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 حضور گنج ۵٣۶ هشمار برنامه

 ٨٨٧١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  

 !ارَغنون؟ و ارغوان در اجل از یزيگر یک تا

  راِجُعون هِ يال اّنا برند یم کشانت کش نک

  !ھا؟دندانه با قفل تو ھاخانه بر یزن یک تا

  زبون کردت اجل دام ھا؟دانه ینيچ چند تا

  نينش نيچوب مرکب بر ن،يگ نقره نيز و اسب شد

  دون یايدن نيا دستان نيبب نه، جنازه بر نيز

  کفن اندر شو ميتسل رھن،يپ و قبا برکن

  خون و خاک اندر شو ساکن چمن، و باغ از شو رونيب

  یشد یم انخوب ھمراز ،یزد یم چشمک دهيدزد

  !کنون؟ ھاآن ز نشان کي کو ،یآمد یم زنان دستک

  زنخ بستندت امروز زنخ پاکان بر کرده یا

  برون کردندت خانه از اتخانه و اھل و فرزند

  !تو؟ یھالب نيشکّر کو تو؟ یھاشب عشرت کو

  فسون یخواند یم ماه بر یرکيز کز نفس آن کو

  !ات؟زهير نان بر و نان بر ات،زهياست و صرفه کو

  سرنگون یشکاف در یا ات؟زهيآو کو و طوق کو

  !تو؟ یھایملول آن کو تو؟ یھایفضول آن کو

  ذوفنون یا مکر؟ و فعل در تو یھایُنغول آن کو

  من آن آن من، آن نيا من، خان آن من، باغ نيا
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  فزون تو از یَکھ اکنون من، ھفتاد َمَنت ھر یا

  زدن تَسبل آن و نيا بر زدن، دولت دم آن کو

  جنون از گشتن سرخ وان تو مشت و ھاحمله کو

  تو سوز در و توبه در تو؟ روز تا یشب ھرگز

  اَلمنون بَ يْ رَ  خالق از تو؟ مھراندوز نابوده

  یخور ھاحسرت رفته وز یخور ھاضربت امروز

  سکونیب سست نيد زان ،یسرسر اعتقاد زان

  خدا با بودن گانهيب وفا، در بودن سست زان

  چون؟ خواجه یا بود چون نيکا ايانب با اماجر زان

  گو افسانه زبانیب خوش عمو، یا باش نهيآ چون

  ُشجون گردد ماجرا چون شود کم یمست که رايز

  

  

  ۶۵١ هيآ بقره،) ٢ (سوره م،يکر قرآن

ا«...  Bإِن  ِBDِ ا Bَراِجُعونَ  إَِلْيهِ  َوإِن.« 

  

  یفارس ترجمه

 ».گرديممى باز او سوى به و خداييم، از ما…«

  

  یسيانگل ترجمه

…"We are from Allah, and to Him is our return" 
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 ۶٠٩٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 ارَغنون چون عدم گردم عدم پس

  راِجُعون هِ يال اّنا دميگو

  

 ٧٣٨٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 رودوست آن من خون زديبر گر

  او بر برافشانم جان انکوبیپا

  ستيزندگ در من مرگ آزمودم

  ستيندگيپا یزندگ نيز َرَھم چون

  

  ٣٨٣٩ تيب ترجمه سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 .»ديآ یم ديپد یزندگ یپ یزندگ من، کشتن در یراست! نيراست دوستان یا مرا، ديِبکُش مرا، ديِبُکش«

  

  ٣٨۴٠ تيب ترجمه سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 یارزان من بر را دارتيد و. کن جذب شيخو یسو به را روحم ندهيپا جان یا رخسار، نروش یا«
 .»دار

  

  ٣٨۴١ تيب ترجمه سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 بگذار بگذرد، چشمم یرو از بخواھد اگر کند، یم کباب را درونم او مھر که است یمعشوق مرا«
   .»بگذرد
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 ٣۴٨٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 شودیم پران چو دلبر آن یبو

  شودیم رانيح هجمل زبانھا آن

  

 ٨٣٨٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 خطاب در آمد در دلبر کنم بس

واب اَْعلَمْ  وI شو گوش Bِبالص  

  

  ٠٢۴ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 به و زاننديگر حق قھر از ھمه و داند کس ھمه را حق قھر و داند کس ھمه را حق لطف آنک انيب در
 َنْعلِ . کرد پنھان قھر در را لطفھا و کرد پنھان لطف در را قھرھا یتعال حق اما زان،يآو در حق لطف

 ( كه شوند جدا بينان ظاھر و بينانیحال از ) I ِبنورِ  ْنُظرْ يَ ( و زيتم اھل تا بود َمکِْرI و سيَتْلب و بازگونه
ُكمْ  ِلَيْبلَُوُكم Mاَْحَسنُ  اَي  ًOَعَم( .  

 تو«: که یشيدرو به یشيدرو گفت

  »بگو را؟ حق حضرت یديبد چون

  قال بھر اما دم،يد چونیب: گفت

  مثال را آن مختصر ميبازگو

  یآذر او چپِ  یسو دمشيد

  یکوثر یجو راست دستِ  یِ سو

  یآتش سوزجھان بس َچپBش یسو

  یخوش یجو راستش تدس یسو

  دست ُبرده یگروھ آتش آن یسو
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  مست و شاد یگروھ کوثر آن بھر

  سخت بود بازگونه َلْعب کْيل

  کبختين و یّ َشق ھر یپا شيپ

  َشَرر و رفت یھم آتش در که ھر

  سر کردیم بر آب انيم از

  انيم از رفتیم آب یسو که ھر

  زمان در شدیم افتي آتش در او

  ُزQل بآ و شد راست یسو که ھر

  ِشمال یسو از زد بر آتش ز سر

  نيآتش ِشمال یسو شد وانک

  نيميَ  یسو از کردیم برون سر

  یزد ُمْضَمر نيا ِسرR  بر یکس کم

  یشد آتش آن در کس کم Qَجَرم

  ختير اقبال سرش بر که یکس جز

  ختيگر آتش در و آب کرد رھا کو

  َخْلق َمْعُبودْ  را َنقد ذوق کرده

  َخْلق بود َمْغبون َلْعبْ  نيز Qَجَرم

  ِشتاب و حرص از َصف َصفْ  و ْ◌َجْوقَجْوق

  آب یسو زانيُگر آتش ز ُمْحَتِرز

  سر برآوردند آتش ز Qَجَرم

  خبریب یا اْعِتباَراQِْْعِتبار

  گول جانيگ یا: آتش زدیم بانگ

  قبول چشمهٔ  منم آتش، ميَ نِ  من
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  َنَظریب یا اندکرده یبندچشم

  َشَرر از زيَمگْر چيھ و یآ من در

  ستين دود و شرار نجايا ليخل یا

  ستين ِنْمرود ُخْدعهٔ  و ِسْحر که جز

  یافرزانه اگر حق ليخل چون

  یاپروانه تو و توست آب آتش

  :ِندا داردیھم پروانه جان

  یُبد َپر ھزارم صد غايدر یکِ 

  امانیب آتش ز ديسوز یھم تا

  نامحرمان دل و چشم یکور

  یخر از جاھل َرْحم آرد من بر

  یَورنشيب از آرم َرْحم برو من

  آبھاست جان که آتش نيا خاصه

  ماست کار عکس به پروانه کار

  َرَود ینار در و نور ننديبب او

  شود ینور در و نار نديبب دل

  ليجل َربR  از آمد َلْعب نيُچن نيا

  ليَخل آل از ستيک ینيبب تا

  اندداده یآب شکل را یآتش

  اندادهُبگْش یاچشمه آتش َوْنَدر

  َفن به را یِبِرْنج َصْحنِ  یساحر

  اَْنُجَمن در کند یِکرم ُپر َصْحنِ 

  نمود َکْژدمھا ز ُپر او را خانه
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  نبود َکْژدم آن خود و ِسْحر دم از

  نيُچن َصد ديَ ِنمایم جادو که چون

  ن؟يجادوآفر دستان بود چون

  َقرن َقرنْ  زداني ِسْحر از Qَجَرم

  َپْھن رْ يز َزنْ  چون افتادند اندر

  ُغOم و بودند بنده ساحراِنشان

  دام به َصْعوه چون افتادند اندر

  َحOل ِسْحر نيبب قرآن، بخوان نيھ

  َکاْلِجبال یَمکْرھا یسرنگون

  لين یسو ميَ کآ فرعون ميَ نِ  من

  ليخل چون من رومیم آتش یسو

  نيَمع ماءِ  آن ھست آتش، ستين

  نيآتش آب مکر از دگر وآن

  جوازخوش رسول آن گفت نکو بس

  نماز و َصْوم از ِبه عقلت یاذره

  َعَرض دو نيا جوھرست، عقلت زانک

  ُمْفَتَرض شد آن ليَتکم در دو نيا

  را نهييآ آن مر باشد جO تا

  را نهيس طاعت ز ديآ صفا که

  فاسدست ُبنْ  از نهييآ گر کيل

  دست به آرد باز ريد را او َقليْ صَ 

  است َمْغِرس خوش که نهييآ نيگز وان

  است بس را آن یگر قليْ صَ  یکاند



Program # 536 

  

 ���� تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 نبود ِبُنوِرI ْنُظريَ  ار مؤمن

  نمود؟ چون نهبرھ را مؤمن بيغ

  یُبد ِبناِرI ْنُظريَ  تو که چون

  یبد از ینديد وا را یکوين

  

  ٢ هيآ ُملک،) ٧۶ (سوره م،يکر قرآن

ُكمْ  لَِيْبلَُوُكم...  Mاَْحَسنُ  اَي  ًOَعَم...  

  

  یفارس ترجمه

 …ديتر کردار ونک شما  نيکدام که را شما ديآزما تا…

  

  یسيانگل ترجمه

…That He may try which of you is "good" in deed... 
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 شروع موQنا شمس وانيد از ١٧٨٨ شماره لغز با را حضور گنج امروز برنامه یپرس احوال و سOم با
  .کنميم

  راجعون هيال انا برند یم کشانت کش نک                     ارغنون و ارغوان در اجل از یزيگر یک تا

 موQنا منظور و مرگ اي مرگ روز یعني اجل ؟یزيگر یم مرگ از تو یک تا که ديگويم موQنا پس
 از تن لحاظ به ما. ستين یزندگ و است تولد مرگ عکس ميفتگ بارھا که طور ھمان و است تن مرگ
 ميدان ینم ما که است نيا نشانه مرگ از ترس نيا و ميريم یم تن به ھم روز کي و ميشو یم متولد مادر

 و ميھست خدا جنس از ما کند یم اشاره موQنا دوم مصرع در که طور ھمان. ميھست یزندگ جنس از که
 اصO یزندگ. ستين تن مرگ یزندگ عکس و ميھست یزندگ یسو از ما یعني. ميگرد یبرم او یسو به

 است، یذھن من ديد نيا م،يھست یمردن ما که نيا و ميھست یزندگ جنس از ما نيبنابرا پس. ندارد عکس
 جنس از که ھم را ما نيبنابرا. نديب یم جسم را زيچ ھمه و دارد یجسم یاريھوش که است ذھن ديد

 آن از بعد که یاعمال و ديد طرز نيا که دھديم حيتوض ما به امروز موQنا و نديب یم جسم م،يھست یزندگ
 ختنيگر معادل عبارت نيا ؟یزيگر یم اجل از است، زمان یک ،یک تا ديگو یم. ھستند اشتباه ند،يآ یم

 مصرع در. ندهيآ به است، واضح ؟یزيگر یم کجا. است یزندگ و خدا لحظه نيا. ھست ھم لحظه نيا از
 از موQنا منظور و است قرمز گل ارغوان و ساز یعني ارغنون. ارغنون و ارغوان در ديگو یم اول

 فرض. است ذھن ساز جا نيا در ارغنون و ديآ یم ايدن نيا از اي ذھن از که ستيشراب ارغنون و ارغوان
 مثO است، تيھو ھم یذھن من با که افتديب فکر نيا به که نيا یجا به رد،يگ یم دلش که نفر کي ديکن
 یخوش یکم شود، یم داده گوش یذھن من لهيوس به که یقيموس نيا. بنوشد ھم شراب و بزند ساز کي
 لهيوس به که شود یم ذھن شOق شدن فراموش موجب باشد، آن ھمراه ھم شراب اگر و کند یم جاديا

 و یبزن ساز یخواھ یم یک تا  سدپر یم و کند یم استفاده ليتمث از واقع در. ديآ یم ديپد یذھن یفکرھا
 زنده از اي حضور به شدن زنده از و لحظه نيا از یخواھ یم یک تا که است نيا معادل ؟یبنوش شراب
 از که یبنوش را یشراب و یبزن را ذھن ساز و یبرو ذھن به و یزيبگر لحظه نيا یيکتاي یفضا به شدن

 را ذھن فعO بنوازد، ھم یساز و بخورد یالکل مشروب یکس اگر که طور ھمان و د؟يآ یم جھان
 رفتن باQ  یجا به که است نيا اش نهيھز و بپردازد، کار نيا یبرا یا نهيھز ديبا یول کند، یم فراموش

 اي یوانيح یاريھوش به باQست، در که برود، حضور یاريھوش سمت به که نيا عوض د،يآ یم نييپا
 برد یم نييپا به را ما یذھن من ساز و آھنگ به کردن گوش و مشروب البته که برود یدرخت یاريھوش

 ھمان و د؟يبکن را کار نيا ديخواھ یم یک تا. ديبپرداز ديبا نهيھز. ستين درست کار نيا. باQ به نه و
 و گذشته واقع در یشناخت روان زمان. کند یم کار یشناخت روان زمان با یذھن من ديدان یم که طور

. است ندهيآ به رفتن یبرا ما ريناپذ انيپا و وقفه یب کوشش یشناخت روان مانز از منظور و است ندهيآ
 یم پوشانده یجسم یاريھوش و من لهيوس به لحظه نيا. ميباش آگاه ميتوان ینم لحظه نيا به که نيا یبرا

 یبيعج شوق و شور یذھن من. ميورز یم اصرار کار نيا در و مينيب یم ندهيآ در را یزندگ ما و شود
 و شور و حرص و اصرار نيا با که تو که دھد یم نشان ما به امروز موQنا و دارد ندهيآ به رفتن یابر
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 عجله قدر نيا چرا پس مرگ، به شود؟ یم ختم کجا به عاقبت یدانيم ايآ ،یبرو ندهيآ به یخواھ یم شوق
   ؟یدار

 تيب نيا در. خدا یسو به ا؟کج برند، یم و اند گرفته را تو یعني برند، یم کشانت کش. نکيا یعني نک
 که کند یم ديتاک پس. ميگرد یم بر او یسو به و ميھست خدا جنس از ما که کند یم اشاره قرآن هيآ کي به

 ینم خدا م،يستين یمردن م،يھست خدا جنس از م،يھست یزندگ جنس از ما. ماست انتظار در ندهيآ در مرگ
 مشکل ما یبرا م،يا آورده دست به که یجھان نيا یزھايچ از استفاده ترس با چون نترس، مرگ از. رديم
 مرگ از ترس ھا ترس ھمه مادر و است مانع ترس شود، یم ممکن ريغ مواقع از یبرخ در یحت و

 یبرا که حوادث تمام که ديگو یم یول. ترسد یم مرگ از دارد که  یجسم یاريھوش با یذھن من . است
 با موQنا که ھست یفيظر اريبس یمعن کي جا نيا در. کشند یم سمت آن به را تو افتد، یم اتفاق تو

 با و اصل با کند، ینم صحبت یذھن من با کند، ینم صحبت تن نيا با یعني کند، یم صحبت یاريھوش
 که ميا گفته بارھا. کند یم صحبت است، دهيچسب یجھان نيا یزھايچ به و آمده سو گريد از که شما جوھر

 جسم نيا است، تييخدا ھمان که یاريھوش نيا ھست، یاريھوش ما با م،يشو یم متولد مادر از یوقت ما
 که ھم ما ست،ين جسم جنس از یعني است، فرم یب یاريھوش جنس از یزندگ و خدا چون. سازد یم را
 یابد یزندگ یعني است، تيابد و تينھا یب جنس از خدا.  ميفرم یب یاريھوش م،يھست جنس ھمان از

 خدا جنس از ما (راجعون هيال انا و D انا اصطOح نيا موQنا البته. ميھست جنس ھمان زا ھم ما پس است،
 ديگو یم بلکه برد، ینم کار به مرگ از بعد اي مرگ روز یبرا را) ميگرد یبازم او یسو به و ميھست
 و یھست وا جنس از تو که نيا یبرا خداست، یسو به برگشتن موقع لحظه نيھم. ميبرگرد ديبا اQن نيھم
  . مرگ موقع نه

 یم ارائه را یيھا هيتوص مراقبه، نيا ضمن در و کند یم شنھاديپ را مراقبه ینوع شما به موQنا امروز
 ديکن فرض ، د،يستيبا عقب و ديبکش کنار حضور یاريھوش صورت به که است شکل نيا به مراقبه. کند
 در.  اند گذاشته جا آن در ھم را شما ليوسا و دان گذاشته نيچوب مرکب کي در را شما و ديا مرده شما که

 و ريشمش مانند یو یشخص ليوسا و گذاشتند یم نيچوب مرکب در مرد، یم که را یکس ميقد یھا زمان
 و رديبم یشخص ديکن فرض. کند یم اشاره نيگ نقره نيز به جا نيا. گذاشتند یم یو کنار در ھم را... 
 ھم را انگشترش بگذارند، ھم طO سکه یتعداد بگذارند، شکنار در ھم را او بنز مرسدس چييسو

 د؟يکن ینم صحبت کار یانتھا و عاقبت از شما مگر ديگو یم. است مراقبه و شنيتيمد یبرا نيا. بگذارند
 دهيکش دراز شما تن آنجا در خوب. است یموثر اريبس مراقبه نيا و کن نگاه و بکش عقب اQن خوب
 راجع ديبخواھ شما اگر ند؟يبگو چه شما درباره مردم ديخواھ یم. ديکن یم اهنگ باQ از شما خود و است

 چطور ھا بهيغر کرد؟ خواھند صحبت چگونه شما فرزندان گفت؟ ديخواھ چه د،يکن صحبت خودتان به
 با مشاجره و بحش مثل ديدھ یم انجام اQن که یيکارھا که ديکن توجه طور نيھم و کرد؟ خواھند صحبت

 انجام ديتوان ینم گريد جا آن در را کارھا نيا ،...یباز حقه در تعمق اي ھا آن کردن خرهمس گران،يد
 نيا از و ميبرگرد او یسو به اQن نيھم که دھد یم را یداريب و یآگاھ نيا ما به  مراقبه نيا. ديبدھ

 چون م،يردک ینم م،يداشت حضور نکيع اگر که ميکن یم یکار چه که ميشو آگاه و ميبردار دست کارھا
 نيا در ما که کند یم اشاره موضوع نيا به طور نيھم. ديکن یم نگاه خود مرده به حضور نکيع با شما
 کش نک. ميشو یم داده سوق او یسو به ھمواره یاريھوش صورت به حوادث یايدن نيا در و تن
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 یسو به لگد و مشت با و اجبار با را ما و اند گرفته را ما قهي حوادث حاQ نيھم یعني برند یم کشانت
 یم کشانت کش نک. ميبرو خدا یسو به خود یپا با و داوطلبانه و ميشو آگاه که نيا مگر برند، یم خدا
 جھان نيا به که یاريھوش پس. یبرگرد او یسو به اQن نيھم ديبا و یھست خدا جنس از تو چون برند

 پخته یزندگ توسط یمدت از پس چسبد، یم یجھان نيا یزھايچ به نارس و کال وهيم کي مانند و ديآ یم
 نيا با چون ماست، حضور ھمان که نديبچ را شده باز رز گل اي دهيرس وهيم خواھد یم یزندگ. شود یم

 با را آن ميتوان ینم ما. است جھان نيا به برکت و عشق ،یاريھوش پخش حضور کار. دارد کار حضور
 به ايدن در زھايچ ھمه که است گفته ما به موQنا بارھا یول چرا، که ميکن استدQل و ميريبگ اندازه ذھنمان

 مرگ فقط مرگ. ميزيگر یم مرگ از و لحظه نيا از زهيست و مقاومت با ما. دارند اجياحت یانرژ نيا
 یم مقاومت ھست که چه آن به چگونه و ميا افتاده تله به چگونه ما که است نيا  یيشناسا و ستين یجسم

 یجد را ھا آن و ديکن یم توجه حوادث به شما یوقت. ميزيگر یم) جھان (ارغنون و ارغوان به و ميکن
. ديزن یم را یذھن من ساز شما د،يدار یجسم یاريھوش چون د،يريگ یم یجد را ھا حرف د،يريگ یم

 من ساز نيا. ميھست ،یمنف یھا واکنش مخصوصا واکنش، به معتاد ما. است یذھن من ساز یواکنش ھر
  یخواھ ینم ايآ ؟یبزن را ساز نيا یخواھ یم یک تا که ديگويم تيب نيا تر ساده عبارت به. است یذھن
  ؟یبنواز یبھتر ساز

  :است بقره سوره ١۵۶ هيآ م،يکرد صحبت آن به راجع که یا هيآ

  . "راجعون هيال انا و D انا... " 

  ."ميگرد یم باز او یسو به و م،ييخدا از ما... " 

  .اQن نيھم بلکه مرگ، موقع نه م،يگرد یم باز او یسو به و ميتھس یزندگ جنس از ما

  

  راجعون هيال انا دميگو                                    ارغنون چون عدم گردم عدم پس

 شما د؟يکن یم انتخاب نواختن یبرا را کي کدام شما . یذھن من ساز و عدم ساز: ميدار ساز نوع دو ما
 جنس از. ميشناس یم را جسم فقط ما ،"جسم نه "یعني عدم. ديشو فرم یب یاريشھو و عدم جنس از ديبا

 آھنگ شما صورت نيا در. شود نواخته ساز کي مانند عدم نيا تا  ديبشو فرم یب یاريھوش یعني خدا،
 یشاد آھنگ شما. است عدم ارغنون ھمان نيا. ديزن یم تيخOق و لطافت ،یزندگ برکت ،یشاد عشق،

 یم آن به یذھن من با ما که ارغنون گريد نوع. جوشد یم شما درون از که نواخت ديواھخ را سبب یب
  .نوازد یم را حوادث ليدل از درست شناخت عدم و تيمسوول عدم حس مOمت، آھنگ م،يزيگر

 را حوادث ذھن. ھستند ناگوار یذھن من یبرا حوادث. کند یم اشاره المنون بير به موQنا گريد یجا در
 و متعلقات که آنچه. کند یم ميتقس خوب و بد به را ھا آن و کند یم یبند طبقه ريتفس و قضاوت قيطر از
 بد کند، یم کم را ھا آن که آنچه و است خوب کند، یم اديز را ما پول جمله از ما یھا یشدگ تيھو ھم

 است، بد نيا: دارد را آھنگ نيھم نوازد یم یذھن من که یساز. است یجسم یاريھوش ھمان نيا. است



Program # 536 

 نيا یوقت. است بوده آن مسبب و مقصر شخص فOن و است بد داديرو فOن مثO. است خوب یکي آن
 یم یخوشبخت و تيامن حس و یزندگ و تيھو متعلقاتش ھمه و جھان از ذھن شود، یم نواخته آھنگ
 ساز ھا نيا. دنيب یم جسم صورت به را زيچ ھمه چون. ھستم یکس چه من که پرسد یم آنھا از. خواھد

  .است اشتباه نيا د؟يکن فرار آنھا به ديخواھ یم یک تا ھستند، یذھن من

 یم که یاتفاق به شما و است یشاد لحظه نيا که ديد ديخواھ د،يبشو لحظه نيا یيکتاي یفضا شما اگر
 ینذھ من د،يدھ یم نشان مقاومت که نيا محض به. ديدھ ینم نشان مقاومت ھست، که آنچه یعني افتد،

. ديھست اريھوش لحظه نيا در و ديکن ینم را کار نيا شما اما. شود یم نواخته آن ساز و شود یم درست
 جنس از چون د،يشو یم زنده خدا به یحس و ینيع صورت به شما شود، یم نواخته عدم ساز که یوقت
  .ديھست او

  : کند یم کمک غزل فھم به که خوانم یم شما یبرا یمثنو از تيب چند

  ٣٨٣٧ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یومول

  او بر برافشانم جان کوبان یپا                          رو دوست آن من خون زديبر گر

 یذھن من خون ختنير. زديبر را یذھن من خون یعني من خون زديبر. است یزندگ و خدا ھمان رو خوب
 عادات شما. شود یم ختهير ینذھ من خون یيشناسا با. است کيتار اتاق کي کردن روشن مثل درست

. جاست یب ھا آن حمل که ديشو یم متوجه که چرا د،يانداز یم را ھا آن و ديکن یم یيشناسا را خود بد
 آن اگر. بود دينخواھ آن انداختن به قادر د،ينشناس اگر. ديانداز یم را آن و ديشناس یم را خود رنجش شما

 را کار نيا ما. کرد خواھم را کار نيا کوبانيپا و شاناف دست من زد،يبر را یذھن من خون رو دوست
 یعني م،يشو ینم ميتسل. ميکن یم مقاومت ما شود، کم ما متعلقات و ديايب شيپ یا حادثه که نيھم. ميکن ینم

 نيا اتفاق رشيپذ ميتسل. ميبرسان صفر به را مقاومت دادھايرو مقابل در ديبا. ميريپذ ینم شرط و ديق بدون
 که یمعن نيا به. ديدھ یم انجام را یيشناسا نيا رقصان و کوبانيپا شما و است قضاوت از قبل لحظه
 نديآ یم وجود به که یيزھايچ از که است سريم یزمان کار نيا. ديکن یم شرکت خلقت رقص در شما

 در نکوبايپا ديتوان ینم و ديافت یم ريگ د،يببند دل آن به و ديبچسب یزيچ به که نيھم.دينخواھ یزندگ
 یم اتفاق شما در زھايچ و ديھست عدم و یاريھوش جنس از شما یعني بستن دل. ديکن شرکت خلقت رقص
 که یيزھايچ د،يبند یم است جھان نيا در که یيزھايچ به نخ با و ديدار یبرم را یاريھوش شما اما افتند،

 به فکر کي صورت به ميھمفا نيا. ديآور یم در مفھوم کي صورت به را ھا آن شما و ھستند رونيب در
 یم وجود به دادھايرو که ديد ديخواھ د،يباش عدم جنس از و ديباش آزاد شما که یوقت . شوند یم هيارا شما

 کند یم مقاومت و زهيست دائما که یکس. ديدار شرکت رقص نيا در کوبانيپا ھم شما و رقصند یم و نديآ
  .ندارد دنيرقص یيتوانا

  ستيندگيپا یزندگ نيز رھم چون                           است یزندگ در من مرگ آزمودم

 زنده لحظه نيا در. ميھست یابد لحظه نيا جنس از ما که نيا حس یعني. یجاودانگ حس یعني یندگيپا
 کرده امتحان من که ديگو یم. است یندگيپا آن نام و است یابد لحظه نيا. ميدار تينھا یب شهير و ميھست
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 یم یزندگ مردم که را چه آن. است مرگ ھمان نيا شوم، یم تيھو ھم یجھان نيا یزھايچ با یوقت. ام
 من بار نکبت یزندگ نيا از اگر. ام کرده امتحان بار نيچند من که ديگو یم. است مرگ ھمان نامند،

  .است واضح. است یجاودانگ ھمان نيا برھم، یذھن

  : است نيا اش ترجمه. است حOج منصور از اقتباس که اورد یم یعرب تيب چند موQنا اتياب نيا از پس

  ٣٨٣٩ تيب ترجمه سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  .»ديآ یم ديپد یزندگ یپ یزندگ من، کشتن در یراست! نيراست دوستان یا مرا، ديِبکُش مرا، ديِبُکش«

  . است یعرب اتياب یفارس ترجمه نيا که ديکن توجه

 کنم یيشناسا و اندازميب را ميھا درد و ھا رنجش من ديکن کمک و ديبشو یيشناسا سبب یعني مرا ديبکش
 یم من و زھاستيچ نيا به من حواس تمام که نيا. ستين یزندگ ام، بسته دل آن به که چه آن در که

 دوستان. ستين یزندگ نيا ببرم، لذت دارم که چه آن از و کنم یزندگ من که گذارد ینم ترس نيا و ترسم
 و دارند یذھن من خودشان که یکسان نه ھستند بزرگان ريسا و یفردوس موQنا، ما ماداعت مورد و نيراست

  .شود یم شتريب و شتريب ما در یزندگ ،یذھن من مردن پله پله با یراست به. خواھند یم یزيچ ما از

   :ديگو یم. ميدار ھم غزل دوازدھم تيب در امروز

  

  تو سوز در و توبه در تو؟ روز تا یشب ھرگز

  اَلمنون بَ يْ رَ  خالق از تو؟ مھراندوز ودهناب

 یاندوز مھر ،یکن یاندوز مھر که نيا در.  یا نگذرانده سوز و توبه در را شب کي حال به تا تو یعني
 مانند. ديا یم دست به ميتسل و رشيپذ از عشق و مھر هيسرما افزودن. حضور هيسرما کردن اديز یعني
   ذھن. شود یم اديز ما در عشق و مھر ھا رنجش انداختن با. ميکن یم رهيذخ پول بانک در که است نيا

 آن با و داند یم ناگوار دھند، یم سوق حضور سمت به را ما و ديآ یم شيپ ما یبرا که را یحوادث تمام
 یعني توبه آورد؟ یم وجود به شما یبرا خدا را حوادث نيا تمام که ديدان یم شما ايآ. کند یم زهيست ھا

 و اندازميب را آن خواھم یم من و دردزاست و یشدگ تيھو ھم من یخو نيا و عادت نيا که نيا یيشناسا
 ھر و است تله مثل تيطاووس م،يداشت قبل یھا ھفته در. است انداخته ريگ مرا زيچ نيا که نيا.برگردم

 تله و افتد یم آن در شکار که یا تله مانند. اندازد یم ريگ را تو شد، تو مال یکن یم فکر که را یزيچ
  . کند یم شکار چرا که داند ینم

  

  ٣٨۴٠ تيب ترجمه سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
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 یارزان من بر را دارتيد و. کن جذب شيخو یسو به را روحم ندهيپا جان یا رخسار، روشن یا«
 .»دار

 جان یا ديگو یم. ديدار خدا با را ازين و راز و دعا نيھم ھم شما. کند یم صحبت یزندگ با و خدا با
 جا نيا از مرا. است جھان جذب اQن. کن جذب خود یسو به مرا یاريھوش نيا تو ،یيروشنا یا و ندهيپا

 یم لحظه نيا یسو به د،يزيبگر لحظه نيا از که نيا یجا به و ديدھ یم تيرضا داوطلبانه شما. بکن
 انيپا که ميآور یم ادي به یوقت. است جھان نيا به دنيچسب و قضاوت و مقاومت کردن کم معادل که ديرو

 حس مرگ روز در تا ميستيبا که نيا یجا به م،يکن یم نگاه روز آن به مراقبه با است، مرگ هيقض نيا
 ینيبب روز کي و یزيبگر لحظه نيا از و یبکن صبر روز آن تا تو اگر که ھست غزل در. ميبکن خبط

 یم ما که یوقت. یخور ھا حسرت رفته از و یخور ھا ضربت روز آن در ،یا دهيرس خط یانتھا به که
 مرگ روز در چون است؛ بوده ما با ھمواره م،يخواست یم شهيھم که را چه آن که ميشو متوجه ميريم

 ناگھان و شود یم آزاد ما در یاريھوش و شوند یم یمتOش ھا یشدگ تيھو ھم و باورھا و فکرھا ھمه
 غفلت ما و ميبرس حضور به مرگ از قبل ارانهيھوش ما که بود قرار داد،يب داد یا که ميشو یم متوجه

 ھم و مينچسب سفت یجھان نيا یزھايچ به. ميبرگرد سوز و توبه با حاQ نيھم است بھتر پس. ميکرد
 چه و ميا کرده مقاومت حال به تا ما. کند زنده خود به را ما بتواند یزندگ تا ميکن رھا را ھا یشدگ تيھو
  !ميا داده دست از را یيزھايچ

 یخور ھاحسرت رفته وز یخور ھاضربت امروز

  سکونیب سست نيد زان ،یسرسر اعتقاد زان

 ینيد و یزندگ با یھمکار عدم و نکردن عمل و رفتنيپذ یسرسر را ھا صحبت نيا یعني یسرسر اعتقاد
 یکس یعني" سکون یب سست. "کند یم اشاره " روان ساکن "به مرتب موQنا. ندارد سکون و حضور که
 و است واکنش کارش که دارد یذھن من فقط ندارد، وجود یواکنش یب و وسکون حضور حالت او در که

  . نديب یم واکنش در را یزندگ

  . کن یارزان من به را دارتيد و کن جذب خود به مرا که ديگو یم خOصه

  ٣٨۴١ تيب ترجمه سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 بگذار بگذرد، چشمم یرو از بخواھد اگر کند، یم ابکب را درونم او مھر که است یمعشوق مرا«
   .»بگذرد

 با و ميکن یم کم را مقاومت م،يبرو ندهيآ به و ميزيبگر اجل از لحظه ھر که نيا یجا به یعني تيب نيا
 حضور یيشناسا حداقل مستلزم کار نيا. ميبرگرد آن به شدن زنده و لحظه نيا سمت به گداز و سوز
 یپا یرو و ديباش شده زنده ديبا شما یدرصد کي پس. ستين یجسم یاريوشھ حضور یاريھوش. است
 نيا و سوزاند یم را درونم یمھر یعني. ديستينا جھان نيا یھا رکيد یرو فقط. ديباش شده قائم خود
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 پا ريز را یذھن من ديد یآگاھ و یاريھوش نيا اگر و خداست کشش و عOقه و مھر سوزش سوزش،
  .بگذرد و بگذارد چشمم بر اپ. حاضرم من بگذارد،

  .است حOج منصور از اقتباس اتياب نيا

  
 ٣٨۴٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 شودیم پران چو دلبر آن یبو

  شودیم رانيح جمله زبانھا آن

 عشق که نيھم. شوند یم رانيح شناسند، یم را بو نيا که یکسان شود، یم پران دلبر یبو که یوقت
 ینم را بو نيا که یکسان. شناسند یم را بو نيا که یکسان البته شوند، یم گوش ھمه کند، یم صحبت

  .کنند زهيست آن با که است ممکن اسند،شن

 دنيرس یبرا کند یم پله را لحظه نيا که یطور به دارد، ندهيآ با ريناپذ انيپا و وقفه یب اشتغال یذھن من
 من اي. است غلط نيا که نديب یم ندهيآ در داديرو کي اي ندهيآ در را یزندگ که چرا نده،يآ در یزيچ به

 در یزندگ و است ندهيآ در که چه آن به گذارد ینم که یمانع ند،يب یم عمان شکل به را لحظه نيا یذھن
  .ھستند توھم ھمه ھا نيا برسد، است آن

 گذرا یزھايچ نيا به را خود دل شما اگر. است گذر حال در زيچ ھمه که کند یم انيب امروز موQنا
 یم خدا نديفرآ نيا با. ديکش ديخواھ درد شما ھستند، ھا آن بردن نيب از حال در حوادث چون د،يببند

 آن یماندگار است ممکن صورت آن در. ديببند دل او به و دينبند دل گذرا یزھايچ به شما که خواھد
  .بروند نيب از رتريد و شود شتريب ھم زھايچ

 مثO. ديکن کنترل را یزيچ ديبخواھ شما که است نيا مثل درست. ھست ھم رييتغ مانع قھر و زهيست ديد
 ھم یذھن من. کند یم لج شما کار نيا با شما فرزند. ديدھ یم رييتغ یبرا وقت ھفته کي فرزندتان به شما
 در ما که ھست ھم بھبود ضد و رييتغ ضد یذھن من یکارھا نيا و زهيست و قھر ديد نيا. است طور نيھم

  . ميھست آن یيشناسا حال

 خطاب در آمد در دلبر کنم بس

  وابِبالصB  اَْعلَمْ  وI شو گوش

 من وجود اعماق از یزندگ و حضور آن یعني. آمد سخن به دلبر چون کنم، ینم صحبت من که ديگو یم
 گريد یذھن من که یمعن نيبد شوم یم گوش ھمه من پس. کند صحبت خواھد یم و آمد باQ و ديجوش

  . شد ساکت
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 مقاومت ھمه نيا که ستھا آن از یزندگ توقع و یجھان نيا یزھايچ با شدن تيھو ھم اثر در یذھن من
 یبرا قضاوت. است قضاوت ما یھا حرف شتريب که ديدان یم شما. کند یم قضاوت و دھد یم نشان
 قضاوت را ھا آن و  ميکن یم سهيمقا خود با را گرانيد. شود اضافه ما به بتواند که است یزيچ یيشناسا

 رھا را قضاوت بتواند یکس اگر. نه اي ميريگ یم قرار یباQتر گاهيجا در سهيمقا نيا در مينيبب تا ميکن یم
  .شود یم آزاد او در یاريھوش کل کند،

 با محکم که را یيزھايچ د،يدھ انجام است، گذاشته شما یپا شيپ موQنا امروز که را یا مراقبه شما اگر
 چنگ از را یزيچ یزندگ یوقت نيبنابرا. شود یم شل شما چنگ و ديکن یم رھا یقدر د،يا دهيچسب چنگ

 یوقت اما. ديکن یم یھمکار یزندگ با و ديکن یم باز را خود چنگ بلکه ديکن ینم ناله آورد، یدرم شما
  .ديھست تيھو ھم یعني د،يا دهيچسب را یزيچ سفت

 در شود یم سبب کار نيا. رنديگ یم یجد را یفکر ھر و ھستند تيھو ھم فکرھا با افراد از یبرخ
 دست از را زھايچ نيا مبادا که ترسند یم حوادث ديتھد از. شوند گم ھا آن از یناش یدردھا و فکرھا
  . اورندين دست به را زھايچ آن اي بدھند

 او که چه آن یعني. است داناتر صواب به او که چرا د،يباش گوش ھمه کند، یم صحبت خدا یوقت پس
  .ديگو یم یذھن من عقل که چه آن نه است درست ديگو یم) حضور(

 نيا ميتوان یم پس. ديشناخت را آن از حاصل یانرژ و ارغنون شما اکنون. ميگرد یم رب غزل به حال
 ما که مينيبب. اند شده جمع ھم مردم. اند گذاشته یکنار در را ما جسد. ميا مرده ما. ميکن شروع را مراقبه

 از یبعض ميانبتو تا دھد یم ینشيب ما به یول است تجسم کي فقط نيا. ميبدھ انجام ميتوان یم یکار چه
  .ميکن ترک را کارھا

  !ھا؟دندانه با قفل تو ھاخانه بر یزن یک تا

  زبون کردت اجل دام ھا؟دانه ینيچ چند تا

 یم هيسا که ھست ھم کنگره ليتمث دندانه. است زدن محکم قفل ليتمث زدن خانه به دار دندانه محکم قفل
 حضور ھمان که لحظه نيا به و ديا کرده درست هيسا و ديا ستادهيا یزندگ ديخورش مقابل در یعني اندازد،
 یخواھ یم چون ،یبند یم محکم است حضور که را خود خانه در لحظه نيا یعني. ديزن یم قفل است،

. یکن یم مقاومت پس. ستين دھد یم نشان تو ذھن و یخواھ یم تو که یزيچ آن دانه نيا اما. ینيبچ دانه
  .توست حضور خانه قفل هيسا نيا. شود یم دجايا هيسا شما مقاومت و زهيست با

 متوجه چرا و یبدھ ادامه یخواھ یم یک تا که ميپرس یم خود از ميکن یم نگاه خود به که یحال در
 ادامه را کار نيا گور لب تا ديبا ما ايآ است؟ کرده پست و زبون را تو اجل دام که یدان یم تو ايآ ؟یستين

  م؟يزنب محکم قفل خود خانه به و ميبدھ

 گريد شود، کدر و ميبزن رنگ آن به یوقت. دھد یم عبور خود از را نور که ديريبگ نظر در را یا شهيش
 یاندک با. شود یم رد ما از نور م،يھست یمواز یزندگ با که یوقت تا ھم ما. دھد ینم عبور را نور
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 نور م،يکن مقاومت شتريب ھرچه. ميشو یم نور عبور مانع لحظه، نيا در جسم فقط دنيد و مقاومت
 با شما. شماست حضور قفل ھمان هيسا نيا. شود یم جاديا یشتريب هيسا و کند یم عبور ما از یکمتر

 ديکن مقاومت شتريب ديبا د،يخواھ یم بزرگتر قفل اگر. ديکن یم جمع را لحظه نيا یيکتاي یفضا کار نيا
  .ميکن یم را کار نيا ما که

 و زهيست ديبا م،يا افتاده ريگ یاريھوش عنوان به ما یعني. ديھست اجل دام در که دينيبب را نيا ديبا شما
 ما به کرده، محاصره را ما که یا تله و دام نيا. ميبرو یيکتاي یفضا یسو به و ميبگذار کنار را مقاومت

 با. کنند حرکت توانند ینم افراد از یاريبس که نيا کما دھد، ینم را خوردن تکان و حرکت اجازه
 نيزم به حاQ و ميستين حرکت به قادر و ميا افتاده ريگ دردھا نيا در و ميا کرده جاديا درد اريبس ومتمقا
 ميتوان یم. ميشو داريب که نيا مگر است، سخت اريبس یگرفتار نيا از آمدن در. مييگو یم ناسزا زمان و

 شکل نيھم به اگر. ميبرو ميخواھ یم کجا به یمنگ و یجيگ نيا با که ميبپرس خود از و ميدھ انجام مراقبه
 به و ميباش دهيرس حضور به که نيا بدون ميشو یم ريسراز قبر شکاف در یروز باQخره م،يبدھ ادامه

  .ميباش کرده عمل یزندگ منظور

  نينش نيچوب مرکب بر ن،يگ نقره نيز و اسب شد

  دون یايدن نيا دستان نيبب نه، جنازه بر نيز

 کجاست؟ تو بنز مرسدس کجاست؟ تو مرکب و اسب حاQ. نيبب اQن را دون یايدن نيا افسانه و بيفر
 و کردند یم نييتز نقره با را آن نيز وزرا و شاھان مثل ثروتمند افراد و شدند یم سوار اسب مردم ميقد
 و یويدن مقام بزرگ، یھا خانه مدل، نيآخر لياتومب ثروتمندان ھم اQن. کردند یم افتخار کار نيا به

  کجاست؟ شما متعلقات. ديا مرده که ديکن فکر و ديبکش عقب یا لحظه. دارند پول از پر یبانک حساب
Qميقد. شماست جنازه یرو نيگ نقره نيز نيا که ديکن تجسم و ديکن تصور نيچوب مرکب یرو را خود حا 

 بنز سدسمر چييسو شما حاQ گذاشتند، یم او کنار در را یو سپر و ريشمش مثل یمتوف یشخص لوازم
 یھا سال تمام که دينيب یم د؟ينيب یم را دون یايدن نيا بيفر ايآ. ديکن تجسم خود جسد کنار در را خود
 شما قبر سنگ یرو بر شما مرگ و تولد سال نيب رهيت خط کي صورت به گريد یساعات تا شما عمر
 کند؟ یم جاديا شما رد یرييتغ چه نشيب نيا ديدار سال چھل یس–و ديھست زنده که اQن. شود یم حک
 یباQ مقامات در که یدوستان نيا از. دينخواھ تيھو... و طO و خانه و لياتومب نيا از گريد شما پس
 تيھو و یزندگ د،يکن یم افتخار ھا آن به و دينيب یم جسم صورت به را ھا آن وشما ھستند یويدن

 رونيب یايدن در را یزندگ و ميدار یجسم یاريھوش ما که است یمعن نيا به تيب نيا در دستان. دينخواھ
  م؟يشو یم داريب بيفر نيا از و خواب نيا از یک. ميدار توقع زھايچ از و گرانيد از. ميکن یم جستجو

 متعلقاتم از توانم یم و ھستم زنده که اQن ديبگو یکس است ممکن. کن نگاه آخر روز به ديگو یم موQنا
 کار نيا با شما. است یمصنوع نيا. شود تر بزرگ من" من "تا مدھ یم پز ھا آن به پس رم،يبگ تيھو

  .ديستين متوجه اما ديھست درد از پر شما. ديپوشان یم را یزندگ بلکه ديکن ینم یزندگ
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 یم ادامه مراقبه به که یحال در شمارد، یم بر را ما بد عادات و صفات کي به کي موQنا ادامه در
  . ميدھ

  

  کفن اندر شو ميتسل رھن،يپ و قبا برکن

  خون و خاک اندر شو ساکن چمن، و باغ از شو رونيب

Qیوقت ما. ايب رونيب ذھن از یعني. اوريب رونيب یاريھوش تن از را یذھن من راھنيپ یشد متوجه که حا 
 شده، دهييزا ذھن از که ميشو یم زنده یموقع. ميريم یم پوشش آن در م،يشو یم تيھو ھم جھان با که
 به و شود یم جھان نيا وارد تييخدا صورت به یزندگ و یاريھوش. ميشو قائم یزندگ یپا یرو
 یرو و نديچ یم را آن یزندگ شد، پخته یزندگ توسط که یمدت از پس. چسبد یم یجھان نيا یزھايچ
 آن از پس یزندگ و  شود یم قائم خودش یرو بيترت نيا به یزندگ و خداست نيا. کند یم قائم خود یپا

 ھا آن از و ميھست یجد ھا آن به نسبت و ميا دهيچسب زھايچ به ذھن در که یزمان تا. ودش یم شروع
  .ميشو زنده کفن در لحظه ھر ميتوان یم ما اما است یمردگ نيا م،يکن ینم یزندگ م،يخواھ یم تيھو

 ما که شرط و ديق بدون ،)دارد لحظه نيا که یفرم ھر (است قضاوت از قبل لحظه نيا فرم رشيپذ ميتسل
 یم صفر به را مقاومت شرط و ديق یب رشيپذ. کند یم تييخدا و هياول یاريھوش ھمان جنس از را

 نيا اتفاق ھست، که چه آن است، ھست برابر در مقاومت سازد، یم را یذھن من که چه آن. رساند
 یم ندهيآ رد اي و شماست ذھن در اQن و افتاده اتفاق گذشته در اي دھد یم یرو اQن اي اتفاق. لحظه
 و ديبرسان صفر به را مقاومت د،يآور یم ادي به ذھن در را قبل سال یس اتفاق یوقت. افتديب اتفاق خواھد

  .شود یم برداشته شما از آن رنجش  صورت نيا در. ديريبپذ تماما را اتفاق آن

 خون و کخا. ديشو خون و خاک ساکن و ديبپر رونيب دھد، یم نشان شما به ذھن که یچمن و باغ از
 از سال ده یشخص مثO. ميکن یم ترک را جھان به ادياعت و کشم یم درد ارانهيھوش ما که است یيجا
 حاQ. است کرده بنا رنجش نيا بر را خود تيھو و زده حرف دائما مدت نيا در. است دهيرنج یگريد

 نيا در ھم مردم به که ستين Qزم. اندازديب را رنجش نيا خواھد یم و کرده اشتباه که شود یم متوجه
 سوزد یم یکل به رنجش نيا بيترت نيا به کند، ینم ھم یصحبت گريد مورد نيا در. بدھد حيتوض مورد

 یجد اريبس او یبرا باورھا نيا و است تيھو ھم باور یسر کي با یشخص مثO اي. شود یم تمام و
 رندهيدربرگ که ميھست یجنس از ما چراکه. شد تيھو ھم باورھا با دينبا که شود یم متوجه بعد. ھستند

 درد به ازين. ستين ساده ھا یگرفتار نيا از یآزاد. ميھست خدا جنس از و عدم جنس از باورھاست،
 یعني. است شده هيتشب خون و خاک به دنيکش درد نيا. شود ختهير یھست نيا خون تا  دارد ارانهيھوش

 یم را شما جھان که دينيب یم د،يھست اريھوش اريبس شما. ستين یآسان کار که یزيچ به نسبت مردن
 ديخواھ یم شما زند، یم یحرف یشخص مثO.  است دردناک نيا و ديرو ینم آن دنبال به شما اما کشد،

 دردھا و الگوھا چون. ستين ساده کار نيا. ديکن ینم را کار نيا اما د،يبدھ را او پاسخ و ديشو یعصبان
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 کار نيا با شما و است صبر کار نيا اسم. ديريگ ینم کار به را ھا آن شما اما ند،يآ یم باQ شما در
  . ديزير یم را ھا آن خون و ديکن یم یيشناسا را یذھن من غلط یالگوھا

  

  

  یشد یم خوبان ھمراز ،یزد یم چشمک دهيدزد

  !کنون؟ ھاآن ز نشان کي کو ،یآمد یم زنان دستک

 یم ادي به و ميکن یم نگاه خود مرگ روز به. ميکن یم هنگا خود جسد به و ميھست مراقبه حال در ھنوز
 راز ھم و ميا شده زنده یزندگ به که ميکرد یم تظاھر وار منافق امروز، نيھم یعني ،یروز که ميآور

.  کردن رفتار وار منافق یعني زدن چشمک. ميکن یم عمل آن به و ميخوان یم موQنا م،يا شده عارفان
 را قسمت نيا موQنا مييگو یم اما م،يخوان یم موQنا که گرچه. ميريگ یم راديا ھا انسان ما از یاريبس

 فقط و خوانند یم یسطح را موQنا ھا یبرخ.  بود بھتر گفت، یم گونه نيا را قسمت نيا اگر اي ده،ينفھم
 و نانز دستک را کار نيا و ھستند یقيحق نداريد که بدھند نشان مردم به خواھند یم. دھند یم پز آن به

 باور نيا و است شده روزيپ کند یم فکر که است یذھن من یشاد ،یشاد نيا. دھند یم انجام کنان یشاد
. ھستم یآدم نيچن من که ساخته مردم یبرا خودش از یذھن ريتصو کي. است کرده القا مردم به را

 آن و بماند یباق دتوان یم نشان  کي فقط کارھا؟ آن از ینشان کي کو تو مرگ از پس ديگو یم موQنا
 نيا از را خود کامل طور به ديبا شما. شماست با حضور نيا ھم اQن. شماست ارانهيھوش حضور
 روز آن تا ديگو ینم. برد یم جلو شکل نيا به را مراقبه نيا موQنا نيھم یبرا. ديبدھ نجات مخمصه

 نيھم ديبا کار نيا. ميگرد یم باز او یسو به و ميھست خدا جنس از ما. ینيبب را ھا زيچ نيا تا کن صبر
 منظور به ما دارد؟ یا دهيفا چه کار نيا. ميا مرده درد یاديز مقدار با ذھن در ما. رديبگ صورت اQن
 دييگو یم خود به شما پس. مينکن را کار نيا ما که است نيا یبرا حاتيتوض نيا. ميا نکرده عمل یزندگ

 یگريد شکل به را آن تا کنم ینم عوض را یزيچ پس. ستمين دورو و کنم ینم عمل وار منافق من که
 در مردم نظر که ميبرس نقطه نيا به یروز ديبا ما باQخره. ستين مھم اصO مردم نظر چون بدھم، نشان
 چون ست،ين مھم من یبرا مردم نظر و بدھم انجام را کار فOن خواھم یم من. ستين مھم اصO ما مورد

 آن از و کنم جاديا ريتصو کي مردم ذھن در خواھم ینم من. خواھم ینم یگزند و تيھو مردم فکر از
 کي اي من. رسد یم فرا زود یليخ آخر روز و است مرگ کار عاقبت که چرا. بدوشم ريش یذھن ريتصو

  .نکردم را کار نيا چرا که خورم یم تاسف اي دارم ذات به قائم حضور

  زنخ بستندت امروز زنخ پاکان بر کرده یا

  برون کردندت خانه از اتخانه و اھل و زندفر

 را آخر روز ديتوان یم اتياب نيا با یول ديباش داشته سال ۴٠ تا ٣٠ حاضر حال در شما است ممکن
 شما. پاکان و دهيرس حضور به یھا انسان و عرفا یعني پاکان. کردن مسخره یعني کردن زنخ. ديکن تجسم
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 ذھن ميريم یم ما یوقت. یا شده خاموش تو و اند بسته را تو ھاند امروز اما د،يکرد یم مسخره را پاکان
 تيھو ھم ھا آن با که یيزھايچ تمام. دارد وجود مرگ از قبل لحظه تا ذھن. شود یم خاموش و یمتOش

 انسان مرگ روز در ھستند، مرگ روز تا ،یذھن یھا دانش مثل م،يکن یم افتخار ھا آن به و ميا شده
 کنترل و تيھدا و تيترب را ھا آن که ديگفت یم و ديکرد یم کنترل را ھا آن که یکسان. شود یم خاموش

 نيا شما اگر. کنند یم رونيب را وشما ديبمان خانه آن در شما که دھند ینم اجازه ھم روز کي کنم، یم
. ديننک مسخره را پاکان گريد و ديکن ارياخت سکوت شتريب د،يبزن حرف کمتر است ممکن د،يبدان را مساله
 جسد دور که یکسان ديکن ینيب شيپ ديبتوان ديشا. ديباش تر مھربان فرزندانتان و ھمسر با که است ممکن

 که را یيھا حرف که ديبرسان یحد به را خود حضور ديبتوان ديشا. نديگو یم چه اند، شده جمع شما
  . باشند داشته شما به نسبت یخوب احساس و بزنند د،يدار دوست

  !تو؟ یھالب نيشکّر کو تو؟ یاھشب عشرت کو

  فسون یخواند یم ماه بر یرکيز کز نفس آن کو

 یھا لب آن کجاست؟ ،یداد یم انجام یذھن من با که تو یھا یدار زنده شب و ھا یگذران خوش آن
 یم افسانه ماه بر یحت ھا آن واسطه به که تو یھا یزرنگ آن کو؟ تو یبايز یھا صحبت و نيشکر
 و یدانست یم دانا اريبس را خود تو ؟ ھستند کجا ،یھست باتريز ھم ماه از که یکرد یم ادعا و یخواند

 نيا. ميبشو ساده و ميبردار یزرنگ از دست شود باعث مراقبه نيا ديشا. یکرد یم القمر شق یرکيز در
 شما که است نيا یداريب. نبودند داريپا ھا یشدگ تيھو ھم نيا یعني کو. ندادند یزندگ ما به ھا دادن پز

 یسالگ ده سن به و شود یم بزرگ یکودک که یوقت. کند یم استفاده سو شما از یذھن من که ديباش متوجه
 انيم به فورا یذھن من. است جھان در گسترش حال در یيبايز و یذھن دانش و یجسم لحاظ از رسد، یم
 من م،يآور یم دست به که را ھرچه. کند یم" من من" و کند یم استفاده سو ھا تيموقع نيا از و ديآ یم

 یم ما. است استفاده سو نيا. کند جلب خود به را ھمه توجه خواھد یم و دھد یم نسبت خود به یذھن
 یزندگ ميبدھ اجازه. ميباش داشته زين را جھان در تيخOق و گسترش نيھم و ميشو زنده حضور به ميتوان

  .ستين درد به آغشته صورت نيا در که بکند را کار نيا

 تا یذھن من ديخورش.  شد خواھد یمنتھ درد به و دارد بد یانرژ و من یذھن من اساس بر یگسترش ھر
 یذھن من. کند یم شدن فيضع به شروع آن از بعد اما ،یسالگ 50 حدود تا مثO رود، یم باQ یسن کي

 ماريب من چرا. نکرد اعتراض و دنينال قيطر از جا نيا در. کند یم استفاده سو ھم شدن فيضع در یحت
 شروع کنند؟ ینم فيتعر من از و کنند ینم توجه من به گريد مردم چرا شوم؟ یم ريپ دارم چرا ھستم؟

 مرگ و تولد نيب که دانست یم بود، شده داريب مراقبه نيا قيطر از شخص اگر. کند یم تيشکا به
 که یکار ھر. است آمده ايند نيا به یمنظور چه به که نبوده متوجه اصO او اما است، بوده یفرصت

 نيھم در ارزش اول از. ميشو خود مرگ مانع ميتوان ینم ما و مرد خواھد یروز جسم نيا د،يبکن
 و حضور نيھم بجز بوده، مقدس ما یبرا زيچ ھمه اما. است مقدس که است حضور و است بوده حضور

 مھم ما اصل و جوھر فقط .دھستن عرض ليمسا هيبق و است ارزش و اصل حضور فقط واقع در. تييخدا
  .است
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  !ات؟زهير نان بر و نان بر ات،زهياست و صرفه کو

  سرنگون یشکاف در یا ات؟زهيآو کو و طوق کو

 به صرفه و است قبر یمعن به شکاف. مينگر یم مرگ روز احوال به و ميھست مراقبه حال در ھنوز
 زهيست نيا تمام کجاست؟ سود یبرا زهيست و یيسودجو و صرفه روز آن در. است یيجو سود یمعنا
 زھايچ یذھن من که یمعن نيا به. است بوده زهير نان نيا که ميشو یم متوجه کبارهي اما بود، نان یبرا
 ما قدر چه. ميبر یم) زهير نان (زھايچ آن یکوچک به یپ حضور نگاه با اما ند،يب یم) نان (مھم اريبس را
 آن سر بر که یمسائل که ميشو یم متوجه مراقبه نيا در م؟يکن یم دعوا و جدال کوچک یزھايچ سر بر
 نيا متوجه زودتر اگر. است ارزشمند ما حضور و تييخدا فقط و اند بوده ارزش یب م،يکرد یم جدال ھا

  . ميکن استفاده ميتوانست یم ھم ھا زهير نان از م،يبود شده مساله

 سرنگون حال در یکس یا پرسد یم جا نيا. کردند یم استفاده گوشواره و گردنبند از ھم مردھا ميقد در
   ھستند؟ کجا تو آQت وريز ،یھست نيزم شکاف در شدن

 زنده و ماست با حضور. ميبرس حضور به ميتوان یم ما که است نکته نيا به اشاره غزل نيا اتياب تمام
 ما یعني. است بر انزم ھا آن کردن رھا و ھا یشدگ تيھو ھم یيايشنا. ندارد ازين زمان به آن به شدن

 یمنف اخبار مثل یرونيب کاتيتحر و غلط یھا آموزش اثر در اما ميھست پخته و دهيرس حضور کي
 اخبار دنيشن از است، شده تيھو ھم درد با که یشخص یدردھا. ديا شده دهيکش درد به شما ونيزيتلو
 به قدر نيا ما چرا است؟ درد دنبال به شما در یزيچ چه. شوند یم فعال و رنديگ یم غذا درد و یمنف

 کي. رديگ یم غذا و برد یم لذت درد از ما وجود درد بخش چون م؟يھست بد حوادث از شدن مطلع دنبال
  . مينکن گوش اخبار نيا به اصO که است نيا چاره راه

 و برگشت یبرا وقت چيھ البته. است بھتر د،يباش تر جوان که قدر ھر برنامه نيا به کردن گوش یبرا
 تر پخته افراد که باQ نيسن در و ستين ريد ھا یشدگ تيھو ھم انداختن و شدن یدرون عشق و سوز دچار
 توانند یم تر عيسر است، نداده یخوشبخت ھا آن به ھا آن یھا یشدگ تيھو ھم که اند کرده درک و ھستند

 پز و زھايچ انباشتن و سابقهم به جامعه غلط ماتيتعل تحت که یجوانان با افراد نيا و کنند رھا را ھا آن
 وارد جوانان نيا افکار و کارھا و رفتارھا تمام در تيمن. ھستند متفاوت مشغولند،" من "ساختن و دادن

 اما. ندارند ھم شنوا گوش و شوند یم تيھو ھم درد با ھا آن جهينت در. کند یم جاديا درد و شود یم
 و دھند یم گوش دقت با نيبنابرا. ھستند اشکال دچار که دانند یم و ھستند تجربه یدارا تر مسن افراد
 اديز زمان به ازين که زنديبر را ھا یشدگ تيھو ھم و دردھا عيسر اريبس است ممکن و کنند یم عمل
  .ندارد

  !تو؟ یھایملول آن کو تو؟ یھایفضول آن کو

  ذوفنون یا مکر؟ و فعل در تو یھایُنغول آن کو
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 مھم یھا تيخاص از یکي نيا و گرانيد کار در جا یب دخالت یعني یفضول. ميھست مراقبه حال در ھنوز
 دادن قرار نفوذ تحت و کردن کنترل محتاج رد،يبگ یزندگ خود درون از تواند ینم چون. است یذھن من

 که چقدر ھر. ستديبا مردم یپا یرو ديبا پس ستين قائم یزندگ و خدا یپا یرو چراکه. است گرانيد
 اديز را ترس کار نيا با یذھن من که نيا از غافل دارد؛ یشتريب رکيد کند، کنترل را ردمم بتواند شتريب
 کار. مينباش فضول که ميريگ یم ادي ما پس کجاست؟ تو یھا یفضول اQن پرسد یم تيب نيا در. کند یم

  .ستين مربوط ما به مردم

 مرا تو که مييگو یم گرانيد به. رديگ یم سرچشمه غرور و کبر از یملول کجاست؟ تو ی ھا یملول
. بخنداند مرا کند، خوشبخت مرا بتواند که دارم اجياحت ندهيآ در یشخص اي داديرو به من. یکن یم خسته

 یم سر اش حوصله که است نيا یذھن من خواص گريد از. برند یم سر مرا حوصله تو یکارھا و تو
 یم. کند یم گوش اخبار به نيھم یبرا. افتديب اتفاق یجالب زيچ که است نيا دنبال به دائما چون رود،

 نيا نشانه شدن ملول. ھستند جالب او یبرا خبرھا نيا... اند مرده نفر چند شده، جنگ کجا نديبب خواھد
 چه ھر که ديدان یم شما ايآ. است لحظه نيا به اعتراض یملول. ميھست رمق یب و یزندگ یب ما که است

  د؟يشو یم تر ملول د،يدھ نشان مقاومت لحظه نيا اتفاق به شتريب

 نظر اظھار نيا  ھستند؟ کجا اعمالت یکار بيفر در تو یھا تعمق ھمه آن ،یکار بيفر فنون صاحب یا
 یاعمال و کارھا آن که شود یم متوجه و کند یم نگاه خود مرده به که یشخص و ھستند تند موQنا یھا
 دام به یبرا. کند ینم یملول و یفضول. دارديم بر ھا آن از دست اند، نخورده او درد به داده، انجام که

. کشند یم دهيچيپ یھا نقشه مردم . گذارد ینم مردم چرخ یQ چوب. کشد ینم نقشه گرانيد انداختن
 ھا دولت و کشورھا. است طور نيھم ھم یجمع طور به. شود ینم متوجه ھا آن ظاھر دنيد با انسان

. شوند یم یناش یذھن من از و ھستند مصرف یب کارھا نيا که ديوگ یم موQنا. کشند یم نقشه ھم یبرا
 ما ست؟ين یکار بيفر یذھن من در ما تعمق ايآ د؟ينيب یم خود یکارھا در را یکار بيفر عمق شما ايآ

 از اي ميھست یمواز یزندگ با و ميکن یم یزندگ خدا خرد و عقل یعني کل خرد و عقل با لحظه نيا در
 یم جاديا یا دهيچيپ یھا درد چيپ در چيپ یھا نقشه نيا م؟يکن یم استفاده ذھن در ودخ دهيچيپ یھا نقشه
  د؟يزن یم دست کارھا نيا به چرا پس. است مشکل اريبس ھا آن درمان بعدا که کنند

 اريبس مقدار و دارد یم بر دست کارھا نيا از دھد، انجام را مراقبه نيا یکس اگر که ھستم مطمئن من
. ميا گذاشته کنار را قضاوت واقع در م،يبگذار کنار را یفضول اگر. شود یم آزاد او در یاريھوش یاديز

 مھم ما یبرا گرانيد و دادھايرو و ميا گذاشته کنار را جھان نيا یزھايچ به بستن دل و شدن تيھو ھم
. شد ميخواھن ملول و بود مينخواھ حسود نيبنابرا و ميکن ینم سهيمقا گرانيد با را خود. بود نخواھند

 اعماق از آرامش و یشاد و ميباش قائم یزندگ یپا یرو ما که یوقت. است یذھن من به مربوط یملول
 گرانيد و ميھست طلبکار م،يشو یم ملول که یوقت ما م؟يشو یم ملول ما ايآ د،يايب باQ و بجوشد ما وجود

 حرف و کارھا تحمل گريد که مييبگو و ميبدان مقصر را خود ھمسر مثO است ممکن. ميدان یم مقصر را
 یخاص شکل به گرانيد که ديھست نيا دنبال به یذھن من با و ديستين فضادار شما یوقت. ندارم را تو یھا

 ديخواھ یباق دائم یملول در شما و شد خواھند کننده خسته گرانيد ستند،ين گونه نيا ھا آن و بزنند حرف
  .ماند
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  من آن آن ،من آن نيا من، خان آن من، باغ نيا

  فزون تو از یَکھ اکنون من، ھفتاد َمَنت ھر یا

 یمن ھر. است من مال آن است، من مال نيا. است من مغازه و خانه آنجا و باغ جا نيا که مييگو یم ما
 یم موQنا. ماست متعلقات اساس بر ست،ين یکوچک من که یمعن نيا به است من ھفتاد م،يکن یم ارائه که
 یرو از و عامدانه و قاصدانه اQن ميتوان یم ايآ. است تر نيسنگ تو از کاه پر کي ن،ک نگاه حاQ ديگو

 اجازه و ديباش بخشنده و فضادار منعطف، شما که است ممکن ايآ م؟ينباش من ھفتاد و ميبشو کاه حضور
 یکس رھ چون توانست؛ دينخواھ باشد، من ھفتاد شما من اگر کنند؟ رفتار خودشان انتخاب با مردم ديدھ
 شما من کي که نيا ضمن. واکنش معدن یعني من ھفتاد. خورد یم بر من ھفتاد نيا به بکند یکار ھر

 ھفتاد ھا آن من اگر که کنند یم فکر ھا یليخ د؟يدار من تعداد چه که ديکن حساب اکنون. است من ھفتاد
 خود مرده به و ديکن مراقبه اشم رود، یم شيپ ندهيآ سمت به سرعت با من ھفتاد نيا. ھستند مھم باشد، من

 ھر مقابل در اديز مقامت یعني من ھفتاد. ديرو یم مرگ سمت به واقع در عجله نيا با دينيبب تا ديبنگر
 عقل و گرانيد دانستن تياھم یب خود، پنداشتن مھم زه،يست مقاومت، از من. ھست لحظه نيا در که چه
 ايآ م؟يھست عادات نيا ترک به حاضر ما ايآ. شود یم نيسنگ دانستن باQتر ھمه از را خود یذھن من

 درست" من "خود  یويدن مقام و یذھن دانش ،یيبايز و یجوان ل،ياتومب و باغ و خانه اساس بر ميحاضر
  ؟یمن ھفتاد من کي نه ميکن درست کوچک من کي حداقل اي م؟ينکن

  زدن َسبلت آن و نيا بر زدن، دولت دم آن کو

  جنون از گشتن سرخ انو تو مشت و ھاحمله کو

 نشان یمنف و ديشد واکنش و شدن سرخ و نيخشمگ یذھن من جنون اثر در یعني جنون از گشتن سرخ
 کو. ھستند آور درد و یمنف یذھن من یھا واکنش تمام. است واکنش به شدن معتاد جنون از منظور. دادن

 سبلت.  ھستم خوشبخت من ليQد نيا به که یداد یم نشان مردم به که زدن یخوشبخت و دولت دم آن
 یم نگاه خود به ما کو؟ تو مشت و ھا حمله. است گرانيد کردن مسخره و کردن تياذ یمعن به زدن

 و ميبزن لطمه گرانيد به ميدار دوست ايآ م؟يھست یيجدا ابزار ما ايآ م؟يھست هيتنب و درد عامل ما ايآ. ميکن
 مھم یابزارھا از یکي خشم م؟يشو یم نيخشمگ ما ايآ م؟يکن یم یبزرگ حس و ميبر یم لذت کار نيا از
. است شده بزرگتر که کند یم فکر نيخشمگ آدم و کند یم باد را یذھن من فورا خشم. است یذھن من

 یم خشم ترک به ميتصم ما مراقبه نيا با. کند یم خراب سرعت به را ما تيوخOق فکر جسم، خشم
 را مردم. مينکن یکبختين یادعا مردم نيب. مينزن یکس به یمال اي یجان لطمه که ميريگ یم ميتصم. ميريگ

  .مينکن مسخره

  تو سوز در و توبه در تو؟ روز تا یشب ھرگز

  اَلمنون بَ يْ رَ  خالق از تو؟ مھراندوز نابوده
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 روز به یا لحظه یدرون گداز و سوز با و خدا یسو به برگشت حس در تو شب فرم نيا که نشده ھرگز
. یکن دايپ را او یسو به برگشت و دردھا و ھا یشدگ تيھو ھم انداختن و یيشناسا اقيتاش و شود ليتبد

 انباشته به را شب کي حال به تا ايآ. ميکن یم نگاه خود به ما . نبوده ھم تجربه کي نبوده، ھم بار کي
 توبه و  یيساشنا قيطر از را یذھن یھا فرم در افتاده تله به یاريھوش ديبا شما د؟يا گذرانده مھر کردن
 م،يگرد یبازم او یسو به و ميھست او جنس از ما که است مساله نيا یيشناسا توبه. ديکن آزاد ارانهيھوش

 رھا بودم دهيچسب که را چه آن یعني توبه. باشد ھمراه گناه حس و یشرمندگ و خجالت با که یا توبه نه
  .کرد یدوزان مھر من در یاريھوش نيا و شد آزاد من در یاريھوش و کردم

 من یآرزوھا و آمال و افتند یم اتفاق که یحوادث یعني المنون بير. ُبرنده یعني منون و شک یعني بير
 که گرچه. است یقرآن اصطOح" المنون بير.  "آورد یم وجود به خدا را حوادث نيا. ُبرند یم را یذھن
 یم وجود به خدا را حوادث نيا تمام اما است، کرده فراموش را ما خدا و ميستين مھم که ميکن یم فکر ما

 که ميرس یم جهينت نيا به مراقبه نيا با ما. است بوده ھمراه درد با کار نيا حال به تا. ميبرگرد ما تا آورد
   م؟ينکن یاندوز مھر سوز و توبه با چرا

  یخور ھاحسرت رفته وز یخور ھاضربت امروز

  سکونیب سست نيد زان ،یسرسر اعتقاد زان

 در م،يدار نگه را دردھا و ميکن زهيست م،يکن غفلت مرگ لحظه تا و ميبازنگرد او یسو به لحظه نيا اگر
 ما که ميشو یم متوجه دفعه کي م،يکن یم دايپ یاريھوش ديد ما و شود یم یمتOش ذھن که مرگ لحظه

 در و ميبدھ سيوسر ميتوانست یم م،ياوريب جھان نيا به را خرد و عشق ميتوانست یم م،يبود خدا جنس از
 یم فکر. ميبود نيخشمگ و ناراحت م،يکرد تيشکا شهيھم م،ينکرد را کار نيا اما. ميباش مردم خدمت

 از یکي. ميکن یم ترک را عادات نيا حاQ نيھم پس د؟يخور ینم حسرت و ضربت لحظه آن در که ديکن
 شکل به کردن بسنده و عمل نبدو و تعھد و حضور بدون ینيد اعتقادات است، یسرسر اعتقاد عادات نيا

  .رفتارھا و ھا عبادت یسر کي یظاھر

 ما که البته. داشتن یجسم یاريھوش فقط و لحظه نيا در حضور یاريھوش بدون یعني سکون یب
 به ما قيطر از خدا و ميبکش عقب جھان از تييخدا صورت به که است یکاف. ميھست حضور یاريھوش
. است عدم و یفضادار هيشب سکون. تينھا یب شهير یعني سکون. است سکون ھمان نيا شود، زنده خود

 ھم روان د،يدار سکون که یحال در شما. یرونيب اتفاقات به واکنش عدم و آرامش تينھا یب یعني سکون
 او از است، وصل خدا به که یآنتن مانند. تابد یم رونيب به شما از تشعشع صورت به عشق و ديھست
 کي با حضور بدون که است یزمان سکون یب سست نيد. کند یم پخش انجھ در و رديگ یم یانرژ
 یباورھا به و کنند یم رھا را باور یسر کي افراد از یبعض. ميھست تيھو ھم ذھن در باور یسر

 سست نيد ھمان نيا. نديگو یم ناسزا یقبل یباورھا به ديجد یباورھا اساس بر و چسبند یم یگريد
 یيا یمذھب یباورھا چه که کند ینم یفرق د،يباش داشته سکون شما یوقت. ندارد سکون که است یسرسر

 نيا یبرا اتفاقات و حوادث تمام. خداست به متعلق سکون که یحال در است ذھن به متعلق باور. ديدار
 بکشد، رونيب را او که بدھد اجازه یزندگ به و کند رھا را متعلقات و باورھا ارانهيھوش انسان که است
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 به ليتبد و منجمد را انسان که بماند ذھن در اگر یول. کند قائم خود یپا یرو را او یزندگ تا باشد ميتسل
 اما است، اتحاد یبرا نيد. کند یم استفاده یيجدا یبرا یا لهيوس عنوان به ھم مذھب از کند، یم جسم
 جھان در اQن که نيا کما ديآ یم وجود به یيجدا م،يکن استفاده یيخودنما ابزار عنوان به آن از که نيھم

 شدن آزاد و مرگ از پس د،يدھ ادامه کار نيا به اگر. است شده یيجدا عامل نيد و افتاده اتفاق نيا
 ھا حرف نيا به و دينکن مشاجره و مناقشه. ديا شده مرتکب را یاشتباھ چه که ديابي یدرم یاريھوش
  .ديکن گوش

  

  خدا با بودن گانهيب وفا، در بودن سست زان

  چون؟ خواجه یا بود چون نيکا ايانب با ماجرا زان

 با اما بله، که ميا داده پاسخ ما ؟یھست من جنس از تو ايآ که دهيپرس ما از خدا. ميا بوده سست وفا در ما
 ما که است نيھم وفا در بودن سست. ميکرد فراموش را خود عھد و ميديچسب زھايچ به ايدن نيا به آمدن

 بستن دل و یميقد یھا یبستگ دل حفظ واکنش، به مشغول ما. ميھست خدا جنس از که ميا کرده فراموش
 یجسم یاريھوش فقط حضور و یمھراندوز بدون و ميکن یم مقاومت دائما و ميھست ديجد یزھايچ به

 با قدر ھمان م،يکن یم مقاومت لحظه نيا اتفاق به که قدر ھر. ميھست سست خدا به وفا در نيبنابرا. ميدار
 جنس از و یزندگ با شدن یمواز لحظه، نيا در صفر مقاومت یعني خدا با بودن یکي. ميھست گانهيب خدا

 و خدا به هيشب سکوت از شتريب یزيچ چيھ. تينھا یب عمق و سکوت سکون، جنس از شدن، لحظه نيا
 مهھ جھان نيا به ینابستگ دل و واکنش عدم ،یدار شهير ،یفضادار عدم، سکون، سکوت،. ستين شما

  . کنند یم ارائه را مفھوم کي

. طور نيھم ھم یفردوس و موQنا مثل یبزرگان با بلکه م،يکن یم مناقشه و ميدار اختOف ايانب با تنھا نه ما
 بوده آور اميپ که یکسان تمام (غمبرانيپ با. ميکن یم مخالفت ند،يگو یم آنان چه آن با یذھن من عقل با ما
 شکل نيا به جا فOن اگر مثO مييگو یم و ميکن ینم یمواز ھا آن با را خود ما. ميکن یم زهيست ھم) اند

 او که کند یم انتخاب را یانسان کي خدا ھمان اي یزندگ مواقع از یبرخ. بود بھتر گفتند، یم سخن
 خود شده، متبلور یشخص از عظمت ھمه نيا که دينيب یم شما یوقت. موQنا مثل شود، یم معنا آتشفشان

 ا ر خود ینگييآ حالت شما جدل و بحث با. ديکن عمل ھا آن به و ديبخوان را مطالب نيا. ديکن یزموا را
 تينھا یب د،يباش لحظه نيا یيکتاي یفضا شما اگر. ميھست نهييآ کي سکون حالت در ما. ديدھ یم دست از

  . ديدھ یم نشان ھست که گونه ھمان را فرم ھر و ديکن ینم قضاوت و ريتفس د،يدار وسعت

  گو افسانه زبانیب خوش عمو، یا باش نهيآ چون

  ُشجون گردد ماجرا چون شود کم یمست که رايز

 زبان یب. باش زنگار یب نهيآ. است نهيآ نيا زنگ یشدگ تيھو ھم. باش ساکن یعني باش، نهيآ برادر یا
 گفته با یذھن نم. کند یم صحبت ما قيطر از یزندگ م،يباش واکنش یب و ساکن اگر ما. ذھن بدون یعني
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 یوقت. ھستند یذھن من کردن ذوب یبرا ھا گفته نيا چون است، واضح است، مخالف ايانب و بزرگان یھا
 از و ديا شده تيھو ھم یرونيب یزھايچ با شما. داشت دينخواھ یعOج گريد د،يکن یم زهيست ھا آن با شما
 شما قضاوت با. ديکن یم قضاوت عقل نيا با و ديريگ یم خرد و یانرژ دردھا و یشدگ تيھو ھم یفضا

 تا کند ینم اعمال شما ريتصو به را خود نظر نهييآ د،يستيا یم نهييآ مقابل در شما یوقت. ديستين نهييآ گريد
Oھم ما. بود نخواھد نهييآ گريد صورت نيا در چون بدھد، نشان کوچکتر اي بزرگتر را شما دست کي مث 

 حالت از را شما قضاوت و جدل و بحث. بود مينخواھ نهييآ گريد و ميشو یم شکل نيھم به قضاوت با
  . کند یم خارج بودن نهييآ

 یشدگ تيھو ھم. شود یم کم یمست درد در و آورد یم وجود به درد جدل و بحث درد، یعني شجون
 در عشق به بودن مست ،یمست از منظور. کند یم کم را یمست درد و شود یم درد به ليتبد شهيھم

 کم ما یمست ميندھ اجازه و مييبگو افسانه ذھن عقل بدون و ميباش نهييآ ديبا ما پس. است یيکتاي یفضا
 پخش ما خود و شود یم اديز ما در مھر هيسرما کار نيا با. بزرگان با برخورد در مخصوصا شود،
  . بود ميخواھ خرد و عشق کننده

 خواص از یکي. کند یم کمک ما در تيووسطا شناخت به که ميخوان یم را یمثنو از یاتياب جا نيا در
 شينما به مردم یبرا را ھا آن و ميدار یاديز یپرھا ما. است گرانيد به شينما و تيطاووس یذھن من
  . ميزيبر دور و ميکن جدا خود از را ھا آن یکي یکي و ميبشناس را ھا آن تا ميکن تOش ديبا. ميگذار یم

  

  :۴٢٠ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 به و زاننديگر حق قھر از ھمه و داند کس ھمه را حق قھر و داند کس ھمه را حق لطف آنک انيب در
 َنْعلِ . کرد پنھان قھر در را لطفھا و کرد پنھان لطف در را قھرھا یتعال حق اما زان،يآو در حق لطف

 ( كه شوند جدا بينان ظاھر و بينانیحال از ) I ِبنورِ  ْنُظرْ يَ ( و زيتم اھل تا بود َمکِْرI و سيَتْلب و بازگونه
ُكمْ  ْبلَُوُكمِليَ  Mاَْحَسنُ  اَي  ًOَعَم( .  

 یاريھوش نوع دو واحد آن در ميشو یم زنده حضور به ما که یوقت. است مھم اريبس ھم اتياب نيا تريت
 و دھد یم آرامش و سکون حس و بودن زنده و یآزاد حس عمق، ما به که حضور یاريھوش: ميدار

 عمق به ما که است نيا آل دهيا. است ذھن به بوطمر که است یرونيب یزھايوچ یجسم یاريھوش یگريد
 شما اگر. ستين آسان کار نيا یول نباشد تيھو حس ما ذھن در و ميباش زنده لحظه نيا در تينھا یب

 شما شود، کمتر ذھن در شما تيھو حس و کند دايپ یشتريب عمق شما حضور روز ھر که ديباش یراض
 شود یم تر کوچک روز ھر شما" من "موQنا یھا موزشآ به توجه با اگر. ديھست شرفتيپ حال در

 کمتر و ديدھ یم نشان واکنش کمتر د،يشو یم تر زنده یزندگ به و شود یم تر قيعم شما یاريوھوش
 یشرفتيپ شما نه اگر. ديھست شرفتيپ حال در شما شده، کمتر شما در طاووس یپرھا و ديکن یم قضاوت

 منصف طور نيھم. شماست عھده بر آن تيمسوول و یابيارز. ديھست شدن بدتر حال در و ديا نداشته
 نيا در اگر شما. است مردم به شينما یبرا طاووس یپرھا. شماست عھده به ھم یابيارز نيا در بودن
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 یم مردم به شينما یبرا را کار نيا د،يدار که ديکن ادعا د،يندار عمق اگر مثO و دينباش منصف یابيارز
. است طاووس یپرھا ھمان نيا و ديکن جاديا مردم ذھن در خود از یمطلوب یذھن ريوتص ديبتوان تا ديکن

. ميشو یم متوجه حضور یاريھوش کاھش و جھان به رفتن محض به م،يباش وصل خدا به ما اگر پس
 یخوب به را وجودمان اعماق از آرامش و یشاد جوشش. است شده کمتر حق لطف که ميشو یم متوجه

 قھر ھم نيا که ميشو یم خود یخشک متوجه حق از انفصال و شدن نيخشمگ حضم به. ميشناس یم
 درد یفضا ذھن که ميدان یم صورت نيا در. شناسد یم را حالت دو ھر حضور به زنده انسان. خداست

 اديز ما یمنف یھا واکنش اگر. ميساز ینم خانه ذھن در پس است، قھر و یشدگ تيھو ھم و یيجدا و
  .ميھست خدا قھر دچار است

 موQنا. ميدار را بالعکس و قھر در شده پنھان یھا لطف یيشناسا قدرت ميباش یزندگ به اريھوش که یوقت
 به" I نار "را یذھن من قھر یاريھوش و نامد یم" I بنور نظري "را حضور یاريھوش و یيشناسا نيا

  . است" I نار "درد از پر یجسم یاريھوش پس. گذارد یم نام خدا آتش یمعن

 برعکس صورت به را ھا اسب نعل دزدان ميقد یھا زمان در. است دنيد عکس یمعن به بازگونه نعل
  .کند گمراه را مردم ھا اسب یپا رد تا دنديکوب یم ھا اسب یپا ريز

  . ميبدھ نشان عکس ھست، که را چه آن که یا گونه به پوشاندن لباس یزيچ به یعني سيتلب

 پس. ميکن یم استفاده یذھن من از و ميکن یم مقاومت ما که است یحالت در و خدا شهياند یعني خدا مکر
  .ميھست خدا مکر دچار نسبت ھمان به م،يباش زرنگ و کار بيفر ذھن در که قدر ھر

  .)است شده گرفته رسول حضرت از" I بنور نظري.("دارند حضور که ھستند یکسان زيتم اھل

  .دارند یسطح ديد و ھستند ذھن در که یکسان و نانيب ظاھر یعني نانيب یحال

" I نار "قوه چراغ که یکسان از دارند حضور قوه چراغ که است یکسان کردن جدا یبرا" مکرI "پس
  : کند یم اشاره قرآن هيآ کي به جا نيا در. دارند

  

  ٢ هيآ ُملک،) ۶٧ (سوره م،يکر قرآن

ُكمْ  لَِيْبلَُوُكم...  Mاَْحَسنُ  اَي  ًOَعَم...  

  

  یفارس ترجمه

  …ديتر کردار نکو شما  نيکدام که را شما ديآزما تا…
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  یسيانگل ترجمه

…that He may try which of you is "good" in deed... 

  

 نديبب تا ديآزما یم را ما خدا لحظه ھر نيبنابرا. رديگ یم سرچشمه حضور از که است یعمل کين عمل
 به دچار و مقاومت مشغول اي زند یم سر ما از رديگ یم سرچشمه خدا خود از که کين وعمل فکر ايآ

 یبرا که است نيا مثل. ديد درست را جھان توان یم که است حضور قوه چراغ با فقط. ميھست خدا آتش
 شکن مه چراغ مه در حرکت یبرا اي کند یم روشن را جلوتر متر ده که ديدار یچراغ جنگل در حرکت

 است ممکن یمعمول چراغ اما کند یم روشن را جلوتر متر 30 تا 20 ظيغل مه در شکن مه چراغ. ديدار
 با یشدگ تيھو ھم. است شکل نيھم به ايدن در ھم نارI و حضور چراغ. کند روشن را جلوتر متر کي

 حضور چراغ با آن در درست ريمس کردن دايپ که است آورده وجود به ما یبرا یکيتار جنگل ھم جھان
  .   است رسيم

  .کنند یم کمک موضوع فھم به که ميخوان یم یگريد اتياب ،یمثنو از قسمت نيا به پرداختن از قبل

� تيب اول، فترد ،یمثنو ،یمولو � � �:  

 نبود ِبُنوِرI ْنُظريَ  ار مؤمن

 نمود؟ چون برھنه را مؤمن بيغ

 آشکار او بر برھنه چگونه یبيغ اسرار پس ند،يب ینم خدا نور با حضور به شده زنده انسان و مومن اگر
 یاريوشھ به مجھز لحظه نيا در شما اگر شود؟ یم آگاه بيغ اسرار از مومن چگونه یعني است؟ شده

  .ديکن افتيدر ديتوان ینم را یبيغ اسرار و ارتعاشات د،ينباش حضور

  یُبد ِبناِرI ْنُظريَ  تو که چون

  یبد از ینديد وا را یکوين

 ،یدھ ینم صيتشخ یبد از را یکين درد، از پر یجسم یاريھوش با ،ینيب یم" I نار "چراغ با تو چون
 شما حاتيتوض نيا با اQن البته. حضور از اي رديگ یم مهسرچش ذھن از عمل نيا که یدان ینم یعني

 چراغ د،يدھ یم نشان مقاومت و ديدار دار درد قضاوت د،يدھ یم نشان واکنش اگر که ديشو یم متوجه
 و درد یاريھوش با د،يدار استرس و ديکش یم درد حاضر حال در اگر. ديدار را او قھر و خدا آتش قوه
 ريپذ امکان یذھن من از خود کردن رھا و یيشناسا اثر در برگشت. ديبرگرد ديبا و دينيب یم خدا قھر

  . است

 ینم را خود یھا یشدگ تيھو ھم ما. ميشناس یم بھتر را یذھن من برنامه ھر در ما که دينيب یم پس
 در که است یشدگ یشرط صورت به ما در ھا آن از یبعض. ميدان یم ارزشمند را ھا آن چون ميانداز
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 در که را یبيع ميبدان و ميباش اريھوش و آگاه اريبس ديبا ما. شوند یم فعال ما در یرونيب کاتيرتح اثر
 دور را ھا آن و مينيبب خود در را وبيع نيا پس. ماست خود بيع ريتصو واقع در م،ينيب یم گرانيد

 گران،يد یرو زتمرک یجا به و ميبدھ قرار خود یرو را نورافکن که است نيا مستلزم کار نيا. ميزيبر
  .ميکن دقت خود اعمال یرو

  

  

 تو«: که یشيدرو به یشيدرو گفت

  »بگو را؟ حق حضرت یديبد چون

  .بگو ھم من به ؟یديد چگونه را خدا تو که ديپرس) عارف (یگريد شيدرو از یشيدرو

  قال بھر اما دم،يد چونیب: گفت

  مثال را آن مختصر ميبازگو

 م،يکن صحبت ھم با یکم که یبخواھ اگر اما است فرم یب یاريھوش. است تيفيک یب و چون یب خدا گفت
 یباز صيتشخ یبرا مثال کي فقط نيا البته. کنم یم انيب تو یبرا خOصه طور به را یمثال کي من

  . است شکل نيا به قايدق خدا که نکن فکر و است یزندگ واژگونه

  یآذر او چپِ  یسو دمشيد

  یکوثر یجو راست دستِ  یِ سو

 یمعنا به آذر. بود آب زQل یجو کي او راست دست و آتش چپش دست که دميد شکل نيا به را خدا
  ). ندارد جھنم و بھشت به اشاره جا نيا در (است زQل آب منظور کوثر و است نامطلوب و سوزاننده

  یآتش سوزجھان بس َچپBش یسو

  یخوش یجو راستش دست یسو

 ھم و دردھا که است یآتش مانند خدا چپ دست یعني. ندسوزا یم را جھان که بود یآتش او چپ سمت
 یيھا یخوش منظور جا نيا در. بود یخوش یجو ھم خدا راست دست. سوزاند یم را ھا یشدگ تيھو

  . نديآ یم ذھن از که است

  دست ُبرده یگروھ آتش آن یسو

  مست و شاد یگروھ کوثر آن بھر
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 مست و مشغول یذھن یھا یشاد و ھا یخوش به یاديز عده و اند برده دست آتش سمت به یکوچک گروه
  . ھستند

  سخت بود بازگونه َلْعب کْيل

  کبختين و یّ َشق ھر یپا شيپ

 راست دست و آتش خدا چپ دست که نيا اما. است بخت خوش یمعنا به بخت کين و بدبخت یعني یشق
 یھا انسان یبرا مھ مطلب نيا صيتشخ و بود برعکس و بازگونه شينما کي واقع در بود، آب یجو او
 واقعا آتش نيا که یمعن نيبد است بازگونه لعب نيا. بود مشکل ھا انسان ھمه یعني بدبخت و بخت کين

  . طور نيھم ھم آب و ستين آتش

  َشَرر و رفت یھم آتش در که ھر

  سر کردیم بر آب انيم از

 یم یيزھايچ و ميکن یم نگاه یذھن من با ما. آورد یم در سر آب از رفت، یم آتش درون که یکس ھر
 یم فکر چون م؛يريبگ را ھا آن تا ميزن یم چنگ و ميکن یم دراز دست. است یشاد و یخوش که مينيب

 دييتا ز،يپرھ مثل ھست ھم یيزھايچ. ميآور یم در سر جھنم از یول ھست یزندگ ھا آن در که ميکن
" من "چون م؛يکن یم اجتناب ھا نآ از ما و رسند یم نظر به سخت اريبس که ھا رنجش دنيبخش نگرفتن،

 که ميداشت غزل در ھم امروز. است بازگونه لعب نيا. ھستند یخوش ھا نيا واقع در اما دھد ینم اجازه ما
 نيا از ما. ميزانيگر خود یھا یشدگ تيھو ھم یيشناسا از یحت و مرگ از ما ؟یزيگر یم اجل از یک تا

 که چقدر ھر. است بازگونه لعل نيا اما م،ينيب یم ندهيآ در را یزندگ چون ميکن یم فرار ندهيآ به لحظه
 نيا ظاھر. بالعکس و ميآور یم در سر جھنم از و ميرس یم یناراحت و درد به شتريب م،يزيگر یم شتريب

  .ستين جالب ذھن یبرا هيقض

  انيم از رفتیم آب یسو که ھر

  زمان در شدیم افتي آتش در او

  .آورد یم در سر آتش انيم از ناگھان رفت، یم یخوش و آب سمت به که یکس ھر

  ُزQل آب و شد راست یسو که ھر

  ِشمال یسو از زد بر آتش ز سر

  نيآتش ِشمال یسو شد وانک

  نيميَ  یسو از کردیم برون سر
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 واژگونه یباز نيا. بالعکس و درآورد سر چپ از رفت، راست به که یکس ھر. است چپ یمعن به شمال
  .برعکس و ھست یبدبخت آن در ھست، یخوش آن در که دھد یم نشان ھنذ که را چه ھر. بود

  یزد ُمْضَمر نيا ِسرR  بر یکس کم

  یشد آتش آن در کس کم Qَجَرم

 یم نگاه یذھن من با مردم شتريب چراکه. بود کم اريبس بودند، آگاه دهيسرپوش ِسر نيا از که یکسان تعداد
 آموزش به نفر چند د،ينيب یم شما اQن که نيا کما. شدند یم آتش وارد یکم یليتعدادخ نيبنابرا کردند؛

 تيرعا را جبران قانون نفر چند ھستند؟ متعھد ان به عمل به و کنند یم گوش حضور گنج و موQنا یھا
 یکس نه چون رسد، یم نظر به آتش د،يھست رندهيگ ميتصم شما آن در که جبران قانون تيرعا کنند؟ یم

 زھايچ یليخ در ست،ين پول پرداخت در فقط قانون نيا. کند یم دييتا را شما یکس نه و نديب یم را شما
 بر و خودتان ليم به بنا اگر اما شود یم ليتبد آتش به که است یآب جبران قانون تيرعا عدم. ھست
. شماست یداريب و نشيب نشانگر نيا د،يکن عمل قانون نيا به گرانيد نفوذ بدون و خود صيتشخ اساس

 یم آتش یسو به و اند آگاه موضوع نيا ِسر به یکم اشخاص. کند ینم مجبور کار نيا به را شما یکس
 گرفتن دييتا و توجه جلب و یيخودنما و یزرنگ سمت به بھتر شتريب چه ھر جھت در مردم شريب. روند

  . روند یم

  ختير اقبال سرش بر که یکس جز

  ختيگر آتش در و آب کرد رھا کو

 آموزش به اگر شما. باشد دهيبار ھا آن سر بر اقبال و بخت باران که روند یم آتش تسم به یکسان فقط
 اتفاق شما یبرا کين یزھايچ تمام یعني بخت. است دهيبار شما سر بر بخت قتايحق د،يکن عمل موQنا یھا
 یزندگ برکت چون. است نيھم ھم بخت تنھا و است بخت لحظه نيا در حضور یاريھوش اصO. افتد یم
 یعني داريب عمل. ديدھ یم انجام داريب عمل شهيھم شما و زدير یم ديدھ یم انجام شما که یکار ھر به

 فکر و ذھن فقط و است ساکن شما در حضور یاريھوش که ديدھ یم انجام را عمل کي یحال در شما
 و کند یم جذب خود به را افراد که است جھان نيا یظاھر یھا یخوش آب تيب نيا در. ستندين ليدخ

 دل ديمجبور شما و زديبر ديبا شما از یبخش چون.  پسندد ینم را آن ذھن که است یزيچ ھر ھم آتش
 است ميال عذاب رنجش، کي دنيبخش ھا انسان از ھا یليخ یبرا. دردھا از یحت ديبکَن یزيچ از را خود

 آتش ذھن نظر از نديبخش. است آب رنجش نيا که کنند یم فکر چون کنند؛ حفظ را آن خواھند یم و
 آوردن درد به ما و ماست" من "از یقسمت ما درد. است کرده درست" من "آن اساس بر چون است،

  .ميدار دوست را گرفتن انتقام و گرانيد

  َخْلق َمْعُبودْ  را َنقد ذوق کرده

  َخْلق بود َمْغبون َلْعبْ  نيز Qَجَرم
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 به و کنم استفاده ھا آن از یذھن من لهيوس به نمتوا یم من و است موجود اQن که چه آن یعني نقد ذوق
 سمت به مردم شتريب. پرستند یم و اند کرده خدا را ھا نيھم مردم عموم. ندارم یکار ھم یزندگ نيقوان
 ھا آن واقع در. دارند درد مردم عموم که است علت نيھم به. آورند یم در سر آتش از و روند یم آب

 ست،ين خوب زدن لطمه و کردن بتيغ گفتن، دروغ ،یزرنگ. است رفته هکO ھا آن سر و اند شده مغبون
 و شود یم مشخص ھا آن بودن آتش یکوتاھ مدت از پس. رسند یم نظر به آب دادن انجام موقع در اما

  . است شده مغبون که شود یم متوجه شخص

  

  

  ِشتاب و حرص از َصف َصفْ  و ْ◌َجْوقَجْوق

  بآ یسو زانيُگر آتش ز ُمْحَتِرز

 نشود کم ھا یخوش و نبرد را آب یگريد که نيا ترس از و عجله و ترس یرو از گروه گروه ھا انسان
  .آورند یم ھجوم و حمله آب یسو به و ھستند زانيگر آتش از

 پشت که ميبدان ديبا آتش؟ اي ميبرو آب یسو به که ميمند عOقه ما ايآ. ميکن یم نگاه خود به ما جا نيا در
 مقاومت، نيا کاھش. ميدار لحظه نيا اتفاق مقابل در مقاومت به عادت ما. آب آتش پشت و است آتش آب

 باشند، یم فعال ما در و دردسازند که یذھن من یالگوھا تمام. ندارد دوست را آن یذھن من که است آتش
 یذھن من د،ياندازيب را آن ديبخواھ و ديبزن دست ھا آن از یکي به اگر. کنند حفظ را خود عمر خواھند یم
 سخن به یذھن من ديشد ليم رغميعل مثO د،يکن تحمل را آتش نيا اگر یول آمد نخواھد خوشتان شما و
 به اگر اما. ديد ديخواھ را یزندگ یشاد. ديد ديخواھ را آب بعد قهيدق چند د،يندھ نشان واکنش گرانيد

 مردم اما. شد خواھد ظاھر بعد هقيدق چند آن آتش د،يدھ در تن رسد، یم نظر به آب که یذھن من یخوش
  .روند یم آتش سمت به گروه گروه و صف صف

  سر برآوردند آتش ز Qَجَرم

  خبریب یا اْعِتباَراQِْْعِتبار

 آتش در و دارند مساله مردم عموم که است ليدل نيھم به اند؛ آورده در آتش از سر بزرگ یھا صف نيا
 اعتبار. خبر یب یا ريبگ ادي ر،يبگ ادي یعني اQعتبار اراعتب. کنند یم یزندگ یذھن من یدردھا در و
  .گرفتن ادي یعني

  گول جانيگ یا: آتش زدیم بانگ

  قبول چشمهٔ  منم آتش، ميَ نِ  من
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. ھستم خدا رشيپذ چشمه ستم،منين آتش من) است ابله یمعن به گول (جانيگ یا که زد یم  بانگ آتش
 شيدردھا و یذھن من نيا که دينيبب و ديبدھ قرار افکن نور ريز را خود ديبا شما. است آتش هيشب ظاھرم

 آتش نيا داخل است، آتش ھمان د،يآ ینم خوشش آن از یذھن من که چه آن. ديآ یم بدشان یزيچ چه از
 ايدن از نخواستن یخوشبخت و تيھو. است سخت ايدن به ادياعت ترک. ديکن ترک را عادت نيا و ديشو

 من و است سخت ندادن، را یويدن مقام و لياتومب خانه، ھمسر، رزند،ف مثل متعلقات پز. است سخت
 خداوند. آورد ديخواھ در سر یواقع یشاد و آب از عادات نيا کردن رھا با. ندارد دوست را آن یذھن
 تک تک و ديکن رھا را تيطاووس نيا که نيا مگر رد،يپذ ینم لحظه نيا یيکتاي یفضا در را شما
  . دياندازيب را تانيپرھا

  

  

  َنَظریب یا اندکرده یبندچشم

  َشَرر از زيَمگْر چيھ و یآ من در

 نظر. ندارد حضور قوه چراغ که است یکس نظر یب. اند داده انجام جادو و سحر جا نيا در نظر یب یا
 با و رددا الگو یسر کي. نديب یم دهيعق لهيوس به یذھن من. است حضور جنس از و دارد فرق دهيعق با
 نظر، اما. دارد یمنف اي مثبت پاسخ کي و گنجاند یم الگوھا نيا در را زيچ ھمه. است تيھو ھم ھا آن

 به را آن کرده، افتيدر را نظر ما. ديآ یم سو گريد از که است لحظه نيا در شما زنده توجه و خدا نظر
  . ختيگر آتش از دينبا پس. ميشو یم بلند آن لهيوس به و ميچسب یم آن به م،يکن یم ليتبد دهيعق

  ستين دود و شرار نجايا ليخل یا

  ستين ِنْمرود ُخْدعهٔ  و ِسْحر که جز

 ميابراھ حضرت که طور ھمان ديگو یم. نامد یم ليخل و دھد یم قرار خطاب مورد را شما جا نيا در
 با یشدگ تيھو ھم از زيپرھ با ھم شما شد، گلستان به ليتبد او یبرا آتش نيا و شد نمرود آتش وارد

 نيا. ندارد دود و شرر آتش نيا. ديرس یم گستان به) جاناتيھ (دردھا و) یکيزيف یزھايچ (جسم باورھا،
  .نديب یم آتش را آن ما یذھن من که کرده یکار طانيش یعني بزرگ یذھن من. است نمرود یجادو

 کارھا یبعض از و ميناظر ما لحظه نيا در. بکش ارانهيھوش درد و شو آتش داخل که کند یم امر ما به
 یبرا ارتباطات نيا انفصال و ميا بسته دل ھا آن به که یيزھايچ از کندن دل عموما. ميکن یم یخوددار

 که ميآورد در سر یگلستان از که مينيب یم م،يکن تحمل یقدر اگر اما. است سخت یاريھوش کردن آزاد
  . داد یم نشان آتش را آن نمرود خدعه و سحر

  یافرزانه اگر حق ليخل چون

  یاپروانه تو و توست آب آتش
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. یھست پروانه تو و است آتش ھمان تو یبرا آب صورت نيا در ،یھست خردمند حق ليخل مانند تو اگر
 آتش د،يندار دوست لحظه نيا در شما که را یزيچ ھر.  پسندد ینم یذھن من که است یزيچ آتش

 و مقاومت از پر ما که نيا ليدل. ديگشا یم شما یرو به را یيکتاي یفضا پنجره آن رشيپذ و شماست
 که ديد ديخواھ د،يريبپذ و دييبگشا را فضا اگر اما. ميندار دوست را زھايچ یليخ که است نيا ميھست درد
  . است بوده آب بلکه نبوده، آتش

  :ِندا داردیھم پروانه جان

  یُبد َپر ھزارم صد غايدر یکِ 

  .شود یم خوانده" یند "شعر هيقاف حفظ خاطر به که است" ندا "اول مصرع کلمه نيآخر

 که یوقت سوزاند یم را ھا آن و داشت پر ھزار صد کاش یا کند یم آرزو که شماست جان پروانه، جان
 طاووس یپرھا شما یوقت. شود یم داريب یيکتاي یفضا به دنيرس یبرا درون در عOقه و عشق و سوز

 ھم را هيبق و شود یم باز شما چشم کم کم د،يسوزان یم را ھا آن از یکي و ديکن یم یيشناسا خود در را
 ھا نيا. ھاست آن انداختن و ھا یشدگ تيھو ھم یيشناسا یمعن به پرھا سوزاندن. ديسوزان یم و دينيب یم

  . ميبود کرده درست مردم از دييتا گرفتن یبرا ما که ھستند تيمن یپرھا ھمان

  نامایب آتش ز ديسوز یھم تا

  نامحرمان دل و چشم یکور

 یيکتاي و یاريھوش یفضا امان یب آتش. سوخت ميخواھ امان یب آتش در ميشو پروانه به ليتبد ما اگر
 یم را شما یھا یناھماھنگ فضا نيا شود، یم اديز شما در حضور یانباشتگ و یفضادار یوقت. است

 کار نيا در. بماند یباق شما در یپر هک است محال آن شدن اديز با و است امان یب آتش نيا. سوزاند
 جيگ که کردند اديز آنقدر را آتش و درآوردند سر آتش از و رفتند آب یسو به که ھستند یکسان نامحرمان

 به شما اگر. ديدھ ینم نشان را خود که ديھست عقل یب شما نديگو یم ھا آن). گول جانيگ به اشاره (شدند
 در شما چرا مثO. رنديگ یم راديا و کنند تحمل توانند ینم نامحرمان د،يشو زنده لحظه نيا یيکتاي یفضا

 ديا شده زنده یراست عنصر کي به شما اما. ديکن ینم مشارکت کردن توطئه و گفتن دروغ کردن، بتيغ
 نامحرمان نيا یھا یريرادگيا به ديگو یم موQنا. دھد ینم را کارھا نيا اجازه شما به حضور یفضا و

  .دينکن توجه

  یخر از جاھل َرْحم آرد من بر

  یَورنشيب از آرم َرْحم برو من

 تيھو ھم باورھا با و است نيب یسطح و شناسد ینم را حضور یفضا که است ینامحرم ھمان که جاھل
 ساده قدر نيا چرا شخص نيا که کند یم ترحم دهيرس حضور به انسان بر جھل و تيخر از است، شده

. آورم یم ترحم او بر سوزد، یم یدرد چه در او که نميب یم و دارم را یزندگ نشيب چون من اما است
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 در. رنديبگ قرار گور حفره در یروز عاقبت تا دھند یم ادامه خود غلط یکارھا به گور لب تا افراد نيا
  . ھستند ماده جنس از و دارند یجسم یاريھوش ھنوز که یحال

  آبھاست جان که آتش نيا خاصه

  ماست کار کسع به پروانه کار

 آرامش عشق آتش. ھاست آب ھمه جان که خدا به شدن زنده و حضور یاريھوش و عشق آتش مخصوصا
 یم کين را آن زد،يبر چه ھر به و است عالم تمام یھا یشاد جان آتش نيا است، خOق و کننده زنده
 کارھا به شما از یزندگ و دينيب یم یزندگ شکل به را ھا انسان ھمه د،يبشو زنده حضور به شما اگر. کند
  . ميکن یم جاديا درد فقط صورت نيا ريغ در. شود یم یجار د،يساز یم که چه آن ھر و شما روابط و

  َرَود ینار در و نور ننديبب او

  شود ینور در و نار نديبب دل

 بلسم پروانه تيب نيا در. رود یم آتش سمت به و نديب یم را نور پروانه. ماست کار عکس پروانه کار
 به و نديب یم را آتش است، زنده حضور به که ما دل اما. داند ینم را واژگونه یباز که است یذھن من

  .رود یم نور سمت

  ليجل َربR  از آمد َلْعب نيُچن نيا

  ليَخل آل از ستيک ینيبب تا

 شکند یم را ھا بت است، ليخل جنس از یکس چه نديبب تا است شده یطراح خدا توسط واژگونه یباز نيا
 نيبھتر و نيزتريعز کردن یقربان سمبل یو توسط ميابراھ فرزند کردن یقربان. رود یم آتش سمت به و
 یم آن از را مان تيھو نيشتريب که را یزيچ ميحاضر ما ايآ. ميا شده تيھو ھم آن با که است یزيچ
 یقربان واقعا لياسماع ليمثت نيا در. شد ميخواھ زنده م،يبدھ انجام را کار نيا اگر م؟يکن یقربان م،يريگ
 و تيمعصوم ،یگناھ یب ،یاريھوش سمبل بره نيا که شود یم ظاھر جا آن در بره کي و شود ینم

  . آورد ديخواھ دست به یزندگ د،يکن یقربان را خود زيچ نيبھتر شما اگر یعني. است یزندگ و یسادگ

  اندداده یآب شکل را یآتش

  اندُبگْشاده یاچشمه آتش َوْنَدر

   .است شده داده آتش افهيق آب به و آب ظاھر آتش به. است مجدد حيتوض تيب نيا

  َفن به را یِبِرْنج َصْحنِ  یساحر

  اَْنُجَمن در کند یِکرم ُپر َصْحنِ 
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 ليتبد ِکرم از پر ینيس کي به جادو و سحر قيطر از را برنج ینيس کي ساحر کي یيگردھما کي در
 که گونه آن یجھان نيا یزھايچ که است نکته نيا حيتوض تيب نيا). است ینيس یمعن به صحن (کند یم

  .کند یم انيب ليتمث با را نکته نيا و ستندين دينيب یم شما

  نمود َکْژدمھا ز ُپر او را خانه

  نبود َکْژدم آن خود و ِسْحر دم از

 دھد یم حيتوض ما به ليتمث نيا با. ستين کژدم جا آن در که یحال در کند یم کژدم از پر را خانه ساحر
 رود، یم آن سمت به حرص با و است آن عاشق ذھن را چه آن. بالعکس و مينيب یم آتش را آب چرا که
 بدون ميکن یم فکر و ميکن خود مال عجله با ميخواھ یم که را یيزھايچ. آب ظاھر و افهيق با است یآتش
  د،يھست زانيگر ھا آن از که را یيزھايچ اگر اما. است درد از پر ست،ين ريپذ امکان یزندگ ھا آن
  .اند بوده آب ھمان که ديد ديخواھ د،يريبپذ

  نيُچن َصد ديَ ِنمایم جادو که چون

  ن؟يجادوآفر دستان بود چون

 یھا کار چه انجام به قادر خداست ھمان که نيجادوآفر است، یيکارھا نيچن انجام به قادر ساحر یوقت
 دسته مردم ليدل نيھم به ند،يب یم برعکس که ميدار چشم به ینکيع ذھن در ما بود؟ خواھد یبزرگتر

. اند کرده افتيدر یکم سھم که ھستند شهياند نيا در دائم و روند یم یجھان نيا یزھايچ سمت به دسته
 در د،يکن یم زهيست لحظه نيا با یوقت که ديبدان شما. است کرده جيگ را مردم یشدگ تيھو ھم نيا درد
  . ديزيست یم خدا با واقع

  َقرن َقرنْ  زداني ِسْحر از Qَجَرم

  َپْھن رْ يز َزنْ  چون افتادند اندر

 را زيچ ھمه بشر عنوان به حال به تا ما. اند افتاده ريز به ناچار به و ندارند خدا سحر از یزيگر مردم
 ھم ھنوز و ميا برخاسته زهيست و جنگ به گريکدي با م،يا کرده جاديا یيجدا کار نيا با و ميا دهيد یعوض

  . ميبدھ ادي ھم گرانيد به و ميبفھم را واژگونه یباز نيا ديبا. است طور نيھم

  ُغOم و بودند بنده ساحراِنشان

  دام به َصْعوه چون افتادند اندر

 ساحر و اند کرده تيھدا را مردم یذھن من با که یرھبران (دھندگان بيفر. است گنجشک یمعن به صعوه
 ديد نيا ھم ما اگر یعني. اند افتاده خدا دام به گنجشک مانند و اند بوده جھان نيا غOم و بنده) اند بوده

 گوش ساحران حرف به ديتوان یم و ديدار آزاد اراده شما. خورد ميخواھ شکست م،يباش داشته را مقاومت
 یم انجام که یعمل نيا ايآ که نيا صيتشخ تيمسوول. شماست با ساحران نيا صيتشخ تيمسوول. ديکن
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 مراقب ديبا و ديکن تيمسوول سلب خود از ديتوان ینم شما. شماست با ر،يخ اي دارد یمعنو ارزش د،يدھ
  .ديافتين خدا دام به که ديباش

  َحOل ِسْحر نيبب قرآن، بخوان نيھ

  َکاْلِجبال یَمکْرھا یسرنگون

. نيبب خداست، سحر ھمان که را حOل سحر و بخوان قرآن تو ديگو یم. است کوه مانند یمعن به کالجبال
 خدا از یباز حقه نيا. شود یم شتريب ما در یکار بيفر م،يکن یزرنگ و یباز حقه شتريب که قدر ھر

 سحر قرآن خواندن با شما. ميشو گرفتار م،يا گسترده خودمان که یدام در ما که شود یم باعث و ستين
 جا به جا را کوه که یيسحرھا چگونه که دينيبب. کند یم آزاد را شما سحر نيا که شناخت ديخواھ را خدا

  . است کوه مثل ھم ما یذھن من. شدند سرنگون کردند، یم

  لين یسو ميَ کآ فرعون ميَ نِ  من

  ليخل چون من رومیم آتش یسو

  . روم یم آتش یسو به ليخل ھمچون بلکه بروم، آب سمت به که ستمين فرعون مثل من

  نيَمع ماءِ  آن ھست آتش، ستين

  نيآتش آب مکر از دگر وآن

  . است زQل و گوارا یمعن به نيَمع. کند یم تکرار مختلف اشکال به را نکته نيا مرتب

  جوازخوش رسول آن گفت نکو بس

  نماز و َصْوم از ِبه عقلت یاذره

 که کل عقل حضورو عقل که نموده انيب کوين رسول حضرت. فضادار و اخOق خوش یعني جواز خوش
 و یسطح ما عبادات از یاريبس که است نيا به اشاره. است بھتر روزه و ازنم از خداست، عقل ھمان
  .ھستند حضور بدون

  َعَرض دو نيا جوھرست، عقلت زانک

  ُمْفَتَرض شد آن ليَتکم در دو نيا

 ھمان که ماست یاريھوش و جوھر است مھم که چه آن. است جوھر تو عقل. واجب یعني مفترض
 یجا به ما اگر. رود یم ذھن در و ديآ یم جھان نيا به ما جوھر صورت به خدا یعني. است تييخدا
 به آب، یسو به رفتن یجا به و ميندھ قرار درد و استرس ريز را خود م،يکن یھمکار یزندگ با زه،يست

 خود حضور و کند یم قائم خود یرو و کشد یم رونيب ذھن از را جوھر نيا خداوند م،يبرو اتش سمت
 مقدس عقل چون. ماست یسطح یھا عبادت از بھتر حضور نيا عقل که البته. ندک یم برقرار ما در را
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 قليص را ما تا است بوده نيھم ھم روزه و نماز شدن واجب ليدل. ھستند عرض روزه و نماز و است
  . مياندازيب زيپرھ با را خود یھا یناخالص ما و بدھد

  را نهييآ آن مر باشد جO تا

  را نهيس طاعت ز ديآ صفا که

 جنس از ما. ماست سکون ھمان نهييآ. ميبشو نهييآ ديبا ما. بدھد جO را ما دل نهييآ ديبا ھا عبادت نيا
 به و آب یسو به نرفتن. رديبگ صورت ما در زيپرھ قيطر از بودن روان تا  ميشو یم سکوت و سکون
 را بھتر شتريب چه ھر شعار و نشدن تيھو ھم و نکردن یيخودنما. است زيپرھ ھمان رفتن آتش سمت
 و یناب یمعن به صفا. ابدي یم قليص نهيس که است عبادت نوع نيا با. است یيشناسا ینوع نکردن دنبال

  . ميشو یم خدا جنس از ما و ديآ یم ما نهيس به ھا یناخالص انداختن با که است یپاک

  فاسدست ُبنْ  از نهييآ گر کيل

  دست به آرد باز ريد را او َقليْ صَ 

 قليص تا کشد یم طول یاديز زمان و است فاسد بن از باشد، شده بنا یذھن من یرو بر ما نهييآ اگر اما
 دردھا و یجھان نيا یزھايچ و باورھا با را فرزندانمان و ميشو اريھوش ما که است خوب چقدر. بخورد

 جوھر نيا صورت نيا ريغ در. شد ميخواھ آنان یدرون نهييآ شدن فاسد مانع شکل نيا به. مينکن تيھو ھم
 از پر ما. دارد شدن نهييآ یبرا اديز اريبس قليص به ازين که شود یم کوچک آنقدر ھا آن در یاريھوش و

 ريتفس و قضاوت مينيب یم را چه ھر. ميکن یم افتخار آن به و ميھست مقاومت و یشدگ تيھو ھم و درد
 فاسد بن از را ما نهييآ کار نيا. ميچسب یم آن به و ميريگ یم یجد را آن و ميکن یم خوب و بد م،يکن یم

  .است کرده

  

  است َمْغِرس خوش که نهييآ نيگز وان

 است بس را آن یگر قليْ صَ  یاندک

 خوب بن و هيپا یرو بر که خوب و شده دهيگز نهييآ یبرا. است نشاندن و کاشتن محل یمعن به مغرس
 با باشد، مرغوب نوع از اگر که ازندس یم آھن ینوع از را نهييآ (است یکاف قليص یاندک است، شده بنا

  ).شود یم نهييآ به ليتبد قليص یاندک

  


