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 حضور گنج ۵٣٧ شماره برنامه

  
  ٠۶٠٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 یمعنیب اري ز یمعان شدند نھان

  یويد من شيبپ دينرو که روم کجا

  خر سر یب فيلط یزار خربزه ديد یک

  یبار امدهيند یعمر بجستم من که

ر نفس به بگو    »صورت نيچن مکن« : مصو(

  یمان یا بت نينچنيا متراش سپس نيا از

ر نقوش اگر   اند جنس نيا از ھمه مصو/

  یاَعم تن خنک نا،يب دهيد مخواه

  را مجنون جان عذابست و رنج گونه دو

  یليل فُرقت و یلول صحبت یب4

  برکرد َسر زشت ويد یکي پرده یورا

  »یآر«: گفت ،»َجْسک و مرگ یيتو«: که بگفتمش

  دستميند من که َصد(ق« :را او بگفتم

   »یيحيَ بو سپاه اندر ظتريغل تو ز

  خداست لطف بارگاه دلم: که بگفتمش

  ؟یَمأو نيا در خدا قھر دارد کار چه

  را زشتان کنند انيعر که حشر روز به

  یيدن یزشت ز زشتان جمله َرمند
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لُمبَ  او ناگاه به که بدم نيا در   شد د/

  یمول قدرت به یحور صورت مثال

ه و فيلط یرخ   گلگونه و رنگ ز منز/

  یِحنّ  لهيح ز مبرا و فيظر یکف

  ینيب بھارگه را هيس خار چنانک

  یدعو یگلرخ زار سمن انيم کند

  روز را شب کرد که یيخدا عيَبد یزھ

  یطوب و جنت درآورد به یدوزخ ز

  داد خو او فيلط ُصنع به دهيد که یکس

  یافع صد دھان در فتد چه ار دنترس

  خورد یافع ھزار کو بنگر یيافع به

  یموس َقبضه به یعيمط و عصا او شد

  یفرعون که را تو مر نشود عصا آن از

  یاول یيافع به رو زان یدزد ُمھره چو

  شود گنج ميکر یبرا رنج که خمش

  یعقب در نار، ستروضه مؤمن یبرا

  

  ١٩۵ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ستين دام یب و دد یب یُکنج چيھ

  ستين آرام حق بخلوتگاه جز

  

  ٧٣ شماره غزل ظ،حاف

 نھاد سست جھان از عھد یدرست مجو
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  ھزاردامادست عروس عجوز نيا که

  

  ٣٢۵ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو

 نشد عاشق ُذوالَوفا بر او که یجان وفایب یا

  نشد عاشق خدا لطف بر که باشد خدا قھر

  اْلَبَصر زاغَ  َما سلطان گذر عالم بر کرد چون

  نشد عاشق ھانقش بر او که آخر ديبد ینقش

  نشد؟ مفتون جان اصل بر او که باشد کجا یجان

  نشد؟ عاشق ربا آھن بر که باشد کجا آھن

  یپر جمع از دميبشن ید شھر نيا در بر من

  نشد عاشق ما شھر بر او که بادا بده ش خانه

  فتد یخشک بر وستهيپ او که یماھ آن یوا یا

  نشد عاشق ايميک بر او که یمس آن یوا یا

  ُمعَتجل خ4صش نبود اجل، راه بود بسته

  نشد عاشق را مرگ ھم نبد، قيK را شيع ھم

  

  ٧١ هيآ نجم،) ٣۵ (سوره م،يکر قرآن

  .َطَغىٰ  َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  َما

  

  یفارس ترجمه

 .نکرد انيطغ و دينلغز او چشم

  

  یسيانگل ترجمه
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(His) sight never swerved, nor did it go wrong! 

 

  ���� تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 نبود ِبُنوِرO ْنُظريَ  ار مؤمن

  نمود؟ چون برھنه را مؤمن بيغ

  یُبد ِبناِرO ْنُظريَ  تو که چون

  یبد از ینديد وا را یکوين

  

  ۵۶٨ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 را دوست یسرا نديبیھم پر

  ايض استش اله نور از آنک

  

  ۵۵٨١ تيب چھارم، ردفت ،یمثنو ،یمولو

 یشد ِبُنوِرO ْنُظريَ  مؤمنا

  یآمد منيا سھو و خطا از

  

  ٣٣٠٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 شده ِبُنوِرO ْنُظريَ  مؤمنم،

  آتشکده نياز زيبگر ھان و ھان

  

  ٠٨٧٢ تيب اول، ردفت ،یمثنو ،یمولو

 شده ِبُنوِرO ْنُظريَ  ھمه یا

  آمده بخشش بھر حق بر از
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  نظر یاھايميک آن ديزن تا

  بشر اشخاص یمسھا سر بر

  آمدم ابانيب از بميغر من

  آمدم سلطان لطف ديام بر

  

  ۶١٣١ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 یکن خون پر ،یگز بدندانش گر

  ؟یکن چون رديبگ دندانت درد

  ُغلُو وز چه در ديد را خود ريش

  عدو از دم آن نشناخت را شيخو

  ديد شيخو عدو(  او را خود عکس

  ديکش یريشمش شيخو بر Kجرم

  کسان در ینيب که یظلم بسا یا

  ف4ن یا شانيدر باشد تو یخو

  تو ی( ھست تافته شانياندر

  تو ی( مست بد و ظلم و نفاق از

  یزنیم خود بر زخم وآن ،یيتو آن

  یکنيم لعنت تو ساعت آن خود بر

  انيع ینيبینم را بد آن خود در

  جان به را خود یا بوده دشمن ورنه

  مرد ساده یا یکنیم خود بر حمله

  کرد حمله خود بر که یريش آن ھمچو

  یرس اندر خود یخو قعر به چون
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  یناکس آن بود تو کز یبدان پس

  بود که شد دايپ قعر در را ريش

  نمودیم کس دگر ِکش آن وا نقش

  َکَندیم یفيضع دندان که ھر

  کندیم نيبغلط ريش آن کار

  َعم یرو بر بد خال دهيبد یا

  َمَرم َعم از آن، ُتست خال عکس

  َعم یرو بر بد عکس دهيبد یا

  َمَرم خود از ،یيتو آن است، َعم نه بد

  گرنديھمد نهٔ ييآ مؤمنان

  آورند مبريپ از یم خبر نيا

  کبود شهٔ يش یداشت چشمت شيپ

  نمودیم کبودت عالم سبب زان

  شيخو ز دان یکبود نيا ،یکور نه گر

  شيب تو را کس مگو گو، بد را شيخو

  نبود ِبُنوِرO ْنُظريَ  ار مؤمن

  نمود؟ چون برھنه را مؤمن بيغ

  یُبد ِبناِرO ْنُظريَ  تو که چون

  یبد از ینديد وا را یکوين

  بزن آتش بر آب اندک اندک

  ُبواْلَحَزن یا نور تو نار شود تا

نا اي بزن تو   َطھور آب َرب/

  نور جمله عالم نار نيا شود تا
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  توست فرمان در جمله ايدر آب

  توست آن خداوند یا آتش و آب

  شود خوش آب آتش یخواھ تو گر

  شود آتش ھم آب ینخواھ ور

  توست جاديا از ھم ما در طلب نيا

  توست داد رب اي داديب از َرستن

  یاداده مانطلب نيا تو لبطیب

  یاداده عطاھا حدّ  و شمار یب

*  
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  ٠۶٠٣ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 یمعنیب اري ز یمعان شدند نھان

  یويد من شيبپ دينرو که روم کجا

  .کنم یم شروع موKنا شمس وانيد از ٣٠۶٠ شماره غزل با را امروز برنامه یپرس احوال و س4م با

 یمعن یب اري. اند شده پنھان یمعن یب اري از که عشق و یزندگ خرد خدا، ،یزندگ تيفيک یعني یمعان
 که یوقت و است یزندگ جنس از یاريھوش نيا. ندارد یاريھوش که است یفکر من و یذھن من نيھم

. سازد یم را یذھن من ذھن، در یجھان نيا یزھايچ ميمفاھ به دنيچسب اثر در شود، یم جھان نيا وارد
. دارند ھمراه خود با را یذھن من و یمعن یب اري نيا ھمه و دارد فرم که است یجسم من کي یذھن من
 جنس نيھم از زين ما و است فرم یب ست،ا یزندگ و خدا جنس از که یاريھوش نيا که ميباش متوجه ديبا

 پس و ميساز یم را خود اندام تمام و سر بدن، م،يشو یم مادر شکم وارد یاريھوش صورت به ما. ميھست
 خود جا آن در. ميشو یم ذھن نام به یگريد رحم وارد تولد نيا با قتيحق در. ميشو یم متولد ماه ُنه از
 ما و دھد یم نشان را جھان ھا عکس و ريتصاو لهيوس به رحم نيا. ميچسبان یم ذھن یھا وارهيد به را
 و افکار تمام (یفکر ،)ما بدن و متعلقات (یکيزيف یھا فرم و زھايچ شامل یجھان نيا یزھايچ به

 باشنده �فکر گردش و زھايچ نيا به دنيچسب اثر در. ميچسب یم) درد و ترس خشم، (یجانيھ و) باورھا
 ما �یزندگ که است قرار و کنند یم عبور ريمس نيا از ھا انسان ھمه. شود یم دمتول یذھن من نام به یا

   به که را  یيزھايچ ميستين حاضر و ميکن یم مقاومت ما اما کند متولد ذھن، یعني ديجد رحم نيا از را
     یجھان نيا یزھايچ به که یحال در کردن عمل. ميشو خارج ذھن از و ميکن رھا م،يا دهيچسب ھا آن

.         شود یم جاديا یشدگ تيھو ھم و درد یمقدار ريمس نيا در نيبنابرا است؛ دردناک م،يا دهيچسب
 برکت و تيھو م،يا دهيچسب ھا آن به که یيزھايچ از ميخواھ یم ما که معناست نيبد یشدگ تيھو ھم

 تا. است فرم یب یاريھوش ما اصل که یحال در م،يا کرده فرض جسم را خود چون م،يريبگ یزندگ
 ده بايتقر سن در اگر. ديکش ميخواھ درد م،يبدھ ادامه کار نيا به و مينباش موضوع نيا متوجه که یزمان
 و خدا و گرانيد از یيجدا حس به و کند خارج ذھن از را ما که ميندھ را اجازه نيا یزندگ به یسالگ

 تر محکم زھايچ به. ميکن یم ديتول درد دائما م،يبدھ ادامه اتفاقات به مقاومت و آن کردن شتريب یحت
 شيافزا با. ھستند یمعن یب اري اتيخصوص از ھمه ھا نيا. کرد ميخواھ تيشکا دائم و ديچسب ميخواھ

 و شود یم کم اريبس ما یزندگ تيفيک و شود یم کم است یزندگ ھمان که خدا و ما نيب فاصله  مقاومت،
 وجود اشکال کي که ميشو متوجه ما که است نيا یبرا تمسيس نيا تمام. شود یم    ماريب ما تن یحت

 من ،یمعن یب اري نيا که یزمان تا و ميا مانده ذھن رحم در حد از شيب که است نيا کار اشکال. دارد
 قرار اگر. ھستند پنھان ما از یزندگ تيخ4ق و برکت آرامش، ،یشاد مثل یا یمعان ماست، ھمراه ،یذھن

 آن به و باشد داشته" من "یھرکس م،ينشو داريب و ميکن ديتاک آن درد ديتول ستميس و من یرو ما که باشد
 که یکس ھر. شوند یم پنھان ھمه از یمعان است، افتاده اتفاق نيا حاضر حال در که نيا کما کند، افتخار
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 پنھان ذھن از یزندگ یمعان چون د،يگو یم دروغ ھستم، خدا اري و دوست من که کند یم ادعا ذھن در
  . یجمع شکل به ھا انسان تمام با ھم و کند یم صحبت ھا انسان تک تک با ھم موKنا غزل نيا در. ھستند

 به یاريھوش نيا با حال. شناسم یم را مکان فقط دارم، یجسم و یذھن یاريھوش لحظه، نيا در که من
 با را خود ويد شما چون جا، چيھ نشود؟ ظاھر من نزد ويد که بروم محله اي شھر اي کشور کدام و کجا
 ھم را گريد یھا انسان ويد کند، یم کيتحر را شما و شماست با جا ھمه ويد نيا. ديکن یم حمل خود
  .کنند یم مراوده به شروع ھم با وھايد نيا و کند یم کيتحر

  ١٩۵ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ستين دام یب و دد یب یُکنج چيھ

  ستين آرام حق بخلوتگاه جز

 به ذھن با ھودهيب ھستند، پنھان شما از یمعان و ديکن یم کار یذھن من ميمفاھ با و ديھست ذھن در شما اگر
 دام و دد نياول. بود خواھد شما مزاحم یدام و دد کي د،يبرو که جا ھر چون د،ينگرد ع4ج و جا دنبال
 را خود خواھند یم گرانيد چون د،يھست آن از محافظت نبالد به شما اتفاقا که شماست خود به متعلق
 در دائما نيبنابرا است؛ یزندگ از یعار و یمعان از یعار یذھن من. کنند کوچک را شما و بزرگ

 و یبزرگ حس کار نيا با. ديايب در باKتر یشکل به گرانيد با خود یھا فرم سهيمقا اثر در تا است سهيمقا
 راه چيھ لحظه، نيا یيکتاي یفضا به شدن وارد و ذھن از تولد از ريغ به. است غلط که کند یم یمعان

 از و دياوريب لحظه نيا به و ديکن جمع ندهيآ و گذشته از را خود که است نيا راه تنھا. ندارد وجود یگريد
 خدا چون د؛يشو ليتبد خدا به د،يا بوده ابتدا از که ديشو یزيچ ھمان. ديشو لحظه نيا تينھا یب جنس
  .ندارد وجود ھم یگريد راه. شناسد ینم مرگ و است یابد یزندگ

  خر سر یب فيلط یزار خربزه ديد یک

  یبار امدهيند یعمر بجستم من که

 متولد ذھن از یعني. ميا شده خدا به زنده ما که یحال در استيدن نيا به اشاره فيلط زيجال اي زار خربزه
 خواھد بھشت ما اطراف طيمح صورت نيا در که ميباش کرده دايپ تينھا یب شهير لحظه نيا در و شده
 مرده خر سر مترسک نيا. دادند یم قرار مترسک خود مزارع در کشاورزان). فيلط یزار خربزه (شد
 ھم ما یذھن من. دادند یم یفرار را یموذ پرندگان آن لهيوس به و کردند یم چوب سر بر را آن که بود

 را آن شما است؟ مترسک شما یذھن من نيا ديآگاھ شما ايآ که ديگو یم موKنا امروز. است مترسک
 کي یزار خربزه ھر. دھد یفرار را یموذ جانوران است قرار د،يا نکرده درست خود ترساندن یبرا

 یکس ھر. ھست مزاحم خر سر کي شخص، ھر مزرعه در اما است، بھشت جھان نيا. دارد مترسک
 و دميکش عقب یوقت ديگو یم غزل در امروز موKنا. کند یيشناسا دخو در را مترسک نيا است موظف

 َجسک و مرگ تو ايآ دميپرس او از. شدم جا آن در زشت ويد کي حضور متوجه کردم، نگاه ذھن به
 از. است نينفر کي یفارس زبان در" جسک و مرگ "اصط4ح و است یماريب یمعن به جسک ؟یھست
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 و ھستم او کنم یم فکر من که ھست من در یا باشنده پس. بله: گفت ؟یھست خدا نينفر تو ايآ دميپرس او
 گذارم یم احترام او به ھم من خود کنند، کوچک را او گرانيد گذارم ینم کنم، یم محافظت را او دائما

 بارگاه من دل گفتم خود به بعد. شناختم را او حاK. است من دشمن نيا یول کنم یم یيرايپذ او از و
 ويد که بپرسد خود از تواند یم یکس را سوال نيا ؟یکن یم چه جا نيا ،یھست خدا قھر تو ماا خداست،

 نارO به راجع ھم قبل جلسه در .ميکن یم صحبت خدا قھر به راجع امروز. باشد شناخته خود در را
 نيا از یکي. نديب یم یعوض که خداست قھر و آتش ھمان درد با توام یجسم یاريھوش. ميکرد صحبت
 ويد ريتصو ما ھستند، ما نهييآ گرانيد. است گرانيد در خود یھا بيع دنيد یذھن من یھا ینيب یعوض
 ضربه ھا آن به که ميکن یم فکر م،يزن یم ھا آن سر بر چماق با و مينيب یم گرانيد در را خود یدرون

 خداست قھر ديد نيا و مينيب یم گرانيد در را خود ما. ميزن یم ضربه خود به که نيا از غافل م،يزن یم
 که ستين یانسان چيھ. ميبشناس را آن ميخواھ یم برنامه نيا در امروز و است یبد اريبس نکيع و ديد که
 با را ايدن ما که ستين ديبع. نکند نگاه ايدن به آن قيطر از و نسازد یذھن من ابتدا در و ديايب جھان نيا به

. است یخوشبخت به ما دنيرس مانع ما ھمسر که ميا کرده باور ما مث4. ميکن باور را آن و مينيبب یذھن من
      شکل نيا به خدا قھر ديد. ماست یدردھا مقصر و ستين بلد را کردن یزندگ که ماست ھمسر نيا
 نيا. یگريد نه و ماست عکس نيا که ميستين متوجه و مينيب یم گرانيد یرو را خود عکس ما. نديب یم
 کي ما به. ديکن یزندگ ديبتوان که است محال د،ينشو خ4ص یذھن من نيا از شما اگر. است خر سر ديد
  :ميدار ھم یمثنو در. دھد یم یعوض ديد

  کبود شهيش یداشت چشمت شيپ

  نمود یم کبودت عالم سبب زان

 شده، ضيمر ما بدن چون ھست، ھم درست البته. دھد یم نشان نقص و بيع با را زيچ ھمه یذھن نکيع
 در اما. ميشمار یم مقصر را گرانيد و ميدان ینم مسوول را خود ما اما. ميدار نهيک و یفسردگا استرس،

 شما که است نيا یزندگ یتکامل روند که است نيا آن و ميا نبوده آن متوجه ما که ھست یا نکته جا نيا
 چون د،ينبود متوجه اما ديدھ انجام یسالگ ده سن در را کار نيا ديتوانست یم شما. ديشو شکوفا حضور به

 و جامعه مورد نيا در و است درست یحدود تا مساله نيا که گرچه. بود نداده آموزش شما به یکس
 و ذھن از خود شدن دهييزا مانع و کند یم عمل یزندگ قانون ضد بر که یکس یول مقصرند، ھا خانواده
 ھم یزيگر راه چيھ و دبکش درد ديبا است، خود از یزندگ خرد و عشق انيب و حضور شدن شکوفا

 نيا که باشند متوجه ديبا اما ند،يگو یم درست گناھند، یب که نديگو یم و کشند یم درد که یکسان. ستين
 رساند، یم بيآس یگريد شخص به و کند یم یرانندگ یمست حالت در که یشخص. است جبران قانون

 اي. کنند رھا مرا ديبا و دمينفھم ام، بوده یمست حالت در چون که کند ادعا و کند فرار قانون از تواند ینم
    خشم زمان در چون که کند هيتوج تواند ینم رساند یم قتل به را یانسان خشم حالت در که یشخص

 نيھم ھم یزندگ. کند ینم رھا را افراد نيا قانون. ستمين مسوول اKن من کنم، کنترل را خود توانستم ینم
 ھم بعد کرده، رشد یذھن من و ميا آمده جھان نيا به یذھن من با ما که مييبگو ميتوان ینم ما. است طور

 که حاK و ميا کرده ازدواج یگريد یذھن من با حضور اساس بر نه و یذھن من نيا درد ارتعاش اسان بر
 تيھو ھم ميمفاھ یسر کي با و ميھست نيب جسم که جا آن از ما. ميستين مسوول ما شده، شتريب یليخ درد
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 خود یزندگ کيشر عاشق واقع در. ميکن یم انتخاب اساس نيھم بر ھم را خود یزندگ کيشر م،يا شده
 جذب ما یاريھوش. شود یم عاشق ما یذھن من واقع در. ميشو یم اجسام و زھايچ عاشق بلکه م،يستين
 گريکدي اشقع ميبتوان تا ميکن دايپ ديجد تولد و ميبکش رونيب ذھن از را آن ديبا اول. است یذھن من نيا

 که داند یم ند،يب یم یزندگ را ھا انسان نيبنابرا ندارد،" من "ندارد، ويحضورد به زنده انسان. ميشو
 اشکال یول ھستند یزندگ جنس از ھا انسان نيا ديگو یم. کند ینم نيتوھ و یدشمن پس ھستند، ذھن جذب
  .باشند بد ک4 که ستين طور نيا. دارند

 شما به گرانيد یذھن یھا من یوقت که است نيا درون ويد نيا از یيرھا و یزندگ به شدن زنده نشانه
 یھا من یھا یگرفتار یبرا را فضا و ديماند ساکن اگر. ديدھ ینم نشان واکنش شما کنند، یم حمله
 جا ھر ديدان یم شما. است گلستان ديبرو که جا ھر. ديا دهيرس حضور به واقعا شما د،يگشود گريد یذھن
 سرخرھا نيا که ديدان یم شما ندارد، یکار شما به یول ھست،" خر سر "موKنا قول به ديبرو که

         یکار اص4. ندارند یکار عارف به اما ترسانند، یم را سرخرھا فقط سرخرھا. ھستند مترسک
       یزندگ جنس از را ھا آن عارف. است یزندگ جنس از و فضاگشا عارف چون بکنند، توانند ینم
 آن و مينيب یم م،يخواھ یم که طور آن را ھا انسان ما که دارد وجود یقانون کي مورد نيا در. نديب یم

 نيا در د،ينيبب خردمند و یزندگ را فرزندتان ديتوان یم شما. گردانند یبرم را پاسخ و واکنش ھمان ھا
. است کيزيف ديجد قانون کي نيا. دھد یم پاسخ شما به خردمندانه و یزندگ صورت به ھم او صورت

 قبول قابل ما یبرا قانون نيا". کند یم نييتع را شونده مشاھده جنس کننده، مشاھده "قانون نيا اساس بر
 م،ينيب یم گرانيد در که را یاشکال که ميريپذ ینم ما. یزندگ نيقوان ريسا مثل است، درست اما ستين

 کم ما مقاومت. رسد یم جهينت به ما عمل و ميشو یم داريب م،يريبپذ را نيقوان نيا اگر. ماست خود اشکال
 کند یم دايپ یدسترس ما به یزندگ صورت نيا در. رود یم نيب از ،یزندگ و ما نيب قيعا نيا و شود یم
 من اتيخصوص م،يدان یم مزاحم را ھا آن ما که یکسان ميبدان ما اگر. گردند یم آشکار ما بر یمعان و

 فروتن و ميکش یم عقب. ميکن ینم بودن یقربان حس و ميشو یم صفمن کنند، یم منعکس را ما یذھن
 خودمان یرو ديبا ما و کنند یم یادآوري ما به را ما بد تيخصوص کي افراد نيا که ميدان یم. ميشو یم

 چوب تمام. داشت نخواھند یکار شما با ھم مردم شتريب د،يباش نداشته یکار مردم با شما اگر. ميکن کار
 گريد ما. است کرده تياذ را گريد یوھايد ما ويد که است ليدل نيا به م،يخور یم یزندگ در ما که یيھا

 که یحور ،یکن یيشناسا را ويد تو اگر ديگو یم موKنا امروز. ميستين خود یذھن من ويد نيا جلودار
 بار ريز و ینشناخت اگر اما شود، یم ليتبد یموس یعصا به شما ذھن و شد خواھد زاده شماست، اصل
 خدا م،يبدھ اجازه اگر و اژدھاست ما یذھن من. بلعد یم را تو و شود یم ليتبد اژدھا به ذھن نيا ،ینرفت

 ميوتسل مينکن مقاومت اگر. ميشو یم ليتبد یموس به ما و عصا به اژدھا نيا رھاند، یم آن از را ما
 با که آورد ادي به وقت ھر. کند ینم مقاومت بداند، را مسائل نيا که یکس. افتاد خواھد اتفاق نيا م،يباش

 یانرژ دھد یم اجازه کند، یم یآشت لحظه نيا اتفاق با و شود یم ميتسل عايسر ست،ين یآشت لحظه نيا
 شوند، یم کم او انتظارات و شود یم تر کوچک شخص" من "صورت نيا در. کند عبور او از یزندگ
 درد یفضا که است یا باشنده ما در که ميکن قبول ديبا اول . شود یم کم یجھان نيا یزھايچ او دنيچسب
  واکنش به را ما که است یزيچ ھر قيطر از ويد نيا شناختن. ميبشناس و مينيبب را ويد نيا ديبا و است
 کند یم جاديا را یبزرگ اريبس واکنش یرونيب کوچک کيتحر کي با که است یذھن من نيا. دارد یوام
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 با شدن تيھو ھم محض به. درد و یشدگ تيھو ھم: دارد قسمت دو یذھن من. است درد با توام که
. ھستند پنھان چون م،ينيب ینم را دردھا نيا ما که جاست نيا در کار اشکال و شود یم جاديا درد زھا،يچ

 ما و شود یم ظاھر ما بر خشم مثل بد مود کي. است سخت اريبس درد دنيد اما د،يد شود یم را باورھا
 ما تا رديبگ دست در را ما یفکرھا ارياخت که ميگذار ینم و ميمان یم اريھوش و ميشو یم متوجه
 شما لحظه، نيا در ديشد حضور و شناخت با. بشود جاديا مجدد درد و ميبکن دردناک یمنف یفکرھا
 به شما. ديندھ را افکارتان کنترل اجازه او به واقع در و ديکن خراب او با را فکر اتصال توانست ديخواھ
 در را یجاناتيھ چه فکر نيا گذرد، یم شما ذھن از یفکر چه که ديمراقب لحظه ھر و ديکن یم نگاه خود
 اهيس مود نيا. ھستند من در یيدردھا نوع چه محرک و مولد جاناتيھ نيا و آورند یم وجود به من

 حرف با متناسب من واکنش نيا شدم، یعصبان من و زد یحرف یشخص شود؟ یم من ذھن وارد چگونه
 Kزم کار نيا. است یذھن من یدردھا شناخت راهِ  نيا افتند؟ یم اتفاقات نيا یزمان چه و چرا؟ نبود، او

 است کرده آماده ما یبرا یزندگ که است یيغذا. است شده یگذار هيسرما دردھا نيا در ما یزندگ و بوده
  .ميابي یيرھا ويد از تا

ل او ناگاه به که بدم نيا در   شد ُمَبد/

  یمول قدرت به یحور صورت مثال

 به مبدل ويد خدا قدرت با ناگھان که بودم ويد با صحبت حال در که رسد یم نجايا به بعد اتياب در موKنا
 . ماست اصل یحور نيا. شد یحور

ر نفس به بگو    »صورت نيچن مکن« : مصو(

  یمان یا بت نينچنيا متراش سپس نيا از

 نيا به اشاره ليتمث نيا. است بوده یو ینقاش کتاب او معجزه و است دهبو یساسان دوره نقاشان از یمان
 ھا آن به یذھن من اما ھستند، درد از پر که است یريتصاو یسر کي ھم ما یذھن من معجزه که است

  . کند یم افتخار

 جودو اص4 یذھن من. ما یذھن من با نه کند، یم صحبت ما یاريھوش با موKنا که ميباش داشته ادي به
 شکل نيا به که بگو رگريتصو یذھن من به که ديگو یم شما یاريھوش به تيب نيا در موKنا. ندارد

 گوش و است یتوھم یذھن من. ميکن یم صحبت شما یاريھوش با برنامه نيا در ھم ما. نساز صورت
 شده گم ما توھمات در یاريھوش. است یتوھم یذھن من نيھم شناخت ھم برنامه نيا ھدف. ندارد شنوا
 تيھو ھم و درد توھم در که ميبفھم و ميکن درک را مساله نيا که ميدار را یتوانمند نيا شهيھم ما و است
. ميھست یاريھوش که یحال در م،يا شده گم خود یدردھا و فکرھا در ما که یمعن نيا به م،يھست یشدگ
 یزندگ و خدا جنس از ھستم، هلحظ نيا من. است توھم از باKتر و فراتر ما قدرت و ستين اصل توھم
 ھم ندهيآ و گذشته. ھستم او من و خداست از ايدن در یقدرت ھر. کند یم کار من در خدا قدرت و ھستم

 به که زمان. است فکر فقط زمان و است زمان گذشته. ندارد خداست، که لحظه نيا مقابل در یقدرت چيھ
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 نيا که یحال در است، خاطره و فکر ینوع پس است، یذھن من اق4م از است ندهيآ و گذشته صورت
  .است یقيحق لحظه

 از ما اي: رديگ یم صورت شکل دو به یرگريتصو. چسبد یم آن به و سازد یم ريتصو دائما ما نفس
 نيا در که ميساز یم ريتصو شده ساده ذھن با و ميھست روان ساکن م،يدار سکون م،يا شده زاده ذھن

 در. است دهينچسب ھا آن به یول سروده را اتياب نيا که موKنا مثل. ميچسب ینم ريتصو نيا به صورت
 تيھو ھم ريتصو نيا با ما و اند ساخته ما یبرا را یريتصو اي ميساز یم را ريتصو کي ما دوم نوع
 از. ميپرست یم م،يساز یم که را یريتصاو ما. نتراش را ھا بت نگونهيا �نيا از پس" یمان "یا. ميھست

 کي زن کي. ميا شده تيھو ھم ھا آن با که ھستند ما یاجتماع یھا نقش ميا ساخته که یريتصاو جمله
 یال و شود مادر بعد کند، ازدواج سن ف4ن در ديبا دختر کي مث4 که سازد یم خود ذھن در یريتصاو
 خود ذھن در ما که است آل دهيا ريتصو کي ريتصو نيا چه؟ دھد انجام را کارھا نيا نتواند اگر و آخر

 ازدواج یخانم اگر یذھن من اصول طبق پس. ميپرست یم را آن و ميا شده تيھو ھم آن با و ميا ساخته
 و سازد یم را ريتصاو نيا که ماست نفس نيا واقع در. است شده بدبخت باشد، نداشته یفرزند اي و نکند

 دارد؟ ینقش چه خوب درما مث4. کند یم فيتعر را نقش یرسازيتصو از بعد ذھن. پرستد یم را ھا آن
 وجود با است نبوده یخوب مادر چرا که شود یم ناراحت کند، برآورده را نقش نيا تواند ینم که یوقت

 شکست و یا نبوده یخوب مادر تو که ديگو یم او به نفس. است کرده را خود ت4ش و یسع تمام که نيا
 یبرا ريتصو که دارد اشاره نکته نيا به  تيب نيا.  شود یم او غصه باعث مساله نيھم. یا خورده
 خدا جنس از کپارچهي ما. ميباش تمام و تام ميتوان یم یزندگ عنوان به لحظه نيا در ما. دينساز پرستش

 و ريتصاو یبرا ما. ميبشو کامل ميتوان ینم فرم لحاظ از ما. ميباش آنگونه ارانهيھوش ميتوان یم و ميھست
 تيھو ھم آن با و ...و یدوست است،ير ،یپدر ،یمادر نقش از اعم ميا ساخته ذھن در خود از که ینقوش
 احساس و ميناراحت م،يبرس آن به ميتوان ینم چون و ميا کرده فيتعر ھم آل دهيا حالت کي م،يا شده

 ما که است نيا م،يکن یم جاديا را ريتصاو نيا ما که نيا ليدل. ماست یدردھا منشا نيا. ميکن یم شکست
 نگه زمان در را ما کار نيا. ميرو یم ھا بت نيا یسو به و ھست یزندگ ريتصاو نيا در ميکن یم فکر

. ميھست زمان در شهيھم یذھن من و یمعن یب اري صورت به ما و است یذھن مفھوم کي زمان. دارد یم
 ديتوان یم شما رسم؟ یم ھست، یزندگ آن در که آل دهيا یاليخ ريتصو نيا به یکِ  که ميپرس یم خود از
 را خود یمادر و یپدر نقش مردم از یاريبس که است ليدل نيھم به. ديبدھ ادامه را یساز ريتصو نيا

 از اما. شتريب نه و است شده فيتعر نيوالد یبرا فرزندان یسالگ جدهيھ حدود تا نقش نيا. کنند ینم رھا
 در دائما و کنند ینم رھا را نقش نيا دوشند، یم ريش خود یمادر اي یپدر نقش از افراد نيا که جا آن

 چون. کنند یم ليتحم شانيا به را خود ديعقا کنند، یم ريتحق را ھا آن. کنند یم دخالت خود فرزندان کار
 یذھن من نيا حال به تا که ديکن ادعا ديتوان یم شما. است نشده کامل ھنوز اند، ساخته که را یريتصو
 کارھا نيا از ديتوان یم د،يا کرده یيشناسا که حاK اما ساخته، یم را ريتصاو نيا که است بوده شما

 شما. است یمعنو انسان کي ريتصو خطرناک یھا نقش از یکي. ديکن رھا را ھا نقش و ديبردار دست
 ادا کارھا نيا. ديدھ یم انجام را کارھا ھمان و ديکن یم تصور یمذھب شخص کي یبرا را یاتيخصوص
 یزندگ روش موKنا است؟ کرده یم یزندگ چگونه موKنا که ندپرس یم ھا یليخ مث4. است درآوردن

 داشته را خود یزندگ و ميبرس حضور به ديبا ما. ميکن ديتقل او از ما که ستين یازين و داشته را خودش
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 و کند خارج ذھن از را شما یزندگ که ديبدھ اجازه ديبا د،يا رفته ذھن به یزندگ عنوان به شما. ميباش
 بود، ديخواھ یزندگ ھم شما و کند یزندگ را شما تواند یم یزندگ صورت نيا در. کند قائم خودش یرو
 یمصنوع و ليراصيغ گرانيد یزندگ روش از ديتقل. ديکن ديتقل گرانيد از و ديبرو ذھن به که نيا نه

 ،یزندگ لحظه نيا در که است نيا اصالت. ستين آن در یاصالت و است یذھن من به مربوط و است
  کار به را" فيلط صنع "مثل یاصط4حات غزل نيا اتياب از یکيدر. بجوشد شما از تيخ4ق و یشاد

         که یکس �است دوخته خدا فيلط صنع و یدگاريآفر به را خود چشم که یکس یمعن به �برد یم
 ديبدھ اجازه شما. کند ديتقل که نيا نه ند،يبب را آن او و نديافريب یديجد زيچ او قيطر از خدا خواھد یم

 لياص و درست ھمان البته که کند یم صحبت چگونه او که دينيبب بعد و کند صحبت شما قيطر از خدا
  . است

ر نقوش اگر   اند جنس نيا از ھمه مصو/

  یاَعم تن خنک نا،يب دهيد مخواه

 درد جنس از ھستند، جنس نيھم از ھمه م،يکن یم ريتصو ما که یيھا نقش اگر. است کور یمعن به یاعم
 حايتلو. ميباش نداشته ھا آن دنيد یبرا یچشم که بھتر ھمان ،یزندگ و ینوآور ،بدونیذھن من مصنوع و

 ھر و است درد حامل سازد یم" من "که را چه آن ھر. دارد یذھن من نيب یعوض چشم بستن به اشاره
  .یشاد حامل و باستيز سازد یم یزندگ که را چه آن

 ايآ. دارد یاشکال چه ما ديد نيا که مينيبب و ميکن خلوت خود با ما که است نيا یبرا ھا صحبت نيا تمام
 ريز را بچه که است ینقش دار من یمادر نقش مث4 دارد؟ وجود" من "م،يساز یم که یيھا نقش در

 است؛ مادر" من "امتداد و یذھن من از یبخش بچه نيا و داند یم خود به متعلق را بچه دارد، کنترل
 به راجع که یوقت. دھد یم نسبت خودش به را او یکارھا و دارد فرزند کنترل به ازين ادرم نيبنابرا

 اي ھستند او به متعلق نمرات و داده انجام را کار نيا خودش که انگار کند، یم صحبت فرزندش نمرات
 و بشود پزشک نتوانسته خودش. است پزشک او خود که انگار است، پزشک فرزندم که ديگو یم یوقت

Kھا نيا. رديگ یم تيھو و دوشد یم ريش فرزندش بودن پزشک از پس. کند یم افتخار فرزندش به حا 
 شما، یھا بچه که ديحاضر شما ايآ. ھمراھند کنترل با چون ھستند ھم درد حامل بلکه ھستند غلط تنھا نه

 خنک. ديکن کور را یذھن من دهيد د؟يکن یم را کارھا نيا چرا پس. نه که البته نند؟يبب ويد شکل به را شما
 باز اش یاريھوش چشم و است کور اش یذھن من که یکس حال به خوشا. است حال به خوشا یمعن به

   .یذھن من چشم شدن کور یبرا دعاست واقع در تيب نيا. است

  را مجنون جان عذابست و رنج گونه دو

  یليل فُرقت و یلول صحبت یب4

 یليل جا نيا در. است یاريھوش و انسان جان ما، جان ھمان نونمج جان. است یيجدا یمعن به فُرقت
 پس. ميھست یزندگ اي خدا قت،يحق خود، اصل عاشق) مجنون (ما. است یليل عاشق مجنون و خداست

 اي زگاريناپرھ یبايز دختر یمعنا به یکول اي یلول. است یزندگ و خدا از یيجدا یمعن به یليل فُرقت
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 نيب از و ندارند وفا که دهيچسب یيزھايچ به و است مجنون جان ما جان. استيدن رمز فاحشه. است فاحشه
 و است یليل یسو به او اقياشت و خداست جنس از که نشود متوجه که یزمان تا جان نيا. اند یرفتن
  . کشد یم درد  است، اشتباه یجھان نيا یفان یزھايچ به دنيچسب

 و ارانهيناھوش که است یجھان نيا یزھايچ به دنيچسب ثردرا یکي: دارد وجود عذاب و رنج گونه دو پس
 به ميتوان یم یداريب از بعد عايسر ايآ اما. است یداريب از بعد اقياشت درد گريد درد. است دهيفا یب

 به تا. ميشو رھا یلول اي یکول نيا از عتريسر چه ھر که است نيا ما یآرزومند م؟يبرس) یليل (معشوق
 یيوفا یب و ميا شده داريب که اKن اما م،يپنداشت یم بايز را او ما. بود دهيچسب ما به یللو و یلول به ما حال

. دارند یلول مرد و زن از اعم ھا انسان ھمه و است ليتمث نيا. ميا برده او بودن ويد به یپ م،يا دهيد را او
 تيھو به یپ و ميشو یم داريب م،يا کرده زهيست و مقاومت یلول با مشاوره اثر در ما که ميديفھم ما یوقت

 ھمراه به یگرفتار و ب4 او با ینينش ھم و صحبت است، طور نيھم ھم ما یذھن من. ميبر یم او یواقع
 و است ارانهيھوش چون است خوب گريد درد اما). است ینينش ھم یمعن به تيب نيا در صحبت. (دارد

 دارند، را رنج دو ھر حاK ھستند موKنا یھا شآموز نيا تحت که یافراد. انجامد یم ويد از ما یيرھا به
 دوست ست،يچ ھا آن اصل و اند آمده کجا از که آگاھند چون اما است، یلول با ینينش ھم ليدل به یاندک

 عجله راه نيا در که ميباش متوجه ديبا. برسند حضور به و بازگردند خود اصل به عتريسر که دارند
 نيا در. ديکن کار خود یرو ديبا شما. است دردزا و یلول صحبت قيمصاد از یکي عجله چراکه م،ينکن

 و مشک4ت و مسائل ريمس نيا در یذھن من. ديشنو یم واضح و شفاف را یذھن من یھا حرف حالت
 حرف نيا به و ديباش اريھوش ديبا شما. کشد یم رخ به و آورد یم شما ادي به را یقبل شده جاديا یدردھا

 گذشته در یمشکل اي درد مسبب که یکسان با دينبا. ديکن درست را خود ديد که ديوظفم شما. دينکن گوش ھا
 رياس را شما دوباره یلول نيا اگرنه د،يزيبر دور را ھا نهيک و ھا رنجش ديبا. ديکن یدشمن اند، بوده شما

 گول گريد و ديکن یم یيشناسا را یلول یھا بيفر و ھا کلک روز به روز ھا آموزش نيا با شما. کند یم
 قانون و جبران قانون. کند ینم رھا را شما یراحت نيا به و دهيچسب شما به او البته. خورد دينخواھ

 ديتوان یم خود یرو کردن کار و ارانهيھوش حضور صبرکردن، با و فرماست حکم جا نيا در مزرعه
 یلول نيا نقص ريتصو م،ينيب یم ینقص یکس در یوقت. دينينب بيآس  یلول یھا حمله در و ديشو موفق
  .یسادگ نيھم به. کند کيتحر را شما ديندھ اجازه او به. ماست به دهيچسب

  ٧٣ شماره غزل فظ،حا

 نھاد سست جھان از عھد یدرست مجو

  ھزاردامادست عروس عجوز نيا که

. ستين بايز ھم قدرھا آن م،يکن نگاه حضور چشم با اگر اما. مينيب یم بايز یذھن من چشم با را یلول نيا
 که او از را دعھ یدرست و یوفادار تو پس .است کرده ازدواج نفر ھزار با حال به تا) رزنيپ (عجوز نيا

 نيب از جھان در یزيچ که ندارد امکان. مخواه ، ميمفاھ اساس بر شده ساخته و نھاد سست است یجھان
. نرود نيب از زيچ آن تا شود جاديا مقاومت شما ذھن در اي باشد نرفته نيب از شما ذھن در اما باشد، رفته
 .است یرفتن نيب از جھان نيا در زيچ ھمه



Program # 537 

  برکرد َسر زشت ويد یکي پرده یورا

  »یآر«: گفت ،»َجْسک و مرگ یيتو«: که بگفتمش

 حاضر و ديکن یم نگاه خود ذھن به و ديا دهيکش عقب د،يھست اريھوش دايشد لحظه نيا در شما یوقت
 چه دينيبب و ديکن نگاه خود به اKن. ديھست ذھن پرده از باKتر و ديستين ذھن در صورت نيا در د،يھست
 یمنف شما یفکرھا شتريب که ديشو یم متوجه شما اوقات یگاھ. گذرند یم شما ھنذ از یافکار نوع

 ريز را خود ذھن یوقت یول دينبود متوجه حاK تا. ديآور یم خاطر به را دردناک یزھايچ شما �ھستند
 بيترت نيا به و رفته ھا حسادت و ھا نهيک ھا، رنجش سراغ به ذھن که دينيب یم د،يدھ یم قرا نورافکن

 حال در اهيس مود و دردھا که ديشو یم متوجه د،يکن نگاه ذھن به و ديبکش عقب یوقت. کند یم جاديا ردد
  . ھستند شدن فعال

 اصط4ح و است یناخوش یمعن به َجسک. دميد خودم در را ويد نيا من که ديگو یم تيب نيا در موKنا
 یھست خدا نينفر تو ايآ دميپرس ويد زا ديگو یم موKنا. است نينفر یمعن به یفارس در" جسک و مرگ"
       را خود درد ما که نيا ليدل. ديا دهيد را خود درد حاK شما که یمعن نيا به". بله: "داد پاسخ او و
 اتفاقات مقابل در و ديمان یم ذھن پرده در انکار با. ميدار درد که ميکن یم انکار ما که است نيا مينيب ینم

 فکرھا در شدن وگم یاريھوش آمدن نييپا ،یزندگ از شما شدن دور باعث اومتمق. کرد ديخواھ مقاومت
 را ھا آن د،يشمار یم مقصر را گرانيد و ديکن یم هيتوج را خود شما کار نيا با. شود یم دردھا و

 در شتريب که ھرقدر. است نينفر کارھا نيا تمام. ديپرداز یم یيجو بيع به و ديکن یم سرزنش و م4مت
 و نشسته باK در یيخدا که ميکن یم تصور ما. ميھست خدا نينفر مورد شتريب م،يکن مقاومت تفاقاتا مقابل

 نيا. ميکن یزندگ ما تا بدھد نجات یگرفتار از را ما و کند لطف ما به که ميدار انتظار و جداست ما از
 تا ديکن کم را قاومتم لحظه نيا ديتوان یم شما. ديھست او خود شما و شماست درون در خدا. ستين طور
. است عقل یاريھوش. شماست صيتشخ و درک و ديد توان یاريھوش. شود اديز شما در یاريھوش

 از استفاده از بعد و قبل کند، یم مخدراستفاده مواد اي یالکل مشروب که یکس یاريھوش که است واضح
 یحت که است ذھن در که ھست یاريھوش کي. ديشناس یم را یاريھوش شما پس. است متفاوت مواد نيا
  فضا نيا از که ما یھا یيراھنما تمام و دارد یعقل ذھن نيا. شود یم کم مقاومت با ھم یاريھوش نيا
 و حسد رنجش، خشم، یھا یيراھنما اساس بر که یماتيتصم. ھستند غلط و مقاومت اساس بر ند،يآ یم

  . اند یاريھوش فاقد ھستند،... 

 با یکل طور به و است کل خرد و عقل خدا، جنس از است، حضور سجن از که ھست یگريد یاريھوش
 فضادار یاريھوش نيا چون د،يشو یاريھوش نوع نيا به مجھز ديبا شما. دارد فرق یذھن من یاريھوش
 و ديشو یم یکي آن با و ديريگ یبرم در را مساله شما بيترت نيا به. رديگ یم بر در را اتفاقات و است

 را گرانيد و اديفر و خشم از نه ديآ یم فضا نيھم از فقط حل راه. زديخ یم بر حل هرا شدن یکي نيا از
 مقاومت شتريب که چقدر ھر. است کم اريبس یذھن من عقل و ھستند یذھن من عقل ھا نيا. شمردن مقصر

 در حتما شما. شود یم شتريب یزندگ و ما نيب قيعا چون. شود یم کمتر ما عقل و شتريب ما درد م،يکن
 طور نيھم و شما عقل د،يدھ یم نشان واکنش شدت به اتفاق کي به یوقت. ديدار تجربه نهيزم نيا
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 م،يکن مقاومت که قدر ھر. شود اديز ما در ديبا یاريھوش اKصول یعل.ديآ یم تر نييپا شما یاريھوش
 و است ريمتغ ما در ھم یذھن یاريھوش. رود یم یدرخت یاريھوش سمت به و شود یم کم ما یاريھوش

 ذھن از ديبا ما و است ساز مشکل حضور، یاريھوش بدون ،یاريھوش نيا کل البته. شود یم اديز و کم
 .ميبپر رونيب

  دستميند من که َصد(ق« :را او بگفتم

   »یيحيَ بو سپاه اندر ظتريغل تو ز

 یبرا شما ماا شده، ساخته یشدگ تيھو ھم و درد از ويد که ديکن توجه. است لييعزرا یمعن به یيحيبو
 ھمان که ويد به ديگو یم. کنند یم جيگ را ما دردھا چون د،يباش داشته ديتاک آن درد بخش یرو یيشناسا

 از بدتر یعني. است نبوده تو از تر ظيغل ھم ليعزرائ سپاه در حال به تا که کن قيتصد گفتم است درد
 نيا. ُکشد یم را تن فقط که است یليئعزرا از تر یقو درد نيا و ندارد وجود خلقت در ما یذھن من درد

 یذھن من نيا یخرد یب و یکنندگ حال یب ،یُکشندگ درجه. دھد یم نشان ويد نيا به نسبت را موKنا ديد
 درون در را ويد نيا شما ايآ. پرسد یم ويد از را سوال نيا موKنا. است باKتر خلقت در زيچ ھمه از

 ستين یمعن نيا به ما در ويد بودن. کرد ديخواھ کار خودتان یرو ،دينيبب را ويد نيا اگر د؟يا دهيد خود
 و دارند درد یا عده. است آن یيشناسا ويد نيا از یيرھا چاره. ميندار ھم یا چاره و ميھست وبيمع ما که

 ھر به درد نيا ھستند، تيھو ھم درد نيا با که جا آن از و کنند یم حمل خود با جا ھمه را فضا نيا
 یعار کارھا نيا باشد، ليدخ ما یکارھا در درد یفضا نيا اگر. شود یم وارد دھند، یم انجام که یکار
 جا آن در ميخواھ یم و ميشو کار به مشغول یيجا در ميخواھ یم ما که ديکن فرض. بود خواھند خرد از

 را خود درد صورت نيا در م،يھست باتريوز خردمندتر و بھتر گرانيد از که ميکن ثابت و ميکن یيخودنما
 تمام با درد نيا پس. ميھست تيھو ھم دردھا نيا با چون �ميزير یم جا آن در یعمد ريغ صورت به ھم

     اتفاق مساله نيا م،يستين تيھو ھم آن با که ميباش داشته یدرد اگر البته. شود یم آغشته ما یکارھا
 هيآ نيا. کند یم یداريخر شما از بھشت یبھا به را شما یدردھا نيا خدا که است معتقد موKنا. افتد ینم

 انکار یحت م،يا نکرده یيشناسا را ھا آن اص4 چون م،يکن یم ینگھدار را ھا آن ما اما. ھست ھم قرآن
 آغشتن به ليم که ديد ديخواھ د،يبدھ قرار نورافکن ريز را خود افکار و اعمال روز کي. ميکن یم ھم

 با شدن تيھو ھم نيبنابرا. ديشو آن مانع ديتوان ینم و دارد ودوج شما در شما یذھن من درد با کارھا
      انجام را یيشناسا نيا که یکس که ھست غزل نيا یبعد اتياب در. سازد یم ناتوان را شما دردھا

 با ھم شما در شد، عصا یموس دست در اژدھا نيا. شود یم دهيبلع یذھن من یاژدھا توسط دھد، ینم
 شما حالت نيا در. ديکن استفاده شده ساده ذھن از ديتوان یم شما. شود یم کار زاراب به ليتبد یيشناسا

. اورديدرب یباز تواند ینم ذھن است، زنده شما حضور چون و شده ساده ذھن کي و ديدار حضور کي
 آنھا چون ديدھ انجام یکار ديتوان ینم شما باشد، یشدگ تيھو ھم و درد وجود، حس شما ذھن در اگر اما
 صورت به شما حالت نيا در. کنند یم یباز به شروع و دزدند یم را شما یانرژ ھا آن. اند فعال ائماد

 به ليم زه،يست و مقاومت به ليم و ديريبگ نظر ريز را خود یھا واکنش شما. ديندار یعمق یاريھوش
 تيوضع به ،ميمعترض یجو طيشرا به یحت ما. ديبسنج خود در را کارھا کردن یشخص به ليم و دخالت

 کارھا کردن یشخص به ما ليم مسائل نيا به اعتراض و است کساني ھمه یبرا طيشرا نيا ،...و کيتراف
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 ینوع ھم نيا. ميدھ یم نشان واکنش ما و کند یم صحبت ونيزيتلو در یشخص. دھد یم نشان را
 .رديگ یم نشات یذھن من از و است کردن یشخص

  خداست لطف بارگاه دلم: که بگفتمش

  ؟یَمأو نيا در خدا قھر دارد کار چه

 جا نيا. دارد لطف فقط خدا. باشد خدا لطف و عشق ديبا من دل در. من دل خانه بارگاه، یعني یماو
      جاديا یزندگ نيقوان تيرعا عدم و مقاومت و یکار ندانم اثر در خدا قھر. خداست قھر از صحبت

 روين نيا اتفاقا. بگذارد ما چرخ یK چوب عمدا و اشدب نشسته باK در یکس که ستين طور نيا. شود یم
 ميدار ھم غزل در. برھاند است، آمده وجود به ما مقاومت اثر در که یا مخمصه از را خود کند یم یسع
  : که

  ینيب بھارگه را هيس خار چنانک

  یدعو یگلرخ زار سمن انيم کند

 رز گل شاخه به خار نيا بھار آمدن با که دينيب یم و ديکن یم مشاھده را یخار زمستان در که گونه ھمان
 و خدا نيقوان از که نيا شرط به کند یم آزاد خشک یذھن من از ھم را شما است، شده ليتبد یيبايز

 را جا آن یکوتاھ زمان مدت از پس و ديبرو ذھن به تا ديا آمده جھان نيا به شما. دينکن یچيسرپ یزندگ
   معطل را یزندگ ،)ذھن (ديباش دينبا که یيجا در بودن با شما. ديکن ترک مخالفت و مقاومت بدون

 وبيمع یمايھواپ کي سوار شما. ندارد قبول را کار نيا خدا. ديکن یم تلف را خود وقت و ديا گذاشته
 اما. ندارد یا دهيفا یزار و هيگر گريد جا آن در و کند یم سقوط حتما. نکند سقوط ديدار انتظار و ديھست

 که یانسان و شود یم ممکن ناممکن پرواز، از قبل مايھواپ وبيع کردن برطرف و اصول تيرعا با
 تيرعا پس. شود یم جابجا لومترھايک و رديگ یم قرار ابرھا فراز بر مايھواپ لهيبوس ندارد، پرواز قدرت
  . است مھم اريبس یزندگ نيقوان و اصول

 به ما آن در که است یياريھوش یکي. ديبشناس یخوب به را یاريھوش نوع دو نيا شما که خواھم یم من
 یگريد. ميکن یم یابد یزندگ حس و ميھست قائم خدا یپا یرو و ميدار عمق م،يشو یم زنده یزندگ
 نيا موKنا که ديديد قبل ھفته برنامه در. ميدار را خدا قھر یاريھوش ما آن در که است ذھن در یاريھوش
 و ميشو یم خدا قھر آتش دچار شتريب مقاومت با پس. دينام خدا آتش یاريھوش اي" O نار "را یاريھوش

 که خدا نور یاريھوش اما. است ناموفق و دردناک آن اساس بر کارھا انجام که دارد یعقل یاريھوش نيا
 و ديکن یم عمل آن اساس بر شما. دھد یم درست ديد قدرت شما به و است لياص د،يآ یم گرسويد از

  .کند یم حل او را شما مسائل حالت نيا در. ديھست امآر و شاد و موفق

  من پشت ز گران بار من درشت ره رفته

  من بار برده آمده من بردبار دلبر
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 او از ويد دنيد با ديبا. است لطافت و یشاد و آرامش و یيبايز از مملو و خداست لطف مرکز ما دل پس
 داشته ديبا یافکار و اعمال چه که ميشو یم متوجه یيشناسا نيا با. یکن یم چه جا نيا در تو که ميبپرس
 نيا ايآ که مينيبب ديبا یمعنو نيتمر و کار ھر انجام با. ميکن زيپرھ ديبا یافکار و اعمال چه از و ميباش
 و آرامش ايآ. ريخ اي شود یم ما از یزندگ و اتيح آب عبور باعث و کند یم کم را ما مقاومت کار
 با شما و است یذھن من اساس بر عمل نيا است ريخ شما پاسخ اگر. ريخ اي ندک یم اديز ما در را یشاد
 شما مردم ريمس نيا در است ممکن. شماست با موضوع نيا صيتشخ تيمسوول. ديھست مواجه خدا قھر
 دينکن ھم سهيمقا. ديکن اعتماد خودتان منصفانه یابيارز به و دينکن گوش ھا آن حرف به. کنند نيتحس را
       ھدف به را شما و ستين درست روش نيا. بھترم که یف4ن از دارم که یتيوضع نيھم با مث4 که
 .رساند ینم

  را زشتان کنند انيعر که حشر روز به

  یيدن یزشت ز زشتان جمله َرمند

 و درد و یذھن من شما اگر. است حشر روز لحظه نيا و است کردن زنده و شدن زنده یمعن به حشر
 تيب نيا اول مصرع در. شماست حشر لحظه لحظه، نيا د،يبرگشت و ديديد را خدا قھر و آن یھا یباز

 اگر. شود یم دهيد یزشت که است یمعن نيبد و کنند یم برھنه را ھا یزشت حشر روز در که کند یم انيب
 ھم و دردھا نيا و ديھست یخال یفضا کي آسمان مثل شما که ديبرس جهينت نيا به و ديبکش عقب شما
 از ما. بود ديخواھ ھا آن دنيد به قادر شما دارند، قرار فضا نيا درون ستارگان، مثل ھا یشدگ تيھو
 قھر ھمان که یذھن من عقل با چون م،يکن یم انکار را مانيدردھا و ميکن یم فرار زھايچ نيا دنيد

 به ليم کردن، ظلم بد، عادات. ديستين ھا آن شما که ديبدان اما. ميپندار یم خودمان را دردھا نيا خداست،
 نيا ما و ھسنتد درد م،يا داده انجام یذھن من اساس بر گذشته در که یيکارھا و گرانيد هيتنب درد، جاديا

  . خداست یاصل خواست نيا و مياندازيب کبارهي را ھمه ميتوان یم ما. ميستين دردھا

 متوجه تا ميکن نگاه ھا آن به و ميبکش عقب ديبا یول ميندار خود یھا یزشت دنيد به ليم ما که ھرچند
     تمام که است زشت یحد به یذھن من نيا. ندارد وجود یذھن من یزشت نيا از تر زشت که ميشو

  . کنند یم فرار او از عالم یھا زشت

 نشان ما به را ما درد قسمت دارد قصد یزندگ و است حشر لحظه لحظه، نيا که ميآموز یم تيب نيا از
 یمساو یيشناسا. ميباش ھا آن انداختن به موفق تا ميکن یم یيشناسا را دردھا آن و ميکن ینم انکار. دھد

  . دارد ديتاک شناخت یرو چقدر موKنا که مينيب یم. است انداختن و یآزاد با

  .ستيحور تولد مرحله شناخت، از پس که پردازد یم نکته نيا به موKنا بعد به تيب نيا از

ل او ناگاه به که بدم نيا در   شد ُمَبد/

  یمول قدرت به یحور صورت مثال
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    من و است من یدعواھا و اشتباھات جهينت و من فرم بخش نيا که شدم متوجه ويد به نگاه ھنگام در
  . شود یم متولد ما در خدا قدرت به یحور ھنگام نيا در. کنم ذوب را آن یکوتاھ مدت ظرف توانم یم

 و یذھن من دردناک یاريھوش نيب تفاوت متوجه تا خوانم یم شما یراب شمس وانيد از یاتياب جا نيا در
 عقب بلکه د،يکن عمل آن اساس بر دينبا شما و است مخرب یذھن من یاريھوش. ديشو حضور یاريھوش
 موفق کار نيا در تا ديريبگ کمک ھم بزرگان و موKنا یھا آموزش از و یزندگ از د،يکن تامل و ديبکش
  .ديشو

  ٣٢۵ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو

 نشد عاشق ُذوالَوفا بر او که یجان وفایب یا

  نش عاشق خدا لطف بر که باشد خدا قھر

 جان ھم وفا یب جان. نشد است، یزندگ اي خدا ھمان که وفا صاحب عاشق که یيوفا یب جان حال به یوا
 وفا، از منظور. شود وفا عاشق و بشناسد را خود جنس لحظه نيا در است قادر انسان. است یذھن من
" یبل "پاسخ ما و یھست من جنس از تو ايآ که کرده سوال ما از خدا که جا آن است، الست عھد به یوفا
  ادي به حاK. ميا شده وفا یب و ميا کرده فراموش اما م،يھست خدا جنس از که ميدان یم ھنوز ما. ميا داده

 است شده آورده" بوالوفا "،" ذوالوفا "یجا به نسخ از یبعض در. (ميھست" بوالوفا "عاشق ما که ميآور یم
       نيب از او جنس که چرا است، کرده حفظ را خود یوفا خدا پس). باشد یم وفاھا پدر یمعن به که
 زنده به قادر لحظه نيا در شما و شود ینم عوض ھرگز و است ھمان ھم ما یاصل جنس. رود ینم

 انسان عنوان به ما. ديببر کار به ريمس نيا در را خود آزاد اراده که یشرط به د،يھست جنس نيا کردن
 که ديکن یم تخابان لحظه نيا در شما. است نيھم در ھم وانيح با ما تفاوت که ميدار انتخاب قدرت
" مستقل "جا نيا در. است ”Independent Will“ آن یسيانگل ترجمه. ديباش خود یاصل جنس به وفادار
     کس چيھ. است اتفاقات از مستقل اراده نيا و ديدار آزاد اراده شما یطيشرا ھر در که دھديم نشان

 ديتوان یم شما اما بکند، را شما جان قصد یشخص است ممکن. رديبگ ما از را آزاد اراده تواند ینم
 ارده چون بُکشد؛ را شما جسم بتواند او تا ديندھ انجام یالعمل عکس چيھ مث4 که ديريبگ ميتصم آزادانه

  . ما جسم از نه و خداست از آزاد

 قھر الست، عھد یفراموش اص4. شود ینم عاشق خدا لطف به که ميدار را خدا قھر یاريھوش ذھن در ما
 در ھم مقاومت دنيد. است مشکل ما خود در ويد دنيد اما است، آسان گرانيد در درد ويد دنيد. خداست

 متوجه تا ميريبگ نظر ريز کند، یم نگاه ونيزيتلو به که را یشخص ميتوان یم مث4. است ساده گرانيد
 آزاد شخص نيا که است ليدل نيا به ھا العمل عکس نيا. ميشو او مقاومت از پر یھا العمل عکس

 مقاومت یبرا بھانه دنبال به او یذھن من. دارد کارھا کردن یشخص به ليتما و خداست قھر دچار ست،ين
  . ميکن اجتناب ھا مقاومت نيا از تا دھد یم را امکان نيا ما به حضور یاريھوش اما. است کردن
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  اْلَبَصر زاغَ  َما سلطان گذر عالم بر کرد چون

  نشد عاشق ھانقش بر او که آخر ديبد ینقش

  ٧١ هيآ نجم،) ٣۵ (سوره م،يکر قرآن

   .َطَغىٰ  َوَما اْلَبَصرُ  َزاغَ  َما

  یفارس ترجمه

  .نکرد انيطغ و دينلغز او چشم

  یسيانگل ترجمه

(His) sight never swerved, nor did it go wrong!  

 ھمه یبرا را اصط4ح نيا تيب نيا در موKنا اما برد، یم کار به رسول حضرت یبرا را هيآ نيا قرآن
 نيا بود، یاريھوش جنس از که موKنا و ھستند یاريھوش ھا انسان ھمه چراکه ،برد یم کار به ھا انسان

 به ديبا خداست، جنس از که شود یم متوجه و ديآ یم جھان به یاريھوش یوقت ديگو یم. دارد را ريتعب
 پس کند، یم گذر جھان نيا از یاريھوش نيا. نکنند پرت را او حواس گريد یزھايچ و کند نگاه یزندگ
 یرو برداشته، خدا از را خود چشم حال به تا ما البته. کند ینم ھم انيطغ و دارد ینم بر خدا از چشم

 ما اشکال و ميا کرده انيطغ ما و دهيلغز ما چشم گريد عبارت به م،يا انداخته یجھان نيا گريد یزھايچ
 به تا اما است کلدر یانسان یاريھوش به اشاره جا نيا در ھم" البصر زاغ ما سلطان. "است نيھم ھم

 یزندگ جنس از که نکته نيا آوردن ادي به با ھا انسان ھمه که یحال در اند، کرده را کار نيا نفر چند حال
  . دارند را کار نيا انجام یيتوانا ھستند،

 مقاومت و ونيزيتلو به کردن نگاه نيھم مثل انيطغ. است موفق نکند، انيطغ و ديايب ايدن نيا به که یکس
 جاديا یزندگ توسط لحظه ھر در اتفاقات. است کار طيمح در اتفاقات به کردن مقاومت مث4 اي ادند نشان

" من "کي زهيست و مقاومت با ما. ميندار را یرندگيپذ و فيلط م،يتسل حالت ما اعتراض، با. شوند یم
 شما در و شود فعال درد با توام من ديدار ليتما لحظه نيا در شما". دردمند من "کي م،يکن یم درست

Kکه یچشم. ديھست شما خود ھم فضا نيا البته است؟ کرده محاصره را ھا آن که یيفضا اي ديايب با     
 خدا نقش دنيد به موفق شوند، ینم آن تمرکز و توجه گرفتن به موفق یجھان نيا یزھايچ و لغزد، ینم

 و یجھان نيا آفل یزھايچ به و ديبمان هزند د،يشد زنده لحظه نيا در یوقت ديتوان یم شما ايآ. شد خواھد
 موفق شما است، مثبت شما پاسخ اگر کنند؟ جذب و بدزدند را شما توجه که ديندھ اجازه ھا تيوضع
  . ديھست
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  نشد؟ مفتون جان اصل بر او که باشد کجا یجان

  نشد؟ عاشق ربا آھن بر که باشد کجا آھن

     به ما حواس تمام اKن اما �ريخ نباشد؟ خدا فتهيش و عاشق و باشد زنده ما جان که است ممکن ايآ
 جان اصل مفتون بود، زنده ما جان اگر. نشود کم ما از یزيچ که مينگران اي است گرانيد یھا حرف

. ريخ مسلما شوند؟ یم آھنربا جذب ھم کيپ4ست و چوب ايآ نشود؟ آھنربا جذب آھن است ممکن ايآ. شديم
 آن از یزندگ که ميشو یم کيپ4ست و چوب اي قيعا جنس از م،يکن یم متمقاو که یا اندازه به ھم ما

 چون د؛يشو ینم خدا جذب اندازه ھمان به د؟يدھ یم نشان مقاومت اتفاقات به چقدر شما. کند ینم عبور
 دائما و ميا شده جھان جذب ما اگر. ھستند کننده داريب ھا صحبت نيا. ديشو جانان جنس از تا ديندار جان
 جذب که ميستين آھن ما پس م،يھست گرانيد از گرفتن دييتا و یيخودنما زه،يست حسادت، سه،يمقا الح در

  . ميا داده دست از را خود جان واقع در و ميشو آھنربا

  یپر جمع از دميبشن ید شھر نيا در بر من

  نشد عاشق ما شھر بر او که بادا بده ش خانه

 ِده نشد، عاشق ما شھر به که یکس خانه گفتند یم که دمينش انيپر جمع از شھر نيا در بر روزيد من
 که ھستند یکسان عرفا. دارد عرفا به اشاره انيپر جمع و است یيکتاي شھر سمبل شھر تيب نيا در. باشد

 یھا انسان و عرفا پس. کنند یم پخش و آورند یم جھان نيا به را برکات و اند ستادهيا خدا خزانه در بر
 شھر عاشق کس ھر که است نيا ھا آن رفتار و گفتار یمعن. ھستند یيکتاي شھر در بر حضور به زنده

 اشعار در بارھا شھر و ِده سمبل. بماند است، تيمحدود و ذھن یفضا سمبل که ِده در ديبا �ستين یيکتاي
 و صداقت عدم ،یيدورو و نفاق دادن، ُپز ،یيخودنما که ميشو یم متوجه ما. اند شده استفاده موKنا

     ِده در ما خانه و کنند یم پخش عرفا که شود یم یبرکات از ما تيمحروم سبب تملق و یيدروغگو
  .ماند یم

  فتد یخشک بر وستهيپ او که یماھ آن یوا یا

  نشد عاشق ايميک بر او که یمس آن یوا یا

 دائما اگر ما حال به یوا و ميھست یماھ ما. است افتاده یخشک در ا،يدر یجا به که یماھ آن حال به یوا
 به یوا. اند کرده رياس را ما فکرھا و ميا شده گم فکرھا در که یحالت یعني. ميھست ذھن و فکر یفضا در

  یماھ. کند شنا یيکتاي یايدر در ديبا که ميھست یماھ  مانند ما. ميا شده تيھو ھم دردھا با اگر ما حال
 نيا در کردن شنا یجا به ما اما. ميرو یم یيکتاي یافض به عايسر ھا فرم انداختن با ھم ما. است فرم یب

 دائما ما اگر. شود یم جاديا مقاومت اثر در که است یيفضا یخشک. ميافت یم یخشک به لحظه ھر ا،يدر
 یفضا در ديبا شما ثقل مرکز. افتد یم ريگ ذھن در ما یاريھوش و جان نيا م،يکن یم مقاومت و زهيست
 فورا شوند، یم کينزد ساحل به که یيھا نھنگ مثل د،يشد کينزد یخشک به اگر و باشد  یيکتاي

 کي اي ديآ یم شما سراغ هي خشم یاندک و ديھست مستقر یيکتاي یفضا در شما که ھست یزمان. ديبرگرد
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 ايميک عاشق که یمس حال به یوا. ديبرگرد فورا و ديشو اريھوش د،يکن یم یيخودنما اي ديريگ یم یراديا
 من کي. اوست یعشق ارتعاش و عارف َنَفس ايميک و یذھن من سمبل مس. شود ليتبد رزَ  به تا ستين

 ايميک نيبنابرا و ستين ايميک عاشق کند، یم زهيست ھم ھا آن یھا آموزش و عارفان با که دردمند یذھن
  . شود ینم کينزد او به ھم

  ُمعَتجل خ4صش نبود اجل، راه بود بسته

  نشد عاشق را مرگ ھم نبد، قيK را شيع ھم

 با. بندد یم خود بر را مرگ راه مقاومت و زهيست با یذھن من. ميباش تيب نيا مصداق ميخواھ ینم ما
      شناسد، ینم را خود جنس که یجان و وفا یب جان. مياندازيب را مانيھا نهيک ميتوان ینم ما مقاومت

  .ابدي یيرھا ذھن از تواند ینم

 یيکارھا چه از و ديدھ انجام را یيکارھا چه که ديشو یم متوجه د،يبخوان بارھا و بارھا را غزل شما اگر
 بله، م؟يھست شيع و یزندگ قيK ما ايآ. ميکن نگاه خود به. آموخت ديخواھ را یزندگ نيقوان. ديکن زيپرھ
 من یتعداد که بوده نيا ھم مساله نيا ليدل. ميھست عرضه یب و ريحق ما که شده ليتحم ما به دهيعق نيا اما
 شما که اند کرده ريتحق م،يا نبوده کارھا نيا اھل که را ما و اند بوده یيخودنما و یزرنگ فکر در یذھن
. ستين یزندگ یمساو یانباشتگ اما! ميا رفتهيپذ ھم ما. ديستين زرنگ چرا و ديکن ینم عمل ما مثل چرا
 است بوده ھا آن با ايدن نيا به ھا آن ورود لحظه از کردن یزندگ حق و ھستند یزندگ قيK ھا انسان ھمه

 که نيا شرط به ھستند حقشان نيا گرفتن به قادر ھا انسان خود فقط و رود ینم نيب از ھم ھرگز و
 را خدا و یزندگ به شدن زنده توان ھا انسان ھمه ديگو یم موKنا. دارند را آن عرضه و اقتيل که رنديبپذ

 جز یا چاره ما. دارد یبستگ مساله نيا به ھا انسان یبقا 4اص و است یزندگ یتکامل روند نيا و دارند
  . بود خواھد ما ضرر به ذھن در ماندن و یزندگ از انحراف و ميندار نيا

 یرو که یوقت ما. کنند یم کمک حضور یفضا در و ذھن در یاريھوش تفاوت شدن روشن به ريز اتياب
 به اتياب نيا و ميباش داشته را یاريھوش نوع دو نيا از یمخلوط که است ممکن م،يکن یم کار خودمان

  .کنند یم کمک ما یيشناسا و صيتشخ

  ���� تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 نبود ِبُنوِرO ْنُظريَ  ار منمؤ

  نمود؟ چون برھنه را مؤمن بيغ

 به زنده ما ذھن از برگشت با. نديب یم حضور نور و خدا نور با و دارد یقيحق مانيا که یکس یعني مومن
 یزندگ یريگ اندازه یبرا یذھن من کش خط به ازين گريد و ديد ميخواھ خدا نور با و ميشو یم حضور

 تواند یم تيب نيا گريد یمعن. دھد یم نشان مومن به انيعر را خود خدا اي بيغ صورت نيا در. ميندار
 ديبا ما پس. آورد یدرم به ما تن از را" من "لباس و کند یم برھنه را ما شکل چه به بيغ که باشد نيا

 با. شود دايز ما در مقاومت کردن کم با حضور هيسرما تا است ميتسل آن راه که مينيبب خدا چشم با اول
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 شما آن آمدن با و شود یم یيشناسا سبب نور نيا. شود یم ذوب یذھن من خي ما از نور نيا عبور
 یا درجه کي به ما اگر. ديد ديخواھ را خود یذھن من واقع در. ديد ديخواھ گرانيد در را خود ريتصو

 ھم نگران و دينکن استدKل اKن. ديد ميخواھ گرانيد در و خود در را زيچ ھمه م،يشو زنده خدا نور به
 نيا و دياوريب در را آن شماست، درون گنج که ديگو یم موKنا. ديکن دايپ را گنج سرعت به بلکه د،ينباش
  . دينکن تلف را خود وقت جدل و بحث با قدر

  یُبد ِبناِرO ْنُظريَ  تو که چون

  یبد از ینديد وا را یکوين

 با ايآ که دينيبب و ديکن نگاه خود به شما که است مھم اريبس. نديب یم خدا قھر نور با ذھن در ما یاريھوش
  . ديکن یابيارز منصفانه را خود خلوت در. خدا قھر یاريھوش با اي دينيب یم خدا نور یاريھوش

  : است شده آورده ھم ريز شکل به تيب نيا

  یُبد بنارO نظري تو که چون

  یشد غافل یيکوين از یبد در

 که یيکوين از بماند، ذھن در که یکس. است درد با شدن تيھو ھم و ذھن در اندنم یمعنا به یبد
  . شود یم غافل است، یيخدا یاريھوش

  . ديبدھ صيتشخ را خدا قھر یاريھوش ديبتوان تا خداست نور با دنيد فيتوص در ريز اتياب

  ۵۶٨ تيب ششم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 را دوست یسرا نديبیھم پر

  ايض استش اله نور از آنک

 کامل را جھان نيا ھم و یيکتاي یفضا ھم ند،يب یم خدا نور اب که یکس. تيا یيکتاي یفضا دوست یسرا
 جھان یوقت. کتاستي و نديب یم کام4 پس. کند یم افتيدر خدا از را اش ینندگيب تيخاص چون. نديب یم

 است شده جاديا تفرقه کجا است؟ شده یگذار هيسرما کجاھا در خدا یانرژ که شود یم متوجه نديب یم را
 به قادر بالفعل چون ست،ين قائل یجوئ انتقام و رنجش و نهيک یبرا یارزش چيھ. است دهافتا تله در او و
 جا آن در اگر. ديآ یم گرسويد از یانرژ نيا که داند یم و ھست یزندگ یانرژ و برکت ريمس دنيد
 عوض که کند ینم وانمود. بدھد رييتغ را گرانيد تا کند ینم ت4ش و کند یم کار خودش یرو ست،ين

 جھان نيا در ما. ستين ما ص4ح به که کند یم خدا قھر یاريھوش دچار را ما تقلب و یيدورو. است هشد
 من. ميشو یم دهيد بھتر جھان در مھره یسر کي برداشتن با که ميکن یم فکر ما. ميندار یاديز فرصت

 را یزيچ چه ردمم مينيبب که است کرده طرح را یاديز یھا نقشه شود، یداشتن دوست که نيا یبرا یذھن
  . دھند ینم جواب و ھستند یباز اسباب ھا مھره نيا اما. ميشو گونه ھمان ما و دارند دوست شتريب
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  ۵۵٨١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 یشد ِبُنوِرO ْنُظريَ  مؤمنا

  یآمد منيا سھو و خطا از

 و ميشو یم منيا خطا از صورت نيا در و ديد ميخواھ خدا نور با م،يشو یقيحق نداريد و مومن که یوقت
  . افتاد ميخواھ اشتباه به حتما صورت نيا ريغ در. ميکن ینم اشتباه گريد

  ٣٣٠٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 شده ِبُنوِرO ْنُظريَ  مؤمنم،

  آتشکده نياز زيبگر ھان و ھان

  صادر یعشق ارتعاشات ند،يب یم خدا نور با و است قائم یزندگ یپا یرو شده، زاده ذھن از که یکس
    عبور او از یا درجه به و ديآ یم یگريد سمت از نور چون. گذارد یم ريتاث گرانيد بر و کند یم
 شود یم معلوم پس. سوزاند یم را یذھن یھا من که ھست یآتش جا نيا در. زدير یم جھان به و کند یم
 خوشبختانه و ميريبگ قرار یا آتشکده در ديبا م،يشو خ4ص آن یدردھا و یذھن من از ميبخواھ اگر ما
  ھا شآموز نيا به کردن عمل با. ديھست آن کينزد در شما و است یخوب آتشکده موKنا، آتشکده نيا

      متوجه روز کي و ديکن یم کار خود یرو شما. سوزند یم کي به کي یيشناسا با شما یھا تيمن
    زين را خود وبيع از یتعداد و ديا افتهي را یحل راه خود مشک4ت از یتعداد یبرا که ديشو یم

 چه شما به راجع ھا آن هک نيا از صرفنظر د،يکن یآشت د،يا بوده قھر که یکسان با است ممکن. ديا انداخته
 وجود به یيشناسا با کارھا نيا. ديکن ینم حمل را دردھا گريد و ديانداز یم را ھا نهيک. کنند یم یفکر

  . ديآ یم

  ٠٨٧٢ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 شده ِبُنوِرO ْنُظريَ  ھمه یا

  آمده بخشش بھر حق بر از

 ابانيب در که یبدو عرب کي. است شده آورده ولا دفتر در که ھستند یاعراب قصه به مربوط اتياب نيا
 گرانبھاست؛ شده، جمع  ھا حفره داخل در ابانيب در که یآلود گل آب که بود کرده فکر کرد، یم یزندگ

 آلود گل آب از پر را آن و کرد انتخاب را یا کوزه. ببرد فهيخل نزد تا کرد جمع را ھا آن خاطر نيھم به
 فهيخل قصر به یوقت. رسد یم نظر به جالب یليخ ما یبرا که ماست یذھن من نيھم کوزه نيا. کرد

 نديب یم شود، یم خارج گريد در از که یزمان و دھد یم خداست ھمان که سلطان به را کوزه �رسديم
 م،يبر یم خدا نزد کادو عنوان به را خود کوزه ما یوقت پس. شود یم رد قصر مقابل از یا رودخانه که
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 مقابل در ما یکادو که ميشو یم متوجه ما و کند یم یجار ما در آب یجو کي و کند یم قبول خداوند
 خدا یبرا ميکرد یم فکر که ما یکادو. است بوده زيناچ و ازش یب چقدر م،يا کرده افتيدر که یا هيھد

  . است بوده یگرفتار و درد از پر باشد، مھم

  .است آمده بخشش یبرا خدا نزد از و نديب یم اخد نور با عارف که کند یم اشاره موKنا  تيب نيا در

  نظر یاھايميک آن ديزن تا

  بشر اشخاص یمسھا سر بر

 حضور و یزندگ رمز ط4. شوند ط4 به ليتبد تا زنند یم یذھن یھا من سر بر را نظر یايميک عرفا
  . است

  آمدم ابانيب از بميغر من

  آمدم سلطان لطف ديام بر

 تا ميا آمده سلطان رشيپذ ديام به ابانيب از ھم ما. آمدم ابانيب از و بميغر من که ديگو یم یبدو عرب
  .کند قبول را ما یدردھا فهيخل مگر

Kنيا یادآوري ضمن. ميگرد یم بر غزل به م،يکرد دايپ یکاف شناخت آن درد یفضا و ويد به راجع که حا 
  .خداست لطف بارکاه ما دل که نکته

 ناگاه به ،یيشناسا نيا دار و ريگ در و است شده خدا قھر محل ما دل چرا که نيا و ويد به کردن نگاه با
 خدا اي شما اصل د،يآ ینم آسمان از شما وجود و خدا پس. شود یم ليتبد یحور به خدا قدرت با ويد نيا

 از خروج به موفق یزندگ نيقوان تيرعا و صبر و حضور با شما و است شده یگذار هيسرما ويد نيا در
 .است آن یدردھا و یذھن من به مربوط عجله و است مھم اريبس صبر راه نيا در. ديشو یم ذھن

ه و فيلط یرخ   گلگونه و رنگ ز منز/

  یِحنّ  لهيح ز مبرا و فيظر یکف

 نسخ یبعض در که است وريز یمعن به هيِحل و) زنند یم مو اي دست به که یرنگ ماده (حنا یمعن به یِحن
 رنگ. شود یم استفاده صورت شيآرا یبرا که است سرخاب یمعن به ھم هگلگون. است شده آورده لهيح
  .  است بودن یعار یمعنا به منزه. ھستند یجھان نيا یھا رنگ سمبل گلگونه و

 بود، شده یگذار هيسرما ويد در و شماست اصل که یحور نيا. پردازد یم یحور فيتوص به تيب نيا
. ميندار ازين یجھان نيا یھا رنگ به م،يشو یم ليتبد خود اصل به یوقت ما نيبنابرا. باستيز و فيلط

 اصل اما.ماست به راجع مردم یھا حرف و یذھن ريتصاو القاب، ھا، یشدگ تيھو ھمان گلگونه و رنگ
  .ندارد گلگونه و رنگ به ازين و باستيز ما
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 سراسر او وجود که دارد یحور عمل به اشاره کف" یحن هيحل ز مبرا و فيظر یکف "مصرع در 
 چراکه ندارد، اجياحت گلگونه و رنگ و حنا وريز به کند یم عمل که یزمان و است یفضادار و یيبايز

 ما اعمال تمام. است آلوده یجھان نيا یحنا به دردگونه عمل. آلوده خواب ونه است دارگونهيب او عمل
... .   و شدن پولدار شدن، معروف قصد. دارند" یجھان نيا قصد "کي و" درد "کي و" من "کي

. است یذھن من منفعت ھمان که است شده نھفته یمنظور آنھا در و ستين خداگونه ما یھا سيسرو
 به او قلب نور که معنا نيبد. شد یم ساطع نور آن از و گذاشت یم خود دل یرو را دستش کف یموس

 شما ليتبد زانيم. زديبر ما اعمال به یزندگ خرد شود یم سبب ھم ما ليتبد و حضور. ختير یم عملش
 یوقت. رديگ ینم اندازه را حضور زانيم یذھن من. یذھن من لهيوس به نه شود یم دهيد حضور لهيوس به

 شکل به شما اطراف یھا تيوضع و ديشد فضادار و منعطف شما کرد، دايپ سامان و سر شما یکارھا
 ھدف کي ما. ديباش شاکر و یراض. شماست ليتبد و حضور نشان �کردند رييتغ به شروع یيآسا معجزه

 یمدت از پس. ميبدھ رييتغ را خود ھمسر تا ميکن یم گوش حضور گنج به مث4. ميدار یذھن من در یيھا
 به یذھن من توسط شده فيتعر یھا ھدف با ما واقع در. است نکرده رييتغ ما ھمسر چرا که ميمند گله

 بر تواند یم که ماست از یانرژ عبور و ما رييتغ فقط. ستين درست نيا که ميا کرده گوش برنامه
    فيتعر را ھدف نيا خود یبرا اگر. باشد خودتان یرو ديبا شما تمرکز تمام. بگذارد ريتاث گرانيد

 حضور شکل نيا به شما که چه آن. ستين درست د،يبدھ رييتغ را یگريد تا ديبرس حضور به که ديا کرده
. فرزندانمان و ھمسر ولو ميباش داشته کار گرانيد به دينبا هرا نيا در ما. ستين حضور د،يکن یم تصور

 را گرانيد رييتغ و دينکن یريگ اندازه ذھن با شما اما است گذار ريتاث ما حضور که دارد قتيحق نيا
 دادن وهيم فکر به ديبا کس ھر و ميھست بيس درختان مانند ھا انسان ما. ديندھ قرار زهيانگ و م4ک
 یمعنا به و روان ساکن شما یوقت. باشد نداشته دادن وهيم به ليتما یدرخت ديشا. باشد خودش درخت

 شما اما کنند، یم رييتغ ھم شما انياطراف که ديد ديخواھ د،يشد فضادار و رندهيپذ واکنش، یب کلمه یواقع
  .ديکن عوض را خودتان ديبا اول. ديبدھ قرار خود زهيانگ و ھدف را مساله نيا ديتوان ینم

  ینيب بھارگه را هيس خار کچنان

  یدعو یگلرخ زار سمن انيم کند

 یيبايز رز گل به اهيس خار بھار در. است زمستان در انيعر اهيس خار هيشب شيدردھا اوج در یذھن من
 یبرا که ليتبد و حرکت نيا. روند یم نيب از حضور، به شدن شکوفا با ھم ما یخارھا. شود یم ليتبد
   مبدل زار سمن به یزندگ صورت، نيا در. افتد یم اتفاق ھم ھا انسان یبرا انيقي دارد، وجود رز ُگل
 از ھم شما خود که یشکل به �کرد خواھد پخش جھان به را خود یانرژ شما حضور رز گل و شود یم

  . ديگرد مند بھره آن

  روز را شب کرد که یيخدا عيَبد یزھ

  یطوب و جنت درآورد به یدوزخ ز
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 شود یم تجربه نو به نو یزندگ آن در که است نيا حضور اتيخصوص از یکي. نديفرآ یم تازه تازه خدا
 یزندگ پس. رديگ یم نشات یذھن من از یکھنگ که چرا د،يشو ینم خسته یتکرار مناظر دنيد از شما و

 و بھشت یذھن من جھنم از یعني. آورد یم رونيب روز دل از را شب و نديآفر یم تازه یزھايچ دائما
 آن هيسا و دارد هيسا که شماست اندازه و قد به اشاره یطوب درخت. آورد یم رونيب را یوبط درخت
 اتفاق ھا انسان ھمه در ديبا حضور گل یيشکوفا. ديساز یم شما که است یبھشت در یزديا ديخورش تابش

 ھا آن خچر یK چوب م،ينکن کيتحر را مردم ما اگر. کنند کمک ھم به ديبا ھمه راه نيا در و افتديب
 یرو و بدانند مسوول را خود ھم گرانيد یطرف از م،ينکن یباز را وسفي برادران نقش و مينگذار

 یزندگ و خدا را کار نيا چون. شود یم سريم یھمگان و یجمع دسته حضور نيا کنند، کار خودشان
 ميدھ اجازه ديبا فقط م،يبرو یخاص مکان به اي ميکن نگاه آسمان به که ستين یازين پس. دھد یم انجام
  . کند خارج جھنم دل از را بھشت واقع در. اورديب رونيب م،يھست آن در که یجھنم از را ما یزندگ

  داد خو او فيلط ُصنع به دهيد که یکس

  یافع صد دھان در فتد چه ار نترسد

 ما از را ھا آن اگر که ميا دهيچسب سفت را یيزھايچ چون ترسند، یم افراد از یبرخ اKن که است واضح
 یا درجه به و است یزندگ به ما یاعتماد یب نشانگر ما ترس نيا. پاشد یم ھم از امور رازهيش رند،يبگ
. ميچسب یم یجھان نيا یزھايچ به و ميشو یم دور خود یاصل جنس از م،يکن یم مقاومت اتفاقات به که
 به که یچشمان اما داشت، منخواھ دست در یزيچ گريد کنم، رھا را زھايچ نيا اگر مييگو یم خود با

  که است یزندگ نيا شهيھم پس. ديترس نخواھند شوند، داده عادت او تازه به تازه و  فيلط یدگاريآفر
 و ميتماشاگر فقط ما ، یمقاومت یب حالت در ما از اتيح آب عبور ھنگام. ميھست تماشاگر ما و نديآفر یم

 صد دھان به اگر یحت ميترس ینم گريد نيبنابرا. برد دخواھ را ما بار بردبار دلبر �مينکن مقاومت اگر
 ديبا چه اطرافمان یھا آدم با ما، دنيرس حضور به فرض با که ميپرس یم خود از یگاھ ما. ميافتيب یافع
 فقط گرانيد که ديکن دقت نکته نيا به. دارند یذھن من ھم ھمه دارند، تياذ و آزار قصد که یکسان م،يبکن
. دھد یم نشان واکنش ما یذھن من. ميباش داشته یذھن من ما که کنند تياذ را ما ندتوان یم یصورت در
 به قادر یکس ميباش فضادار ما اگر ازارند؟يب را ما توانند یم چگونه گرانيد م،يندھ نشان واکنش ما اگر

 را خود درد خواھند یم و دارند دردناک یذھن من مردم که است درست. بود نخواھد ما کردن ناراحت
  .کنند منتقل ما به را خود درد توانند ینم آنھا م،يشو واکنش یب ما اگر اما بدھند، ما به

 مينيب یم گرانيد در را خود یذھن من عکس ما که است نيا ميآموز یم غزل نيا از امروز که را چه آن
 دينخواھ عکس شما که ديرس خواھد فرا یروز کم کم. ميدھ یم نشان واکنش خود عکس به واقع در و

 آمد و رفت ھمه با که ديريبگ ميتصم ديتوان یم شما روز آن. داد دينخواھ نشان واکنش نيبنابرا و داشت
 یذھن من ديندھ اجازه. دينخور را یذھن من بيفر. باشد مانده یباق وقت است ممکن روز آن تا اما ديکن

  اشتباه که ديشو متوجه جا آن و ديبدھ یمال ضرر شود، ماريب شما تن برساند، تانيخو قعر به را شما
 اجازه یزندگ به و دينترس پس. است شده تيفيک یب شما یزندگ و ديا شده تنھا و جدا که یيجا. ديا کرده
  . بکشد رونيب ذھن از خط آخر به دنيرس از قبل را شما که ديبدھ



Program # 537 

  خورد یافع ھزار کو بنگر یيافع به

  یموس َقبضه به یعيمط و عصا او شد

 یموس. خورد را ھا یافع ريسا یموس ليتمث در که کن نگاه یياژدھا به تو. موساست دست یوسم َقبضه
 ھا انسان ريسا جادوگران. ديبلع یم را جادوگران یافع و شد یم ليتبد اژدھا به که داشت عصا کي

 َفسنَ  واقع در. ميدم یم آن در و ميزن یم گره چون م،يجادوگر ما. ھاست آن یذھن من یافع و ھستند
 ما که یوقت. است یجادوگر ینوع رنجش. ميکن یم یگذار هيسرما و ميدم یم ھا گره نيا در را یيخدا

 نيا. ميجادوگر پس. ميکن یم رهيذخ آن در را یزندگ از یبخش و ميزن یم گره کي قتيحق در ميرنج یم
 ذھن. توست حضور انھم که کن نگاه یيافع به تو ديگو یم موKنا. کند یم خراب را ما فکر و بدن کار
. ديآ یبرم ايدن نيا در کار ھمه پس از که شود یم ليتبد یافع نيا به که موساست یعصا شما شده ساده

 چون و است خورده را ما که شده یياژدھا به ليتبد و است کرده انيطغ حاضر حال در ذھن نيا
 یھا تيوضع اند، افسرده مردم از یاريبس. است کرده عاجز را ما اژدھا نيا آمده، نييپا ما یاريھوش
 و نيزم به و ناسازگارند کار طيمح در دارند، دعوا فرزندانشان و ھمسر با ست،ين خوب آنان یزندگ
 ابزار به یعني. شود ليتبد یموس یعصا به تواند یم دهيبلع را مردم که اژدھا نيا. نديگو یم ناسزا زمان
 و ساده ما ذھن صورت نيا در. ميريبگ آن از را تيمن و وجود حس که یشرط به گردد، مبدل ديمف کار

 ابزار بعد لحظه و است حضور یا لحظه رد،يگ یم قرار خدا ارياخت در ذھن نيا. پابرجاست ما حضور
  . ديھست یموس مثل ھم شما. ديکن اعتماد او به و ديبنگر او به شما پس. است کار

  یفرعون که را تو مر نشود عصا آن از

  یاول یيافع به رو زان یدزد ُمھره چو

 ذھن که نيا ليدل. ببلعد را تو یافع که است سزاوار یعني» یاول یافع «به. است سزاوارتر یمعن به یاول
 من خود ذھن در که است یکس فرعون. ديفرعون شما که است نيا شود ینم عصا شما دست در شما

 که است یانسان فرعون. ستين مطلع آن از و دارد درد که یکس ندارد، یآرزومند درد و دارد درد دارد،
 یيھا مھره اساس بر ذھن در که یدار دوست تو چون. داند یم را زيچ ھمه و ستين بلد را" دانم ینم"

 با که ميکن یم تصور غلط به ما. شود ینم عصا تو ذھن ،یکن جاديا تيھو حس ،یا دهيدزد جھان از که
       موKنا. ميشو یم یداشتن دوست خود، به ھا آن ندنچسبا و جھان نيا از ميمفاھ و ھا مھره دنيدزد

 به طور نيھم. دارد یبستگ زهيست از شما زيپرھ و حضور مقدار به شما بودن یداشتن دوست که ديگو یم
 تا دميشو سوار کيش نيماش ما که نيا. شما یفضادار اندازه و لحظه نيا اتفاق به شما یمقاومت یب زانيم

  . کند ینم یداشتن دوست را ما م،يبدھ نشان ھمه به و ميريبگ دست در را آن چيسوئ ھم وبعد ننديبب ھمه

 دائما ما و اند یرفتن نيب از ھم ھا مھره نيا. ميھست دزد مھره و فرعون م،يباش داشته یذھن من ما اگر
 و دارند دوست را یفضادار و یشاد و آرامش مردم. ميدار را ھا آن رفتن نيب از اضطراب و ینگران

 کنترل به دائما ش،يھا مھر دادن دست از ترس از دزد مھره. کند کنترل ا ر ھا آن یکس که پسندند ینم
  . پردازد یم گرانيد کردن
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  شود گنج ميکر یبرا رنج که خمش

  یعقب در نار، ستروضه مؤمن یبرا

 زيچ ھمه یاول. لحظه نيا ھم یکي و فرم جھان یکي: ميدار جھان دو ما. است جھان آن یمعن به» یعقب«
 و ميکرد نگاه او به یذھن من ويد یيشناسا با امروز. کند یم تماشا حضور با یگريد و نديب یم جسم را
 که شما. بله: داد پاسخ خجالت و شرم بدون او و یھست ما یدردسرھا تمام منشا تو ايآ که ميديپرس او از

Kميتصم او مقابل در بلکه د،يکن ینم زهيتس او با. آمد ديبرخواھ او پس از یخوب به ديشد آگاه حا        
 شدن ذوب حال در که ماست از یيجز او م،يريگ یم آغوش در را او و ميدار انعطاف ما. ديريگ یم

 بدون. گرفت یم ما از را خود قدرت یذھن من. ميگرد یبرم خود هياول اصل به ما شناخت نيا با. است
 کرد یم یقو را خود بيترت نيا به. گرفت یم دست به را ما فکارا کنترل و کرد یم نفوذ درما ما اط4ع

 کي مثل دردش ھمراه به یذھن من نيا. کرد یم یکار خراب موقع به و شد یم پنھان یيجا در ھم بعد و
 یافسردگ اي خشم نکهيا محض به. ماست در یمنف افکار جاديا یبرا فرصت منتظر و است یموذ وانيح

 صحبت آن از تيب نيا در که یدرد با درد نيا. کند جاديا درد تا شود یم آشکار وا شود، یم جاديا ما در
. دارد وجود ارانهيھوش یدردھا شده، داريب و اوست امتيق لحظه نيا که یکس یبرا. دارد فرق کند، یم
 یسر کي ترک. است سخت شدن جدا حاK م،يبد کرده عادت او به و ميبود دهيچسب ويد به حال به تا ما
. برود ديبا که داند یم ھم ويد البته. است سخت ما یبرا شدن فيلط و خدا به گرفتن خو و عادات و وھاخ
 یکار تو با گريد حاK. یشو نکته نيھم متوجه تو که بود نيا من حضور علت که ديگو یم ما به ويد

 اص4. یھست خدا جنس از و یستين من تو، که یشو متوجه تو و بدھم درد تو به تا بودم نجايا من. ندارم
 که است غلط تصور نيا. طور نيھم ھم ويد. کند یم کار خدا یبرا او است، نيھم طانيش تيمامور

. است درد جاديا کارش و خداست کارگر او. باشد ستادهيا خدا مقابل در که دارد قدرت قدر آن طانيش
 ھم شما. رود یم یگريد خبر یب نزد و شود یم تمام تشيمامور د،يکن یيشناسا و دينيبب را او شما یوقت

  . ديبرو خدا نزد و ديشو جدا او از ديتوان یم

 شخص، نيا یبرا. است دهينچسب زھايچ به و گشوده را شيھا دست که یکس است، بخشنده انسان ميکر
 مينخواھ خ4ص آن اق4م و یذھن من از م،ينکش ارانهيھوش رنج اگر. شود یم ليتبد گنج به رنج و درد
  . است باغ مومن یبرا درد و آتش نيا. شد

 من با گرانيد در رادھايا دنيد که بدھد نشان ما به خواھد یم موKنا. ميخوان یم یمثنو از یاتياب ادامه در
 باور را قانون نيا شما اگر. مينيب یم گرانيد در را خود راداتيا انعکاس واقع در ما و است غلط یذھن
 ديکن یم یزندگ یکس با شما ديکن فرض. شود یم حل شما مسائل از یاديز بخش د،يکن عمل آن به و ديکن
     شما اگر. ديريگ یم یيجدا به ميتصم شما. کند یم ناراحت را شما که  دھد یم انجام یيکارھا او و
 منصف د،ينيب یم او در را خود یدردھا و ھا یشدگ تيھو ھم و ھا یگرفتار ريتصو شما که ديدانست یم
 یجا به و ديشد یم متواضع شما د،ينداشت شدن تلف و شدن فيح و بودن یقربان احساس و ديشد یم

 امروز. ميکن ینم قبول یراحت به را یزندگ نيقوان ما. ديکرد یم کار خودتان یرو دادن، نشان واکنش
  .ديشو یم دردسر دچار چاه قعر به افتادن از بعد چون ديباش مراقب که دھد یم ھشدار ما به موKنا
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  ۶١٣١ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 یکن خون پر ،یگز بدندانش گر

  ؟یکن چون رديبگ دندانت درد

 کار نيا با اما ،یدھ یم آزار و یگز یم دندان با را ھا آن و ینيب یم گرانيد در را خود یرادھايا تو
 تو افکار و تن جهينت در و یشو یم نيخشمگ ،یزن یم لطمه خودت به رد،يگ یم درد ھم خودت دندان

  .شوند یم خراب

  ُغلُو وز چه در ديد را خود ريش

  عدو از دم آن نشناخت را شيوخ

 یا شهيب در ريش کي که است نيا داستان خ4صه. ھستند رانينخچ ريش داستان به مربوط اتياب نيا
 را او ريش تا برود ريش نزد ھا آن از یکي روز ھر که گرفتند ميتصم شهيب آن واناتيح و کرد یم یزندگ

 نيا در (بدھد نجات ريش دست از را شهيب واناتيح گرفت ميتصم د،يرس خرگوش نوبت یوقت. بخورد
). ماست اصل ريش و ميا شده تيھو ھم آنھا با ما که است یجھان نيا یزھايچ سمبل خرگوش داستان

. شد ايجو را خرگوش آمدن ريد ليدل نيخشمگ و شد یعصبان ريش. رفت ريش نزد به ريد خرگوش
 نشسته آب چاه ته در ھم اKن. بود گرفته را فربه خرگوش کي که دهيد را یريش راه در که گفت خرگوش

 کردن بغل. کن بغل مرا لطفا �ترسم یم من گفت خرگوش. بده نشان من به را آنھا گفت ريش. است
 تمام ماست اصل که ريش. است یجھان نيا یزھايچ با ما شدن تيھو ھم سمبل ريش توسط خرگوش

 آب که چاه ته به ريش رسند، یم چاه به یوقت. است داده) شکار (رانينخچ و خرگوش به را خود حواس
 پس. شناسد ینم را خود نقش. اوست خود عکس نيا که دھد ینم صيتشخ اما کند، یم نگاه بود، آن در

 ته به یوقت. کند یم پرت آنجا به را خود چاه، ته ريش به حمله تصور به و گذارد یم نيزم را خرگوش
 نيا موKنا. ديشو داريب تا ديافتيب چاه ته به که ستين ازين ماش. است کرده اشتباه که شد متوجه �ديرس چاه

  . ديريبپذ شما که دوارميام من و شکافد یم اتياب نيا در را قانون

 دشمن از را خود ،یدشمن و حرص و خشم در یرو ادهيز و غلو اثر بر و ديد را خود عکس ريش
 . ميکن یم رفتار طور نيھم نايع ھم ما. نشناخت

  ديد شيخو عدو(  او ار خود عکس

  ديکش یريشمش شيخو بر Kجرم

       گرانيد در را رادھايا ما. ديکش ريشمش خود یرو به بود، کرده فرض دشمن را خود عکس چون
 کمک به یحور که یزمان تا و شماست با ديبرو که جا ھر شما ويد که گفت موKنا امروز اما. مينيب یم

. شماست خود ريتصو واقع در دشمن که بود دينخواھ نيا صيتشخ به رقاد شما باشد، نشده متولد خداوند



Program # 537 

 ھر مقابل در شما. کند یم یقو و آورد یم وجود به را او مقاومت. است مقاومت درون ويد کار اساس
  . ديا کرده تريقو آنرا د،يکن مقاومت یزيچ

  کسان در ینيب که یظلم بسا یا

  ف4ن یا شانيدر باشد تو یخو

 شانيا در تو خود یخو عکس نيا که یحال در کنند، یم ظلم تو به گرانيد که یکن یم فکر تو که بسا چه
 انعکاس واکنش نيا که یستين متوجه تو اما ده،يگرد واکنش وسبب شده منعکس تو یخوھا یعني. است
 نيا از ما. افتاد ینم اتفاقات نيا ،یبود یتناھيK یفضا و ینداشت" من "اگر تو. توست خود یخوھا

 یکس اگر پس. ميشو یم داريب اتياب نيا با اما ميا شده گم افکارمان و دردھا در چون �ميخبر یب موضوع
 وجود ظالم که ستين نيا تيب نيا از منظور. باشد ما یخو انعکاس که است ممکن کند، یم ظلم ما به

 ديکن فرض. ميا آورده جودو به را آن خود ظالم یذھن یھا من با ما اما. دارد وجود ظالم یذھن من. ندارد
 رديگ یم صورت یظلم باشند، دهيرس حضور به مردم اکثر اگر ايآ. کند حکومت یبرمردم ظالم یپادشاھ

 نفر کي که ميباور نيا بر ما. است سخت مساله نيا قبول. ريخ مسلم ماند؟ یم آنجا در پادشاه اص4 ايآ و
 برود او اگر. است ظالم او فقط و ميھست یباک4س و دهيفھم ده،يرس حضور به یھا انسان ما و است ظالم

 و ماست با ھنوز ويد ست،ين معلوم اما. ميدھ ینم انجام را کارھا نيا ما بگذارند، او یجا به را ما و
  . ميکن عمل ظالم پادشاه از بدتر ما است ممکن

  تو ی( ھست تافته شانياندر

  تو ی( مست بد و ظلم و نفاق از

 مينوش یم ما د،يآ یم یشراب جھان از. ماست یھا تيوضع و متعلقات شراب دنيشنو اثر بر ما یبدمست
. ميدھ یم نشان مردم به یگريد شکل به را خود. ميھست دورو جهينت در و فرعون ما. ميشو یم مست و

 من. کند یم ظلم رد،يگ یم دست به را کارھا کنترل شيدردھا با یذھن من یوقت قتيحق در. ميدار ظلم
 حال. شناسد ینم را عدالت و ستين منصف. کند یم عيضا را مردم حق و ستيچ" حق "فھمد ینم یذھن

 یزندگ باشند، نهيآ ھمه که است نيا مثل). است دهيتاب یمعن به تافته (تابد یم یگريد به ما یھست نيا
 ميريپذ یمن ما اما. گرداند یبرم ما خود به را ريتصو ھمان ھم او و اندازد یم یگريد یرو را ما عکس

  را خود ت4ش تمام ما اما است سخت مساله نيا قبول. ما از نه و است یگريد از راديا که مييگو یم و
  . ميکن یم

  یزنیم خود بر زخم وآن ،یيتو آن

  یکنيم لعنت تو ساعت آن خود بر

 پس. ديزن یم زخم خود به شما کار نيا با و ديھست شما خود نيا اما. مييگو یم ناسزا و ميکن یم لعنت ما
 مينيب یم را خود عکس ما چون ھستند ناحق م،يدھ یم انجام گرانيد حق در که یيناسزاھا و ھا یبد تمام

 ديبتوان تا ديکن نيتمر. گردند یبرم ما خود به ناسزاھا و لعنت نيبنابرا. است ظلم نيا و ميکوب یم را او و
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 قانون نيا رشيپذ با. است گذاشته ما ارياخت در و هکرد دايپ موKنا را قانون نيا. ديريبپذ را مساله نيا
 مسوول را خود و ديکن ینم م4مت را یکس گريد چون شود، یم بھتر کانتانينز و مردم با شما روابط

 به را شما ريتصو او که ديدان یم چون دينيب ینم Kع4ج و بدبخت گرانيد با یزندگ در را خود. ديدان یم
 است نيا مثل درست کند، یزندگ شخص نيا با است حاضر یکس چه مييگو یم یوقت. دھد یم نشان شما
 . است معکوس یباز نيا موKنا قول به. کند یزندگ من با است حاضر یکس چه مييبگو که

  انيع ینيبینم را بد آن خود در

  جان به را خود یا بوده دشمن ورنه

 درک را موضوع نيا ھرکس. یشد یم خودت دشمن وگرنه اوست در تو انعکاس نيا که ینيب ینم تو
 خودش یرو و گردد یبرم تابانند، یم را او یرفتارھا گرانيد که داند یم. کند یم رھا را گرانيد کند،
 و ديکن نگاه آنھا به بعد. ديکن ادداشتي را گرانيد راداتيوا ديبردار کاغذ و قلم ديتوان یم شما. کند یم کار
 نهييآ خاطر به یحت باشم، یکس دشمن دينبا. کنم کار خودم یرو ديبا و دارم را رادھايا نيا من دييبگو

 . کنم یم تشکر او از مقابل طرف بودن

  مرد ساده یا یکنیم خود بر حمله

  کرد حمله خود بر که یريش آن ھمچو

 نيا در کند، یم حمله رداھايا به و پسندد ینم را آن و نديب یم گرانيد در را خود عکس که یکس ھر
 یا و مرد ساده یا ديگو یم موKنا. است آدم یمعن به جا نيا در مرد. است شده دهينام" مرد ساده "تيب

 به که ريش مانند درست تو که نميب یم یروشن به ھستم حضور به زنده که من درد، و فکر در شده گم
  . یکن یم حمله خودت به شد، ور حمله خود ريتصو

  یرس اندر خود یخو قعر به چون

  یناکس آن بود تو کز ینبدا پس

 به ليم و ھا یشدگ تيھو ھم و دردھا به یپ گرانيد راداتيا دنيد با و ديخردمند اي: ديدار راه دو شما
 ديدھ یم ادامه انکار و زهيست به اي ديکن یم یيشناسا را خود بد عادات و ھايخو و ديبر یم خود درد جاديا

 قعر به دنيرس از پس شما و انجامد یم شما تن یارميب و شما یھا تيوضع و روابط شدن بدتر به که
  . است بھتر د،يشو متوجه زودتر چه ھر. است بوده شما خود از ھا یناکس نيا که ديشو یم متوجه چاه

  بود که شد دايپ قعر در را ريش

  نمودیم کس دگر ِکش آن او نقش

 ريش. ميکن تکرار را ريش اشتباه ديانب ما. است کرده حمله خود ريتصو و نقش به که ديفھم چاه ته در ريش
 نيا از صرفنظر ھا، انسان و جھان که ميريگ یم ادي ما. است ريش شما اصل و است یاريھوش جا نيا در
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 ھا نقش نيا با زهيست. دھند یم نشان را ما ريتصو و ھستند نهيآ دارند، یذھن من اي ھستند مومن آنھا که
 . کند یم پرت چاه هت به را ما و کند یم بدتر را کار فقط

  َکَندیم یفيضع دندان که ھر

  کندیم نيبغلط ريش آن کار

 را مقابل طرف ظاھرا. کند یم را نيب غلط ريش کار آزارد، یم را او و کنديم ظلم یفيضع به که یکس
 با. است یو به کردن ظلم یمعن به فيضع شخص دندان کندن. کوبد یم را خود عمل در اما کوبد یم

  . گردد یبرم ما به یبدتر شکل به بلکه شود، ینم برطرف ما راديا تنھا نه گران،يد به ظلم

  َعم یرو بر بد خال دهيبد یا

  َمَرم َعم از آن، ُتست خال عکس

 ،یديد گرانيد در را بد خال تو ديگو یم. است راديا به اشاره ھم بد خال. است یيدا اي عمو یمعن به عم
  . نرنج آنھا از و توست بد خال انعکاس بدان پس

 :است شده آورده ريز شکل به تيب نيا گريد یھا نسخه در

  َعم یرو بر بد عکس دهيبد یا

  َمَرم خود از ،یيتو آن است، َعم نه بد

. است افتاده گرانيد یرو که ماست در درد جاديا به ليم و ھا یشدگ تيھو ھم و نواقص عکس بد عکس
 به آب دنينوش یبرا ليف یگريد داستان در. یھست تو خود ،یکن یم فرار او از که یکس ست،ين بد َعم

  . َرمد یم خود عکس دنيد با و رود یم یرود کنار

  گرنديھمد نهٔ ييآ مؤمنان

  آورند مبريپ از یم خبر نيا

  توجه مسلمانان یو از بردن نام با که است نيا آن ليدل و  کند یم اشاره رسول حضرت به جا نيا در
 ديتوان یم گرند،يکدي نهيآ مومنان که گفته رسول حضرت و ديھست معتقد و لمانمس شما اگر. کنند یم

 که نميب یم خودم چشم به که من دييبگو و ديرينپذ بود ممکن گفته،" ديفرو "که ميگفت یم اگر. ديريبپذ
  . است نبوده بلد و دهيفھم ینم ديفرو دارد، راديا چقدر من ھمسر

 به یوقت. باشد داشته یذھن من چه و باشد مومن چه توست، نهييآ یصشخ ھر گفته غمبريپ که ديگو یم پس
  . یدھ یم نشان واکنش خودت عکس به قتيحق در یدھ یم نشان واکنش او
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  کبود شهٔ يش یداشت چشمت شيپ

  نمودیم کبودت عالم سبب زان

 را ايدن د،يبزن چشم به که ینکيع ھر شما ،یديد یم کبود را عالم و یبود زده رنگ کبود نکيع کي تو
 نيا م،يشو یم تيھو ھم یزيچ با یوقت. ستين رنگ آن به واقعا ايدن کهيحال در  �دينيب یم رنگ ھمان به
 ھم شدت به پول با که یکس. ميريگ یم عقل خود دل از ما و شود یم ما دل شيدردھا ھمراه به زيچ

 حول ماتشيتصم تمام که ینمع نيا به رديگ یم یشدگ تيھو ھم نيا از را خود عقل تمام است، تيھو
 و است درست و خوب کند، اديز را او پول که یا دهيعق اي عمل ھر. چرخد یم پول نيا کردن اديز

 شما و داشت درست صيتشخ بود، شما دل حضور اگر. ريخ است؟ درست شهيھم عقل نيا ايآ. بالعکس
 درست ديد یزندگ. است غلط رگيد راه اما است، درست و یقانون راه نيا مث4 که کرد یم تيھدا را

. کند اديز یمتيق ھر به را پول که دارد عجله یذھن من عقل اما ند،يبب ھم را بعد سال چند تواند یم و دارد
      قرار خود دل را یيباورھا چه که ديکن دقت شما. شود یم شخص نکيع پول نيا صورت نيا در

 جاديا درد دائما ما شود، یم ما دل ما درد یوقت. باشد ھم درد باورھا نيا در که یروز به یوا. ديا داده
 را آن. دارد درد جاديا به ليم که ھست ما دل در یزيچ چون م؟يکن یم بتيغ قدر نيا ما چرا. ميکن یم

 عقل اجسام و است یرونيب جسم کي کبود شهيش. دينيب یم یخاص نکيع با شما. دياندازيب دور و ديِبَکن
  . ديدار یدسترس ند،يآفر یم را زيچ ھمه که کل عقل به شما. دارد عقل یزندگ. ديدار عقل شما. ندارند

  شيخو ز دان یکبود نيا ،یکور نه گر

  شيب تو را کس مگو گو، بد را شيخو

 نايب چشم داشتن یبرا. است کرده کور را ما م،يا شده تيھو ھم آن با و ميا گذاشته خود دل در که یزيچ
 دل دينبا کرد، تصور بتوان که را چه ھر. شد تيھو ھم دينبا متعلقات با. شد تيھو ھم دينبا یباور چيھ با
 و ھستند نقش ھا نيا. باشد ما دل دينبا یيجو انتقام و حسادت رنجش، نه،يک از اعم یدرد چيھ. بشود ما

 به.  مينينب و ميباش کور که بھتر ھمان ھستند، ھا نيھم ھا نقش ھمه اگر که ميداشت ھم غزل در امروز
  .ميينگو بد گرانيد از قدر نيا و ميکن نگاه خود

  نبود ِبُنوِرO ْنُظريَ  ار مؤمن

  نمود؟ چون برھنه را مؤمن بيغ

 عکس کند، یم نگاه که ھر به داند یم و ندارد را بودن یقربان حس است، منصف که است یانسان مومن
 کترينزد صفر به را خود" مقاومت "و"  من "لحظه ھر و است توقع یب و متواضع پس. نديب یم را خود

 را ميتسل مرتبا و کند یم یآشت لحظه نيا اتفاق با و است یزندگ با یمواز تواند یم که یيجا تا و کند یم
      سبب کار نيا. است قضاوت بدون لحظه، نيا اتفاق شرط و ديق بدون رشيپذ ميتسل. کند یم نيتمر

  . رديبگ قرار ما دسترس در جھان حيصح دنيد یابر ینور و کند عبور ما از یانرژ شود یم
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 نور �بيغ دنيد راه تنھا که است یمعن نيا به. است یمھم اريبس تيب و ميداد حيتوض ھم قب4 را تيب نيا
  . است پنھان ھا آن از بيغ و نامحرمند ندارند، را نور نيا که یکسان و خداست

  یُبد ِبناِرO ْنُظريَ  تو که چون

  یبد از ینديد وا را یکوين

 تفاوت متوجه ،یديد یم خدا آتش با تو چون. کنم یم تکرا دوباره آنھا تياھم ليدل به را اتياب نيا یمعن
 دردزا برکت یب یکارھا مشغول و یديند را دار برکت یکارھا و حضور یعني. ینشد یبد و یکين

  .یديند را یيکوين ، یبود یبد در تو بس از. یبود

  بزن شآت بر آب اندک اندک

  ُبواْلَحَزن یا نور تو نار شود تا

 و ینگھدار و ريتعم را یذھن من که یکسان کند، یم صحبت یذھن من به ع4قمندان با جا نيا در
 ليتبد نور به تو آتش صورت نيا در. کند برخورد تو آتش به آب تا شو ميتسل ايب تو. کنند یم محافظت

 ھر و کند یم حمل را غم ويد بوالحزن. است غصه و غم پدر ن،يغمگ انسان یمعن به بوالحزن. شود یم
  . کند یم پخش را غصه و غم نيا رود یم که جا

نا اي بزن تو   َطھور آب َرب/

  نور جمله عالم نار نيا شود تا

 کار نيا انجام به قادر یذھن من با ھم ما. کند یم اتيح آب طلب او از و کند یم خدا به رو جا نيا در
 تشخص به قادر که را نيبدب دردآلود یاريھوش و درد ات،يح آب. ميطلب یم کمک خدا از و ميستين

  .کند یم ليتبد نور به �ستين گرانيد در خود ريتصو

  توست فرمان در جمله ايدر آب

  توست آن خداوند یا آتش و آب

 آب و طانيش آتش. ھستند خداوند فرمان تحت ھم اھايدر آب ديگو یم که است یروشنگر ینوع ھم نيا
 شما. ھستند یزندگ به یا چهيدر اتفاقات. ميريبپذ را اتفاقات ميتوان یم ميتسل با ما. خداست به متعلق اتيح

 و ديريبپذ آنرا د،يکن یم زهيست آن با که ھست یزيچ لحظه ھر در حتما. ديبرو ندهيآ به که ستين Kزم
 شما یسو به چهيدر نيا از اتيح آب و کند یم باز شما یبرا یزندگ یسو به یا چهيدر رشيپذ نيھم

  .شود یم یجار

  شود خوش آب آتش یخواھ تو گر

  شود آتش ھم آب ینخواھ ور
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  .افتاد نخواھد یاتفاق ینخواھ اگر و شود یم اتيح آب ما ذھن آتش یبخواھ تو اگر ا،يخدا

  توست جاديا از ھم ما در طلب نيا

  توست داد رب اي داديب از َرستن

 را مقاومت و ميکن یم یآشت واقع در ما دعا نيا با. ماست در طلب اديازد یابر دعا و مناجات تيب نيا
 از را ما خواھد یم خدا. ديشو ميتسل ديبا د،يشو رھا ذھن از که ديخواھ یم واقعا شما اگر. ميکن یم کم

 قدر ھر. ميھست او ھم ما و اوست خواست و طلب ھم، ما در طلب نيا و کند آزاد یذھن من داديب و ظلم
 را شما و دھد یم نشان شما به را خود خدا شود، یم شتريب شما در طلب شود، کمتر شما در مقاوت که
  . رساند یم جهينت به

  یاداده مانطلب نيا تو طلبیب

  یاداده عطاھا حدّ  و شمار یب

 خدا و خود چرخ یK چوب بلکه م،يا نکرده طلب و ميا بوده خبر یب تنھا نه حال به تا یذھن من با ما
  . است داده شمار یب و حد یب یھا نعمت و طلب ما به او وصف نيا با م،يا گذاشته

  


