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 ٢٢٨۶وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

  

 ختهيات ري آبرو آب حی تو برایا

  ختهيزھر گرفته در دھان قند و نبات ر

  ني از زمین چرخ ندانين چنيمست و خراب ا

  ختهين آب فرات ري آب پارگیاز پ

  ن مرويست روا چنيھمچو خران به کاه و جو ن

  ختهيبر فقرا تو درنگر زر صدقات ر

  روح شو و جھت مجو ذات شو و صفت مگو

  ختهيجھت نگر جمله جھات ر یزان شه ب

  غ، مغز تو در ره پوست باختهيآه در

  ختهيغ، شاه تو در غم مات ريآه در

  دود یانه به خانه ماز غم مات شاه دل خ

  ختهيھا بھر نجات ر ادهيرنگ رخ و پ

   اویده رويُجسته برات جان از او باز چو د

  ختهيش او جمله برات ريده پيسه دريک

  از صفتش صفات ما خارشناس گل شده

  ختهيباز صفات ما چو گل در ره ذات ر

  ر دام کردي که او تو را برد و اسیبال و پر

  ختهيوفات رت روز ي است عاریبال و پر

  

  ١٣٢وان شمس، غزل شماره ي، دیومول

  ستيد پا منه کاندر فنا جز خار نيعقل گو

  د عقل را کاندر توست آن خارھايعشق گو

   دل بکنی را ز پاین خمش کن خار ھستيھ

  شتن گلزارھاي در درون خوینيتا بب
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  د اندر ابر حرفي خورشيی تویزيشمس تبر

  چون برآمد آفتابت محو شد گفتارھا

  

  ١۴۶٠ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  زده  ز بنگر کاروان رهيخ

  بان شدهيست کشتيھر طرف غول

  

 ١٩٩۵ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  یا ن ھمه که مرده و پژمردهيا

  یا زان ُبود که َترک َسرور کرده

  یاز َکَسل وز ُبخل وز ما و من

  یکن یش را َسر مي سر خویَکش یم

  زد ز باري که بگریچو اُستور ھم

  ھساررد اندر کوياو سر خود گ

  ره سري خی دوان کایصاحبش در پ

  ست اندر قصد خريھر طرف گرگ

  یب شوين زمان غايگر ز چشمم ا

  ید ھر طرف گرگ قويشت آيپ

  د چون شکرياستخوانت را بخا

   را دگری زندگانینيکه نب

   از علفیر آخر بمانيآن مگ

   گردد تلفیزميھ یآتش از ب

  ز از تصرف کردنمين بمگْريھ

  نت منم بار که جایوز گران

   ھم که نفست غالبستیتو ستور

   خودپرستیحکم، غالب را بود ا

  خر نخواندت اسپ خواندت ُذواْلَجIل

  َتعال: دي را عرب گویاسپ تاز

  یِر آُخر بود حق را مصطفيم
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  بھر اُستوراِن َنْفِس پر جفا

  

  ُقْل َتعالَْوا گفت از جذب کرم

  ضمياضْتتان دھم من رايتا ر

ض  Oام کردهنفسھا را تا ُمَرو  

  ام ن ستوران بس لگدھا خوردهيز

  یا باره اضتيھر کجا باشد ر

  یا از لگدھااش نباشد چاره

  استيPجرم اغلب بI بر انب

  اضت دادن خامان بIستيکه ر

  ديرغا رويُ د از َدَمم يُسکُْسکان

  ديواش و َمرَکِب سلطان شويُ تا 

  ُقل َتعالَْوا ُقل َتعالَْوا گفت رب

  ادبده از ي ستوران رمیا

  ن مشوي غمگی نبیند ايايگر ن

  ن مشوين تو پر از کيتمک یزان دو ب

  ن َتعاَلْواھا کرستي زیگوش بعض

  گرستي دی را ِصَطبلیھر ستور

  ن نداي زیُمنھِزم گردند بعض

   او جدالهٔ ي طویھست ھر اسپ

  ن َقَصصي زیُمنَقِبض گردند بعض

   جدا دارد قفصیزانک ھر مرغ

  

  ٢٧٠٩ت ي چھارم، ب، دفتری، مثنویمولو

   مؤمن تو زودیا: ديزانک دوزخ گو

  برُگذر که نورت آتش را ربود

   ُکشدی مؤمن که نورت میبگذر ا

  َکشدیآتشم را چونکه دامن م

   از نور ھمیرمد آن دوزخ یم
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   صنمیزانک طبع دوزخستش ا

  

  زد آنچنانيدوزخ از مومن گر

  زد مومن از دوزخ به جانيکه گر

  نور اوزانک جنس نار نبود 

  قت نورجويضد نار آمد حق

  ث آمد که مومن در دعايدر حد

  چون امان خواھد ز دوزخ از خدا

   ھم امان خواھد به جانیدوزخ از و

  ا دور دارم از فIنيکه خدا

  نيتست اکنون ببي جنسجاذبهٔ 

  ن؟ي از کفر و دیستيکه تو جنس ک

  يی ھامانیليگر به ھامان ما

  يی ُسبحانیلي مایور به موس

  ختهي انگیليه ھر دو ماور ب

  ختهي، ھر ُدوان آمینفس و عقل

  ھر دو در جنگند ھان و ھان بکوش

   بر ُنقوشیتا شود غالب معان

  ن بسستي ایدر جھان جنگ شاد

   بر عدو ھر دم شکستینيکه بب

  

  ٣١٣١ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  صالح را گدا گفتن خطاست: گفت

   اْلَقلب از داد خداستیZ کو َغن

  یزد از ُتقيگر یت مدر قناع

  چون گدا  و َکَسل ھمیمينه از لئ

   کان از قناعت وز ُتقاستیقِلOت

  آن ز فقر و ِقلOِت دونان جداست

  ابد سر نھدي آن گر بیا َحّبه
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  جھد ین ز گنج زر به ھمت ميو

  

  شه که او از حرص قصد ھر حرام

  د ُھماميکند او را گدا گو یم

  

  ٣٩۶٢ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  ند بگرد خود قطاريب یمگربه 

  س گشته بودست از َمطارِي مرغش آ

  ن جھانير ايدست غيا عدم دي

   نھانیده او حشريدر عدم ناد

  رون کرميکشد ب ین ِکش ميچون َجن

   شکمیزد او سپس سويگر یم

  کند ی َمصَدر میش سويلطف، رو

  کند یاو َمَقّر در پشت مادر م

  ن شھر و کاميرون فَُتم زيکه اگر ب

  ن مقام؟يده اينم بدي ب عجبیا

   در آن شھر َوِخمی بودیا دري

   اندر رحمیکه نظاره کردم

  ی راھم ُبدی سوزنا چو چشمهٔ ي

  یده شديرونم رحم ديکه ز ب

  ین ھم غافلست از عالَميآن جن

  ینوس او نامحرميھمچو جال

   که ھستیاونداند کن رطوبات

  ستيرونيآن مدد از عالم ب

  آنچنانک چار عنصر در جھان

   مدد آرد ز شھر Pمکانصد

  افتستيآب و دانه در قفص گر 

   درتافتستیا آن ز باغ و عرصه
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  ٣٩٧٧ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  جو مرغ جانش موش شد سوراخ

  د از ُگربگان او َع̀رُجوايچون شن

  د و قراريزان سبب جانش وطن د

  وار ا موشين سوراخ دنياندر

   گرفتيین سوراخ َبّنايھم در

   گرفتیيدرخور سوراخ دانا

  دي که مرورا در مزيیھا شهيپ

  ديد گزين سوراخ کار آيکاندر

  رون شدنيزانک دل بر َکند از ب

  دن از بدنيبسته شد راه رھ

  یعنکبوت ار طبع عنقا داشت

  ؟ی افراشتیمه کي خیاز لعاب

  گربه کرده چنگ خود اندر قفس

  نام چنگش درد و َسرسام و َمَغص

  گربه مرگست و مرض چنگال او

  بر مرغ و پّر و بال اوزند  یم

   دوایجھد سو یگوشه گوشه م

   ُگوایست و رنجوريمرگ چون قاض

  ن گواهي آمد ای قاضادهٔ يچون پ

  خواند ترا تا حکم گاه یکه ھم

  زي در گری از ویخواھ ی میمھلت

  زيرد، شد، و گرنه گفت خيگر پذ

  ھا جستن مھلت دوا و چاره

  ھا  تن پاره بر خرقهٔ یکه زن

  وار  خشمید صباحيعاقبت آ

 چند باشد مھلت؟ آِخر شرم دار
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   پرحسدیعذر خود از شه بخواه ا

   رسدیش از آنک آنچنان روزيپ

  یوانک در ظلمت براند باَرگ

  یکبارگيبرَکَند زان نور دل 

  زد از ُگوا و مقصدشيگر یم

  خواندش ی قضا میکان ُگوا سو

*  

  

  : کنمیواِن شمِس موPنا شروع مي از د2286  گنِج حضوِر امروز را با غزلِ ۀ، برنامیبا سIم و احوالپرس

 ٢٢٨۶وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

 ختهيات ري آبرو آب حی تو برایا

  ختهيزھر گرفته در دھان قند و نبات ر

که تمام تمرکز و نور افکن ين است که ھر کدام از ما در حالي انتظار بر ا،مي خوانی که از موPنا میاتيب ایدر بررس

م، ي کنیم و بصورِت حضوِر ناظر، ذھن مان را تماشا مي خود انداخته و از خود، آگاه و در لحظه حاضریرا رو

 را يی کند و ما چه داده ھا، فکرھا، الگوھای در ما اشاره میتيت، به چه حالت و خصوصين بي ایِ م که اجزايابيدر

  م؟ير بدھييد در خودمان تغيبا

Iدھد؟ عبارِت و ی ما را نشان مۀ و مضر آمده، کدام جنبه و مشخصه و چھرینجا منفي، مفھوِم آبرو که در ا"مث 

   کنند؟ی اشاره ميیات و زھر در دھان گرفتن و قند و نبات به چه حالت ھاياصطIحاِت آِب ح

  .ميز کنيات، پرھين ابي ای برایدا کردِن معادِل ادبي و فقط پید از نگاِه سطحيبته باال

  .  کندی اشاره میاري، به ھشیعني، "تو  " :دي گوی می وقت

ا ھمان يدن، وارد ذھن يدن و شني مثل ديید و سپس، با حس ھاي آین جھان مي فرم، به ای بیِ اريانسان بصورِت ھش

 مثل خوب و یرند، با اصطIحاتي گی در انسان شکل می فکرۀ شدی شرطیِ ج الگوھايبتدر.  شودی می جسمیِ اريھش

ت ھا، آغاِز به کار، و در ي احساسات و حالت ھا و وضعیابي کرده و با قضاوت و ارزیبد، موضوعات را اسم گذار

  .  شودیم ميواقع وارِد جھاِن مفاھ

ھستند که  يیزھاي، منظور و مقصود، خIصه، چیاحساسات، معانشه، يد، اندي تصورات، افکار، عقا:ميمفاھمنظور از 

  . مي کنیما در ذھن مان با آنھا کار م

 فھمانند که، مجھز به شناختن امور و یش ساخته و ضبط شده، به ما مي از پیِل الگوھايان، با القاء و تحمياطراف

بمحض . ميم، نداري ھستیاريصل و ذاِت ھش از خودمان که ای حتیچ شناختيھ" که واقعايم در حاليموضوعات شده ا

  . مي دانی میک اسم که مفھوم است، مساوي گذارند، خودمان را با ی مان می روینکه اسميا



 ٤٨٩ شماره حضور گنج برنامه

 

9 

 

، که بصورت ین جھاني ایزھاي وارِد ذھن شده، با چیاريک نوِع آن، ما بصورِت ھشي در :ميپس، ما دو نوع من دار

ن وروِد به يم، ايت ھستي نھای بیاري ما که ھشیموPنا برا. مي شویت ميو شوند، آغشته و ھم ھیفکر به ما القاء م

  . نامدی متي نھایکاھِش بک ي را ین جھانيم و اجساِم اي با مفاھیت شدگيذھن و ھم ھو

 م ويوه در آنجا بِِرسيک ميم بعد مثل يم شويت، جذب ذھن و مفاھي نھای بیِ ارين بوده که ما بعنواِن ھشيابتدا، قرار بر ا

. ميده شويي آگا ه و قائم بر خود زایِ اري ذھن، به صورت ھمان ھشۀنبار از محفظيده شدن از شکم مادر، اما اييمانند زا

  .ردي گی صورت میاري خوِد ھشۀليش بوسيِ ن زايالبته ا

م، ي َتنی مینه بسته اين و پي سنگیِ  به خواِب ذھن رفته و حوِل اسِم خود، مِن ذھنیاري ھشیاما در اکثِر موارد، وقت

 از خواِب ذھن، یآدم" ا اصIي.  افتدیق مي شود و به تعویده شدن از ذھن، مشکل مييم که زاي دھی انجام ميیکارھا

  . ردي میھم م"  شود و ھمانطور که در خواِب ذھن است، جسمایده نمييدار و زايب

  . مي گذاری میو اسمش را مِن ذھن، جذِب ذھن شده من در نوِع اول، :ميم، دو نوع من داريپس ھمانطور که گفت

 فرھنگِ جامعه یِ  بر اساِس ارزش ھا و داده ھایم و نقش ھا، بطور کليف ھا و مفاھي ما، بر اساِس توصیِ ِر ذھنيتصو

   :"رد مثIي گیمان شکل م

مفھوم و نھا ي ا...اد دارد، ين ثروتمند است و پول زي دکتر است، ایکيد، آن يمن پدرم، او مادر است، شما اُستاد

  .  استمرار و بقاء مان Pزم استی برایزيم که چه چيري گیاد ميج ين ذھن، بتدريدر ا. ف انديتوص

 ساخته و فکر یر ذھنيک تصويم، ي کنیا آمده و رشد مي که در آن بدنی جامعه ایِ پس با توجه و القائات و ارزش ھا

  . مان داردي ھم برایم، که مشخصات خوبي ھستیر ذھني آن تصویِ م که ما مساوي کنیم

ت يگر ممکن است واقعي دیت داشته باشند و بعضي واقعیروني بیاين مشخصات ممکن است در دني از ایالبته، بعض

  .  شوندی می ما آبرو تلقی، برایِر واقعي و چه غی، چه واقعین مشخصاِت ذھنيا. نداشته باشند

Iمنق شده و با ھم، يده و با آنھا تلفي که به آنھا چسبيیزھاين چيحال، ا. ن استي و دروغی توھمیکِل مِن ذھن" اص 

  .ا ندارنديوجود دارند، " ا واقعاي ست، یدرست کرده و اسمش مِن ذھن

Iا ي کنند و یا باور ميگران ين ساختمان ماِل من است، دي ا:مييستاده و بگويک ساختمان بزرگ اي یِ اگر جلو" مث

  .  خواھندی می و مدرکی ا ثباِت گفته مان، گواھیِ برا

گران متوجه يم و دي نداشته باشی اگر مدرکیول. رندي پذیم که ساختمان متعلق به ماست، ھمه مي نشان دھیاگر مدرک

ا ي گنج حضور یم وما را به دنبال کردِن برنامه ھايض داري مرینصورت مِن ذھنيم، در ايشوند که دروغ گفته ا

  . کنندیه ميا روانشناس، توصيموPنا و 

داشتن و . ت ندارنديشتر اوقات واقعيا در بيت دارند و يا واقعيده، ي، به آنھا چسبیرون، مِن ذھني که در بيیزھايچپس، 

ما " مثI. ِر پا بگذاردي دوست دارد قانون جبران را زیمِن ذھن. ن مشخصات مستلزِم قانوِن جبران استيدن به ايچسب

 ی در واقع میول.  شودی آبرو محسوب می مِن ذھنیمند بودن برانکه ثروتي ایم، برايم ثروتمندييم بگويدوست دار

  . ميگران ثابت کنين خوب بودن را ھم به ديا. مي ھستیم آدم خوبييم بگويدوست دار. ميستيم که ثروتمند نيدان
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 در چشِم  رایِر ذھنين تصويم تا اي دھی ست که انجام ميیت ھاي آن فعالۀ و شامِل ھمینجا منفي آبرو، ايۀن قضيبنابرا

 ی که به خودمان ميیزھايشتر آن چيممکن است ب. ميگران مطرح شويده جلوه داده و بھتر از ديگران مناسب و پسنديد

  . مينکار را بکنيد اين باشند، نبايدروغ" قتايا حقي و یم واقعيچسبان

 اند و در خواِب ذھن، جان ینِر ذھي باشند، باز تصوی ھر چند ھم واقعین جھاني به اقIِم ایتي و ھم ھویچون چسبندگ

  . مي کنیم و محافظت اش مي را زنده نگه داشته و ترمیِر ذھنين تصوي، ایعنيگرفته اند، آبرو 

. ، متولد شودی ست که قرار است، از درون مِن ذھنیاريم، مِن حضور، مِن ھشي که صحبت ا ش را کردی دوممنِ 

  . ار استين من، به خود آگاه و ھشي ایمنتھ

 ی شود و برای حضور، جذب ذھن میِ ، انرژيی خدایات، تمام انرژيم، تماِم آِب حيده اي که ما به آبرو چسبینتا زما

  . رودیبکار م ،ی و مصنوعین و توھمي دروغیحفِظ آبرو، مقوله ا

  .  کشندی می و سختی حفِظ آبرو خواریت اند و براي کاذب ھم ھویمردم، با آبرو دار

 ی شوند که اشتباه کرده اند و چون نمی کنند و بعد از شش ماه متوجه میا ھم ازدواج م بيید، خانم و آقايفرض کن

.  برندی بسر می و آشفتگی شان، در ترس و نگرانیِ  از ترِس آبروید از ھم جدا شوند ولي کنند، بایتوانند با ھم زندگ

  .... مردم خواھند گفت که زن نگھدار نبوده"  حتما:دي گویآقا م

 شش ماه کارش به طIق ی داشته که طیراد بزرگيب و ايع" ن زن حتماي که ا: َمرُدم خواھند گفت:دي گویخانم م

  .... دهيکش

ما " اصوP.  از مردم پنھان کنندی و دشواری شان را با سختيید مشکIت و جدايبا.  کنندی میبه اصطIح آبرو دار

 ما ُکند ۀا آمديد که فرزند بدنيفرض کن. ميرائه دھب و نقص به مردم اي عی کامل و بیِر ذھنيک تصويم ي خواھیم

م و يريم نقِص فرزندمان را بپذي توانیل کرده و اسم و رسم دار، نمي داشته باشد، ما بعنوان جواِن تحصیا نقصيذھن و 

 . ميم او را از نظر مردم پنھان نگاه داري کنی می کرده و با مشکIت فراوان سعی تلقیزي آبروريۀاو را ما

  .  کنندین موضوع را پنھان مي، مدتھا از ھمه ایزيرند، از ترس آبرو ري گی ھا طIق میضبع

 ھا را ی توانند بموقع بدھکاریده اند و بدھکارند و نمي خری ھستند چون خانه بزرگی ھا تحِت فشاِر مالیبعض

ک آپارتمان نقل يبفروشند و به  مردم، خانه را یِ  ھای پرداخِت وام بانک و بدھکاریبپردازند، نگرانند که اگر برا

، آن ی و شادیات، ھمان آِب جوشاِن آرامش و خوشبختي کشند و آِب حی و درد میسخت.  شان برودیمکان کنند، آبرو

ِج ي و نتای و انرژی َسمی ذھنیريدِن تصوي در آغوش کشیِ ده شود، قربانييد از ذھن زاي را که بایتيي،  خدایاريھش

  .  کنندیش و ھIکت است، مي تشويۀن و مايگز که زھرآيحاصل از آن ن

  ست؟ ي چآبرو من، ید براييد و بگويندازي خود بید نور افکن را رويشما با

  .  حضور استیاري ھمان ھشی واقعیِ آبرو

ت ھا و موضوع ھا و يده ھا و موقعي شود، به پدی مسموم میِ ِر ذھني، جذِب تصویاريم، ھشي که در ذھن ھستیتا زمان

 مان را که ھمان یِ  کرده و ذات و خوِد اصلی نام گذارآبروم، آنھا را  ي چسبی مین جھاني ایِ ژھايو پرستعنوان ھا 
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م و اجازه ي کنی جوشد، گم می ست که از اعماق وجودمان می و آرامش و قند و نباتیت وشاديي و خوِد خدایاريھش

، که دائم کنارمان نشسته، ھر لحظه سوء استفاده  شدهی شرطیِ اري به دام افتاده، ھشیِ اري، ھشیم که مِن ذھني دھیم

  .  محبوِس مان نگه داردی، در مِن ذھنیآبرو دار و آبرو با عنواِن  ی شدگیکرده و از القائات و از ھر شرط

  .   معنای کاذب بیِ د و آبروھاي آی از دستش بر نمیست و کاري غالب نیگر مِن ذھنيم، ديده شويي از ذھن زایاما وقت

ولو . ميده اي ست که ما به دروغ به آن چسبیِر ذھنيآبرو، آن مشخصاِت تصو. ی ھستیاريت، تو ھشين بياپس در 

   :ميقت ھم داشته باشد، گفتميرون، حقينکه در بيا

  .  دھدیش مين است و ما را از جنس دروغ نماي دروغیت شدگيھم ھو

 شما یِ پول دار بودن، برا" ا مثIي آبروست؟ آیرا بیزيد؟ چه چي کنی می را آبرو معنیزيد که چه چينيد ببيشما با

  کسِب آبروست؟

 تان، خود را با ید، و بزرگ تجسم کردِن مِن ذھنيي کسب تأیا برايد، اما آي کنیا غلو ميد و يستي سواد نینکه بيولو ا

د، مشابه آِب فاضIب ييأ تیِ ن انرژي، اید که بقول موPنا، در ھمانندي دانید؟ مي دھیسواد و دانشمند به َمرُدم جلوه م

  در برابِر آِب زPِل فرات است؟ 

  ني از زمین چرخ ندانين چنيمست و خراب ا

  ختهين آب فرات ري آب پارگیاز پ

اد کردِن آبرو و حفظ يم و چنان زي که ابتدا به ما جلوه و ارائه دادند، شديیم و واژه ھا و صورت ھايچنان جذِب مفاھ

 ی میر ذھنين تصويمان مھم شد که تمام فکر و ذکرمان صرِف زنده نگه داشتِن ايرا، بیصفات و مشخصاِت مِن ذھن

  . د شکافته شودين دانه ست که باي ا:که موPنا گفتيشود در حال

 یزي را که رنگ آميین است که مبادا تابلويزد، بر اي خی برمین لحظه از بطِن زندگي ما که اۀ زندی انرژۀ ھمیول

  . نديم خدشه دار شود و از نظر خوِد ما ھم لطمه ببم، در نظر مرديکرده ا

م، با سواد ياد نداري، پوِل ز"ت ندارد، مثIيم که واقعي کنی مطرح میم؟ چرا خود را طوريي گویچرا ما دروغ م

ز باور يم و انعکاِس آن را خود ني باورانیما عکس آن را به مردم ما... م و ي داریادي زیِ م، مشکIت خانوادگيستين

 ینکه در اعماق وجود خود احساِس مھم بودن نميرفتِن مردم، ولو ايم، بعد از پذيم که مھمي قبوPنیبه مردم م. مي کنیم

  . ميم که مھم ھستيري پذیم"  ذھنایم اما پس از مدتيکن

با گر ي با حرف مردم کامل کند، به عبارت دیقيش را به طري خواھد نقص ھایشه مي نقص دار، ھمیِر ذھنين تصويا

  . کسب آبرو

  . شه نداردي که ریمثل ابر.  ستی، قطع بودِن رابطه اش با زندگیِت مِن ذھني موجوديیِ ِل مبنايعلت و دل

   :مي دارمنم دو يپس گفت

  . کندی را انکار میز و زندگين لحظه در ستي قطع است و با ای، که از زندگیمِن ذھن

  .ت استين لحظه و ابدي که از جنس ای و فضاداریاريمِن ھش
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ن حس نقص، ھمان زھر است ي کند، ایستد و حس نقص مي ایدادھا مي قطع است و در مقابل روی، از زندگیمِن ذھن

 خواھد از نقش ھا و ُفرم ھا کمال بطلبد و کامل تر شود، اما جسم ھا، ی میمن ذھن. شان کننده ستيو ناراحت و پر

 به پول یديستند، اميت ھا بر وفق مراد و دلخواه نيند و وضع دھیم، افکار و اشکال و خIصه، عIئق کمال نميمفاھ

 مِن یِ نھا ھمه ِکشش ھايست، ايدن، ني باPتر رسیا مذھبي یا اجتماعي یاسي سیدارتر شدن، با سواد تر شدن، به مقام

  .  ست، َزھر است و دردناک و رنج آوریذھن

  :مان کندداري خواھد بیموPنا، م. نھا غلِط  محض و دروِغ ذھن استيا

 داده و ین جھاني ایده ھاينصورت که تو حواس ات را به پدي به ای ولی ھستیِن شاديت و عي واP، الوھیِ اريتو ھش

بت ام ي کند، آنکه غیف مرا مي تعری کند، کیبت مرا مي غی حاP ک: کهی و آشفته و نگرانیجذب و مسِت شان شده ا

 کند، یم اضافه مي کند به آبرویفم مي که تعریکين يجوابش را بدھم، اد يم را ببرد، باي خواھد آبروی کند و میرا م

   ...دوسِت من است و 

 یسکي، ویک نفر که دو تا بطريعقل کرده،  مثل ي،  ما را مست و Pیگانگينه شدن و از خود بين الياِت، اين مشغوليا

  . داند چه کندی ثبات و متزلزل، سردرُگم، نمیخورده، ُسست و ب

د، فضا را با ي کنی به آسمان نگاه میم وقتيبارھا گفته ا. ن فرم استي، چرخ آسمان و زم"ن ي از زمیانچرخ ند" 

  .  اجسام استۀرنديفضا در برگ. ت تر و عمده تر استيفضا ژرف تر، پر اھم. ديني بیش ميستاره ھا

ا ما اhن چرخ، يآ.  ما ھستندیھا فکرۀم، اجسام، ھمانند و به مثابي ھستیاريِت ھشي نھای بیِ ما ھم در دروِن، فضا

م و صورت ھا و فکرھا، از يع ھستيت وسي نھای بیِ م که فضاي کنیا حس ميم؟ آي دھیص مين تشخيآسمان  را از زم

   افتند؟ یم، اتفاق ميت اي نھایم و بيِر فُرم ھا که ما ھستي زیِ جمله بدِن مان، فُرم اند و اتفاقات، در فضا

  . ديد فضا را باز کرده باشيد بايد؟ اگر بداني دانیا نه؟ شما ميم ي دانین را ميا ما اي اما آ.ميستيما از جنِس اتفاق ن

ر ھستند، آبرو ييز در حاِل تغين اجسام که مدام نيد که اي فھمیم، ميستيداد و اتفاق نيد که ما از جنس روياگر بدان

  . د ذھن، معنا نداریِ  در فضایقيآبرو و اعتباِر حق . شوندیمحسوب نم

  .  در لحظه ستیزديِت ايآبرو، حفِظ خاص.  ستی در فضاداریقيت و ارزش، اعتباِر حقيآبرو، اھم

اتفاقات و  دار و متوجه شده که از جنسِ ي بیدر نقطه ا ست که ابتدا جذب ذھن و سپس یاريآبرو، شناخِت آن ھش

  :ستيده و در حال گذرند، ني که به آنھا چسبیموارد

 خودم قائم و فضا را گشوده و از جنِس جاِن یم را باز کنم، رويو رھا و دستھا" P"س را ز و ھمه کيد ھمه چيبا

  .  شومیزندگ

ن يکه از جنس ا ست ی و فضاداریاريمِن  ھشم، ي که به آن اشاره کردی من از دو یکي.  استمِن دومن فضا، يا

.  امکانات استۀات و رحِم ھمي آِب حذات اش" اصI.  ستیات از اعماِق وجودش جاريآِب ح. ت استيلحظه و ابد

  . کندین لحظه بصورت ارتعاش در ذرات اش تجربه مي را ای شود، زنده ست و زندگیده مييز از او زايھمه چ
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 کند، یدش ميي تأید، کي گوی چه میرون و مردم است که کيچاره ست و نگاھش به بي که محدود و بی منبر عکِس 

Iیرا راه را بر زندگيست زيز است، شاد ني در ستیگران دارد، با زندگيد ديي تأ بهیاعتبار و وجودش بستگ" اص 

 ذھن و اضافه کردن ھا حالش خوب است، فردا چون ی شود، امروز، با خوشی حالش خوب و بد میبسته، به سادگ

 و یم برتر بستانکارانه دارد که چرا َمردُ ی شود، حالت و رفتاریض ميمر  به او اضافه نشدهیزيضرر کرده و چ

   کنند؟ید نمينند و از او تمجي بیحق تقدم و مشخصات او را نم

نت دادن و جعل و ي زید از مردم، برايير آوردِن آِب تأي گی رنج و زحمت، خود را به ھر طرف زدن برایبا ُکل

  .ستي درست ن...ا ي ی اجتماعۀ مال و مقام و وجھی جمع آورید شدن برايف و تمجيِر  آبرو، و تعريتعم

ن ين است که  ايد، صحبت بر اي خوب با مردم، تIش نکنۀ بدست آوردن ثروت و حرفه و داشتِن رابطینکه براينه ا

  .دي انجام دھمناعمال را بدوِن 

  .  و مشارکت کندیج و گسترِش شما ھمکاري خواھد در تروی مینبار زندگيد، ايده شديي زایوقت

 ست، ھر یحضور باشد، ھنوز در اوائل رشِد جسم و احساسات و فکراِر ي که دوازده ساله ست اگر در ھشیبچه ا

  . کندیان ميِق او بي، ِخَرِد راه گشا، خود را از طری شود و ھمراه با زندگیروز زنده تر م

    ".ني از زمیچرخ ندان " :قِ يِر دقيتعب.  استبر خود قطع و قائم ی از ِخَرِد زندگی، مِن ذھنی اولمنِ که يدر حال

 روز به روز مشروط تر، محدود تر، بلوکه تر و خوار تر ینکه در مِن ذھنينطور باشد نه ايد و ھست که اقرار بو

 زنند، یض شدم، سر به ما نمي مردم قدر ما را ندانستند، مر:مي، از ھمه طلبکار باشیم و در شصت، ھفتاد سالگيبشو

Iا چه بود، ين دنيا" تنھا شدم، از اول تنھا بودم، اص....   

  . ميدين جھان را نفھميرا ما، منظور از آمدن به ايز

 یِ دار و رويد، سپس بيت شوي ھم ھوین جھانيده ھا و مقوPت اي با پدید، مقداريياين بود که شما بيمنظور و نشان بر ا

ند و ان کي و ِخرد خود را بی و شادی و آبادانی و سIمتيیبايِق شما، عشق و لطافت و زي از طری خودتان، زندگیِ پا

 را که ھر لحظه و یامي شما ھنوز پید، وليت را تجربه کني و ابدیتي نھای و بی و جاودانگیبا ھم و در ھم، خوشبخت

ده، ي شود، نشنی، داده می، در ھر تولد و مرگیداري و رنگھا و در خواب و بی زبانیبا انواع و اقسام زبان ھا و ب

  . ديده اين مھم را نفھميده و ايند

رون، از نقش ھا و فُرم ھا و جسم ھا و ي آنچه که از بیعنيپس، بدنباِل فاضIب، . شتر، بھتري ھر چه بیتو فکر کرد

  . یختين ري، آِب زPِل فرات را زمیري گیت ھا ميموقع

  .ستيان چيم که جريان، ما متوجه اين ميحاP، در ا

 یمشخصات. ميده ايآغوش گرفته وبه آن چسبم که با ُحب و ولع، آن را در ي داریک مِن ذھنين است که ما يان ايجر

 و مرمت گر و فرمانَبر و تابع او یخودمان ھم حام. مي آن دست و پا کرده و به مردم ارائه داده ایبعنواِن آبرو، برا

  .ميھست

  . ميندازي و آنھا را بيی کاذب نھفته در خود را شناسای ذھنیِ ن من ھايد، ايما با
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 که یتا زمان. ميد از آن جوانه بزنين کاشته و ما باي ست که خدا آن را در زمی دانه ا،یم که مِن ذھنيپس، متوجه شد

  .مي شویل نمي خود آگاه و تبدی، ابدی شکافته نشود، ما به اصِل و ذاِت ازلین مِن ذھني اۀدان

 را حفظ، ینه گم، حبس و داي خود ادامه دھی و ساختگیِت کاذِب جسميختن به ھوي آویعني، ین آبرودارياگر ما به ا

  .مي اندازیر مي در آسماِن کائنات را به تأخی افراشتگۀشکافته نشده و بدوِن جوانه، تجرب

ست پس ي خوب نی حاP که آبرودار:دي گوی کند و می اhن سوء استفاده میم که مِن ذھنين را ھم متوجه ھستيالبته ا

 یگفته شده آبرودار.  گذارمیِر پا ميات را زيخIق و دور از فطرت است، تمام ایرتي غی و بيی آبرویمن ھر چه ب

  . دينکن

  ".ن درست است؟ يا ايآ" 

ھر چه را که بدست مِن . دي آی حضور میاريات و تعادل از ھشيص، نظم، اخIقي، شعور، تشخيیم که راھنماي دانیم

  . ميس ری، ما به حضور نمی مِن ذھنیِ رھايبا الگوھا و روش و مس.  کندید خراب مي بدھیذھن

 خواھد با ی که میار خود را بدست من ذھنين است که اختيم ايد بدانين مرحله باي مھم که در ایلي از مطالِب خیکي

  .مي که گفته شد خود را حفظ و مقاوم نگه دارد، ندھيی ھایمجموعه آبرودار

د يد، ما نباي زنیت را مثال مرند که چرا آبگوشي گیراد مياھخوارھا به من ايالبته گ.  مثِل آبگوشت پختن استیزندگ

  . ميآبگوشت بخور

  ". مي زنیالبته مثال م" 

د در ي با... و ینيب زميزان فلفل، چه مقدار گوشت و نخود و سيزان نمک، چه ميد بداند چه ميک آشپِز خوب باي

  . خته شوديآبگوشت ر

 شخِص من، چقدر یِ ، چقدر پول برا داندیم. شعوِر حضور به توازن و تعادل اشراف دارد. نطور استي ھم ھمیزندگ

ک يد، ي بدھیدست مِن ذھن.  داندیار و اندازه را ميزان و معي میزيمIک و چقدر سواد Pزم است، از ھر چيما

  .  کندیگر را کم مياد و طرِف دي زیليطرفش را خ

  . دين را بدانيا. ديد رسيش، به حضور نخواھي و فنون و ِشگردھای مِن ذھنۀليپس شما بوس

  دا کنم؟ي را از کجا پیارين ھشي من ا:دي پرسیشما م

ن لحظه قبل از قضاوت، ما را از جنِس ھمان يرِش اتفاِق ايم و پذي با تسلیعنين لحظه ي در ای شدن با زندگیاز مواز" 

  ".م ي کند، ھمان که از اول بودی می اولۀ نشدی ٌفرم و شرطی خام و بیِ اريھش

ت  يِن بشريِن راستير، موPنا و عارفان اُستادان حکمت و خادمي اُستاِد کبیِ شاخص ھان راه رھنمودھا و ين در ايھمچن

  .مي خود قرار دھیتِر زندگيرا سرمشق و ت

دن به استاِد راھنما، يجه به حضور رسي ھا و در نتیت شدگي ھا و ھم ھویقل خوردن و زدودِن آلودگي صیِ ما برا

  .  کردهگروِه ما موPنا را انتخاب. مياج دارياحت
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 راھنما ھستند یِ ن مطالِب چراغ ھايا.  کندیمان روشن ميتان خواھم خواند، جوھِر مطلب را براي برای از مثنویاتياب

 تان در یِ  برند تا پای کنند، قدم به قدم شما را جلو میِت تان مي شوند، ھدای شما روشن میِ که بر راه و روِش زندگ

  .  خواھد شما را به سمت خود بِکِشاندی کند و میکِ تان ميب و تحريغ ترین مِن ذھني نلغزد، چون ایمِن ذھن

 یعين بطوِر طبيرون بِکِشد، بنابراي خواھد بچه را از شکِم مادر بی می زندگ: زندین رابطه موPنا مثال ميدر ا

 آمده، نکه از رحِم مادر خوششي بچه از ترس و بخاطر ای گرداند ولی صدور مۀچيصورت و سرش را به سمِت در

  . خواھد بھشت اش را رھا کندی چسبد و نمی شکِم مادر مۀواريبه د

ِز و يده و شگفت انگيچي پیِ ايدن. گري ديیاي، داخِل دنيیاي ست از وجوِد دنین در آن قرار دارد، مثاليشکِم مادر که جن

گران در يورِت مادرمان و د که آفتاب و ُگل، صيیايدن. گر استي ديیاي شکِم مادر، داخل دنۀر کننديبھت آور و متح

 خود را ۀ خواھد محِل اقامِت ُنه ماھی بچه که در شکم مادر است نمی رسد، ولیآن ھستند، غذا ھم از آنجا به داخل م

 یرون جاي خوب و راحت را چطور ترک کنم؟ از کجا بدانم که بین زندگينجا و اي من ا:دي گویترک کند و م

  . نان ندارميست، اطمي نیخطرناک

 یر اُفتاد، جھاِن بي جذِب ذھن شد و آنجا گیارينکه ھشيپس، ا. مين تصورات را داريا ھم اکنون درشکِم ذھن ھمم

  .ن و مادرين جنيه داستاِن ھمي ست شبیليت و تمثيت و روايحکا. ندي بی حضور را نمیِ کران و ابد

شتر، يدنبال ھر چه ب" ، مآPیعقِل مِن ذھن، بناِم یم، با کسِب عقلي جذب آن شده ایاريدر شکِم ذھن که ما بصورت ھش

  . ميشتر و حفظ آن ھستي بیِ بھتر، در صدد کسب آبرو

  

  ١٣٢وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو

  ستيد پا منه کاندر فنا جز خار نيعقل گو

  د عقل را کاندر توست آن خارھايعشق گو

و صفر و ه ياگر پا در تجز :دي گوی، ميیايت شده و پا در ِگِل محدود و دني و ھم ھوی، عقِل جسمی مِن ذھنعقلِ 

  !.ی شویل به خار نمي، جز تبدیشکافته شدن و فنا بگذار

  .  خود قائم استی ست که روی آگاه و با خبریِ  حضور، فضایِ اري و ھشيیکتاي یِ  فضاعشق

م، عقل و ي شوی میکي، ی و شگفتیگانگي وحدت و یِ م، با عشق، خدا، در فضاي شوی از شکِم ذھن متولد میوقت

   :دي گویر است، عشق، ميرد، واقِف و ُملَتفِت و بصي گین فضا و قلمرو، نشأت مي که از ایِخَرد

  . ه شده و جوانه زندي و تجزید شکافته و فاني که در دانه محصور است، بای من

 ی زنده را تجربه می و زندگیه و صفر شدن، در فناست که جوانه زده و بالندگيتجزبه خاک افتادن و شکافته و در 

  .یکن

  .  در دھان؟یزھر گرفت

  .  کند، با درد ھمراه استی مین مِن ذھني که ایھرکار
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نھمه ين است که اي ھمیم، ھر فکر و عمل مان، درد بوجود خواھد آورد، برايستيم نيم، تسليستي نی با زندگی موازیوقت

  . مينھمه رنجش داريا. ميدرد دار

 رنجش و کدورت و دشمن نداشته باشد، راحت و در ی اش، باشد ولد که در ذھنيک نفر چھل ساله را نشان دھيشما 

  . ديک نفر را نشان بدھيآرامش باشد، 

  . ست" حالم خوبه  " :ی مِن ذھنی ھای از آبرومندیکينکه ي ایبرا. نکه تظاھر کنديمگر ا

، روابط ام یم عال ست، شغل و حرفه ایز خوب است، روابط ام با ھمسر و بچه ام عاليست، ھمه چي نیچ اشکاليھ" 

  ". ... ست،  بدن ام سالم، ورزشکارم، و یبا مردم عال

  د؟ ي کنیباور م. مي خندیرون ميم و در بي کنیه ميدر خانه خون گر

م و ِخَرِد يستيم نيم، تسليستي وصل نی به زندگینکه وقتي ایبرا. ستينطور نيد که ايد، مطمئن بمانياگر در ذھن باش

 ی حاصل و درد بوجود میم، بي کاری که میر ندارد، ھر بادامي کند، غلبه و تأثی و نفوذ نم، در امورمان حلولیزندگ

م و دردمان ي شویج تر ميده و گم و گيچيشتر در کIف سردرگِم ذھِن من دار، پيم، بي رویھر چه جلوتر م. آورد

  . دي ھا نگاه نکنیبه تظاھر بعض.  شودیشتر ميب

  دل بکن ی را ز پاین خمش کن خار ھستيھ

  شتن گلزارھاي در درون خوینيتا بب

  .ن ذھن را آرام و خاموش کنيا

 بھتر جھتِ . ستآبرو شتر کردن ي بی و برای آبرو داری ذھن ھمه اش برایِ نکه حرف ھاي ایبرا. نکه حرف نزنينه ا

 نگاه یمِن ذھن به یاريما اگر بعنوان ھش.  به خواب رفتهیاريھش.  مردم استی خودم و برای برا،یکردِن مِن ذھن

   "....ف است ين، حين چنيمست و خراب ا"  :م، گفتي کنیم، به به و چه چه مي کنیم

د به ي بایم، تا کي ھستی، زندگیاريم؟ ما که از جنِس ھشي باشی و افسوِن مِن ذھنیبندگيم مغلوِب فري خواھی میتا ک

 که به آنھا يیزھايم که از چين توھم شويدچار ا و اتصال به اقIم آن، ما را مست کند و یم و وابستگيذھن نگاه کن

 سوال یم، حتي دھی که انجام میم، ھر عملي زنی میھر حرف. م؟يري بگیم زندگي توانیم و از حرف مردم، ميده ايچسب

م که سواِدمان را به ي کنیما سوال م. ميل و آراسته تر جلوه دھي را َشکی مِن ذھنیقين است که به طري ایکردن، برا

ده شدن از ذھن با سوال کردن، مشکل تر و ييست؟ زايم؟ سوال چي کنی چه سوال میبرا" م، اصIيگران ِبکِشي دُرخِ 

  . ن خار استيا. ذھن را آرام کن.  شود، خاموش کنیبدتر م

 ین حِس وجود در ذھن، مثل خاري، این ھستيا.  ستیکي یدِل ما ھم با دِل زندگ.  ستی، دِل بزرِگ زندگیقيدِل حق

  . دل ات بِکنیِ حِس وجود در ذھن را از پا . دل فرو رفتهیِ  پابه

ُحسن و لطافت و تناسب و " فورا. دي آیگلزار بوجود م" د که در دل و دروِن شما، فورايد ديد خواھينکار را بُِکنياگر ا

  . دھدیمد، خودش را به شما نشان ي آی جوشد و باP میش، از اعماق وجود شما مي ھايیباي و زینشاِط زندگ
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  د اندر ابر حرفي خورشيی تویزيشمس تبر

  چون برآمد آفتابت محو شد گفتارھا

رون ي انگار خدا بيی آیرون مي، تو از داخِل ذھن، بیزينکه، شمِس تبري، خداست، بمحض ای، تو ھستیزيشمِس تبر

  .دي آیم

 یدي، ما خورشی معمولیرف ھان حيچ و تاِب حرف، ھمياما در پ. اِل تان راحت استيخ. دي شویل به خدا ميتبد

  . م، بھتر استيم، سکوت کنيم، سوال نکنيحرف نزن" م، اصIيم که در ابِر حرف گرفتار آمديھست

  . ستيه خدا نيه اصِل ما، شبي مثِل سکوت، شبیزيچ چيھ

  . شوندیم و واژه ھا، محو مي مفاھیِ اھويزد، گفتار، ھي خی کند، بر میت، در ما طلوع ميفي آفتاِب کیوقت

   از مردم است؟ یزي گرفتن چیست؟ جز براي چی ما برایگفتارھا. ستي به گفتار نیلزوم

  .  به ما بدھند؟یزي توانند چی مردم نم:م کهيريم بگيکباره تصميم و يم، ُملَتفِت شوي توانیما م

ر از آن و يم، اما غي کنین مي روزمره مان را تأمیِ م که منبِع درآمِد ماست و زندگي داریالبته ما کار و حرفه و تجارت

 خواھند یگر مردم چه ميم، دي محتاج نباشیم، به کسيستي خودمان بایِ  پایِ م روي توانیم که مي داریکه حرفه ايدر حال

  به ما بدھند؟

   :، به چھار ُبعِد مای کند که ِخَرِد زندگی میاد آوري امروز ھم : قبل ھم موPنا گفتۀھفت

  . زدي ری ما میِ  و ُبعِد معنویجانيعِد ھ، بُ ی، ُبعِد فکریکيزيُبعِد ف

  .د خوب باشدي ما بایِ ُبعِد مال.  ماستیک شعبه اش ُبعِد مالي ما، ی، جسمیکيزيُبعِد ف

محو .  خوابندی دھد و حرف و واژه و گفتار، می می کند، به آنھا انرژی به چھار ُبعِد ما تراوش می ِخَرِد زندگیوقت

  . شوندیم

ک اُستاد يبه " د، ، واقعايو ذھن تان را بصورِت ناظر تماشا کرد دي برخاستیاريبصورِت ھشنکه شما يحال، بمحض ا

   . ستین اُستاد موPنا کافيھم. دياِز مبرم دارين

  : شودی دار میتان معني خوانم، برای را که ھم اکنون میتيب

  

  ١۴۶٠ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  زده ز بنگر کاروان رهيخ

  بان شدهيست کشتيھر طرف غول

به ھر . یاريبلکه بصورت ھش. یالبته نه بصورِت مِن ذھن. راھه رفته اندي نگاه کن که به بيیو به قافله ھابلند شو 

شاھراِه کارواِن انسان ھا را زده و دزدان ، )طانيش(، ید که غول، مِن ذھني دی خواھ،یني بی میطرف که نگاه کن

  .طانيرت شياھزنان به صورت انسان اند و به سن ري آمده است، ایچنانکه به کرات در مثنو. بان شده انديکشت
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  را یک مِن ذھني جمع شده و یک کشتي در یون مِن ذھنيليک ميست، يصد، دو. ميد، ما جذب ذھن شده اينگاه کن

در .  دھدی به انسان ھا میابان ھا آدرس عوضيغول در ب.  غول استیمِن ذھن. بان انتخاب کرده انديبعنوان کشت

  :دي مان شود و به ما بگویِ م که رھنماياز داري مثل موPنا نیستاداباِن ذھن ما اُ يب

  .ستيا نيد، آب و دريني بی که می دھد، سرابی را از دست ميی لغزد، چه فرصت ھایش مي کجاھا پایآدم

Iنن و آن را جمع کنم، به آن رتبه برسم، فياگر ا " :دي کنی خود تصور مینده براي را که در آيیت ھاي، موقع"مثIی 

  . َسراب استیِ نين مصداِق عيو ا". رد ي گی ام سرو سامان می زندگ...ش بنشانم، يرا سر جا

 ی مختلف در کشتیند که گروه ھايقت را ببين حقيا. ديد از غول بپرسيد، آدرس را نباياز داري نيیشما اگر به راھنما

  .  ستیبان غول است، مِن ذھني مختلف ِگرد آمده اند و کشتیھا

  .ديھوده تلف نکنيد و وقت خود را بينين را ببيشما ا

  ن جھان، چه بوده؟ياز آمدنم به ا) Purpose .یسيانگل( منظور، :دي موظف است بگویھر کس

 ی شما را صدا میکي" دائما. دي گردید، دوباره برمي شوید، جذِب ذھن مي ھستیاري شما ھش:بارھا موPنا به ما گفته

  .پس، ھر چه زودتر بھتر. دي شوی خود قائم میِ  پایِ  ست و باPخره، شما رویا زندگين خدا يا. برگرد :کند

   کند؟ ی به شما کمک میزي و چه چیچه کس

ن گول زِن ُمتقلِب و مانِع ي زند؟ اولی شما را گول می کند و چه کسی به شما کمک میچه کس. ديد تأمل و تعقل کنيبا

  . خودمان استیِ ن مِن ذھنيزنده شدِن مان، ھم

م، قالب ھا و الگوھا، ي بزرگ داریک مِن ذھنيما .  کشاندی مردم و جمع مۀ ما، ما را به طرِف انبوه و تودیِ ِن ذھنم

  .  ماستیِ  و شخصی فردیِ  سفت تر از مِن ذھنیلي جمع، خیِ  مِن ذھنیمدل ھا و سرمشق ھا

  .، متعھد و رفتارمان با آنھا ھماھنگ استی جمعیِ  ذھنیِ ن الگوھايفرِد ما به ا

 یرا متIشمن  ۀ خواھد دانیکه خدا مي دھم در حالیخودم را محدود و دانه بودن را حفظ و ادامه م"، دائمایاز طرف

   :متوجه ام که گفت. دن استين کار سبب درد کشيا متوجه ام که ايآ.  کندی را متIشمن خواھد یم. کند

  !.ميخته ايت را رما َزھر را به دھان گرفته و آب نبا. ؟"زھر گرفته در دھان " 

  .ديشما از خودتان سوال کن

 ی دفتِر چھارم، شروع م1995ِت يات از بين ابيا. تان خواھم خواندي برای از مثنویاتيھمانطور که عرض کردم، اب

  :شود

 ١٩٩۵ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  یا ن ھمه که مرده و پژمردهيا

  یا زان ُبود که َترک َسرور کرده

  .ی خود را رھا کرده ایِ شوايم و پين سبب است که زعي به ا،یمرده دلو ن حد افسرده يتو که تا ا
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   به چه علت است؟ ینھمه پژمردگيم، اي کنیما دوباره به خودمان نگاه م

ده يبه حضور رس"  کامIیِ نيک استاِد زمي تواند یم.  ستیَسرور ھمان زندگ. ینکه َسرور را َترک کرده اي ایبرا

 دل و یوقت. ص دھنده و الھام بخش ستيشه خردمان تشخيم، ھميري گی ميینکه ما راھنمايضمن ا. اشدمثل موPنا ب

  .ابدي ین متصل باشد، به اعجاز دست ميمرکِز انسان، به برتر

ت ي ھم ھوی بچسبد که آن ھم به معنیزيندازد و چشم بسته به چيرون بيد ِخَرد و شعور خود را از پنجره بيچکس نبايھ

  .شدن است

  یاز َکَسل وز ُبخل وز ما و من

  یکن یش را َسر مي سر خویَکش یم

 ی خواھی و می کنی میق سرکشي، از اطاعِت راھنما و ساPِر Pیني و خودبی و تنگ چشمیسالت روح کِ به علتِ 

  .یشوا و َسرور شويخود پ

خودش . سه ستيخل و ِحسادت و در مقا از بُ یمِن ذھن. مي بودن ِکسل ای انرژیاز ب )ی، تنبلیحاليب(ما در ذھن از کَسل 

  .  سنجدیگران ميرا با د

 که کمتر از یسه با کسيم، در مقاي کنیم و حسادت مي ورزیشتر از ماست، ُبخل ميش بيَ  که آبرویما، در ارتباط با کس

  .مي کنیرش ميماست، تحق

  . ميتولد شوکه قرار است مي دارد در حالی نگه مینکار ما را در مِن ذھنيادمان باشد که اي

ن يد خودمان را از ايم، بايده اي شده، متعھد و وفادار و چسبی و شرطی قالبیم که به الگوھايص داديکه تشخيدر صورت

ن يم، اين است، بدانيم، دروغيده اي که به آن چسبيیِ  از آبرویم که قسمِت مھمياگر متوجه شده ا. ميرون ِبکِشيحصار، ب

  .ب رسان استين و آسي اش ھم دروغیقيان آور است و البته گفتم، حقي و زیمار سَ ي، بسیبه اصطIح آبرو دار

 کند، مردم ھم اقرار ی ممکن است مرتکب اشتباه شود و معذرت خواھی بکند، خب، ھر کسی اشتباھید کسيفرض کن

  .رندي پذیبه اشتباه را م

 که به ی شود، اشتباھیشتباه محسوب من اين دوميِر بار نرود و بحث و جدل کند، اي اشتباه کند و زی اگر کسیول

  .  شودیخرافات و دروغ وصل م

اگر زحمت "  من شخصا:دييد و بگويد قانون جبران را خوب بشناسينجا صحبِت قانوِن جبران شده، شما بايبارھا ا

  . اورده ام، ادعا نداشته باشميبوجودش ن" ده و واقعاي را نکشیزيچ

  . رمي پذیقت ندارد، نمي کردند، چون حقدي من، تأکیاگر مردم ھم به توانمند

د وانمود کنم که استاد در نواختِن آن ساز ھستم، ين کرده باشم، نباي را تمریک ماه نواختِن سازيد به مدت يفرض کن

  . ر و تظاھر کنم؟يد تزوي چه بایبرا

دروغ .  رودی مان میِ روم و آبيگر ساز نزنيم دي شویآن موقع مجبور م.  اندازدی نادرست، ما را به تله میادعا

  . ميگفت
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م تا کشف نشوند و آخر سر ھم ين دروغ ھا باشيم که ِسَپِر ايد صرف کني بای انرژیاديم مقدار زيياد دروغ بگوياگر ز

 چه یبرا.  ستیجاِن مِن ذھنين ھيترس ھم که مھمتر. ردي گی شوند و اضطراب و ترس تمام وجودمان را میکشف م

  خت؟ي رد َسِم ترس را به تنيبا

. ميم، زحمت بِکِشيم بدست آوري خواھی که میزي ھر چیبرا. ميت کني را رعاقانون جبرانم يريم بگيک دفعه تصمي

  . مياوريم تا آن را بدست بيم، از پول مان خرج کني بگذاریوقت و انرژ

  . ميت شويد با آن ھم ھويم که نبايم، فراموش نکني را با زحمت و تIش بدست آوردیزي چیوقت

قت، ي را به دروغ و خIِف حقیاتي مھم جلوه کردن، خصوصیم تر، آن است که براين تر و وخيتوھِم گران تر و سنگ

  . ميم و جزو آبرو کنيبه خود نسبت داده و آن را ھم به مردم بقبوPن

Iد و ي است، تمجن مجموعه آپارتمان ماِل مني ا:ميستاده و به مردم بگوي ساختماِن پانزده طبقه ایاگر من جلو" مث

  .ت نشوي خود را بزرگ و مطرح نکن و با آن ھم ھومنِ  با آن ین، ولي آفر:دي گوی مثل موPنا مید، کسيق ام کنيتشو

 یم؟ ھر چه به او ميت است، او را چکار کني با آن ھم ھوی مجموعه آپارتمان ندارد ولیگر، کسي دیتيدر وضع

  . کندی باز اصرار به داشتن ساختمان م، ساختمانت کو؟ی، ساختمان نداری ندار:مييگو

 يی و اغراق  و بزرگ نمايی، اما اصرار بر گزافه گوی کنیت غلو مي ھای در رابطه با سواد و توانمند:ميي گویم

  . خود دارد

ز و ين توھمات، اغراق آمي، ای کنیست که ادعا مي و عدالت ات در عمل، ھمان نيی و راستگوی مھربان:ميي گویم

  . رھا شديین خودستاي از ای توان به راحتینم. نابجاست

د که من ي ھم که متوجه شدیوقت. دياندازين است بيد، ھرچه را که دروغي کنيین موارد را در خود شناسايشما امروز ا

ت يز ھم ھويد، حاP با آنھا ني را داريی ھایت ھا و توانمنديفيدر عمق، ک" قتايد و حقين گذاشته اين را زمي دروغیھا

  . کندین مي، شما را دروغیتيچون ھمان ھم ھو. دي شویمن

نکه مِن يولو ا. مي دھیم و به اُصول تن مي ِکشینه ما َسِرمان را نم ". ی کشیتو َسرت را م " :دي گویپس موPنا م

  . خواھد فرار کندی میذھن

  زد ز باري که بگریچو اُستور ھم

  رد اندر کوھسارياو سر خود گ

  .زد و سر به کوه و کمر بگذاردير بار بگري است که از زيیھار پاحاِل تو، مانند آن چ

  .  رودین انداخته و مييش، َسر خود را پاي، مثل اPغ، با باِر آبروھاین مِن ذھنيا

 تان ی کنم و بھتر است در زندگی تان میِ ادآوري"  که دارد مجددایعنوان کرده ام، اما به علت ارزش"  را قبIیمطلب

  .ديبکار ببر

د يک ساعت ھم صبر کرد باي توان ینم"  اصI:به خود گفتمھمان موقع . ما را شکست ۀپنجر ۀشيه، شي ھمساۀتوپ بچ

  . اورمي بشکسته ۀشي شعوض کردنِ  ی را برایکس
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ادم ي.  شکسته عادت کردمۀشيج به شيش ھم نشد و بتدري ھم نشد، پس فردا آن روزی نشد، فرداین کار عمليآن روز ا

  . ن اتفاق کم رنگ شديت ام به اي حساسجيبتدر. رفت

  شه را درست کن؟ ين شي ا:ديد و بگويايب ی ھستی؟ منتظِر کسی ھستی منتظر چه کس: به خود آمده، گفتمیبعد روز

  .مي که چکار کنديد و به ما بگوياي بیم که کسيب، ما منتظر ھستين ترتيحال به ھم

مردم پنجاه . نکه خودم متوجه شوميمگر ا. چکسيھ.  درست کند فIن کار رايد که به من بگوي آی میاhن چه کس

 یکس کهيو در صورت. ت را درست کن، ناقص استينجاي ا:دي به آنھا بگویساِل شان است ھنوز منتظرند که کس

  . دي آیبدمان مند يدر ضمن اگر ھم بگو. ميکامل ا م،ي کنید، احساس مي نگویزيچ

  .  رودی اندازد و مین مييسرش را پا) شي و آبروھایمِن ذھن(ن چھار پا يا

  ره سري خی دوان کایصاحبش در پ

  ست اندر قصد خريھر طرف گرگ

 یوانه کجا مي دیوان چموش و نافرمان، اي حی ا:دي گوید و موَ  دَ یصاحِب آن چھار پا، صاحِب آن اPُغ، دنبال او م

  .کند را پاره پاره ین کرده تا خري کمیابان گرکين بي؟ در ھر طرِف ایرو

  خواھدی م"  واقعایکس ید که وقتي دانیحال، شما مبان شده، ي ست کشتی ھر طرف غول: موPنا گفتن رابطهيدر ا

 و کمک یاريدن او را ين به حضور رسي تواند در ای مید بداند که چه کسي با تأمل و تعقل بابه حضور زنده شود،

   .کند

  :دي گویصاحب خر م

  یب شوين زمان غايگر ز چشمم ا

  ید ھر طرف گرگ قويشت آيپ

   .رومند به سراغت خواھد آمدي نی، از ھر جانب گرکید شوي چشِم من ناپدینک از جلوياگر ا

  .ی شویب گرگ مي نص، که از شبان جدا افتدیمثل گوسفند

م يوان فرا راھمان روشن شود که بتیم، تا مثل چراغي شنویم و مي خوانیما ھر ھفته ھشدارھا و تذکراِت موPنا را م

 اي و  تواند ما را منحرف کندی که مین گرگيبدتر" اصI. ديايون بيزيگرگ ممکن است بصورِت تلو .مينيببگرگ را 

رون آمده و به ي بید از مِن ذھني خواھیاگر شما م. ندستھ ینترنتي از اطIعات ای بعض وون ھايزي تلوني، ھمدرَ دَ ِب 

 یت و مِن ذھنيبه دنباِل بزرگ کردِن منگر  ایلود ي کنی دوری جمعین رسانه ھايد از اکثِر ايباد، يحضور زنده شو

   . نداردیچ اشکاليھد، يتان ھست

  د چون شکرياستخوانت را بخا

   را دگری زندگانینيکه نب

  .دي دی را نخواھی َجود که رنگ زندگیچنان استخوانت را م
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 یِ روگر يد کند، که یُخرد م استخوانت را چنان :د رو به ما دارم،ي داریمِن ذھنما اگر ،  کندی اشاره میبه مِن ذھن

م که مشکل ي شویف ميز و خفيدر ذھن ناچم و ي شویم یت و مِن ذھني من چنان جذبِ یعني. یني بی را نمیزندگان

  . بتوان برگشت

   از علفیر آخر بمانيآن مگ

   گردد تلفیزميھ یآتش از ب

زم به آتش نرسد، يچنانکه اگر ھ.  شدی ماند و تلف خواھیھ علف خوایرد و َنکَُشد اما بيفرض کن که گرگ ترا نگ

  . گرددیخاموش م

  . نداز و برو، از اُستاد َنُبرين نييَسَرت را پا

م که مِن ي رفت و آمد کنید با کسانيم و نبايم باشيد تسليما با. د به ما برسدي، بایاري، ھشی زندگۀ زندیِ ھر روز انرژ

.  کنندیق مان مي و حرص زدن، تشویت شدن با جھاِن ماديا به ھم ھوي کنند ید مجايدرد ا.  کنندیک مي را تحریذھن

   : کهیکسان. دي که حرص دارند، مراوده نداشته باشید، با کسانيد به حضور برسي خواھیاگر شما م

ه بودم از ديدم اگر زودتر جنبيدم چکار کنم، استرس دارم ھنوز آنجا را نخري نخرین را بخرم، آن رابخرم، وايد ايبا

  ... کرد، ی سود میليدستم نرفته بود حاP خ

  .  حضوریِ اريت شدن، بلکه با آرامش و از موضِع ھشي ھم ھوید اما نه با حرص و نه براي را نخريینکه جاينه ا

  ز از تصرف کردنمين بمگْريھ

   بار که جانت منمیوز گران

  :دير بشنوياز زباِن خدا، از زباِن موPنا، از زباِن پ

  . را روح و جاِن تو، منمين فرار مکن زي زبان بسته به ھوش باش و از سلطه و تصرف من و بار سنگیا

 ی مان میش مردم، آبرويم، پينکار را انجام دھياگر ا " :ميي گویما م. ديزيد، نگريَنَرم. ديرون نروياز تصرف او ب

   " ....رود 

د، ي به آپارتمان َنقِل مکان کنی راحتی، برایون دPريلي ده مۀاگر از خان!.يید، چه؟ آبروين باشيد راستيريم بگيتصم

   شود؟ید ازدواِج ما اشتباه بود، َمرُدم، من طIق گرفتم، چه ميي شود؟ اگر بگویچه م

. دين مردم، را بھا ندھيِج بين توھماِت رايا.  حضور استیِ تمام آبرو در فضا!.  رود؟یتان ميد آبروي کنیچرا فکر م

  !. شودیم چه مينيند، ببي خواھند بگوی ھر چه مد مردميبگذار

 یدا ميراه و روش پ.  شودید که چقدر نظم در امورتان بروز و برقرار ميد ديد، خواھي حضور برویِ شما به فضا

  . ديکن

 کند؟ نه، قانون و نظم را یت نمي که به حضور زنده شده، قانون و نظم را دوست ندارد؟ قانون و نظم را رعایا کسيآ

  .  داردیاتيھر جامعه ھم اخIق. از داردي به نظم و احترام به قانون، نی داند که جھاِن مادیم.  گذاردیر پا نميز
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 داند ی که به حضور زنده ست میکس. ر پا بگذارديات را زيل دارد که نظم و احترام به قانون و اخIقي تمایمِن ذھن

  .  باشد تواند استواری بدون نظم و قانون نمیکه جھان ماد

م، ينھمه درد داري ایوقت. مي کشی آنجا ھم ما درد میول. ارانه سخت استيبله درد ھش.  بار گران است:ميي گویما م

  . د؟ي بمانی باقید در مِن ذھني خواھیم.  شودیم؟ روز به روز ھم سخت تر و بدتر ميد بکنيچه با

  :ميدر غزل ھم دار. ميندازي را بین بال و َپِر مصنوعي و ای مصنوعی ست که ما آبرویاhن موقع

  ر دام کردي که او تو را برد و اسیبال و پر

  ختهيت روز وفات ري است عاریبال و پر

 و به یم و به دام مِن ذھنيم و جلو رفتي بودند که با آنھا وارِد ذھن شدیت شدن به فکرھا و الگوھا، بال و َپريھم ھو

  .   بودی و مصنوعیرو و بال و َپرھا موقتنکه آن آبي خبر از ایب. ميداِم آبرو افتاد

ا باPخره، روز مرِگ تن و يزد و ي رید، آن بال و َپرھا مي شود و به حضور زنده شوی متIشیاما اگر اhن مِن ذھن

  . زندي ریجسم، م

متوجه م و يم اما در خواب بودي مان Pزم بود، داشتی خوشبختیم که تمام آنچه را که براي شویروِز مرگ متوجه م

  .ميم ِبَپرينخواست. ميدي مان را ندیم و بال و َپِر اصليدي چسبی مصنوعیبه بال و َپر ھا. مياش نشد

   ھم که نفست غالبستیتو ستور

   خودپرستیحکم، غالب را بود ا

  . است که غالب استی خود پرست، فرمان و حکومت از آِن کسی، ایستيش ني بيی، چارپایتو که مقھور َنفِس اَماره ا

 ست یوانيرا خر حيز. ت ھم بدتر استيو در ذھن بودن، از خر ین جھاني ایِ زھايت با چيطبق ھشداِر موPنا، ھم ھو

.  تواند خر باشدیانسان نم.  کندیت او را اداره مي خری وصل است و زندگی به زندگیزي و غریعيکه بطور طب

 خود را در آورد یندازد و بال و َپِر حضور، بال و َپِر اصلي ب راید ِبَپَرد و بال و َپِر مصنوعيد صعود کند، بايانسان با

  .  ُعروج کندیت ھا و جھان ماديو از وضع

د، اتفاق در ي کنی افتد فضا را باز می که مید، ھر اتفاقي دھید، به اتفاقات واکنش نشان نمي شما فضا گشا ھستیوقت

 شما، یعني خورد، ی دھد و تعادِل تان به ھم نمیا تکان نم اتفاق شما ری افتد ولیکه اتفاق مي شود،  بطوریشما جا م

 یار زندگينکه، آن موقع شما آزاد شده و در اختيمنظور ا. ديديمافوِق اتفاق، از اتفاق باPتر پر. ديبال و َپر در آورده ا

  .ان کنديِق شما، بيد تا ِخَرد خود را از طريقرار گرفته ا

چھار ( درک و شعوِر ستور ۀد به لحاظ درک و شعور به درجي در ذھن انجام دھن کار را فقطي داشته و امناما اگر 

  . دي شویل مي تبد،)پا

حکم متعلق به مِن .  ِکَشدیھوده ميت، انساِن در ذھن، باِر محنِت بيانساِن با درد و با ھو. آنموقع نفِس شما غالب است

  . اره، غالب است خودپرست، َنفِس اَمیِ  مِن ذھن)حکم غالب را بود(.  ستیذھن

  . مي داده ای خود پرست، َزھر در دھان، حکم را به دست فرعوِن درون، به دسِت مِن ذھنیِ ن مِن ذھنيده به ايچسب
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  خر نخواندت اسپ خواندت ُذواْلَجIل

  َتعال: دي را عرب گویاسپ تاز

.  تعال:دي گویرا عرب به اسِب تازيم خود، تو را َحمار نخوانده بلکه اَسب خطاب کرده، زيخداوند متعال در کIِم کر

ز ي نیقت را القاء کند که آدمين حقيعال خطاب کرده است تا ا تَ ۀان را با کلمي خداوند آدم.ايپرواز کن و با7 ب .اي بیعني

  .  با دعوت حق خود را اصIح کندیطي تواند در ھر شراین انسان ميبنا برا. ت استير و تربييقابل تغ

  یا مصطفِر آُخر بود حق ريم

  بھر اُستوراِن َنْفِس پر جفا

  ُقْل َتعالَْوا گفت از جذب کرم

  ضمياضْتتان دھم من رايتا ر

 را ی که ھنوز درجاِت ُعلو و َتعاليیان، نفس ھاي ستور، نفِس جفاکاران و طاغیِ ِت نفس ھاي ھدایحضرت محمد برا

ان آنان، ي ستورانند و مربۀساکنانش به منزلا ھمچون آخور است و ين دنيا.  بودی نکرده اند، اصطبل باِن زندگیط

  .اء ھستندياء و اوليانب

  . امیرا من مربيت کنم زيد تا شما را تربيياي بگو ب: فضل و احسانش فرمودیِ خداوند از رو

  .یِر آُخر بود نوِر مصطفيم. استين دنياز نظِر ُعَرفا، آُخِر ذھن، ا

ِق ين نوِر حضور، از طريا. ده، نوِر حضور، در درون ھمه ھستي نوِر برگزیعني، )لقِب حضرت رسول( یخدا، مصطف

 کند و آشکار ی شود، جلوه می نفِس ُپر جفا، اظھار و عرضه میِ  حضرِت رسول بر اھاليیِ ت و راھنمايا ھدايم يتسل

  .  گرددیم

  چرا نفِس ُپر از جفا؟ 

گران است، ھر چند ممکن ي، به خود و به د، که ُپر از درد و اندوه، محنت و ظلمیبه علِت اقامِت مان در مِن ذھن

  .  مياست بر آن آگاه نباش

Iم، جفاستيني آفری که میم، دردي کاری که مین باداِم پوکيھم" اص.  

  .مي شویم و وارد جفا مي ھستیزدي ایِ اريم که از جنِس ھشي کنی نميی شناسایعنيم ي کنیوفا نم

  د؟ ي از جنِس من ھست:دي اصطIح معروف، خدا از ما پرسبه.  خود استیِ اري ھشيیِ  جفا، عدم شناسا:ميگفت

  . بله:ميپاسخ داد

  !.ميده اين جھان چسبي ایده ھايبه پد"  تمامایوقت!. ، کو؟لهبَ ن ي ایِ حال، معنا

  ). کندیاز قرآن است که به تکرار موPنا از آن استفاده م(. دييايبا7 ب، َتعالوا :اما بگو

. دي کنی که ول نمی، از تقA و جذبه اینيده ھا جدا شو، از ثِقل و سنگيدن به پديا؟ از چسبيبا7 باز کجا . ايبا7 ب :خدا گفته

  .ايھمه را رھا کن و با� ب

  .  برھاندی ذھنۀر و تليکه ما را از گ. ديياياز بخشش و از عطا، به ما گفته باP ب ". ُقْل َتعالَْوا گفت از جذب کرم" 
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م، ي ، وارِد رحِم مادِر دوممان، وارِد ذھن شدیاري بصورِت ھشیاشتباِه مان آنجا بود که وقت. مي ما اشتباه کرده ایعني

ن موضوع آگاه يم و به اي نداریتي، حمای عشقی چون جامعه ایم، وليم آنجا بماني توانستیفقط تا ده، دوازده سال م

م و ي کسِب انواع و اقساِم آبروھا، تقI کنیِ د برايم که در ذھِن، باي را ادامه داده و فکر کردیم، جدا ماندن از زندگينشد

گران يم در مقابِل ديشتر، بھتر، بتواني ھر چه بیِ م و با آبرويسه کنيگران مقايم و سپس دستآوردھا را با ديبه آنھا بچسب

  . ميابراز وجود و مطرح شو

  :مي کاذب را رھا کنی ھاین آبروداري کند که ایه ميموPنا توص

ِت يد تا تربييايحال، باP ب. دي ماندید مي، مدِت ُنه ماه و در رحِم ذھن، مدِت ده، دوازده سال بایکيولوژي بدر رحِم مادرِ 

  .ديياي ببا7 : ).ت کنميشما را ترب(اَضتِتان دھم ير. ت کننده ھستمي ترب)ضِي را(تان کنم، من 

ض کرده Oام نفسھا را تا ُمَرو  

  ام ن ستوران بس لگدھا خوردهيز

چنانکه حضرت .  خورمی میاري سرکش را رام کنم، صدماِت بسیِ ن نفس ھاي ستور مانند، ایِ ن نفس ھاياھم اتا بخو

  . دمي دھاز فرمود در راه خدا آزاريد و خود نيشمار ديِر ِاصIح ُنفوس آزاِر بي اکرم در مسینب

  .دي مانند من آزار ندیامبريچ پيھر گز ھ

  .  خورده امیادي زیان، لگدھاين چھارپايکرده ام، از ا) تيترب( ُمَرَوض تانفس ھا را :دي گویا عارف ميغمبر يپ

  یا باره اضتيھر کجا باشد ر

  یا از لگدھااش نباشد چاره

  . افراد نادان و سرکش را تحمل کندید لگدھاير بايافت شود، ناگزي یت کنند ه ايھر جا که ترب

 از مواقع یت فرزنداِن مان بعضينکه ما ھم در تربيرد، کما الگد خواھد خو" ت بپردازد، حتمايم و تربي به تعلیھر کس

البته . ميد کوشا باشي مان بایِ ِت بچه ھاي، بر اساِس حضور، در تربیاري بر اساِس ھشیول. ميممکن است لگد بخور

د خودمان را يم، اول بايگران را داريِت ديم، که اگر قصِد تربي شناسیم، فرمول را مي دانی موPنا، میِ طبِق آموزش ھا

   .)ميفرمول را بشناس(. ميت کنيترب

ما به . مي کنليتبدد خودمان را ي، اول با)مير دھييگران را تغيم ديد بخواھينبا(م ير دھييگران را تغيم ديبخواھ" اگر واقعا

  .  کنندیر مييگران تغيِل خوِد ماست که دير و تبدييِق تغياز طر. گرانيم و نه دي و اشراف داریدروِن خود دسترس

  . گرانيم، نه دي خود بگذاری تمرکز را روۀنورافکن و ھم

  . ر خواھند کرديي ما ھم تغۀھمسر و بچ" ر است، حتمايي، در حاِل تغخود، منچون پارامتِر " تاينھا

، ی برسيی خوِب گنج حضور را گوش کن تا به جاۀ، برو برنامیتو پانزده ساله ا :مييبه فرزنِد مان بگو" نکه مثIينه ا

  .  کنمی را دنبال میونيزي تلوی ھا و سlیمي قدیلم ھايکه خود، فيدر حال

جده يپسرم، دخترم، تو ھ.ستيد و مناسب نين روش مفيا. م، راست باشييم و به او بگوي کاذب کنیِ ا خودمان آبرو داري

  .  خوب استیلين بودن خي، تو راست باش، راستیساله ا
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  . کندیق ھا، کار نمين خطابه ھا و تشويام، ين ھستيکه خود، دروغيدر حال

  استيPجرم اغلب بI بر انب

  اضت دادن خامان بIستيکه ر

ه محنت و يما" ت کردن افراد خام طبع، افراِد ساده لوح،  واقعايرا تربي شود زیامبران ميب پيشتر بIھا نصيناچار، ب

 او یِت ھر که باPتر، بIي و جوھِر الوھۀرتب. امبران و صالحان و عارفان استين بIھا از آن پيسخت تر. بIست

  .شتريب

  . مي خوریم که لگد ميم، بداني کوشیِت خامان ميما که در ترب

  ديرغا رويُ د از َدَمم يُسکُْسکان

  ديواش و َمرَکِب سلطان شويُ تا 

 َنَفِس گرِم من، راھوار ومِن رفتار و ُسلوک يُ نک به يد، اي کنید که بد و ناھموار حرکت مي ھستی و ستورانیشما، اھال

در و ُعَرفا، اء ياء و اولياگر به اطاعت انب. ديل و حامل و مرکوب شاه گرديع تبدي رام و مطید تا به اسبيزرو شويو ت

  .د که شاه وجود استي شوی حضرت حق مۀد بندييآ

  : ستیِت مھميد، بيتوجه کن

رغا يُ از َدِم من .  رودی دست انداز، راه میِ  رو،یيگو.  کندی ست که ناھموار و ناموزون، حرکت می، اسبُسکُسک

  .دياسِب خدا شوَمرکب و  نرم و آرام، ) داردی که نرم است و اخIِق خوبیاسب( واشيُ تا . دي، شو)ھموار(

 یمِن ذھن. مي را با ھم داریداري، خواب و بی و ناآگاھی، آگاھیاري و ناھشیاريم، ھشي ما که اhن در ذھن ھستیعني

. ميم، ُسکُسکاني رنجیم، مي شوی میم، عصباني دھیھر بار که واکنش نشان م.  مان ُپر از واکنش استیِ  زندگم ويدار

  . مي رویناھموار راه م

.  ما کار کندیِ  تواند رویم و سلطان، شاه جھان، خدا، مي شویم و آرام مي زنیت مي نھای بۀشيم، ري فضا گشا شدیوقت

  .  بردی، در واکنش، بسر می کند، در ِشبه زندگی نمی، زندگیم، مِن ذھني که ناھمواریتا زمان

  د؟ ينطور ھستيا شما ھم ھميآ

در .  ستی، عکس العمل نشان دادن، عIمِت زنده بودن و زندگی مِن ذھنیِ برا.  دارمن عکس العمِل یعنيواکنش 

  .دي دانی ست، وشما نمی و ُسکُسک و ِشبه زندگیکه مصنوعيحال

ِق شما ي تواند ِخَرَدش را از طرید و سلطان مي شوی نرم میعنيواش و با اخIق، يُ ا ھموار و آرام و از َدِم موPنا، شم

  .ان کنديب

  ُقل َتعالَْوا ُقل َتعالَْوا گفت رب

  ده از ادبي ستوران رمیا

د، ييايب ، به آنان بگو:ن امر کردهيت شما به من چنيت، پروردگار در مورد ھدايزان از تربي گری مرکوب ھایا

  .دييايب
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   .د با7ييايد با7، بييايب :د، خدا گفتهيده اي که از ادب َرمی کسانی، ای ذھنی من ھایا

  ن مشوي غمگی نبیند ايايگر ن

  ن مشوين تو پر از کيتمک  یزان دو ب

آکنده از ک مشت آدم نافرمان، ين مباش و به خاطر ي اندوھگ،امدنديت نينکران به راِه ھدا مُ امبر، اگر آن گروهِ ي پیا

  .  مشوینه و دشمنيک

 ی کنند، مید که مردم به شما نگاه مي ھستیا اگر شما در حدين راھند و ي که در ایبه رسول، به موPنا، به کسان

  . ن مشوين، تو ُپر کي تمکیاز چند ب. ن مشويامدند غمگي اگر ن:ديگو

م که ھر لحظه در يم و آگاھي دانیما م. دهيَرھن يرا از کيز.  تواند باشدین دار نمين راه است، کي که در ایپس کس

زان ياز را آويد، از تجارب خود چاروِق اَ ي دانید ميده اي شما اگر به حضور رسۀھم. مي ھستیمعرض آفاِت مِن ذھن

  !. ...ن بودم و حال ي من ا:ديکرده ا

  .ديبا7 آمد و ديرفتيپذ، انتخاب کرده، ديديشن. ن بر شمايآفر

  َلْواھا کرستن َتعاي زیگوش بعض

  گرستي دی را ِصَطبلیھر ستور

  .  جداگانه داردیله اي طویرا ھر مرکوبي کر است، ز،"د ييايب " : از افراد از دعوت حقی برخیگوش باطن

  .  ستیگاھي مرتبه و جایرا ھر انسان، داراي انسان ھا، زیتي و شخصی ست از مراتب و مدارج روحیانيب

 به اوج یرند و بعضي گی فرو مانده و کIم حق را به گوش ھوش نمی و نفسانیوي نازل دنۀت و مرتبي در وضعیبرخ

  .ده انديکمال رس

  . ده، رھا کندي را که به آنھا چسبيید آن آبروھاي، بای باP رفتن، مِن ذھنیپس، برا

م باP ي توانیمم، نيده اي مان چسبی کاذب و مِن ذھنی ھای، اما به آبروداریاري که بعنوان و در مقام ھشیتا زمان

  .  کندی می زندگی در اصطبِل خاصيیھر چھارپا. مييايب

  ن نداي زیُمنھِزم گردند بعض

   او جدالهٔ ي طویھست ھر اسپ

 خود عادت ۀلي را که به طویاگر اسب.  جداگانه داردیله اي طویرا ھر اسبي َرمند، زین ندا ميز از اي از آنھا نیبعض

قرار ندارد و خود و د بھتر و مجھز تر باشد اما آن اسب، آنجا آرام ي جدۀليچه طو ببرند، اگر یگري دۀليکرده به طو

  .  زند تا از آنجا فرار کندیوار مي به در و دیرا از ناراحت

ھم  شوند و دوست دارند با یحان دلتنگ م با صالِ یني قرار دارند از ھمنشی نازِل روحۀ ھم که در مرتبيیانسان ھا

ن ي از ایبعض.  موPنا، ندا ستیامبران، آموزش ھاي پی آموزش ھا. و مراوده، داشته باشندرششر و نَ  خود حَ جنسانِ 

  .  َرَمندینداھا، م
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 ۀ دارد و شکستن آن قلمرو به مثابی ھا، قلمرو راحتیم است، در آن آبرو داري که در ذھن مقینکه انساني ایبرا

 ی میرا در آن احساس راحتيفته و شکسته شود، زست که دانه اش شکايشکستن حفاِظ دانه اش ھم ھست و حاضر ن

  .کند

 ی ست، اما میک و کوچکي تارۀ خورد و در محفظیگر چه خون دل م.  که در داخِل رحِم مادر استینيمثل جن

  . شناسمینجا را باPخره مينجا را رھا کنم، کجا بروم؟ اي ا:ديگو

 ی کوبد و جایوار ميد، خود را به در و دي ببندیگري شناسد آن را در اصطبل دی ھم اصطبل خود را ميیھر چھارپا

  . خواھدیخود را م

 دھد، دشوار یت مي و حِس امنیم و به ما حِس راحتيده اي که به آنھا چسبی ذھنین است که انداختن الگوھايمنظور ا

   روم؟ یم را رھا کنم، از کجا بفھمم کجا مي ھاین دلبستگي حال اگر ا:مي پرسیاست، از خود م

  . ديد، نترسي، از جنِس خدا بوده ایاريت، از جنِس ھشيي شما از اول، از جنِس خدا: دھدیناِن تان ميPنا اطممو

ه فاضIب در برابر آِب يد، شبيري گی ھا مین عIئق و وابستگي که از ايی ھاید انرژيد و بدانينان کنيبه خود اطم

  .  ستیات و زندگيح

  ن َقَصصي زیُمنَقِبض گردند بعض

   جدا دارد قفصیک ھر مرغزان

 یبعض.  داردی قفس جداگانه ایرا ھر پرنده اي شوند، زی می و دلتنگیات دچار گرفتگين حکايدن ايز از شني نیبعض

ستند و برعکس يا نين قضايرا اھل اي شوند زیاء دچاِر مIل مياء و اوليات و قصص انبيدِن کIم حق و حکاياز شن

  . داردی خاصۀ مرتبی شوند، پس ھر کسی و شادمان من مطالب منبسطيدن اي از شنیبعض

  .  کندی َرَمد و َقھر مین نداھا مي کند، از این قصه ھا توجه نمي به ایمِن ذھن. بله

  . جدا دارد و به قفس اش عادت کردهی، قفسی ایاري ھر ھشیھر مرغ

*  

  . شودیرم شروع م دفتر چھا2709ِت يات از بين ابيا.  خوانمیتان مي برای از مثنویگريمطلب د

ک شدن و يم، نزدي ذھِن ُپر آتش و دوزخ و ُپر درد داریم، وقتي کنی کاذب میِ ت و راحتي احساِس امنیوقت

  .  کنندین دوزخ را کم مي مثل موPنا، که به حضور زنده اند، آتش ايی از آموزِش انسان ھایبرخوردار

  . مي کنی میت و راحتيحِس امن" قتايحق

 حاصل از آن، ھمان جھنم یِ  و دردھایِر ذھني با تصاویت شدگيش، ھم ھوي و دردھاین مِن ذھنيکه اادمان باشد ي یول

  .  خواھد ادامه دھدی عطش و آتشش میدِن شعله ھايجھنم ھم به زبانه کش. است

شاخص و ر درست را يمس.  مان را روشن کندیِ  پایِ ، تا جلومياج داريک اُستاد احتيبه آموِزِش  :مين مورد گفتيدر ا

  .مي داریدار و روشن نگاه ميشه ِخَرِدمان، را بياما ھم. نشاِن مان باشد

  .  کندیبه شما کمک م. مين مطلب را ھم بخوانيد اياجازه بدھ
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  ٢٧٠٩ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

   مؤمن تو زودیا: ديزانک دوزخ گو

  برُگذر که نورت آتش را ربود

  . آتِش مرا ربود و خموش کرد،نجا عبور کن که نور باطِن توي مومن زود از ای ا:دي گویرا که دوزخ ميز

  . ب باز استيست، بلکه نگاِه او به غيا، باز نيش به جھان، به دني ست که چشم ھایانسان. ماني انساِن با ایعنيمومن 

  ).اآموِزِش امروِز موPنطبِق (. ردي گیات مي آِب حیاز زندگ. ردي گیاز جھان فاضIب نم

را مومن، آن نوِر حضور، آتِش يد زود در بِرَوم، زيک شود، بايک مومن به ما نزدي اگر :دي گویجھنِم ذھِن ما م

 یجھنم، به آتش بودِن خود م. ختيمان گريد از انساِن مومن، انساِن با ايبا.  کندیدردھا را کم م. دي ربایدردھا را م

  .  کندی مومن، فرار مک شدِن انسانِ ي از نزدیخواھد ادامه دھد، ول

   ُکشدی مؤمن که نورت میبگذر ا

   َکشدیآتشم را چونکه دامن م

  .  پس بگذر. سازدی ُکَشد و خموش می آتِش مرا م کند، یدا ميگسترش پنور تو  یوقت.  مومن، عبور کنیا

  .ا نهيد؟ ي کنید؟ فرار مي َرمید؟ مي شوید، ُمنَھِزم مي رسی مین آموزشيا شما به چنيآ

  .ديني بید و آتِش تان را مي گذاریر نور افکن ميد، خودتان را زي کنید، تأمل مي دھید، گوش ميستي ایم

  .ن استي شود و راه اید که آتِش تان کم ميني بیم

  .دي کنیجاد ميگران اي خود و دی برای کمترید که روز به روز، دردھايني بیم

  .  کندیجاد ميم درد اگران ھي دیبرا" جاد کند، حتماي خود درد ایھر کس برا

   از نور ھمیرمد آن دوزخ یم

   صنمیزانک طبع دوزخستش ا

  . محبوب منی است، ایرا طبع و سرشت او دوزخي کند، زیم دارد و َرم ميز از نور بي نیآن شخص جھنم

م ييو گید، ما ميار شوي، ھشیارياگر شما به نوِر ھش.  َرمدی میاري ھم از ھشی، دوزخ) شمایعني( یبا روي زیا

ن نوِر ينور ھم. نور اصِل شماست.  ستیاريپس نور ھمان ھش.  ستیکيد نور، ھر دو ي گوی، موPنا میاريھش

  . ستیاريست، منظور از نور، ھشي نیمعمول

 ی جھانیِ زھاي که ھنوز با دردھا و با چیاريِر نفوِذ ذوزخ است و دوزخ را دوست دارد، آن ھشي که زی، کسیدوزخ

  .  دارد و از جنِس دوزخ استیرا طبِع دوزخيز.  َرمدیاز نور م.  ستیت است، دوزخيھم ھو

  زد آنچنانيدوزخ از مومن گر

  زد مومن از دوزخ به جانيکه گر

 یبا جان و دل از دوزخ مھم   حضور زنده ست،یِ اري که به ھشی، کس مومن،زدي گریدوزخ از مومن مکه ھمانطور 

  . نداردیتيمومن با دوزخ سنخ. زديُگر
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گران را يخودتان و د. ديد، درد را دوست نداري کنین برنامه گوش مي به اید، وقتيد دي، شما خواھیرحله ادر م

  .ديجاد کنيگران مسئله و مشکل و درد اي دید برايد و دوست نداري دانیمستحق درد نم

حاضرم " ا واقعاي که آدييد و بگوي تان را ببندی، چشم ھایشما اhن در من ذھن. ر کندي تان گید کارھايدوست ندار

  .  نداشته باشم؟یچ دردين ھيقبول کنم که بعد از ا

  .  کند؟یست که در دروِن شما مخالفت ميچرا نه؟ آن چ.  نه:دي گوی در دروِن شما میزيد چيني بیک دفعه مي

 ھا یت شدگي ست که ھنوز به دردھا و به ھم ھویاري از ھشیقسمت.  ستیھمان درِد من ذھن.  ستیھمان من ذھن

  .ت دارد و غالب استي خودش موجودیده و برايچسب

 ی و آرامش باشد؟ خود و آدم ھای ما آسوده و ھمراه با شادیم زندگيم قبول کني شود که ما حاضر نباشیچطور م

ش يبا و سرجايم زي کنیشرفت باشد، ھر طرف نگاه مي ما روبراه و در حاِل پۀاطراِف مان سالم باشند، کار و حرف

  رتب و نظم داشته باشد؟باشد، م

  .ديامتحان کن. مي را قبول کنیقي حقیم آرامش و شاديستيم، حاضر ني و درد داری مِن ذھنیالبته وقت

د؟ چرا با بچه ي کنیزه ھست؟ چرا با ھمسرتان جدل مي شما اختIف و ستۀد، چرا در خانياگر آرامش را دوست دار

  .د؟ي کنیتان مشاجره م

  . خواھدیدرد نم"  واقعایعني. زدي گریزنده ست، از دوزخ به جان م حضور یاري که به ھشیکس

ک مقدار درد و ي : در دروِن تان گفتیاگر کس.  خواھمی کھنه نمۀنيرنجش و ک.  خواھمی من درد نم:دييشما بگو

  ".ن دام بر مرغ دگر نِه يحرف نزن، برو ا " :ديي شود، بگوی بدون درد نمیم، زندگيرنجش را Pزم دار

  . زدي گریار به حضور است مي که ھشیز، از آدمي که ُپر از درد است، نی، کسی دوزخ، آدم جھنماما

 خود صرف ی حاضر است وقت روی شود؟ چه کسی دور آن جمع مید چه کسينيد، ببيشما آموِزِش موPنا را پخش کن

  .ت و آرامش اسیت خود، متعھد به شاديي، متعھد به خدای که متعھد به زندگیکند؟ کس

   .زدي گریزد و مومن ھم از دوزخ مي گریم که دوزخ از مومن ميديپس، فھم

  زانک جنس نار نبود نور او

  قت نورجويضد نار آمد حق

  .قت دشمن آتش استي که طالِب نور است در حقیرا کسيست، زيرا نوِر مومن از جنس آتِش دوزخ نيز

  .تي ی قانون جذب و ِجنسیعني .law atraction ھا یسيبقول انگل

ضِد نار، ضد آتش . ستي ذھن نیِ ، از جنِس آتش و نار و دردھایاريده شده از ذھن، انساِن زنده به ھشيينوِر انساِن زا

  . آتش استیمثِل آب رو" قتاياست و حق

ت شد ي و ھم ھویک ذره، آغشته به جھان مادياگر ھم .  داردی ست که دائم رو به زندگیقت، نور جو، انسانيدر حق

  . ن نور جو، ضِد آتش و درد استيا.  حضور برودیت اش را بِکند و به فضايھد ھو خوایم
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  ث آمد که مومن در دعايدر حد

  چون امان خواھد ز دوزخ از خدا

  ... کند که خدا او را از آتش دوزخ امان دھد، ی مومن دعا می وقت:ث آمدهيدر حد

شه از جنِس يا مرا ھميخدا. با خودت متصل بدار" ئماا مرا داي خدا:ن استيش ايده، دعايھر انساِن به حضور رس

ند، ِخرِد ي بی گوشت و استخوان نمیست، خود را فقط مشتير جسم ني که اسی ایاريھش. ارانه نگه داريخودت، ھش

Pن استيتمام دعا ھم .ن استي در سلوک او و رھنمون اوست، ھمه اش ھمی متجلیتناھي.  

 حاصل از آن است در امان ی و دردھایت شدگي از آتِش دوزخ که آتش ھم ھو مرا: توان گفتیگر ھم مي دیبه نحو

  . نگه دار

   ھم امان خواھد به جانیدوزخ از و

  ا دور دارم از فIنيکه خدا

  . خواھدی امان م،، از دست مومنُمصرانهدوزخ ھم 

  .مرا از دسِت مومن پناه ده خداوندا :دي گویز ميا مرا از آتش دوزخ پناه ده، آتش ني خدا:دي گویھر گاه مومن م

.  خواھد خود و حالت خود را حفظ کندی میزيھر چ. ن اصِل ماند استيا خواھد به کاِر خود ادامه دھد، یدوزخ ھم م

  . ميم آن جھنِم درد را حفظ کني خواھیم، مي و درد داریم و مِن ذھني در ذھن ھستین است که وقتياشکاِل کاِر ما ا

  .  ستیھوده اي و بین جھنم، کاِر اضافيست، حفِظ ايم که حفِظ درد Pزم ني شویوجه مزھا متين چيدِن ايبا شن

م ي که به جھان آمده ایاز لحظه ا.  قابل قبول بودهی مان، تا مدتیدِن مِن ذھنيا َتني و پروردِن مِن ما، یري شکل گیعني

 ی داشته ولیه و مثِل رحِم مادر استفاده ا Pزم بودینه و مرحله و طرحي، زمی، پانزده سالگیزده سالگيتا دوازده س

Iنبوده و ضرورت نداشتهیالزام" بعد از آن اص .  

  .  دھدیده به دوزخ امان نمي رسیاري انسان به ھشی خواھد ولیده امان مي رسیاريپس دوزخ ھم از انساِن به ھش

  نيت ست اکنون ببي جنسجاذبهٔ 

  ن؟ي از کفر و دیستيکه تو جنس ک

  ن؟ يا دي ین تو از جنس کفرينک دقت کن و ببيت، اي جنسۀست جاذبن اي انسان ایا

  .نخاننسان و ھمسِ  جذب و انجذاِب ھمجِ ۀمقول

 ی ھمجنِس خودش جلب میِ ، به سوی ھر موضوع و مقصودیعني.  قانوِن جذب است:ميت ھم گفته ايَ  ی جنسۀجاذب

 ی که مِن ذھنی، کسی صد نفریمھمانک يدر .  شودی دردناک جذب می مِن ذھنیِ  دردناک بسویمِن ذھن. شود

  .  شوندی ھم جذب مین دو ارتعاش دارند و بسويا.  کندیدا مي دردناک دارد پی را که من ذھنیدردناک دارد، کس

  .  شوندی ھم جذب میبسو.  کنندی درد دار با ھم ازدواج می اوقات دو مِن ذھنیگاھ.  پردازندیبه بحث و گفتگو م

  . شوندی ھم جذب میز بسويضور ندو انسان زنده شده به ح

  م؟ ي ھستیم، از چه جنسي کنیشه به خودمان نگاه ميھم. به خودت نگاه کن. ت استيَ  ی جنسۀن جاذبيا
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  ؟ "ني از کفر و دیستيتو جنس ککه " 

 حاصل از آن، اصِل ی و دردھایت شدگينکه ھم ھوي ای؟ برای ھستیت شدگي پوشاندن و ھم ھویعنيا از جنِس ُکفر، يآ

 و با خدا یده شده اييا نه از ذھن زاي؟ ی، ذھنیتو از جنِس کفر.  شدن با خدایکي یعنينجا، ين ايد.  پوشاندیا را مم

  ؟یک ھستي؟ کدامی ھستیکي يیکتاي یِ در فضا

  . د؟يد و آرامش داري ھستبودنا اhن از جنس يآ. دي خود نگاه کنبودنِ د، و به يشما به گفتار و رفتاِر خود نگاه کن

  ده ي در وجوِد شما دمین آرامش، ھر لحظه، شاديد؟ از حرکِت اي آی جوشد و باP میمش از اعماق وجود شما مآرا

  د؟ دائم حاِل تان خوب است؟ ي خندید؟ دائم ميل شاد ھستي دلیا بي شود؟ آیم

 از دروِن ید، شادي از جنِس آرامش است، اگر به حرکت در آید، چون زندگي و آرامش باشبودناگر شما از جنِس 

. ن آبادان کردن و رونِق جھان استيا. ستي نی توجھی و بیرتي غین بيا.  شودی میرون جاري جوشد و به بیشما م

 از جنِس یکي اگر یعنيت شوند، يگران ھم ھوي دید با دردھاي آبادان کردن جھان بای کنند که برای ھا فکر میبعض

  . مي فھمیم و درد ھم را مي انسان ھست:ین معنياد دردناک شوم به يد من ھم باي آیش من ميدرد پ

 در ید تا ارتعاش زندگي خود را در مقابل آدِم دردناک حفظ کنیِ اريد بودِن خودتان، ھشيشما با. ن غلط است يا. نه

  . ام بخشدي او را ھم التیشما، دردھا

  .ش، به ھمه بد گفتهي و دردھای مِن ذھنیِ  که بر مبنایا کسيدتر بوده ي انسان، مفی جامعه، برایراِت موPنا برايتأث

 که امروز به دسِت دل و جاِن ی سرودن اشعارید موPنا بجاي مغول ھا مصادف بود، فرض کنۀحضوِر موPنا، با حمل

 پرداخت، خوب بود؟ اگر خوب بود که ی م...راه به مغول و ظالم و مظلوم کردن و يده،  به فحش و بد و بيما رس

  .دي رسینم یزيامروز به ما چ

 خود را حفظ کرده، انفجاِر معنا را حفظ کرده و اعIم کرده که من  و بودنیاريِط بغرنج، ھشيموPنا، در آن شرا

 دھم  و یت ام را از دست نميزد، من جنسي ری و لطافت به جھان ميیبايآتشفشاِن معنا و از جنس خدا ھستم، از من ز

 ی برخورد و کاِر درسِت خود را ادامه مۀويه ھا ُپشته درست کند، من شنکه مغول از ُکشتي کنم ولو ایآن را حفظ م

  :موPنا. دھم

  برھِمگان گر زفلک َزھر ببارد ھمه َشب       من ِشکر اَندر ِشکر اَندر ِشکر اَندر ِشکرم

ِق ياز طرد؟ گفتاِرتان خردمندانه ست و ي، ھست"بودن " از جنسِ " ا واقعايد؟ آي ھستی از چه جنس: پرسدیشما ماز 

   دارد؟یسازگار" بودن " زد؟ عمِل تان با حرف و حرِف تان با ي رین جھان مي، به ایاعماِل تان ِخَرد زندگ

  يی ھامانیليگر به ھامان ما

  يی ُسبحانیلي مایور به موس

 ی پاک و آسمانی،موجودیش داري گرای، و اگر به موسی، با او تجانس و تقارن داریش دارياگر به ھامان گرا

  ست؟ اخIق تو چگونه ست؟ يت و اوصاف تو چي داشته باش، ھویدار، )جامه و لباس( ی، ھر شعار و ِدثاریستھ
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. ايا اشقي، و یرياء قرار بگي شود که در لشکر انبینھا مھم است و موجب مي؟ ایتا چه حد بر َنفِس اَماره ات غلبه دار

  ). رقابِل انعطافان و سرِکشانيغ(

 کاذب و ھر چه ی و حفِظ آبرویِل شما به عقِل من ذھنيا تمايآ.  ستید سمبِل عقِل مِن ذھنر فرعون بويامان، وزھ

  .؟یل داري، تمایا به سمت موسيشتر، بھتر است؟  يب

  .یِت ماست، پس تو پاک، از جنس خدا و سبحانيي، به خدایِش تو به موسياگر گرا

  ختهي انگیليور به ھر دو ما

  ختهي، ھر ُدوان آمینفس و عقل

، بدان که َنفس و عقل در وجوِد تو به یش داريگرا ، و ھم به اھل َدغای ھم به اھل تقویعني ،و اگر به ھر دو طرف

  .خته انديھم در آم

شتر ي و ھر چه بی به ھامان داریِل باطني اوقات رغبت و می بعضیعنيش در تو وجود دارند، ي اگر ھر دو گرایول

   ".... ھستم و یاز جنس زندگ" نه واقعا " :یلي مای موقع ھا ھم به موسیبھتر و بعض

  ھر دو در جنگند ھان و ھان بکوش

   بر ُنقوشیتا شود غالب معان

 تا که ت کني، جدی زندگیِ ارانه، ھمنوا و ھمآھنگ با نداي، ھشزند، بھوش باشي در حاِل سته،عقل و نفس اماردر تو 

  .معنا بر صورت غلبه کند

 ی و به نقش ھا میري گی می را تو از زندگی، انرژی کنی نقش ھا را تو فعال م. بر نقش ھا غالب شوندیتا معان

  . نکار را نکنين ات بزنند، اي تا زمیدھ

  ن بسستي ایدر جھان جنگ شاد

   بر عدو ھر دم شکستینيکه بب

 خود فسِ اگر نَ . یني ست که دشمن را لحظه به لحظه در حال شکست و انھزام ببی کافین شادماني جنگ ھمیايدر دن

  .ماره ستفِس اَ ن دشمِن تو نَ يرا سخت تري زی کنید شاديکه با"  حقا،یابينھزم قھور و مُ را مَ 

وند و  ری به ذھن میگاھ. ل اندي به ھر دو مایبعض  که،ن فضايارانه در ايھش. دي داشته باشصبرد ين کار بايدر ا

  .  بر نقوش غالب شودیار بود که معانيد ھشي آورند، بای را بجا مین طرفيرون آمده و اعمال اي از ذھن بیگاھ

 دشمناِن جاِن خود را که در دروِن تان ھستند، یکي یکين بس است که ي ھمیت شما، شادين جھان، در وضعيدر ا

   .د و شکست بخورندي کنيیشناسا

  . ستی آزاد =يیشناسا .دي کنيی من داِر خود را شناسای ست که لحظه به لحظه، الگوھای شما کافی براین شاديا

ده بودم، آن را ين نقش چسبيخشم داشتم، خشم ام را انداختم، به ا. ده بودم، رنجش ام را انداختمي رنج:دي کنی ميیشناسا

  ...ن يا.  را ھم...ن يا. را ھم انداختم... ن يا. ن ُفرم را ھم انداختمي به ایھم انداختم، وابستگ
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 به تله افتاده است یِ رنِجِش شما، شاد. دي مکی شما را میِ  موارد انرژنينکه تمام اي ای آور است براینھا ھمه شاديا

  . ردي گی قرار میاِر شما، زندگي شود و در اختی به تله افتاده آزاد میِ ش، زندگِي ن گشايد، در اي کنی گره را باز میوقت

  .دي کنیب باز مين ترتي گره ھا را به ھمۀد، ھمي رویش ميآرام آرام که پ

 عقده را بگشاده گير ای منتھی

ی تھسهٔ ي سخت ست بر کعقدهٔ   

ري تو پیھا گشت در گشاِد عقده  

ري دگر بگشاده گی چندعقدهٔ   

  . دي کنیدائم گره ھا را باز م.  برندیش نمي از پید که گره ھا، کاريري گیاد ميج يبتدر

د يم که باي شویم متوجه مي باز کنارانه گره ھا راياگر ھش. ميشتر اوقات، مشغوِل گره باز کردن ھستيدر ذھن ھم ما، ب

  :دي گوین مي ھمیبرا. ميندازيُکِل عقده ھا را ب" ن گره باز کردن را کنار گذاشته و واقعايا

   ".ی منتھیر ايتو عقده را بگشاده گ. " ريت را ھم گشاده بگي گره ھايۀ، بقیتو در باز کردِن گره ھا اُستاد شده ا

م رھا يده اي را که چسبیزيم آن چي توانیم، مي بکنینکه کاري ما اhن بدون اۀھم. ميه ادي ما به انتھا رس:دي گویموPنا م

 ست آگاھانه آن یفقط کاف. ميده شدن از ذھن را دارييِت زاي ما اhن استعداد و قابلۀھم. ميم و به حضور زنده شويکن

  .مي دھد انجام ندھی را که موPنا ھشدار ميیکارھا

.  استزيپرھن ھمان يم، و اي را انجام ندھيید کارھايم، باي را انجام دھيینکه کارھايبل از ادن، قي به حضور رسیبرا

  .  ماندی مان میِ  حضور برایم، انرژي دھی آن کارھا را انجام نمیوقت

ن مشکل يد که اينکه فکر کنينه ا. ديندازيدرد را ب. ديندازين است که شما رنجش و کدورت را بي گشودن، ای واقعۀعقد

 یگر باز ميد چھار گره دي کنیک گره را که باز مي شود، ی ام بھتر می را ھم باز کنم، زندگیکيرا حل کنم و آن 

  .ديندازي گره ھا را بۀبھتر است که ھم. ذھن پر از گره و مشکل است. شود

  ن مرويست روا چنيھمچو خران به کاه و جو ن

  ختهيبر فقرا تو درنگر زر صدقات ر

 خودمان را یاريم، حالت ھشيختين ريات را زمي، آِب حین، آِب ھستي دروغیِ  که بخاطِر آبرویت، وقتموPنا به ما گف

  .  جذِب ذھن شدیاريم، ھشياز دست داد

 مان در یِ ِر ذھني که سبب بھتر شدِن تصویز مادي شوند، جذب ھر چی مثل خرھا که جذِب کاه و جو م:دي گویسپس م

 . مينگاه مردم شود، شده ا

   ست؟يچرا روا ن .ستين روا نيو ا .ميآبرو، کاه و جو است و ما جذب کاه و جو شده ا یعني

  .ميبشو ینه زندگست که از جنِس يم، روا ني ھستی و از جنس زندگیت و آرامش و شاديينکه ما از جنس خداي ایبرا
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  .مين جھان برويبه خود چسبانده و دنبال آن در ا"  را مصنوعاینه زندگجنِس 

  .  ِمس شودی تواند بطور مصنوعید طI شود نميطI با. ستي سازگار نیبا قانون و عدِل زندگ. ستيروا ن

 یت شدگيم و به درد و ھم ھوي ذھن را حفظ و شکافته نشویِ  توان دانه گینم. ھم ھست) حکم(َقضا . َجبر ھم ھست

  . شودیم، نميجاد کنيگران درد اي خود و دیم و برايادامه دھ

  . رندي گی توان تجسم کرد، نمیت شان را از آنچه که در ذھن مي ھستند که ھویفقرا کسان. ه کنتو به فقرا نگا

ن لحظه دارند، از يت در اي نھای بۀشي درون را گشاده و ریفضا. رنديرند، فقي گین جھان نميِت شان را از اي ھویعني

نھا فقرا ھستند و خدا به يا. رندي گی ھست، م که ذاِت خودشان ھمیت را از ذاِت زندگي و ھوی اند و زندگیجنِس زندگ

  . دهي بخشینھا زر، زندگيا

ن و ھر آنچه را که مربوط به جسم و ي دروغیِ  شود، آبروھای را که کاه و جو محسوب مین فقرا تمام آن موارديپس ا

.  را به آنھا دادهی درونیِ قيِت حقي و آرامش و حِس امنی، ِخَرد و شادیدر عوض زندگ. ن گذاشته انديماده ست، زم

  .  شوندی که آبرو محسوب ميیت ھايفيک

  .  کنندیده ھا و جھان را نگاه نمينکِ مِن ذھن، پدينھا با عقل و چشِم و عيا

  : کندی خوانم که موضوع را روشن تر میتان مي برای از مثنویمطلب

  

  ٣١٣١ت ي، دفتر چھارم، بی، مثنویمولو

  صالح را گدا گفتن خطاست: گفت

  َقلب از داد خداست الْ یZ کو َغن

را او در يست، زي نی کار درست را که به حضور زنده ست،یسته، انسانيک و شايگدا خواندِن انساِن ن :شاه جواب داد

  . و سرشار استی خدا، غنیِ  ھایدِل او از انبوِه بخشوِدگ. از شده استي نی ب القلب وی، َغن" قلبای الھیاي عطايۀسا

 و ی توانند به شما برکاِت زندگی نمین جھاني ایزھايد که چيد ديک دفعه خواھيد، ي درون را باز کنیاگر شما فضا

  . ت بدھنديحِس امن

 جلوه کردن در نظر ی مھم و حسابی که برايیچقدر از کارھا.  شودیِد مردم خنده دار ميين حالت، چقدر کسِب تأيدر ا

  . ميد خنیم، ميم تا توجه شان را به خود جلب کني دادیمردم انجام م

م ي خواھیم و ھر برکت و ھر آنچه که مي شده اید و دِل عالم، غني دیِ تي غاید و دِل مان، به َسبکِ بياhن، با وسعِت د

  .  مي گرفتیرون مي خود را از جھان بیِ تي و عاری تصنعیِ  ھايیدارا" قبI. مي کنیافت مينه و اصِل آن درياز گنج

  یزد از ُتقيگر یدر قناعت م

  چون گدا  و َکَسل ھمیمينه از لئ

  . ی و تنبلیگي فرومایِ ان از روينه مانند گدا.  آوردهی به قناعت رویزگاري پرھی از روین انساِن صالحيچن

   یسيست که ھر آدم گدا صفت و خسين بدان معنا ني پوشند اما ایدرست است که ُعَرفا و کامAن ِکسوت فقر و قِناعت م
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  .  از عالم استیازي نی بیِ را فقر و قناعِت آن بزرگان از رويز. ميز جزو ُعَرفا محسوب داريرا ن

  .از مفرط به َخلقي و نی و تنگ چشمیا پرستي دنینان از روي که فقر و قناعت ایدر حال

) یُتق(زي، از چه پرھین انساِن ُمتقيا.  آوردیاد نميش را به ي ھا و دردھایت شدگيھم ھو ،) و صالِحازي نیب( ريفق انسانِ 

  .  کندیز مي، پرھیت خواستن از ٌفرم ھا و عIئق ذھنيت شدن و ھويد؟ از ھم ھو کنیم

  3107ت ي، دفتر دوم، بی معنویمثنو

  فناستیرايپذ یشيھرچه اند

 د آن خداستيشه نايآنک در اند

ِن کامل بر قِت انساي خداوند و وصِف حقيیايوصِف ذاِت کبر.   ستید، خداونِد تعالي آیان در نمي فکِر آدمۀطيآنکه در ح

   ھستند، ین رفتني، ھمه از بیشيندي بی توانید و مي آیھر چه که به ذھن ات م. ستيان ني نمایفھم و عقل بشر

  .یت بخواھيد از آنھا ھوي و نبایستيد ني آی تو از جنس آنچه به ذھن مد، آن خداست وي آیشه نميکه به اندآن 

  . زدي گریقناعت مدر . ستير، محتاج نيفق. ستيرگدا نيا فقيپس صالح 

 یه مان، را نمي بودن با اصل و ذاِت اولیکي، حِس ی و حس شادیت دروني مثل حِس امنی، برکاتیروني بیزھايچ

نجا ي شروع و سپس، به ایزکاريپرھاء شدن به آن، با ي و احین موضوع و دگرگونيِق اي عميیِ شناسا. توانند، بدھند

  . شودیختم م

ط، يت، شرايستم، از جنِس فُرم، وضعيد طلب نييستم، تأيقع، خشم، دروغ، پول، مقام، ننه، تويمن از جنِس رنِجش، ک

 ی، زندگی ذھنیِ از من و من ھا.  خواھمی نمیده ھا زندگيستم، از پديم و تنبل و گدا نيستم، لئيستم، نقش طلب نياتفاق ن

  .  خواھمینم

زد، قناعت ي گری میزکاريکرده و در پرھ" P"ه را ھم.  خودش را از آنھا آزاد کردهیکي یکيانساِن صالح، عارف، 

  . ستي، نی و تنگ نظريی و گدایسياو از لئامت و از خس

ازھر .  خوردیر، اگر ھم کم داشته باشد، تأسف نمي خورد، شخص فقی ندارد و از نداشتن تأسف می خواھد ولیگدا م

ا ي ست، یر، معنوي ست که ھر فقی توھم مِن ذھنني تواند داشته باشد، ایشتر ھم ميالبته ب.  ستیچه که دارد راض

  .  ستین ھم توھم مِن ذھني نداشته باشد، ایچ ثروتيرون ھم ھي ندارد، در بیت شدگينکه چون در درون ھم ھويا

 ین ھم از مِن ذھنيا.  داشتن بد استیثروت ماد" ر است و اصIين نگاه را دارند که ھر ُمفلس و ُمحتاج، فقي ایعده ا

م، ين و آن را داشته باشيافت از اي باشد و انتظاِر دریم، چشم ما به دست کسي نداشته باشی تا ما استقرار مال.نه. ست

  . ميم به حضور برسي توانینم

   کان از قناعت وز ُتقاستیقِلOت

  آن ز فقر و ِقلOِت دونان جداست

 و ی که از پستی، با فقر و قناعت شودیرد و منبعث مي گی سرچشمه میزگاري و پرھی که از تقویفقر و قناعت

  . تفاوت داردیلي گردد خی می ناشیگيفروما
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  د؟ ي، فقر را دار)ختهيبر فقرا تو درنگر زر صدقات ر( :ا شما، مشخصاتِ يآ

  . دھدی که ذھن نشان می، جسمیت شدگيز از درد و ھر ھم ھوي پرھیعنيفقر 

 ی و عجز و ِقلتی ست، با کاستیزکاري که از قناعت و از پرھیتي و عدِم کفای، آن کم کان از قناعت وز ُتقاستیِقل<ت

 فقِر او از یول. د من فقر دارمي ھم ممکن است بگویمن ذھن.  دارند، جداستی ذھنیِ  من ھایعني پست، یکه آدم ھا

 یچي که ھیا کسيص باشد، ي طمعکار و حریارد دPر داشته باشد وليليک مي ی کند، کسیفرق نم. حرص و طمع ست

 ندارد و یچينکه ھي توان گفت اینم. ص انديھر دو حر.  کندین و آن درخواست ميارد و در کوچه و بازار از اند

  . ستیکيھر دو . اردر فرق دارديليگداست، حرص و طمع اش با حرص و طمِع آن م

  ابد سر نھدي آن گر بیا َحّبه

  جھد ین ز گنج زر به ھمت ميو

 دارد ی شود و آن را بر میخم مَسر  زود ز،يار ناچي بسیِ دي عای، برادا کندي پینه ا دا،ی، آن مِن ذھنگدا صفتاگر دوِن 

 و از  کنندیز اعتنا نمي طA نینه ھاي نسبت به گنجی خود حتیِ  با ھمت عال،یِر واقعي، فق که عارفان و صالحانیدر حال

 ست، يیکتاي یِ ر که در فضاي فقۀاد حضور، اریِ ِت فضاي مش. جھدی حضور است، میگنجِ زر به ِھَمت، که ھمان فضا

   .ھمان ھمت است

ز، تاج و ي حضور را بر گنِج زر و طA و ِکسوت و تجھیِ اري، ھشیزديت و اراده و خواسِت ايکه مش.  اوستۀھمان اراد

  .  دھدیح مي ترجین جھانيدستاِر ا

  شه که او از حرص قصد ھر حرام

  د ُھماميکند او را گدا گو  یم

 شاھاِن طماع و یعني.  خواندی گدا م،ازدي دست ی خواھد به ھر حرامی طمع میکه از رورا  ی پادشاھ،انساِن وا7آن 

  .چاره و مستمندنديزورگو از نظر انساِن کامل، ب

رغم آنھمه يشتر، بھتر، حاِکِم اوست و علي و ھر چه بیت شدگي را که ھم ھویصير، حريآن ھُمام، آن بزرگوار، آن فق

  . نامدی نوا و محتاج می طلبد، ھر چند شاه، اما، او را، بی میت و زندگي افزودن، آبرو و اھم باز دریداشتن، ول

  روح شو و جھت مجو ذات شو و صفت مگو

  ختهيجھت نگر جمله جھات ر  یزان شه ب

دا، ي نشده و ناپی شرطیاريھمان ھش.  بشویاريذات ات شو، ھمان ھش .ده شويي را رھا، جھت مجو، زایذھِن ماد

  . ان نشده که در اظھار نگنجدي بیِ اريھش

تو روح باش و . ک جھت استي یھر فکر. دي کنی را وارد آن جھت می زندگۀد توجه زندي کنی که میشما ھر فکر

  .روح بمان و جھت را در جھت جستجو نکن

  .دي کنی ست که شما مینوِع فکر. ردي گین لحظه مي در ایاري ست که ھشیجھت رنگ
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 ی ھستند که شما در ذھن دنباِل شان میاتيفات و خصوصيصفات ھمان، توص.  از صفت مگو.ذات شو، خداگونه

  د ي دادی که شما به ذاِت ازلیگريمثل ثروتمند، عاقل، مھم، حسابگر، و ھر صفت د.  داردمنھر آنچه که . ديگرد

  . ديت شدي وارِد ذھن و محدودیوقت

  .به ذاِت خود برگرد و از صفات جدا شو

ه يعامل و ما. ميت ايت و ابدي نھایب حاملِ ، )ميخدا جھت ندارد، ما ھم جھت ندار( جھت ی از جنِس ذاِت آن شاِه ببدان که ما

  . جھت ندارد که یتياھو م

 یشامِل مروِر زمان م.  شودیِن تولد تا مرگ، تنزل و خIصه مي بۀت در مفھوم و در ذھن، معنا ندارد و به فاصليابد

 ۀِن دو مقولين و مستقر و محصوِر بيم داشت، مشروط ومعيم و ادامه خواھيما، ھمان که بود یِ قياما ذاِت حق. گردد

از جنِس . ردي پذیت نميجھت ندارد، محدود. ردي می شود، نه متولد و نه میست، شامِل مروِر زمان نميتولد و مرگ ن

  .  و عمق استیت فضا داري نھایحاکم و شاه است، ب

 ھا و یت ھا و موضوعات و دلبستگي خود را که ذاِت ماست و دراجسام و وضعيۀسرمام، يپس، حال، تا فرصت دار

 ذاِت خود یِ  پایِ م، روي ِکشیرون مي ھوش شده، بی ھا و در ذھن و در جھاِت مختلف و متفاوت پخش و بیوابستگ

   . ستین خواسِت زندگيا. مي شویفات، جدا ميقائم و از ِصفات و ُتوص

*  

  . م؟ي شوی جھت نمی کند، چرا ما بی خوانم که روشن می تان میا را بری از مثنویبخش

  مان مھم ھستند؟ ينقدر برايچرا جھات و صفات ا

 ست که جذِب ذھن یاريمربوط به ھش.  ستیمربوط به مِن ذھن. نوس، مربوط به ما ھم ھستين قصه مربوط به جاليا

 در قفس یه مرغيم، شبي چسبین وابسته شده و م اطراف مایِ زھايم و به چي کنی می در ذھن زندگیوقت. شده است

  .  خوردِن ما به قطار نشسته اندی که در اطراِف آن، گربه ھا برایقفس. ميا

 خوردِن ما به انتظار نشسته، در یِ م که مرگ براي کنیفکر م" گر، ما، اhن در قفِس ذھن، اشتباھايبه عبارِت د

 ی َجوند و می اند و ما را میم، مردني شده ایکيم و با آنھا در درون يات شده ي که با آنھا ھم ھويیده ھايکه، پديحال

  .خورند

  ٣٩۶٢ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  ند بِگرد خود قطاريب یگربه م

  س گشته بودست از َمطارِي مرغش آ

، ن مناسبتيند، پس به ھمي بیز چنگاِل مرگ و وبال را مي تی از گربه ھایرامون قفِس وجودش، صفينوس در پيجال

  .د شده استي روحش از پرواز نومۀپرند

  :دي گوید که به ما مي کند، فرض کنی کند، راجع به ما ھم صحبت مینوس صحبت ميراجع به جال

  گشته، چرا؟ ) دينا ام(س يِ دن، آيمرِغ ما از پر
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   :رنديبگم ما را ييايرون بيم که اگر بي ترسیم. م که گربه ھا دوِر آن نشسته اندي در قفس ھستیما مثِل مرغ

  م؟ يايرون بيرد، چطور از قفس بي گی َپرم را میکي گردن و آن یگرينھا پا و دي از ایکي

  .نه، "ن نگاه، درست است؟ يا " 

 شما وجود دارد و شما به یِز گذرا که در زندگيھر چ. ميستي گذرا نیده ھايم، از جنس پدي ھستیاريما از جنس ھش

 روند و ین مينده از بيا در آين رفتن ھستند و يا در حاِل از بين رفته اند، ياز با يد، يده اي به آنھا چسبیبطور توھم

  . ديد ترسيد و باز ھم خواھي ترسیخواھند رفت، حال، شما م

  . که در قفس استیمثل ھمان مرغ

  . ديني بیست که شما مينطور ني ا:ديدار و متوجه شوين است که شما بين مطالب اياِن ايمنظور از ب

  . ردي می سوزاند، نمیست، آتش آن را نمي نیده شدنييست، زاي نیذات و روِح شما، خورده شدنرا، يز

  .ستندي روند و از جنس ما نین مين رونده ھستند و از بي که از بيیزھايد کند، چي تواند شما را تھدی نمیبيچ آسيھ

  ن جھانير ايدست غيا عدم دي

   نھانیده او حشريدر عدم ناد

ده نداشته و آن را ي عقيیايچ دنيا به ھين دنين باشد که او به جز اينوس از جھاِن پس از مرگ اي جالد سبِب نفرتِ يشا

  .ب را قبول نداشته استيز در جھاِن غي حشر و رستاخ. پنداشتهی م،عدم

ا يذھن  که یم در آن عدمي دانی نمیم ولي کنی می تلقیستين جھاِن کوچک را که ذھن است، عدم و نينوس، ايا جاليما 

  . امِت نھان وجود دارديک قيخته شدن، زنده شدن، يک برانگيند، ي بی میمِن ذھن

 یم و بي شوی ذاِت خود زنده و قائم میِ  پایِ م، روييايرون بين ذھن بيم که اگر از ايستيم، متوجه نيني بی ما نمیعني

  . مي کنی را تجربه میت زندگي نھایت عمق و بينھا

  .ميني بیده و نه ما مينوس دي، نه جال راین زنده شدِن درونيا

  رون کرميکشد ب ین ِکش ميچون َجن

   شکمیزد او سپس سويگر یم

 شکِم ی خواھد او را از تنگنای میالھو کَرِم ه کرد که لطف ي تشبینين گونه افراد را به آن جني توان ای مثال میبرا

  .دي آیرون نمي و ب رودیم، عقب  کشدین خود را به دروِن شکم ميشد، اما جنرون کِ يمادرب

  کند ی َمصَدر میش سويلطف، رو

  کند یاو َمَقّر در پشت مادر م

ن ي جنیخIص شود ولآنجا  ی ظلمانی ِکَشد تا از تنگنای رحِم مادر میِ  خروجۀن را به طرف دھاني جنیلطف الھ

   . بردی، عقب تر مخود را در پشت مادرده شود و يي خواھد زای کند و نمیمقاومت م

  .مييايرون بيم از ذھن بي خواھیا ھم نمم

  



 ٤٨٩ شماره حضور گنج برنامه

 

40 

 

  ن شھر و کاميرون فَُتم زيکه اگر ب

  ن مقام؟يده اينم بدي عجب بیا

ن ي توانم دوباره ایا ميرون بگذارم، آين قدم بي خوب و دلنشیِ ن جاي ا کام،ن شھر وي اگر از ا:دي گوین با خود ميجن

  .ردم؟نجا برگَ ي توانم دوباره به ایمنم؟ يگاه خوش را ببيجا

ت شده ي آنھا ھم ھوۀ که با ھمی دردناکیِ ت و رنجش ھا و کدورت ھا و قصه ھاي، محدودی ذھنیِ  شما ھم فضایا برايآ

  ن است؟ يد، شھر و کام و دلنشيريد واhن دروِن آنھا گيا

   در آن شھر َوِخمی بودیا دري

   اندر رحمیکه نظاره کردم

 یاي در دنیعني دارد، يی زایماري نامطلوب و بی که آب و ھوایھر کاش در آن شی ا:دي گوین، با زباِن حال ميجن

  . دروِن رحم را تماشا کنمبتوانم باز  شد تا ی به دروِن رحِم مادر گشوده میخارج، در

  .گونه ست ني ھم، نسبت به آِخَرت،ايحاِل اھِل دن

  ی راھم ُبدی سوزنا چو چشمهٔ ي

  یده شديرونم رحم ديکه ز ب

 توانستم آن ی و م شدی آشکار مباي زیِ ن جاي، ارون، رحِم مادري شد و از بیدا مي پی راھی سوزن سوراخِ ۀا به اندازي

  . نميرا بب

  .کنندا را ترک يز دوست ندارند رحِم دنيرت نين سياِن جنيآدم

و   تواند راه برود، خودش غذا بخورد ی باز ھست، مید ھست، فضايرون از رحِم مادر خورشي داند که در بین نميجن

 وجود یگري دیِ  نامتناھیِ م، فضاھاييايرون بيم که اگر از ذھن بي دانیم، نمي ذھن ھستۀ  ما ھم که اhن که در محدود...

 ی، داخِل عالمی کنند که درعالمی که اhن در ذھن ھستند، فکر نمیکسان.  ستین مثاِل خوبيا" قتايحق. دارد

م و به ينجا برگرديم به اي توانیم، دوباره ميرون بروينجا بي اگر از ا: پرسندینند، مي بیچون آن عالم را نم. گرھستنديد

  . ستيم و به بازگشِت مان راه ني شویا نه محروم ميم؟ ي کنیب زندگين ترتيھم

   شود؟ ینھا چه مي پس ا... کردند و یِف مان ميد و تعرييم و مردم ھم تأيدي کشیگران ميت مان را به ُرِخ ديمن

  ". خورد ینھا بدرد نميا" 

  .  خوردین در شکِم مادر ميکه جن) خوِن دل( ست يیه ھمان غذاھاينھا شبيا

  ین ھم غافلست از عالَميآن جن

  ینوس او نامحرميھمچو جال

ِم يگر، حرينوس است که از جھاِن ديحاِل او مانند جال. رون از خود غافل استيز در رحِم مادر، از جھاِن بين نيآن جن

  .  خبر استیبگانه و يب، بيعالم غ
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نوس نامحرِم آن ياو ھم مانند جال. رون استين ھم غافل از عالم بيآن جن. دينوس بگذاري جالیِ شما خودتان را به جا

  .مي خبریم از عالِم حضور، بيت اي با ذھن ھم ھویمانند ما که وقت. عالم است

   که ھستیاونداند کن رطوبات

  ستيرونيآن مدد از عالم ب

 کند یاز آن ارتزاق م  که در شکم مادر است و اوی مختصر رطوبت ھا و موادِ ۀ ھمۀ که سرچشمن خبر ندارديآن جن

ن اش ي تواند جنی کند که میه ميرون تغذي مادر از عالم ب. استروني، از عالم ب شود، ھمه از جھاِن خارجیو بالنده م

  . را غذا دھد

  آنچنانک چار عنصر در جھان

  صد مدد آرد ز شھر Pمکان

  .دنري گی سرچشمه میاز عالم الھ" ن جھان، تماماي ایِ که چھار عنصِر اصلچنان

در " ن چھار ُبعِد ما در ذھن، مثIيا. ديرين چھار ُبعِد ما در نظر بگيم، ھمي کردی گذشته معنۀچھار عنصر را ھفت

  . ستی و حِس جانیجاني و ھی و فکری که پانزده ساله ست و در حاِل رشِد جسمینوجوان

...  حس، یِ  جھت و فرای و بیدني نادیزال، ذاتي Pیشھر. دي آین گسترش و مدد از شھِر Pَمکان ميد، ان ُرشيا

  .  دي آیدرگسترِش ما، مدد از Pمکان م

ن ي در ذھن نباشد، و امنگر، ي که دیم؟ به گونه اي ذاِت خود قائم نشویِ  پایِ م و روييايرون نين مخمصه بيچرا از ا

  .ميدھچھار ُبعد را گسترش 

  افتستيآب و دانه در قفص گر 

   درتافتستیا آن ز باغ و عرصه

 آن آب و دانه ھا از باغ و ۀ خورد، ھمی آورد و می به دست می که در دروِن قفس، آب و دانه ای مثال، پرنده ایبرا

  .صحرا فراھم آمده است

ن قفس ھا ي درای ذھن، اگر آب و دانه اا ما در شکمِ ين در شکم مادر و يا جنيافته ياگر آن مرغ آب و دانه در قفس 

  .ن شدهييد و تعيي ما تأیِ  نامکان، براین آب و دانه از باغ و حوزه و َعرصه ايم، اي کنیدا ميپ

*  

   : کندیم ميترسرا د که موPنا چگونه ما ينيبب.  خوانمی را مین قسمت، مطلبيدر ا

 آنھا به خطر افتادند به ی وقت.ميت شديھم ھون جھان يامقوPت م، جذب ذھن شده و با ي بودیاري، ھش آزادیپرنده ا

  .مير خاک رفته ايموش شده و ز ميد بپري بام که اhن جذب ذھن و جسم و تراکم شدهينکه متوجه شوي ایجا

  . تي جھان، ھم ھویِ ده ھايم و با پدي جذِب ذھن شد

 یم که زماِن کنده شدن از دلبستگي شدید متوجه ميام به خطر افتادند، بيت شده بودي، آنچه را که با آنھا ھم ھویاما وقت

  .  ھاستیت شدگيده ھا و نقش ھا و صورت ھا و فرم ھا و ھم ھويھا و پد
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ت ھا و موارِد ي با موضوعات و وضعید روشن کنند که وقتيِت فرزنِد دوازده ساله شان، باياhن، پدر و مادر در ترب

، بدان که موقع ین رفتن کردند، و به درد آمدياقIم شروع به از بن ي، ای و پس از مدتیت شدي ھم ھوین جھانيا

د از ي و بای توانیتو م. ن منتظِر گرفتِن آن ھستنديي درخت است و گربه ھا آن پایِ  که باPیمثل مرغ. دِن توستيپر

  . د استين تصعيا. ی ھا ِبَپریت شدگين ھم ھوي تمام ایِ رو

  .ین آمدن، باP بَِپري به زمیِ  به جایوان تیم. ا باPيب. ھمان قُل َتعالوا ست

  . ا روديد و به سوراِخ دنياين بييدن را فراموش کند و موش شود و پايا پريد بَِپَرد، يا باي درخت، یِ  روۀپرند

  ).ل استيتمث(

  ٣٩٧٧ت ي، دفتر سوم، بی، مثنویمولو

  جو مرغ جانش موش شد سوراخ

  د از ُگربگان او َع̀رُجوايچون شن

د، مانند يد و او را به چنگ آوريباP برو: ن سخن را بشنوند کهينکه از گربه ھا ايت ھميقد معنو فای روِح آدم ھاۀپرند

  . گردند که پنھان شوندی می شوند و به دنباِل سوراخیر ميموش، حق

 ھم  کوچولو آمدند از آنیِ  گربه ھای وقتیعني، یم، تا دوازده سالگي صفر که وارِد ذھن شديۀمرِغ جاِن ما، از ھمان ثان

 ی ما، انسان ھاۀ، عروسکِ ما، دوچرخ"ن بروند، مثIيد که آنھا از بي زماِن آن رسیعني ھا بَِبَرند، یت شدگيھو

م و دنباِل ين رفتير زميم و به زيم، موش شديم و بَِپريدار شوي آنکه بیِ  به جا...م، يت بودي که با آنھا ھم ھویگريد

  .ميا رفتيبه سوراِخ دن. مي گشتیسوراخ

نکه باP يا ايم، ي کنی میم و خرده کاري رویا ميِن دنيِر زميشتر به زيا بي، ی تحولۀ، در لحظی عطفۀ ما در نقطیعني

  . مين رفته ايِر زميم و به زيدينَپر) ھمه" بايتقر(شتِر ما يالبته ب. مي َپریم

  .ميريم و او را بگي باP برویعني.  َعَرُجوا: کوچولو گفتندیِ پس، گربه ھا

  د و قراري جانش وطن دزان سبب

  وار ا موشين سوراخ دنياندر

ک و يتنگ و تارکه  موش  که مانند سوراخِ يیايا، در دني، جاِن اھِل دن"َعَرُجوا"دِن ي به سبب شنیعنين سبب، يبه ھم

  .متعفن است قرار و وطن گرفت

دا ي، قرار پین و جھاِن ماديِر زمي ھا، در زیت شدگي و دردھا و ھم ھوی، جاَنش در ذھن، در گرفتاریاريمرِغ ھش

  .  کندی میکرد و مثِل موش زندگ

ل ين دليبه ھم !. ھستندین رفتنيم، از بيت شده اي که ھم ھويیزھايم، با چيستي متوجه نیعني. مي ترسیاما، از گربه ھا م

  .ميدا کرده ايا، قرار پيدر سوراِخ موِش دن

ات يم و واقعي کنین رفته ھا را رھا نمين از بيشتر موقع ھا، اي، بن رفتند، بعد از آني مان از بی ھای ھم، دلبستگیوقت

  .نه.  نه نمرده، نرفته:ميري پذیرا ھم  نم
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م، ي کنی مین سازيگزي جایم و فوري روین ميِر زمين رفته، به زيم که فIن مقوله از بيري پذیم و ميني بینکه ميا اي

  . مي چسبید، ميو به فرم و صورِت جد

 ین رفتني حادث ھا، نمودھا، عارض ھا، از بۀم که ھميري گیاد نمي" ن ھا و از دست دادن ھا، الزامان فنا شدياز ا

  . ھستند

  . مي اند، بچسبین رفتنيش ھا، که از بيدايد به ظواھر و پي که نبای براست

   گرفتيین سوراخ َبّنايھم در

   گرفتيیدرخور سوراخ دانا

 فھم و ۀا مشغول شده اند و مرتبين دنير به آباد کردن ايران کرده، ناگزيد را وا، ماننِد موش صفتان، آخرِت خوياھِل دن

  .ريف و حقيار ضعيبس.  ستيیايمعرفت آنان در حِد درِک امور دن

 و یدي تقلیِ  ھايین، به کسِب آبرو و داناير زميو به فراخوِر ھمان ز. مي ساختماِن ذھن پرداختیِ با سازي و زيیبه َبنا

 شود، یگر سودش چقدر ميا نه، تا دو سال دي رود یمت باP ميم، قي بفروشیم، به کيچه بخر :ميردمشروط، بسنده ک

   !....شتر شود، يم تا بيچه کن

  دي که مرورا در مزيیھا شهيپ

  ديد گزين سوراخ کار آيکاندر

ا بر جاه و ماِل شان ي دنۀPنن ي شان بخورد و در ایِ اي به درِد دنیلي کنند که خی را انتخاب میفه و خدماتيا وظياھِل دن

  .نديفزايب

 بوده و او را به سمِت دام برده و یش تا بحال مصنوعين ذاِت دانا، ًپر دارد، ھر چند َپرھاي، ایارين ھشين مرغ، ايا

اد ي افزودن، را یِ ک ھا و راھھايشتر، بھتر و تکني ھر چه بیِ ا رفته، و حرفه ھايِن دنيِر زميموش شده و به سوراِخ ز

  . تواند بَِپردیمفته، اما گر

ن پول در آوردن و با ي این است که با تمام الگوھا و راه ھاينم، موضوع اياد نکيست که پوِل مان را زين نيمنظور ا

  . ميت اي حاصل از آن، ھم ھویِ دردھا

  .  کندید مي تولن جھان، دردي ایده ھاي با پدیتيھم ھو. جاد خواھد شديد درد اين کار را بکنياز اول ھم گفت اگر ا

  رون شدنيزانک دل بر َکند از ب

  دن از بدنيبسته شد راه رھ

دن يِق رھيا کنده اند و طرين دني ایِ ل و واگذارين است که آنان دل از تحوي، ایويا به اموِر دنيِل بسنده کردِن اھِل دنيدل

  . آنان بسته شده استیِ از قفِس بدن به رو

 ھم ھست؟ از سواد و آموزش  یگريشتر، بھتر، مگر کاِر ديا، از ھر چه بيموِش دن ما، در دروِن ذھن و سوراِخ یِ برا

   ھم ھست؟یگري تِر دیت تر و ضروري افزودن ھا، دانِش با اھمیِ شتر، بھتر، برايو دانِِش ھر چه ب
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 ھم ھست؟ یگريز ديدن، چي به ُرِخ َمردم کشیِ شتر شدن پول و باPتر بردِن مقام براياز بزرگ تر کردِن خانه و ب

. ، ھم بسته شدهی از مِن ذھنیعنيرون شدن از بدن، ين، راِه بيبنابرا. ميدل َبرکند" رون شدن اصIياز ب. ستين. رينخ

Iنداردی قصِد آزادی دارد ولیدرست است که درد دارد، گرفتار. ستي نی به فکِر رھا شدن از مِن ذھنیکس" اص  .

Iنه ین مِن ذھنين موش و اياما ا. ميم آزاد شوي توانیمم که يد بداني بایول.  تواند آزاد شودی کند که میفکر نم" اص ،

  .ن خواست را ندارديھمت و نه ا

، یزدي ایِ اري ھا، ھمت و کوشِش فرد و وصل به ھشیتيِق کنده شدن از ھم ھوياِز جھاِن امروز، از طري، نین آزاديا

  .سر استيم

  یعنکبوت ار طبع عنقا داشت

  ؟ی افراشتیمه کي خیاز لعاب

دار بَِتَند و خانه ي سست و ناپایمه ايا امکان داشت که با آب دھان خود خي عنقا را داشت، آیِ عنکبوت، خو" اگر فرضا

 چسبد، اگر طبِع یش مي اُفتد و به تارھایر ميده شده اش گي تنی َتند و در تارھایعنکبوت که تار م افراشته سازد؟ یا

  .  ساختیه و پناھگاه نمَعنقا داشت، از آِب دھانش، کلب

 مردان یِ  ھمت عال،اياگر مردم دن. اء و صالحان داردياء و اولينجا اشاره به انبي ست، ایه از ذاِت اقدس الھيَعنقا کنا

   . دادندیه ھا به ھدر نمي خود را در راِه انباشِت سرمایِ  آوردند، ھر گز عمر ُپر بھایخدا را به دست م

 ی را می زندگۀري مان، جان و شیِ  مِن ذھنیِ  ھایت شدگي به فُرم ھا و ھم ھویوابستگ عIئق و ۀعصارما دائم با 

. ميمرغ را نداريطبع عنقا، س. مي اُفتیر ميشتر در آن گيم و بي بافیم، مي بافیم. مي َتنی خود دام و تار میم و برايريگ

م ي توانی دارد، ما ھم می عمق و گستردگ ھر چه خدا اوج ویعنيم، ي کوه قاف برویم باPي توانیعنقا، خداست، ما م

ه ست، ي پایرفتار و گفتار و کرداِرمان مثل تاِرعنکبوت سست و ب" ادمان رفت و دائماي یم، وليھمان را داشته باش

ن و يادتري بنین و بيم که متزلزل تري دانیکه ھمه ميم، در حالي کنیجاد ميگران ايگره و مانع و درد در اموِر خود و د

  .  عنکبوت استۀن خانه ھا، خانيم تر دوایب

   کنند؟یدار نميحات و ِمIک ھا و رھنمودھا، ما را بيIت و تشرين تمثيا

  گربه کرده چنگ خود اندر قفس

  نام چنگش درد و َسرسام و َمَغص

 ھا، درون قفس یماري ھا و بی انواع رنجوریعنيچه، يجه و دل پي مرگ، چنگاِل خود را بصورِت درد و سرگۀگرب

  .فرو کرده است

م، به سن پنجاه، شصت ين جھان ھستي در ایما مدت. دي نگاه کن:دي خواھد بگویم. نجا سمبِل مرگ استيگربه، در ا

ف شدن ھا و ي ھا و ضعیضيآرام آرام مر.  آوردی، گربه دستش را به سمت قفس میم، به آھستگي رسی که میسالگ

م، و دانِِش مان را ھم کامل يديشتر بھتر دي ھر چه بیا آموزش ھاي ما که در سوراِخ دنیول.  شودیناله ھا، شروع م

  . ست که وقت در حاِل گذشتن استيم، حواِس مان به آنجا نيکرده و راه رھا شدن را ھم بسته ا
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م، مردم يم، توقع داريگران باشيِس ديم، رئيگران را عوض کنين است که ديت و آبرو ھم ايثيکنوع کسِب حيدر ضمن 

  .م چکارکننديي مختلِف معضل ھا و گره ھا و مشکIِت شان را بپرسند و ما بگویِ ِه حل ھااز ما را

 و ی و فکری ذھنی ھایضي ھا و مریگربه، چنگ خود را در قفِس ذھِن ما کرده، اسِم چنگِ او، سرسام، گرفتار

ت يرا ھم ھويم، زيني بی سالم کم مآدمِ . مي شده ایِض روانيمر" م که واقعايده ايما آنقدر در ذھن، درد کش.  ماستیروان

  .  ستی جسمی ھایضيَمَغص ھم دردھا و مر. ردي گی را از آدم می روحیدن سIمتيا و درد کشي با دنیشدگ

 ی میا را عوضي دارد، در فکرش گم شده و دنیِف رواني، امراِض خفی در سِن پنجاه، شصت سالگیکيد يفرض کن

 مردم قبولش ی داند، ولی کند، خودش را دانشمند و عاقل میه را مIمت م کنند، ھمیش را قبول نميند، حرف ھايب

  . ھم داردی روحی گذاشته، دردھای ِکَشد، بدن اش ھم رو به فرسودگیندارند، عذاب م

  گربه مرگست و مرض چنگال او

  زند بر مرغ و پّر و بال او یم

 خود را بر یِ  ھایماري مرگ، چنگاِل بۀگرب. به ستز در َمَثل، چنگاِل گري نیماريمرگ در َمَثل مانند گربه ست و ب

  . ِکَشدی می روِح آدمۀَپر و باِل پرند

اhن گربه چنگ اش را به داخل قفس آورده، َمَرض ھم . ميي آیرون نميم، از ترِس گربه ھا بيما مرِغ در قفس ھست

  .  زندیچنگاِل اوست، آرام آرام به َپر و باِل مرغ م

  دوا یجھد سو یگوشه گوشه م

   ُگوایست و رنجوريمرگ چون قاض

مرگ در َمَثل . دا کندي درِد خود را پیِ  کند تا دوای را جستجو میان شد، او ھر گوشه اي نمای آثاِر مرگ در آدمیوقت

  .  مانند شاھد و گواهیماري ست و بیمانند قاض

م، دنبال ي شویف ميوند، ضع شیض مي بدِن مان مریِ م اعضايني بی میدر پنجاه، شصت، شصت و پنج، ھفتاد سالگ

  .ندي آی می ھا مثِل مأموِر قاضی ھا و رنجوریضي و مریاما مرگ مثل قاض. مي گردین دارو، آن درمان ميا

 یقاض  و که عمل صالح دارد از محکمه و گواه و شاھدیکس.  نداردی حسابش پاک باشد از محاسبه باکیھر گاه کس

 ی که اعمال صالح دارد و به پاکیکس.  ترسدی و شھود میار است از قاضاما آنکه مجرم و تبه ک.  نداردیچ ترسيھ

  .ی ھا و مصائب، و نه از قاضیماري ھراسد و نه از بی کند، نه از مرگ می میزندگ

اه مرگ ي شود و عقاب سی میش روحي دچار تشویمارين بي آلوده شده از کمتریوي دنیِ اما آنکه روح و قلبش، به تباھ

Pندي بیخود بال گشوده م سر یرا بر با.  

  ن گواهي آمد ای قاضادهٔ يچون پ

       خواند ترا تا حکم گاه  یکه ھم

Iخواندید و تو را به محکمه فرا مي آی ست، نزد تو می قاضمأمورِ نده و ي نمامانندِ  ن گواه،يا) یماريب(ن شاھد يا" مث .  

   ". ...م، يم، تواِن چند نفر را داشتي بودیما سالم و جوان وقو" : مي کنی میت و داد خواھيو ما شکا
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ده يي از رحِم ذھن، زایم، قرار بود در ده، دوازده سالگي ھستی در مِن ذھنی و درماندگیضي از ما دچاِر مریلياhن خ

  .  و سرسام شدهیفي و ضعیضيل به مريافته و تبديق افتاده و ادامه يش به تعوِي ن زايم، اما ايشو

  . ميستيحاP باز ھم متوجه ن

  زي در گری از ویخواھ ی میمھلت

  زيرد، شد، و گرنه گفت خيگر پذ

 گردم،  یدنباِل دوا و درمان م :يی گویم" مثI. ی کنی ازاو درخواست می مرگ، مھلتیِ ز از دست قاضي گریتو برا

داشته،  یبرو بگو خانه نبود، کاِر ضروراز من دست بردار، " فعI دارم، ی مھلت بده، کار مھمیبه من چند روز

  ". چه؟ حکم آوردم یعنينبود  " ...نبود، 

 دھد و ی به تو نمیچ مھلتيرد، ھيت را نپذ ا، اما اگر حرفی زنده بمانی توانی میاگر او حرف تو را قبول کند، مدت

  .   "ستي در کار نیم که مھلتيزود بلند شو برو"  :به توخطاب 

  ھا جستن مھلت دوا و چاره

  ھا  تن پاره بر خرقهٔ یکه زن

 ۀست که بر خرقين نيش از ايبن کار تو ي، اما ایمھلت خواستن تو ھمان است که به دنبال دارو و درمان خود باش

  . یگر بزني دۀ بدن خود چند وصلۀده و ژنديپوس

، ید خود را سِر پا نگه داري شدیِ  با دارو و درمان و مراقبت ھای شود چاره کرد، اگر مدت کمیخIصه مرگ را نم

اِت چند ين حيپس، بکوش که در ا. ی و بروی بدن را به خاک بسپاری خاکۀ و خرقیِم مرگ شويد تسليPخره بااما با

  . ی آراسته شوی و معنویوِر کماPت اخIقيروزه به ز

ند و ينه آنکه بر توسِن حرص و آز نش. ن چند صباِح عمر، خود را کمال بخشدي ست که در ایرک کسيھوشمند و ز

  .اردير رحم نير و کبي بتازد و بر صغیا دوستي و دنی خود پرستۀرصچھار نعل در ع

 اضافه ی قبلی را ھم برداشته و به پاره ھای کوچکۀ دوباره تکه پارچی خواھیا اگر فرصت به تو بدھد، ميپس، آ

  ؟یکن

  ؟ی ھا ھستی دردھا و گرفتاری و نگه داریِر مِن ذھني و تعمیھنوز دنباِل نگه دار

  ؟ در پنج سال؟ی بکنی خواھیال ھم به تو فرصت داد چکار مفرض کن که پنج س

  وار  خشمید صباحيعاقبت آ

  چند باشد مھلت؟ آِخر شرم دار

خجالت ِبکِش، :  زندید و به تو َتَشر مي آیش تو ميخشم و غضب پ ک روز باي) یماريب( مرگ ی قاضۀنديسرانجام نما

  .وز و فردا نکننقدر امرير و اي؟ زودتر بمی خواھیگر چقدر مھلت ميد

  . ستیمھلت داده ام، کاف. ی کنیر مي را تعمیچقدر به تو مھلت بدھم که ھمه اش مِن ذھن
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   پرحسدیعذر خود از شه بخواه ا

   رسدیش از آنک آنچنان روزيپ

  .قت بخواهي فرا رسد عذر گناه خود را از شاِه حقیش از آنکه چنان روزي حسود، پیا

 یجاد و بال و َپَرش داده اي اینکه مِن ذھني از ای توانی، می سال داری، سی سال دارستي اhن که ب:دي گویموPنا م

، عذر ینجا بوده اي چه ای که برایو درد بوجود آورده و در جھان پخش کرده و خبردار نشده و اعتنا نکرده ا

  .یبخواھ

اِر ي حضور، در اختیِ اريِت ھش شما بصوریعني. ع گردد و شاه سوارش شودين بود که توَسِن تو َنرم ومطيغرض ا

  . ، خدا از شما استفاده کندیزندگ. ديري قرار بگیزندگ

اشتباه . مانمي ُپر َحَسد بگو پشیان برسد، اي؟ عذرت را از خدا بخواه قبل ازآنکه فرصت به پای ھنوز ُپر َحسدیول

  . ندازي رسد، تماِم حسدھا را بیقبل از آنکه چنان روز. کردم،

  یراند باَرگوانک در ظلمت ب

  یکبارگيبرَکَند زان نور دل 

 ی تازد، که ما می، اسِب ھمِت خود را میاري، سواِر بر ھشی، در برابِر شھواِت نفسانی در ظلمِت مِن ذھنیھر کس

 کند و یدل م نفس، یِ از ھواکباره ي شود، ی م او باطنِ یِ  و روشن)نهيِش سِي گشا( که سبب شرح صدریاز نوِر الھم، يتاز

با الھام از نوِرآن .  کنندی او سست و فروکش می جسمیش ھاي و گرای شھواِت نفسان. دھدی نشان نمیIقه ابدان ع

  . کندی و مشتقاتش را ترک می، مِن ذھنیاريھش

  زد از ُگوا و مقصدشيگر یم

  خواندش ی قضا میکان ُگوا سو

 از امراض یعني مرگ ۀندي مانده اند، از نما فرو،ی، در مِن ذھناتي شھوات و ظلمت نفسانیکينگونه افراد که در تاريا

 ی فرا می مرگ حتمی مرگ او را به سوۀندياما نما، " شوند ی ھا خوب میضين مرينه، ا"  :زندي گری ھا میماريو ب

  .  مرگ استیِ نجا به معنيقضا در ا. خواند

 و به حضور زنده یندازي ب ھا رایت شدگين ھم ھويد ايتو با " : دھدیام مي رسد، پی که می، ھر دردیضيھر مر

  .    حضور استیِ اري و زنده شدن به ھشیزدي به ِادراک ایابيآبشاِر شفا بخش و پاک کننده، دست ". یشو

  . مي، زنده شوی حضور، ِاقتداِر الھیِ اري خوانند تا به ھشی مین شاھدھا، ما را به رھا کردِن مِن ذھنين گواھان، ايا

*  

  . ميحاِت داده شده، به غزِل مان برگشتي توض و پس ازیبا استفاده از مثنو

  :غاِم غزل، روشن خواھد شديپ" بايب، تقرين ترتيبه ا

  غ، مغز تو در ره پوست باختهيآه در

  ختهيغ، شاه تو در غم مات ريآه در
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  .  و ذاِت توستیاريَمغز اسانِس تو، دِل تو، ھش. یمغز را در راه پوست باخت. افسوس. آه

  . که ما را پوشاندهیزيھر چ. ميده اي ست که به آنھا چسبيیھا و باورھاپوست، الگوھا و فکر

 یما که در مِن ذھن. ميم مات شوي ترسی ما میعني.  خدایعنيشاه . یختيتو شاه را در غِم مات ر. آه افسوس. غيدر. آه

  . مي ترسیم م،يت شده اي، ھم ھوین رفتني از بیزھايبا چ

 و ی که باعث سربلنديیشتر، رساندِن فرزنداِن مان به جايشتر، دوستاِن بيمقام، پوِل ب مثل ین رفتني از بیزھايدنباِل چ

  .ميرفت...  مان شوند، یغرور و آبرو

سه ينھا را ببرند، اگر در مقايم، اگر مردم زودتر برسند و اين اھداف نرسيم و به اينده مات شوي اگر در آ:در حسرتِ 

  . ميماند... م، و يم و مات شوي نرسیم، مبادا به زندگيگران بشويکمتراز د

  . ذھن اند.  کنندیر ميينھا فُرم و جسم اند و دائم تغيا

  . مي زنده را گم کردیم، زندگي مان نرسی توھمیِ نکه به زندگيم و از ترِس اي ترسیم

  . مي کردیگرانجاِد نيخته و صرِف اي مان ریِ  ھایم و در نگراني لحظه را گرفتۀ زندیِ ، شاه، خدا، انرژیتواِن زندگ

  . مي را ازدست داده و باختی خام و حاضِر زندگیِ روينده، نيدن به آي رسی و برایدن به زندگيدر توھِم نرس

ار ين اhن در اختي نشده و زنده، ھمی شرطیِ که زندگيدر حال. ميل کرده اياز ترِس ذلت و محنت، اhن خودمان را ذل

 ی و خفه میه گذاري سرمای ذھنی ھا و اضطراب ھایاطراوت را در نگران تازه و بیِ ن زندگي ما َنَفِس ایول. ماست

  . ميکن

  د؟ي کنی مید چطور زندگينيشما بب

  دود یاز غم مات شاه دل خانه به خانه م

  ختهيھا بھر نجات ر ادهيرنگ رخ و پ

  . کندیمِجسم عوض  )reincarnation( خدا از غِم مات شدن، شاِه دِل ما، مثلِ 

 به صندوق یم، باز از صندوقي رویگر مي دیم، از آن در آمده به صندوقي رویک صندوق ميدروِن ما بصورِت خدا 

  ...  یگر، صندوقي دیگر، به صندوقي دیگر، به صندوقيد

Iی و بعد عکس ھای سه سالگیم، بعد از آن عکس ھايني خود را ببیک سالگي دوران قبل از یاگر عکس ھا" مث 

 ین صندوق عوض کردن ھا را مينِد ايروند و فرآ" عمI... رستان و ي دوران دبیدوران دبستان و بعد عکس ھا

  .ميم که فIن فُرم، ما بودي کنیباور نم" اصI. مينيب

  ... گر ي دیگر، بعد به فُرمي دیباز به ُفرم. مي رویگر مي دیده شده سپس به ُفرمييک فُرم زايما به 

را يز.  مي برسیم بلکه به زندگي دوی م...، یتي به وضعیتي، وضعی به صورتیخانه به خانه، باور به باور، صورت

 . ديم رسي خواھینده به زندگيم که در آي کنیفکر م

ِز خود را خراب و فاسد کرده و از ين جھان، ما از ترِس مات شدن، ُرخ ھا و سربازھا، ھمه چيِج ا شطرنۀدر عرص

  .مين برده ايب
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   اویده رويُجسته برات جان از او باز چو د

  ختهيش او جمله برات ريده پيسه دريک

پس از .  کردندی ُمھر امضاء مر سند را بايز  دادند وی شان می آزادی برای مجِرمان، سندم بهيقد، )سنِد آزاد(برات 

  . تش کندي توانست اذی نمی، کسی زندانیِ آزاد

 شود و یدار ميکباره بيده، يده شده و دوباره اصِل خود را دييم از ذھن زايِق تسلي از طری، وقتیاريجاِن ما، ھش

  . ستي فھمد کیدوباره م

  . خودمان استا مIقاِت ين مIقات، مIقاِت خدا يا.  وجود داردیداريامکاِن ب

ن يد و اي ھستیاريد که از جنِس ھشي کنی میي شما شناسایعني ست یاري کند که از جنِس ھشی میي شناسایاريھش

  .  ستین خداشناسي ھمی ھم ھست خود شناسیخداشناس

  از پوسته ھا کندهیوقت. مي ھستیاريک ھشيست، ي نیفرق" اصI. مي ھستیکي، ما با خدا ی فکریدر عمِق پوسته ھا

  . مي کنی مختلف تجربه می را بصورت ھایگانگين يا. مي شویم

ھر چه که بعنواِن . م که آبروستي کنی ست که فکر میسه ھمان مجموعه ايک. دي دریسه را مين، شما کيپس بنابرا

  . ميختين ريم، ھمه را زميسه گذاشته بودي، در کیت و آرامش و شادي و امنی و خوشبختیسنِد آزاد

   ما خارشناس گل شدهاز صفتش صفات

  ختهيباز صفات ما چو گل در ره ذات ر

ک دفعه ما ير چگونه پنھان شده؟ ه ياِن شي روغن در م: قبل گفتۀھفت. دي آیم، صفت اش مي شوی میکي ما با او یوقت

  .  شودیل به گل مينصورت آنکه خارشناس بود فقط تبديم، در اي ھستیم که از چه جنسي کنیدا مين ِخَرد را پيا

   .مي شویل ميبا7خره ما تبد یعني

  .  خواھد حفظ کندی فقط خار است و خار بودن را میمِن ذھن

  . خار استیم و مِن ذھنيم ما از جنِس گِل حضور ھستي فھمی میقيل است که بطور حقيدر تبد" واقعا

  .  دل رفتهیِ  ست که به پای حس وجود، مثِل خار:امروز ھم گفت

  .  شودیل به گل ميا تبديما خار شناس شده و باPخره از صفت او صفات 

 ما به ی وقتیعني. زدي ری صفاِت ما مثل گل، در راه ذات میين شناسايبعد از ا.  شودیل به گل ميخار شناس تبد

  . ميري گیچکس کمک نميم و از ھيستي وابسته نیچيبه ھ. مي داری را نگه نمیچ صفتيم، ھي شوی زنده میاريھش

  . کندی ذاِت مان و به ذاِت مان زنده میِ  ست به سوی پنجره و فانوس کهیارين ھشيجز ا

  ر دام کردي که او تو را برد و اسیبال و پر

  ختهيت روز وفات ري است عاریبال و پر

  .اسم ما ھم جزو آنھا بود .از جنس فکرند. مي داری مفھومیِ م، بال و َپرھاي شوی وارِد ذھن میاري بصورِت ھشیوقت
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 ی دلبستگۀيم و بقي کنی می خود تلقیِ م و مساويري پذی شود و آن را میل مي ست که به ما تحمین مفھومياسِم مان اول

ال و ذوق و نسبت ھا و نقش ھا و ارتباطات و باورھا و دستآوردھا و يھا و عIقه ھا و محبت ھا و عاطفه ھا و ام

  .  مي کنیدردھا را ھم باز بصورِت مفھوم، به آن وصل م

  .  شوندیا ميدِن ما در دنيسبب پر.  ھستندی و موقتی و تقلبی و قIبیَپر ھا، مصنوعن بال و يا

Iی راھبر میيم، ما را تا جاي شویت ميم و با آنھا ھم ھويري گیا از جامعه مي که از پدر و مادرمان یيباورھا" مث 

  . یداِم مِن ذھن. َبَرند ی و دام میريت اند و ما را به سمِت اسينھا عاريم که ايد بدانيشوند، اما با

م، بصورِت مفھوم در آورده و جزو يافت کردي مان را، که بصورِت ارزش، دریي ابتدایحال، ھمان بال و پرھا

م و  آن ي، به َمرُدم فروختمنا راست، َبَزک کرده، بعنواِن ي را دروغ یر ذھنين تصوي اۀدست.  مان شدیِر ذھنيتصو

  . مي دانی می انصافیرون آمدن از آن را بيم که که بيه داده و آراسته ادام را آنچنان ما جلو. داِم ماست

ن باورھا معتقد يم که ما به اييند؟  اگر به مردم بگوي گویم مردم چه مييايرون بين دام بي اگر از ا:مي پرسیاز خود م

  ند؟ي گویم، مردم چه مي کنیفا نمين نقش ھا را ايم و ايستين

 ین بال ھا تو را به زندان و تله اي که ایص داده اين است که تو تشخيند، مھم اي گویست مردم چه مين نيمھم ا" 

  ". کشانده اند

  . ی با آن به باP بپری توانی ات آن است که میبال اصل. ین بال ھا را انداخته اي کرده و ایياhن تو شناسا

  . شودی می روز مرگ متIشتمام ذھن. ختين بال و پرھا خواھند ري اۀروز کوچ و مرگ باPخره ھم

  . ر استي آن روز دیول.  ماندیچ نميھ

  

. دين بار، پنجاه بار، صد بار بخوانينجا خواندم، چندي شما ای را که من برایين قصه و قسمت ھاي کنم ایخواھش م" 

  .  آن در شما زنده و عبور کندین قصه باز شود و انرژيد ايبگذار

 ید و قصه ھايري را ھم بگی اُستاد زمانیِ د، کتاِب آقايک ھفته کار کني به مدت ک برنامه،ي یِ  رو: کنمیشنھاد ميپ

  .ديُکِل قصه را بخوان. ديي را مطالعه فرمایمثنو

 ید، به مِن ذھنينکه وفات کنيد، قبل از ايد ديشما خواھ. نه شودي در شما مستقر و نھادیارين ھشيد ايبگذار. ديق کنيتحق

  . یبزود. ديري میم

  . م، بھتر استيم و به آنجا برسي شود، اقدام کنین تن وجسم متIشينکه ايوان تر، قبل از اھر چه ج

  .ميم خدمت کني توانی شود و به جھان، به خدا میت تر ميفي مان با کیزندگ

  . ان کنديت اش را از ما بي و خIقیکيابد تا ِخَرد و عشق و ني ی تواند به ما دسترسی میاريآن ھش

 در سلوِک ُعَرفا و اُستاداِن حکمت، رھنموِن مان باشد تا ی، متجلیتناھيم که ِخَرِد Pيبگذار. ميدار یما فرصت کاف

  . *ميفه کنياِز جھاِن امروز است، انجام وظي مردم، که نیِ اِن توده ھاي، می آگاھیقت و تعاليم در گسترِش حقيبتوان


