

  . ِر بدوِن دنداِن درنده ستي که به حضور زنده ھست، پیانسان

  د؟ي ھستید، چه جوريُخب شما به خودتون نگاه کن

ل به يا ميد؟، ي داریکيل به نيد؟، ميارل به لطف ديد؟، مي کنی میه لطفيد ي رسی مید، به ھر کسي دندان ھستیِر بيپ

  !.یدرندگ

  .گهيک نابغه داره مي ست که یاناتينا بيا. ن قھِر صد دندان باشنديد م مد مواظِب ايبا" اده، واقعاي که درد زیدر مناطق

  ؟ن که چرايشما بگ
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ل دارن، يخودمون، مردم مانه ين خاور ميه، مثل ھميميه ھا که قدي ناحید، چرا در بعضيد، جواب شو بديبپرس" واقعا

  !.آرهي بوجود بیميه درِد عظيه بار، ي سال، چھل سال یل داره، ھر سيجمع م

"  داره که ما جمعایچه اشکال!.  دن؟ی تونن بدند؟، چرا نمی خوان بدند، با آرامش، با گفتگو نمی که میراتييا اون تغيآ

  !.م؟يبول کنرات رو قييم چه صcحمونه و اون تغينيم ببيم صحبت کنينيبش

ا نه يرند، و ي بمیه عده اي... دونم ي زجر بکشن، جنگ بشه، انقcب بشه، نمیادي زید آدماي در ما ھست که بایزيچه چ

   ُکشه؟ی و، می؟، کی، کیست بر چه اساسيمعلوم ن"  اصcی بزرگتریفتنه ھا

cچرا؟!. شه کُ یست، ھم مذھب، ھم مذھِب خودشو ميست، مذھب ھم نين ھم نيبر اساِس د" اص  

 ی درسته، در زندگی شخصیجاد کنه، در زندگيخواد ايه بشه، درد مياد و تغذيخواد بين موج درد که مين که ايديپرس

 کنن با یمردم درد و حمل م.  کنهی می که درد ھست، درد در اذھاِن مردم زندگیه ايدر ناح.  ھم درستهیاجتماع

  . خودشون

  یم، براي کنیه ھمسرم دارم، ما دو نفر، قراره ھفتاد، ھشتاد سال با ھم زندگي. رَدمه مَ يُخب من : ديشما از خودتون بپرس

  !. آخهی چیبرا!. م؟ي کنیاوقات تلخ!. م؟ي دو، سه بار دعوا کنیا ھفته ايد ھر روز ما، ي بایچ

  .مي خوای، ما که نم! اندازهین دعوا رو راه مي در ما ھست که ایزيچه چ

   کنه؟ینو ذوب مي ایزيچه چ. هي سوال مھمیليخ

  شتر؟ي بیزيشتر؟، خونري بیدرندگ. ؟,,قھر ,, ا ي؟، "عشق "  کنه؟، ی خاموش میزين فتنه ھا رو چه چياkن ا

  .ارهين دردو بوجود بينه که اي، ای مِن ذھنیِ روزيپ

  . شفا بده، خاموش کنه: نه کهي عشق ایِ روزيپ

ه و يه، آگاھييده، شناسايزه، شفا مي ری آب میکياون . د دندان، قھِر صی زنه، من ذھنیزه، آتش مي رین مي بنزیکين يا

  . عشقه. ِمھره:  ست که امروز موgنا گفتیزيه چي

cزننيگن، ھمه ش حرف ميرن مي گیعشق رو در نظر نم" مردم اص . ,,cم ين ببريم، از بيد بکشيبا" فع,, .  

 یِ انرژ.  کنهی می ست که زندگیه انرژي!.  کنهی میزندگ. باgآد ي، از اونجا، می ُکشینجا را مياَ  ا. ن بُرديشه از بينم

  !. آد باgي، اونجا بی برین مينجا از بيخه، ايه يانگار . دا کنهيد شفا پي بشه، باHealد يدرده با

  .    نجايم، اي کنی که ما مین کاريھم. مگر کار رو خود. یمگر با آگاھ.  عشقیِ روين بُردش، مگر با نيشه از بينم

 ی چیگه، سعدي میگه، حافظ چي می چیفردوس: نکهيون باشه که صحبت کنن راجع به ايزيست تا، تلويد تا، دوص

  م؟يم شفا بديتوني میما درد رو چه جور. گني میگه، عارفان بزرگ چيم

  !. دار کننده ستينا بيا.  به خودش نگاه کنهیم، ھر کسيد درد رو حمل کنينبا

  !. شه؟، قھِر صد دندانياد کردِن درد، درد کم ميبا ز

ه سکه ي زنده کننده، عشق و ِخَرد، دو طرف یِ آد، اون انرژي می، عشق وقتیاهياوه و ھرجايعقل پابرجا ز عشقش 

. شهي صادر مین لحظه از زندگيخرد، ا. ھر جا ِخَرد ھست، عشق ھم ھست. ھستند، ھر جا عشق ھست، خرد ھم ھست

  .، عقِل پابرجاسیعقِل مِن ذھن. ن لحظه از حضور شما بلند شهيد ايخرد با، !ه ِخَرديم چيدونيما نم. عقِل ُکله
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  !. ستيه که عقل نيعقل. رهير ناپذييعقِل تغ. عقِل ثابته. عقِل ُدگمه

!. ه بودهيھوده بوده و ھر جايب. اوه بودهي!.  بودهیه جوِر خاصيم که عقِل ما يشيه دفعه ما متوجه ميآد، ي عشق میاما وقت

، اون الگو ممکنه مال سه ھزار !اون کجا!. نِش مايشه بي کنه، اون میه الگو رو فعال ميره ي عقل ما میعنيده ه بويھر جا

رون ي زنده بین لحظه از زندگي که ای، ِخرد!اون کجا!. نهيم عقل ايگيم، مي کنیم اkن، فعال ميش باشه، ما گرفتيسال پ

  ه؟يکين دو تا با ھم يا!. آد، کجايآد، از خدا ميم

عقِل جامِد ما بلد .  فرسته، راه حِل مسائل ما رو بلدهیھمونو م!. هيدونه اشکالمون چي محاصره کرده ما رو و میزندگ

  !.ھوده کاِر مايعقِل ب. ستي ما بلد نیِ يعقِل ھر جا. ستين

  .ستاوه يعقِل . رهي گی ُمزد نمی کشه ولی کنه، زحمتو می که کار رو میعقل.  کارهی که بادام پوک میعقل

  ن؟ي دارین لحظه، چه جور عقلين شما که اkن، در اي کنی میيشناسا. مي کنی میينا را ما شناسايحاg ا

  آد؟ي تون میا از من ذھنيآد، يا از حضورتون ميآ

  !.ديد، نکني کنیاگر بر اساِس رنجش، عمل م!. ديد، عمل نکنين اياگر خشمگ. دي کنیآد، صبر مي تون میاز مِن ذھن

بر اساِس من . ستيد، ترس، عشق ني کنیاگه بر اساِس ترس، عمل م!.  کنهید، کار نمي کنینه، عمل ميِس کاگه بر اسا

  . ھوده ستيب. اوه ستيه، يذھن

. رسهي نمیيد کارھا به جايني بیم. دي فھمید، خودتون ميم بشيشتر تسليد که عقل تون محدوده، بي کنیاگر شما حس م

  . کنه، که خوبه، بَدهیذھن قضاوت نم: یعني. ن لحظه، قبل از قضاوتياتفاق ارش يپذ: یعنيم يتسل. ديم بشيتسل

  . د بدون قضاوتي کنی مین لحظه آشتي با ایعني. ديري پذیشما م

  .  نکنین بَده، باھاش آشتيگه که اي می من ذھنینکه قضاوت کني ایبرا

  . آدي داره فشار بھش میمن ذھن یعنيتحمل .  حضور دارمیعنيصبر . شهيل به تحمل مياونموقع، صبر، تبد

  . رمي پذی افته می میھر اتفاق.  فضا دار ھستمیعنيصبر . شهيتونه صبر کنه، تحمل داره باgخره منفجر مي نمیمن ذھن

رم ي کنم، می عمل مینطوري، ھمیآره و من توکل دارم به زندگيش مي که صcحِ منه، پیزي، اون چیدونم که زندگيم

  .جلو

  ی از ھست و عدم زان سوترصد ھزاران ساله

  یاهيوز تواضع مر عدم را ھست خوش ھمسا

      !.ی توھمین من ذھني از ای داریادي زۀ فاصلیعني. گهي خدا مۀيبه اون سا.  توھمیعنيھست و عدم 

ن خدا، که از جنِس عدمه، يگي میست؟، به چين نيگي مین ھست، به چيگي میشما در ذھن، به چ. ھست و عدم، در ذھن

  . ن من؟، ھر دو تَوھُمهيگي میبه چ

ن ين ايفرض کن.  عدمی برای ھستی خوبۀي، ھمسایاما از تواضع، از فروتن. ستم رھا شوين سيگه تو از ايو به اون م

  موgنا عدم و.  عدم ماستۀيھمسا. یيحضوِر خدا. در ما حضور وجود داره" قتاي باشه، حقین من ذھنيعدم، بازه ھم ھم

  : بره ی بکار میدر دو معن

  .ی عدِم واقعیگاھ.  توھمیگاھ
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  . ، عدمیره، تھي گی می خدا و زندگیِ جا بیگاھ

ه، بcفاصله ناس فوس ين چيآد و شما نفھمي میبي مھی صدایح دادم، گفتم وقتيتوض" قبc.  عدمهۀيدر ما، حضور ھمسا

ار رو بدست يcفاصله اون فضا، اخترسه اداره کنه ما را، بي نمیيگه ذھن به جاي خطرناک که دیدر جاھا. شهيفضا باز م

  . ل به باز شدن دارهيد، اون فضا ميد، فضا را نبنديه شما فضا رو باز کنيپس اون فضا، در ما ھست، کاف. رهي گیم

م به ياد، خودمونو بچسبانيد با فشار زيعامدانه و قاصدانه، ما نبا. ن لحظه، gزمهي با اتفاق ای شما در آشتیھمکار

  .یانن جھي ایزھايچ

س ھمچو ين" ه، ھريميت عظيک موفقيدن يآد به حضور رسيبنظر م. حضور آسون تره. خوادي میادين کار زحمت زيا

  . نهي ما ایروند تکامل" اصc. نو باز کنه در شمايخواد اين که خدا ميُش شما بدون ". یزيچ

ار ين به جھان، ھشي شیده مي موقع کشه که شما ھريي و شناسایک آگاھيست، فقط ي نیميت عظين موفقين، ايپس بنابرا

  . ن به جھانين نريباش

 درخواست یرم به جھان براي بده، پس من نمیست که به من زندگي در جھان نیزين که چين، قبول کنيقيو بطور قطع 

  . یزندگ

  . یخواي چقدر میزي اونموقع که از چه چیشيمتوجه م.  کنهیدا ميجھان تعادل پ

ز، چقدر ياز چه چ" دونن که اصcين بده، از اون بده، از اون بده، ھمه رو بده و نمياز ا: گنيج شدن، مي ھا گیليخ

  .ن رفتهيبcنس از ب!. باشه

  

  

  :عي سریليخونم خي براتون می ھم از مثنویه مطلبي

  مایھايم و ھستييما عدمھا

  نُمای فانیتو وجود مطلق

  .ید مطلق ھست ما، ھر دو عدمه، اما تو وجوی ھای ما و ھستیِ عدم ھا

م به ي ست که ما زنده بشی ما، موقعیِ وجود واقع. هي وجوِد واقعیول.  نماستیشه از ذھن، فاني آزاد می، وقتیاريپس، ھش

 یزين چي موھوِم ما، ای ھاین ھستينه ا. هي خوبیِ ربناياون ز. شه داره، اون محکمهي اون ریول. نهيتونه ببيخدا، ذھن نم

  . ميدي چسبم و بھشيني بیکه به ذھن م

" ، واقعایاهيھست خوش ھمسا: گهينکه ميا.  ھستیيم، آرامش خدايدي که چسبیيزھاي و اون چین توھم و من ذھنيِر ايز

 ۀيچه ھمسا.  ما خداستۀي ھمسایول. یم، بعنوان من ذھنيتوھم. یم، بعنواِن مِن ذھني، ما عدمی ما، بعنوان من ذھنۀيھمسا

!. هيرسه ديُخب باgخره، نھار و شام از آنجا م.  داشته باشهیار ثروتمندي بسۀي، ھمسایريار فقيک آدم بسيانگار !. یخوب

               .خوامينکه در و ببنده، بگه نميمگر ا

رسه و ما ھم ي نماست، ھر لحظه، برکاتش به ما می خوب ما که خدا باشه، وجود مطلق باشه، که فانۀين ھمسايباgخره، ا

  .ميکاتو رد نکنم که بري کنی میياkن شناسا
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  ر َعلَمي شیران وليما ھمه ش

  به َدمشان از باد باشد َدمحمله

  !.مي پرچم ھستیِر روياما ش. ميري، ما شیما در وجود توھم

خوره، باد يرھم روشه و داره تکون ميش... د، دارهيشما پرچمو نگاه کن. زنهينور و اونور ميآد ايِر پرچم رو، باد ميش

  . شهيده نمي باد دیشه وليه مديپرچم د. دهيتکونش م

 حس ۀليبوس. شهيده ميد اونو، اون دي پنداری شما می ما که ھر چی وجود جسمیشه وليده نميده به ما دي که دمیپس انرژ

  .نهي بیپس حس ما و فکِر ما، اون باد و نم.  ما و فکر مایھا

  داست باديدا و ناپيشان پحمله

  داست از ما کم مباديآنک ناپ

  . به نسخه اشیحاg بستگ. داست بادي آنچه ناپیِ جان فدا:  جاھا ھستیا بعضي. ُگم مباد: گنيم ھا یبعض

م ي کنیم، حرکت مي کنی، حمله م"، ذھنا"ما، جسما. ميني بی باد و ما نمی پرچم، ولی کنه رویر حمله ميش. دايحمله شان پ

به :  که ذھن ما رو گفتمیزيچ. ن لحظه ستي ایِ انرژ" اداره، واقعيداره، به حرکت وا مي که ما رو به حمله وا می بادیول

  . ن لحظهي دراینوِر زندگ. ن لحظه ھستي کنه، نورایاره، روشن ميحرکت در م

  .مينيم ببيتونيم، نمينيم باد و ببيخوايما اگه با حس ھامون با چشم ھامون با گوش مون و با فکرمون، م

  . ز ما، کم نشهداست اي که ناپیزياون چ. هي زندگیِ رويباد، ن

  ، دو عالم تخت تویزي شمس تبریکوه حلم

  یاهينگر از قایبر نھان و آشکارش م

cشمِس ی ھستیيت فضا گشاي نھایب. یرش ھستيت پذي نھایب. یرش ھستيمعدِن پذ. یمعدِن ِحلم: گهيم". گفتم قب 

  .یزيتبر

  .ده از ذھنه، در ھر انسان آزاد شیاري ھشیزيشمس تبر. مي ما ھستیزيه؟، شمِس تبري کیزيشمس تبر

  . تخت تو دو عالمه.  ھم از اون جنس بودهیزياون شمس تبر

، ھم در ینجا ھستيھم در ا. تخت تو در ھر دو جاست.  و ھم عالم وجودیيکتاي یب، ھم در فضايھم عالم غ: گهي میعني

 و حاg، به نھان ی فرمیدر جھان ب، ھم ین مقامو در جھان فرم داريھم باgتر. یدر ھر دو جا، تخت دار. یاونجا ھست

  .  نگاه کنیگاِه بلندي، از جاشيه معنينه، ي آفری که خدا میو آشکاِر خدا، ھر چ

م، ھم در اونجا ي کنی ھم به جھان نگاه میگاِه بلنديم، از پاي شین لحظه ميت ايِق ابديت عمي نھای بیاري ما ھشی وقتیعني

  .  ماميه داريدر اون َسر، پا: م، که گفتيدار

  !. یه ات رو بلند کنيد پاي تو، بایني رو ببیزي تبری شمسیخوايگه اگه مي به ما ھم میول

  .ی نگاه کنیگاهِ بلنديد از جاي، بایني ببی، اگه بخوایزيبر نھان و آشکاِر شمِس تبر
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ن برنامه و ي ازای، قسمتبراتون که بمونه انشاءهللا. خونميع مي سریليخ. خوندم" قبc. خورهي من آوردم، به کار ما میمثنو

  : ن است کهياون عبارت از ا

ه ي دردمون اومد، یوقت. زنهين مين اسب، ما را زميم، ايشي ما سواِر اسِب فکر میھمانطور که در اول مطرح کردم، وقت

  .               ميرياد بگيه بار يم، با يار باشيد ھشيم، بايبار بلند شد

ز ييم به پاي رسیره، ما مين ميه از بي اولی، اون شادیاريواش، ھشيواش ين جھان، يم به ايآي ما میگه که وقتيو موgنا م

  .شهي حال ما خراب تر میعني. شهي ما سرد می انرژیعنيشه، يھوا سرد م. شهي ھوا سرد میعنيم به زمستان ي رسیبعد م

 یم، زندگيري بگیم انرژيخوايزھا مي از چم تو ذھن،يريم به جھان، مي چسبیره و ما مين مي بودن از بی اون شادیعني

ه ي در ذھن، به سگ در زمستان تشبیاريا ھشي رو، یم و وجود من ذھنين در زمستان ھستيدند و بنابرايم و اونا نميريبگ

  : گهينه، ميگه که، حرفش ايم. کرده

  شه يشه و حالمان خراب مينقدر سردمان مي در زمستان ذھن ایاريشه، ما ھم بعنوان ھشيسگ در زمستان از بس سرد م

 یگه حرص نميمن د.  سازمیه خونه واسه خودم مي یيکتاي یرم تو فضايه بار بھتر بشه، من ميم اگه حالم يگيکه م

  .رهيادمون مينکه موضوع گذشت، ما ياما ھم.  کنمین کار رو نميگه ايمن د. ورزم

م و يديجه حرص و ديه بار نتيم، يه بار دعوا کرديم، ي شدیه بار ما عصبانيم، ي کردیک بار ما اوقات تلخي: نه کهيد ايکل

  . ساده ستیليخونم، خيع ميم و سري تکرار نکنیھ. گه بس باشهيبc سرمون اومد، اون د

 سگ زمستان جمع گردد استخوانش

  زخم سرما ُخرد گرداند چنانش

  ن قَدر تن که منميد کيکو بگو

  د کردنمي از سنگ بایاخانه

زمستان "  از مناطق جھان ھم در سرما واقعای کرده، حاg در بعضی میرون زندگيم بي، که قدپس، سگ در زمستان

  . گهي کوچولو شده دیليکنه خياره که فکر مينقدر فشار مي خوابن، سرما ایرون ميب

  : م کهيگيم مي شیشه، کوچولو مياد ميم و دردمون زي افتیر ميآد و گي مسائل میما ھم، وقت

 یه خانه ميرم از سنگ يدا کنم، من مين مخمصه نجات پيشه و اگر از ايک مي کوچیم، من ذھنيک ھستيما که کوچ

  .سازم

  . ز محکمي چیعنينجا يسنگ، در ا.  حضور خونه ساختنی از فضایعنيخانه از سنگ ساختن 

  .   یز محکم تو ھستي چی ولی نما ھستیگفت که تو فان. عدمه.  ما، خداستیز محکم برايچ

  د من به چنگيايتان بچونک تابس

   سازم ز سنگیابھر سرما خانه

  .ميگينو ميما ھم ھم.  سازمیآد، اkن که زمستانه، من با چنگم از سنگ، خونه مياگه تابستون ب: گهيسگ م

  د از گشاديايچونک تابستان ب

  استخوانھا پھن گردد پوست شاد
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استخونھا . شهيشه و استخوانھاش دوباره پھن ميد مايشه، غذا زيشه و اوضاع بھتر مياد، سگ حالش خوب ميتابستون ب

  . مایه استخونھاي ذھنیدر ما، معادِل باورھاماست، اون الگوھا

گه يما ھم د.  اندازهی سگ پوست میعنيپوست شاد، .  کنهی ما در ذھن، سطِح ما رو خشک میخودين بزرگ شدِن بيو ا

ن يه بار زميره که ما يادمان مي. ميدي ادامه میز ھم به من ذھنگه ما، حالمان بھتر شد و اوضاع خوب شده و بايم ديگيم

م، ي افتیه بار به زحمت مينه که ما يد کار ايکل. یيکتاي یِ م خونه در فضاي رفتیم و و و مي گرفتید درس ميم و بايخورد

د، ياگر شما دوباره ادامه بد. ميد ما ادامه بديتو نبايّ ن منينجا رسوند و ايت ما، ما رو به ايّ م که منيبدون.  باشهید کافيبا

  .گهيآد که موgنا مي سگ به سرما مین بcيھم

  ش رايند خويد او چون زفت بيگو

  اي کین خانه ُگنجم ايدر کدام

  . بزرگیعنيَزفت . نهي بیگه اkن بزرگ ميسگ خودشو د

 دردش از حرص اومده بود، اونموقع که درد بود و. ین بزرگيمن به ا!. گهيشم د یگه که من در کدوم خونه جا ميم

        .شم ی من درخونه جا نمیگه کيکوچولو شده بود، حالش خراب بود، اkن که حالش خوب شده، م

  یاهيَزفت گردد پا کشد در سا

  یاهي خودرای َغریري سیکاھل

  : نه کهي، این قسمِت مثنويغاِم ايپ: گميدوباره م. هين، کاِر من ذھنيَم ا. ندفعهيشه ايبزرگ م

 ۀيه رو کوتاه کنم و پا نکَِشم در سايخوام سايم که ميد بگيندفعه، بايا. مين خوردي درازمون، ما زمۀيه مون، ساي اثر سادر

  . خودم بخوابم

گه که انسان در ي داره می خوابه ولیدرخت م"  مثcۀير سايگه سگ زيالبته م. یه اي کشه در سایشه، پاشو ميبزرگ م

   خودمان راۀيه مان دراز بود، ما سايوار ما ساياونجا ھم که مثل د. نه خودشوي بیزرگ م خوابه و بی خودش مۀير سايز

  ؟ی چیعني. ,, دارم ی درازۀيعجب سا,, : ميني بیم

  .خطرناکه. ,,!  ھستمیچه آدِم مھم,, 

  

ا نامرد يخوره يب ذھنه ميب خورده، فريم فريم بگيتوني، میگه، َغريشه از نعمِت حق، حاg ديرميشه، سي، تنبل میکاھل

شتر مردم يکه ب.  خطرناکهیه من ذھنيخودرا. دينيه رو شما ببين خودراي خواستم ایمن فقط م. شهيمهيشه و خودرايم

  .نندي بی ھستند و اثرش ھم میه ھستند، خودرأيخودرا

  ه بري خودرایلآد، وي که عملت از حضور بی بدونی زنده به حضور باشۀنکه زنديه بعنواِن حضور خوبه، بشرط ايخودرا

  .ل بَدهي خی اساس من ذھن

   عموی ساز ایاخانه: دش دليگو

   گنجم؟ بگویدر خانه ک: د اويگو

  . بسازیه خانه ايعمو، : آدي میغاميک پيتش يباgخره از اعماِق وجودش، از مرکِز خدائ... دل، وجدانش، اون 
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  . دهيبه ما فرصت م یه ذره اوضاع بھتر شده و زندگي. به ما ھم. به سگ، در تابستان

 ذھنو بطور ی و فضایيکتاي یم فضايم بريم و پاشيرينه که ما درس بگي این درد برايا. آديزنه، دردمان مين ميه بار زمي

   ون بc را سر ما آوردهي که ایه مقدار مcمت، از کسيم با ي کنیدا ميه مقدار رنجش پي. مي کنی ما نمیم ولي ترک کنیکل

  : م کهيگي بعد مم،ي کنیگه بھتر ميدم حالمونو يرينو بc را سرمان آورده و مي ما اتيّ م که مني فھمینم

  .  ,,! شمیدر خانه جا نم" ، من اصc!ديار داري، اخت!ی، چه حضور!یچه خانه ا,, 

  ".م ي حرف بزنینطوريد ايما نبا" 

  . کنهیداره موgنا صحبت مگه ياkن داستخوان حرص تو در وقت درد،                                   

  د خرد گردد در نورديدرھم آ

رم به يرم و من با ولع مي مین نباشه من مي در جھان، که ایزيه چي با یت شدگياستخواِن حرِص ما، حرص، ھم ھو

  : دهيه، تمام توجه مان رو دزديِز ماديه چين يا.  چرخمیحوِل محور اون م" دائما. سمتش

  . ,,شه يمم شروع يآد زندگين بيا,, 

  . د توجه ما رو بدزدهيرون، نباي در جھان بیزيچ چيھ".  باشه ینطوريد اينبا. ن حرصهيا" 

  .شهيشه، ُخورد مي لِه می زندگیِ ِر پايشه، زيده ميچيشتر مردم دارن، موقع درد پياما استخوان حرص ما، اگه باشه که ب

  .مينکه ما بفھمي ایکنه؟، براين کار و مي ایچرا زندگ

  یااز توبه بسازم خانه: یيگو

  یادر زمستان باشدم اِستانه

البته اگه ، آدي سازم و اگر زمستان بیه خونه مي یيکتاي یِ  خدا؟، و در فضای گردم به سوی که من برمیگيتو م: یعني

  . کنمی می نداره، اونجا زندگی، ھر چقدر ھم بد بشه، به من اثریرونيگه زمستان، اتفاقاِت بيبرم اونجا خونه بسازم، د

  . رونيد از ذھن بپرم بينه که من باي اۀنھا ھمه، نشانيا

  چون بِشد درد و ُشدت آن حرص َزفت

   خانه از تو رفتیھمچو سگ سودا

  .  ادمان برهيد ينبا. رهيادمان ميگه خانه ي درد رد شد و اون حرص ھم باھاش رفت، متأسفانه ما ھم مثل سگ، دیوقت

   خانهیم و سودايري مون رو بعھده بگیاريت ھشيد مسئوليم، باينکه مcمت کنيد، بدون اد بدون دري باین خوردگيک زمي

ن بc سرم ي بود که ای از زندگیي و جدایت شدگيم که در اثر ھم ھويم و بدونياد نبري رو از یيکتاي یِ  ساختن در فضا

  .اومد، من خودم آوردم

  ُشکر نعمت، خوشتر از نعمت بَُود

  عمت رود؟ نی سویُشکْرباره ک

  : دينکه نعمت، توجه کني ایبرا. ُشکر نعمت، خوشتر از نعمته: گه موgنايحاg م

ت ما رو؛ و با ي ست که رضایه پروسه اين ُشکر يم، اي کنی ُشکر میوقت. ميني بیم، مفھوم اونو ميني بی نعمتو ما میوقت

  .دهي شدِن ما رو نشون میکي یزندگ
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نکه به نعمت توجه ينکه نعمت مفھومه، ھمي اید به نعمت باشه برايما حواس مان نبا. هخواد بگه که ُشکر، بھتر از نعمتيم

  .ی من ذھنۀليم، بوسيني بینعمتو م. مي شی میم به ذھن و من ذھنيريم، ميکن

   نعمت رود؟ی سوی که ُشکر پرسته، ُشکْرباره، ُشکر دوست، ُشکر پرست، کیکس

نو خدا يکه و اين خوبه، نيآد، اين لحظه بوجود مي که در ایزين، ھر چيقيدونم بطور قطع ي،، من م: یعنيُشکر پرست 

" خواد خوب بگه، اصcيخواد بد بگه، ميخواد ذھنم مقاومت کنه، ميحاg، م.  کنمیآره، من براش ُشکر مي من میبرا

  .ن ُشکر پرستهيا. ست ،،يحرِف ذھِن من، وارد ن

، ھر "شد " خدا رو ُشکر که ". نشد " بشه، خدا را ُشکر که  ... ینطوري خواستم ایم". نشد " نکه ي ای کنم برایُشکر م

  . کنهیصرفنظر از نعمت، ُشکر م. ن آدم ُشکر پرسته و به نعمت توجه ندارهيا.  کنهی نمیفرق. هيکيدو 

  شکر، جاِن نعمت و نعمت چو پوست

   دوستیز آنک شکر آرد ترا تا کو

 که یيکتاي ی بره به فضایُشکر ما رو م. وست، مفھومه، ُشکر، جاِن شماستپ. جاِن نعمته و نعمت، پوسته: گهيُشکر م

  . خداستیِ  معشوقه، کویِ کو

 یا نشده، شما، ُشکر ميد، به شما داده شده ي خواستی که با ذھن تان میزينکه اون چيشما، صرفنظر از ا: ديپس، نگاه کن

  .  ماندنی باقی از جنِس زندگیعنيُشکر کردن ھم . ديکن

 یل من ذھني افته، مطابق میزھا اتفاق مين چيحاg، ا.  افتهیزھا در شما اتفاق ميچ. دين لحظه، شما ھستي ایِ يکتاي یِ فضا

  . نيس ايست، مھم نيا نيشما، ھس 

و ُشکره به زبان آوردن و در عمل و در درون ھم . ن ُشکرهي ماندن ھمین فضا باقيد و اي مونی میشما ھمون فضا باق

ُم، اعتراض . ی شیآد، ھم خط مي که بوجود میزينه که در درون، با اون چي ُشکر ایه معنيُش " ، اصخط شدن با اون

  یشيشه، نه ناسپاس مي میخcصه ش، نه ناراض. شهي نمیناراض. ی شی نمیناراض. ی کنینم

  .ديتن فضا شما ھسين لحظه ست که اي اتفاق اۀرندي در بَرگین لحظه و ُشکر، از صفاِت فضايت در ايرضا

  نعمت آرد غفلت و شکر اِنتِباه

  د نعمت کن بداِم ُشکر شاهيص

اگر . نا نعمتهين مقاِم خوبه، اين ھمسِر خوبه، ايا... دونم ي خوبه، نمۀن بچيله، اين اتومبيد، اياگر شما، به نعمت توجه کن

  .یشي از جنِس ذھن میريم. آرهي مجه غفلتيدر نت. ن به ذھنيريد شما، چون اونا مفھومن، بcفاصله ميد کني اونا تأکیِ رو

 به ی بریعني. ید نعمت کني، صی، در داِم شاه ھستیکه در داِم خدا ھستيد در حاليتو با. آرهي بوجود میدارياما ُشکر ب

 ھم بود، گفت که در دو عالم  تخت یزيت شمس تبرين ھمون خاصيا. ی، از اون فضا به نعمت ھا نگاه کنیيکتاي یِ فضا

  . ستي ھس، مھم نینعمت ھر چ. ی مونی می، نع، اون فضا باقی نعمت ھستۀرندي در برگیکه فضانيضمن ا.   تو

          .ی ھستیکيکه با خدا ي اونو در حالیاريص، بدست م. ی کنیِد اونو مين، صيبنابرا

  رينعمت شکرت کند پرچشم و م

  ريثار فقي صد نعمت ایتا کن
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  ه؟ين چي دونینعمت م: گهياkن م

ر يام.  کنهیر مي کنه و امیر مينعمِت شکر، چشم تو رو س. پس ُشکره که نعمته. گه اkنينعمتو ُشکر م. نعمت، ُشکره

  .خواديرون نميخواد، از بي مین است که از زندگيش اي که ُشکر بکنه، معنیکس. یشيدو عالم م

  .  کنهی نمیياز مردم گدا. اير داره نسبت به دنين، چشم سيپس بنابرا

 دارن یچ!. خوان به ما بَِدن؟ي میچ!. خوان به ما بدني میما ھمه ش چشم مان به دست مردمه، چ. گهيمن ام ييپا تيبب 

  . ندارن به ما بَِدنینا زندگيا! ". گماي دارم میبلحاظ زندگ!. " بدن؟

 یاازھين. ازھا دارهي نیمن ذھن: گمي، بازم می کنیر ميثار فقيصد تا نعمتو ا. یشيس ده ميکه اونموقع تو، سرو

  : گهيه و ميه، خو، محروميچاره ايل و بيک موجود ذلي.  دارهیروانشناخت

  .,,!  ندارم بَِدمیچي دارم بَِدم؟، من ھیمن چ,, 

ش يدن، معنين به شما نميخواي که از مردم میيزھايتمام اون چ. یھست یزندگ، شما از جنِس ی شما درست توجه کنیول

د کار يتونيد چقدر ميني، ببید به خودتون نگاه کنيتونيد، ميتونيم. دي نگاه کنخوب .نيدين، به مردم نمين ھست که شما داريا

  .نين در خدمت مردم باشيتوني، چقدر مديس بدي سرویتوني، چقدر میندازيمردمو راه ب

  :م کهيه مِن گدا بدشيل به يم تبدييايما ن

  . ,, بَِدن یزيه چيد به من ي، ھمه با! دارم بَِدمیمن چ,, 

  : گهيحه، مي و اون حرف مسیکيت و ِخسَّت و کوچي محدودی بره به فضای اون ما رو م."نه " 

  . که نداره، اونم که داره، ازش گرفته خواھد شدی، اون کسیزيادتر خواھد شد ماِل اون، اون چي که داره، زیزياون چ

  .  گردهی، ده برابر برمی فرستیرون مي که بیگه ھر چيم در موgنا، ميشما، بارھا ھم خوند

   از طعام و نُقل حقیر نوشيس

   و َدقیخوارتا رود از تو شکم

 ی، نور می خوریر مي خدا، سیِ نيرينصورت از غذا و شيم، در اينصورت که خوندي، به اینکارو بکنيتو پس، اگه ا

   یعنيم  ھی، شکم پرورین، شکم پَروري، بنابرایستيرون ني بی، گدای، آرامش داری خوری عوض می بیِ ، شادیخور

.ن به منيشتر، بديھر چه ب  

شه و ير نميدن، سي که بھش میھر چ. هي، بخاطر من ذھنی شیر نميه، که سي و شکم پروریيحالِت گدا. هييَدّق ام گدا

ن ھمو شکم يا!.  خواستنیخواستن، برا.  چرخونهی رو میموتوِر من ذھن: مين خواستن، بارھا گفتيا. خواديشتر ميب

  . افتهین از ما، در اثر ُشکر ميگه ايم.  بدست مردمهه و چشم مون،يخوار

  

 


