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 ٩٨٧٢ شماره غزل شمس، نوايد ،یمولو

 
 یاش شمع نور جان، دل ھست چون پروانهيپ

  یادر شعاع شمع جانان، دل گرفته خانه

  یا، فتنهی، مست عشقیريرگي، شیسرفراز

  یاوانهي، نزد خود دیارينزد جانان ھوش

  یکر، شِ یي، تلخ روی، صلح جانیخشم شکل

  یاگانهيدم در جھان بي ندیشين خويمن بد

   شمعیند روينا، چون ببي عقل ببا ھزاران

  یاچد، درفتد مستانهي پیپر او در پا

   عشقیخرمن آتش، گرفته صحن صحراھا

  یامانهين و جان او پيگندم او آتش

  رد جمله عالم بر مثال کوه طورينور گ

  یاحجاب از حال دل افسانهیم بيگر بگو

  ی، جان پروری، دلبریا نگاريم يشمع گو

  یا، جانانهیافر، کی، سروقدیمحض روح

   کوبان مست واری، پایرمرديش تختش پيپ

  یا، فرزانهی، حاکمی علمیايک او دريل

  کيھا ولر دندانيدامن دانش گرفته ز

  یان عشق نامانده در او دندانهيکلبت

  ر در معشوق محوير واله، پيمن ز نور پ

  یا رو، من دوسر چون شانهیکينه يياو چو آ

  فير لطين پر گشتم در جمال و فر آيپ

  یامن چو پروانه در او او را به من پروانه

   به دانش اوستاد کائناتیآخر ا: گفتم

  یا، لطف کن کاشانهیيھاميدر ھنر اقل

  ن بسته چشمي دوربیم من تو را، ايگو: گفت

  یارانهي، پی، محکمیبشنو از من پند جان

  م و حکمت و فرھنگ مايدانش و دانا حک
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  یا، دردانهیلرخن تو در جمال گيغرقه ب

  یدم؟ آفت جان و دليچون نگه کردم چه د

  یاارانهي یياري مسلمانان، ز رحمت یا

  ن را برگشاي، آخر ایده گفتين ھمه پوشيا

  یااز حسودان غم مخور، تو شرح ده مردانه

   کز اوی، خداوندیزين تبريشمس حق و د

  یاشانهين پس مانده، اندر عشق او پيگشت ا

 
 ٩٢۴ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  رد ترا در ره گلويور حسد گ

  س را باشد ُغلويدر حسد ابل

  کو ز آدم ننگ دارد از حسد

  با سعادت جنگ دارد از حسد

  ستيتر در راه نن َصْعبي زیاَعْقبه

  ستي ُخُنک آنکش حسد ھمراه نیا

   حسد آمد، بدانن جسد، خانهٔ يا

  از حسد آلوده باشد خاندان

  کي حسد باشد ولگر جسد خانهٔ 

  کيا پاک کرد F نآن جسد ر

  ستيان پاکي بیتيَطھHرا بَ 

  ستيگنج نورست ار طلسمش خاک

  حسد مکر و حسدی بر بیچون کن

  ھا رسدياھيزان حسد دل را س

  ر پايخاک شو مردان حق را ز

  خاک بر سر کن حسد را ھمچو ما

  
  

  ۵٢١ يه بقره، سوره كريم، قرآن
  

   َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنJاِس َوأَْمًنا َواتJِخُذوا
   ِمْن َمَقاِم إِْبَراِھيَم ُمَصلًّى َوَعِھْدَنا إَِلىٰ 

 Hاِئفِينَ إِْبَراِھيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطھ Jَرا َبْيِتَي لِلط   
ُجودِ  Sِع الس Jك Sَواْلَعاِكِفيَن َوالر  
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  یفارس ترجمه
  
م ياز مقام ابراھ ]ن نعمتيبه شکرانه ا[م ويو حرم امن مردم گرداند  را بازگشتگاه] بهکع[ن خانه يآنگاه که ا) اد آريبه (و

 طواف کنندگان مسافر و یرا برا امم که خانهيل سفارش کرديم و اسماعيو به ابراھ ديريبرگ]  خودیبرا [یشگاھياين

  .ديزه گردانيرکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک مجاوران و

 
 یسيانگل ترجمه

 
 
Remember We made the House a place of assembly for men and a place of safety; and take ye the station 

of Abraham as a place of prayer; and We covenanted with Abraham and Isma'il, that they should sanctify 

My House for those who compass it round, or use it as a retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in 

prayer). 

 

 ٠۶٨٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 

 اختUف خلق از نام اوفتاد

  اد رفت آرام اوفتیچون بمعن

  
  ١٨۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  گر فھم کرده بود آن رای به نام دیکی ھر یمنازعت چھار کس جھت انگور ک

  
  ک ِدَرمي یچار کس را داد مرد

   دھمینگورن باي گفت ایکيآن 

  V: گر عرب ُبد گفتي دیکيآن 

   َدغایمن ِعَنب خواھم نه انگور ا

  ن َبُنميا:  بد و گفتی ترکیکيآن 

  خواھم ِعَنب خواھم اُُزمیمن نم

  ل راين قيا:  بگفتی رومیکيآن 

  ل رايم استافيترک کن خواھ

   شدندیدر تنازع، آن َنَفر جنگ

  که ز ِسّر نامھا غافل ُبدند

  یزدند از ابلھیمشت بر ھم م

  یپر بدند از جھل و از دانش تھ

   صد زبانیزي عزیصاحب سر
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   صلحشانی آنجا بدادیگر بد

  ک ِدَرمين ي او که من زیپس بگفت

  دھمیتان را م جملهیآرزو

   َدَغلید دل را بيچونک بسپار

  ن عمليکند چندین ِدَرمتان ميا

  شود چار اَْلمرادیک ِدَرمتان مي

   ز اتحادک،يشود یچار دشمن م

  کتان دھد جنگ و فراقيگفت ھر 

  گفت من آرد شما را اتفاق

  د اَْنِصتوايپس شما خاموش باش

  تا زبانتان من شوم در گفت و گو

  گر سخنتان در توافق ُموَثقه است

   نزاع و تفرقه استهٔ يدر اثر ما

   ندھد اثریتي عاریگرم

   دارد ھنریتي خاصیگرم

   ز آتش آنیسرکه را گر گرم کرد

   گمانید بي فزای سردیخورچون 

  ستيزي او دھلیزانک آن گرم

  ستيزيست و تيطبع اصلش سرد

   پسریبسته دوشاب اخيور بود 

  د در جگري فزای گرمیچون خور

  خ به ز اخUص ماي شیايپس ر

  ن از عمايرت باشد آن ويکز بص

  ت رسديخ جمعيث شياز حد

  تفرقه آرد َدِم اھل جسد

   حضرت بتاختیمان کز سويچون سل

  کو زبان جمله مرغان را شناخت

  
  

*  
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  : کنمیواِن شمِس موVنا شروع مي، از د٢٧٨٩ گنج حضور امروز را با غزِل ۀ برنام یبا سUم و احوالپرس

 
  ٩٨٧٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 یاش شمع نور جان، دل ھست چون پروانهيپ

  یادر شعاع شمع جانان، دل گرفته خانه

ِد يم و با دي ِکشی ناظر و تماشاگر، از ذھن عقب میاريک ھشيدر مقاِم ِف موVنا، ما ھم ين غزِل لطي ایدر بررس

  .مي کنی ناظِر حضور، به غزل نگاه میاريھش

   : کندیغزل اعUم م

   : ھمان اصِل ماست که ابتدایعني، یي خدای، از جنِس نوریک نوِر جاني ما، از جنس یِ رايھش

  . شودی م ذھنجذب ـ

  . فکرھاۀريجذِب زنجق ذھن ي از طرـ

  .اي دن فکرھا جذبۀريزنجق ي از طرـ

  .ردي گی متي ھوا،ي دنیِ صورت ھات ھا و فُرم ھا و ي سپس، از وضع

ت مان از ھمان يم، ھويري گیت نميم، از حرکت فکرھا ھوي کنی مان را نگاه م ناظر، ذھنِ یاري بعنوان ھشیپس وقت

  .  ناظر استیِ ارياصِل ماست، از ھش

  . ستي کند، از جنس ذھن نی که، به ذھن نگاه می ناظریِ اريھش

  .  کندیه ميقت، به نوِر شمِع جانان تشبي حضور، خدا، بودن، را به شمِع حقیِ اريموVنا در غزل، ھش

م در ينيم ببي توانی حاضر و ناظر، نمیِ اري بدوِن آن ھشیعني. ميني مان را ببیِ م فکرھاي توانیمِن نور آن ميُ ه به  کیشمع

  !.   گذردیذھِن مان چه م

ن ي کند و ما انسان ھا ای ست که به ذھن نگاه میارياصل، آن ھش. ستي ذھِن مان اصل نیِ پس، فکرھا و باورھا

افتِن گنج حضور ين ھمان يم و اي، زنده و قائم شویارين ھشي ایم و رويعقب بِکِش" کامUم که از ذھن ياستعداد را دار

  .است

ت ھا،  يافت ھا، ابتکارات، خUقي درۀھم.  ماستیِ قين، جوھِر حقيادي بن مرکز و اصلِ دل :مي کنی صحبت مدلراجع به 

  .رواِر ماستير و زنجي آواره و متغیِ منبِع فکرھاکه ذھن و َسر، يدر حال. زدي خی برمدلگاِه ياز مبدأء و خاستگاِه و پا

کزاِد يل و نيِت اصيگاِه موجوديم که مرکز و پاي داردلک ي ماست و َپرسه زنِ  یِ  فکرھاۀم که خاني دارذھنک يپس ما 

  . ماست

  : کندیح ميمان تشري را برادلن يامروز موVنا، اوصاِف ا

  . گرددی محوِل نوِر شمِع خدام ياشار نبيم و چه ھشيار باشي که اصل ماست، چه ھشدل
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 گذرد، به ھر حال حوِل ید، صرفنظر از آنچه که در ذھِن تان ميھر که ھست " : دھدینان ميحات، به شما اطمين توضيا

   ".      دي گردیشمِع جانان م

  م و چه يم بداني گردد، ما، چه بخواھیھمانطور که پروانه دوِر شمع م، یاش شمع نور جان، دل ھست چون پروانهيپ 

  .مي گردیم، حوِل نوِر خدا ميم بداني نخواھ

 دارد و شعاِع نوِر ی نورۀد که اشعيمثل خورش.  ما، در شعاِع نوِر جانان خانه دارددلِ  : کندی مان میادآوريموVنا 

  .ستيجدا ند يد، از خوِد خورشيخورش

 بودن، در کانون یارين از جنِس ھشي بودن، ای زندگن از جنسِ ين اتحاد، ايا. ک اتحاد وجود داردي ھم ین ما و زندگيب

  .   ستيدسِت ما ن" ن مقصوِد ُعمده، اصUي ماست و ابودن ۀن نقطي تریو در مرکز

 که از ی شما، دلدلِ . ديد و نترسيداشته باش دھد که به خود اعتماد ینان مي، به شما اطمی و شناختی آگاھنيچن ن،يبنابرا

  .  تواند صدمه بخوردینمت است، يي، از جنس خدایدگ، از جنِس زنیاريجنِس ھش

د و ناظِر ي کنیرون باشد، نگاه مي به موضوعات و افکاِر ذھِن تان که ممکن است مربوط به مسائل جھاِن بیحال، وقت

لب   شما را به سمت خود بِِکشند و تماِم حواِس تان را جیِ اري توانند ھشیگر آن موضوعات و افکار، نميد، ديآنھا ھست

  . و جذب کنند

 انسان ھا، مانند تمام مخلوقاِت ۀد که انسان، ھمي دانید و مي را درک کرده ایار مھم و قابل توجھيقِت بسيک حقياbن 

 ی می که حوِل نوِر زندگی شان است، دلیاريِت ھشي شان است، ماھبودن که جوھِر ی دارند، دلدلک ي، یجھاِن ھست

  . تواند از دست دھدی را نمی بودن با زندگیکين ياتحاد و ان ي تواند نگردد و ایگردد و نم

 یره ايگر ذھن و افکار زنجيم، دي اbن که ناظر و تماشاگِر ذھن و افکارمان ھست:ميارانه متوجه باشي ست ھشیفقط کاف

 ی ذھنم، ھمان موضوعات و مسائلِ يک ذره غفلت کني اگر یول.  ما را جذب و ھضم کنندیِ اري توانند تماِم ھشینم

 ذھن مان یِر حرکِت فکرھايم سي توانیگر نمي کنند و ما دی مان را جذب میِ ده و انرژيما را به سمت خود کش" فورا

  .! برندی و به سرعت، فکرھا ما را میم، به راحتيم ذھن مان را تماشا کني نتوانیم، وقتيرا تماشا کن

   :مييم بگوي توانیف انسان ميدر تعر

   . ستی زندگگرِ ياسِم د خدا، گرِ ي د اسمِ بودن.  نداردین جھاني ایت ھايوضعاج به ياحت ،دنبو .است بودن ،انسان

ستم، من از جنِس بودن ي من ن:دي تواند بگویچکس نمي ھیند من خدا را قبول ندارم، وليبگو"  توانند لفظایالبته مردم م

  .ستمين

   .ستا عبور و تراوِش بودن، به شدن یانسان، مجرا :پس

  .اِن بودن، به شدن استي معبر و گذرگاِه جرانسان،

 و مداومت و ، خارج شود، دائم در ممارستیررِس شعاع نور خدا، نوِر زندگي تواند از به اصطUح، تیدِل انسان نم

 یبه فکر و سپس به انجام دادن جار، بودنار شود و يھش آگاه و ن موضوع يقرار است که به ا و ست او با در اتحادِ 

  .شود

  . شودی می ما، به انجام دادن، جارۀارانيبودِن ھش :ف ماستي تعرنيا
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 خواھد انجام ی کار را منيا یکي کند، ی انجام دادِن مان فرق مۀم، اما نحويکي بودن شریِ اري ما انسان ھا، در ھشۀھم

  . خواھد انجام دھدی کار را مآن یکيدھد، 

ن ي شود و ما رونِد ای مینه، جاريدِن آن آدم به آن کار، در آن زمن کار، جوھِر بوين آدم به اي ابودنِ ن جوھِر يبنابرا

           .مي کنیم و دخالت نميانجام شدن ھا را فقط تماشاگر ھست

   :ن است کهيان آن ايگِر بينوِع د.  نام داردی بودن با زندگی مواز، رونِد انجام شدن ھابرنظارت 

  ".ر ين لحظه را قبل از قضاوت بپذياتفاق ا" 

  :ن مطلب عبارت است ازي ای اصلۀده و عصاريچک

  .  شدن و انعکاِس بودن در انجام دادنیجارـ 

  . شودیبودن، در عمِل تان جارـ 

  . دي شوی و جذِب ذھن مید، از جنِس مِن ذھنيزه کنياگر ست

 جذب ذھن یعني م،ي درست کنمنک يد يبا" زه فوراي ستیم، برايزه کنيم ستياگر بخواھ. مي کنیاbن به ذھن نگاه م

 ی نمی، در فکر کردن و در انجام دادن جاربودن ،نيم، بنابراي کنیزه مي ستبودنم، با ي جذب ذھن شویم، وقتيشو

  .  شودی قطع میشود، برکت زندگ

  . دھد که اوضاع تان از چه قرار استیب، موVنا به شما اطUع مين ترتيبه ا

 ست که ی بودنن ي ھمیعني.   ماستۀن نوِر جان چراغ قويا.  گرددین ما جاناي انسان ھا حوِل نور شمِع جان، ۀدل ھم

د يندازين چراغ قوه را بي شماست و ھر جا اۀد، چراِغ قوي کنی شود و آگاھانه شما نگاھش می میبه انجام دادن جار

  . دينيد ببي توانید نميندازين چراغ قوه را نياگر نوِر ا. دينيد ببي توانیم

  .  استدل و یاريافِت ھشيد و دريست، منظور، تواِن دير نمنظور، دو چشِم سَ 

  !. رسدیت دوم مي بیِ ستيد، چيار شويد، ھشيت اول را درست به عمل رسانير و جوھِر بيحال اگر شما، ضم

  یا، فتنهی، مست عشقیريرگي، شیسرفراز

  یاوانهي، نزد خود دیارينزد جانان ھوش

  .مي کنین جنس است، فکر و صحبت مين اbن ھم دل شما از ھمياست و ھم بودن انسان که از جنِس دلِ ما راجع به 

د، ي حضور شویاريد و از جنس ھشيشما اگر عقب بِکِش.  سرفراز است،)ک آدم بخصوصينه دِل ( انسان ھا ۀدِل ھم

  ا ن جھان است، و شمي دھد مربوط به ای را که ذھن به شما نشان میيت ھايد که موضوعات و وضعي شویمتوجه م

  را که شما خودِ يد، زي شویو شناخت، سرفراز م ین آگاھيبا ا .ديري را بگیقي حقیِ ِت زندگيد از آنھا خاصي توانی نم

د و ي آی جوشد و باV میات، از درون شما ميد و آن آِب ناِب حيشه داري ریقِت زندگيدر اصل و حق. دي ھستیزندگ

 ذھن، زنده بودن را با ۀ ست، شما بدون واسطیم دادن، باز و جار به شدن، به بوجود آمدن، به انجابودنِر يچون مس

  .دي کردی را حس می زندگذھنِق ي، از طر"که قبUيدر حال. دي کنیتمام وجود حس و تجربه م

  .  شودین دل، سرفراز است، َخم نميپس ا
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 ی که ذھِن تان نشان می اجساماء و اشکال ويت ھا و امکانات، اشيد، در مقابِل وضعي کنیشما که به ذھِن تان نگاه م

  . ديت داري نھاید، قِد بيرا َسرو قديز. دي شوی َخم نم...ن شود، اگر آن شود، يپول، مقام، اگر ا :دھد، مثل

   ـ یِ  پایِ ، روی زندگی پاید، روي ھستی بزرگ زندگیِ  و بدنبال معناید، از جنس زندگيشه داريت ري نھایدر لحظه، ب

  .! ستین سرفرازيد و اي، ابودن جنِس از. دي، قائم ھستیاريھش

  .ديسه کني، مقا ,,شتر، بھتريھر چه ب ,, ی مِن ذھنۀ را با سر لوحین سرفرازيشما ا

 ی خواھم و برایشتر ميک ذره بي را برنجانم، فقط یم، کسي را ببوسم، دروغ بگویست که َخم شوم، دست کسيمھم ن,, 

  . ,,... دھم ینجام م که Vزم باشد، ایشتر، ھر کاريک ذره بين يا

  .ندي بیم.  داندی را در جسم ھا می ست، زندگی جسمیِ اريشتر، چون ھنوز از جنِس ھشيک ذره بين طالِب يا

  !.ستينطور نيقِت ما، اي حقۀ دل، سر لوحۀ، سر لوحیاري ھشۀاما سر لوح

  .!" بزرگ یليدنبال تبد. رير گي و شیتو سرفراز" 

رد و ي گیاد مي را یزينجا چي از ایست، مِن ذھنين و آن نيدن باور از اينبال دزد، دیاري، دل، ھشیبرعکِس مِن ذھن

  !.ستي نیريرگينکه شيا.  کندیگر ھمان را مطرح مي دیي جایي خود نمایبرا

  .  شودید و به انجام دادن، جاريآ( آنطرف ) ست که ازی (بودن) یِ  به معنایرير گيش

د و راه حل، از ي دانین لحظه را مياز ايد، خUق است، ني کنی که میکرف. دي آوریم( آنطرف )غام ازيشما اbن پ

   .ديريرگيش.  شودی مین جھان، جاري ایِ  زندگیِ ان و در جويافت، بيق شما دريطر

U؟یري گی شکار خوک می گذاریر را مي شکار ش:ھم گفته بود" قب        .!  

اسِت يم، بUفاصله ريآنکه در لحظه، جذب ذھن شو دھد و بمحض ی ست که ذھن نشان میشکار خوک ھمان موارد

؟  شودین را که دارم از دست دھم چه مياگر ھم؟  شودیپس فردا چه م؟  شودیفردا چه م ,, :ردي گیامور را بدست م

  .  ,,... و  آنطور با من رفتار کردیش فUنيدو سال پ

  !.  دھدی چشِم ذھن را نشان منان و عدِم اعتماد، تواِن َپرش و ُبردِ ي ھا و عدم اطمین آشفتگيا

  .ميستير نيرگيش.  شودیما ھم به زمان افتاده، حاِل مان گرفته م

ن روال است، چه بداند، چه نداند، اما اگر بداند، اگر ي آدم ھا مطابق ھمۀ، دِل ھممي را َمِد نظر داردلما، مسِت عشِق 

  .  ستی اگر نداند گرفتار من ذھنیخود استفاده کند ول و آرامِش یي تواند جھِت رھایِت دل را بشناسد، از آن ميخاص

م در يم چه نخواھي چه بخواھیعني. مي ھستیکي یم، با زندگين، مست عشقيادي آشکار و بنیما در اصل، طبق قاعده ا

  .مي گردی ماوم و از ھمان ابتدا ھم، حول يت اييمسِت عشق، خوِد خدا. مين لحظه قرار داري ایيکتاي یفضا

  . چرخدی ماو ست، حوِل ھم او چرخد و دل ما ھم که از جنِس یه خدا ھم، حول خودش م کیبدرست

م از جنِس اتفاق ي خواھیم، از جنس اتفاق شده و مي کنی، به جھان نگاه میاريگاه، در مقاِم ھشين جاي حاV ما، در ایول

  .!ميبمان

م، مسِت يستي ای خود میم و به تماشاي ِکشیب مم و عقي شویدار مي، ب"ِز ناگھان يرستخ" ک ي، در یاما در مرحله ا

  . مي شوی مدلعشق، مسِت 
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  م؟ ي شویم، مسِت چه ميمسِت عشق نباش

  !.مي شوی مغرورمسِت 

  . خواھند خودشان را نشان دھندیدائم م. ن و مسِت غرورنديد که خود بي شناسی را میيشما آدم ھا

م و به مردم ي خریمت مي مھم و گران قیئي، ش"م، مثUيا نشان دھ که شده، خودمان ریبيم به ھر ترتي خواھیخوِد ما م

  ... م که مردم بدانند من فUن کتاب را خوانده ام، يل و آرزومنديار مايار سائل و بسي در جمع بسیم، گاھي دھینشان م

 یِ اظِر ذھِن خود، روم و نيعقب بِکِش. مي شویاِت آن مي و مسِت خصوصیم، مسِت مِن ذھني شویتابِع مِن ذھنن، يبنابرا

  . ستاو مسِت دل. مي شوی ماو، مسِت عشق، مسِت یم، مسِت دل، مسِت زندگي قائم شویزندگ

م و يد حوِل شمِع جانان بگردد، منحرف کني را که قرار است و بای دل، ی و ساختگیم بصورت تصنعي توانیما نم

. ستيگر چراغ قوه دسِت مان نين حال، دي شود و در ای مینکار سبِب درد و گرفتاريا!.  بِگَردتوھمم برو حوِل ييبگو

 یج مان مي محکم، بدتر گید و ھر درد مانند مشتي آیدردمان م. مي شویدر جھان گم م. مي شویدر فکرھامان گم م

  . کند

  !. آشوبگر ھم ھست!. ِن مسِت عشق بودن، فتنه ساز ھم ھستي ست که دل، در عیھيبد

 و ی عوضی چھل سال، پنجاه سال، حوِل محوریِ  گردد، اگر متوجه شود که طی جانان م که حوِل نوِر شمعِ ی دلرا يز

 او در ی اُفتد و حالِت شبگردیج کرده، فتنه و آشوب به وجودش ميجاد کرده و خودش را گيده و درد اي چرخیتوھم

 ی، ھمه، به ھم م ,,...  شوم و آنطور بکنمی شود و رستگار مینطور مينکار را بکنم، ايا ,, :ال فکرھايخواب و خ

  !.زدير

  ". د ي کنیدا مي خوب است، راه را پبلهن رابطه، يدر ا" آشوب خوب است؟ 

 ی ما را به سویِ اري و ھر لحظه حواس و تمرکز و ھشیگري پس از دیکياز خواب ذھن، از رفتن دنباِل فکرھا که 

م و ذھِن مان را تماشا  ي ِکشیخود را عقب م. مي شویدار ميم، بينک آنھا به جھان نگاه کني ِکَشند تا از پشت عیخود م

  .مي کنیم

 حضور یِ ارياز ھش. ميداريم، بيستيپس، در خواِب آن ن. ميستيم، پس، از جنِس آن ني کنی ذھن و فکر را نگاه میوقت

  . ميآمد

  . مي فھمیرا نم آن یم و گرنه معناي کنین غزل نگاه ميدار، به ايار و بيگفتم، حساس، ھش" ن ابتدائاي ھمیبرا

کبار نگاه کردن و خواندِن يد که با يشما انتظار نداشته باش. ز ھم ھستي ما چالش برانگیدِن غزِل موVنا، برايالبته فھم

  . ديد و بفھميق آن را کامل درک کني عمیِ  موVنا، معانیِ غزل ھا

  .!. ,,دمي فھمیدن داشت، مي فھمی براین غزل را خواندم، اگر مطلبيمن ا,, 

تان زنده ي آن برایِ د تا معناي صد بار بخوان...د بارھا و بارھا، ين غزل را بايد، ايشما، استاد دانشگاه ھم باش ". نه" 

  .شود

  . کنندی حضور را زنده میِ وندند، در ما فضاي پی غزل به ھم میِ  واژه ھایوقت
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 یه ما را ھر لحظه به خود جذب م کیيم که از جنِس فکرھاي شویکدفعه متوجه مي حضور، یدر فضا و حال و ھوا

  .     !ميستيکنند، ن

  ... اندازد، ی گردد و ھم فتنه در وجود خودش میپس دل انسان، ھم حوِل معشوق م

   کند، فتنه و آشوب، به اوضاع و احواِل و آرامشی صحبت مدلد، چون راجع به ين بار بخوانين غزل را چنديشما ا

  . اندازدی می مِن ذھن

  .  ستی، موقت و مصنوعیذھنآرامِش مِن 

م را در کنترل دارم، حرفه و شغل ام را در کنترل دارم، يمن ھمسرم را در کنترل دارم، بچه ھا,, : دي گوی میمن ذھن

  .  ,, ام برقرار استی اوضاع زندگ تمامِ  کنم، آرامش بری دانم چه میم

  ". زد ي آن به ھم ر ازی ست، ھر لحظه ممکن است قسمتی و موقتین آرامش مصنوعياما ا" 

  .  منظور شدهیيکتاي یِ آرامش فقط در فضاد که يم ديامروز خواھ

   : چرخدی که آگاه شده و حوِل معشوق می، دِل انساندلن ياما ا

  . به دعوت و فراخواِن جانان، حساس استـ

  . ار استي جانان، ھشیِ ام و ندايافت پي در درـ

د؟ ي گوید که چه ميار ھستيز و مراقب و گوش بزنگ، ھشيد، تي چرخیارانه حول محور معشوق مي شما ھشی وقتیعني

   !.د؟ي آیچه م

  !.یاوانهينزد خود دحال آنکه، 

 یگران، نگاه ميا به دانش دي خود ی قبلۀت شديا دانِش ھم ھوي چرخد، به فکرھا ی که نزِد جانان می بعنوان دلیعني

   : شودی مینبه دو صورت مع، !یاوانهيد. دي شویوانه ميد، ديکن

اِر ي ھشدلِ ، ی و مسلسِل ذھنی و جسمیشه ايد، افکار کلي آی که از آنطرف میرت و خردياس با حکمت و بصيق درـ 

  .  سازدیده ميوانه و شوريشما را د

 از ی شود، خبریت مي، که انسان با آنھا ھم ھوین جھاني ایِ ت ھاي داند که در دانش و معلومات و وضعی مدلن ي اـ

  .  خنددیوانه وار ميده و مست، دي، شورین، بر عقل و ِخَرِد ذھنيبنابرا. ستي، نیِت زندگياھاصل و م

 یست، متوجه مي نی تان، به فکر کردن و به انجام دادِن تان جاربودنِ  تان، به شدن، بودند که ي کنی شما حس میوقت

   :دي کنیه اقرار مبUفاصل. ديري گیت ميد که به غلط، از ِخَرد و دانِش ذھِن تان، ھويشو

  ".ست ين درست ني و اتUِف وقت، اصرار کنم، ای سرانجامین بيد بر اي ست، نبایوانگين ديا" 

)Vحالش گرفتهیجاناِت منفير کرده، غوطه ور در ھي در ذھن گیاري که ھشی مواقع،"معمو ، .(  

 با یمواز.  کندی از شما عبور میندگ شود، روح و ِخَرِد زی، خدا، ارتباط برقرار میسپس، دوباره با جوھِر زندگ

  .دي ھستميتسل، یزندگ

  !.  ِاشکال و سوء تفاھم ھستیلي خ،ميتسل تِ يماھدر رابطه با فھِم 
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 که ی ما رد شوند و ما را لِه کنند، ھر اقدام و کنشی، مردم از رویعنيم ي کنند تسلینندگان، فکر مي از مردم، بیبعض

  !.) دارندین طرِز تفکرينکه ھنوز در ذھِن شان مستقرند، چني ایلبته براا(!.  خواھند بر ما ِاعمال کنندیم

 بر آن اتفاق ید خرد و الھاماِت زندگي، اجازه دھیعني. ن لحظه قبل از قضاوتيرِش اتفاق اي پذ:یعني ميتسلحال آنکه، 

  . ر دھدييزد و آن را تغيت بريا آن وضعي

  . ن لحظه ستيشه ايھم. ن لحظهي کردن آن به اتفاق ایرن جھان و جاي به ای آوردن خرد زندگیعنيم يتسل

ن معناست که يم به ايد، تسلي گوی کند، زور می و اجحاف در حق ام اعمال می ُحرمتیا اگر ھمسر من خشونت و بيآ

  ". ست يم نين تسليا. نه" م است؟، ي تسلیِ ن برخورد به معنيا ايم، تحمل کنم؟ آي نگویچيھ

  ".د يد واکنش نشان ندھيشما با" د؟، يي نگویچي گفت که شما ھیچه کس

، بر شما دي گویم به شما آن خرد، یآن انرژ.  از شما عبور کندی و برکِت زندگید که انرژيد و اجازه دھيناظر باش

  .نديست که به ما زور بگوي نین معنيم شدن به ايتسل. دييد بگوي که چه؟ با دھدی میآگاھ،  کندیاع3ن م،  کندیفاش م

   :دي گوی ست، که میم شدن از نوع من ذھنين تسليا. نه، ! خواھم؟یم نميم شوم و بگوي دھد، تسلیپول مرا نم یکس

  !.          ,,ستي ساخته نی کند از من کاریاد است و مرا لِه مي زورش زیاگر کس,, 

  !. رسدی زورتان نمیت است، منتھي ضدیِ نيست، بلکه مصداِق عيم نين تسليا. نه

  . د چکار کني گوی ست و می ست که از شما جاری خردمندانه ایِ اري و آن ھشیانرژم آن يتسل

  :م کهيفراموش ھم نکن

 ید و به جھان نگاه مين لحظه ھستياbن، شما ھم از جنس ا. مين لحظه ھستيشه در ھميھمما . ن لحظه ستيشه ھميھم

ک لحظه يند شما را بِکِشند و اگر شما را ھم  توانیفکرھا نم. ديستيد پس در ذھِن تان نيد، چون در لحظه ھستيکن

  .دي گردیبرم" بکشند، فورا

   :دي گوی مدلد، يد، خرِد آن را قبول داري ھستیچون از جنس زندگ. دي ھستیشه دار و از جنس زندگياbن ر

د را به ذھِن من فقط قرار است که آن خر. ستي نی ست، در ذھن خبریوانگي در ذھن ام باشم، دیعنيش خود، ياگر پ

  . ! َپَردی، شد، آن ِخَرد مشدنل به ي تبدبودن ھم در آورد، یسد، وقتيان در آورد، بنويحرف و به ب

  . دميم نچسبيت ھاين، من به دانش و معلومات و وضعيپس بنابرا

ا و به به باورھ.  کنندیشتر مردم به آن افتخار مي ست که بین غزل، انکاِر دانِش من داِر ذھني از نکاِت مھم ایکي

ه يبا تک.  را گرفته اندیUِن خرد زندگيَ  عبور و سَ یجه جلويدر نت. ت شده انديده و با آنھا ھم ھوي شان چسبیدانِش ذھن

      .   زندي ستین لحظه مي در ایي شان، با خرد خدایبه دانِش ذھن

  یرَک، شِ یي، تلخ روی، صلح جانیخشم شکل

  یاگانهيدم در جھان بي ندیشين خويمن بد

 یذات اش صلح و آرامش است، اما نسبت به توھماِت مِن ذھن.  ستی، از جنِس زندگیاري ست، از جنِس ھشزنده، لد

  .  ز داردي تند و تی، برخوردینسبت به نگاِه مِن ذھن
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ک يا با تحري را در دست دارد، آی زندگۀ چرخد و چراغ قوی زنده ست و حوِل معشوق می که به دل واقعیکس

 تواند ی که فرا راه خود دارد که میرغم چراغ قّوه اي خوانند، علی میکيرا به رفتن در توھم و تارگران که او يد

   گردد؟ ی میکيا دوباره حوِل تاريند، آي خود را ببیِ  پایجلو

   :ا متقاعدتان کند کهي مجبور ی از شما عبور کند، اگر کسید، ِخَرد زندگيد، حول معشوق بچرخي زنده باشدلِ شما اگر 

  !.د؟ي چرخی، م ,, بچرخمن یحوِل محور توھم, ,

   ." دي دھینکار را انجام نميا. نه" 

زه يت و ستي و ضدی که ذات اش جنگ طلبیبر عکِس مِن ذھن" اتفاقا.  ستیست که دل عصباني نین بدان معنيالبته ا

  .جاد صلحي، آرامش است و ادلِت يست، جان و ذات و خاص

 باشد، ممکن است در رابطه با صلح و ی از جنس مِن ذھنید، اگر کسيم ديواھ خیامروز اگر فرصت شد در مثنو

د ي دعوا نکردن و اختUف نداشتن با ھم، تأکی بزند، مثِل زن و شوھرھا که رویيآرامش، داِد سخن َسر دھد و حرف ھا

  !. توانند از مشاجره و جدل اجتناب کنندیزند و نمي دائم با ھم در ستی کنند، ولیم

 صلح و آرامش است، ی شوند، چون ذاِت زندگی خود عقب بکشند و از جنس زندگیِ اگر از مِن ذھن. دارندمن و را ديز

  .  توانند با ھم در نزاع و کشاِکش و نفاق باشندینم

   . کندیست، دعوا نمي حضور است، باشد، جنگ طلب نیِ اري ھشیِ  که از جنس جان و صلح که از خاصه ھایکس

  .  دن حوِل دروغ، تلخ روستيدر چرخ!. ستي دوست توھم، ھم نی کند ولینکه دعوا نميرغم اي حضور، علیِ يروشنا

  ن است، پس چرا تلخ ام؟يري و شی من که از جنس دل ھستم و ذات ام ِشکر:ديشما از خودتان سوال کن

ارانه ي دل شدن و ھشینکه بجاي ایبرا.  کنمیزه مين لحظه ستي در اینکه با زندگي ای ،، برا:ديجواب خودتان را بدھ

  . جه تلخ رو ھستم ،،يدر نت.  چرخمیدن، حول توھم مي چرخیحول زندگ

  .ی ھم تلخ...ن ي؟ بفرما، ای خواھی می تلخ: دھدی پاسخ ام را می خواھم، زندگی میم تلخي بگویبه زندگ

من از .  من شکر استدل یول، ! باشد: دھدی پاسخ ام را میل کنم، زندگي تبدی خواھم تو را به تلخیم مي بگویبه زندگ

  .ستمي نیجنس ِشکرم، از جنس تلخ

  ست؟يست؟ چي، کشيخو، یاز نگاِه مِن ذھن

  .  ستی مِن ذھنشِ يخو دارد و از جنِس جسم است، منھر آنچه و ھر آنکه، 

 .  ندارمیبا او نسبت" اصU. ستيل من نيش و فامي، خوی زندگۀ دِل زند:دي گوی میمِن ذھن

، از جنِس ید، از جنس زندگيد و عقب بکشيد، ِبُبري تان کنده شویکدفعه از مِن ذھني، یاريمقام ھش شما در ی وقتیول

   :د شديد، متوجه خواھي شویاريھش

  ".کِ من بود يِل نزدي، فام!به بود، عجبيگانه و غريآنکه ب" 

  د، ي شناسی که میي آدِم آشناد، با پنجاهيد، اگر از جنس حضور باشي ھم شما تجربه داریبه گي و غریليدر خصوِص فام

  د، ي کنیحس م" فوراید ولي شناسینم" د که اصUيني بی می از جنِس حضور، از جنِس زندگیکدفعه آدمياما . ديبه ايغر

  .  شماستیِ ل اصليد که فامي دھیص ميتشخ
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 و ی واھ حول محورِ ی شود که چه کسانی دھد و متوجه میص مي ھا را تشخمن"  که از جنس حضوراست فورایکس

 ، ...ر به باV بِکِشند و واکنش نشان دھند و ين جسم را از زيد اين از جنس جسم اند و دائم باي گردند و بنابرای میجسم

  . چرخدی رود، حوِل خود، حوِل معشوق خود می نمی ذھنیِ ن من ھاي و رفاقت با ایسراِغ دوست

  !. ماستیِ ِش اصلي کند، خوی میبه معرفي، غری ذھن، نگاِه منِ ی را که مِن ذھنیي، آن فضای، آن دلیپس آن کس

م، ي کنیم و ذھن را نگاه ميم و در حالت سکون ھستي کنی سکوت میوقت، یاگانهيدم در جھان بي ندیشين خويمن بد

  !.ک و از جنِس ماستيم که چقدر سکون و سکوت و آرامش به ما نزدي شویمتوجه م

اھو و ي ھا و ھی، نه ُپرحرف!ميک و ما از او دور بودي چقدر به ما نزدل ماست،يش و فاميچقدر سکوت و آرامش، خو

  !.دادهنھمه به ما زجر يم و اي دانستیِل مان مي که فامیاغتشاِش من ذھن

 ین جاِن ِشَکريم، به اي باشی اگر از جنس مِن ذھنیول. ِشکر است.  جاِن ما از جنس صلح است:ميري گیجه ميپس نت

  !.        مي گردی میه و تقلبي عاریل ھايبال فامم، دني کنیدا نميدست پ

  !.؟ ھستمی خود ھم ھست، من خودم چه ھستم؟ کیش، به معنيخو

 ی منطبق شود، وقتیاري بر ھشیاري ھشیعني خودم قائم، ی ِکشم، روین لحظه عقب مياِر ناظر، در اي بعنوان ھشیوقت

 مِن ی خطاھا و گمراھیستم، روي نیياي دنی ستون ھایگر روي ھستم، دیدم کي و من فھم را شناختیاريھش، یاريھش

  .ستمي ای نمیذھن

"  قائم ھستم، قبUی زندگیِ را بر پاي تواند مرا بِکَِشد، زی ذھن ام نمیِ  کنم و فتنه ھا و جذبه ھایشه ذھن ام را نگاه ميھم

رم يت بگيت و ھوي تا از آنھا شخص آوردمیم مھم بودند ھجوم ميا که براي ذھن و دنیِ به انواع فکرھا و انواع جذبه ھا

.  کندید، فروکش مي آین ميياِت ذھن پايدن دنبال فکرھا و محتويسرعِت دو. ستنديم مھم نيارھا براي اbن آن معیول

  .  دارندی دست از سرم برمیموضوعات و مسائل فکر

  م؟ ي کنینھمه تند تند فکر ميچرا ما ا

  ". دھد ی؟ به من چه؟ میم، کيز ھستيز و آن چين چي به امعتاد. مينکه معتاد به جھان ھستي ایبرا" 

 ست و به آن ی و آرامش و شادید مرکز و دِل تان، منبِع خوشبختي کنید، حس مي خواھی نمیزي چیاbن، از کس

  .دي کم نداریچيھ. دي داریدسترس

  .تي نھایدل ما چقدر وسعت دارد؟ ب

  .زي شود؟ ھمه چیز در آن جا ميچقدر چ

ک باور ي، در شما غوطه ور است، چرا به درون ی تمام دانش و فرھنگ بشر: دھدیزل موVنا تذکرمان م غۀدر ادام

  !. ديبرو

ن يحت پخته و جانانه ام به تو اي نص:ر گفتيپ. حتم کنير گفتم نصيدم و به پي دیريپ که  کندی بعد، خاطر نشان میکم

  . یدردانه تو ھستن يا. نيردانه غرقه بک دُ ي را تو در یاست که تمام دانش و فرھنگ و حکمت بشر

  !." جھان در توست، نه تو در جھان "

   شمعیند روينا، چون ببيعقل ببا ھزاران 
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  یاتد مستانهرُف چد، دَ ي پی او در پارِ پَ 

  .خود شدن، َمست شدني بیعنيدن، يچي پیَپر در پا

 او یِ د داشته باشد و ھنگام راه رفتن آن پرھا به پاش َپِر بلني زند که پاھای را مثال مین رابطه، پرنده ايموVنا در ا

  . چند و نگذارند راه بروديبپ

 یط، از رويت ھا و شراي وضعی باورھا، از روی اراده مان، از رویِ م با َپرھاي توانیم و ميما انسان ھا َپِر َپرواز دار

  . ميا و جھان پرواز کني دنیِ ا جذبه ھا و ِکشش ھیِ  کنده شده بر ذھِن مان، از رویمي کھنه و قدیِ ارھايش

 اراده مان از یِ م، َپرھايه کني مان تکیِ  دار و ذھنمنم، به دانِش ي عقِل مان راه برویِ  پایِ م روينکه بخواھياما بمحض ا

  .  شوندی مرفتنچند و مانِع ي پی مان می شوند و به پایده مير، کشياوج، به ز

  .  که مدِل مان موVناستیيما و لد. مي کنی دل، در مورد خودمان صحبت مدر مورد

 تواند موVنا را در یاوِج پِرِش دل مان بعنوان نمونه و الگو، م. د به آنجا برسديست، باي نآنجااما اگر دِل مان ھنوز

  . چشم انداز خود داشته باشد

 شود، ی آن نمیِ قاط کند، اما ی نگاه مذھنده، به يت متصل شده، عقب کشي نھای که دل اش به بی کس:دي گویموVنا م

  . چرخدی مجانان ندارد، حوِل شمِع من

لت، کسب کرده، آموخته، ينا دارد، دِل شما، ھزاران دانش و معلومات و معرفت و فضينکه دل ھزاران عقل بيرغم ايعل

  .  شوندی اعتبار مید، ھمه بي، خدا را دی زندگیِ  دوست، رویِ  شمع، رویِ  رویاما وقت

از به َپـــــــِر پـــــــرواز، آگاھانه، بال به آتِش ي نی چرخد، بی چرخد و می، پـــــــروانـــــــه وار مِگرِد نوِر شمِع جانان

  .   اُفتدی سوزد و فروتن و َمستانه به خاک مید و مي سایعشق م

Uدل و ت ما،يم که مرکزي شویارانه متوجه مي ھشیم اما روزيستيارانه متوجه آن ني، ھش" درست است که ما فع 

ارانه حوِل يآگاھانه، ھش.  گرددی میقي گردد، حول شعاِع نوِر آن معشوِق حقین جھان نمي ایِ جوھِر ما، حوِل محورھا

  .  گرددیخدا م

  م؟ ي شویاز کجا متوجه م

 ی واکنش نشان نمید ولي کنی کند، فکر مید، ذھن حرکت ميري گیت نميآنجا که، از حرکت فکرھا، از ذھن ھو" 

  ". د ي چرخید، حوِل محوِر جانان مي باشی زندگی پاید، روي ھستی زندگیِ  پاید، روي شوین نميي پاد، باVيدھ

  .دي شما به خودتان جواب دھ: ساده ستیليدن آن خيفھم

   گردم؟ ین جھان مي ایا من حوِل محور ماديآ

   دارند؟ی ذھن ام مرا به واکنش وا میِ فکرھا

  د؟  داری مردم مرا به واکنش وا میحرف ھا

 ی شوم، اگر حول جسم و جھان مین ميي دھم، باV پای مردم واکنش نشان می ذھن، اگر به حرف ھایاگر به فکرھا

  .  گردمیگردم، پس حوِل محور جانان نم

  م، ي شویک چالش ميست، ابتدا گفتم، ما وارد آنجادل تان " م شما واقعايي گویم، نمي کنیراجع به مدل صحبت م
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 یم که معانيري پذیده، مي ماست و به ما رسیراِث فرھنگ معنوي بزرگان، مۀي موVنا و آثاِر بقیان غزل و نوشته ھيا

  . ميدار شويم و بي مان بکار ببریم و در زندگيآنھا را درک کن

 ی معشوق خودش را به او نشان میِ نکه روينا در دل دارد اما ھميا انسان زنده به حضور، ھزاران عقِل بيپس دل، 

  .  ِکَشدی به آتش ماوپـــــــروانـــــــه وار، َپرش را با نور .  بگردداوِر ي خواھد حوِل غیگر نميدھد، د

  . مي روی عقِل مان راه میِ م و با پاي گردی ما حوِل فکرھا و ذھِن مان میول

  ینصورت گرفتاري اري بچرخد، در غی و مادی تواند حول محور جسمی ما نمدلِ م، که يم، بدانيد متوجه و آگاه باشيما با

  . شودیجاد مي ا

  د؟ ي افتیا پـــــــروانـــــــه وار، مست ميچد؟، آي پی تان میا َپِر شما به پايآ

  .  استشدن به بودنِل يمست اُفتادن، تبد

  . ! استشدن ی به جاربودن

ن يحظه ست، در ان ليست، از جنس اينده ني ست، دلش زنده ست، در گذشته و آی که بودن او به شدنش جاریانسان

 ھم داشته باشد، به آنھا ی و ثروت و شادکامیUِت رفاھينا، ھزاران امکانات و تسھيلحظه حاضر است، ھزاران عقل ب

  .  ستیقي خرد و برکِت حقیِ وند با فضاي، در پیيرا در نقطه و جاي کند، زینگاه نم

 معشوق، سرخوش و یدن روي، با دیبا زندگ یواز زند و می َپر می عقلید که چگونه از باورھاينين موVنا را ببيھم

  !.  افتدیمست م

  .  شودینطرف، مي به ایيباي شدن عشق و لطافت و زی، سبب جارآنطرف معشوق، جھِت نگاه به یمست رو

  .  ستین لحظه جاري ست که ھمیقتيست، بلکه حقي در ذھن نیريست، تصوي نین خدا، توھمين معشوق، ايا

  !.  ست در ذھِن تانیري کند، وگرنه جسم و تصوی ست، کار میمل شما جارپس اگر به فکر و به ع

چد، ي پی دل آن است که َپرش به پا میچد، ولي تان نپیِ د َپِر شما به پاي شا.چدي پی بلندش به پا میمانند آن پرنده که َپرھا

      . داردَپر دلچون 

  د؟ يا شما َپر داريآ

 ید و درد مي گردی میرونيک محور بيد که حوِل يجذِب تان کرد، متوجه شدد و ي شما را به سمت خود کشیاگر فکر

  د؟ي پرید، با َپرتان از آن فکر ميکش

 یتوھمنده يست، ترس از آي نا5ننده ست، يا مربوط به آي ست، مربوط به گذشته ست، ی مجازید فکر، موضوعيبفھم

  ؟دي روی راه می مِن ذھنیا با پايد؟ يد بپري توانیا ميست، آ

   ...، یِن بعدي، مین بعدي رسانند، میب مي شوند و آسید منفجر مي تان را در آنھا بگذاریِ  مانند، پاین ميفکرھا مثل م

 زند، ی می حرفیکيکدفعه ي!. ن کجا کار گذاشته شدهيست ميمعلوم ن.  شده ستین گذارين ميذھن، درست مثل سرزم

   ست؟ین زندگيا.!. ميتا سه روز آشفته و ناراحت

  . مي کنی، صحبت میراجع به مرکز و دِل شما، دِل ھر انسان. ستيان چيد جري دانیما مش

   عشقیخرمن آتش، گرفته صحن صحراھا
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  یامانهين و جان او پيگندم او آتش

 دارد، یِع دستورالعمل و فرماندھيت وسي نھای دل دارد، مرکِز بیھر انسان. دِل انسان ھاست،  عشقیصحن صحراھا

  .  است آتشخرمنِ ک ي یدل ھر انسان

  !.  عشق را ُپر کردهیِ م که خرمِن آتش، گستره و صحِن صحراھايستيالبته ما متوجه ن

   سوزاند؟ ی را مین آتش چه موارد و چه موضوعاتيا.  عشق استۀدِل شما ُپر از آتش سوزانند

  .  سوزاندیتوھم، رنجش ھا، غم ھا را م

، بودن ست که  بصورت ینيان را گرفته و محصولش، گندم آتش دل انسۀ عشق، عرصی آتش، صحن صحراھایانبوھ

  .  شودینش و ذکاوت، جلوه گر و فاش، مشھود و آشکار، مي و لطافت، بینيک بي و عشق، باریيدايبصورت ش

ن دِل خردمند، ي ایِ د، محصول و فرآورده ھايار باشيد، حال، اگر ھشي چرخی مريغن دل تا بحال و به اجبار حوِل يا

  . زدي ری خودتان می فکرھااول به

  م؟ ي کشینقدر درد ميپس چرا ا

د، حوِل محوِر موضوعات ي چرخید مي بایقت، محور خدا، محوِر زندگي را که حول محور حقین دلينکه اي ایبرا

  .ن استيل محصولش، گندمش، آتشين دليم و به ھمي کشیجه درد ميم و در نتي و اجسام گرداندیذھن

  .  استنيمحصوِل دِل شما آتش

  .بله زند؟ یا دِل زنده به عشق، به توھمات ما آتش ميآ

 ی سوزاند و زنده مان می حاصل از آن، توھمات ما را می چرخد، انرژی می باشد که حوِل محور زندگینجا دلياگر ا

  . کند

  م؟يده ايخم که ما تا بحال حوِل محوِر توھمات چري شویم، متوجه نمي خوانین مطالب را که از موVنا ميا ايآ

م؟ ي شدیدار مي شناساند، چگونه بی سوزاند، اگر نمیاگر نم.  سوزاندیم. است نيآتشپس گندِم خرمِن عشِق موVنا 

  . !ديد توھماِت تان را بسوزاني توانستی آورد، شما نمی بوجود نمیيم؟ اگر شناساي شویدار ميچگونه ب

  .       مي شوی ناظر بدل میاريشتر به ھشيم، روز بروز بي شویدار تر ميروز بروز از خواب فکر ب

  .  شودیشتر مي ما از خواب ذھن، روز به روز بیداريلحظاِت ب

د، صد دفعه، يد، اbن اگر ھم به ذھن بروي شدیدار ميسه بار در روز به حضور ب" ش، مثUيشما ممکن است سه سال پ

  . دي چرخی مید و به حوِل زندگي اد که زندهي دانید و بطور زنده مي، حاضریست دفعه، به فواصليدو

 افتند، من جامع ی افتم، اتفاقات در من میستم، اتفاق نمي کشد، اbن از جنِس اتفاق نیا مرا نمياbن زنده ام، اbن دن" 

   "....ستم، ي افتد، من اتفاق نیز در من اتفاق ميھستم و ھمه چ

  . مانه ستيش، کاسه ست، پ اش، دلیجانش، زندگ. مانه ستي جانش پ،یامانهيجان او پ

  .  آوردین جھان مي دارد و به ای را بر میاق، مھربانيعشق، اشت

مانه به يمانه به پين موVنا، ھوش و ِخَرد را پي آورد، ھمین جھان مي دارد و به ای را برمی و بردباریحکمت، وارستگ

  . آوردین جھان ميا
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  .  ستیت، عواطف بشريت، فرھنگ و مدنياِر انسانين دل، معي ایِ زندگ. زان و ترازو ھم ھستي متر، میمانه به معنيپ

 ی متوجه شود که دلش حول محور جانان میاگر کس. ار ھم ھستي اش معیم، طرِز زندگيدا کني را پین آدمياگر چن

دار است، اگر در ي، صابر و شاکر، حاضر و بی زندگۀد که لحظه به لحظه بر َدر لحظيدي دیچرخد، اگر شما انسان

ن، عشق و خرد يمانه، لحظه به لحظه گندِم آتشيمانه به پياس و ضابطه، تعادل و ترازو دارد، پيگران مقيروابطش با د

  . ت ھم ھستيار انسانين آدم، جانش معيزد، اي رین جھان ميبه ا

  . مين باشيبادا چن

  رد جمله عالم بر مثال کوه طورينور گ

  یاحجاب از حال دل افسانهیم بيگر بگو

ت عمق دارد و از ي نھایت دل که بي، از وضعی، قصه ای پرده، افسانه ایم، اگر بي حجاب از حال دل بگویگر ب ا

  . مي گوی شود اما نمی مان منفجر میم، کوِه مِن ذھني ست، بگویجنس زندگ

تشعشِع نور، دِل  ما، یِ  منفجر شد، با انفجاِر مِن ذھنی موسی کرد و مِن ذھنی تجلیھمانطور که خدا در کوه طور موس

 نور ی جھان را نور زندگۀھم. ردي گی عالم را مۀن، ھمي عشق، آن دِل آتشیآتش آن صحراھا.  کندیما را احاطه م

  .ردي گیخدا فرا م

  .دي گویم موVنا چه مي تا بفھمینک مِن ذھنيم، نه با عي کنی ناظر به جمUت نگاه میاريما ھنوز با ھش

 از یم سطوحين غزل را پنجاه بار بخوانيم، ايم، صبر کنيم، که عجله نکنيرياد بگيم، يم درک کني توانیت مين بياز ا

 یم نوعيست بار بخواني شود، دویگر کشِف مان مي دیم سطوحي شود، صد بار بخوانیمان مشخص مي آن، برایِ معنا

  . مي فھمیم و مي کنیگر آن را درک ميد

 حضور ما را یاري شود، آھسته آھسته ھشیج دل ما باز ميم، بتدري کنی عشق را تجربه میما آرام آرام آن صحراھا

کباره يدار شود و ي، بیامي، با پیکباره با غزلي به یفتد و کسين اتفاق بيکدفعه ھم ممکن است ايرد، البته ي گیدر بر م

 یموVنا م. ميتحمل کنم ي توانستید ما نميرد، شايل صورت گين تبديکدفعه اي بندھا برھاند اما اگر ۀد ھميخود را از ق

  .ردي دل ھا نور بگۀکدفعه ھميت کنم که يتان حکاي برایست که افسانه ايقرار ن. ستيکباره نين تحول يد ايگو

 شود و شما یم، آرام آرام و در لفافه گفته مي دل که تا بحال در موردش صحبت کردۀد که قصي شویپس شما متوجه م

 و ی و با تأنیارانه، به آھستگيد و دل ھشي شناسیج دل را ميبتدر. دي کنیل م و به خود اعمایيج آن را شناسايبتدر

  .  چرخدیصبر، حول معشوق م

   کند؟یح ميم؟ چرا در پرده و لفافه تشري گوی حجاب نمید بي گویچرا م

  !. خواھدینطور مي، ایقانون زندگرا يز

  . بلهن مھم شود؟ يکدفعه متوجه ايکنفر ي شود یا ميآ

  . ! اُفتدید، از درخت مي پخت و رسی، وقت رسدی میبه آرام خورد، یآفتاب موه يم.  آماده باشدد پخته ويبا

  . ديستيد نينا ام.  شودی می شود و خدا در شما متجلی منفجر مید که باVخره کوه مِن ذھني دانیشما اbن م

  . چرخند ی ھستند و حول او می دل ھا از جنس زندگۀد؟ چون گفته ھميستيد نيچرا نا ام
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  . چرخدی ماوارانه حول ي شما ھشدل کند، یاو کار م

  .  ک است خامش کم خروشي تو، تو مکوش             صبح نزدیِ  کوشم پی من ھم:بارھا موVنا به ما گفته

   ". یزندگ"  تو، تو مکوش؟ یِ  کوشم پی، من ھمینقدر بخروشي نرو که اید به مِن ذھني گوی میچه کس

  م؟ ي شوی حضور زنده نمیاريچرا ما به ھش

  !.مي پردازی شوند، مین اصل مربوط نمي که به ایيم و به کارھاي رویاز بس به ذھِن مان م

  !.دي کند، پس در ذھن ھستید کار نميني بیاگر م. دي کنیابيت خود را ارزين معنوي، تمرید روزيشما با

 انجام اود که يد اجازه دھيبا. د، امکان نداردينده شود، به خدا زي دھی که در ذھن انجام میيد با کارھاي توانیشما نم

  . د، امکاِن زنده شدن به حضور وجود نداردي کنی در امور دخالت می که با من ذھنیمادام. دھد

.  ستیم، آن روز، روِز خوبي دخالت نکنی، با من ذھن توانمیگر نميد :مييم که بگوي به آنجا برسیاگر روز" اتفاقا

  . استميتسل ۀوز، لحظنکه آن ري ایبرا

  . دي کنی را انکار می دانِش مِن ذھنیعني توانم، یگر نميد

  Deny yourself . ات را انکار کنیذھن دانشِ . خودت را انکار کن: ح ھم گفتهيمس

  .ن استيکردن ھم، ھم " �" " اتفاقا

   ...کن، "  �" کن، "  �" کن، "  �: " ميي گویدائم م

  .ميکن " � " ید ابتدا ده ساليم، بايم و زنده شوي بروا� هللا یم به سراياھ خویم ميي گوینکه ميھم

  م؟ يکن " �"  را یزيچه چ

من از جنس تو ، ستميمن از جنس تو نستم، ي من از جنس تو ن:مييبگو. ميده ايا ما به آنھا چسبيده اند ي را که به ما چسبیيزھايچ

  .مي شویج از جنِس زندگيره، بتدر تا باHخ...ستم، يمن از جنِس تو ن، ستمين

   .یبه آرام.  شودیکدفعه نمي

  ی، جان پروری، دلبریا نگاريم يشمع گو

  یا، جانانهی، کافری، سروقدیمحض روح

   ست؟ یيم؟ روشناي کنم، چه بنامم؟ شمع است؟ شمع گوی خواھم به شما معرفین دل را که ميا

   ست؟ یزي بطِن ھر چیيباي درون، حِس زیيباي ست؟ حس زیيبايباست؟ حس زي زیم نگاريا بگوي

  !.رد، جان پرور استي گی برد؟ مرکز و جان و جسارِت ما را باVخره بدستش می را می ست که دل  آدمیا دلبري

  !. مينيم ببي توانی نباشد نمدل

Uیِ م صندوق ھاي توانستی، اگر نوِر شمِع جانان نبود، ما نمردي گین فضا صورت مي ما و درک ما در ایفکرھا" اص 

ِت يم مقصد و مقصود و نھاي توانستیم، نميم و درک کني مان را بخوانیم، فکرھايني مان را ببی و حرکت فکرھایفکر

  . ميص دھي مان را تشخیفکرھا

  د؟يشما جان پرور

  د؟      ي خودتان را خودتان فکر کنید فکرھاي توانید؟ ميا شما شمِع خودتان ھستيآ
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  گر است؟ي دیا متعلق به کسي جوشد؟ یا از درون شما مي کند، آی لحظه از ذھن شما عبور مني شما که در ایفکرھا

  د؟ ي کنی میا زشتي یيبايحِس ز

  "!. ست ی دارد که مرکز و دل شما از چه جنسیبستگ" 

  د؟ ي برید؟ دل ميدلبر

 یزي، چیي، با نگاِه خدایِع زندگ شما از موضی وقتیول.  کندیجاد مي ایکي، درد و تاریانجام کارھا از موضِع مِن ذھن

  . زدي ری به فکر و به عمِل تان مید، برکت زندگي دھی انجام میا کاريد يي گویم

   شود و درد ندارد و جان پرور است؟ ی و برکت، سازنده میيباين زيد که اي دانیا ميآ

  م؟ي ِکشیرون مي را از کجا بیارين ھشيم، اي ِکشی عقب می ذھنیِ  از ذھن و از من ھایوقت

 ی، قائم میاري آن ھشیِ دن، رويبا عقب کش. مي ِکشیرون مي را که جذِب فرم ھا شده، جذِب ذھن شده، بیارين ھشيا

  . مي شوی محض میِ اريم، روح، ھشيشو

ت ھا ي ست که از فرم ھا و صورت ھا و وضعیاريھش.  ست که از فرم ھا گرفته شدهیاريھش. روِح خالص است

  . ده شدهيرون کشيب

"  شود،  قبUی در جھان خم نمیزي خالص، قِد سرو ماننِد شما، در مقابِل چیِ اريدر حالِت ھش.  انسان، َسرو قد استدلِ 

  .ھم گفت، سرفراز است

ن جمع کرده و آزاد و يي سطح پایِ  تان را از کشش ھاید، اگر مانند َسرو دست و پايشما اگر سرو قد و سرفراز ھست

د، از جنِس دِل ي کنیل نميد، خودتان را ذلي شوی، َخم نمی و ذھنی و جسمی سطحیاذبه ھاد و به جيروان، برافراشته ا

  . گرددید، دِل شما حوِل معشوق ميل ھستياص

  .ميم، ھمه از آن جنس ھستيستيم و در ذھن مان نيده اياbن که عقب کش

ت و خدا ين و معنوي از دیفھومده و مي خود و به باورھا چسبیِ به من ذھن.  ستیندار قشريک ديرا يکافر است، ز

  !. داندی خود قائم است، کافرمی ست و روی زندگۀ زندیِ اري خود تصور و تجسم کرده و بعکس آن دل را که ھشیبرا

  .  ستیيباياز جنس ز. از جنس جانانه ست، از جنس جان و لطافت است

  .  ھا را داردیژگين ويد، اگر دل تان روشن باشد، اياده کنين مشخصات را جمع و در خود پي اۀھم

  . دي کنید، به ذھن نگاه نمي کنید، به معشوق، به خدا نگاه مي شویقيندار حقيشما اگر د

  . دي کنید، به خدا نگاه نميبه ذھن نگاه کن

  :  گذشته موVنا گفتۀھفت.  تأسف استۀي داند، مایندار مي خودش را دی کند ولی که به ذھن نگاه میکس

 در گذر از نام و بنگر در صفات

  ذاتید سويتا صفاتت ره نما

  . ست، به صفت استينوِع جنس، به اسم ن. ميو ھستي خودمان از جنس دیم ولي گذاریو ُکش ميما اسم مان را د

  ست؟يصفت چ
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 شود یم، نمي شوی خطرناک می نباشد، از جنس مِن ذھنیاگر بودن به انجام دادن جار.  ستی جارانجام دادن به بودن

  !. ميو ُکش بگذاري داسم مان را

  !.         و ُکش بگذارديو اسم خود را ديعجب است که د

*  

  . کندی خوانم که کمک مین رابطه مي در ای از مثنویمطلب

  . گري دیراجع به دِل شما و دل ھر انسان. مي صحبت کرددلراجع به 

   :دي گویگر مي دیيجان مشخصات را دارد، بقوِل موVنا که در ي ست و ایيباين زيحال، که دل به ا

  . مي تک تک ماست، دِل مان را پاک نگه دارۀفي شماست، وظۀفيوظ

  . شخِص ماستۀت ما، دِل ما، به عھدي فعالۀن نقطي تریز کردن مرکزيِت تميمسئول

  د؟ يري پذیز کردن درون تان را ميِت تمي خود و مسئولیاريت ھشين لحظه مسئوليا شما ايآ

 یاريد بدنبال ھشيد که مشخص کني دھی قرار میابي و ارزینيد و مورد بازبي برینور افکن مر يا دروِن خودتان را زيآ

  د؟ي کنی تان را دنبال میا مِن ذھنيد يحضور، زنده شدن به حضور ھست

 حضور؟ با یاريا با ھشي افتم ی راه می مِن ذھنیِ اري خواھم حرکت کرده و به سمت کارم بروم، با ھشی،، صبح م

  .  حرکت کنم، درونم پاک است، خودم آن را پاک کردم ،، حضوریاريھش

زند، ي ری شان را آنجا مینکه مردم خاکروبه ھاي ایم، براي کنی میشه دروِن دل را جاروب و دستمال کشيھم

  . ت نظافت آن با ماستيمسئول

 من یاريد ھشي توانی ست؟، شما نمی از چه جنس.ن لحظه ستي ما در ایِ ارين نوع ھشييِت ما، تعين مسئوليبزرگتر

  !. ام ھستمید من مسئول زندگييد و بگوي داشته باشی جسمیِ اريد، ھشي داشته باشیذھن

 یِ اريا ھشي حضور؟ یِ اري ھستم؟ از نوع ھشیاريد، که من اbن چه نوع ھشيري را بعھده بگیاريت ھشيد مسئولياول با

  ار بودن به خشم و ترس و حسادت؟ي، مثل ھشیمِن ذھن

  .ندازميگران بي انجام دھم و به گردن دیست که کار منفيد نيبع.  کنمیتم را لوث مي، مسئولی ذھنیجسم یاريدر ھش

 از جسم است و ی ست، مِن ذھنیست، حسادت در ذات من ذھني فقط حسد نی کند ولینجا راجع به حسد صحبت ميا

گران را ھم بصورت يجبور است دنکه بتواند خودش را وزن و محاسبه کند، مي ایتوھم است، خودش جسم است برا

ن کم آوردن ھم ي آورد و ای کند، کم میسه ميگران مقاي خود را با دیوقت. سه کنديجسم در آورد و خودش را با آنھا مقا

  .ش استيبخاطر نقص ھا

ه کمال  توانند او را بی آنھا نمی خواھد ولی، کامل شدن، را از اجسام میرا زندگي بر اساس نقص بنا شده، زیمِن ذھن

  .  ناقص و کم استی مِن ذھنی برایزيک چيشه يبرسانند، ھم

   :دييد و بگوينيد بنشي داری جسمی ذھنیارياگر شما ھش. شه با ماستين حس نقص ھميا

 یعني. رمي پذی را نمیگريز ديـــــــچ چيت ھيرم پس مسئوليت را نپذين مسئولياگر ا.  خودم ھستمیاريمن مسئوِل ھش

  .   رومیر آن در مياز ز
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 ٩٢۴ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  رد ترا در ره گلويور حسد گ

  س را باشد ُغلويدر حسد ابل

م حسادت و يم که حس کرديش رفتي تا آنجا پیعنيت را گرفت، يقه و گلوي، حسادت یاري راه، در مقاِم ھشیاگر در اثنا

ن ي تری از اصلی مِن ذھن ست کهین بدان معني سوزاند، ایخته و ميگران ما را برانگيغبطه به حال و اوضاِع د

  !. ندازدي بحران و در طوفاِن بU ب خواھد دری کند و ما را گرفته و میتش استفاده ميخاص

 شود آدم من ینم. طان استي کند، ھر کس که حسادت کند، از جنس شیس غلو ميآگاه باش، بدان، در حسادت فقط ابل

  .          داشته باشد و حسادت نکندیذھن

  .ست، رنجش است و خشم و توقعحسادت درد ا

بودن گر از جنس ين حالت، ما ديدر ا!. مي کنیسه مي ست که خودمان را مقای جسمیاريشه در حالت ھشيما ھم

 را دست اول یم و زندگيم، مسئله نداشتيدي چرخیم، حول معشوق ميم، از جنِس دل بودياگر از جنس بودن بود!. ميستين

   :ميسه نداشتي به مقایازي، نیروني بی، آدم ھایروني بیزھايبه چ یاجيم، احتي کردیحس و تجربه م

م، بگذار بودِن تو به فکر ي زنده ابودنھر دو به .  کنمی خودم را می خودت را بکن من ھم زندگی،، تو برو زندگ

ترام  شود، ھر دو به ھم احی شود، بودن من ھم به فکر و عمل و شدن من جاریکردن و شدن و انجام دادن تو جار

  .م ،،ي ھستیکيم، از درون يم ھر دو به عشق زنده اي گذاریم

  . م کرديسه و به ھم حسادت خواھيشه خود را با ھم مقايم، ھمي شده ای حاV که دو من ذھنیول

  .بلها ممکن است که زن و شوھر به ھم حسادت کنند؟ يآ

  .ا ممکن است که مادر به بچه حسادت کند؟ بلهيآ

  .ه به مادر حسادت کند؟ بلها ممکن است که بچيآ

  چرا؟. ا ممکن است که خواھر به خواھر، برادر به برادر، دوست به دوست، حسادت کند؟ بلهيآ

   :حاV.  دارندینکه مِن ذھني ایبرا

  کو ز آدم ننگ دارد از حسد

  با سعادت جنگ دارد از حسد

  .دي در واقع با سعادت خود جنگیز و حسادتين ستي حسادت، ننگ داشت بر آدم سجده کند و با چنیطان از رويرا شيز

 ست، از آدم، از ی جسمیِ اري ست، از جنِس ھشیت شدگي ست، از جنِس درد و ھم ھوینده اش مِن ذھنيس که نمايابل

. ز و حسادت داردي ست، ننگ دارد، با بودن و دل، سر ستیي خدایِ اري، که مأمِن ھشی زندگی که جادل، از بودن

 تواند حضور را یند، نمي تواند ببی خواھد و نمی آدم را نممِ يتسل و طاقِت تحولاقِت ي، لخشوع  ، توانِ یفروتنقدرِت 

  . ! ورزدی کند و بر آن َرشک میجه آدم را مUمت ميبشناسد، در نت

، خوِد ی، خوِد زندگیاما پس از مدت.  شودیا مي رود و جذب دنید، به ذھن مي آی میي خدایِ اريآدم، که از ھش

  !. شودی خود قائم می ِکشد و رویرون مي رساند، بی که میوه اي ذھن، مانند مۀ، او را از مخمصیاريھش
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م که ي شده اايدن ی ھایکات و اغواگريم، آنچنان اغفاِل تحري شده اتوھماتل و قاِل  ياما ما آنچنان غرِق اغتشاشات و ق

  .ش بگذارديق ما به نمايو نشاِط خود را از طر یيباي، خدا، اعجاب و لطافت و زیم زندگي دھی اجازه نمیبه راحت

 دنبال چه ی براست...م، ي بریپناه مآن  نشد به نيا، مي کنیفرار مآنجا  به نجايام، از ي کنی وصل مآن را به نيا 

  !. م؟يھست

  . یدنبال سعادت و خوشبخت!. یالبته، دنباِل زندگ

  و بر ار آدم که خوِد خداستيم که قدرت انتخاب و قدرِت اختيستيمتوجه ن.  کندین روش کار نميم که ايستي متوجه نیول

  !.  کندیزه مي ورزد و با آن ستیس بر آن حسد مي ست، ھمان که ابلین و خوِد سعادت و خوشبختي شود عی خود قائم م

  درک د و يديھم نفھم ن مطالب رايک از ايچيھ" د، اگر اصUي ھستی، دنباِل زندگیشما که دنبال سعادت و خوشبخت

  !. دي قرار گرفته ایِت بديد که در موقعيد، بدانياما بمحض آنکه حس حسادت کردد، ينکرد

  . ديريد و جوانمردانه شخِص مورِد حسد را در آغوش بگيھمان موقع موضوع حسادت را رھا کن

 ی میمک مان کند، ول تواند کیم نمي دھی که در ذھن انجام میيکارھا" اصU. ديز کنيگران پرھي خودتان با دۀسياز مقا

  . مي کنزيپرھ سهيمقا و از حسادتم از ي توانیما م. مي کنزيپرھم يتوان

 خدا ...زم، آنھا را نگاه کن، ي چینوا، بيمن ب ,, :ديا بزرگ شدن ھستيد که در حاِل کوچک شدن يھر موقع متوجه شد

  !. در کار استی، مِن ذھن,,... م و آنھا ينطور ھستيرا شکر که ما ا

 کار ی کین حالتي ، در چن...د، ي خودتان با او، احساس ِخَفت و کوچک شدن کنۀسيد و در مقايني را ببین است کسممک

   "!.یمِن ذھن"  کند؟ یم

شما .  ستزنده یست، زندگيسه نيز قابل مقايچ چي با ھید، زندگيستيسه نيز قابل مقايچ چي با ھدلکه شما بعنوان يدر حال

  .      دي ھستیزندگ

 است،  یِت زنده به خود است، که دل ھر انسانيين خداي من است، که ادلِ ، که ی من با خوشبخت:ميي گویاbن مما 

 ست که با ین معنيزه و مجادله، دعوا کنم، به اي ستدل کنم، اگر با یجاد نمي کنم، َتنِش ایکشمکش و نزاع و جنگ نم

  . جنگمی ملحظهن يا

  .دين لحظه نجنگي اۀافيشما با ق.  ستیزندگن لحظه، ي اۀافيت و قيِر وضعي در ز،لحظهن يِر اي در ز:ميھزار بار گفت

  .   ,,!نطور است؟يت ايچرا وضع,, 

  .دي جنگیر آن ھم مي زید، با فضاي جنگین لحظه مي اۀافيھر موقع با ق

  ستيتر در راه ن ن َصْعبي زیاَعْقبه

  ستي ُخُنک آنکش حسد ھمراه نیا

 صعب یا، َعقبه اي دنی ھایبندگي و خروجش از ذھن و کنده شدن از فریاريدار شدن ھشير بيدر راه سلوک، در مس

را ھر لحظه امکان يست، زيسه و حسادت ني مقاۀ صعب العبورتر از گردنی، گردنه ا) مشکل تر و دشوارتریگردنه ا(تر

  !.  وجود داردین گردنه ھا و سقوط به قعِر مِن ذھني از ای آدمیدِن پايلغز

  ). ديستيانشاءF شما ھم حسود ن( .ستي که حسود نیخوشا به حال کسست، يک آنکش حسد ھمراه ن ُخنُ یا
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   حسد آمد، بدانن جسد، خانهٔ يا

  از حسد آلوده باشد خاندان

   .دي آVیحسادت، خاندان تو را م. گاه حسادت استي، جاین کالبد بشريبدان که ا

  .ست خداۀخان، دلنجا، يا. ميز کنيد ھر روز دِل مان را تميبانکه يم؟ راجع به اي کنیراجع به چه صحبت م

.  استحسد ۀم، خاني دھیم و بعد باز اقامِت مان را در آن ادامه مي سازی ما در ابتدا مۀ که ھمی، Vنه امن دارن ذھِن يا

  . ی کنی را آلوده مخاندان، تمام یاما بدان، اگر حسادت داشته باش

  . اِن تانيل و اطرافياز جمله ھمسر و فرزند و فام. د جزو خانداِن شماستيس شناینجا، ھر آنچه که شما ميا

  .   ستی آلودگۀ که به حسد آلوده ست، مبتکر و منتشر کنندی کسیعني

  .  شوندی می شان جارانجام دادنِ  اند، در بودن انسان ھا از جنس تمام

  .  متفاوت دارندیت ھاي اما فعال،دلک ي انسان ھا ۀھم

  .  ستیکي ما انسان ھا ۀ ھمخاندان

ز را به ي رود، ھمه چیابان، ھر جا که مي خود، محل کار و خۀ که حسود است، با حسادتش، خانداِن بشر، خانوادیکس

 خودمان، یابي ارزیبرا" تاي ست و نھای جسمیاري، ھشیت من ذھنين خاصي تریحسادت اصل.  کندیدرد آلوده م

  . شودی میسه منتھيمقا، به )گرانيا کمتر بودن از ديشتر يب(

  . ميم حس کني توانین اbن ارزش خودمان را در حضور ميحال آنکه ما ھم

  !.دي ھستیشما زندگ!.  چه؟یعنيچقدر ارزش دارم 

د ي ست، مثل ماه که خورشی به زندگرو و سوک رو دارم که ي.  چرخدیمن ارزشمندم چون دلم حوِل محور جانان م" 

  ".  کند ی خود، آن نور را به جھان منعکس مۀوب پاشد و او به نیش نور ميرو

 ۀ تابانم، ھمی کنم و به جھان میل به درد مي تابد اما من آنقدر ناآگاھم که آن نور را تبدید ميدر حسود ھم خورش

  .  کنمی را آلوده میخاندان بشر

*  

   :استبه دل مت مربوط ين چند بيا

اد باشد، يپولم ز اگر ,, : برندی گردند و به جھان پناه می امن میھگاي که دنبال جایکسان. گاه امن استيدل تنھا جا

  .      ,,...ت دارم، ي امن،ھمسر داشته باشم و مھربان ھم باشد"ت دارم، حتمايد، امنناد باشيزتانم  دوس اگرت دارم،يامن

  ".ست ي نیزين چيچن" 

 یِ اريھش که، دلن يا.  ماستیِ منينان و سUمت و ايِت اطميگاِه استقرار و تثبيجا. ت ماستي امنیِ دِل ما، مرکز و فضا

  . ميد پاک نگاه داري کند، بای را منعکس محضور

 ی گرداند و منعکس مین جھان برميد، نوِر خدا، را به اي خود قائم است و مثل ماه، نور خورشی پای رویارين ھشيا

 ی میجارا عمل کردن و انجام دادن ير کردن  که به فکی بودنھمان .  شودیل مي، تبدشدن که به ی بودنھمان . کند

  .  شود
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  کي حسد باشد ولگر جسد خانهٔ 

  کيآن جسد را پاک کرد F ن

امبران ي کالبد پ،"مثU.  پاک کرده استی، بخوبین کالبد را خدا، زندگي ایگاه حسادت است، ولي، جایاگر چه کالبد آدم

  .اءيو اول

  .  کندیز ميمتان خوب تين خانه را براي، خدا، ایزندگ

  جا، دروِن دِل مان را آلوده ي، توقعاِت بیق حسد، خشم، ترس، نگراني مان ھر روز، ھر لحظه، از طریِ ما با من ذھن

مردم  .  کندیجاد ميم، واکنش درد اي داری دارند و ما ھم، مردم را به واکنش وا میمردم ما را به واکنش وا م. مينکن

 ی میگري دۀن خاکروبه ھا را به دل و خانيزند و ما ھم ھمي ریان را به دل ما م ذھِن شیِ زباله ھا و خاکروبه ھا

  .  خداستۀ، خانکعبه شما، دلِ  : دھدی موVنا ھشدارمان میول!. ميزير

  .ديز نگھش داريد تمي سپارد، بعد از آن شما بای کند و به دست شما میز مي خود را ابتدا تمۀخدا خان

  .دي کنیفش مي شما، کثی و ناآگاھیاريز کند اما بعلت عدم ھشيتم خواھد دائم آنجا را یخدا م

  ستيان پاکي بیتيَطھHرا بَ 

  ستيگنج نورست ار طلسمش خاک

  . ديز کني مرا تمۀ خدا گفته که خان:) قرآن استۀيآ(

ز يا تم مرۀن خانيدِل انسان است و خدا گفته که ا. مي ست که وصفش کردی منظور از کعبه ھمان دل:دي گویموVنا م

  . دينگه دار

گاه به من عبادت يد و از آن پاي کنی شماست، من آنجا را امن کردم، به آنجا رفته زندگدلِ  اَمن، ی تنھا جا:هي آیمعن

  . م عبادت کردهيد، ھمانطور که ابراھيکن

 ۀ سجده کنند، خانايا آنجا اقامت و ي کنند و یند طواف مي آی که می کسانیل دستور دادم، برايم و به اسماعيبه ابراھ

  .ديمن، کعبه را پاک کن

 ۀز کردن آنجا به عھديت تمي چرخد و مسئولی وجود شما، که حول محور جانان مۀن نقطي تریپس، ما راجع به مرکز

  . مي کنیشماست، صحبت م

  . ديگر بگذاري دی کسۀت  آن را به عھديد مسئولي توانی شماست، نمۀن لحظه به عھدي شما در ایاريت ھشيمسئول

،  رومیِر بار نميار به حضور کنند تا سر کار بروم وگرنه زيز کنند و مرا ھشي مرا تمۀمردم خان ,, :دييد بگوي توانینم

  ".د يد بزني توانی نمین حرفيچن!.  " ,,  کنمیجاد مي روم درد ای دارم، راه می ام را نگه میمِن ذھن

   :پس. ديمل کنش را ھم تحي ھاید گرفتاريد، باي زنید که مياگر بزن

 ما ی ست ولیاري ما، گنج ھشیِ ِر فکرھايدِل ما، ز. ستيَ گنج نورست ار طلسمش خاک         ستيَ ان پاکي بیتيَطھHرا بَ 

  .  کنندیرمييت ھا، فُرم ھا، صورت ھا، که تغيبه وضع. م؟ به ذھني کنی، به کجا نگاه میاريدر مقام ھش

  !. چرخدیم که دائم مي کنیبه ذھن نگاه م
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ن است و ي رود، خودم کارم ایرستان و بعد به دانشگاه مين مشکل را دارد، بعد به دبي رود، ایبچه اول دبستان م, ,

د و عقل تان را ي کنیرات نگاه ميين تغي کنند و شما به ایرميي ھستند که تغینھا موضوعاتيا ,, ...ھمسرم آنطور است، 

  !. اندیا طلسم مادنھيد، ايرات داده اييت ھا و تغين وضعيبه دست ا

 ی نمی کردند، کسیب، در محِل گنج، َحک ميب غري عجی گذاشتند، خط و خطوطی گنج ھا، طلسم میم، رويقد

  . گنج استیِ ص دھد که آنجا محِل اختفاي توانست تشخید مي دی طلسم را میاما آدم عاقل وقت. توانست طلسم را بخواند

  .  کردیدا ميطلسم را کنده و گنج را پ

  ت ھا حواسي کند، وضعیر مييد که تغيني بید ميري گی را در نظر مید، ھر موضوعي کنیھم، اbن به ذھن نگاه مشما 

  . کشانندیرا گرفته و دنبال خود م

من اbن طلسم را دور . ر آن نھفته بودي بود که در زی، گنجین طلسم خاکي ایمعن " :مي گوی شوم و میدار ميحاV، ب

  . اندازمی دھد، دور می تمام آنچه که نشان م اندازم، ذھن را بایم

 ی گذارم که توجه مرا بدزدد، روی ِکشم و نمیده، اbن ناظرم و عقب مي مرا دزدۀ زندیتا بحال، عقل و توجه و زندگ

  .  ستیارين گنج، گنِج ھشيا.  شومیخود زنده م

  .   ميتان گذاشته ايم برا آن ھیسي و انگلی فارسۀترجم.  ستیار مھمي بسیه اي بقره، آۀ سور25 ۀيآ

  ۵٢١ يه بقره، سوره كريم، قرآن
  

اِئِفينَ  ِمْن َمَقاِم إِْبَراِھيَم ُمَصلًّى َوَعِھْدَنا إَِلىٰ  ُذواَوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنJاِس َوأَْمًنا َواتJخِ  Jَرا َبْيتَِي لِلط Hِع  إِْبَراِھيَم َوإِْسَماِعيَل أَْن َطھ Jك Sَواْلَعاِكِفيَن َوالر
ُجوِد  Sالس...  

  
  یفارس ترجمه

  
 ] خودیبرا[ یشگاھيايم نياز مقام ابراھ ]ن نعمتيبه شکرانه ا[م ويو حرم امن مردم گرداند را بازگشتگاه] کعبه[ن خانه يآنگاه که ا) اد آريبه (و

رکوع کنندگان و سجود کنندگان   طواف کنندگان مسافر و مجاوران ویرا برا امم که خانهيل سفارش کرديم و اسماعيو به ابراھ د،يريبرگ

 .ديزه گردانيپاک

 یسيانگل ترجمه
 
Remember We made the House a place  of assembly for men and a place of safety; and take ye the station 

of Abraham as a place of prayer; and We covenanted with Abraham and Isma'il, that they should sanctify 

My House for those who compass it round, or use it as a retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in 

prayer). 

نان ي امن و اطمیجا. ز کردن آن با شماستيت تمي خدا، دِل شماست، مسئولۀ کعبه، خانۀ خان:دي گویپس، موVنا م

  .ن جھان استي امن در ایم و تنھا جاي امن جا دادین جايشما را در ا. بخش ھم ھمانجاست

از حرکت فکر حس . دي شوید، جذب نمي روی دھد، نمی که جلوه میي ھایبندگيکه به ذھن و به فرن است ي آن ایمعن

  . ذھن ھم تمام شدهی ھایِت تان است، بازي زنده منبِع حس امنید، زندگي خواھیت نميامن

  .ديزه نگه دارين خانه را پاکيارت کنند، اي شما را، زۀ کعبۀند دِل شما را، خاني آی که می کسانیبرا
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 ھم ھر روز حول و حوش آن یم، آنجا ساکن ھستند، عده اي که با آنھا برخورد داریتمام کسانکاِن ما، ي ما، نزدۀخانواد

  .دي چرخند، آن را نگه داریم

  د؟  يز نگه دارين خانه را تميد ايشما حاضر

  . د شديد، مشمول طلسم ذھن خواھيز نگھش نداريد که اگر تميد، بدانيز نگه داريدِل تان را تم، یتيَطھHرا بَ 

 ی ھایتي تمام نشده، نارضاینه ھا، کارھاي گذشته، نقص ھا و کمبودھا و کیر و مشغول رنجش ھايد، درگيش نکنزيتم

  . د شدي خواھ...گذشته و 

جه برسانم، ما که يد به نتينھمه رنجش را باي را که تحمل کردم، اینھمه رنج و زحمتينقدر به ما ظلم شده، ايچرا ا,, 

  . ,,...م و ينکرده ا را حس یھنوز طعِم خوب زندگ

".  طلسم اند ینھا الگوھايا " ...م و ينده ھستي از دسِت مان رفته، نگران آیاbن ھم پنجاه، شصت ساِل مان شده، زندگ

  !. دي کنیدا نمير داده، به خود مشغول نگه داشته، که گنج تان را پي شما را گیزيد، چي شناسیشما طلسم تان را م

    .   ستيگنج نورست ار طلسمش خاک

  حسد مکر و حسدی بر بینچون کُ 

  ھا رسدياھيزان حسد دل را س

 یره و تار مي، دلت تیرزوَ سد ِب  و حَ یکر زن ندارد، مَ یچ غل و غشياگر بر آنکه درونش از حسادت پاک است و ھ

  ). داردی جوابیرا ھر عمليز(. شود

 شود که یشما باورتان م.  ستی، حسد به زندگیم ھر نوع حسديد بدانيما با. ده ستيبه حضور رسدِل  حسد، ھمان یب

  .البته فھم آن مشکل است. د؟ي کنیزه مي ستید؟ با خوشبختي ورزید، به خدا حسد مي در حال حسادت ھستیوقت

  . مي گذاریما بعنواِن انسان به حضور زنده نشده، حسد را کنار م

 یبرا.  ورزدی حسادت می کند، به زندگیدت م َحسد، حسای که به بیکس.  زنده ستدل ست که به ی حسد، انسانیب

  .  ستینکه آن آدم، آن دل، از جنِس زندگيا

  .  کندی، به آدِم شاد، حسادت می اصلدل نسبت به یمِن ذھن

ن جھان ندارد، اتفاقات ي به ای گردد و آرامش دارد، توجھی که شاد است و حول جانان می، به دلیا شما، به کسي آـ

  د؟ ي آیا از او خوشتان ميد؟ آي کنیسادت م کند، حیناراحتش نم

  د؟  ي کنیا به او حسادت ميد ي آیارتان بگذارد، خوشتان مين دانش ھا را در اختي بخواھد ایا اگر کسي آـ

  ؟ دلا ي؟ یمن ذھند؟ ي کنی نگاه میگاھي دارد که از چه پایبستگ

  . دي کنید حسادت مي باشیمِن ذھنجنس د، از ي کنید، حسادت نمي باشبودن، از جنِس ی حسدیاگر از جنِس ب

، "من ابدادر  ,, :ميي گویم، مي کنی به خود نگاه مینکه وقتي اید دارد؟ براينقدر تأکين موضوع ھا اي ایچرا موVنا رو

  . ,,.دميـــــــچ موقع من در خودم حسادت ندياز اول ھم حسادت در من نبوده، ھ" اصU ،ستيک ذره ھم حسادت ني

  . ,,من حسادت ندارم ,, :دييم، شما نگوي ھستیِن ذھنر ميما درگ

   ". ديدا کنيدن را در خود پي حسد ورزینوع و چگونگد، يبگرد" 
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 ی مبتيغ ید، وقتي کنی خود نگاه میِ مِن ذھن ید و بعنوان ناظر به کارھاي گذاریر نور افکن مي خودتان را زیوقت

ن ي اۀزيست؟ انگي چکمک نکردنن به اصطUح ي اۀزيست؟ انگي چتبيغن ي اۀزيست؟ انگي چبتيغن ير ايد زينيد، ببيکن

  ست؟ ي چضرر زدن

  ". زه اش حسادت است يانگ" ، !ميستيم حسود نيي گویست؟ ما که مي آن چۀزيا نه؟ انگيم ي زنیا ما به مردم ضرر ميآ

  !. ميني بیده، که آن را نميچي و محرمانه و مرموز و پی پنھان، مخفیحسادت

نکه من يم، غافل از اي بندیم، راه را بر آن مي کنیِر خود را، حبس ميد و شرينفس پل. ميو بنديو ُکش، دي د:ميما گفت

!. ن اسم پنھان شدهير اي خود گذاشته و زیو ُکش را روي ست، اسِم دیان آوِر بزرگيوب و سرِکش و زيو معي ما دیذھن

   : دھدیم؟ موVنا خودش فرمول ميز وریم چگونه حسادت ميابيم که دري کنیپس ما ناظر، تماشا م

  ر پايخاک شو مردان حق را ز

  خاک بر سر کن حسد را ھمچو ما

ده را از خود ين صفت نکوھي ا وخاک بر سر حسد کنمانند موVنا، اءF خاک شو و مانند مرداِن حق، ي اولیر پايز

ر، عمل ي آثاِر موVنا برو، حرفش را بپذدنبال .ِبران، پاک و محو کن و ھر گز فرصت نده که حسد در دلت خانه کند

   : کندی ھم از موضِع خود و از باV نگاه میالبته مِن ذھن. کن

  . ,,...، ستي ھم درست ن آنی ھای آن درست و بعضی ھای بعض ھم بوده، اما بنظر منیي، موVناُخب، بـــــــله,, 

 را ھم که ی زند و مطالبید ميي برد و ُمھِر تأید بکار م خوی ابراز برتری کند و برایر مي را به نفع خود تعبینکات" 

  .!.  ,,ستير، آقا، درست نينخ ,, : کندیست بشدت رد ميبه نفع اش ن

  ست وار کوبان مَ ی، پایرمرديش تختش پيپ

  یا، فرزانهی، حاکمی علمیايک او دريل

ز يت تمي کند و شما مسئولیر مي س حضور،یيکتاي ی که در فضای و زنده در لحظه ست، دلی که زنده به زندگی دل

  . گرددی کوبان و مست، حول معشوق مید، پايکردن آن را بعھده دار

 با ی، موازی معرفت و شعور زندگیاي کوبان، غوطه ور در دری زنده شود، مست و پادلن ي که به ایر و پخته ايپ

 را فرا راه خود ی افراشته و نوِر خردمند را در لحظهی و آگاھیداريم، درفش بي، شاکر و صبور، خشنود و تسلیزندگ

   . شودی زنده، خود راه مدلِ ن يا. دارد

ارانه، حول مطلوب و معشوق بچرخد، اگر ي گردد، اما اگر ھشی، حوِل معشوق میت و دِل ھر انسانيجوھر، ذات، ماھ

  .د روی نمذھنگر به يد.  رودیگر به ذھن نمي، خدا، بگردد، دیـــــــارانه حوِل زندگيھش

 شود ی در انساِن پخته، زنده م،دلن ي اbن، ا:دي گوی میحال محور صحبت موVنا، نسبت به قبل عوض شده و در مثال

  .  شودیانشاء= در شما ھم زنده م

  : زندیم، مثال مي، زنده به حضور ھستیزانيم و ھم به مي داری از ما، ھم مِن ذھنیالبته، بعض

  کيولھا ر دندانيدامن دانش گرفته ز

  یان عشق نامانده در او دندانهيتلبَ کَ 
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  ).مثل موVنا(. دامِن دانش را گرفته

   دارد؟ ین جھاني ای، فضل و معلومات و عقل و خرد و نگاه و ھوشمندین جھانيا موVنا دانش ايآ

 اکناِف خود ِط اطراف ويط و قلمرو، بر شرايت و محي، بر وضعین جھانيم که بر معرفت و معلوماِت ايني بیم. البته

   یيداي شور و ش)ه انبردست استي کشند و شبی که با آن دندان را میله ايوس(ِن ينحال، َکلَبتيآگاه است، اشراف و تسلط دارد، با ا

  . !دهيش را کشي خواستن ھا، خواھش ھا، آرزوھا و حاجت ھایِ  دندان ھاۀاق، ھميعشق و اشت

  .  ستیارانه با زندگيل و ھشين عشق، وحدِت اصيا

 اعتبار ید، ھرلحظه بي را که در ذھن تان ھست و بلدید، دانشيارانه بگرديدار، ھشيشما اگر حول محور جانان آگاه و ب

  . ديني بید، نا امن و متزلزل و ناقص و ناتوان مي کنیم

، قابل قبول ر نداردي قدر و منزلت ندارد، تأثیرونيتان کاربرد ندارد، در امور بي ھایريست که فراگي نین معنيبه ا

  . ! ستینوا و بUاثر، نازا و تھيانجامد، بي شدن بی که به جاری بودناس با يست، بلکه در قين

 یل و ختم مي دھد، و باVخره تبدیر شکل مييابد، تغي ی شود، کاھش میر ميابد، سرازي ی، به شدن راه مبودن یوقت

  !.مي کنی ماست، آن را رھا نمیستي و جوھِر چ ما، عصارهیِ ن عنصِر وجودين صفت ما، باVتري تریشود، اصل

  . ستی جارش، به انجام دادنبودن :یعني ،دهيش را کشين عشق، دندان ھاي که به عشق زنده ست، کلبتیکس

  . دهي اما به آن نچسب، را داردین جھاني ادرست است که دانشِ 

  .  کندی کند؟ آن را انکار میچکارم

   کند؟ یت نشده و آن را انکار مي ھم ھوده،ي را، نچسبین جھاني؟ دانِش ایک

  .ِر پختهيھمان پ

ن لحظه ي ست که در ای رقصد، انسانی می، با آھنگ زندگدل تخِت یِ ن جھان، پاي که مست وار در ایر پخته اين پيا

  . ن دو جنس استيِر پخته ھم، از ھمين پيت است و ايت و ابدي نھایاز جنِس ب. به حضور زنده ست، از جنِس خداست

  . دا کردهياو، جنس خودش را پ

 ی داند و روی شدن را اصل می جار،است بودنت، از جنِس ي نھای، از جنِس بی، ابدی از جنِس زندگیر، وقتين پيا

  . کندیدانِش خود حساب نم

ذھن ا آنچه که در ي رسد، اعتبار دارد؟ یتان مي، برای بودن با زندگی که از موازیا دانشي شما، آین لحظه برايدر ا

  د؟ ي دانید و ميدار

  . دي داریمن ذھن" تان معتبر است، حتمايد براي را که در ذھن داریاگر دانش

  ر در معشوق محوير واله، پيمن ز نور پ

  یا رو، من دوسر چون شانهیکينه يياو چو آ

رابطه با در .  کندیگر صحبت مي دیريا ھر پي و یزيراجع به شمس تبر" احتماV . کندیر صحبت ميراجع به پ

  . ديريش گيد در پي کند که شما ھم بای صحبت میروش
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 ی که موVنا به ما میينصورت، از آموزش ھاي چرخد، در ای مید و ھنوز دل تان حول محور مادي داریاگر من ذھن

  . ت که در معشوق محو اسیريد، چون پي دھین نور ميدا شده، عقل تان را به دست ايد، واله و شي کنیدھد استفاده م

  . ، ھستمبودناِر، آن يخوِد آن نور و ھشيدا و بي من ش:دي گویموVنا م

  .ک رو، و آن ھم رو به معشوقي ست ینه اييز محو در معشوق، آير نيپ

   :مي من دو َسر دارم، ما ھمه دو َسر داریول.  کندید را منعکس ميمثل ماه که خورش

  .من دار یيايَسر دنـ 

   . در حضورمنِ  یَسِر ب ـ

  .  مِن درحضور استی چرخد، َسِر بیحول محور معشوق م"  که کامUیر، دليپ

  .ميي ذھن ھم بگویيم دوي توانستیما دو َسر را م

 و سر یم، سر زندگي توانستین دو سر را ھم مي ای، معن)م شانه ھا دو سر داشتنديقد( من مثل شانه، دو َسر دارم :دي گویم

  .       ميري بگیمن ذھن

  فير لطي آن پرِ  جمال و فَ ر گشتم دريپ

  یانه من چو پروانه در او او را به من پروا

 از اوھام، یيح، در رھاي، در شکوه و جUل و در تسبی و بردباری فضاداریِ  َفّر، در فراز و بلندایِ پس ما، در رو

  . مي شویپخته م

  .مي شویبالغ م. ، َفرH دِل انسانی ساطع کردن برکت زندگیيدر توانا

  ".  شود، پخته شدم یف ساطع ميِر لطين پي که ازجمال ای و انرژیيه و استطاعت و توانايارمادر ک" 

  : مایپختگد؟ ي آی ما از کجا میِ پس پختگ

 ۀمثل اشعار موVنا که با مطالع. دار، حول و حوِش ماستيرد، که زنده و بي گی نشأت میري پیِ از َفرH و برکِت انرژ ـ

  . مي شویزد و پخته مي ریت، به جاِن مان مي و اعتبار و صUحیو نشاط و چاVک ین شادين فّر، ايآنھا، ا

 یھمزمان با مواز.  ماستیِ ِر فکرھاي ست، در زیر، استاد، که زندگيم، پي کنی می زندگیِ نکه خود را موازيا اي ـ

  .  کندیشدِن ما، او ھم کار م

رو و نشاط و ي کند و نیم، او ھم کار مي شویم مي تسلم،ي شوی می، موازین مسلم حاکم بر ھستيھر وقت که با قوان

  . مي شویل، پخته ميل و تبديب، تعديت و تھذيه، تربيه و تصفيزد، تسوي انگی دروِن مان را برمیستگيشا

 ی به من نمیتي به من ندارد، اھمی پروا، توجھی چرخم و او بیحال، من مثل پـــــــروانـــــــه حول و حوِش او م

  !.دھد

به عبارت .  پردازدی دھد، به او نمیت نمي به او اھمی چرخد، زندگی ممنم که چون با ي شویز ھم ما متوجه مبا

م، مراقب و يد پروا کني، باین مرحله از زندگين شکل و در ايم که در اين ما ھستي گرِم کار خود است، ایگر زندگيد

  .مي، منعکس و بازتاب دھی حضورمان را متجلیِ اريشم، ھي، حضورمان را َرصد کنیاري و ھشیمحتاط و ناظر، زندگ

  :ميم و تأمل کنيدوباره برگرد
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  د؟ ي خود را بعھده گرفته ایِ  معنویِت زندگيا مسئوليآ

  د؟ ي کرده ایص داده و با خود بررسي خود را تشخیِ  زندگیت اصليا در مقام انسان، مسئوليآ

   ست؟يتم چيمسئول

 نفِس پراکنده ام، یِ  ام، سامان بخشی نفسانیِ  زدودن زنگارھایرم؟ براي گی بعھده مز نگه داشتن درون و دلم رايا تميآ

   کنم؟یبر خود تمرکز م

  ار ھستم؟ي و ھشی ام، جدیزيا در برخورد با مِن جامد، مِن غريآ

   روم؟یا ھنوز دنبال جمع مي غلط ام، آیِ ا ھنوز تابِع سنت ھايآ

   ...رم؟ ي گیت مي ام ھویھنا ھنوز از فکرھا و از داده ھا و دانِش ذيآ

  رم؟ ي گیر افتاده، بعھده مي را که در فرم ھا گیارين ھشي خود، لزوِم آزاد کردن ایِ داريِت بيا مسئوليآ

  و به ـ رديت دھد و دسِت تان را بگيد که به شما اھمي ھستیريد و منتظر پيري گیت ھا را بعھده نمين مسئولي، ا!نها ي

  !.؟اوردي زور شما را به راه ب

  !.نه؟ا ي ھست؟ یا شما ھم حواس تان به زندگيست، آاود، من حواسم به ي گویموVنا م

د، يا نچرخيد يست که ِگرِد او بچرخي او به شما پروا ندارد، مھم نید ولي چرخیشما مثل پـــــــروانـــــــه دور او م. بله

  .ديمسئول شما ھست :رايز

و . مي کنیرند، اشتباه مي حضوِر ما را به عھده بگیِ اريِت زنده شدن به ھشيسئولگران ميم که ديا منتظر باشيم يياگر بگو

 زنده ین انرژي، ادل شده باشد، آن زنده ی به زندگیم که اگر دلي دانی میول. ميد و توقع را داشته اين ديتا حاV ھم ھم

   .مي دھی او قرار می و آموزش ھایاريما خودمان را در معرِض معرفت و . کننده را ساطع خواھد کرد

 وزد، خودتان را در معرض او ی می زندگی از سویدار کننده اي بیِ حه ھاي بادھا و را: گذشته ھم گفتیدر برنامه ھا

  د؟يدار شدن را انتخاب کرده ايا شما بي آ:حال. ديقرار دھ

  د؟يت، خود را جدا کرده ا سی فقط جسمیِ اري از ھشی که ناش... و قضاوت و یا از خواِب ذھن و درد و واکنش منفيآ

  د؟ي دانیدار شدن و حراست از آن مين بيا خودتان را مسئوِل ايآ

   خوِد شماست؟ یات، روي خصوصیِ ابي، ارزیابيب يص و عيا نورافکِن تشخيآ

  د؟ ي دانید؟ جمع را مسئول مسائل خود نمي روید؟ دنبال جمع نمي کنی نمیگران قاطيا خودتان را با مسائِل ديآ

  ". د يد بدانينبا" 

. ستميمسئول عوض کردن مردم  ن.  ندارمی خودم انداخته ام و با مردم کارینورافکن را رو. من مسئول خودم ھستم

  . ستنديمردم ھم مسئول عوض کردن من ن

 نکند، انتظار یر ھم ممکن است به من توجھيپ.  گردمیر ميحول و حوِش پ.  گردمیپـــــــروانـــــــه وار دور شمع م

، ینکه زندگي کند، به من توجه کند، من مسئولم حوِل شمع جانان بگردم، نه ای و پرستاریر مرا سرپرستيندارم که پ

. مين کار را کرديتا بحال ھم!.  حول و حوش من و شما بچرخدید که زندگيشما نخواھ!.  من بگرددیر، دور مِن ذھنيپ
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د و شرط و ين لحظه را بدون قيم، اتفاق ايم ھستي که تسلی در حالنباريا. مين اشتباه را مرتکب شويم اي خواھیگر نميد

  . مي مان ِبدویِ م، نه عقِب مِن ذھني روی میم و دنباِل زندگيري پذیقبل از قضاوت م

   به دانش اوستاد کائناتی آخر ا:گفتم

  یا، لطف کن کاشانهیيھاميدر ھنر اقل

  .داستي غزل پیِ معن" باياز حاV به بعد تقر

  !. لتي از ھنِر فضیعي وسی دشت ھاۀم ھا و عرصي، اقلیشرِو کائنات ھستي تو استاد، معلم، َسرَور، پ: گفتمريبه پ

  . ھم به ما بدهی کوچکۀ، خانی، آلونکی کردن دارزندهھنِر 

  .  دين درخواست را ھم کني، اید از زندگي توانیشما م

  ن بسته چشمي دوربیم من تو را، اي گو:گفت

  یارانهي، پی، محکمیجانبشنو از من پند 

  . کندی کمک میليدِن آن، به ما خي برد که فھمی بکار میر، اصطUحيدر پاسخ، پ

  !. ِن بسته چشميدورب

، مينيببن، به ماست، يک تري را که  نزدخودم، اگر يشاوندانه نگاه کني و خویمياگر صم. مي ھستیاري، ما ھشیما زندگ

ِش ي ھمسان و ھمانند، خویاريھش!. ندي بی را میاري، ھشیاريھش!. ميابي ی، میراي، درمقاِم ھشیاريخود را بعنواِن ھش

 یِ  پایرو. ! شودی مزنده ،دلبه . ! شودیبه خود آگاه م. ! شودی منطبق میاري ھشی رویاريھش. !ابدي یخود را م

  .!ستدي ایخود م

نده و گذشته يآ.  کندیده و گذشته نگاه مني ست که به آیارياز نوِع ھش.  کندی ست که به ذھن نگاه مین کسياما دورب

  . کندی با آن کار ممن دار ست که ذھِن یزمان است، زمان، پارامتر

  :مي داریاريما دو نوع ھش

  . داردمن کند و ینده کار مي که با گذشته و آ،ی جسمیاريھشـ 

  . کندی کار م لحظهنيا، که با  منیب یِ اري، ھش حضوریاريھش ـ

دادھا و يشامِل موضوعات و رو.  اندی، مربوط به مِن ذھنی جسمیِ ارينده ھم مربوط به ھشي آم، زمان گذشته ويگفت

  . شوندی مربوط به ماده و جسم، مربوط به ذھن میِ ت ھايوضع

 زنده شدن به یافتِن دِل مان، براي ی، اگر برای، اگر درجستجو و در طلِب زندگیاري، در مقاِم ھشیاريما بعنواِن ھش

!. مي شوخودد يم، فقط باي ھستیم از جنس زندگي دانینم. مينده نگر و خام، ھستين، آيم، دوربي کنینگاه مخدا، به ذھن 

  !.ميمان نشوخود ست که ی ما در جھتی کوشش ھاۀھم

  !.ميني بیم و مي کنیت ھا، در فُرم ھا، در دور دست ھا، جستجو ميما خودمان را در نمودھا، در وضع

 تواند ی ست، در واقع چشمش بسته ست، نمی مباVتی و بی توجھین، در ِاھمال و بيورب دیِ اري ھش:نکهيغافل از ا

  .     ص دھدي تواند تشخیند، نمي را ببیک و فطري نزدیِ شاوندي، قرابت و خویشيخو
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د ، خودش خودل، یاري را آشکار کند تا ھشیقتي، حقیحِت جانانه اي، با نصیرانه اي خواھد با اندرِز محکم و پیر ميپ

  .  از خودش آگاه، به جاِن خود زنده شودیاريدا کند، ھشيند، پيک ببيرا از نزد

  م و حکمت و فرھنگ مايدانش و دانا حک

  یاردانه، دُ یلرخن تو در جمال گُ يغرقه ب

، حکمت و دانش و یاِت قومي دھد، اطUعات، اکتسابات، افسانه ھا و روای تماِم آنچه را که ذھن ات نشان م:تو بدان

 تو یِ  نگاِه و فرھنگ گذشته ست که ھمه، در فضا و در فضادار... ھا و قضاوت ھا و یريد، عقل و عادات و فراگيد

  . کتا و تو ُدردانه، غرقه ھستنديبا رو، تو تک دانه، تو يگلرِخ ز

  . جا گرفتهین است که در ما، تمام دانش و فرھنگ بشرير ايحِت پينص

  .ی شوی، رھا می دھم، اگر درک کردی به تو میحت خوبي من پند و نص:دي گویر ميپ

ارانه نگاه ي خودش را جدا کرده و عقب بکشد و خود را ھشی مِن ذھنیِ ن نباشد، اگر از محتوايکتا، اگر دوربيانساِن 

  .  ِکَشدیرون ميکدفعه از ذھن خودش را بينصورت يکند و به خود آگاه شود، در ا

  .!ردي گیا را ھم در بر ميدن. ردي گیز را در َبر مي شود، ھمه چی زنده م کند،ی خودش را برقرار مجيبتدر یاريھش

م است، ي خوش خیيايست، بلکه رويم ني بد خیاھايا مملو از رويگر دنيد، اما ديم ديا را خواھي ذھن، باز ھم دنۀليبوس" 

  ". شود یم ی است که به شدن، به انجام دادن، جاربودنست، حاV، ذھن در خدمِت ي در آن نمنرا يز

 آن اتفاق، در ھر لحظه ۀرندي اُفتد، شما در َبر گی در شما مین است که ھر اتفاقي اینيک بين نزدين، کارُبرِد ايبنابرا

  . دي اتفاق اۀرنديد، بلکه در برگيستيشما در اتفاق ن. ديھست

 وجود دارد یبا رو و ُدردانه اي ز، اما حاVیت بوده اي و با آن ھم ھوی زندانی، در دانش ذھنیتا حاV در ذھن بوده ا" 

  . ی ست و تو ھمان ھستیکه خدا، زندگ

 و  ی شوی زنده مدل، به آن ینکار را بکنياگر ا. ني ببیھمه را زندگ. ري زنده شده و ھمه را در آغوش بگاواbن به 

  . ی چرخی میارانه حول محوِر زندگيھش

  ...دار شدم ي من ب:دي گویحاV م

  یدم؟ آفت جان و دليچون نگه کردم چه د

  یاارانهي یياري مسلمانان، ز رحمت یا

  .، کنار گذاشتمرا کيخوِد نزددِن يش را، نديدِن خوي، آن ندیني خوب نگاه کردم، آن دوربیوقت

 آن یِ  خودم متمرکز کردم، روی ذھن، از فرم ھا و از اجسام برداشته و روی ام را از رویاري توجه و ھشیوقت

  ...آفِت زوال و زمان، . رک کردم که خوِد او ھستمُدردانه گذاشتم، د

  ست؟ يُدردانه ک

 یکي من و یکي خدا، یکي من و یکيِت من و خدا، يست، حکايِف من و خدا از ھم جدا نيتوص. ديُدردانه، خود شما ھست

  .!ستي ُدردانه  نیِ خدا

  . ن استن باز رفتِن به ذھي خدا بگذارم، ایاگر من اbن توجه ام را بر دارم و رو
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  . ! شودی خودش زنده میند و روي بی کشد، خود را می ست که عقب میاريُدردانه، ھمان ھش

دم، ي بودم نگاه کردم، زنده شدم، ددل ذھن برداشتم، به خودم که ھمساِن ی خوب نگاه کردم، توجه ام را از رویوقت

  . !درک کردم که خوِد او ھستم

آفِت ب و آزار و ي آسۀيما که ھستم، ی دل  و آنیزندگ  که ھستم، آنیتي ماھدم آن جوھر ويددم؟ يچون نگه کردم چه د

  !.جان و دل ھم ھست

 یدر خود حل مت، ين ماھي، ادلن يا ھر آنچه که مرا طلسم کرده بود، ھر آنچه که مرا به خود مشغول کرده بود، یعني

   !. کند
 یقيندار حقيد، ديد و از جنس خدا شده اي با لحظه ایزد و موايکرده ا " C"  بت ھا را ۀ که ھمی مسلمانان، کسانیا

  .دي کنیاري رحمت یِ از رو .ديد، کمک کنيھست

 و مساعدت و یاري یعنيارانه ي.  به ھم کمک کنندیعنيارانه بپردازند، ي توانند ی ھستند می موازی که با زندگیکسان

  .!ِق دوستي دوستانه، Vیکمک.  شودیم به دوست مي که تقدیتيحما

  ست؟ کدام است؟يم، چي کنیق دوست باشد و از مسلمانان طلب مي که Vیکمک

 داده ھا و ۀل، ھمين تبديدر ا. ل شده اندي حضور، زنده شده اند، تبدیِ اري ھستند که به ھشین معنا، کسانيمسلمانان در ا

 توانند، با عشق و با یتند م زنده، ھسیم شده ھا، چون از جنِس زندگين تسليا. کرده اند " C"  را ی ذھنیِ دانش ھا

  . گر کمک کنند، دوست را کمک کننديکدي شان، به یباني، با ُحسِن تفاھم و با پشتیدوست

 دل و در حال زنده شدن به یداري کشد، در حاِل بی عقب می و جھانی ذھنیِ  ھایت شدگي که خود را از ھم ھویکس

، یارين ھشيا. ت استيارانه، عشق و حمايآن .  خواھدیارانه مي از آنھا. از داردي نیقي حقیِ ندارھايِت دياست، به حما

  .  ستی ذھنیِ م، غارتگِر تماِم بت ھاي که به آن در حال زنده شدن ھستی، ذکاوتین زندگيا

به ده، بترسد، ي که به آنھا چسبیيزھايش، در رھا کردن چي بت ھاک آدِم تازه کار ممکن است در رھا کردنياما 

   :دي گوی میاعتبار

  . ،، ترسمی نمم، شوی کمک م ابراز کنند،یتي اھداء کنند، عشق و حمایارانه اي به من یدارين بي اۀدر پروساگر ،، 

   :ارانه دھديت و عشقش، ي تواند به آدِم تازه کار با حمایک انسان به حضور زنده شده، مي

  ." ستآنجات يامن، نترس" 

 تان ی ھایت شدگيد، رنجش ھا، خشم ھا و ھم ھويز کني ھا تمی ناھماھنگني دِل تان را از ا:من بارھا به شما گفته ام

ندازند، اما اگر يان بخِش شان را کنار بگذارند، بياِت ناھنجار و زيد خصوصي آیف شان مي، حی عده ا...د، يندازيرا ب

 و نامتعادِل یِ  منفیبه ھارند، جنيت بگيم شده، عشق و حمايرند، از انساِن تسليارانه بگيت شوند، اگر از مسلمان يحما

    ). قشنگیي ست با معنایت قشنگيب(.  کنندی میع تر طيرتر و سري را دلپذیدارين بي اۀ اندازند و پروسیخود را م

  ن را برگشاي، آخر ایده گفتين ھمه پوشيا

  یاه مردانهاز حسودان غم مخور، تو شرح دِ 

  !. گفتهیمزده و ريچيده و پيده که معنا را پوشيموVنا خودش فھم
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  !. ده گفتي پوشیول.  گفتی مدل، ھمان یام ھا را، زندگين پين گفتار، اين نشانه ھا، اي ا:دي گویم

   :دي گوی میست، به زندگي نیزان آشکار و واضح گفتنش راضيد موVنا از مي آیبنظر م

  ام ھا را بھترباز کن ويفتار و پن گيا!.  و ممکن است مردم متوجه نشوندیده گفتي و پوشی اما ِسریدر حال گفتن بود" 

 ین شعوِر بي، ای ھم ابتدا، ھم منتھیارين ھشي و بدچشم، از آنان که بر اُُبَھت وعظمت ای و قشریاز حسودان سطح

ن روند ي اندازند، در ایق ميل را به تعوين تحول و تبدير اي خورند، سی ورزند، غبطه می انتھا، رشک میابتدا، ب

 و مسلم و ین امر قطعي کنند، نفِس مسموم و بازدارنده و نامتعادل و جامد خود را در ایجاد مي فتنه و گره ایمتعال

دن صبِح ي کنندگان اقتدار، از رسیاده روي بندند، از زی، راه مبودنانوِس ي َدمند، به َذِم خود بر اقیر ميخدشه ناپذ

ھر آنچه که به گفت آمد و ھر آنچه انجام شد و زان و مثقال، از از گم نشدن، ثبت و ضبِط ي و نصرت،  از میداريب

ح شده، ين و تصريياط نکن، از ھر آنچه که تعي ، مدارا و مUحظه و احت...ت و در تصور آمد، ي آنچه که در نیحت

عادگاه، مردانه، متھورانه، يض و واگذار شده، اعطاء شده، از آن انتصاب و قرار مUقات، از آن مأمن و ميل و تفويتحو

  ! ". که ھمه بفھمندیبگونه ا.  پروا بگو، آشکارا، اعUن و اعUم کن، شرح بدهی و بمست

  .  )م تا معنا خودش را به ما نشان دھدين غزل را بخواني کنم که بارھا ایشنھاد ميمن پ(

   کز اوی، خداوندیزين تبريشمس حق و د

  یاشانهين پس مانده، اندر عشق او پيگشت ا

  . کمک کرده حضوریاري به ھشی جسمیاري ھشلي در تبدا، به موVنیزيبرشمس ت  شود کهیمعلوم م

  . مي حضور داریاري ھشیم، وقتيني نشیم، به صدر ميري گی میشيم، پي رویم، جلو ميشانه ايپ

 م، ھر لحظه فکرھايتا بحال ما پس مانده بود.  َدَودی دنبال فکرھا میاري ھشیم، وقتي ھستی در من ذھنیم وقتيپس مانده ا

  . مي کردیب و دنبال ميرا تعق

   .      ست، زنده شدن به حضور استیشانه بودن، حرکت بر جھِت عکس مِن ذھنيپ. شانه ستي به حضور زنده شود، پیکس

 ست که پس یِر آموزگار، پروردگارين پير، ھمين پين، ھميقت و ديِد حقي، خورشیزيد که شمس تبري گویت مي بیمعن

افته، نفسِ يد، جاِن آرام ي آی آن میِ  که ماه در پیديخورش.  رساندیت مي را به ربوبیرواِن زندگمانده، عقب مانده از کا

  .  کندیل ميشانه تبدي پی را به رّب النوعیمِن ذھنده به ي، چسبیزي غرمنِ ده به ي چسبۀ که باشندیمطمئنه ا

 ھا، یت شدگي در اثر َکنده شدن از ھم ھود، آنکهيش جوشيِر فکرھايات زيآنکه آب ح. شانه شديموHنا در عشِق خدا پ

  "!.  ديبا خدا رقص" د، ي را دآنطرفب و پنھان، يده شده بود، کنار زد، غي کشی را که بر زندگیيپرده ھا

ش، با روحِ و يشتِن خوي، با خویند، بلکه تنگاتنگ با جوھر زندگي بی، نه تنھا جھان را مآگاه، یاريگر بعنوان ھشيا^ن د

،  ی طوHنی، پس از انتظاری فُرِم نامتناھی، ببودن کند و باHخره، یزد، در او حلول مي آمی، میِن ھستيوان قیفرمانروا

  . ، جلوس کندشدن، در اَشرِف فُرم ھا، خود را جلوه و بر تخِت یشانه اي تواند در فرِم پیشادمانه م

  .  !شدهشانه ست و يست، پيگر دنباله رو ني د...و، د چکار کن، کجا بري گوی مخود به او. در انجام دادن، عرض اندام کند

*  

  .تان بخوانمي برایت ھم از مثنوين قسمت، چند بيد در اياجازه بدھ
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  .ن چند قصه را تا آخر دفتر دوم ادامه دھميم دارم ايتان خواندم، تصمي قبل براۀ دفتر دوم را ھفت٣۶٨٠ِت يب

 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بيت ٣۶٨٠ 
 

 اختUف خلق از نام اوفتاد

   رفت آرام اوفتادیچون بمعن

 رود و یان مي توجه کنند، اختUف ھا از مینکه به معنيھم. ان مردم به سبب اختUف در نام ھاستيم ۀزياختUف و ست

  . شودی و آرامش برقرار میآشت

  .  ستیک مفھوِم ذھنينام . اختUف مردم از نام است

طر کلمه، بخاطر شراف شان بر اجسام است، بخاطر نام، بخااِ نفوذ و تسلط و  دارند و ی جسمیاريمردم، از آنجا که ھش

ان  را نشیتياصل دVلت دارد و چه یيمعنابه چه در عمق، ن مفھوم، ين کلمه، اين نام، اي آنکه متوجه شوند ایمفھوم، ب

  .  شوندیزه با ھم گرفتار مي دھد، در اختUف و ستیم

  !.ک معنا دVلت دارنديحال آنکه در عمق، ھمه بر 

Uکندیيھا بگذر و در صفات نگاه کن تا صفات شما را به ذات راھنماھم به ما گفته بود که شما از نام " قب .  

  .ميپس نام و صفات و ذات دار

که ھمه  دارند، یني افراد، رنگ پوسِت شان، اھل کجا ھستند، چه دی ظاھرۀافيامروز اشاره کردم اگر ما از نام و از ق

  م؟ي رسیم، به چه ميبگذرنام ھستند، 

ن دل حول محور ي است و ادل بنام انسان، معرِف یم که باشنده اي شوی متوجه م امروز موVنا،یطبق صحبت ھا

  . ، خداستید رمِز زندگيخورش.  کندیو نور او را در جھان منعکس م  چرخدید مي به خورشرو ،معشوق

   : که ابتدا کردم، در انسانیفين طبق ھمان تعريبنابرا

  . ن استي، ھمیِف ھر انساني شود و مشخصه و تعری می به انجام دادن، جاربودن

ن وساطت و وکالت، ي ا، کندیرا به انجام دادن جار بودند بتواند ين او چه باشد، بايست که نام و رنگ و ديپس مھم ن

  . ِت اوستيت و مأموريت، مسئوليقسمت و استطاعت، خاص

 ست، ی زندگیِ  که معنایم، دلينيست ببيشتر ھم در جھان ني بیکيم و فقط دل را که ي بگذری ظاھریاگر ما از شکل ھا

ن ذھِن يدِن ايي و بطالت و بر عبث پایھودگينصورت متوجه بيم، در اينيکتا ست، ببي عالم است، ۀ ھمۀ که نبض تپندیدل

   :مي شویت مي کفایره سر و بي خین مِن ذھنيعقب مانده، ا

  ست؟   ي چین جنگ ھا و اختUفات براي، ایبراست

 کنند، یم و به شکل ھا، در سطح و به ظاھر توجه مي کنند و به مفاھی می در ذھِن شان زندگل است که مردمين دليبه ا

  .! روندیرت و ژرفا، به معنا نميبه س

 را که از جنس خداست، به بودن که دارند، اگر ین و مراميک با ھر ديبا، ھر يد پوست، زشت و زياه پوست و سفيس

 توانند ی میبا ھم چه اختUف.  انددلجنس ذات، از جنس بودن، از جنس  کنند، پس ھر دو از ی میانجام دادن جار

  !.داشته باشند؟
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ت ھا را تا آنجا که فرصت داشته ين بي از ایتعداد.  کندیمان نقل مي برای کوتاھۀن رابطه، موVنا قصيامروز، در ھم

  .  تان خواھم خوانديم برايباش

*  
  

  ١٨۶٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  

  گر فھم کرده بود آن رای به نام دیکی ھر یمنازعت چھار کس جھت انگور ک
  
  

  . ا ھم به نزاع و خصومت پرداختند که به انگور دادند، بی مختلفیچھار نفر بخاطر اسام

  ک ِدَرمي یچار کس را داد مرد

   دھمین بانگوري گفت ایکيآن 

ن پول ي با ا: از آنھا که فارس بود گفتیکي نبود، یم کردنيک درم تقسي. ک ِدَرم پول دادي به چھار نفر یشخص

  .  خرمی انگور میمقدار

 کي.  خداکي. یاري ھشکي.  ستیاري ِدَرم ھم، سمبِل ھشکين اند و ي زمی روی آدم ھاۀن چھار نفر سمبل ھميا

  .یزندگ

   V:گر عرب ُبد گفتي دیکيآن 

   َدغایمن ِعَنب خواھم نه انگور ا

 ین پول مال من ھم ھست، من انگور نميبکار، اي فریا. )ینه مِن ذھن( نه : که عرب بود واکنش نشان داد و گفتیدوم

  . خواھمیم) ورانگ یعني یبه زبان عرب(خواھم، ِعَنب 

  ن َبُنميا:  بد و گفتیرک تُ یکيآن 

  خواھم ِعَنب خواھم اُُزمیمن نم

 یم)  انگوریعني یبه زبان ُترک( خواھم، من اُُزم یمن ِعَنب  و انگور نم. ن پول مال من استي ا: که ُترک بود گفتیسوم

ده يامان و ين و ايدفقط . ِب من استيقت فقط در جيحق. ت فقط مال من اسیاري خدا فقط مال من است، ھش:ميي گویمثل ما که م( .خواھم

   .)قت دارديو مرام من درست است و حق

  ل راين قيا:  بگفتی رومیکيآن 

  ل رايم استافيترک کن خواھ

  . خواھمی م)انگور یعنيبه زبان او (ل يد، من ِاستافيبگذارکنار ن حرف ھا را ي ا: بود گفتی که رومیچھارم

  .  کرد ه اندیز را به چھار اسم، نام گذاريک چيد که يني بیم

 را مانند آن یاريکه ھشيدر حال!. ميده اي مختلف نامی، بودن را به اسامیاري، خدا، ھشی مِن ذھنۀليما ھم در ذھن، بوس

  .!م کردي توان تقسیدرم نم

   شدندیدر تنازع، آن َنَفر جنگ

  که ز ِسّر نامھا غافل ُبدند
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را از يز و نزاع برخاستند، زيبه ستبا ھم گروه  ، آن)یگروه به زبان عرب(آن َنَفر ست، ي کنکه ثابت کنند حق باي ایبرا

      . خبر بودندی آن نام ھا بیِ سرار و معاناَ 

قت را ي کند که حق با اوست و حقیک از ما ھم فکر ميم، ھر يزه و جدل ھستيما اھل دعوا، ست!. مي شده ایما ھم جنگ

  . ! شناسدیه ميبھتر از بق

  . ! ,,م اما البته، حق با ماستيصحبت کن ,, :ميي گویما م

  . ! خواھندی دانستند که در اصل، ھر چھار نفر انگور میاز ِسِر نام ھا غافل بودند و نم) گروه(ن چھار نفر يا

  یزدند از ابلھیمشت بر ھم م

  یپر بدند از جھل و از دانش تھ

انباشته و .  زدندیشروع به دعوا کردند و به ھم مشت مشدند و قه يدست به ، یو نادان حماقت یآن جماعت از رو

   .یيدانا، دانش و ی و آگاھیاريھشاز  ی و محروم و خالیاز نادانن يسنگ

   :ف کرديامروز موVنا جھل را تعر

  . د جھل استيت شده ايھر چه که شما در ذھن با آن ھم ھو

  ست؟ يدانش چ

ق، ي طریِت خاِم مان سفر کرده و بعد از طييد از خدايم که بايه شو ست که بر اساِس آن قرار بود متوجیشعور

  . ميِت مان برگردييارانه به خدايدوباره، آگاھانه، ھش

 یم، آگاه مي کنیم، درک مي فھمیم، مي شوی، زنده مدل، به بودن ست که ما به یامتيموقع، مرحله، لحظه، ھنگامه و ق

  .  جنس اندنيھم انسان ھا از ۀم که ھميري پذیم، ميشو

نک زمان آن است يم و اي کردیگوشي با ِگرداِب ِسحر و طلسم بازیي پروای و بی در مسامحه و سھل انگاریر زمانيد

  . مي آرامش بنوشۀاز چشم. مي زنده شوبودنبه ، یني و با ھر دی و با ھر اسمیم که با ھر رنگيکه به ھم کمک کن

 است، عبور کند و به بودنار ي که در اختی ذھنۀقل خورديف و ص بودن، از سطح صاۀات از چشميقرار است آِب ح

  .مياورين جھان بي را به ایت و برکت، شادياند، قرار است، امنيد و بِروي شود، ِبرویباِغ فکر وعمِل مان جار

   صد زبانیزي عزیصاحب سر

   صلحشانی آنجا بدادیگر بد

 داد ی می دارد آنجا بود، آنان را آشتیينوع زبان آشنا به حضور زنده شده، که به صد ی، انسانیاگر صاحب ِسرّ 

  ). ابدي الفاظ و کلمات گوناگون نھان است دری را که در ورایقت واحدي تواند حقیست که م زنده به حضور اصاحِب سّر، ھمان عارف(

  . کندیشاره مان و مذاھب ھست، اين ادي که بیيست، بلکه به دعواي نی موVنا، در مورد انگور معمولمثالِ ن يا

ست ي نیيچ دعوايھ.  پندارند، اختUف بر سر نام ھاستیقت مي حقۀ کنند و کافر، پوشانندیگر را انکار ميآنھا که ھمد

  !.که بر سر نام ھا نباشد

ر ھر دو در يد، اما در اصل و در زيي گویگر مي دیم و شما مطلب و موضوعي گوی را می، موضوعیک مطلبيمن 

  .  گفتِن متفاوتۀ با دو نام و دو نحویم ولي کنی مک موضوع صحبتيمورد 
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  . ستین از ابلھي کشاند و ایم، تفاوت شکل ھا و تنوِع نام ھا، ما را به دعوا و نزاع ميت ھستيچون با ذھن ھم ھو

 فھماند که ی موVنا، آشنا به صد زبان، آنجا بود، به آن چھار نفر مۀا طبق قصي، زنده به حضور، یاگر صاحب ِسر

  !. شدندی و خشنود می خواھند و ھمه راضی خواھند، ھمه انگور میز را ميک چير اصل ھمه د

 را از ذھن عقب یارين ھشيد اي که در شماست ھمه از جنس حضور است، اجازه دھیاري ھش:دي گویک عارف ھم مي

. ک مقصد استي تان ید، چشم انداز ھمگي زدیک حرف ميد که ھمه ي شویم، متوجه مي خودش قائم کنیم و رويِبکِش

  . ديد به خدا برسي خواھیھمه م. ديد به حضور زنده شوي خواھیھمه م. ديبرو (یي جایب) د بهي خواھیھمه م

  .  رساندی نمآنجاد، شما را به يدن انتخاب کرده اي رسی را که در ذھن، برایياما تنگناھا و تونل ھا

  !. ی مِن ذھنیِ اند، نه تقU ھاي زایخود، از ذھن م یِ اري خودش، به ِاذن و یشما را خدا، زندگ" اتفاقا

  .  دادیپس اگر صاحب ِسر آنجا بود صلح شان م

ن ي، چھار نفِر ای ذھنی، من ھا)البته اگر مردم به حرفش گوش دھند و توجه کنند(ن جھان باشد ي ھم در ایاگر صاحب ِسر

  .دندي رسید و با ھم به توافق م شدنیم مي زنند، تسلیقصه، که با ھم دعوا دارند و به ھم مشت م

زه گران، گوش شنوا يرند اما از بس ستي آرام بگی کند لحظاتیب ميزه ترغي که آنھا را به عدم ست، صاحب ِسریِ اريممکن است بر اثر (

  ).  زنندی دوباره به ھم مشت میندارند، بعد از لحظات

  ک ِدَرمين ي او که من زیپس بگفت

  دھمیتان را م جملهیآرزو

 شما را ۀ ھمۀک ِدَرم خواستين يمن با ھم:  گفتیصاحِب ِسر، آنجا بود، به آنان ماگر آن عارف، آن صد زبان، آن 

  . کنمیبرآورده م

 تواند ھمه را از یم، ميک عارف زنده به حضور مثل موVنا را در جھان پخش کنيام و خطابه، گفتار يپس اگر پ

 ی به فکر و به عمل جاربودن، "  که عمUیبنحو.  حضور زنده کندیِ اريشاورد و به ھيرون بي بی من دار ذھنیاريھش

  .شود

 یت و سازگاري بودن ِخَرد و کفای شود و آنھا تماشاگِر جاری شدن، میقِت در حاِل جاريال، حقيقِت سيک حقيخدا ھم 

   : دارندیو اعتدال از خود، دست از دعوا برم

  . ،،!  زنده شدمبودن زنده بودم و حال، به یمن ذھنبه " ست، من قبUيان چيدم جري،، حاV فھم

  . ديستي خودتان بای پاید و رويعقب بِکِش. دي شوی زنده میاريد، ھمه به ھشيک ِدَرم را داريپس، ھمه 

  .دينيخودتان را بب

   َدَغلید دل را بيچونک بسپار

  ن عمليکند چندین ِدَرمتان ميا

د چند ي که داریک ِدَرمين يد، اي، دِل خود را به من بسپریگ و ناخالصرني نیاگر ب :دي گویآن شخِص صاحِب ِسر م

  . دھدیکار انجام م

  .! کندی سپارد و واگذار می خود را میمن ذھنالبته نه آنطور که 
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  . ديد و به من متعھد شويد و عمل کنيباور کن"  واقعایعني

Uنا، بین آموزش ھايشما اگر به ا" مثVی، بدون تکبر و غروِر مِن ذھنیالِت من ذھن غل و غش و بدون دخی مو ،

   : از موضِع ِکبرنه و یبدون زرنگ

د، اگر با ي، برخورد کن,,... ، گفته ی خوبیزھاينکه موVنا ھم چين مطالب خوب است و  مثل اي از ایآره، بعض,, 

د و قانون تعھد و يد کار کن خوید و رويندازي خود بینور افکن را مستمر رو" د، مثUي، دل بدھین زندگيت قوانيرعا

 مردم و عوض کردن آنھا و ید، اگر از دنباله روين کنيد و تکرار و تمريادداشت برداريد و يت کني را رعایھماھنگ

  .ميکي، ھمه شریيکتاي، یاريدرھش د،يدست بردار آدم ھا،" رون، مخصوصايجا از جھان بيتوقعات ب

  ،یاريھش نير اد، دياگر به حرف من گوش دھ، ن عمليکند چندی ِدَرمتان منيا            َدَغلید دل را بيچونک بسپار

  : کندی از چند جھت عمل میارين ھشيرا اي ز،ميکي شری ھمگیيکتاين يک ِدَرم، در اين يدر ا

  شود چار اَْلمرادیک ِدَرمتان مي

  ک، ز اتحاديشود یچار دشمن م

ار و ي کنند ی می سازد و چھار نفر که با ھم دشمنیرا برآورده م شود و چھار خواسته یک ِدَرم، چھار ِدَرم مين يا

  . شوندیمتحد م

ک از ذھن کنده، يرا ھر يم، زي شویک ِدَرم ميم، ھر کدام صاحب ياگر خوب دل بدھ. ميکي شریارين ھشيما ھمه در ا

  .مي شوی، مليتبد، بودنت به يي خود قائم، به خدای پایده، رويعقب کش

  .مي رسیبه مراد م. ردي گیم به ھر فرد تعلق م آن چھار درۀپس ھم

  ست؟  يمراد چ

  .دي آین جھان مي به ایاريـ ھش

  . شودین جھان مي ایعني، جذب ذھن ـ

  ).ميبه شرط آنکه ما دخالت نکن(  ِکَشدیعقب م خودش را از جھان یاري ھشـ

  . شودیقائم م خود یروـ 

  . دي شویت، زنده به خدا، ميابدت، زنده به ي نھایک فرد، اما بيآنگاه شما بعنوان 

Uن، ھم. ميک بوديبا ھمه شر" قبbده ييم، اما اگر از ذھن زايکيک ِدَرم، شرين يم، ھمه در اي ما که در ذھن ھستۀا

 ی خود را از دلبستگیاريم، ھشيرون بِکِشي خود را از نام ھا و ُفرم ھا و اشکال، از کثرت و تشتت، بیِ اريم، ھشيشو

  . مي رسی شود، به مراد میک درِم مان چھار ِدَرم ميم، يم شويم، تسلي با جمع، به توافق برسیم، با زندگيرون بِکِشيھا ب

  .مي را تجربه کنبودنن که يم و آن ايک مقصود داريک مراد و ي ما آدم ھا ۀھم

  .  شودیرون، مربوط مي ما که متفاوت و متنوع است، به جھاِن بیِ ، ھدِف بعدیمراد بعد

  . ابديان يرون جري در بی، به تجربه ایتي، به خUقید به کاري، بابودن ني ایعني

 ی و برا ستی و Cمکانی مقصدیم  و آن بيک مقصد داريک چشم انداز و ي. مين مراد ھمه با ھم مشترکيدر اول

  .ميد به ھم کمک کني بایدن به آن تعاليرس
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  . ستیقه اين ھدف متفاوت و سليدوم

  !.یارانه اي و یاري مسلمانان ی ا:زل گفتن موVنا در غي ھمیبرا

  .  شودیل ميک راه تبديک اتحاد، يراھه، به ي و معترض، چھار بیچھار دشمن، چھار مدع. دي کنیاريبه ھم 

  .مي کنیجاد ميم، درد اي دشمن ھم ھستیما در من ذھن

  . اج داردي بقاء به دشمن احتیرا برايند زي بی، دوست را ھم دشمن میمِن ذھن

 و عدم ی و عدم اعتدال، به عدم ھماھنگی به قطب ھم شدن، به عدم سازگاریيزه زنده ست، به جداي به ستی ذھنمنِ 

  . کندیک ميم، تحريتسل

زه يم، دست از ستي شوی میکيم، ھمه متحد، ي شوی مان آگاه م بودنِ یاريھشک ي ھمه، به ،بودن ۀحال، در اثر تجرب

  .مي داریو دعوا برم

  د جنگ و فراقکتان دھي ھر گفتِ 

   من آرد شما را اتفاقگفتِ 

را از يز ، شودی شما میگانگي ۀي که سخِن من، مایز است، در حالي جنگ و ستۀيک از شما چھار نفر مايسخن ھر 

  .تم اتحاد استي ھستم و خاصی، از جنس زندگیاريجنس ھش

 بر یت من ذھنيموجود( ست ی طلبیي تان دعوا و جدایت اصليد، چون خاصي دارید، چون من ذھنياگر شما حرف بزن

نکه يد، ولو اييد، ھر چه بگوي ھم که حرف بزنی راجع به صلح و آزاد) ستی زندگۀشي از ریي و جدایت شدگياساس ھم ھو

  .  و فراق استیت و کوچکيتش محدوديظاھر خوب و قشنگ و مثبت داشته باشد، اما خاص

  .ی، ِشکریي، تلخ روی، صلح جانی خشم شکل:در غزل گفت

  . و برکت استینانه و تند ھم حرف بزند، از موضع صلح و بھبودي که به دل زنده ست، اگر خشمگیعارف، کس

  . من آرد شما را اتفاقگفتِ 

  د اَْنِصتوايپس شما خاموش باش

  تا زبانتان من شوم در گفت و گو

  .دي من گفتگو کنۀلي شوم و شما به وس تانتا من زبانِ . دي خاموش و ساکت باشپس،

  . ميم خاموش باشي توانیا ھم مم

  .  یاريک ھشي زند؟ ی حرف میم، کين لحظه ھستي با ایم و موازي تسلیوقت

  . اَْنِصتوا. ميپس خاموش باش

 صحبت ید، زندگيد، ذھن را خاموش کني شما خاموش باشیعني صحبت کرده، انصتوا اَْنِصتواموVنا بارھا در مورد 
. کند  

 اَْنِصتوا يعنی که آبت را به Hغ

ن تلف کم کن که لبيھ  خشکست باغ
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ھوده ي را بی زندگیانرژ. ھوده تلف نکنيات را بي حۀدي، چکی زندگۀآب، عصار.  ساکت باش:دي گوی، خدا میزندگ

ت، منجمد و يبدن و فکرھا و اوضاِع زندگ.  باشی زندگیِ ن مسلم و قطعيِم قوانيھدر نده، خاموش و سازگار، تسل

  .خاموش باش، بگذار من صحبت کنم. شده، خشک شده برکت ین، سخت و بيسنگ

ني راستین آمدش کايامر قُل ز  

 کم نخواھد شد بگو درياست اين

   قرابت و آنطرف و با ی مستقر شدیيکتاي یِ ، در فضای شد،بودنل به ي تبدین امر دVلت دارد که وقتي ایامِرقُل برا

  .آنموقع بگو. یيو، بگی، ابUغ کنیان کني، آنگاه بیمودت و مراوده داشت

  .نياست ايکم نخواھد شد، در. مي گویآنموقع ست که من م

  . دنت به بودن، خاموش باشي قبل از رسیول

  ار، يم تا آن عارف، آن صاحب ِسر، آن ھشيم باشيد خاموش و تسلي ما انسان ھا باۀ کند که ھمی میاد آورينجا ھم يدر ا

  .زبانتان من شومدر گفتگو، من تا . دي خاموش باش.ْنِصتوااَ کتا ، صحبت کند، پس ي یِ اريدر مورد آن ھش

   صحبت کند؟ ید تا زندگيک خاموش باشي چند نفره، ھر یِ  خانوادگی شود حداقل در دعواھایا ميآ

  د؟ ي باشیم زندگي و تسلیمواز

ند ي بیبل را جسم م، که خود و طرف مقای مِن ذھنیِ م تا بجاين لحظه قبول کنين لحظه را قبل از قضاوت در اياتفاق ا

 از طرف ھر دو، از طرف ما چند نفر، شروع به ی کند، زندگی میسه و ُپر حرفياورد، دائم مقاي خواھد کم بیو نم

  .تا زبانتان من شوم در گفت و گو صحبت کند؟ حرف بزند؟

  گر سخنتان در توافق ُموَثقه است

   نزاع و تفرقه استهٔ يدر اثر ما

 ید وليُحسِن َظّن دار" د و واقعاي کنیت صحبت ميميبا صم"  و اتحاد باشد و ظاھرایآشت ۀياگر حرف تان به ظاھر ما

  .  شودی میز و پراکندگيقت ندارد، موجب ستي از حقیچون بھره ا

ده شده، با خواست و ِخَرد ي، تنی از اصِل زندگیي و جدایت شدگي، از توھم، ازھم ھویچون بافت و تار و پوِد من ذھن

 کند، ی صحبت و برخورد می قبلی زند و بر اساس واکنش و الگوھای کند، حرف خودش را میزه مين لحظه ستيا

 ست و سبب نزاع و ی، راندمان و اثرش منفیمي آراسته و صمی با ظاھریچگاه حرفش سبب اتحاد نخواھد شد، حتيھ

  . ستیيتفرقه و جدا

   ندھد اثریتي عاریگرم

   دارد ھنریتي خاصیگرم

Uستیقيِت حقي مزّ ی دارایعي و طبی ذاتی گرمای شود ولی، منشأء اثر نمیتي و عارینوع مصی، گرما"مث .  

  .  دارد، ذاتش صلح است و آرامِش جانی ذاتی، گرمدل، بودن

  .ت اش، آرامش و خرد، عشق و لطافت است، حرفش ھم اثر گذاري ست، خاصی زندگینيرياز جنس ِشکر و ش
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  . ه گرفتهيده، عارش را قرض کري ادعاھاۀ ھمیاما من ذھن

 ست، تناسب و ِخَرد را یروني بیِ ت ھا و اَشکال و جذبه ھاي، با وضعیاري ھشیِ ت شدگيھم ھو.  توھم استیمن ذھن

  .ندي بیبا چشم خود نم. نک زدهي عینکه آدمي کند، درست مثل ای قرض میروني، از اقUِم بی ذھنیِ در قالِب الگوھا

  .  ندارد ست، اثری، قرضین تب و تاب و گرميا

ل است که انسان ھا تابِع مِن ين دليم که اختUف مردم از نام ھاست و اختUف نام ھا به ايپس ما تا بحال متوجه شد

  . گران ھستندي دیا مِن ذھني خود یذھن

  !. جاد شدي چه ای از کجا و برایادمان باشد من ذھني

، دست به ی مدت محدودی و برایواست، بطور موقتخ" ، از جنِس خداست، ابتدائای که از جنِس زندگیاريا ھشيدل 

  . ِر خود َزَندي نظیجاد باشنده اي، دست به ایه سازيک شبي

نکه دائم، تا نود ي و مختصر بود، نه ای، ُشل و گذرا، اجمالیر روحاني و غی جسمۀن باشندي شدن با ایکياقامت و 

  !. د شویکيم و با آن يدار، مقي ناپاۀن باشندي در ایسالگ

  . " تواندینم. نه" جاد کند؟ ين جھان اير خود را در اي تواند نظی میاريھش" اساساا يآ

Uنه" ن جھان ھست؟ يرش در اينظ" اص"  .  

  . ر نداردي نظیيکتاي

 ید ميم شده، در نمازشان به تکرار اعUم و تأکي تسلی ست که مسلمانان، انسان ھاین موضوع به حديت درک اياھم

   :کنند

  . !ستين جھان ني درااوه يشب ،!دي زاینم، !زاده نشده

د و نه زاده يي زاینه م. ديِر خود را درست کنيد نظي توانیست و نمين جھان نيه تان در اي، شبیاري شما بعنوان ھشیعني

  .!دي شویم

ند  توای، میه سازين شبيم که ايفکر کرد.  ستیمن ذھنم و آن ين جھان درست کرديه خودمان را در اياما ما، شب

  . مي باشد، اما به درد افتادیدائم

جه اش درد ي کرد، نتی توان دوباره سازی را نمیيکتايم، چون ي کنین جھان درست ميه خود را در ايھر موقع ما شب

  .  شودین ميآفر

 از یم و بعض گذاشته ادنيھماناسمش را من (م، ابتدا يي آین جھان مي، به ایاري بعنوان ھشید که ابتدا، وقتيپس شما آگاه ھست

 یت ميھم ھو، رونيبا جھاِن ب) د نموده اندييبودن آن را تأمقبول و مناسب ن عبارت را مورد استفاده قرار داده اند، يدوستان ھم که ا

  . ميشو

ت کوچک شده و به ذھن ي نھای، بیم، در معجزه ايت ھستي نھای ما که از جنس بیعني. دني ھمانیعنيت شدن يھم ھو

  . مي نامیت کاھش مي نھایبه اصطUح کمانه کردن را بن يا. ميرفته ا

ا ھمان را يدن ين را ھمانيم و اي کنی درست میر ذھنيک تصويست، يرش نيست، نظيت دو تا ني نھایاما از آنجا که ب

   :ردي گی صورت می ست که توسط خوِد زندگین عمل پروسه ايا. مي نامیدرست کردن، م
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 پزم ی رسانم و میبناِم ذھن، مثل خودت را درست کن و جذب آن شو، آنگاه، تو را م ی منا، در يبرو، در رحِم دن" 

  ".  ِکشم یرون ميو از آنجا ب

  در واقع . مي شوی شده و جذب آن میگريم، وارد زھداِن دي مان، وارد جھان شدیکيولوژيپس از آنکه از رحم مادر ب

  .ذھن، رحِم مادِر دوِم ماست

.  کندی درست میه خودش را بنام مِن ذھني شود و شبیت کوچک مي نھای بیاري، ھشمينکه جذب ذھن شوي ایبرا

  .ميد زاده شوين مادر ھم باي از رحم ای ست ولی ست، تا ھشت، ده سالگی، موقتیاقامت در مِن ذھن

  د مگريد مثل خودتان را درست کني توانیکه نميد در حاليد که مثل خودتان را درست کرده اي شویشما اbن متوجه م

 یم دائم در ذھن باقي توانیرد، اما نمي پذیدِن ماست، ميد را که راِه رسين اقامت مختصر و مفي ایزندگ. یبطور موقت

  .مين خود را درست کردن نام نھاده ايا عي دنيھمانا يت شدن ي موقت را، ھم ھوۀن پروسيا. ميزاده نشو. ميبمان

 رود، ھمان یت است که درون ذھن مييد، خداي زای شود و نمیاده نمن جھان آمد، زي که به ایتيپس آن جوھر و ماھ

  . کندیت مي کند، حس ابدیدا ميت عمق پي نھای کند و بی خود قائم می ِکَشد و رویرون مي، بیرا ھم خدا، زندگ

  .و درد بِِکشندن خود را درست کنند ي بمانند و دائم عی انسان ھا انتخاب کرده اند در ذھن باقین ھم راه آن است، ولي ا

  .       بلهم؟ ين خود درست کردن ادامه دھيا امکان دارد که به عيآ

 ...سه کردن، حسادت داشتن، رنجش حمل کردن، توقع داشتن و ير مقايرون است و در گي چون چشم به جھان بیول

  .دي شویم

   :موVنا امروز گفت

  !. را نکندنکار ي تواند اینم.  چرخدی ماو، متحد با خداست و دور دل

 را که ین خودين عيشه درست کند، اي ھمی تواند براین خودش را نميد و عي زای شود و نمی که زاده نمیارين ھشيا

  !. دي شوی بودنش را خوِد شما متوجه می ست و مصنوعیدرست کرده، مصنوع

ن، خوش حال، بد حال ييون باV پاري بیايت ندارد، با نوسانات دنيفي تان کید، زندگي در ذھن ھستید که وقتي دانیشما م

  د، ي شویخوش حال م. دي شوید، ناراحت مي کنید، ضرر مي شوی شود خوش حال میاد ميد، ، پوِل تان زي شویم

  ؟ "یچرا خوش حال. " دي شوید، ناراحت مي شوید، خوش حال مي شویناراحت م

  .  ,, کندیپسرم ازدواج م,, 

  ؟ "یچرا ناراحت" 

  ، ,, دھدیUق مپسرم ھمسرش را ط,, 

  ؟ "یچرا خوشحال" 

  . ,,امروز پنج ھزار دVر درآمد داشتم,, 

  ؟ "یچرا ناراحت" 

  ... ,, روز را از دست دادميپنج ھزار دVر د,, 

  !.مي ھستما یر ذھنيتصو نيام که ي فکر کرده ایعني
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  . !مي طلسم شدما.  شود، ھمان طلسم استی ماديز و کم چرخد و ی که دائم میر ذھنيتصون يا

  .ن طلسم گنج استيِر ايدر ز. ست، بِکَني در طلسم نا:موVنا امروز گفت

ه يد که شبي ھستیاريد که آن ھشي شما متوجه شویعني.  خود منطبق شودیرو. از خودش آگاه شود یاريھش یعني گنج

  ني دارد و ایتياص خی توان درست کرد، گرمیه آن را نمي که شبین جوھريد، پس ايد درست کني توانیخودتان را نم

  . داردیتي عاریم، گرميم که ھمانيفکر کرده ا" ه آن را درست کرده و اشتباھاي که شبیتيکم

  . دارد ھنریتي خاصیگرم          ندھد اثریتي عاریگرم

   ز آتش آنیسرکه را گر گرم کرد

   گمانید بي فزای سردیچون خور

ز ي طبعش ن آن،که با گرم کردنن ياال ي، به خیس آن را بخور و سپی آتش گرم کنیبه عنوان مثال، اگر ِسرکه را رو

گرما را از  دي دارد اگر گرمش ھم کنیت سرديسرکه خاصرا يز ،دي افزای مزاج تو میبر سرد"  شود، قطعایگرم م

  .ھمچنان ذاِت سرد دارد  کند،یر نميي آن تغیت ذاتي کند، خاصیرون قرض ميب

حرف ... ، راجع به خدا ی خوب بزند، راجع به صلح، راجع به آزادی حرف ھاد کهي را کوک کنیشما ھم اگر من ذھن

  ـ دارد،  من، چون  ,,... خواھم احسان کنم، ی خواھم جھان را آبادان کنم، می خوب دارم، میزه ھايانگ ,, :بزند

   :ديني بی را در خانواده میت مِن ذھنيشما اثر و خاص.  اثر استیب

   :ميي گویم، مي کنیبچه ھامان را بزرگ مم، ي که داریما با من ذھن

  . ,, ... مرا نبر، ی من، عاقل شو، درس بخوان، دکتر، مھندس شو، مرا سر بلند کن، آبروۀبچ,, 

  !".م ؟يي گویچه م" 

  .  دارممن عشق ندارم، :یعني

 یزين جھان چيه در ان است کي تو اۀفيت و وظي، تنھا مأموری نداریچ ارزشيت، ھيي، بعنوان خدایتو ھم بعنوان زندگ

   :ی مرا سربلند کنی، من ذھنی، پول در آوریشو

   .!.هاردر شديلين، مي، پسرش را بب!یبه به، چه پدر,, 

 ی شوید آدم موفقي، درس خواندن خوب است بای درس بخوانید برويپسرم من تو را دوست دارم، با ,, : گفتیاول م

  ... ،  ,, زنمین حرف ھا را مي و دوستت دارم ای چون پسرم ھست،ید برسي، به مقامات باV بای برویسر کار خوب

 کند، ی میي داند که دوستش ندارد، بچه حس جدای ست اما بچه می قشنگیست، حرف ھاي ست، عشق نیتي عاریگرم

  .  رودی کند و می، رھا می فھمد که تو چکاره ھستی ست، آنتِن عشق دارد، از ھمان اول میبچه از جنس زندگ

     . گمانید بي فزای سردیچون خور            ز آتش آنیسرکه را گر گرم کرد.   شودیان تلف موقت م

  .  کندیجاد مي ادرد یعني، ی دست نخورد، آخر سر، سرد آنمنِ د، اما اگر ي تان را آموزش دھیشما ھر چند من ذھن

د و در رختخواِب يا عقرب دوست شوه عقرب است، بيشب.  کندیجاد ميد، آخر سر درد اي اگر دوست شویبا من ذھن

  .  توان دوست شدی نمیبا مِن ذھن.  زندیش تان ميد، باVخره نيتان بگذار

  ستيزي او دھلیزانک آن گرم
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  ستيزيست و تيطبع اصلش سرد

  ).طبع سرکه سرد و خشک است(.  ستیقير حقي و غی، خارجی آن مصنوعیرا گرمايز

ن و خدا حرف بزند، قشنگ است و طالب دارد، مردم ي و دیبه صلح و آزادده، اگر راجع ياد گرفته، فھمي یمِن ذھن

   . ستیزي و تی اش سردی کنند، اما طبع اصلین اش ميتحس

  . ستیاري آن ھشدر ذاتِ ، بودن که، یدر حال

   پسریبسته دوشاب ا خيور بود 

  د در جگري فزای گرمیچون خور

 ۀرياگر ش.  داردیت گرمي کنند، خاصیا از خرما درست مير ره را که از انگويش پسر، ی ا: زندی میگريمثال د

را طبع انگور و خرما، يز(. دي افزای مزاج تو می، باز بر گرمایخ ببندد و تو آن را بخوريا خرما، از شدت سرما يانگور 

  ). شودیخ بستن طبع آن عوض نميگرم است و با 

  .  برکت دارد ویِت آباداني زنده ست، خاصدلِ  حضور است، یاريره ھشيش

 کند، ی که پخش مید، باVخره با آن انرژيحاV شما، عارف را خفه ھم کن.  بخشدی آورد و سامان می را میخرد زندگ

  .  کندیجھان را آبادان م

Uنایِ صحبت ھا" مثVیِ ني، تجسم عخدا، از جنِس یزندگ از جنس ی دل شده، زنده حضور یِ اري که به ھشیي مو 

  . ر داردي نفوذ و تأثیي ھم بخورد توانای ست، اگر به گوش من ذھنیدگار حضور و پروریاريھش

  . ! کندی جان است، گرم و عاشقانه، اھداء مۀره و عصاري اش را که دوشاب است، شیانرژ

  .د در جگري فزای گرمیچون خور، یبرعکس مِن ذھن

  خ به ز اخUص ماي شیايپس ر

  ن از عمايرت باشد آن ويکز بص

 یيناي بیرا عمل او از رويبھتر از ِاخUص ناقصان است، زدار، يانساِن به حضور زنده شده، دِل بخ، ي مشایِ ايرپس، 

  چرا؟. ی خبریو بست  ی خردی بی ست و کاِر ما از روینيو روشن ب

  وی بِد آشفتگیِ  کند، انرژیجاد و پخش ميمار، ناقص و خراب است و درد اي مضر، بیم ذاِت مِن ذھنينکه گفتي ایبرا

  . کندی را پخش می سامان بخِش زندگیکه عارف، برکت حضور و انرژي کند، در حالی را پخش مینابسامان

  . یرت است و از کوري از عدم بصیکين يد حضور است و ايخ، از ديِسحر و فن و ھنِر ش

  . چرخدی میارانه حول محور زندگي ست که ھشی دل حضور است، یاري ما ھشۀادمان باشد که شمع و چراغ قوّ ي

  ت رسديخ جمعيث شياز حد

  تفرقه آرد َدِم اھل جسد

  . گرددی می و پراکندگیشاني پرۀي سخِن حسودان مای شود ولیخ موجب آرامِش خاطِر مردم ميسخن مشا

 از نسخه یدر بعض( ی رسد و حسِد اھل من ذھنیت، به اتحاد و صلح و آرامش مياز گفتار انسان زنده به حضور، جمع

  .  آوردیتفرقه بوجود م )ھا جسد است
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  . درست شدهی زندگۀيشه و پاي از ریي، انفصال و جدایت شدگي، بر اساس ھم ھویم که مِن ذھنيديپس ما فھم

ل به ياست و م و شقاوت یسرِکش ی بد و مسموم کننده ست، انرژی حرف بزند، چون ذات اش، انرژیاگر من ذھن

اِر ي ھشیِ  شود، اما در جوھِر حرف ھایجاد مي بزند، تفرقه و درد ایجاِد تفرقه دارد، ھر حرفيل به ايجاد درد و ميا

 ی را قوام میوحدت با زندگ.  شودیجاد مي ایگانگي جدا کننده بزند، اتحاد و ی اگر حرف ھایزنده به حضور، حت

  .بخشد

  . مي بعد موکول کنۀ آن را به ھفتۀينجا بسنده کرده، بقيد در شرح مطالب، تا اياجازه دھ

  

  

   

  

  


