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  ٢۵٣٠ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 یدلم ھمچون قلم آمد در انگشتان دلدار

  یسد باز فردا ري نویسد زينو یکه امشب م

  آنر يقلم را ھم تراشد او رقاع و نسخ و غ

  یم باري من کیمم تو دانيد که تسليقلم گو

   خود مالدی در مویه دارد گھيش سي رویگھ

  ی سازد بدو کاریگه او را سرنگون دارد گھ

  سر ی را قلم بکشد کند بیک ُرقعه جھانيبه 

  ی را رھاند از ب/ آریک ُرقعه ِقرانيبه 

  کر و َفر1 قلم باشد به قدر حرمت کاتب

  ی در کف سا4ر اگریاگر در دست سلطان

   آنچ او داندیشکافد او برا یسرش را م

  یمارينوس به داند ص/ح حال بيکه جال

  ینيش تحسيارد آن قلم گفتن به عقل خوين

  یش انکارينداند آن قلم کردن به طبع خو

  اگر او را قلم خوانم و اگر او را علم خوانم

  یاريھوش ھش ی بی زھیھوش یدر او ھوش است و ب

  ن استيوصفش که او را جمع ضدنگنجد در خرد 

  ی عجب مجبور مختاریبيب ترکيترک یچه ب

  

 .َجفC اْلَقلَُم بِما أْنَت 4قٍ 

  .یخشك شد قلم به آنچه سزاوار بود

  

 .َجفC اْلَقلَُم ِبما ُھَو کائنٌ 

  . استیخشك شد قلم به آنچه بودن

  

 آدم �ديم ،ی�ھور اقبال  

 فطرت آشفت که از خاک جھان مجبور

  دا شدي پی خود نگری خود شکنیخود گر
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 ١۴۶١ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

   گردد گوش جانیپس محل1 وح

   از حس نھانیتن چه ْبَود؟ گفیوح

  ن حس استيگوش جان و چشم جان جز ا

  ن ُمفلس استيگوش عقل و گوش ظن ز

  صبر کرد یلفظ جبرم عشق را ب

  ست حبس جبر کرديوانک عاشق ن

  ستيت با حقست و جبر نيّ ن معيا

  ستين ابر ني مه است ایِ ن تجلّ يا

  ستين جبر، جبر عامه نيور بود ا

  ستي خودکامه نجبر آن اَّمارهٔ 

   پسریشان شناسند ايا اجبر ر

  که خدا بگشادشان در دل بصر

  شان گشت فاشينده بريب آيغ

  شان گشت 4شيش اي پیذکر ماض

  گرستيشان ديار و جبر اياخت

  ھا اندر صدفھا گوھرست قطره

   خرد و بزرگرون قطرهٔ يھست ب

  در صدف آن در خردست و سترگ

  طبع ناف آھوست آن قوم را

  از برون خون و درونشان مشکھا

  رون خون ُبوديه بين مايتو مگو ک

   چون شودیچون رود در ناف مشک

  ن مس برون ُبد ُمْحَتَقريتو مگو ک

  رد گھر؟ير چون گيدر دل اکس

  

  ٣١٣١ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  

 و یخشک شد قلم که سپاسگزار. ستي برابر نی و دزدیان و درستکاريق خشک شد قلم که طاعت و عصيبه تحق

  .خشک شد قلم که ھمانا خداوند پاداش نکوکاران را تباه نسازد. ستي برابر نیناسپاس



                     Mar 12 2014    Program # 496 ٤٩٤٩٤٩٤٩٦٦٦٦ شماره حضور گنج برنامه

 

4 

 

  

  ل َقْد َجفC اْلَقلَمين تأويچن ھم

  ضست بر شغل اََھميبھر تحر

   پس قلم بنوشت که ھر کار را

  ر و جزايق آن ھست تاثي4

  دتي جف القلم کژ آیکژ رو

  دتي سعادت زای آریراست

   َجفC اْلَقلَمی ُمدبریظلم آر

   َجفC اْلَقلَمی بر خوریعدل آر

  چون بدزدد دست شد َجفC اْلَقلَم

   مست شد َجفC اْلَقلَمخورد باده

  ؟ روا باشد که حقیتو روا دار

  د از حکم َسَبق؟يچو معزول آ ھم

  که ز دست من برون رفتست کار

  ن مزاريا چندين ميش من چنديپ

   آن بود َجفC اْلَقلَمیبلک معن

  ش من عدل و ستميکسان پيست ين

  ر و شريان خيفرق بنھادم م

  فرق بنھادم ز بد ھم از بتر

   ادبیدر تو افزون گر یا ذره

  ارت بداند فضل ربيباشد از 

  قدر آن ذره ترا افزون دھد

  رون نھدي قدم بیذره چون کوھ

  ش تخت اوي که به پیپادشاھ

  جو ن و ظلميفرق نبود از ام

  م رد1 اويلرزد ز ب یآنک م

  زند در َجد1 او یوانک طعنه م

  ک باشد برشيفرق نبود ھر دو 

  ره بر سرشيشاه نبود خاک ت

   گر جھد تو افزون بودیا ذره

   خدا موزون بودیدر ترازو
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  ین شاھان ھماره جان کنيش ايپ

  یشان ز َغدر و روشنيخبر ا یب

  د تراي که بد گویگفِت َغّماز

  ع آرد خدمتت را سالھايضا

  ريعست و بصي که سمیش شاھيپ

  ريگ یگفِت َغّمازان نباشد جا

  س شوندِي جمله َغّمازان ازو آ

  ند بنديند و افزاي ما آیسو

  ش مايند شه را پيبس جفا گو

  که برو َجفC اْلَقلَم کم کن وفا

   آن بودی َجفC اْلَقلَم کیمعن

  کسان بود؟يکه جفاھا با وفا 

  بل جفا را ھم جفا َجفC اْلَقلَم

  وآن وفا را ھم وفا َجفC اْلَقلَم

  ديک کو فر1 اميعفو باشد ل

  د؟ي روسپیکه بود بنده ز تقو

  اشد جان برددزد را گر عفو ب

  ر و خازن مخزن شود؟ي وزیک

  اي بیِن رّبانيُن الدّ ي اَمیا

  کز امانت ُرست ھر تاج و لِوا

  ن شوديپور سلطان گر برو خا

  ن شوديآن سرش از تن بدان با

   آرد وفایوز غ/م ھندو

  طاَل َبقا: زند یدولت او را م

   سگ باوفاستیچه غ/م؟ ار بر در

  در دل سا4ر او را صد رضاست

  ن چو سگ را بوسه بر پوزش دھديز

  روزش کند؟ي چه پیريگر بود ش

   که خدمتھا کندیجز مگر دزد

  خ جفا را بر َکَنديصدق او ب
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   کو راست باختیزن ل رهيچون ُفض

   توبه تاختیزانک َده َمرده به سو

  وآنچنان که ساحران فرعون را

  ه کردند از صبر و وفايرو س

  دست و پا دادند در جرم َقَود

   شودیه صد ساله عبادت کآن ب

  یا تو که پنجه سال خدمت کرده

  ؟یا  به دست آوردهین صدقي چنیک

  

*  

 

  :کنم یم شروع مو4نا شمسِ  وانِ يد از ٢۵٣٠ غزِل  با را امروز حضورِ  گنجِ  ۀبرنام ،یاحوالپرس و س/م با

 .است حضور گنجِ  ۀبرنام نيششم و نود و چھارصد برنامه، نيا

  

  ٢۵٣٠ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 یدلم ھمچون قلم آمد در انگشتان دلدار

  یسد باز فردا ري نویسد زينو یکه امشب م

، بودن، در انگشتاِن عشق، در انگشتاِن ی ازل، مثل قلم در انگشتاِن معشوقِ ی دل انسان، ھر انسان:دي گویمو4نا م

  .  ستیزندگ

 یسنده ايِل نويک دلدار است، تمثياِر ين مرکز، که در اختيا.  ماستیِ نش و قدرت و راھنماي بۀ سرچشمو  دل، مرکز

  . سدي نویست که با قلم م

  .جا نخوردي بیِ ض نکند و تکان ھاسنده شود، اعترايِم انگشتاِن نويد تسليبا"  دھد که قلم واقعایل نشان مين تمثيا

   :مير کنينصورت تعبيم به اي توانیم

 و م/لت آور و ِمه آلود، در تنش و ظلمِت ی و مبھم و گنگ و توھمیک است، ظلمانيامشب، شب، ذھِن ماست، تار

م يو ترس ی بندد، حکاکی، نقش می حاضر، بساِن قلمیِ اريک ھشي، ی مِن ذھنیِ رگيت و یکي از تاریامشب، در بستر

  .سدي نویاXن م.  کندیم

 ی میگري دی، نوعاِر ناظريھشم، ي شوی زنده میگري دیِ اري که به ھشی در وھله و َدمیعني شود، یفردا که روشن م

  .سدينو

 یم و به حرکِت فکر در ذھِن مان واکنش نشان ميري گیت ميم، از حرکِت فکر ھويت ايپس اگر ما اXن با ذھن ھم ھو

ن کارھا، ي رسد که در ای بنظر م...م، ي خواھی میم، از متعلقاِت مان زندگي کنی را تجسم ميیزھايا چم، با فکرھيدھ

  .  کندینگونه عمل ميکه باز ھم اوست که اي، نقش ندارد، در حالیخدا، زندگ
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  .سدي نوینطور ميامروز ا

ِن يم، به عناويت اي از آن، ھم ھو حاصلیِ  کند، اگر ما اXن با فکر و دردھای اشاره میِت بعديھمانطور که در ب

  .ن قلم را بتراشدي ایِ  ھای خواھد ناخالصیمختلف  م

  ر آنيسخ و غقاع و نَ قلم را ھم تراشد او رِ 

  یم باري من کیمم تو دانيد که تسليقلم گو

  .ميما ھمان ھست. مي کل بگذاریِ اريا ھشياسمش را بودن، خدا . پس دلدار، ھمان اوست

  .م و او بزرگيما کوچک ھست.  خدایکي،  مایکي :ميي گویم. ميکرده اجاد ي ايیدودر ذھن، 

  .  ستی ذھنیريم، تصوي که منعکس کرده ايی آن خدایول

ک ياصِل ما .  شودی می ست که لحظه به لحظه به فکر و عمل ما جاریقتي، خدا، حقید که زندگيم ديامروز خواھ

ک آدم ي، که مثل ی جسِم جامد و ذھنۀباشد و خدا ھم به مثاب، داشته ی جسمی ذھنيیازھاي، که نی جسمیِر ذھنيتصو

  . ن طرِز نگاه، غلط و باطل استيست، اي مان را رفع کند، نیِ ازھاين

  :د درست استي گوینکه مو4نا ميھم

  . ک قلم بدست گرفتهي، خدا، دِل ما، مرکِز ما را مثل یم، زندگين جھان آمدي به ایوقت

 آن را یِ  روین، ناخالصيت شده، بنابرايده و ھم ھوي ع/قه مند و به آنھا چسبین جھاني ایِ زھايدِل ما ابتدا به چ

ن  ين بي خواھد خودش را آزاد کند و در ای، خدا، مین زندگيحال، ا. مي گذاریم یت شدگياسمش را ھم ھو. پوشانده

  .ميم ھستيتسل. مي کنیجاد نميمت ار خواسِت او مزاحيم، در مسيم و صاحب اراده اي از خوِد او ھستیما ھم که برگردان

  .ن لحظه، قبل از قضاوت استيرِش اتفاِق ايم، پذيتسل

را يم، زيري پذین لحظه را مي اند، اتفاِق ای قبل از رفتن به ذھن و بکار گرفتِن حس ھا که ابزاِر ذھن و مِن ذھنیعني

  .  افتدی م دھد، اتفاقی می، رویاري ھشیِ  حضور، در فضایِ ن لحظه، در فضاياتفاِق ا

 یاد آورين غزل ھم يدر ا. ستمي ما جسم مان نی افتد، ولی درست است که جسم ما اتفاق م:ميھمانطور که بارھا گفت

   .ميھست، بي ترکیِب بيما ترک : کندیم

  .ب استي ترکی، اما اصِل ما بجان و ُبعِد یجانيھ، یفکر، یکيزيف - یرغم، بافته شدِن چھار ُبعِد جسمي، علیعني

خته و ين چھارُبعد به ھم بافته، آميم و ايم، جان داريجان داريم ھيم، فکر دارينکه ، جسم داريگر، ضمِن ايبارِت دبه ع

  .  استبي ترکیبب شده اند، اما، اصِل ما يترک

  .!ی مختار عجب مجبورِ .یبي ترک،بيترک یچه ب :دي گویت آخر ميب

*  

  .م کرديخواھار داشتن و مجبور بودن، صحبت ي در مورِد اختامروز

  .قل داده و بتراشدي گرفته، صی خواھد، دِل ما را که ناخالصیم، آن دلدار مياگر اجازه دھ

  .  تراشدیھمانطور که خطاط قلمش را م

  .  مرا چطور بتراش:دي گویقلم نم
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  . قلم را ھم تراشد او

 و باورھا و یکيزي دوستان و جسِم فا و ھمسر و فرزند وي، مثِل ماِل دنین رفتنيدِل ما را که اXن با مقو4ِت از ب

  .  تراشدی گرفته، میم و ناخالصيت شده اي ھم ھو...فکرھا و ترس و حرص و 

  . تراشدی کند و میگر، آماده ميد  و نوشتِن خطوطِ )اسم دو تا خط است( نوشتِن ِرقاع و نسخ یدِل ما را برا

  .... سدي نوی تراشد، میم. سدي نوی تراشد، میم. سدي نوی تراشد، میم

   :ميار مھم است که بدانين موضوع، بسيدرِک ا

  . سد، نه ماي نویاِر محبوب و معشوق است و اوست که مين لحظه دِل ما، دراختيا

 ی م)یبعنواِن مِن ذھن( مام که ي کنیفکر م"  مان، اشتباھای و سطحی جسمیِ اري و ھشینکه، بر اساِس مِن ذھني ایبرا

  .سدي نوی، ممن. ميسينو

  . سدي نوی میک عالم و جھاِن منفصل و مجازيسد، غلط و از ي نوی، میمِن ذھن ی وقتالبته

  . سدي نویر موثق و غلط و گمراه کننده ميح و غيشه ناصحي، ھم)ميم او ھستي کنیبه غلط فکر م( یِر ذھنين تصويا

  . و برکت ندارندیندگيش زاينش ھا و انتخاب ھايطرح ھا، گز

  .  و بقاستیات و زندگيزه با حي، ستیِر ذھنين تصوي ای وجودۀرا فسلفيز

  . ستي، نیت و برکِت زندگي و امنی، خوش اقبالی از موھبت و شادیسد، نشاني نوین در ھر چه که ميبنابرا

، در ی ثباتین رونده، دائم در ھراس و بي آفِل و از بیِ زھايدن به چياXن ھم که مرکز و دِل ما قرار گرفته، با چسب

  . ستیاشر و فروپييتغ

، ی، کجید که خطاِط زندگيد و اجازه داده اي و اشراف دارین موضوع آگاھي از شما که به ایلي خین حال، برايبا ا

  .ستينطور ني و تعادل و َتوازن بخشد، ایزيقل دھد و تمي شما را بتراشد و صیِ  ھای ھا و ناراستیناخالص

 . سدي نویسته و مبارک ميسد، خوش خط، شاي نویق، ميل، با قلِم نستعید و عشق، زندگيحال که شما ساکت شده ا

  .سدي نوین، ميگر، خوب و خوش و نوشي مختلِف دیِ در خط ھا، و ) دو نوع خط ھستندیاسام(پس، بصورِت رقاع و نسخ 

  

  . ديسي نوی م و دلگشا،د، خوش خطي شوی می که از جنس زندگیبه درجه ا :ديم ديامروز خواھ

  . د، حاِل تان بھتر و سازگارتر استي ھست حضوریِ ارياز جنِس ھشد، ي ھستميتسل ن لحظهي که ایبه درجه ا

  .  شودین لحظه، حاِل شما نوشته ميھم

ن اXن خلق يرون ھمي را که در بیزيِت چيفي، کی حاکِم بر ُکِل ھستیِ ر و حتميمطابِق قانوِن جبران، قانوِن خدشه ناپذ

  . ن لحظه، داردير ا شما، دیِ اريزاِن ھشي به مید، بستگي کنیم

   .یمِن ذھن و نه سدي بنویقلِم زندگد ي دھیزان اجازه مين لحظه، تا چه مينکه شما اي به ایبستگ

 یار خوش خط و خوانا مين نوشته بسيد، ُخب اي دارمنست در صد يد و بيد شما ھشتاد در صد حضور ھستيفرض کن

  .سدي نویار است، که مي ھشتاد درصد ھشیِ چون، زندگ. شود

   : مثال زدیدوست
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 یمعلِم خطاط.  نوشتهی گرفته و بد مین انگشتانش مي نوشته، قلم را سفت و محکم بی خط میدر دوراِن دبستان، وقت

رد، تا بتواند دست او را ياو، دستش را در دست خود گرفته و از او خواسته که موقع نوشتن دستش را ُشل و نرم بگ

  .  سديبلغزاند و بچرخاند و برقصاند و بنو

   : که نوازنده ست، گفتیگريدوسِت د

ادم داد که دستم را ي گرفتم، استاد دستم را گرفت و ی که به آموزِش ساز پرداختم، ساز را سفت و محکم ميیدر ابتدا

  . رميُشل بگ

 توانم ی، که من نمیاتش را سفت و محکم گرفته و به درون و دِل برده ايا و محتوي آنچنان دن:دي گوی، میخدا، زندگ

  . ُمنَعِطف شو، ُشل کن. سميبنو

  !. ی گذاریسم و تو نميک و خوش خط رسم کنم، بنويسته و ني خواھم شایمن م

 ما بد خط یشتر است، زندگي ما بی جسمیِ اريزاِن ھشيم، ميزه و مقاومت کنين لحظه مخالفت و ستيشتر با ايھر چه ب

  .  شودیشتر مي افتد و دردمان بیبد اتفاق م یزھايچ.  شودیتر، نامساعدتر، ناھماھنگ تر نوشته م

  م؟ ي چرِخ خود بگذاریِ م چوب 4ي توانیا ما ھم مياما، آ.  آوردی بوجود میارينھا را ھمه ھشيا

   :دي گویامروز مو4نا م

  .مي کنیجاد مي ا، خودمان رایِ  ھایما خود، تماِم گرفتار

  . م خواندين موضوع، خواھي در رابطه با ایدر مثنو

  . ماست، اشاره دارندیِ سد و سزاواري نویز به آنچه قلم مي، نیدو عبارِت کوتاِه عربن يا

 .ِبما أْنَت 4قٍ  َجفC اْلَقلَمُ 

  .یخشك شد قلم به آنچه سزاوار بود

  . ی قلم نوشت، مرکِب قلم خشک شد، به آنچه که سزاوار بودیعني

 .َجفC اْلَقلَُم ِبما ُھَو کائنٌ 

  . استینخشك شد قلم به آنچه بود

  . ستیقلم نوشت، مرکِب قلم خشک شد، به آنچه بودن

   : دھدیل و برھاِن استد4ل خود ارائه ميار مھم اند و مو4نا، آنھا را دليار بسين دو عبارت، بسيا

  . یاقت اش را داري شود، به آنچه لیقلم خشک م

  ؟ یاقت داريزان ليچه م

  .ی حضور باشیِ اري ھشی دھی که اجازه می، به اندازه ایم ھستي که تسلیبه اندازه ا. زان، قانوِن جبران استيم

  . حضور و مِن یذھنمِن  :ديدو نوع من دار

 ی، حالت را مین لحظه، قلِم زندگي فروِکش کرده، ایمِن ذھن، با4 آمده و ی که مِن حضور، مِن اصلیبه اندازه ا

  .  کندی ثبت مم وياقِت شما را ترسي، حال و لین لحظه، قلِم زندگيھم. سدينو

  . ا دارديک و پوينامي ست و تعادل دینکار لحظه ايا
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   ...گر، ي دی بعد نوعۀ، لحظی بعد به گونه اۀ، لحظی بعد به گونه اۀ ست، لحظین لحظه به گونه اي ایعني

  .سدي نوی کند، می حضورتان، ثبت و ضبط میِ اريزاِن ھشي به مین لحظه، حاِل شما را بستگي ایپس قلِم زندگ

  

 . حضور شما داردیِ اري به مقداِرھشی، بستگیني آفریک بودن آنچه که مي برکت ونۀمانه و اندازياس، پيزان و مقيم

 یر شود؟ قلم مين جھان سرازي از شما به ا... و ید برکت و نعمت و سعادت و شادي دھی اجازه میزانيبه چه م

   .نوشت :دي گوین است که مي ھمیبرا. مي شوی مرکِب قلم خشک شد، متوجِه عملکرد خود میوقت. سدينو

 خوب است و یليد، ُخب حاِل تان خي حضور ھستیِ ارين لحظه، شما ھشتاد درصد، از جنِس ھشي ا:ديفرض کن

 شود و به فکر و به عمِل ی، از شما رد می زندگیِ  حضورتان با4ست، ِخَرد، ِحکمت، َمعرفت و لطافت و شادیِ اريھش

 ست یک و ضروري4زم و ن" قتاي که حقیزيد، آن چيرت داريد، بصيخ/ق ھست. زدي ریتان و جھاِن اطراِف تان، م

  . ديني بیم

  .ديني آفریراموِن خود ميز در پيت ھا را نيفين کيھم. دي دھیص مي و درست تشخیابياز را ارزين

  . ی ذھنمن دارِ  یِ اريد و نود و پنج درصد ھشي حضور داشته باشیِ اري شما پنج درصد ھش:دي فرض کنیول

 کند، جلِو عبوِر ِخرد و َمعرفت و َبرکت و یزه مين لحظه ستي آگاه است، با اجسم، فقط از یمن داِر ذھن یِ اريھش

  . ردي گی را می زندگیِ شاد

سد يبنده و بارَور و سازگار بنويک و ُپر برکت و زي خواھد نیسد؟ مي نویسد، چطور مي نوی، دوباره میاXن زندگ

  . سدي راحت و روان بنوی گذارد زندگیل، قلم را سفت و محکم گرفته و نمک آدِم سخت دي یول

  . سدي نویجه، ُخب بد خط ميدر نت

  . ند برکت نداردي آفری کند، میسد، خلق مي نویآنچه م

  . ما کند؟ ینکار را مي ایچه کس

سد، ي نوی میست که قلم زندگدرست ا. ميار شوي آزاِد خود، ھشۀم به ارادي توانین لحظه ما مين جا، ھمين وسط، ھميا

  . مي ھستیاما، ما ھم قلِم زندگ

  .م، نه اتفاقين اتفاق باشيِر اي زیِ اريم و از جنِس ھشيرين لحظه را بپذي اتفاِق ا:ميريم بگيم تصمي توانیما م

ن خط بد و ي ام،ي داشته باشمنم، دِل ما آشفته باشد و يم، اگر مضطرب بشويم، اگر بترسياگر از جنِس اتفاِق لحظه، باش

  .  شودیخته، نوشته ميناسازگار و ناھماھنگ و بھم ر

  د؟ ي داری جسمیاريا فقط ھشي آ:ديدقت کن

  .ديد مواظب باشيد، باي داری جسمیِ اريشتر، ھشيا بياگر فقط و 

ِر اتفاِق ي زیِ م، اگر از جنِس فضاي که اXن دارین است که گرچه با شناختيد َمِد نظر داشت اي را که بایگري مھِم دۀنکت

 ی حضور در ما شود، و تا حدودیِ اري از ھشیزانيِم در لحظه، سبِب زنده شدِن ميم و ممکن است، تسلين لحظه شويا

  .مين جھان، شوي قبل از آمدن به ايۀ اولیِ ارياز جنِس آن ھش

  . ر، مقدار حرکت داردي، بطور اجتناب ناپذی جسمیِ اري ھشۀاما قاعد
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به عبارِت . ديکباره متوقف کنيل را به يد اتومبي توانیش ترمز، نمي رود، شما با نی جلو م که با سرعتیليمثل اتومب

 َپرد، یگر مي دیِ ک فکِر جسمي به یک فکِر جسمي تند تند از یعني دارد، ی جسمیِ اري فقط ھشی کسی وقت:گريد

   . بنددین دو فکر را مي بیِ فضا
  ). ستیاصِل زندگ(. م، فاصله ستي شویوارد و خارج م که مدام يیِن صندوِق فکرھايب :ميبارھا گفته ا

 یرون ميم و بي شوی میگريبعد وارِد صندوِق فکِر د. م، فاصله ستيي آیم و در مي شویک فکر مي وارِد ی وقتیعني

  .  ستی خاليی فضایعني. م، فاصله ستيي آیرون مي شده و بیگريم، فاصله ست، وارِد فکِر دييآ

ن دو فکر ي بۀ، فاصلی خالیِ  روند، فضایگر مي دی درآمده و به فکری اَمان، از فکریر و بيسع الي که سريیانسان ھا

نده يبه گذشته و آ.  بنددین فضا را ميدرد ا. ن صورت ھستندي که دارند به ھميیشتر مردم بعلت دردھايب.  بندندیرا م

  .  شوندی م خبرین لحظه بي اُفتند و از ای می و زماِن روانشناختیو به زماِن افق

  .است، مضطربند و ترس دارنديمرکز و دِل شان دن.  شودیعمِق شان کم م

د که يد، انتظار نداشته باشي کنیم، شروع ميد و با تسلي حضوِر خود داریاريم به زنده شدن ھشيحا4، شما اگر تصم

   .ديصبر کن. دير کند صبي رود، بای، به جلو می جسمیِ اريِل ھشياتومب. ديگر به حضور زنده شويک ساعت دي

 را که یزيد و آن چيد، قلم و کاغذ برداري دھی گنِج حضور گوش مۀ به برنامین است که وقتيدر ضمن، قراِر ما ا

ر ييد و به آن تغياداشت کنيد، يد در خودتان عوض کني بنده، بایِ دِن اشعاِر مو4نا و صحبت ھايد، با شني کنیفکر م

 خود یِ ت ھاير به فعالي او ھم، آن زیِ  جسمیِ اري کند، اما ھشین برنامه گوش ميه ا که بینه ماننِد کس. ديمتعھد شو

 ی ست و به فردا فکر میِن حال، در ترس و نگراني کند، در عیکه به برنامه گوش مي در حالیعني.  دھدیادامه م

  !.کند

  !.ند کید که ذھِن تان چه ميد ديد، خواھين لحظه اگر به خودتان نگاه کنيشما ا" مث/

د تا ي کنینگاھش م. دي آورینجا ميد و به لحظه، به اي ِکشیگر؟ ذھِن تان را مي ديیا جاينجاست يذھِن تان ا" ا واقعاي آ

  .دي کنینگاھش م.  آوردی در ميی ھای کند و چه بازید چه کار مينيبب

   :ديسي نوی کاغذ میرات را روييد و تغي دھین برنامه گوش ميبه ا

   :" توانم ِاشکال ام را بشناسم یم. رادھا و اشکال ھا را دارمين ايمن ا" 4نا،  مویِ طبِق صحبت ھا

   ِکشند؟ ی در جھان، مرا به خود ميیزھايچه چ

  ).سمي نوی آنھا را میاسام( توقع دارم؟ یاز چه کسان

  .کارھا را نخواھم کرد... ن يگر ايمن د

 تان ید وگرنه مِن ذھنيجه برسانيد تا به نتي کنی و دنبال میريگي کرده، پیل به رفتاِر عملي دروِس مو7نا را تبدۀھم

  . ِکشاندی تان می قبلیِ م ساعت دنباِل کارھاي کند و بعد از نیگوش م

  :م به غزِل مانيپس، برگشت

  .  تان را بتراشدیِ  ھاید ناخالصي دھیم، اجازه ميِق تسلياز طر.  تراشدی ماوقلم را 

  .  کند آزادیت شدگياز ھم ھوقب بِِکَشد و خودش را  خواھد عیت شده، مي ھم ھویِ اريھش
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  . ستن کاِر مايمھمترن ي ا:م گفتيم و امروز ھم خواھيھر جلسه گفته ا

زاِن جنِس ي به درجه و می ما بستگیِ ستگياستحقاق و شا. سدي نویم، ميسته و سزاوارش ھستي، آنچه را که شایقلِم زندگ

  . مين جھان آمديا که به یاز ھمان جنس. ما از حضور، دارد

  . ديسته ھستيزان، شايد؟ به ھمان مي از جنِس حضوریزانيشما ؟ به چه م

  . دي کنیافت مي ھمان قدر دریعني.  کندی شود، ُمَقَدر می خشک مید، قلِم زندگيسته ھستي که شایبه درجه ا

  .دي حضور داریاريحاِل تان تا چه حد خوب است؟ ھمان اندازه که ھش

ن فرم ھا و يد، چون ھميد رھا کنيده اي را که چسبيی شود که ھر چه زودتر فرم ھاین مي شما ان کارِ يپس، مھمتر

د که بدون ي زنده شوی ایاريد، و به ھشيبِکن.  شوندی می جسمیِ اري ھا ست که سبِب ھشی ھا و دلبستگیوابستگ

  .  دين لحظه بشوياز جنس ا.  ستیرون، سرشار از زندگي به جھاِن بیوابستگ

  . ی دانیتو م. م ھستمي من تسل:دي گویا دِل شما ميپس شما ، یم باري من کیمم تو دانيد که تسليگوقلم 

  . تو من ھستمم که ي دانیالبته، آن پشت ما م

  . وجود نداردت،ي، اَحَوليیدو :مين است که بدانيد ايز شاين چيمھمتر

   :مير متوجه باشي آن زحداقل م،ي ھستيیدوِر ي اسذھننکه در يولو ا.  استذھن کاِر يیدو

ده ھا از يد و با پدي آین جھان مي ست که به ایاريک ھشي.  وجود ندارديیدو" نم اما واقعاي بی ميیدرست است که دو

ده و ناظر بر افکار و گفتار و يبعد خود را عقب کش.  شودی میقاط... ت ھا و يت ھا و فُرم ھا و موقعيجمله وضع

  .مي، مزاحِم کاِر خودمان نشویاريکه ما بعنواِن ھمان ھش ی شود، به شرطیرفتاِر خود م

ار، آن يآن اخت" قتايم، اما حقي را انجام دھيیم، کارھايار داري، ما اختیت شدگي ذھن و ھم ھویِ درست است که در فضا

گرنه به  و.ميه شويِل و اولي فُرِم اصی بیِ اريم و آن ھشين است که ا:ن، برگرديار اياخت. ستيار نيانتخاب، اخت

  !.یمجبوِر مختار عجب :م، غزل خوش گفتي که در ذھن داریارين نوع اختيمصداِق ا

  . ديَ ش را بِِزداي ھاید ناخالصيفقط با.  تواند ِمس شودیم و ط/ نميم که از جنِس ط/ ھستيم و بفھميما درک کن

 ط/، ِمس یا از خود بروز دھد ول ری مِن ذھنیعنيِت ِمس، ي خواھد خاصیند و مي بیط/، در توھم، خود را ِمس م

  .دار بمانديدار شود و بيد بي که در ذھن به خواب رفته بای ایاريھش. ستين

  .  مھم استیليدار ماندن خين بيا

  .  کندی را جذب میاري دوباره ذھن، ھشیم ولي خود شویِت اصليک لحظه، متوجه ماھيممکن است 

  .صبر 7زم است. صبر 7زم است :ميي گوین است که مي ھمیبرا

   خود مالدی در مویه دارد گھيش سي رویگھ  

  ی سازد بدو کاریگه او را سرنگون دارد گھ

  . مي، آن شعوِر خ/ق ھستی در دسِت زندگیه، ما مانند قلمين تشبيدر ا

 ھا ی شدگتيست، در ھم ھوياه ست و برازنده مان ني از دواِت امکانات، که ابتدا، سی ما را در بستریعني، قلم، یزندگ

  . مي روی آلوده و چسبنده، آغشته و در آنھا فرو می ھایت شدگيبه ھم ھو.  غلطاندیم، مي گنگ از مفاھیو جھان
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، با به چرخش ی دوات و ذھن، در دستاِن پر تواِن زندگیِ کِ قوطياه و تاري بسته و سۀرون آمدن از محفظياما بعد از ب

که يم، در حالير باشي بند و گيی آنکه به جایدن، بيدن و رقصي پرز ويدن و جست و خيو به حرکت در آمدن و لغز

 ینش، پا به صحنه ميم، ابداع و اختراع و نگارش و خلق و آفريم و غنوده اي تسلی و آرام در دستاِن زندگیبِنرم

  . گذارد

کو ي او بھتر و نم و در انعطاف،يم، در تسلي سپرده باشیاِر زندگي تر و راحت تر به دسِت ھشیھر چه خود را راض

  . م کنديِق قلم، ترسي تواند، خود را، ما را، از طریتر م

  . ش بگذاردين وجه، جلوه و ارائه داده، به نمايباترين، فرين، موزون تريل ترين، شکيباتريخود و قلم را به ز

 فکر یِ ا عبور و از مجرا، از میت و تواِن شاھي و اقتدار و ظرافت و لطافت و خ/قیم که انرژيد اجازه دھيبا" تاينھا

  .  شودی و ساریِط اطراف جاريو عمِل مان به موجودات و مح

، بدوِن قلم ی و زندگی دسِت زندگیقلم، ب. مينش را با ھم تجربه کني در آفری و ھمکاريی و ھم نوایگانگين وحدت و يا

  .   ھم اندیِ روزيھر دو سنِد پ. ستندين دو جدا نيا. سدي تواند بنوینم

 محدود و ناقِص خود، ۀدادھا را با حواِس پنجگانيت و روي آنکه وضعیم بيم بمانير لحظه حاضر و به حالِت تسلد ديبا

ت َخ/ق و ي َنھای، ُشعوِر بیزديت و َمعرفت و ِخَرِد اي شدِن َرحمانید جاريم، باي و خوب و بد و قضاوت کنیدسته بند

 ی را که لمس میھوش و مرده ايح، ھر بيھمانگونه که قلِم مس. ميلمس کن. مينيِد دل، ببيار را، از آنطرف، با ديھش

  . دي بخشی میات و زندگيکرد، شفا و ح

   :دي گویدر غزل ھم م

  ینيحسش تَ يارد آن قلم گفتن به عقل خوين

  ینکارش اِ ينداند آن قلم کردن به طبع خو

    .ن خوب و آن بد استيد اي کند و بگوی تواند دسته و بسته بندی خود، حق ندارد و نمیِ قلم، به خود

  .اقِت شما دارديزاِن لي به مین لحظه، حاِل تان بستگيادتان باشد، در اي

   از شما عبور کند؟ ید ِخَرِد زندگي دھیا اجازه ميآ

  د؟ ياز جنس حضور ھست

  د؟ ي بریزه بسر ميد، در عدِم ستيزان که از ذھن زاده شده ايبه ھمان م

  د؟ ي کنی را تقاضا میزندگرون، يزان از جھاِن بيبه چه م

  د؟ي، مثل حرص، جدا شده ای روانشناختیِ  موھومیِ ازھايزان از نيبه چه م

  د قلم را بتراشد؟ ياجازه داده ا

  . ق، در کار استيح و دقيقانوِن جبران با ذکاوت و صر. قانوِن جبران است

  : کندینصورت کارميقانوِن جبران به ا

 و فرم ھا و ی جھانیِ ده ھاي در پدید متوجه و آگاه شود که زندگي آزاد دارد، باۀاد انسان، شعور و ار:دي گوی میزندگ

  . ستیخودش از جنِس زندگ. ستيصورت ھا ن
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  . نک در او گرِم در کار استي بود و ای و زندگیارياز اول ھم از جنِس شعور و ھش

  .  او نشودیِ  طرح ھایِ ار، کاِر خود را بکند و مزاحِم اجراياجازه دھد که آن شعوِر زنده و ھش

  . دي کنیزه و مخالفت نمين لحظه، ستيداد و فرِم ايپس شما، با رو

  . دي دھینده، قرار نمي در آیزيدن به چي رسی برایده و پلکانين لحظه را دشمن نديفرم ا

  .  کاھدی ما میِ اقت و سزاواريد و شرط، قبل از قضاوت، از ليرفتِن اتفاق و فُرِم لحظه، بدوِن قينپذ

د؟، چقدر از جنِس يد؟، چقدر از جنِس جسم ھستيچقدر از جنِس شدن ا. د؟يسد، چقدر شما از جنِس بودن اي نویقلم م

  .سدي نوید، ميکسان، بر وفِق آنچه ھستيد؟، قلم مطابق و ي ھستیاريحضور و ھش

  سر ی را قلم بکشد کند بیک ُرقعه جھانيبه 

  ی را رھاند از ب/ آریک ُرقعه ِقرانيبه 

  . نامه، فرمانیعنيقعه رُ 

  .  کندی َسر می را بیسد، جھاني نوی که میبا فرمان. دياگر اجازه بدھ. قلم ھم دِل شماست. سدي نویدلدار، نامه م

  کدام جھان؟ 

  .  َسر کندی تواند بی ست، میجھاِن شخِص شما را که َسِر آن، مِن ذھن

  . ديريلم را ِسفت و محکم نگ که شما قی تواند ما را از توھم آزاد کند بشرطی، میعني

  :مي و مرور کنیادآوري

 ین مفھوميم، اولييم بگوي توانیم.  مان انتخاب کردندی را برایاِن مان، ِاسميم، پدر و مادر و اطرافيا آمدي به دنیوقت -

  .ميدي، داسم و متراِدف آن کلمه، آن یکم کم خود را مساو. ل شديبود که به ما تحم

  . مي دارند، آنھا را آموختیزھا ھم اسمي چيۀ بقم کهي بعد متوجه شد-

بطور .  مھم و با ارزش ھستندیم که طبِق فرھنگِ جامعه مان، اق/ميديم شده و فھميج وارِد قلمرو مفاھي سپس بتدر-

  .ميده و وارد ذھن کرده و به اسِم مان سنجاق و وصل کردي به آنھا چسبيینامر

 که در آن ی که طبِق فرھنگِ جامعه ايی دارند و داده ھایک اسميه ھر  کيیزھايم و چيک اسم ھستي حا4 ما، -

  .  شوندیم، ارزش محسوب مي کنی میزندگ

  . چرخندیر و فکر، در ذھِن مان دائم مين اق/م، بصورِت تصوي اۀھم -

لحظه ن يا. ردي گی را میِر قبلي فکر و تصویگر، جاي دیري شود، فکر و تصویر عوض مين لحظه فکر و تصويا -

   ...گر، ي دیري بعد ھم فکر و تصوۀگر، لحظي دیريھم فکر و تصو

    . شوندیستند، عوض مير، اتفاقات، ثابت نيدر لحظه فکرھا، تصاو

 ی غوطه ور است، فکر میر ذھني، که دائم در چرِخِش فکر و تصوی و فکری ذھنۀباشند آن :ميد دقت داشته باشيبا

  .ميستيما ن شود، یسازد و در فکر غرق م

  . شوندین موضوع نمي از ما متوجه ایليخ

  . ستمي، نیمِن مفھومک ي من،.  ھستمھمانمن . ار، وجود داردي، سزاوار و ھشیقيک مِن حقي
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  .  ستیکين لحظه ي با ا،یقيمِن حق

  .  ھستندیذھن یميمفاھنده ھم يگذشته و آ.  کندینده کار مي، با گذشته و آی، مِن فکریمِن مفھوم

دن و يت شدن و مصرف و ُپز دادن و چسبي ھم ھویِ  که برایغاتيون و تبليزيو، تلوي، با کمکِ رادی توھم، منِ یمِن ذھن

  :"مث/.  شودی جدا می شده، از زندگیزي و برنامه ریزي طرح ر...سه و يمطرح شدن و مقا

ن دو يد و بعد ا دھی میگري به دی و ارز ش و وزنخود به ی ارزش و وزنیکس.  ستیسه، عمِل مفھومي مقاۀمقول

  !. کندیسه مي را با ھم مقایوزن و دو ارِزِش مفھوم

اقت، ي لیا بياقت يا عقب مانده، با ليد، متمدن يا تمجير يا بزرگ، تحقيم و ُفرم ھا، خودش را کوچک ين مفاھيفرد، با ا

  . ر و مفھوم اندي توھم و تصوی کند که جملگیقضاوت م

  .  کندیدار مي خودش را بیعني ما را، یم، زندگياما اگر اجازه بدھ. ميدن در ذھن داريما اصرار به خواب

  . مي شوین قضاوت ھا مي بودن ایم، متوجه مجازيم و خودمان را عقب بکشيدار شويب" اگر فردا

  .  َبَردین مي را از بین َسِر مِن ذھنيا.  کندیدار ميشما را ب. سدي نویک فرمان مي

.  شودیجاد مي ھستند، ترس و درد این رفتنيا از بين رفتن و يم، در حاِل از بيشو یت مياز آنجا که با ھر چه ھم ھو

  .!.مي شویت ميبا آنھا ھم ھو"  حاصله را ھم گرفته و اشتباھایِ دردھا

 ی برد و َسِر اصلین مي را از بیَسِر مِن ذھن.  کندی َسر می، جھاِن شما را بیسد و َسِر مِن ذھني نوی می نامه ایزندگ

  .  گذاردی آن میرا رو

  .  َرھاندی ست، از ب/ میارين ھشي را که ما، ھمیک فرمان، قِرانيبا ، ی را رھاند از ب/ آریک ُرقعه ِقرانيبه 

، با  ی و گذرنده و فانی و توھمین جھاِن مفھومي را که با جذب شدن به ای ایاري را، ھشید قرانياگر شما اجازه بدھ

  .  دھدیمدردَسر مواجه شده، از ب/ نجات 

 یداِد لحظه، آشتي با رویداِد لحظه، آشتي با رویم و ناظِر بر لحظه، در آشتي را گرفته و با َسِر تسلین عقِل مفھوميَسِر ا

  . کندی عوض م...، ... با یداِد لحظه، آشتي با رویداِد لحظه، آشتي با رویداِد لحظه، آشتيبا رو

  .  به سمِت تان دراز کندی آشتش آمده و دستِ ي پید که زندگيتوقع نداشته باش

  .!. ,, کنم ی می ام را سرو سامان دھد، بعد من ھم آشتی کند، زندگید و با من آشتيايخدا ب.!. من حاضرم,,

  ".ست ينطور نيا. نه "

  . م را گرفتهين است که خدا آن تصميد، مثل ايري گی را که شما میميھر تصم

   :دي شویشما حا4، متوجه م

  .ح را نداشتهيص و شناخِت درست و صحي، قدرِت تشخیابيِت اظھار نظر و ارزي بوده، ص/حیوھم، تیمِن ذھن -

  . ل شومي خود، تبدیِ قي کامل و مبدأ و حقیِ اري خواھم دوباره به ھمان ھشی بوده ام و میزدي ایِ اري از ھشی من پاره ا-

  ".    د يدار ین لحظه و با ھر لحظه، دست بر نمي با ایم و از آشتين تصمياز ا" 

  برمت کاِت  حُ درِ کر و َفر1 قلم باشد به قَ 

  ی اگر در کف سا4ریاگر در دست سلطان



                     Mar 12 2014    Program # 496 ٤٩٤٩٤٩٤٩٦٦٦٦ شماره حضور گنج برنامه

 

16 

 

ا در يا قلم در دسِت سلطان، پادشاِه جھان، در دسِت خداست؟ يآ.  آن داردۀسندي به کاتِب و نویج/ل و شکوِه قلم، بستگ

  .  ست؟یمِن ذھن ده، در دسِت یِ دسِت کدخدا

  .  داردی آن  بستگۀسد، به نگارندي نوی قلم و آنچه را که مپس، ارزش و احترامِ 

  سد؟ ي بنوی شما را چه کسۀد نامي خواھیشما م

  ؟ یا دواِت مِن ذھني یشعور و آسماِن زندگ

 ثبات و ی شده و بی موقت و شرطی محدوده ایم که مِن ذھنيم، متوجه و آگاه شده اي که کرده ايی ھايیبا شناسا

  . سد، بھتر استيچه کمتر بنودار است وھر يناپا

  . ش گوش کرديد به حرف ھاينبا.  گرفتیمِن ذھند قلم را از دست يبا

 را از یگريد، دي کنیسه ميد، مقاي شوین ميد، خشمگي ترسید، مي رنجید، مي دھیھر دفعه که شما واکنش نشان م

  .سدي نوی مکدخداد، ي کنی ميیو جیزه و انتقاد و حسادت و برتريد، مقاومت و ستيني بی نمیجنس خود و زندگ

  .سدي نوی مخداد، ي شوین لحظه ميِر اتفاِق اي زیِ د، از جنِس فضاي شویم ميھر دفعه که تسل

 ین لحظه بدون قضاوت آشتيد، با اتفاِق اي شوی تان میِ ِر فکرھاي خاِم زیِ اري نشده، ھشی شرطیِ اري از جنِس ھشیوقت

  .دي شوی واکنش مید و بيري گیاد مي را ی واکنشیج بيبتدر. دي اندازیه مک و پاسخ فاصلين تحريج بيد، بتدري کنیم

 ی و سازگاری و ھماھنگیرنگي و بی خالصیِ ، از فضایبلکه پاسخ شما از ِخَرِد زندگ. ستي نی پاسخی بی واکنشیب

  . دي آیم

 و منفعت ی و موروثیخي تارۀ شدی شرطیِ ش ساخته و پاسخ ھاي از پیشه اي کلیدر آراِمش، پاسِخ تان از منبِع الگوھا

  . ستي، نی، گروھی شخصۀطلبان

ت خود را به خانواده و به ژِن يف/ن خصوص"  شده، مث/یش ساخته و شرطيپ از یِ م که الگوھاي خوانیامروز م

  . ربط دادن، جبر استیخانوادگ

   . ستیواني حیِ اريمثِل ھش.  اجبار استیِ ک فضاي یعني. ، جبر استیمِن ذھنخوِد " اص/

   :دي بگوینکه کسيا

 یگر، آنطور عمل مي دیتي کنم، در وضعینطور عمل ميط، اي را انجام دھم، در ف/ن شرایمن بلدم کجا، چه کار,, 

م، انتقامم را ي گوین را گفت، آن را مي دھم، ای دھم، جواِب دندان شکن مین به خود را نمي توھۀ اجازیکنم، به کس

   ...، ,,نم  کی گذرم، اعتراض میرم، نمي گیم

  .  ستیواني حیِ اريزد، اجبار و ھشي خیِت ما بر مي حاضر و آماده که از منیِ ن مجموعه جواب ھايا

  . آوردین جھان ميرت را به اينش و بصيار، ِخَرد، بياخت. ميار داريکه ما اختيدر حال

د در مقابِل گفتار و ي توانی مینعي. ديار داريد، اختي و از جنِس حضور شدیکي ی شما از ذھن زاده شده، با زندگیوقت

د تا از اعماِق دروِن تان پاسِخ ھماھنگ و يد، در آرامش تأمل کنيان و مردم، واکنش نشان ندھي اطرافیِ  نابجایِ رفتارھا

  .ِت موجود داده شودياِز لحظه و موقعيح، نسبت به نيھمگِن و صح

  . دي آی مین پاسخ از طرِف زندگيبھتر
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 را بهسمبِل ذھن و شھر را ده مو4نا ( ی ِدھیِ  کدخدایول. اِر ده ھم ھستيصاحب اخت. ِن ھمه ستد که شاه، سلطاي دانیم

  .ھست که شاه را قبول ندارد ھم ) کندیه ميتشب يیکتاي یِ  حضور و فضایاريھش

  . ردي گیم ميخودش تصم. خدا را ھم قبول ندارد.  ماستیمِن ذھنن يد، ھمي شناسی را مکدخداشما آن 

   آنچ او داندیشکافد او برا یسرش را م

  یماري/ح حال به داند صَ نوس ِب يکه جال

  .بين ترتي َسِر دانه را ھم به ھم)ینه َسِر جسم(.  شکافدیخطاط، َسِر قلم، َسِر ما را ھم م

م و صبر و صفر شدن، سر از آسمان در ي که بعد از تسلی دانه ا.؟ه کرديادتان ھست مو7نا ما را به دانه تشبي

  !.آورد؟

  . یِم دسِت زندگينرم و ُمنَعِطف، تسل. مييايم و با4 بيم و رشد کني ما را بشکافد، تا جوانه بزنۀم دانيد اجازه دھيبا

  . شکافدی داند، می آنچه که میِ  ما را ھم، برای شکافد، َسِر مِن ذھنیھمانطور که َسِر قلم را م

   :ميد بدانيبا

  . ار محدود استي، بسیاِر زندگي ِخَرد و شعور و خواسِت ھش، در مقابلِ ی و کوته نِگِر ذھنیعقِل جسم

دن، از خدا و از ي از آنھا را تا آخرعمر به دوش کشی ناشیِ  اضافه تر، دردھایت شدگيشتر بھتر، ھم ھويھر چه ب

  .  ستی عقلین بيمردم جدا ماندن و انباشتن و بعد ھم مردن، ع

 سامان و آلوده و تابِع مفھوم وشکل ین عقِل محدود و بيا. چاره کردهيشتر بھتر، ما را مفلس و بيطرِز فکِر ھر چه ب

  : ميي گویم ومي کنی، میِم عقِل زندگيرا،  تسل

نوس، ينکه جالي ایاورد، براي مرا بشکافد، مرا رشد داده و با4 بۀ دھم، َسِر دانی داند، اجازه می آنچه که او میبرا -

  . داندیمار را ميبھتر ص/ِح حاِل ب

ن ي کنند و بھتریه مينوس تشبين دکتر را به جالياِت ما، بھتريدر ادب(. ن، پزشک استين و حاذق ترينوس سمبِل ماھرتريلجا

  .نوِس ماي تو اف/طون و جالی ا:دي گویل مين دليبه ھم. )لسوف را ھم به اف/طونيف

  . ن دکتري حاذق تریعني کند ینوس صحبت ميپس ھر جا که از جال

  .  داندی را بھتر میماِر مِن ذھني، ص/ِح حاِل بیسمبِل خدا، زندگنوس، يپس، جال

  .  کندیق ميم تشوينھا، شما را به تسلي اۀھم

  . ,, دھم یچکس نميمن عقِل خود را به ھ,, ؟ !م شومي تسل:دي گوی میاما مِن ذھن

  .مي رویرات مييدنباِل آن تغ. ميد در خود بوجود آوري بایراتييم که چه تغينيم تا ببي کنیادداشت مينھا را ي اۀھم

  ینيحسش تَ يارد آن قلم گفتن به عقل خوين

  ینکارش اِ ي خونداند آن قلم کردن به طبعِ 

  !.  من نوشتم:دي تواند بگوید، نمي گویسد، نميقلم، اگر خوب بنو. ستي قادر نیعنياَرد ين

 و ِخَرد و ی تپد و با ضربانش انرژیما مم، دِل ياگر مزاحم نشو. ی ست در دسِت زندگیم که دِل ما قلميفراموش نکن

  .  کندین جھان پخش مي را در ایعشق زندگ
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  .  کندیت مي اع/ِم موجودینصورت، مِن ذھنيچون در ا.  ,, دھمینکار را انجام ميمن ا ,, :مي گوینم

، يیکتاي یِ َرد و فضا شوم، اتصالم با خِ یمِن ذھن شوم و اگر ی میمِن ذھنت کند، دوباره ي اع/ِم موجودیمِن ذھناگر 

  .  تواند ذات و طبِع خود را که نوشتن و ثبت و ضبط است، انکار کندیقلم نم . شودیقطع م

  :ميريد در نظر بگي ست که باینجا نکته ايا.  افتدین لحظه اتفاق ميا.  افتدی ست که می، اتفاقی زندگۀ نوشتیعني

  !. ؟,,رد ي گی ام سرو سامان نمیچرا زندگ ,, :ديي، نگوديم بسر ُبردي دو روز در حال و مقاِم تسلیکيشما اگر 

 ین تحول، شتاب و سرعت ميد، ايش رويم پيِر تسليد، طبِق صحبِت مو4نا، اگر شما در مسيم ديالبته امروز خواھ

طبق قانون .  داردیتوازن. ستيک ماھه ھم نيم، ي جا افتادن حالِت تسلی کشد ولی سال، چھل سال، طول نمیس. رديگ

  .ديد صبر داشته باشيبا.  رودیش ميزرعه پم

  . مي شده ای ما در گذشته مرتکب اشتباھاتۀم، ھمي شده اید، در گذشته مرتکب اشتباھاتيفرض کن

 دارد، از مردم توقع ین جھاني ایِ ده ھاي با امور و پدیت شدگي چھل ساله، چھل سال است که ھم ھوی، فرد"مث/

نه يگران را م/مت کرده، رنجش و کيده، خود و ديلم کرده، مضطرب شده، ترسن شده، دعوا کرده، ظيداشته، خشمگ

  داشته، 

  . م شدهي، حا4 دو روز است که بنظر خودش تسلین مِن ذھني با چن...جاد کرده، يدرد ا

  .ند تواند توقف کیکجا، نمي، " رود فورایلومتر در ساعت جلو مي که با سرعِت صد کیلياتومب. ستيم کامل نين تسليا

  . ديد صبر کنيبا

  .ديصبر کن !. نشدهی دِل شما ھنوز دِل واقعیست؟ درست است که قلِم خداست ولين قلم، چيحا4، اXن طبِع ا

ده ام، شش ماه است گنج حضور يگر زحمت ام را کشيمن د.  توانم ادامه دھمیگر نميمن د ,,: طبع اش انکار است

  !. ,, درست نشده  وضع امی خوانم ولی دھم و مو4نا میگوش م

  :ميد خود را م/مت کنينبا. مي اشتباه کرده ایلي از ما خیم که بعضيد بدانيبا". د يادامه دھد يبا" 

  .   ,,...، !مانمي به من نگفت؟، پشینقدر اشتباه کردم؟، چرا کسيچرا ا,, 

  ". ست ین گفتگوھا، از مِن ذھنيا" 

  . دياقت اش را داريشود به آنچه که ل یقلم خشک م. سدي نوین لحظه مي ای زندگ:ميگفت

 کنم ی میاقت اش را دارم و سعي به آنچه که لیبستگ.  گذشته ام داردیِ  ھایت شدگي ھم ھو...ن ي به ایبستگ.  بله-

  . داشته باشم

 یمِن ذھن بکنم که يید کارھاينبا.  ستی و م/مت، کاِر مِن ذھنیمانيچون پش.  کنمیم/مت نم. مانميم پشي گوی نم-

  .ت شوديتقو

 روم، گذشته خودش را از ذھن و یش ميم، ھمانطور که پياين لحظه بي اگر از گذشته خود را جمع و جور کنم و به ا-

  . رون خواھد آورديفکرم ب

  !.ن موضوع شوميِم اي توانم تسلی کنم نمید که احساس مي آیش مي پیکدفعه موضوعيم ھستم که يدر حالِت تسل

  . ,, شود یت ام نابود مي محال است ببخشم، کل ھو...آه  ,, : را ببخشمیکيد ي شود که بایمن موضوع رو يکدفعه اي
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  . )، گذشته رو خواھد کردگذشته رو کرد(

  .  و انکار استیرش و کارشکنيطبِع آن گذشته، مخالفت و عدم پذ. نگران نباش

  .   کندیم مين شما را تسليمن قلم ھستم و ا: دييشما بگو

 گذارم ین است که قلم را سفت گرفته باشم و نمي دِل من قلم است، اگر نبخشم، مانند ا:ديي گوی چون مدي بخشیشما م

  . سدي تواند بنوید، قلم نميرياگر قلم را محکم بگ. سديبنو

  .  ھا محکم قلم را گرفته اندیبعض

ا به نام و به فُرم، يد، به دنيد، رنجش دارينه داري که کید، دِل تان سفت است، به درجه اي که جسم ھستیبه درجه ا

  . ديسي نویبد م. سديد خدا بنوي گذارید، نميده ايچسب

د؟ يسته بوديبه چه شا. ديسته بودي که شایزيخشک شد به آن چ. نوشت. سدي نوی بد میليسد، اما خي نویَجَف الَقلَم، م

   .,,  درد ھستمۀستيمن شا  ,, :ديي گویشما خودتان م. دي عذاب و درد بودۀستيشا

  !. د و مرا نجات دھدياي دارم، اگر از جنِس او ھستم، پس بیت شدگي دارم، ھم ھویاديمن درِد ز:  توان گفتینم

   ".اراده و خواسِت شما مطرح است. ستين درست نيا" 

ت است، بکار يي بودن و خداۀ، ارادیاري ھشۀد، آن اراده را که اراديشما با.  ستیاريخواسِت شما، خواسِت ھش

  .ن راه استيم بھتريد و تسليدازنيب

   :ميد آگاه باشيبا.  استانکار و رد و یعھد شکن ما، یِ ل در حاِل حرکت است، طبِع فعلي چون آن اتومب:ادمان نرودي

زه کردن، ي شود، مثِل ستی می قویم، مِن ذھنيم، اگر عمل کنياد گرفته اي را که يی از آموخته ھا و کارھایبعض

  .,,!.  باشم، چرا دعوا کردمین لحظه، آشتيقرار بود با ا!.  کنمینقدر من بد عمل مياچرا  ,, :قضاوت کردن

  . مي ندارچرا. دي توجه نداشته باشیکاِت مِن ذھنيتحربه 

  . مي کنینگاه م. مي شویم ميم تسلي توانیم، تا آنجا که مي روینطور جلو ميھم

  .  شودی می َنفس، قویعني، یزه و قضاوت و مقاومت، مِن ذھنيداد و ستيبمحِض داد و ب

  اگر او را قلم خوانم و اگر او را علم خوانم 

  یاريھوش ھش ی بی زھیھوش یدر او ھوش است و ب

   .ی ھوشیب ھست و ھم ھوشاگر انسان، دِل انسان، خدا را ، قلم، َعلَم، پرچم خدا بخوانم، در او ھم 

  . ن َعلَم و قلم، با ھم ھستنديا. مي خدا ھستیِ روزيَعلَِم پ" ، واقعایاريما بعنواِن ھش

  . ديل وَعلَم خدا ھستيدر واقع دل. دي عشق ھستۀ شما ھم طبِق قدرِت قلم، قدرتمند و ِاشاعه دھندیعني

 از توھم يی خدایِ ارين ھشيم، که ايم و به ھم کمک کنياگر ما دست به دست ھم دھ.  خداستیِ روزيت، پي انسانیروزيپ

  .  ستی بزرگیِ روزي خدا، پیِ برا  انساِن خداگونه،یِ  انسان و براید، براياين جھان بيدار شود و به ايب

  .  است حضوریِ اريھش ھمان ی ھوشین بيا. ی ھوشیب ھست و ھم ھوشدر او ھم 

  .ی ھوشیم و ھم بيد ھوش داشته باشيما ھم با

  . ھوش ست نه ی ھوشیبن ي اصل ا. حضور استیِ اري، ھشی ھوشیب
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   :دو نوع ھوش ھستاما . وش ھم ھستھ"  باشد، حتمای ھوشیاگر ب

 ی بۀشيت و حِس ري ست، حِس ابدیکين لحظه يبا ا. ک نفر صد در صد به حضور زنده ستي، "نکه مث/ي ایکي

  .)ديم، فرض کنيدا کني را از کجا پین آدميچن(. مي کنیفرض م. ن آدم، صد در صد، حضور دارديت دارد، اينھا

  ارد؟  را ھم دیرونين آدم، ھوِش بيا ايآ

  . ندي بیا را کج و معوج نميدن. ستي نمن دارِ  او، ھوِش یِ رونياما ھوِش ب. البته که دارد

 خواھد، به نفع خود، یا را آنطور که مي ترسد و دنی ممن. ميني بیا را درست نميم، دني دارمن ما در ذھِن مان یوقت

  .ندي بیکج م

  .د ندارد در آن وجومن که ی ایم، ھوِش ذھني ھم داریھوِش ذھن

  . ستي نچيھا ي ھمهنھا، يد ايني بیم.  شودیف مي است، ضعمن دار ی ھوِش ذھنیِ  که دارای حضور، در ذھنیِ اريھش

  .مي و تنزل ایما در روز در نوسان، در ترق

  . دي آین ميي او پامنِ  یِ اري رود، ھشی حضورش با4 میاري ھشیکي

ما . ديدنباِل صد در صد کمال نگرد. ار مشکل استيشد، بس ھم که صد در صد به حضور زنده بایدا کردِن آدميپ

شتر از يھر چه ب. مين لحظه شويشتر، از جنِس ايم، بي توانیم، ھر قدر که مي کشیرون ميم خود را از آب بيج گليبتدر

  . ميني بی تر میا را واقعي شود و دنی شود و حاِل مان بھتر، برتر، میشتر مياقِت مان بيم، لي شوین لحظه ميجنِس ا

   . حضوریِ اريھشن ي ا.ھوشي بیِ ارين ھشيست ا ااريشچه ھُ . ار استي که ھشی، َبه َبه، به ھوشیزھ

  .  ساده ستیليخ.  ستی خوبیِ اريچه ھش

 ی و بیداريعصِر ب.  او از خواِب ذھن استیِ داري حضور محروم بوده، اXن، ھنگاِم بیِ ارياگر انسان تا بحال از ھش

  ).ميم، در خوابيستي دار نیبدار و يبم، يت با جھان ھستي ھم ھویتوق(دار ماندِن اوست 

  . ميدار بمانيم و بيدار شوي ھا بیت شدگي ست که از خواِب ھم ھوینک، َدميا

  ن استيدد وصفش که او را جمع ضِ رَ نگنجد در خِ 

  ی عجب مجبور مختاریبيب ترکيترک یچه ب

 بدوِن من، را به یِ روني بیِ اري حضور و ھشیِ اري ست، ھشیاري دو ھشیِ  را که دارای تواند انسانیعقل و فکر نم

ا امکان دارد که يآ. را، جمِع دو ضد استي گنجد، زیت در عقل نميفين کيا. ف کندي، توصی و به درستیخوب

  ؟ ب باشدي ترکیھم ب و ب داشته باشديھم ترک، یتيفي، کیعنصر

  . انسان است شود و او، یم. بله

  . ب استي ترکیب دارد و بيبعلت چھار ُبعدش، ترک

  . ب ھم زنده ستين ترکي حضور، بدوِن ایِ اريرا ھشيز

  .  حضور، زنده ستیِ ارين چھار ُبعد ھم، ھشيب، اين ترکين رفتِن اي با از ب: کندیف ميآنطور که مو4نا توص

  . ب نداردين ترکي به ایت کردن، ربطيحِس ابد

  .بي ترکی ست، بیبيکتر .یبيب، ترکي ترکیچه ب :دي گوین مي ھمیبرا
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  . ن بودهياز اول ھم ھم" اص/.  حضور استیِ ارياصِل ما، ھش

  .  ساختهیبي ما، ترکیِ واني و جاِن حیجاني و ھی و ذھنیکيزيآمده، در شکِم مادر، با چھار ُبعد، ف

  .ان استين چھار ُبعد را بھم بافته، و خود، در آن ميا

 و یِب اصليد که ترکيخواھد د.  ِکَشد، ھمانگونه که اول بودیرون ميببات، خود را ين ترکيو آخر َسر، مستقل از ا

  !. ستیبيمجبور و مختاِر عج.  کندی تواند زندگیب ھم نمين ترکياما بدون ا. ستيب، نين چھار ترکي او ايۀاول

  !.  مجبوِر مختار؟يۀن قضيا

  :ب استين ترتي ساده، به ایليخ

 یِ  جسمیِ اري، ھشید، مِن ذھنيني بی که شما در روز ميین آدم ھاي مثِل ھم.مي داریم، مِن ذھني ما در ذھن ھستیوقت

 و واکنش ی شدگین جھاِن جبر، جھاِن شرطيا.  مجبورندینھا موجوداتي حضور ھم ندارند، ایِ اريھش. کامل دارند

  م؟ ين ھستيا ما ھميآ.  شده ستی شرطیِ ستِم فکريک سي. است

  . ميستين نيما ا. نه

 ست یه اي اولیِ اريست، بلکه ھمان ھشي نین مِن ذھني، فقط ای جسمیِ ارين ھشي متوجه شد که فقط ا آگاه وی کسیوقت

 شود، یکي یرون بِکَِشد و با زندگي خودش، خود را آگاھانه آزاد و بی و جسمین جھان آمده تا از بافِت ذھنيکه به ا

م که از جنِس ي کنيیشناسا. ميبه اصِل خود برگردم تا يد انجام دھي ست که ما بایتين تنھا کار و مأموريا. ستيجبر ن

  . م و نه ِمسيط/ ھست

  .ت ستيک درِک اصليت، يک کشِف ھوي، يیک شناساي. ستيص، انتخاب نين تشخي، اینين بازبين آگاه شدن، ايا

  .تان خواھم خواندي دھد، برایح مين مطلب را مو4نا توضيا

  . ستينت، جبر يلت و ھوي اَصيیِ  عارفان، شناسایبرا

 یرون مي خودمان را بی، بدون انتخاب و بدون چاره از مِن ذھنیِ اريگاِه ھشيم که در مقام و جاي دانیدر واقع ما م

  . آگاھانهنبار يم اما اي گردیه مان بر ميِت اوليت و ماھيفيبه ک. مي شوی میکي، با اَصِل مان، یم، با زندگيِکش

د در آن ي داند که بایز، مي که از ذھن رھا شده نیم، وعارف، کسي دانی مم،ي روی اصِل خود میِ  آگاھانه به فضایوقت

  .ميفضا و حال و ھوا بمان

  .  گرددی، به ذھن برنمی حضور، به عبارتیِ ارين ھشيپس، ا

  . ن جبر استي، ای به عنوان.بله

  .  ستيیک شناساين يدر واقع ا.  ماندیط/، ط/ م

  .ند جبر استي عارف، جبر است، بگویِ ن برنگشتن به ذھن، براي ا اگر:دي گوین است که مو4نا مي ھمیبرا

   .نهن جبر است؟ يد، ايد و به ذھن نروي حضور بمانیِ اريد و مدام در ھشي حضور ھستیِ اريشما اگر از جنس ھش

  .  اصِل خود استيیِ بلکه شناسا. ستيجبر ن

  . مي کنیدا ميار پينجاست که اختيم و اي ھستیکي ین حالت با زندگيدر ا

   :دي گوی میمِن ذھن. ، بلهیمِن ذھن یِ ار است؟ براي جھاِن ذھن، جھاِن اختیعنين جھاِن مجبور، يا ايآ
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  . ار دارميپس اخت.  کنمی کنم، اXن جنگ میاXن صلح م

 یِ  ست که شما به فضایار موقعينکه اختي این ذھن، جھاِن اجبار است، برايم که تماِم اي شویمتوجه م"  بعدایول

  . دي روی ست ميیکتاي یِ ر به وطِن خود که فضاحضو

 ی در آن کار منتشر نمیرا در ھر صورت، برکِت زندگي کند زی نمیم، فرقيا آن کار را بکنينکار ينکه در ذھن ما ايا

  . شود

ا ھم ار ري کند، اختیل مينده تبدي گرفته و به گذشته و آیست، مِن ذھنين لحظه را که زمان نينطور که ايدر واقع، ھم

  . کندیل مي تبدیاِر مجازيبه اخت

  .  ستی مجازۀک عجوبي"  اص/یم، مِن ذھني داشته باشیم و مِن ذھنيست که در ذھن باشيار آن نياخت

 ست، ی برخورد با مسائل، مِن ذھنی مان برایِ گاِه حرکت و انتخاب ھايو پام، ي داریم و مِن ذھنياگر ما در ذھن ھست

  . ميانتخاب بدان" اص/. ميبدان ی زندگیِ نتخاب ھامان را ايد انتخاب ھاينبا

 یاگر با مِن ذھن. ستي، انتخاب نیاما انتخاب با مِن ذھن.  ست که داردیوان، بعلِت تواِن انتخابيتفاوت انسان با ح

  .  ستین قدرِت انتخاب ھم مجازين انتخاب را ھم قدرت محسوب کند، ايانتخاب کند و ا

 ی مینده و در ذھن زندگيشه در گذشته و آي ما ھمیول.  ميرون آمده باشي بی از مِن ذھن معنا دارد کهیانتخاب موقع

   : دانندین مي را ھمیست و زندگياِل شان نيِن خي ھا عیبعض. ميکن

 و درد داشتم، حال، گذشته ی و ناراحتیتيدر گذشته ھم که ھم ھو.  که در امتداِد گذشته ستینده اي آیعني، یزندگ,, 

رم، نقاط ناقص ام يد جلو بروم، انتقامم را بگيب ھم باين ترتين پروسه ام و به ھمي در امتداِد ھمینده ايو آ متحرک یا

 را ھم که در حال ی ای برسم، اما زندگی کنم و به زندگید زندگيدم، بايم نرسي نکردم، به آرزوھایرا کامل کنم، زندگ

  !. ,,ست يم کرده بودم ن که تصور و تجسی ایتجربه کردن ھستم، مطابق با زندگ

  ".نھا ھمه توھم است يا" 

  . ک ھستينامين لحظه، تعادل ديا. سدي نوین لحظه ميقلم ا. َجفC اْلَقلَمُ : امروز مو4نا گفت

 یستاست ولين تعادل اين صورت بمانند اي توانند به ھمیشه ميز، ھميم، گلدان و ميز را تکان ندھي میِ اگر گلداِن رو

اقت و سزاواِر انتخاب، ي شود که چقدر لین لحظه، مشخص و معلوم ميا.  شوندیا ميما مشموِل تعادل پوحاِل ما و کاِر 

  . د؟يار به حضور ھستيد؟، چقدر ھشيد؟، چقدر حضور داريھست

  . ديد، مجبور ھستي دارید و مِن ذھنيھمانقدر که در ذھن ھست. ديار داريد، ھمانقدر اختيار به حضور ھستيھر قدر ھش

*  

  :مي خوانی/ِد آدم، تولِد آدم ميف و ُپر معنا و ُپر محتوا، بناِم ميار لطي بسی در شعری ِاقباِل 4ھوراز

 آدم �ديم ،ی�ھور اقبال  

 فطرت آشفت که از خاک جھان مجبور

  دا شدي پی خود نگری خود شکنیخود گر

  . را تا بحال، موجوداِت جھان، مجبور بودنديبا تولِد انسان، فطرت آشفته شد، ز
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   ...ت ط/ باشد و آھن مجبور است آھن باشد و ط/ مجبور اس" مث/

  .وستند، بدِن ما، انسان، درست شدين جھاِن مجبور را به ھم پي ای وقتیول

 .  مجبور نبود، انسان بودیِ مي بوجود آمد که فطرِت قدیتي مجبور، ماھيیِ ايمياز مواِد ش

 .  ستی ذھنمنِ ، ھمان خودن يا. دي بسازید خودي، توانستیاري شما بعنواِن ھشیعني.  بسازدیانسان توانست خود

آخر َسر، خودنگر . ديد و خود را بشکنيخود را بساز. ديد و آن را بشکني بسازیخود. ديشکنرا  بد و آن يبه آن نگاه کن

  . ديشو

 سازد و خود یف، انسان خود را مي بنا به تعریعني. )یاگر شکست(. ین ھمه خود ساختيا.  مھم استیلي خیخودنِگرن يا

  . شکندی کند و خود را میزد، خود را نگاه م سای شکند، خود را میرا م

  .  ناظریِ اريد؟ از جنِس ھشي شوی مید از چه جنسي شما عقب بکشیوقت

  . ھستمخود من :ديي گوید و ميد؟ ھمان را که در ذھن تان ساخته اي کنی را نگاه میزيچه چ

دوباره . دي شکنیو م. دي سازیگر مي دیکيباز . دي شکنی، آن را متسي، اصِل تان، نخودن يد که اي شویبعد متوجه م

  ...د و ي سازیگر مي دیکي .دي شکنی و مدي سازیگر مي دیکي

 شود، آن فکر فروِکش کرده، ی شده و بصورت فکر بلند می وارد فکریاري ھشیعني. دي کنیم )Reincarnat( يیگو

 شود و از فکر زاده ی داخِل فکر ممدام.  رودیگر مي دی خوابد و به فکری شود وبعد آن فکر می میگريوارِد فکر د

  . رودی میگريو به فکر د

  . گر برودي دید داخِل فکريتـــــــا متوجه شود که نبا

خود را جا ندھد، متوجه خواھد شد که  ی و جسم گنگ و تنگۀفکر فرو نرود، در آن محدودآشوِب  داخل یارياگر ھش

   .ت استي نھایت دارد، بي نھای بۀشير

  . مي سازی مخودم و ي شویف شده مي فکِر ردیِ ت وارِد صندوق ھاي نھای ب ما بعنوانِ یعني

  .مي کنیرش مي تعمما شکند و ی، مخودن ي از ايیم، دائم قسمت ھاي کنی به خود نگاه میحال، وقت

  .مي شکنیست، کِل آن را مي نخودن ي، امام اصِل يندفعه واقفياما ا

وان و از ي به حنبات به نبات و از جماد، از یارين بوجود آمده، تکامِل ھش بناِم انسایباشنده ا. پس، فطرت آشفته شده

  . دهي رسانسان به وانيح

ک خود بسازد و بعد ين باشنده، قادر است در ذھن اش، يا. ختيز به ھم ري وارِد انسان شد، ھمه چیاري ھشیوقت

  !.بشرط آنکه بشکند یول. ھمان خود را بشکند

  .ديد که خودتان را بشکنيري گیماد ين شعر يشما اXن از ا

  . ھا، ھمان توقعات، ھمان دردھایت شدگين خود، چه ھست؟ ھمان غرورھا، ھمان ھم ھويا

  . ستمي ننھايا من :ديي گویشما م

د ي ھستید بلکه آن ناظريستيد، ني کنی تصور مخود که بعنوان ین مقوله ايد ايد ديد، خواھيد و نگاه کنياگر عقب بکش

   .ستي کند، از جنِس آن نیرا نگاه مخود ن ي که ایناظر.  کندیا نگاه م رخودن يکه ا
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  .ديستيشما ھمان ن.  و اتفاق استیِر ذھني تصو،خودآن .  اصِل شماستیاري، در مقاِم ھشناظرآن 

  .  کندیخود نگر ھمواره خودش را نگاه م. مي شوی مخود نگرم، که ي کنینکار را ميآنقدر ا

   :دي گوی شود، مو4نا میده شود، از جنِس حضور ميي را رھا کند و از ذھن زاینمِن ذھ"  واقعایاگر کس

  

 ١۴۶١ تيب ، اول دفتر ،یمثنو ،یمولو

   گردد گوش جانیحپس محل1 وَ 

  ھانس نَ  از حِ ی چه ْبَود؟ گفتنیحوَ 

  ست؟ي چیوحاما .  شودی می الھیِ گاِه وحينصورت، گوِش جانت، جايدر ا

ع و پنھان ي سرۀ اشاریعن در لفظ به میوح( .ده ستي پنھان و پوشی آدمۀ ست که ادراک آن از حواِس ظاھری کAمیوح

  .  و ارتقاء به مدارِج  فرا گرفتِن سخِن عالِم روحیعالم بشر ۀحواِس پنجگان، انفصال از يی، مفارقت و جدایاست و در اصط/ِح شرع

 حيتصردر قران . ردي گی شدت می ویگر، برايبه آن افق دک شدن ي خود و نزدیِ  ذاِت بشررون آمدن ازي و بيی جداۀجينرو در نتياز ا

 در مورد جمادات و یوح.  رسدی میامبران وحي و پیسمان و به زنبور عسل و م/ئکه و افراد عادآبه " مث/.  داردی مراتبیشده که وح

 صادقانه و در یاي به صورت الھام و مکاشفه و روی عادی کند و در مورد انسان ھای نمود میعيز طبين و غرايوانات بصورت قوانيح

  ).اء تعلق داردي به انبیه وحن مرتبي تریعال

سد، ي نوی حضور، دِل من که مثِل قلم میِ اري ھشیعني ھستم که بودم، ی، بلکه ھماننميا ، نه من :مياگر ما متوجه شو

  .یوح برم؟ ی میسد؟ به چه پي نویچه م

 خرد و ُشکوه یِ غام ھايھر کس پ. ستيامبران ني فقط مخصوِص پیوح.  رسدی، ِخَرد و الھام به ما میاز طرِف زندگ

  .  کندیافت مي دریو ج/ل را از زندگ

 و ین لحظه، تحِت ھر نام و شکلياتفاق ا. دي کنیشما مقاومت نم.  تواند از شما عبور کندی میعشق و لطافِت زندگ

 ميتسل. دي کنیزه کند، اما مقاومت نمي خواھد ستیرد و مي پذینکه ذھِن شما آن را نمي، ھر چه ھست، ولو ايیمحتوا

  .دي کنیبه قضاوِت ذھن توجه نم. ديھست

  .  شودی میگاه و موضع و محِل وحي، جا) از جاِن شما که آزاد شدهیھمان قسمت(، گوِش جاِن شما یاري ھشۀپس، در مرتب

  .     شودیافت نمي، در )... فکر کردن -دني شن-دنيد( پنجگانه یِ ِق حواِس معمولي ست که از طریافتي؟ آن دریپس، وح

  س استن حِ يگوش جان و چشم جان جز ا

  ن ُمفلس استين زگوش عقل و گوش ظَ 

ال و يد و توھم و خيگوِش عقِل معاش و گوش گمان و ترد.  ستین حواِس ظاھرير از ايگوِش جان و چشِم جان، غ

 یک داشت تا رازھاد باطن را پايز بايش انگي تشویِ  از شک ھا و گمان ھايی رھایِ برا(.  عاجز استی الھیِ َظن، از درک وح

  ). قلب، گشوده شودی در پرتو صفا،یعشق و مھربان

  .  ماستیِ ر از قضاوِت ھايغ.  ماستیِ ن حس ھاير از اي و جان، غیاريوِش ھشگ

ن پنج يم و بعد بر اساِس آنچه اي کنیجه اش را وارِد ذھِن مان ميم، نتي بری مان را بکار میِ را ما پنج حِس ظاھريز

  . ن جھان استين پنج حس و قضاوِت آن مربوط به ايا. مي کنید، قضاوت مافت کرده انيحس در
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 که در خدمت نام و نان و يی باشد، حس ھای ذھنی جسمیِ اري ھشیِ ف تر و فراي لطیِ افت ھاياِر دريد در اختيکه با

  . ستيجه، زحمت آور و درد زا نيدر نت. ستيشکل ن

ه ين موھبت و ھدي از ایا گوِش عقل و گوِش فکر، ُمفلِس است و سھمام.  استی ُفرم و ِخَرد و وحیدر خدمِت جھاِن ب

  .دي را فھممھمن ي توان ای، نمی مِن ذھنۀليبوس. و ِخَرد، ندارد

  . ميم شوين لحظه تسليم و در اياوري را به حساب نین، عقِل مِن ذھنيبنابرا

  صبر کرد یلفظ جبرم عشق را ب 

  ست حبس جبر کرديوانک عاشق ن

  چرا؟.  قرار کردی صبر و بی جبر، عشق، عاشق، را بۀدِن واژيشن

  .یا سر باز زدن از انجاِم کاري ست با4جبار یِل شخص است و انجاِم کاري و برخ/ِف میلي تحمیجبر در واقع، کار

  .  و رحجان داردیاما در رابطه با عاشق، خواسِت معشوق برتر

  .ندي بیعاشق خواسِت خود را در خواست معشوق م

ا سرنوشِت مان يم يم مجبورينکه فکر کني ای جبر، بجاۀدِن کلمي، با شنی حضور، از جنِس زندگیِ اريز جنِس ھشما، ا

  . مي شوی رھسپار ميیکتاي یِ بسو"  از جنِس عشق، فورایکرياز اول نوشته شده، در پ

  . ستی، محصوِل وحدِت ما با زندگیاريعشق، در واقع بصورِت ھش

. مي ھستیکيست، ي نین ما و زندگي بیم که فاصله اي کنیو به تجربه، درک م" م، عم/يو شی میکي و ما ی زندگیوقت

  . ن جھان بودهيم که قبل از وروِد ما به اي ھستی ایاريھمان ھش

ن جھاِن شکل و رنگ و بو را رھا کند و به آنجا برود، به ي خواھد ای کند و می صبر و قرار میلفِظ جبر، عاشق را ب

  . 4مکان

   . کندی ست که جبر را بغل کرده و رھا نمیتابِع مِن ذھن. ست، در زنداِن جبر استيس که عاشق نھر ک

، مملو از الگوھا و ُفرم و نام و نان است، یت شدگي جھاِن ذھن، که ُپر ازھم ھو:ديرينطور در نظر بگيشما جبر را ا

، ,,من از دردھا چاره ندارم، چه کنم؟ ,  ,:دي گوی شده و می واکنش ھا شرطی که به برخیکس.  ستیجھاِن مجبور

  . ستیشخِص مجبور

  ست؟ ين آدم، مجبور نيا ايست، آي بر آن نید درد و اضطراب را تحمل کنم و ع/جي من با:دي گوی که میکس

  . ستيد و مجبور است، عاشق نين آدم محدود و مقيا. البته که مجبوراست

  .  آنھا، زحمت و درد استۀ ھمۀجيده که نتيِض فکرھا چسباھو و تعرين جھان و ت/طم و اغتشاش و ھيبه ا

  . صلح استۀ زادیرا، خوشبختيست، زيانساِن دردمند و مضطِرب، از جنِس صلح و آرامش و خوشبخت ن

  ابد؟ ي دست ی تواند به خوشبختیست، چگونه مي که از جنِس صلح و آرامش نیکس

  !. رون به صفر نرسانده؟يرا از جھاِن بده و توقعاتش ي که با درون خود به وحدت نرسیمادام

  .  دھدی تواند به ما زندگی ست و نمیرون، تجسم کند، از جنِس ماده و جسم و فاني تواند در بیھر چه که ذھِن ما م

   :مي رسانی کند، به صفر میما توقع مان را از ھر آنچه که ذھِن مان تجسم م
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.  شودیھر کس توقع دارد، در جبر حبس م. مين مقو4ت توقع ندارياز ا. ل، مقام، ناميھمسر، فرزند، دوست، اتومب

  .  ستيعاشق ن

، ی و مساعدِت زندگی حضور و مقاِم ھمکاریِ اري خاص، عارفان، زنده شدن به ھشیِ  انسان ھایِ پس، جبر برا

  . مساعدِت پروردگار است

  .  ستی نفسانیِ  ھوایِ روي از پی جبر ناشی مردِم عادیِ که برايدر حال

د يگاه رسي به آن مقام و جای وقتی کند، ولیار مي ناِب حضور زنده نشده، در خود احساِس اختیِ اري که به مقاِم ھشیکس

  . بمانديیکتاي یِ  داند که در فضاید مي ادغام شد، خود را مقیو در جوھِر زندگ

  .  ستیردگارت و پروييِن خدايِن وجوِد حق، عي کند، بلکه وجودش عی احساس نمیاريگر از خود اختيد

  ستيت با حقست و جبر نيّ ن معيا 

  ستين ابر ني مه است ایِ ن تجلّ يا

 از ی دھند، آنجا که اثری خود را از دست می برسد، آنجا که خوب و بد معنیشي خوی جذبه و بۀ سالک به مرتبیوقت

  ی نمیزيقش دارد و چ شناسد، نه نام است و نه نی خود، خودش را نمی ماند، که حتی نمی، در او باقمن و تيشخص

 ی، وجود ندارد، خود را در آنھا و آنھا را در خود میگرانيش ديار است، براي داند، عالم آگاه و ھشیداند جز آنکه م

د يدن ماه است، نه آنکه ابر ظن و تردين معنا در واقع ھمچون تابيا.  بردی با خود میند، عشق، او را مانند َپِر کاھيب

  .  را بپوشاندقتيد حقيد و خورشيبرآ

  :گريبه عبارِت د

  . ، ھمراه خداستيیکتاي یِ  را رھا کند، در فضایت شدگي که دست ھا را باز و ھم ھویکس

  .  که از ذھن آزاد شدهی خالصیِ اري حضور، ھشیِ اريھش.  ستیاريف، ھشيانسان بنا به تعر

   :نکهيالب ااتفاِق ج.  را رھا کردهیت شدگيت شده، ھم ھويابتدا، به ذھن رفته، ھم ھو

رون ي ذھن بۀارانه از مخمصينا شده و ھشي اXن به خود آگاه و بیه ست، ولي اولیِ اري، گر چه ھمان ھشیارين ھشيا

 :ميينکه بگويدرست مثل ا. ِش خود، آگاه استي خودش از خویعني.  باشدیکي ی خواھد با زندگیارانه مياXن ھش. آمده

  .ش آگاه استي خود از خویزندگ

  ن جبر است؟ ينطور باشم، اي خواھم ای من م:دي بگویکياگر . ستي خداست و جبر نیِ ھن ھمرايا

ن را يارانه ايو شما ھش. نکه خدا با شماست و خدا شماستي ایعنيبا حق بودن .  با حقی ھمراھیعنيت با حق، يمع

  . ماه استیِ ست، بلکه تجلين جبر نين جبر است؟ ايا. دي کنیو ھر لحظه، حس م" دائما

د و ي خورشیست، تجلي نین ابِر مِن ذھنياِت خداست و اياِن خصوصي شده و در حاِل باول به ي اXن، انسان تبد:ینعي

ن جھان و تماِم دردھا را رھا ينکه اسِم جبر را بشنود، اي عاشق، ھمین انسان است، انسانيا.  خداستیِ  َمه و تجلیتجل

زان کرده، بدست گرفته ي شود که به خود آوی ميیزھاي چی و سوزندگیار و آگاه، متوجه دردناکي کند، در ِسَمِت ھشیم

  .  َدَودیم، ميستد، در حالِت تسلي ای، آنجا که از وجود داشتن باز ميیکتاي یِ  فضایِ به سو.  کندیو در خود حمل م

  . کندی را از َب/ َرھا میسد و قِراني نوی نامه م:ادتان ھست که گفتي
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د که خدا ي دھیحا4، اجازه م. استين ب/، جذب شدن به دنيد، ايد و با َب/ قِران کرده اي ھستیاري شما ھش:ديفرض کن

شما . برگرداند ید، کنار بزند و شما را به زندگيا را در شما بزداي ھا و توقع از دنیت شدگيسد و ھم ھويفرمان بنو

  .ستين ابر ني مه است ایِ ن تجلّ يا. دي خواھی نمیا زندگيگر از دنيد

  ستيبر عامه نن جبر، جَ يد اوَ  بُ روَ 

  ستي خودکامه نجبر آن اَّمارهٔ 

ست، بلکه مراد از آن، َجبِر ي که گفتم، در اذھاِن عوام، د4لت بر جبر داشته باشد، َجبِر ُمصَطلح و َمشھور نیاگر مطالب

  .  نفِس اَماره استۀ از غلبی که ناشیخواص است نه َجبر

  .  کماِل سالکان استۀر و سلوک و درجيار مربوط به درجات سي مو4نا، دو حالت جبر و اختیبرا

ن مقام ي با حق که آخریت و ھمراھي _ و معیر و سلوک تا به مقام فناء في سیِ  که سالک در آغاز و اثناین معنيبد

ِت او يت و موجودياما چون بدان مقام رسد که فرد.  کندیار ميده باشد، ھمچنان احساس اختيوصوِل سالِک است نرس

.  در جبر مطلق استین حق و فاني ندارد بلکه وجود او، عیاريچ اختيگر از خود ھي گردد دیدر مشھود مطلق فان

 شود، تابع ی که از جانب او صادر میوسته وجود او و جنبش و آرامش او و ھر عمليا پي ست که به دریقطره ا

   :دي گوی و م نھدیاصه فرق ممو7نا جبر عامه را از جبر خن جھت است که ياز ا. استيدر

  . ستی از نفس اماره بشریت با حق است نه جبر عامگان که ناشيجبر خاصگان، مقام مع

  : کندیِت مان مي ھا رھنموِد ماست و ھدایابين جھت يا

  . ستيت ھستند، ني که با ذھن ھم ھوی معمولیِ اگر جبر ھم باشد، جبِر آدم ھا

ن جبر، يت، بمانم، اي، در وحدانیکين است که با خدا ي شدم و جبرم ایکي، با خدا  امیِم زندگيد من، تسلي بگویاگر کس

  . ستي در انتخاب، نیاجبار.  اصِل خود استيین شناسايست، اين

ست، اگر ھم جبر محسوب شود، جبِر عامه ياِد خود، از جنِس اصلش باشد، جبر نيشه و بنينکه آدم از جنِس مبدأ و ريا

 کند، یچ فرق نمي دارند،  ھی مجازیِ آنھا در ذھن ھستند، در ذھن، انتخاب ھا.  ستیِر مِن ذھنجبِر عامه، جب. ستين

از مدرسه و از آن .  دھدی انجام میھر دو را مِن ذھن. دي انجام دھیکار بد" ا مث/يد ي مدرسه بسازیشما با مِن ذھن

 یرا خاستگاه و موضِع حرکت، مِن ذھنيد، زي آیاز ظلم و از عدل اش، درد بوجود م.  شودید ميکار بد ھم درد تول

  .  ستیانتخاِب مجاز. ستي، ھمراھش نی و نانیِت نامي از ھویبرکت و آزاد ساز. ست

ِز خود را قبول ي و درد انگيیعقِل جز.  ب/ سِر ما آوردهیلي و نفِس ماست که خین مِن ذھني خود کامه، ھمۀن اَماريا

  . دارد

ن يند که اي که ساخته نگاه کند و ببیخلوت کند، عقب بِکِشد، به خود نگاه کند، به آن خودند و با خود يد بنشيھر کس با

.  کند و خودَسر، فقط خودش را قبول داردی گوش نمی کند، به حرِف کسیرد و چه مي گی میماتيعجوبه چه تصم

 آنکه یت است و بي ھم ھوین جھاني آفِل ایِ زھايرد، چقدر با چي گی می اساسیماِت بيچقدر دردمند است و چه تصم

برو .  برویا خانِم مِن ذھنيآقا  " :م، خطاب به آنينکه جدا شويھم. مي کشیما ھم با او عذاب م.  کشدیبداند، عذاب م

  ".!.م ي آیمن نم  بکن،ی خواھی میھر کار
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  !. ُپرروستیلي شود، خیش کم ميکم کم رو

 یِ ارياXن ھش.  دھدی، به ما اَمان نمی جسمیِ اريم، ھشيده ا در ذھن زندان شیوقت. ستي خودکامه نجبر آن اَّمارهٔ 

  . خودکامه و فرعون است...، یاِر جسمي بعد ھشۀ، لحظی جسمیِ اريباز ھش ، بعدی جسمیِ اري بعد ھشۀ، لحظیجسم

  .سدي نوی و ميی که آن قلم و کاغذ را دستش گرفته، مشخصاِت من اش را شناسایکس

البته اگر نترسند و ازما فرار نکنند، چون آنھا را ھم با اخ/ق و رفتار .  کنندیکمک م یلين رابطه مردم به ما خيدر ا

  . مي دھی میخود فرار

  : توی کنند، ف/نی ما را گوشزد میِ رادھاي، ایگاھ

   ...، ی، توقع داریري گیراد ميا!. ی کنیم/مت م!. ی کنیبت ميغ!. ی کنیدرد پخش م

  .ندي گوی را م خودکامهۀاَمارن يا!. ميد گوش کني ما را به زبان آورد، بایِ  ذھنمنِ ن مشخصاِت ين چني ایاما اگر کس

    ...،  ,,یتو که خودت بدتر از من ھست ,, :ديريموضع نگ. دي دارند، شما گوش بدھی صحبتیوقت

 یِ  ھا ست و خواستی و مجازیاو که توھم. ار دسِت اوستياخت. مي نداریاريم و اختي، محکوم ھستیما در مِن ذھن

  . خود را دارد

 را که ابراز وجود يینمودھا و نقاط و نکات و منفذھا و فرصت ھا. ديکاِت او توجه نکنيب ھا و تحريبه گفتگو و ترغ

   :ديد و در خود بنگري کند، خوب دقت کنی که مو4نا در مورِد آن صحبت می و ھنگاميی کند، شناسایم

 ی قضاوت مید و آن را بد و منفيني بیگران مير چه را که در دشما ھ. ؟"ات ھست ين خصوصيا در من ھم ايآ" 

  د؟،يني بی آن را در خودتان مینيا نموِد عيآ. ات ھستيد که در شما ھم ھمان خصوصيد، بدانيکن

  .ديندازيد، تـــــــا آن را بي آن کار کنید و رويآن را مشخص و برجسته کن" د کتبايد بايني بیاگر م 

 از نقاِط ی به راحت بعدم وين مطالب را َبه َبه کنان گوش دھينکه اي کند نه ایشرفت مي پیه آدمب است کين ترتيبه ا

  !.ميضعِف خود بگذر

، در رابطه با یس کند، در مورِد مو4نا، آزادي تواند آثاِر مو4نا تدری تواند به مو4نا گوش دھد، می ھم میمِن ذھن

  . سد؟ي نویا درست مي آیسد، ولي، کتاب بنوی از حصاِر مِن ذھنيی رھایچگونگ

  .سدي نویدرست نم. نه

  .  ننوشتهی مِن ذھنيۀنکه مو4نا، از خاستگاه، و بر پاي ایم؟ براي کنیچرا ما آثاِر مو4نا را مطالعه م

  .سد، اما در خدمت خود در آوردي تواند گوش دھد، بنوی مین صحبت ھا را ھم مِن ذھني ھمیول

ما فقط مسئوِل خودمان . مي کنیم، در مورد خودمان صحبت مي نداریگران کاري ما با د.مين اجازه را بدھيد اينبا

  .ميھست

  .ميبا خودمان کار دار

   پسریشان شناسند ايجبر را ا

  که خدا بگشادشان در دل بصر

  .  باز کرده باشدینشيرت و بي شناسد که خدا در دلش بصی می، جبِر را کسی پسِر معنویا
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  .  آن قرار دادهیِ  را به جایاري بود، برداشته و دِل جھان، دِل خد، دِل ھشی ذھن دلش را که منِ یعني

  .  گنجدی نمیچي ھی کوچکِ مِن ذھنۀدر محدود. ميا را داشته باشيز بگنجد، دِل درين بحر ھمه چين بحر در ايدر ا

  شان گشت فاشينده بريب آيغ

  شان گشت 4شيش اي پیذکر ماض

نده ي گذشته و آو نامعلوم در نظرشان آشکار ۀندي شان به نور حق روشن شده، آدهينان، چون دل و ديروشن ب

 . کسان استي نظرشاندر

ان يگران بي را با د)عارف( ناب یِ انه تفاوت دارد، ابتدا تفاوت صوفيانه با جبِر عامينکه َجبِر صوفي اثباِت ایمو4نا، برا

   : کندیم

 یده ھا، نگاِه ُفرمي نگاِه او به پد، حضور زندهیِ اريده شده، به ھشييذھن زا حواِس پنجگانه رفته، از یِ رادِل عارف، فَ 

 او گذشته یبرا. ، به نوِر حق روشن شدهن شکِل فرم استي که قدرتمند تریحل، در سکون و سکوتمتواضع، . ستين

  . کسان استينده يو آ

 يی و رھایآزاد. ندي بیخود را آزاد و مختار مقدرِت خدا، م در برابِر يتسل، ین زندگيم به قوانيِق تسليعارف، از طر

ن نقطه ست که اُبَھت و وسعت و يستد و درست در ھمي ایآنجا که از ابراِز وجود، م. ندي بی مميتسلخود را، در 

  .ندي بی کند، می خود را لمس میِ فضادار

ن شده، ييد و مشروط و تعيدود و مق مح ست، تابِع جسم و فرمِ يید و طرِح خداي از نگاه و دیترجمانکه  م،ين تسليادر 

  .  شودیز مسلط ميست، بلکه در مقاِم کرامت، بر ھمه چين

  . ن شده اندييد و مشروط و تعيجسم و فرم محدود و مق

  . ستي نین تابِع فُرم و حوادث و اتفاقات و قدرِت بشرين و قدرت شده، بنابرايحال آنکه عارف از جنِس ھمان قوان

  . ندي بی است که خود را مجبور و متعھد م، در اتصال با 4مکان حضورۀ زندیِ اري و ھشيیکتاي یِ  ماندن در فضایبرا

  .! قلمداد کردنو خدا را جابر و زورگو خود را مجبور. ت استي و ثنویني، خودبیحال آنکه جبر در نظر مردم عام

 یِ اري بماند و به ھشی باقینِس زندگد از جي ست و بای که از جبِر ذھن رھا شده و درک کرده که از جنِس زندگیکس

 ناِب متصل به 4مکان یِ اريند که در ھشي بیملزم مخود را ، )ديد، بگذاري گذاریاگر اسمش را جبر م(حضور زنده شده 

د ي کرده اند و بايی شناسای که خود را از جنِس زندگ، خاص استیِ ست، جبِر انسان ھاين جبِر عامه نيا . بماندیباق

   . بمانندی باقیِس زندگشه از جنيھم

  .ست؟ياز جھان، چي و نی دانند که ِخَرد َورزینھا ميا.  ندارندی دارند که مردِم عادینشي ب)Vision(نھا ي ا

 تواند ی، می مثل گاندیتي، شخصینيص، چشِم باطن و درون بين فراست و قدرت تشخيرت، ايد و بصين ديبر اساِس ا

رت يد و بصي آن دی عادیِ که آدم ھايت کند، در حالي ھدایندوستان را به چه سمت داند که ھی کند، می را رھبریمملکت

  .را ندارند

  . دي سوق دھيید، که جمِع خانواده را به چه سمت و سوي دانی تان می شخصیِ شما ھم بعنواِن رھبِر زندگ
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 نزد یذکِر ماض. دي کنی نمیذکر ماض. ستي شما، امتداد گذشته نۀنديآ. سدي نوی مین لحظه، قلِم زندگين، ايبنابرا

  . دي کنیاد نميد، از گذشته يستيت نيپس، چون با گذشته ھم ھو. چ شدين رفت و ھيشان، از بيا

  . ديستي متحرک نۀ، گذشتیمِن ذھن

  .   که امتداِد گذشته بود، شکل گرفته بودینده اي وجودش بر اساِس زمان، گذشته، و آیمِن ذھن

    .  از مشخصاِت جبر استیکين ھم يا.  گذشته اش باشدنده اش امتدادِ يمحکوم بود که آ

سد، ي بنوید که قلم زندگي نگذاراگر حضور به شما کمک نکند، یِ اري ھشاگره امروز خواھد شد؟ يتان شبيا شما فردايآ

  .بلهد، ي حضور نداشته باشاگرد، ي به فکر و عمِل تان شویاِن خرد زندگي مانع جراگر

  .ن منوال خواھد شد؟ بلهيه ھمگِرتان ھم بيا ساِل ديآ

 یِ داريک کشور را به سمِت بيِت ي، وضعيیع و جابجايراِت سريي شود با تغی دروِن آدم ھا عوض نشود، مگر ماگر

  . را عوض کرد؟ی شخصیا زندگيا خانواده ي. انسان، عوض کرد؟

  .د قد َعلَم خواھد کرديد جی در چھره ایستِم مِن ذھنيھمان سآدم ھا عوض نشوند، . د عوض شونديآدم ھا با

 در ینندگي و آفرین ِخَرد َورزي مطرح شود، ايی، خدای زندگیِ ر کنند، ِخَرد متعاليي از آدم ھا تغیادينکه تعداِد زيمگر ا

  .ستي، امتداِد گذشته نینده اين آيپس، چن. ا در آن جامعه، کار کنديا در خانواده يشخص 

  . سدي نوین لحظه ميک است و اينامي َجَف الَقلم، د:قت که گفتين حقيا

  . مرکِب َقلَم، ُخشک، ُشدیعني.  ستین ماضيا.  شودی، قلم خشک میِق آن ھستي که 4یزين لحظه، به ھر چيا

 ی افتد، ما اتفاق را می اتفاق میعنيم، گذشته ست، ين موضوع را درک کنيم اي خواھی با حس و فکرمان میالبته وقت

   :ديي گویشما م" مث/. مينيب

  .ک لحظه قبل نوشتي یقلِم زندگ :دي دانی نمی خوب شد، ولیليکدفعه حالم بد شد، حالم خي

نکه حس ي ایم برايني بی آن را مۀ شود، ما خشک شدی که خشک میپس وقت!. مياقتش را داشتينکه چقدر لي به ایبستگ

  .  مي کنیم نیم، احساِس خاصيني بی نمیزي ما خشک شده ست، خشک نشوند، چیِ  ما، فکرھایِ ھا

  گرستيشان ديار و جبر اياخت

  ھا اندر صدفھا گوھرست قطره

به عنوان مثال قطراِت باران فقط . گران فرق دارديار در نظر دي با جبر و اختیان صافيار در نزد صوفيجبر و اخت

  .گري دیِ  شوند و نه در جایل ميد تبديدر درون صدف ھا به مروار

  .، متفاوت استی و عادی معمولیِ ار و جبِر انسان ھاير زنده شده، با نوِع اخت به حضویِ ار و جبِر انسان ھاياخت

  . ستیقي حقیارياختد، ي حضور زنده شده ایِ ارياِر شما که اXن به ھشياِر عارفان، اختي اخت

د ين تواید مي شده که ھر چه بخواھی متجلید و در شما ھم به گونه اي آی خواھد در می که دلش می به ھر شکلیزندگ

   :ميک وجِه اشتراک داري ما ۀ ھمی در نکته ایول. ديخلق کن

ت، ين منظور و مقصد، اراده و مشي انسان ھا در اۀ ھم.ميم وبه حضور زنده شويده شويي زاید از مِن ذھني ما باۀھم

  .ن منزلگاه، برسنديد به ايھمه با. مشترک اند



                     Mar 12 2014    Program # 496 ٤٩٤٩٤٩٤٩٦٦٦٦ شماره حضور گنج برنامه

 

31 

 

  .ننديآفريرون بي جھاِن بیخواھند برا ی و وحدت، ھر چه ميیکتايگاه و منزلگاِه يسپس، از پا

زان، يم، به ھمان مي مانیدار ميم و بيم و در آن فضا مقيافته ايزان که به آن فضا دست ي به ھر م:طبِق قانوِن جبران

  .  زندیان مي در ما َغَل یجوشِش زندگ

قلم رد، مرکِب ي گی فرا می دروِن شما را زندگیِ ، فضا شدنیاز جنس زندگ و ی و سزاوارانداختن دردھا ۀبه انداز

  . شودی خشک میزندگ

رون ھم ھر لحظه قانون يد که در جھاِن بي دانیم. دي شویت مياز آن فضا ھدا" د، دائماي روی ميیکتاي ی به فضایوقت

  . کندیجبران کار م

  . کندیکار م" د، قانوِن جبران، عم/ي اندازی را ھم که راه میدر رابطه با شغل و حرفه ا

  . شرکِت شما خواھد شدیِ ِت آتي وضعۀن کننديي ھا تعی شما به مشتريیِ د، نوِع پاسخگوي کنیس مي را تأسیرکت ش:"مث/

ک نوع برخورد و اگر جواِب تلفن آنھا داده نشود، يرند، اگر جواب تلفن داده شود ي گی می ھا تماس تلفنی مشتریوقت

  . گر عمل خواھد کردي دیقانوِن جبران، نوع

ک نوع برخورد و اگر پاسخ مناسب و يت بخش پاسخ داده شود، يارباب رجوع، درست و مناسب و رضااگر به تلفِن 

  . گر برخورد خواھد شدي دیِت شرکِت شما، نوعيبموقع و کامل داده نشود، با موجود

راِن ِت جبيفي کیاِز مراجعه کننده را درخور و منصفانه مرتفع سازد، نوِع برخورد و چگونگي نیاگر پاسِخ تلفن

    .... ، فرق خواھد کردیمشتر

 کند، ی را درخواست میازي زده و نی زنگید، مشتري ھستی از شرکت، در مجلِس مھمانیشما بعنواِن مسئوِل و مقام

 کند، اما در ھمان ی عمل مید، قانوِن جبران به گونه ايي آی بر میاِز مشتري را ترک و در صدد رفِع نیمجلس مھمان

 ست، تلفن را خاموش کرده و در یک مشتريد که زنگِ تلفِن شما، مربوط به ي شوی و متوجه مدي ھستیمجلس مھمان

   ...د، ي مانی میمجلس مھمان

  .  کندی عمل می در خور و مقتضیقانوِن جبران به گونه ا

   . کندیرون، لحظه به لحظه قانون جبران کار ميدر جھاِن ب :خ/صه

  .دي شوید، جبران مي دھی و عشق پاسخ مید و شادرَ ن فضا، با خِ اِز لحظه از آيبه ھر اندازه که به ن

  .دي کنیشرفت ميرون پيد در جھاِن بيت کني ظرافت ھا را رعاۀاگر ھم

رد، ي گیسانس و دکترا ميسانس و فوق لي خواند، لی پانزده ساعت درس می روزیست سالگي که در بیدانش آموز

 و پنج ساله شده، در جامعه ی، سی اگر ھم وقت خود را تلف کند، س کند وی ت/شش را جبران میجامعه به گونه ا

زه کند، ي کرده و جامعه و پدر و مادر و ھمه را شماتت و ستیرد، اوقات تلخي را بعھده بگیتي، مسئولیقادر نباشد کار

  . شودیزان جبران مي سازد، به ھمان می دردناک میلي خیمِن ذھن

  .ه ستزشامِل جبراِن لحظه به لحظيھمه چ

نجا ھم قانوِن يد، اي کنیت و به اصط/ح با خدا معامله ميرون، قانوِن جبران را رعاي دانم شما، در جھاِن بیحال، م

   :مي کردینھمه صحبت اش را مي کند و َجَف الَقلَم که ایجبران کار م
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      .  دھدیقانوِن جبران را نشان م" قايم، دقي شود به آنچه سزاوارش ھستیمرکب قلم خشک م

   :ديي گویشما امروز م

  . ,, دارم ینه و رنجش را نگه مين کي من است، من ايۀن سرماي بخشم، ای اندازم، نمیمن دردم را نم,, 

  .  دھدید، قانوِن جبران درد مي خواھین، سزاواِر آنچه که ميبنابرا. دي خواھیخودتان م. ديري گیم ميپس، خودتان تصم

  . دي خواھینگونه که مسد، ھماي نوی، درد میقلم زندگ

   :دي زند، شما دو انتخاب داریاد ميغ و فري اش رشد کرده و دردمند است، جی چھارده ساله که تازه مِن ذھنۀ بچیوقت

 دروِن ۀتش را به نھانخانيوس، درد و عدم رضايِغ شما، ناراحت و مأيد و او پس از چند جي کشی میغ محکم تريج -

  . رودی کند و سپس جدا شده و می شود، قھر می بعد، با شما ھمراه نمی کم دارد،یخود ھول داده و نگه م

  .  کندی در خور جبران مید، او ھم بگونه اي بخشی می با آغوِش باز، او را تسل-

  .ا نه؟يد؟، ي داریشه نگه مي، ھمجبران قانون را با  حضوریِ اريھش یِ  و موزونتناسب، ا شمايآ :ن دقت، مھم استيا

  . صبر درد دارد. دي باشین لحظه آشتيا خواھد که با ی مصبرا  موقع ھیليخ

 با ی کند، ولی خواھد ت/فی زند و می اش جوش می زند، او ھم مِن ذھنیغ ميستاده و جي ھم که در مقابل بچه ایکس

   . ماندیدر حضور م.  دھدی نشان نمی خود را حفظ،  واکنش منفیِ اري و اداره، ھشینيِخَرد، اوضاع را بازب

  . کندی ھم جبران میزندگ

 ھم ید و قلِم زندگيسد، شما بصورِت قلم ھستي نوین لحظه مي ای قلم زندگ:دي گوی مو4نا مید که وقتي دانیشما، اXن م

  .دي دانیحال، خود م!.  چهیعني شود، یاست و لحظه به لحظه عوض مين حرکت پويسد و اي نوین لحظه ميا

جبر است و ما  ,, :ديي خواست انجام دھد و بگوید که ھر کاري بدھی مِن ذھنارتان را به دستِ يد اختي توانی م-

ِر يم، تقصينطوري ھمه ھمیخانوادگ" ِر پدر و مادِر ما بوده، ما اص/ير ژِن ما بوده، تقصيم، تقصينطور باشيم ايمجبور

  .!.,,ر جامعه ست،يِر من است، تقصيمد

 یِ د، روي کنی ناظر، به خود نگاه میِ اريد، در مقاِم ھشي کشیقب مع. ديري گیِت خود را بعھده ميا نه، مسئولي -

  . دي کنیخودتان کار م

 یِ د و رويسي نوی آورد، ھمه را می در ميی ھای چه بازین مِن ذھنيد که اي کنیادداشت ميد، دقت و ي داریقلم و کاغذ

  د؟ ي کنی خود کار میتک تکِ موارد تأمل کرده و رو

  . به شما داردیبستگ

  .  شوندیل مي روند، به گوھر تبدی در صدف ھا میقطره ھا وقت. گر استي دیار و جبِر عارفان به گونه ايتاخ

 بندد و ی اُفتد، صدف دھانش را می کند و باران در دھان صدف میُقَدما، اعتقاد داشتند که صدف، دھانش را باز م

  .  شودیل به گوھر مي باران تبدۀھمان قطر

د، يم شويد، فقط تسلياد سوال نکنياXن، ز. مي شویل به گوھر ميم، تبدي روی ميیکتاي یِ فضا ما از ذھن به یوقت

  .اورديرون بي شما را بپزاند و از ذھن بید زندگيبگذار

   ُخرد و ُبزرگرون قطرهٔ يھست ب



                     Mar 12 2014    Program # 496 ٤٩٤٩٤٩٤٩٦٦٦٦ شماره حضور گنج برنامه

 

33 

 

  در صدف آن ُدر ُخرَدست و ِسُترگ

 یِ رون از فضايدر ب.  شوندیِد ٌپر بھا ميمروارل به يا، به کاِم صدف، تبديز و درشِت باران، در دِل دريقطراِت ر

  ).انيار عارفان و عاميتفاوت جبر و اخت(. صدف، ُخرد و ک/ن، قطره فقط قطره ست

که به کاِم صدف، بغلطتند، يتنھا در صورت. د شونديل به مرواري توانند تبدیرون از صدف، قطراِت باران، نميدر ب

 تواند ی میاري وحدت است که ھشيیکتاي یتنھا در فضا.  کنندیدا ميشدن پد يل به مرواري تبديیتوانااستطاعت و 

 به مِن یافتاده و متکر يگ ھا یت شدگي در ذھن و به داِم ھم ھویارين ھشي که ایتا زمان. دا کندي پیدي مرواریِ بھا

  .  کندفاي خود را ايی رھسپار شود و نقِش خدایگانگي یِ  تواند به فضای دارد نمی ست و ناخالصیذھن

م به ي ھا بتوانید با زدودن ناخالصيم، فقط بايت ھستيين خدايد شدن و اين مرواري ما مستعد اۀخرد و ک/ن ندارد، ھم

  . مي وارد شو،ليدروِن صدِف تبد

محکم و ُپر آن صدف، ُخرِد ِد يمروار.  دھندیسه، معنا و مفھوم خود را از دست مي مقا ودر آن صورت ُخرد و ک/ن

  .  بھاستی، محکم و با عظمت و بيیکتاي یِ ِر فضادُ . بھاست

   آھوست آن قوم راطبع نافِ 

  شکھارونشان مُ رون خون و دَ از بُ 

  رون خون ُبوديه بين مايتو مگو ک

   چون شودیشکچون رود در ناف مُ 

را به  طبِع شان، مانند آھوان ُمشک ساز، خون یعني.  آھووار دارندی، عارفان، سرشتیان صافي صوفیعنيآن قوم، 

   . سازدیَمشکِ دلنواز مبدل م

 جبر و یول.  ماننِد خوِن آلوده ست، نفس استیِ  از ھوایروي پ وبت و غفلتي غیِ ار عامگان که بر مبنايجبر و اخت

  .ده استي مطلوب و پسند،زيار کام/ن، ماننِد ُمشک د4وياخت

 کنند و ھمچون عطر یع را خشک مي شود، آن مایاز آن ترشح م یعين است که ماي ُمشکیِ  در بدن آھویا غده اي ی پوستیناف، حفره ا(

  ). دي آیوان بدست ميآن ترشح از خون ح.  خون استیرند، داراي گی که تازه آنرا از آھو میترشح شده را زمانع ين مايا.  برندیبکار م

   :ديد و نپرسيم شويتسل. دينقدر سوال و جواب نکنيد دارد که ايدر واقع تأک

  .  شود؟یل به گوھر مي، در دروِن صدف، چگونه تبد بارانۀقطر

عارفان، ) قوم(آن . دار کنديرون بِِکَشد و خودش، خود را بي شما را از ذھن بید زندگيست؟ اجازه بدھي ذھن چ:دينپرس

ِف طبِع نا.  ِکشندیرون ميم، بير افتاده اي، گیما را که در مِن ذھن. ل کننده دارندي تبدیعتيت و طبيت و شخصيماھ

  .  کنندیل به ُمشک ميآھوان را دارند که خون را تبد

  .  کنندیل به ُمشک ميخوِن ما را ھم تبد

  . شودیل به ُمشک مي مان تبدیِ م، مِن ذھني دھیما به مو4نا گوش م

  . دي گردد؟ نپرسیل به ُمشک مي شود، تبدی وارِد ناِف آھو میرون خون است، چگونه وقتيه که در بين ماي ا:دينپرس

  .ديفقط تجربه کن

  س برون ُبد ُمْحَتَقرن مِ يتو مگو ک



                     Mar 12 2014    Program # 496 ٤٩٤٩٤٩٤٩٦٦٦٦ شماره حضور گنج برنامه

 

34 

 

  رد گھر؟ير چون گيکس اِ در دلِ 

   گردد؟ ی شود و به ُمشک مبدل میخون است چطور به درون ناِف آھو وارد م" ه که ظاھراين ماي ا:نگو

 ید بداني با:ميي گوی؟ در جواب متسده ي شود، پسندیده مياء _ شني از زبان اولی مذموم است چرا وقتی جبر که امر:ی پرسیتو م(

  ).اء و عامگان متفاوت استي اولۀ در مرتبجبر، از منظور

 و ِخَرِد او یک عارف و تشعشِع عشقي یعنير، ي ِاکسۀليبوسچگونه  که در تشابه ماننِد ِمس است، ین مِن ذھني ا:دينپرس

   وی ازجنِس زندگیاريل به ھشيِدتان آرام آرام، تبد درد آلویِ ، مِن ذھندي کنی خود کار میِ ج رويشما که بتدر ۀليبوسا ي

  !.  کند؟یدا مي رود و شفا پین ميتان از بيِ  شود و دردھایپر از عشق و لطافت م

  !. خواھم با ذھن ام بفھممی شود؟ میل به ط/ مير، چگونه تبديِمس در دِل ِاکس

  . اندازندیراھه ميش ھا، شما را به بن پرسيرا ھميد، زين پرسش ھا را مطرح نکني ذھِن تان، اۀليشما بوس

  .ديد بفھمي توانیبا ذھن نم

  !. کند؟یک کودک چگونه آغاِز به تکلم ميم يم بداني توانیھمانطور که نم

  !.فتديز را گرفته، بلند شود و به راه بي مۀن کودک چگونه بموقع، قادر است که لبيم اي دانیھمانطور که ما نم

 ھا، بموقع  یت شدگين ھم ھويرا ھم که دِل مان مثِل قلم در دسِت اوست، از ذھن، از ا ما ید، زندگياگر اجازه بدھ

  .مي چرِخ خود نگذاریِ  ِکَشد به شرِط آنکه چوب 4یرون ميب

 مِن یِ ، که از شاھکارھایر شدن با زندگيزه کردن و انکار و درگياز ست. ن راستاستيم در اي خوانینھا را که مي اۀھم

  . ميدار ست، دست بریذھن

گران، کنترل کردن، يل و اصرار به عوض کردِن ديراد گرفتن، انتقاد کردن، مي م/مت کردن، ا:عبارتند از" عمدتا

 نبودن، یزه برخاستن و با لحظه در آشتين لحظه به ستينده بودن، با فرم ايدن، مضطرب بودن، در گذشته و در آيترس

د و ينينھا را ببيا... دن، يا بودن، توقع داشتن، به گذرا و آِفل چسبي دنقضاوت کردن، معتاد به قضاوت کردن و معتاد به

  .دي مانی میوسته باقي پید، با زندگيت کنيدر آِن واحد، رعا

*  

  :مي کنیمرور م" ح دادم، مجددايتوض"  را قب/ین جم/ِت عربيا

  

 .َجفC اْلَقلَُم بِما أْنَت 4قٍ 

  .یخشك شد قلم به آنچه سزاوار بود

 Cاْلَقلَُم ِبما ُھَو کائنٌ َجف . 

  . استیخشك شد قلم به آنچه بودن

  .  شودید خشک ميسته اش ھستيسد و مرکِب آن، به آنچه شما شاي نوی، قلِم خدا، مین لحظه، قلِم زندگي در ا:ميگفت

د، اگر يدارد، آرامش يت دارد، شاد ھستيفي شما کیِ د، زندگي حضور ھستیِ ارين لحظه از جنِس ھشي که در ایبه درجه ا

  . د، کمتريستين
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ن ي ایدار و مAقاِت ما با زندگيلحظه به لحظه، بنا بر نوِع د. مي روی، خدا، میلحظه به لحظه شما به مAقاِت زندگ

   . کندیر ميين نوشتن، تغياََثر، ا

ت ھِا يع ُفرم ھا و وضۀد که در ھمي ھستیجوھر که شما از جنِس بودن، از جنِس ی شود، به درجه ایقلم خشک م

  . افته و نقش زدهي یتجل

 پنج یِ م فراسوي توانینم. مينيآفريل و ماندگار بي اصیم نقشي توانی، نمی مادیِ ِن زندگيم و تابِع قواني در ذھن ھستیوقت

 ی خوش خطیدِن ما در دسِت زندگي غلطۀنحو.  کندیم مينوِع بودِن ما، مرحله و مداِر بودِن ما را قلم ترس. ميحس برو

  .  کندین ميي اثر را تعیخطا بد ي

  ". رقم بخورد " ن ھا يم، بھتري دھیم و صبر، اجازه ميدر تسل

*  

  .  ترجمه شدهی آن به فارسیتِر عربي خوانم که تیتان مي را برای از مثنویقسمت

  

  ٣١٣١ تيب پنجم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 و یخشک شد قلم که سپاسگزار. ستي، برابر نی و دزدی درستکار،انيق خشک شد قلم که طاعت و عصيبه تحق

  .اوند پاداش نکوکاران را تباه نسازدخشک شد قلم که ھمانا خد. ستي برابر نیناسپاس

  .ديا ناسپاس ھستيد و يا سپاسگزارين لحظه شما يدر ا

   .سدي نویگر مي دیم نوعيسد و اگر سپاسگزار باشي نویک نوع ميم، قلم ين لحظه، ناسپاس باشياگر در ا یعني

  ). قرآن استیۀآ(. خشک شد قلم که ھمانا خداوند پاداش نکوکاران را تباه نسازد

   :ارانه درد بِکَِشد، بداندي و صبر کند و اگر دردناک است، ھشین لحظه آشتيم بماند، با ايم شود و تسلي تسلیگر کسا

 ید، ُترمز ميل را داري قصد نگه داشتِن اتومبیوقت.  رودیلومتر جلو مي با سرعِت صد کیلي، در اتومبيی، گویمِن ذھن

  .  شودیمتوقف م" ل کام/ي دورتر اتومبیکم. ستدي ایدرجا نم.  زمان دارداز بهيل ني توقِف کامل، اتومبید، اما برايکن

   :ديد متعھد باشيز بايشما ن

 فرم لحظه را یعني مانم، ی با لحظه می و متعھد به آشتین لحظه آشتي دھم، ای را انجام میقانون تعھد و ھماھنگ -

  .نکار متعھدميقبول دارم و به ا

ت يک ھم ھوي اندازم، یندازم، مي را بید دردي شوم که بایک دفعه متوجه مينم، اگر  کیت مي قانون جبران را رعا-

ده، يرون کشي، مرکِزدلم شده، آن را از دلم بیروني بیده اي ِکَشم، پدیرون ميت ام را از آن بيندازم، ھويد بي را بایشدگ

  . اندازمیدور م

  ). از قانون جبران ھستندینھا موارد و ترجمانيا(. نکار نزد خدا پاداش دارديا.  کنمیتعھدم را حفظ م -

*  

   :تان خواندمي بود که برایِل ھمان عبارِت عربي خوانم که تأوی را می از مثنویقسمت

  ل َقْد َجفC اْلَقلَمين تأويچن ھم
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  ست بر شغل اََھمضَ يحرھر تَ بَ 

 مھم یان به کاريختن آدمي انگیبرا حضرت حق، ی، متراِدِف مقدر شدِن امور از سو"خشک شد قلم " ِل ين، تأويھمچن

  . تر است

  . ق خشک شديجف القلم، به تحق

  .  مقدر شد=قلم 

   . مقدر شد، ثبت شد=خشک شد قلم 

  .ستي، برابر نی با دزدیان، درستکاري طاعت، عص.ستي برابر نی و ناسپاسیسپاسگزار

ست پس روا ي عمل صالح با عمل طالح برابر ن. ھمانا خداوند پاداش نکو کاران را تباه نسازد: مقدر شد=خشک شد قلم 

  . و ت�ش را وانھدید و سعيست که انسان بر جبر تمسک جوين

  . دارديیرون، چه معناين عبارت، در بي ست که این معنير، به ايه تفسي شبیل، عبارتيتأو

   :دي کنیل ميات مو�نا را تأويشما ھم اب

   دارند؟ یاربُرد اند و چه کیرون به چه معنيات در بين ابي ا-

   من دارند؟ی به زندگیست؟ چه ربطيات چين ابي استنباِط من از ا-

�   :ميي گوی از مواقع میليخ" مث

  . ، فھِم خود استیمنظورش از شب، ذھن است و منظورش از روز، روشن شدِن مسائل و شناخت و فھِم زندگ

 برخورِد ما ۀ، نحو)گري دیزي بعد چۀسد و لحظي نوی میزي لحظه چنياست، اي نقش قلم پو:ميگفت(ا خشک شد قلم ي نوشت قلم، یِ معن

 کند، یو قلم ھر لحظه َحک م.  کندیر مي بندد، ھمان را تصویم، قلم ھمان را نقش ميھمانگونه که ھست. با لحظه ست

  .سدي نوی کند، میثبت و ضبط م

ل به ي شود و تمای ھر چه که نوشته شده ھمان میعني.  از آدم ھا معتقدند که سرنوشت ما از قبل نوشته شدهی عده ای ول

  .  کنندیدا مي پی تفاوتیا بي ی و ِرخوت و راحت طلبیتنبل

 شما ۀنديآ.  شودی شما، ساخته و پرداخته میِ اريرون ھر لحظه بنا بر ھشي بیِ ايقت است که دنين حقين درست عکِس ايا

  . ن لحظه داردي شما در ایِ اريزاِن ھشي به میبستگ

 از فکر و عمِل شما ی و شعور و عظمِت زندگینندگيد؟ چه اندازه ِخَرد و آفريارين لحظه، به حضور ھُشيازه در اچه اند

  .      شما نوشته نشدهیشانيدر پ.  سازدی شما را مۀندي شود؟ ھمان آیان ميب

. ل، ُمقََدر و نوشته شديأون تي، ان شغليمھمترختِن مردم بر يو برانگ) قيتشو(ض ي تحرین لحظه، براي که در ایو بدرست

  ن شغل کدام است؟يمھمتر

  . مي را برآورده کنی زندگيۀمنظور اولن شغل، آن است که ما يمھمتر

  . مي برويیکتاي، لطافت و یاري ھشیِ به فضا. مي، کوچ و به سمِت حضور بروی از مِن ذھنیعني

   :سد، پسي نویاقِت شما مي به لین لحظه، حاِل شما را بستگيچون اگر، َجَف القَلم، خدا، در ا

  . مي شویکيد با او يشتر، باياقِت بي لیبرا. ميق تر شويشتر، 4يد ھر چه بي با-
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ده ي دزدیِ اري ھش؟ميت ايم؟ ھر چه را که با آنھا ھم ھويده ايم و ھر چه را که از جھان دزديمان را باز کنيد دستھاي با-

  . ميندازي ب،را شده ب گذاشتهيو در ج

  .  چسبدیز نميچ چي به ھیاري ھش،ميھست یاريما ھش

  پس قلم بنوشت که ھر کار را

  ر و جزايق آن ھست تاثي4

  . متناسب با آن کار داردیجزان جھان، اثر و ي در ای ھر کار: نوشتیر الھيپس، قلم تقد

  دتي جف القلم کژ آیکژ رو

  دتي سعادت زای آریراست

  .  آوردیت مي برایک بختي، نی کنیاگر درستکار.  زندیج رقم م تو کی برایر الھي، قلم تقدیراھه بروياگر به ب

  .مي رسیم، به خدا نمييدروغ بگو" ، مث/مي و با توھم برویبا ناراست

اگر مِن . ميت برخوردار، به حضور زنده شويفي با کیم از زندگي توانیم، نمييدروغ بگو" م که اگر عمداي دانیما م

 در ذھِن مردم ی به راستیا حتي مان را به دروغ یِ ِر ذھنيم، تصوي کنی کوشش م"م و عمداي داریر ذھني و تصویذھن

  . مي رسیبه خدا نم. مي رویم، کج مي کنین راه ت/ش ميم و در ايبھتر کن

   .راست گفتن استالزاِم کج نرفتن، 

   :د متوجه باشديد باي گوی که دروغ میکس

ن نباشد، اما در در کوتاه مدت به ضررما ممکن است یاراست و نيی، دروغگوی جسمیِ ارينکِ ھشيدن، با عيدگرچه 

  .م خورديدراز مدت، طبِق قانوِن جبران، صدمه خواھ

  . خورد ی صدمه منم چون به منافِع ماين و کج نباشي دروغ،مييم دروغ نگوي توانیما نم: ندي گوی ھا میبعض

 بعد که صاحِب خانه و ھمسر و بچه شدم،  دھم،ی ادامه م حقه باز و زرنگیِ م را با مِن ذھنياساِس تماِم کارھا "فع/,, 

  !.. ,, گردمی برمیبه راست

  .ميي گویم، بعد از آن راست مي جمع کردیم و امواليدي که رسيیم، به جاي رویم و کج ميي گویتا چھل سال دروغ م

  . "نکار اشتباه ستيا" 

  .ميم درستش کني توانیگر نميد" م که بعداي کنی مینکه تا آنموقع آنچنان خرابکاري ایبرا

  ... دارد يی، درآمدھای و کژیم که زرنگي کنی، فکر می ما در دورانۀھم

 توان ی که نم شودیخراب مآنچنان کار "  بعدایولِب مان شود، ينص یموقت یا منافعيدرآمد ، یممکن است با کجرو

  .  جبران کردی و به سادگیبه راحت

  .  خود را بنا کنندیه، زندگين پايبر ا دينباجوانان توجه داشته باشند که 

رستگار .  به نفع مان استیليممکن است در کوتاه مدت به ضررمان باشد اما در دراز مدت خم، يدرستکار باشاگر 

     .مي شویم
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د درستکار يتا آنجا که مقدور است و توان داراگر دت، ي سعادت زای آریدت، راستي َجَف الَقَلم کژ آیکژ روخ/صه، 

  .دي آی متان، سعادت به سراغ ديشوھن خارج و از جنِس حضور ذا از يد، يوش

   :مييگر بگويکبار ديدر رابطه با شغِل اََھم، 

 با دردھا و یت شدگيم، از ھم ھوينده جمع و جور کنيست که خودمان را از گذشته و آين ني مھمتر از ایچ کاريھ

  .مييايه بن لحظيم و به ايزھا، بِکنيدن به چيباورھا و چسب

 ،مي کنی می مان را دستکاریِر ذھني تصو بھتر نشان دادِن خود در اذھاِن مردم،ی، برامي شویم، کج مي رویکژ ماگر 

ن ھا ي به بھتریم که دسترسيستيل است که متوجه نين دليم، به ايگران ھستيد دييت و احترام و تأياگر دنباِل کسِب محبوب

  :م، اگريندار یروکجھوده و ي بیِ به تق/ یازين. ميند جستجو کيگر باي دیرا در نقطه ا

، آرامش ميندا کي عمق پیوقت. ميدا کنيعمق پ. مياز جنِس لحظه شو و یمواز شده، یکي ین لحظه، با معشوِق ازليدر ا

  . م داشتي نخواھی به کژیازين. ميري گیم یزندگ، از یمنبِع اصلت را از ي و حِس امنیو شاد

   اْلَقلَم َجفC ی ُمدبریظلم آر

   َجفC اْلَقلَمی بر خوریعدل آر

وه ي، می کنی نوشته است و اگر دادگری الھرِ يتقدقلِم ن عمل و عکس العمل را ي، ای شوی، دچار بدبختیاگر ستم کن

  . رقم زده است،ی الھز قلمِ ين را ني ا،یکسب کن را یت الھي فضل و عنایِ ھا

د از ي توانیگر نميظلم، ظلم، ظلم، د.  کندی زند، ثبت می، رقم مسدي نوی را مین لحظه بدبختي ھم،د، قلمياگر ظلم کن

   .دي شویچاره ميد، بيرش در برويز

  . سدي نوی گذارد، ھمان را میھمان اََثر را مپس، قلم . دي خوری آن عدل را مۀويد، ميعدل کن

  چون بدزدد دست شد َجفC اْلَقلَم

  خورد باده مست شد َجفC اْلَقلَم

  .  رقم زده استیر الھين را قلم تقديا.  شودیدستش قطع مبه حکِم قانوِن شرع،  بدزدد، یزيچ یاگر کس

  .  رقم زده استیر الھيز تقدين را ني شود، ای شراب بنوشد، مست میاگر کس

  . ده ھاستي پدنِ ي بیِ  ضرور روابطِ انِ يا قضا و قدر، بيم، َل  القَ فَ  مقصود از جَ :نکهي برجسته اۀنکت

  .  عوامل و حوادث جھان استۀ ھمأءو قدر منش قضا یعني

را قضا و قدر ظھور يد خود از مظاھر قضا و قدر است، زي که بوجود آیده ايا ھر پدي شود، ی که منشأ اثریھر عامل

 بشر شناخته شده ین اسباب و علل، براي چه ا– داند یک رشته علل و اسباب خاص ميق ي را فقط از طریده ايھر پد

م بودن خداوند در ين با حکي شود و ای دچار ھرج و مرج مینصورت، نظام ھستير اي در غ–اشناخته باشد و چه ن

  .تناقض است

ق ين توفي و ايین کوشاي ا. شودیموفق م"  خواند، اگر در کار خود کوشا باشد طبعای که درس می دانش آموز:"مث/ 

  . ش آمده استيز به حکم قضا و قدر پينن ي قضا و قدر است و اگر کوشش نورزد و مردود گردد اۀدييزا
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ار ي بلکه ھر دو اخت،اند ار بودهي اختین سرنوشت ھر دو بيست که دانش آموز موفق و مردود در اي نین بدان معنيا

  . نبوده استی قضا و قدر و علل و اسباب آشکار و پنھان ھستۀري انتخاب آنان خارج از دایداشته اند ول

 يۀر ساي ست برخاست و به زیرانيوار مشرف بر ويد آن دي نشسته بود و چون دیواري ديۀ در سایچنانکه حضرت عل

   :؟ پاسخ دادیزي گری می الھیا از قضاي آ: سالم نشست به او گفتندیواريد

 ر پناهدَ ضا و قَ  از قَ یگري دنمودِ ر به دَ ضا و قَ  از مظاھر قَ ینمود از یعني.  "زمي گری خداوند به َقَدر او میاز قضا" 

  .  برمیم

 کنند که انسان یان مي بیر را به گونه ادَ ضا و قَ را آنان قَ يان فرق دارد، زي با برداشت جبریر الھين برداشت از تقديا

  . قدرت انتخاب دارند،ردَ ضا و قَ  قَ ۀري انسان ھا در داۀل ھمين تحليکن در اي ندارد، لیاريچ اختيھ

ن جھان بدزدد، ي از ایزي چیاري اگر ھش)ليبعنواِن تمث(. ديستش را ببرد دي با:دي گوی کند، قانون شرع می دزدیاگر کس

  .  کاِر دستش، َثَمر نداردۀجينت شود، یکار ميت شود، دستش بين جھان بچسبد و با آنھا ھم ھوي به دردھا و به ایعني

  .  شودیھر چه بکارد پوک م

د معادل آن را ي او شما بایِ ل ھاي و تمث با اشاراتی کند، ولی صحبت نمیمو4نا راجع به امور شرع. ل استينھا تأويا

 يیخداِت يو امن مست شد، آرامش ی شود، وقتیمو َمدُھوش بنوشد، مست را  ی زندگۀشراب، بادانسان، اگر . ديدا کنيپ

قلم  و  شودی می زندگسرشار از داده ھا و برکاتِ  ارتعاش کند، ذراِت وجودش يین آرامش خدايااگر  کند، یدا ميپ

  . سدي نوی م رامانھ

  ؟ روا باشد که حقیتو روا دار

  د از حکم َسَبق؟يچو معزول آ ھم

 و یر دایروا م و یر، معتقديي که به جبر و به نوشته شدِن سرنوشت و عدِم تواِن ما در تغیکس، ی جبریا تو ايآ

خداوند (نار ماَند؟  که در ازل صادر فرموده از فعل و عمل برکی که حضرت حق به خاطر حکم؟ز استيجا" اص/

  ).شاء استيَ  کند بل او فعاِل مای خود را مغلول و بسته نم،ھر گز بدست خود.  ستی ھستيۀن جاريع علل و اسباب و قوانيمافوق جم

 و ھر چه که گفته اند سرنوشت ما سرنوشت ما نوشته شده و ھر چه که در سرنوشِت ما نوشته شده :ندي گوی میعده ا

   .جاستيِش ما بھمان خواھد شد، کوش

  .غلط استطرِز تفکرو طرِز برداشت، ن يا

  سد و بعد نتواند آن را عوض کند؟ ي را بنویزي چیعني استعفا دھد؟ يی که خدا از مقاِم خدا؟یتو روا دار

   :دي آی به عقِل شما درست و سازگار مبرداشت،کدام 

  سد؟ ينو ی می خدا، زندگ،اقِت تانيزاِن لين لحظه، حاِل شما را به ميا -

   است؟   ھودهيبن سرنوشت ير ايي تغی برایاز اول نوشته شده و ھر کوشش و ت/شسرنوشِت ما  -

  درست است؟!. نکه از اول نوشته شدهي ای باشد؟  برایکيا کار خوب و ثواب انجام دادن، ھر دو يمرتکب گناه شدن 

   .نه
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 یم کند، ی ما، رفتار و اعماِل مان را، َحک میِ  سزاواراقت ويزاِن لي به میبستگلحظه به لحظه، " ، خدا، دائمایزندگ

  .نهست؟ ين یکي ، پاسخ،مي که انجام دھیھر کار. سدينو

  .  شود خدا از مقاِم خود استعفا دھدیشه ھست و نميھم،  در کاِر خوديیدخالِت خدا

دمان ي که مو4نا تأکی در موارد خود راین است که حداکثِر سعي ام،يانجام دھم ي توانی که ما میکارن، ين، برتريبھتر

   :مثل. ميبکار برکرده 

، شناخِت انتخاب ی عقِل مِن ذھنیِ م، صبر، سکوت، ساکت کردِن ذھن، شناخِت توھمات و نقص ھا و ضعف ھايتسل

   .) ستیمن مطرح است، خالدر آن  که ی ست، انتخابیھر انتخاِب من دار، مجاز( در ذھِن من دار ی مجازیِ ھا

  . مھم استیلي خيیشناسادرک و ن يا

م ي توانیم" بعدا.ار مھم استين موضوع بسي ا.ميگر عمل کني دیم، طوري کنی ممن، من، من، یليم خياگر متوجه شو

   :مي کنیمعذرت خواھ

  .  "ديريده بگيناد" ، کرده ام، لطفامن، من که يیجاھا" 

  !. ل ندارديِت اصي، وجود و ماھیمِن ذھن مي ست که بدانیمھم يین شناسايا. ستين طرِز برخورد کوچک شدن نيا

 يیشناسان يھمخوِد . ف استي مان ضعيیِ م، پس شناساي ِکشیم و خجالت مي شویاگر از معذرت خواستن، ناراحت م

  . ميريد اشتباِه مان را بپذيم، باي دھد که اگر اشتباه کردیبه ما نشان م

د يبام، ي شویحساس م، یارياست، بعنواِن ھشکار در  یمِن ذھن یِ پام که يمتوجه شدم و بعد ي کردمن، مناگر 

  .  نکندید مراقبش بود که خرابکاري که بایم، مثل بچه ايم، دنبالش کنيمواظبش باش

در کاِر ما و در ھمه ، Divin intervation)( یزدي اد و دخالتِ ي خدا استعفا نداده و شما ھم عزلش نکرده اد کهيآگاه باش" 

  . سدي نویاXن م. ت سیز، ھر لحظه، حتميچ

   :یعنيحکِم َسَبق، 

  .بله :ميم؟ جواب داده ايا از جنِس خدا ھستيده شده که آي پرسیاري از ما بعنوان ھش،یروز

  .ینه به ص/ِح مِن ذھن.  کندیح است م/ خواھد و صی که میم و خدا ھم ھر کاريما از جنس خدا ھست

  . سدي نوی، دِل ما، میزدين لحظه، قلِم ايا

ن يخشمگ. دي چسبیستند، نمي نیده ھا، که جديبه جھان و پد. دي کنیر مي، دِل خودتان را انعطاف پذیزدين قلِم اياشما 

 رندي گی مثِل خشم و ترس در مرکِز دِل شما قرار نميیجان ھايھ. دي شوینم

نصورت، ير ايدر غ. شده یزيکه سرنوشِت ما از قبل قالب رم، ي کنین فکر را نميم، اي داریک از ما روا نميچياXن ھ

 ما دخالت دارد، در توھم سد، در سرنوشتِ ي نوی که م، دِل ماست،ی زندگدست و قلمِ ن لحظه ي که امينفھم اگر یعني

  .ميھست

 را عزل یم خدا، زندگي توانی ما نم.سدي نویاقِت مان مي و لیستگيزان شاي، سرنوشِت ما را به مین لحظه، زندگيا

 ید؟ مي کنیت ميا شما شکايآ.  کندی لحظه مخالفت مچرا؟ چون ھر لحظه، با اتفاقِ .  را کردهنکاري ایمِن ذھن .!ميکن

  !.  ت عزل شود؟ييد که خدا، از خداي داریروا م. ت و رنجش، عزِل خداستيشکا د؟يرنج
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  که ز دست من برون رفتست کار

  ن مزاريا چندين ميش من چنديپ

  زمامِ راي، ز مکنیزار التماس و دعا و ن ھمه به درگاھم تضرع وي و ااي بنده نزد من مَ ی ا:ديبگوسزاوار است که 

  !.؟ از دستم رھا شده جھان، از جمله تو،امورِ 

  !.سرنوشت شما را نوشتم و تمام شد. ديم نشومگر مزاحيم، د تان نوشتیشاني پیِ که سرنوشت شما را رومن 

  .ستين نيالبته که چن

  . بلکه قانون مزرعه ست

ق يد، روز به روز، 4ي بری بکار ميیم و صبر و قانوِن جبران و قانوِن تعھد و شناساي تان را در تسلیعشما حداکثِر س

  . شودید که دِل تان ساده تر مي شویشتر متوجه ميروز به روز ب. دي شویتر و سزاوارتر م

  . دي اندازی میکي یکي، ديزان کرده اي شود، ھر آنچه را که به خود آویَسُبک تر م

   آن بود َجفC اْلَقلَمیمعنبلک 

  ش من عدل و ستميکسان پيست ين

  .ستيکسان ني من ن است که عدل و ظلم در نزدِ ي ا،ی الھرِ يتقد  قلمِ رقم زدنِ َجفC اْلَقلَم، ِش من، منظور از ي پ،بلکه

  ).دي گویخدا م( 

  ر و شريان خيفرق بنھادم م

  فرق بنھادم ز بد ھم از بتر

  .ان بد و بدتر ھم فرق گذاشته امي فرق نھاده ام، بلکه م،ی و خوبی، بدر و َشري خانِ ي، نه تنھا م)خداوند(من 

  . گذارمی، فرق م دھدیدارد و کاِر َشر انجام ممن  که ی کند و کسیک مي که حضور دارد و کاِر نیکسِن يب

  .  گذارمین ھم فرق مين اي کند، بیا بِد خود را بھتر مي کند، ی ھم بد و بدتر میاگر کس

  .  دھدید ميبه ما ام. ن لحظه، اوضاع حساس استيد که چقدر در ايني بیم

 با یدوست و ی با زندگی و دوستم استي تسلی با زندگیھمکارم، ي کنی ھمکاریم و با زندگيم کوشش کني توانیم

  . ن لحظه ستياتفاِق ا

  .ميق تر شويم و بھتر و 4ي کنیم ھمکاري توانیم

  ب ادی گر در تو افزونیا ذره

  ارت بداند فضل ربيباشد از 

  قدر آن ذره ترا افزون دھد

  رون نھدي قدم بیذره چون کوھ

  .  آوردی تو را به حساب ملتِ ي آن فض،ش از ھمنوع ات ادب باشد، خداوند به فضل خودي بیاگر در وجود تو ذره ا

 ی شود و سراِغ تو می می کوھۀ اندازبهذره،  پاداِش آن ی دھد و حتی به تو میشتريلت، پاداِش بيزاِن آن ذّره فضيبه م

  ).  کندیدا ميدر برابرت تجسم پ(د يآ
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 و یت شدگي ھم ھو انداختنِ ني، امي اندازی خود را میت شدگيم، اگر ھم ھوي کنیم کار مياگر ما در جھِت صبر و تسل

  ).  آمدهیشناس قدریِ  جاھا به معنیلين ادب خيا(م، ي کنی می را قدر شناسختشنا و یدرک و فھم و آگاھن يا

  :دي گویدر دفتر اول ھم م.  از قانوِن جبران استیجنبه ا، یسپاسگزار، یقدر شناس

 ديرس یده از آسمان در ميما

 ديگفت و شن یع و بي و بیشر  یب

  چند کسیان قوم موسيدرم

  ر و عدسيادب گفتند کو س یب

 منقطع شد خوان و نان از آسمان

 مان ل و داسيماند رنج زرع و ب

  ر و عدس کو؟ ين غذاھا پس سيِن اي در ب: گفتندی ادب از قوِم موسید، چند بي رسی خوشمزه از آسمان میِ اغذاھ

  ).حرص زدند(. مي خواھیشتر ميب. مي خواھیر و عدس، ميما س

  . ت کردندي و شکای ُشکر کنند، ناسپاس، نعمات، موھبت ھا، و از آن غذاھایزدي آنکه از توجه ایِ  بجایعني

  .ديندازيل را بکار بيد و داس و بيد رنج بکشي برو:ده از آسمان قطع شدي مان،يبنابرا

   :مي شویل ميم و به ھمان تبدي ھستیزدي ایِ ارينکه از جنِس ھشيابخاطر به ھرحال، 

 خود یدن به جوھر وجودي بخشی تعالی را برای از زندگیتي و ھر وضعمي کنیم یقدرشناس ،ی سپاسگزاریاز زندگ

   .مي کنیل ميتبد

   .مي شوی قانوِن جبران، را شامل میعني، فضِل خدال شود، ي حضور تبدیِ اري، به ھشیمن داِر ذھن یِ اريھشاگر در ما 

 حضور، ما را در یِ اري به ھشی ذھنی جسمیِ اريِل ھشي تبدی، عدم ت/ش برای و ناسپاسی ست که ناُشکرین در حاليا

  .  داردی من مقطع از ُرشد و تکامل، در زحمت و درد، نگهيھم

 ست که از وجود يیآنجا. ستي نیافتنيست، با ک/م، ذھن، دست ي نی ذھنی جسمیِ اريُشکوه و ج/ِل انسان، در ھش

  .ِت با شکل، آزاد شدهيداشتن، از ھو

  ش تخت اوي که به پیپادشاھ

  جو ن و ظلميفرق نبود از ام

  م رد1 اويلرزد ز ب یآنک م

  زند در َجد1 او یوانک طعنه م

  ک باشد َبرشيبود ھر دو فرق ن

  ره بر سرشيشاه نبود خاک ت

نکه از ترِس غضِب شاه در آ نباشد، ی درستکار و ستمکار فرقنِ ي، بشگاه اوي که در پیبه عنوان مثال، پادشاھ

 با ھم نداشته باشند و ھر دو در ی کند، فرقی زند و بدان اعتنا نمی که به عظمت او طعنه می لرزد و کسیشگاھش ميپ

  . اه بر سرش باديست، خاک سي نیشاھسزاواِر ، آن شاه، باشندکسان ي نظرش
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  . پادشاه، خداست

ن ي بدرمحضرش که یاما پادشاھ.  شودی شما به خدا میِ کي، سبِب نزدیم و سپاسگزاريتسلو ک ذره، توجه ي یحت

، فرق نباشد، سزاواِر است و ناخالص ناراستنا صادق و  که یکسبا ، و وفادار و قابِل اعتماد استن ي که امیکس

  .ستي نیپادشاھ

  .)َجَف القلم (.دييد دروغ بگوي توانیشما که نم

  .  " ام دروغ گفته امیسه بار در زندگ"  : نوشته بود، خواندمیدر احوا4ت گاند

  . زده بودندی که چه لطماتد کرده بوديسه بار آن را ھم ق

  . داندیم؟ ھر کس خود ميي گویم چقدر دروغ مينيما بب

 که به ی زند، با آن کسینکه پادشاه او را رد کند، لب به دروغ نميِش تخِت خدا، تخِت پادشاه، از ترس اي که پیکس

  .ستندي نیکي زند، یج/ل و ُشکوِه شاه، طعنه م

، نيي اش پایِت زندگيفي، ک)َجَف الَقَلم(د، راِه کج برود ي داند که اگر دروغ بگوید، مي گویک کلمه دروغ نمي که یکس

     :دي گوی میمِن ذھن که مثِل ی کند، و آن کسیدرونش آشفته، شاِه جھان او را رد م

  ... ترسم، غصه دارم، ینه دارم، مي، کدميرنج کنم، یت ميشکا. ست به ما داده اند؟ من قبول ندارمين چيا,, 

 ی که غصه دارد، میکس  زند؟ی حرف را منيچرا ا. مان نداردين و اي ترسد، دی که غصه دارد و می ھر کس:دي گویم"حايقرآن صر(

   .)مان ندارديا" ترسد، واقعا

 ھا و م/مت و یت شدگيِق ھم ھوي کند، از طری که حمل میِق غم و غصه اياز طر" ، عم/یماني این شخِص بيچن

، ) زندیل ميتمث( زند یبه ُشکوه و ج/ِل شاه طعنه م ...گران و ير و َتَمسُخِر دي و تحقيیبجوي و عیتيِشکِوه و نارضا

   !!!.؟ن دو فرق نگذاردين اياگر شاه، ب

 شود که وضِع آن مملکت چگونه خواھد ی باشد، معلوم میکي او ی برایظلم و راست"  واقعاو باشد یمملکتاگر شاِه 

  .بود، و سرانجاِم آن شاه چه خواھد شد

  .  آوردیه حساب من حرکِت شما را بيکوچکتر. ستينطور ني، ایزندگسلطاِن اما شاِه جھان، 

  :ن است کهيد بخاطر سپرد ايبانجا ي در ایمطلبن يمھمتر

   .ی شود به آنچه سزاوارش ھستین لحظه ُخشک مي ا،یقلِم زندگ

به . یسته و ناسزاواري، ناشایزه کنيھر چه ست.  شودین ميي حضور تو تعیِ اري ھشۀ تو به اندازیِ  و سزاواریستگيشا

  . ! ,,ی دانینم. ی فھمیتو نم,,  :ی زنیه مج/ل و ُشکوِه شاِه جھان، طعن

  . ردي گیکسان نمي را یگريدپادشاه ھم، تو و 

 راه را بسته، ، زندی طعنه م، کندیزه مي ست: که اوندي بی و مآمده یکيسراغ . ان کندي خواھد خودش را بی، میزندگ

 گذارد و ی احترام میزديُشکوِه ا گذاشته و منتظر است و به ج/ل و زکه درب را با ی، کس رودیم یگريدسراغ 

 حواس اش به خودش است که ۀبه خودش نظر دارد، ھم. ستيحسود ن. نه ندارديک. ت و رنجش ندارديشکا. م استيتسل

 مِن خود تابِع  آورد و در عملیف شده و آن را به حساب نمي اش نسبت به خود ضعیِر ذھنين نباشد، تصويدروغ
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به خدا ، در واقع، ستي خود در اذھاِن مردم نیِر ذھنيبا تر نشان دادن تصوي مردم و زد گرفتن ازيي و دنبال تأست،ين

  . کندیند و بروند، بر آنھا توجه و تمرکز نمياي دھد امواِج آرزوھا بیاجازه م. ستيجه ھا نينگراِن نت.  زندیطعنه نم

  .ان جمع باشد حواِس ت.ن لحظه ستيمربوط به ا. ن عبارِت َجَف الَقلَم درست استيبنابرا

   گر جھد تو افزون بودیا ذره

   خدا موزون بودیدر ترازو

.  شودی وزن می عدل و احسان الھیِ  و ت/ش تو افزوده شود، آن ذره در ترازوی بر سعیِق حق، ذره اياگر در طر

  :پس.  نشودماليپان جھان ولو اندک ي در ایريچ عمِل خيکوکاران را تباه نسازد، ھيخداوند پاداِش ن. دي آیبه حساب م

  .  کندی را وزن مآن خدا یِ شتر شود، ترازوي بیماگر کوشِش تو ک

  . شودیده و وزن ميده، شنيم و صبر، ديرش و تسلي در جھِت پذین حرکتيکوچکتر

  ین شاھان ھماره جان کنيش ايپ

  یشان ز َغدر و روشنيخبر ا یب

  د تراي که بد گویگفِت َغّماز

  ع آرد خدمتت را سالھايضا

  ريعست و بصي که سمیشاھش يپ

  ريگ یگفِت َغّمازان نباشد جا

 و انتيخکه از ي، در حالی کنی و ت/ش می کنی جان میوي تو نزد شاھان دن: زندی را مثال می معمولھانِ شا

  .ندخود ھست یويرا فقط به فکر لذات دني ست، زیکيکار، انت ي آنان امانت دار و خی برایعني. خبرند یب یدرستکار

  .مي کنیسه مي، با خدا مقای را با زندگین جھاني ایِ مثال ھا" م، معمو4ي کنیون با ذھن کار مالبته چ

 یص نمي اط/ع ھستند و تشخی مردم بۀلي و حید چون آنھا از روشنيشه جان بِکني، اگر ھمی معمولیِ ن شاه ھايِش ايپ

تماِم اعماِل ، )نيسخن چک ي(ماز غَ ک ي يیبا بدگوست، ي صادق نی صادق است و چه کسی دانند چه کسیھند و نم

ن و قدرتمندان ين بودن س/طي دھن بیِ ژگيو( .ن بَِبَردياز بممکن است تو را بدون محاکمه  یرد، حتي گیده ميخوِب تو را ناد

   ). چاپلوس استیو پرورش عده ا

شاِه جھان، به احواِل (گذارد  ی نمیريچ تأثينان ھيناست، سخنان سخن چي که شنوا و بی ھستشگاِه شاِه جھانِ ياما در پ

 ی فوق افرادۀفي کنند بر عکِس طایقت سلوک مي که بر حسب واقع در راه حقیکام/ن. بندگانش داناست و از آشکار و نھان با خبر است

  ).ش و با وقارنديژرف اند

  .ري گیشد جاناست گفِت غمازان نباي و ب که شنوایش شاھيپ. سه نکنياما آن شاه را شما، با شاِه جھان مقا

   ھستند؟ینان چه کسانيد سخن چينيد ببيحا4 با.  نداردینان اثريصحبِت سخن چ

 یا ما را به دست انداز مي کنند یف مي را تحرحات و رھنمودھايموضوعات و توضن ي ھستند که اینان کسانيسخن چ

قِت خود را به يکه حقعارفان را گريدآثاِر ا يم يمو4نا بخوانآثاِر م که اگر يفکر کرد ن است کهي ھمی برا.اندازند

ما بطور خاص، مو4نا را مورد (. ميري خود بکار گیِ ن رھنمودھا را در زندگيم اي توانیمم، يمطالعه کنت رسانده اند، يواقع

  ). مي خود قرار داده ایِ  راھنمایِ تابلومطالعه و 
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 ی ما برمیِ  دھد و بسویان به آنھا گوش نم جھیِ خدا.  روندی جھان میِ ِش خداي پ خود،یِ ، با َمکرھان غمازانيا

د، از ھمان ابتدا معلوم است يخود کوشش نکنيند که بي گویم.  دھندیح مي توضین َجَف الَقلَم را بد جوريبعد ا. گردند

  !. نوشته شدهچه سرنوشِت ما درکه 

  س شوندِي جمله َغّمازان ازو آ

  ند بنديند و افزاي ما آیسو

  ماش يند شه را پيبس جفا گو

  که برو َجفC اْلَقلَم کم کن وفا

   آن بودی َجفC اْلَقلَم کیمعن

  کسان بود؟يکه جفاھا با وفا 

   .ندي آینزد ما مت، ي به اصط/ح ھدایبا پند و اندرِز فراوان، برا خرد، ی رونِق آنان را نمی بی، کا4یقيچون شاِه حق

  . کنندین ميما تلقز خود را در قالب پند و اندرز به ي سخناِن فتنه انگیعني

ھر چه من را يز.  شوندید مينا، نا امي شنوا و بی، از خداین شاِه جھاني، از چنی ذھنیِ  من ھاۀنان، ھمي سخن چۀھم

  .  شنودی شان را نمیِ ند، خدا حرف ھاي بگوی ذھنیِ ھا

د، چون خدا ي بھا ندھید، به مِن ذھنيد، نرنجيت نکنيخودتان را اذ. ديخود ناله نکنيد، بي داریپس شما اگر مِن ذھن

 یيار بدگوي بساو و از آمده ، مردمش مايپ از شاِه جھان، یدي بعد از ناام،ی معنویِ  ذھنیِ  من ھاني ا. دھدی نمیتوجھ

   : کنندیم

ش رقم زده يز را از پي او ھمه چرِ ي تقد قلمِ .دي شویمِن ذھند، از جنِس يد، به او جفا کنيدھن نشان یرنقدر وفادايبه شاه ا

  . سرنوشت ُمَقَدر شده.  کندی نمیچه وفا و چه جفا کردن فرق. ديوفا کم کن.  تان نوشتهیشانيو بر پ

 یم، ھمه را او، شاه، کرده و انجام ميي گویم، اگر دروغ مي کنیم، اگر کاِر درست مي کنیم، ظلم مي کنیاگر جفا م

ن ينقدر در جھت طاعت او کوشش و جوشش داشت چون ايد اينبا. ستي نیاريچ اختي را ھی دھد و آدمیرخ م"  امور جبراۀھم(. دھد

  .)ان زده شدهين حرف از قول جبريا.  حاصل استیکارھا ب

  نطور است؟ يا ھميآ

  . "ست اتفکر غلطشه و ياندن طرز ي ا.نه "

 خواھد یکه خودش را م. ِر سوال بردِن شعوِر خداستيز.  ماستیِ اريت و ھشييِر سوال بردِن شعوِر خدايدر واقع ز 

  .  به آن سمت استی زندگیاز ذھن رھا کند و ضرباِن تکامل

  .ن جھان استي در ایارير و مانِع ھشي گۀن مرحليذھن آخر

 یط، ذھن به انسانبه انسان و از  وانيحاز ، واني به حنباتاز  ، به نباتجماد را از ی، خدا، راِه طو4نیاري ھشیعني

  . رون بِکَِشديبا، ياز زھداِن ذھن، از زھداِن دن را یارين ھشي خواھد ایحال م. کرده

 یتي مسئولیو ما را به ب.  دھندینان مي انسان، اطم سرنوشتِ یُمَقَدر و مشخص و نوشته شِدگبه .  گذارندیغمازان، نم

   . کنندیب مي، ترغی گری و 4بالی تفاوتیو ب
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  کسان است؟ي ی با وفاداریانت کاري ست که خین معني به ای کیت الھي رقم خوردن امور با قلم قدرت و مشیمعن

  . مي چرِخ خود نگذاریِ  چوب 4،ميدار شويار و بي ھشم،يمسئولما، بعنواِن انسان، . نه

  .ميجاد نکنيِر ُرشد و تکامِل خود مانع ايدر مس

  . ستيکسان نيفا با وفا ج

  د؟ ي داریصيد؟ چه تشخي کنی، چه فکر مین لحظه بعنواِن شعوِر زندگيشما ا

نده را ھم ينده و آيت و توھم و مجاز و گذشته و آيا منيم ي بروی زندگیِ د به سويا بايم، آي ھستیما از جنِس زندگا يآ

 ینده کسيد در آي من ھم بای تو پدِر مرا کشت: ھایت شدگيو و ھم ھینه ورزي کو یيانتقام جوم و به ينيببامتداِد گذشته 

  ؟ مي را ادامه بدھ...و بُکَشم، را را از شما 

  م؟ي، شو کندیو خلق مسد ي نویو ھر لحظه مسد ي نوین لحظه مياکه  ی قلِم زندگمِ يار، تسلي، ھشا نهي

زاِن ي به مینده، بستگي شما در آی زندگیِ ھا  ساختار. کندین لحظه خلق مي ایِ اريزاِن ھشينده را ميِت آيفيزاِن کيم

  . ,,نده امتداِد گذشته ستيآ,,  :ندي گوی می ذھنیِ ا آنچه من ھاين درست است يا. ن لحظه داردي شما در ایِ اريھش

  .ستيکسان ني جفا، با وفا .ستينده، امتداِد گذشته ني آ.دي کنیباور نم را ی مِن ذھنیِ گفته ھاشما البته، 

.  باشندیکي توانند یم، نميزه و جفا کنيم و با لحظه ستيا از آن دور شويم يِت خود آگاه و وفادار باشييخدابه اصل و به 

  .ميندازيگر بي دیم به گردِن کسي توانی اعماِل مان را نمۀجيم، نتيم و مسئولي آزاد دارۀما اراد

  بل جفا را ھم جفا َجفC اْلَقلَم

  وآن وفا را ھم وفا َجفC اْلَقلَم

  . که جفا در مقابل جفاست، وفا در مقابل وفا ر کردهدَ قَ  مُ یت الھي قدرت و مشلمِ ق

  .خود را داردمعادِل ز، عکس العمِل ي ولو کوچک و ناچینش، ھر عملي آفرۀ و در محکمی در نظاِم ھستیعني

  . آورد یج خوب بدو روي کند، نتای گردد، ھر که خوبی کند، بازتاِب آن عمل به خودش باز میھر که بد

  .ديکرده ا یبدد به خود ي کنید و اگر بدي کرده ایکيد بر خود ني کنی اگر نکوکار: از قرآن آمدهیه ايدر آ

  .نديگو" کارما"ھندوھا بدان .  مذاھب قائلندۀمکافات عمل را ھم

  .ندي بیند و وفا، وفا مي بی جفا، جفا م:َجَف الَقلَم نوشتپس، 

  ديم اُ ک کو َفرِ يعفو باشد ل

  د؟ي روسپید بنده ز تقوکه بو

  رددزد را گر عفو باشد جان بَ 

  ر و خازن مخزن شود؟ي وزیک

 بسا بدکاران ی کند ای اگر خداوند بر نکوکاران احسان م:پرسد یان مي از جبریکي ست که یت، پاسخ به سوالين بيا

  ؟  داردیر چه لزومي ست؟ ت/ش در راِه خی نگرانیِ ز مورد عفو قرار دھد، پس چه جايرا ن

  د؟يد از آب درآي رو سفیزگاري پرھببِ س که بنده به یديم اُ کوهِ البته که عفو ھم در کار است اما کو آن شُ 
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 به مقام وزارت و خزانه گريد ،دزدا رد، ام بَ یرد، تنھا جاِن سالم بدر مي اگر دزد مورد عفو قرار گ:به عنواِن مثال

  ؟  رسدیم یدار

د و لحظه به لحظه، يندازيد بيده ايرا که چسب یزيد، تا آن چي ِکشید و جفا مي کنید، صبر مي شویم ميشما که اXن تسل

  . زدي انگی، بر میزگاري، بناِم پرھیيباي خاص و زیدي، ُشکوه و امديک شويکه به حضور نزدد يمراقب

د ي با،یيت ھايخ/ق ۀ و ارائحضور یِ اريزنده شدن به ھشقبل از نکه يعبارت است از ا ساده ی ھم به معنیارگزيپرھ

  . ميد انجام دھي از کارھا را نبایلي خ.ميز کني کارھا، پرھیلياز خ

 - یفکر، ی جسم- یکيزيُبعِد ف سه درن جھان، ي ایِ ده ھايت شدن با فُرم ھا و پدي ھم ھو:دي شناسیمآنھا را شما 

   .ميز کنيپرھ،  دردھایعني آنھا، ۀِج حاصل از ھمي، و نتا... حرص و شھوت و ترس و - یجاني، ھیباور

  .ديز کنيپرھ = یتقو

  !. شود، کجایده مي بخشی که بعد از دزدیآن دزد و ،!دوار است، کجايو ام َخَرد یرا به جان مز يپرھکه رنِج  یکس

  ابد؟ي ی راه میزدي اۀ به خزانیوسته کار نکند، کي پیاگر کس.  کنندی نمیخزانه دارده شده را مسئوِل يدزِد بخش

  ). کندیف مي را توصی ذھنیِ اشتباِه من ھا( رود؟ ی به آن فضا میک

  .ديشما آن راه را نرو

  اي بیِن رّبانيُن الدّ ي اَمیا

  کز امانت ُرست ھر تاج و لِوا

  .دا شده استي پیمانت دارمانت و اَ  از اَ ،تي و4رچمِ پ ، دولتا که ھر تاجِ ي، بین الھين الدي امیا

  .ن امانت را نگھداريا. دِن خداي دیعني ،نيد). مين ھستيِن ديمه اَمما ھ(. نين الدي ام:، خطاب به مارو به ھمه

  ماِن مني تو ایِ  رویِن من     ويدِن تو دي دیا

   .را حفظ کنو وفا ن امانت ي ا،ت بودنيي، از جنِس خدای ھستیاريتو که از جنِس ھش

  . د نکنيتقل.  از آدم ھا نرویدنباِل بعض،  با جھانیت شدگيدنبال ھم ھو

  ن شوديسلطان گر برو خاپور 

  ن شوديآن سرش از تن بدان با

  . ميشاِه ما خداست و ما پسرش ھست.  کنندیپسِر پادشاه اگر به او خائن شود، سرش را از تن جدا م

  !. را گذاشته اندی، َسِر حضور را از ما برداشته و َسِر مِن ذھنیم، َسِر اصليخائن شدبه او چون 

  . مي ِکشی با جھان دست میت شدگياز ھم ھو. مي کنیت وفا ميين، خدام به اصِل ماياگر خائن نباش

  . !ميزھا ع/قه منديچقدر ما به چ. مي کنیدا مي و شناخت پیزھا، آگاھياِدمان به جھان و به چينسبت به اعت

  . ميده ايم و به آنھا چسبيل کرده ايانسان ھا را ھم به جسم تبد

  ).   ادياعت(.  تازدیبه بن بست، م توان آن را ناگھان متوقف کرد، ی که نمی سرعت با ووستهي پیِ  جسمیِ ارين ھشيا" اص/

   آرد وفایوز غ/م ھندو

  طاَل َبقا: زند یدولت او را م
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 به پادشاه وفا کند، بخت و اقبال یاِه ھندي اگر غ/ِم سیانت کند، که وضع اش معلوم است ولي به سلطان خیاگر پادشاھ

  . عمرت دراز بادقا، طاَل بَ  : زندیاد ميفر

ا در سطح ناِزِل جامعه ھستند، اما اگر به ي، دارند و ی، اجتماعینيست که آدم ھا مقاِم دين جھان، مھم ني در ایعني

  .  زندی او را رقم میکبختي، عمِر ھمراه با نیزديپادشاِه جھان وفادارند، پادشاِه جھان، ِخَرِد ا

  .یخوشبخت ز.  دھدیت، اتصال ميت و ازلي، ابدیاودانگ را به جی ست که وی ھمان رشته ایکبختين

  . ز و ھمه جا و در ھمه کس استيار شدن به شعوِر مستتر در ھمه چيت، آگاه و ھشي و موفقیخوشبخت

  . ديت و خوشبخت شدن ھستيد، در حاِل موفقي کنی فکر و عمل میزدي ایِ اريگاِه ھشين لحظه شما از پاياگر ا

 شما ی که درِب تواِن شگرف و خارق العاده را به رویيفضا. دي آین فضا، از 4مکان، م بخت، از آیعني یخوشبخت

  . کندیباز م

  !. دانندیداشتن ماد، ي بزرگ و مقام با4 و پوِل زۀ خانیِ را مساوت ي و موفقیمردم خوشبخت 

  .ستندي نی خوشبختی ول، باشدینھا ممکن است ماحصِل خوشبختي ا

 حضور یِ ن لحظه، از فضايا. دي کاری حضور میِ  از فضا،ن لحظهي ا:ن است که شمايا یقيت حقي و موفقیخوشبخت

  . دي کنیفکر و عمل م

  . و پر برکت بادی، عمرت طو4نطاَل َبقا.  اِر شماستي جھان، یِ کبختيدولت، ن

   سگ باوفاستیچه غ/م؟ ار بر در

  در دل سا4ر او را صد رضاست

  .ت استيھم با وفا باشد، در دِل صاحبش صد رضا خود دارد، اگر سگ یِ ست؟ جايغ/م چ

  ن چو سگ را بوسه بر پوزش دھديز

  روزش کند؟ي چه پیريگر بود ش

ن جھان َرسته، ياز ا" د، ھمان که کام/ير شوي زند، اگر شی او بوسه مۀ، صاحِب سگ، بر پوزیاگر بخاطِر وفادار

  !.دھد؟ نشان ی در درگاِه او وفاداریرياگر ش!. کند؟ید چه مينيبب

 و ین آگاھيا. ميِت مان، وفا کنييم به اصِل مان، به خداي توانیم، مي، اگر ھم در ذھن ھستی ما در ھر درجه ایعني

 یم، تمام آنچه را که مو4نا به ما آموزش مي ھستیاريجنِس ھشاز  ،ميستي نیمِن ذھنم که از جنِس يدا کنيشناخت را پ

 و درست و یجي راِه تدرن،ي و اميو آرام آرام از قفِس ذھن جدا و آزاد شوم يبه ذھن نرو. ميکن یت و عمليرعادھد، 

  .ست یخوب

   که خدمتھا کندیجز مگر دزد

  خ جفا را بر َکَنديِصدق او ب

 یِ ، به فضایاري ھشیِ  به فضای بخشند ولی دزد را م. َرھدی مبرد، فقط از عذاي گیدزد که مورد عفو قرار م

 یرب نمگر به مقام ُق ي دیممکن است او را ببخشند و رھا کنند ول.  شودیپادشاه جھان نمِن يام.  دھندی، راه نمیيکتاي
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 شود یگر دزد محسوب نميکوشد دت در راه حق بِ ي کند و با تمام جدی خود توبه م که از فعل بدِ یدزدالبته، . رسد

  . اندازدیانت را مي درخت جفا و خۀشيرا صدِق باطن اش ريز

ن راه سالھا کوشش يدر ا" واقعا و یش را خاليب ھاي جۀ کرده و ھمی که دزدی ایاريھش ،ندکه خدمت ھا کھم  یدزد

  ... کند، یو خدمت م

 را ین جھاني ایِ زھاير شده و چدَ کباره از راه ِب ين جھان آمده و ي، به ایاريما در مقاِم ھش. ميمنظور از دزد ما ھست

   .مي کنی ھم مانکار پنھان کرده و خودبرداشته و در 

  .ميل دھيم تا ھمه را تحوي خوریکتک م

  ... حاضر به خدمت ھم ھست،  و دھدیل ميتحوھمه را  کند و یقرار مده اِ ي که به آنچه دزدیدزد

ن از ذھن، ه شداز کندبعد د، ي کنی زندگیِ د که اXن اگر شروع به رفتن سوي کرده ایي در گذشته کارھا:دي دانیشما م

  .ما را رھا نخواھد کردش گذشته یِ دھاِج و مکافاِت عملکري نتایمدت

  .د صبر کرديبا. مينکار را بکنيد ايم که نبايديم، نفھمي درد انباشته کردیِ ما درد را رو" مث/

  ...، !دمي، رس!دمي رس: بزند تان گولِ ید مِن ذھنينگذار. دياستقامت بخرج داده و جلو برو. داشتد عجله ينبا

  ...، ! رودیش مي پی کارھا بخوبۀھم

اعمال، بر خود، ھر لحظه ناظر و حاضر بودن بر خود و بر لحظه و بر افکار و یِ کاِر رو. د تا آخر عمر ادامه داديبا

  .ادامه داردم، ين ھستي زمیِ تا رو

  .  ,,یدي، رسیدي رسید مي که بایتو به نقطه ا. ستيگر کافيد,,  :، پس از سه سالی ذھنیِ  از من ھایبعض

  .  رودی به محاق م شود وی ھم خاموش میمدت

  .  ماندی، م!دمي من رس:دنِ ي منتظِر فرصِت شنی در خاموشیگاھ

  .دينکار را نکنيشما ا. ردي گی را از َسر ماستيرد، دوباره ين عبارت را شنينکه ايھم

  . بردیجفا، ُبن دارد، کندِن آن وقت م. خ و ُبِن جفا را بِکَندين آدم، بي و صداقِت دزد، اینکه درستکاريمگر ا

   کو راست باختیزن ِل ره يچون ُفض

   توبه تاختیزانک َده َمرده به سو

  وآنچنان که ساحران فرعون را

  ه کردند از صبر و وفايرو س

  دست و پا دادند در ُجرم َقَود

   شودیآن به صد ساله عبادت ک

 توبه یِ  َده مرد، به سو معادلِ یيرويبا ن.  بود که با صداقت عمل کرد، توبه کرد و راست شدیل، راھزنيماننِد فُض

  .  بودی کرد، دزِد خاصی را رھا نمیِن جوانمرديي که راھزن بود، آیل، زمانيُفض. شتافت
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ِس يدر ابتدا، رئ.  دانندی مخراسان او را اھل ی او را اھل بخارا و بعضیبعض.  بودی قرن دوم ھجریِ از عرفا

 کردند و کاروان ھا را غارت ین ميابان ھا کميھا و باران خود در صحراياران بود و شب و روز با ياھزنان و عر

  . کردندیم

دستان و يبر زنان و کودکان و تھ" مث/.  و فتوت خارج نشدین جوانمرديي ھم از آی راھزنۀاما او در دور

در صفت .  گذاشتی می او باقیز براي را نی گرفت مقداری را می کرد و اگر ماِل کسیسالخوردگان حمله نم

افته بود که راھزنان در يش دريشاپي زر ھمراه داشت، پیسه ايان که کي از کاروانیکي او نوشته اند که یجوانمرد

م آن دارم که ي چون ب:به او گفت. ستيپنداشت که او از راھزنان ن. دياض را دي رفت و عین اند به گوشه ايکم

  .  سپارمی زر را به رسم امانت به تو مۀسين کي، اکنندراھزنان حمله 

  .برو آن را در آن کنج پنھان کن:  نشسته بود، به او گفتیمه اياض که جلو خيع

اض يان تاراج شد و بعد از آن مرد، نزد عي اموال کاروان.اران او قرار گرفتي بعد کاروان مورد ھجوم یلحظات

م جان خود کرد و يابتدا ب.  کندیم ميان آنان تقسيد که راھزنان ِگرِد او جمع شده اند و اموال مسروقه را ميبرگشت د

  . ل داديو تحوبه ا کم و کاست ی زرش را بۀسياض او را صدا زد و کيزد اما عيخواست بگر

م نقد از کاروان رَ ک دِ يم يم و نتوانستين ھمه جان کندي ما ا:ارانش از ماجرا با خبر شدند به او اعتراض کردندي یوقت

   ؟ی دھیم به او پس مرَ م و تو ھزار دِ يبدست آور

ز يحال که او به من اعتماد کرده من ن. انت کنمين مرد به من اعتماد کرد و من نخواستم به اعتماِد او خي ا:اض گفتيع

  .ن کار توبه دھدي مرا از ای روزکه کنم ی خود اعتماد میبه خدا

  

د به ي را تھدیمومن به موس فرعون ساحراِن یوقت(. اه کردندي خود، فرعون را رو سیچنانکه جادوگران با استقامت و وفادار

  ).مي روی پروردگارمان میِ  ما به سو:مان راسخ گفتنديع کرد، آنان با ايقتل فج

  .  خود را دادندیِ مرتکب شده بودند دست و پا) از نظر فرعون( که یرم جُ صاِص آن ساحران به ِق 

  د؟ ي به دست آ،بادتت و عِ  ممکن است که با صد سال طاعَ ین مقام کيا

  .ميمثِل او توبه کنم و يبَِبربکار  را تواِن َده َمردد معادِل يباما ھم 

   که در صبر و وفا، مثِل ساحراِن فرعون.مي برگردی زندگیِ رھا و به سو ھا را یت شدگي ھم ھو ورصتمام قوا، حِ با 

   : کردند گفتی فرعون به ساحران، آنانکه ِسحر م.ه کردنديروسمات و فرعون را 

  .  ُبرمی تان را میِ د، دست و پاياويمان بيد و به او اي بروی موسیِ اگر بسو

  .م، ِبُبري باک ندار:ساحران پاسخ دادند

  .ر افتادهيِت ما در ذھن گي اصل. ستیفرعون، مِن ذھن.  ستیِت ما، َرمِز زندگي اصلیر است، موسي اسیموس

   : به شما خواھد گفتید، مِن ذھني بروی زندگیِ د بسوياگر شما بخواھ

نکار را ي اXن ا... ، ی کنند، مشھور ھستیدت مييمردم تو را قبول دارند، تأ.  ستی تو در جھاِن مادیِ  و پا دستۀھم

  ...!.  مردم چه خواھند گفتیبکن
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   . کندیمغلوب م را، ی مِن ذھن،فرعوِن بزرگ حضور، با صبر و وفا، یِ اريھشاما 

 یوفا م حضور، یِ اريِت تان، به ھشيرسول است، به اصلده که لقِب حضرِت ي، به نوِر برگزیسي، به عیشما، به موس

  .دي کنی خود کار میِ د، روي کنیت/ش م. ديکن

  ... خواھد کرد، تاندي به قطع شدِن دست و پا، تھدفرعوند، ي حضور حرکت کنیِ نکه بسويھم

  !. ديري پذیم

  دوَ  شَ یعبادت کدست و پا دادند در ُجرم َقَود                             آن به صد ساله 

  .ب ندارديع. دي دھی به شما داده، مفرعون   را کهیيشما ھم دست و پا. فِر ُجرم، دست و پا را دادنديدر ک

  .  استليتبد یِ به معناد، ي بگذری فرعونیِ د از دست و پاياگر شما حاضر باش

  . حضوریِ اري به ھشی فرعونیِ اريِل ھشيتبد

  .  ستيسه ني، قابل مقایل شدگيضور، بدوِن تبد، بدوِن حیبا صد سال عبادِت مِن ذھن

  د؟ يا حضور داريد که در عبادت، آينيد ببين لحظه، شما باي ا: کندید ميمو4نا تأک

   کند؟ یحبت م صُ یگري با مِن د،یا مِن ذھني کند ی حضور با اصِل خود صحبت میِ اريا ھشيآ

   کنند؟یم؟ ساحران چه ميا ما از جنِس ساحران ھستيآ

 ۀخام و زند یِ م، انرژي آوریم، مسئله بوجود مي زنیرون، گره ميما ھم در جھاِن ب.  کنندی زنند، فوت میگره م

  .مثل ساحران، مي کنیجاد مي مسئله ا،مي کنی میه گذاري را در آن سرمایزندگ

  . ساحران، متوجه اشتباه خود شدند

  .ت، اصرار داش کردنیه گذاريسرما، م و مفرغ را در مفھویزندگو  ی مسئله ساز ویت شدگي ھم ھوبه فرعوناما،  

  .  بود و فرعونیمِن ذھن یِ  ھای رِد باز ساحران،پاسخِ 

  

   ". ده اميگر فھميمن د" 

  

  یا نجه سال خدمت کردهتو که پَ 

  ؟یا  به دست آوردهیدقن صِ ي چنیک

  ؟یافته اي دست ین صداقتي به چنی کیت و عبادت مشغول بوده ا که پنجاه سال به طاعَ یيتو

   : پرسدیمو4نا از ما م

  ... . م؟ ھر کس از خود ِبُپرَسديافته ايدست  ،ین ِصدقيچنبه ا يم، آيا ما که پنجاه سال، خدمت، عبادت کرده ايآ

  

*  

 


