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  ۵۵۶٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 ؟ی نقش بندان را چه دانیتو نقش

  ؟ی جان را چه دانیکري پیتو شکل

   بانگ دھل راینشنویتو خود م

  ؟یرموز سر# پنھان را چه دان

  ستيھنوز از کاف کفرت خود خبر ن

  ؟یمان را چه داني ایھاقيحقا

  ني است بنشیھنوزت خار در پا

  ؟ی بستان را چه دانیتو سرسبز

  ن را و آن راي ایا کردهیتو نام

  ؟ی آن را چه دانیان نگذشتهياز ا

  ن راصورتایھاست مر بچه صورت

  ؟یشان را چه داني ایھاتو صورت

  یزنخ کم زن که اندر چاه نفس

  ؟یتو آن چاه زنخدان را چه دان

  درخت سبز داند قدر باران

  ؟ی قدر باران را چه دانیتو خشک

   مکن با باز چون زاغیه کاريس

  ؟یتو باز چتر سلطان را چه دان

   در ره عشقی نکردیمانيسل

  ؟یزبان جمله مرغان را چه دان

   است حاضر بر تو سبحانیھباننگ

  ؟ی نگھبان را چه دانیوانيتو ح

  یست ماھتو را در چرخ آورده

  ؟یتو ماه چرخ گردان را چه دان

  زين دم شمس تبري کرد ایتجل

  ؟ی نور رحمان را چه دانیويتو د
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  ۵٧٠٢ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  یرون شوي بیچون ز ساعت، ساعت

  یچون شویچون نماند، محرم ب

  ستي آگاه نیساعتیساعت از ب

  ستير راه نيزآن کش آن سو جز تح

  

 
 ٢٩۵١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 کن ترايگفت بنمودم دغل ل

  حت باز گفتم ماجراياز نص

  ا اگر چه خوش شگفتين دنيچنھم

  ش گفتي خویيوفایبانگ زد ھم ب

   اوستادین َکْون و فساد اياندر

  حت آن فساديآن َدَغل َکْون و نص

  

 
 ١٠٩٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  شدمی مردم و نامیاز جماد

  وان بر زدميوز نما ُمردم به ح

   و آدم شدمیوانيُمردم از ح

   ز مردن کم شدم؟یپس چه ترسم؟ ک

  رم از بشريگر بمي دحملهٔ 

  ک پر و سريتا بر آرم از م?

  َجستن ز جودم يوز َمَلک ھم با

  ٍء ھالِک اB َوْجَھهُ یُکلA شَ 

  گر از َمَلک قربان شوميبار د

  د آن شوميآنچ اندر وھم نا

  پس عدم گردم عدم چون اَرَغنون

  ِه راِجُعونيْ اّنا اَل : دم کهيگو

  مرگ دان آنک اتفاق امتست

   نھان در ظلمتستیوانيکاب ح
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  ن طرف جويلوفر بُِرو زيھمچو ن

  جورگص و مي حریھمچو مستسق

   آبیايمرگ او آبست و او جو

وابیم Mاَْعلَم ِبالص ُNخورد َو  

  ن نمدي فسرده عاشق ننگیا

  رمدیم جان ز جانان ميکو ز ب

   ننگ زنانیغ عشقش اي تیسو

  زنانصد ھزاران جان نگر دستک

  زي ری کوزه اندر جویدي دیجو

  ز؟ي باشد گری کیآب را از جو

  آب کوزه چون در آب جو شود

   و جو او شودیردد در ومحو گ

   شد و ذاتش بقایوصف او فان

  ن سپس نه کم شود نه بدلقايز

  

 
 ٣۵۴٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  جام ُھو؟ی بی رھیاز ھواھا ک

   ز ھو قانع شده با نام ُھویا

  اليد؟ خياز صفت وز نام چه زا

  الش ھست دBّل وصاليو آن خ

  چ؟ي مدلول ھی دBل بیادهيد

  چيتا نباشد جاده نبود غول ھ

  ؟یادهيقت دي حقی بیچ ناميھ

  ؟یادهيگل چا ز گاف و Bم گل، ي

   را بجوی رو مسمیاسم خواند

  مه به باB دان نه اندر آب جو

  ی بگذریگر ز نام و حرف خواھ

  یکسرين يپاک کن خود را ز خود ھ
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 ۶٣١١ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 شه دانير از بي چو شیصورت از معن

  شه دانيا چو آواز و سخن ز اندي

  شه خاستين سخن و آواز از انديا

  شه کجاستي بحر اندیتو ندان

  في لطیديک چون موج سخن ديل

  في که باشد ھم شریبحر آن دان

  شه بتاختيچون ز دانش موج اند

 از سخن و آواز او صورت بساخت

  از سخن صورت بزاد و باز مرد

  موج خود را باز اندر بحر برد

   آمد برونیصورتیصورت از ب

  ِه راِجُعونيْ باز شد که اّنا اَل 

  ستيپس ترا ھر لحظه مرگ و رجعت

  ستيا ساعتيدن:  فرمودیمصطف

  ست از ُھو در ھوايريما تفکر 

  د تا خدايد آي پایدر ھوا ک

  ا و مايشود دنیھر نفس نو م

  خبر از نو شدن اندر بقایب

  رسدی نو نو میعمر ھمچون جو

  د در جسدينمای میمستمر

 
 ٢٨٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ش جمله حاضرستيمان پيآن سل

  بند و ساحرسترت چشميک غيل

   و فضولیتا ز جھل و خوابناک

   ملولیش ما و ما از وياو به پ

   سر آرد بانگ رعدتشنه را درد

  چون نداند کو کشاند ابر سعد

   روانیچشم او ماندست در جو
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  خبر از ذوق آب آسمانیب

   اسباب راندیمرکب ھمت سو

بِب Bَجَرم محروم ماند Mاز ُمس  

بِب را عيآنک ب Mانيند او ُمس  

  جھان؟ی نھد دل بر سببھایک

  
  

 ٨٨٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  
  افتنديه تنھاش ي در بادیان در کرامات آن زاھد کيران شدن حاجيح
  
 

  هيان بادي ُبد در میزاھد

  هيدر عبادت غرق چون َعّباد

  دند از ب?ديان آنجا رسيحاج

  شان بر زاھد خشک اوفتاددهيد

   زاھد خشک بود او َترِمزاجیجا

  ه بودش ِع?جياز َسموم باد

  ران شدند از وحدتشيان حيحاج

  ان آفتشيو آن س?مت در م

  گي ریدر نماز استاده بد بر رو

  گيگ کز َتفMش بجوشد آب دير

   سرمست در سبزه و گلستیيگفت

  ق و ُدلُدلستا سواره بر ُبراي

  ھاستر و ُحلّهيش بر حريا که پاي

  ا َسموم او را به از باد صباستي

  ازيپس بماندند آن جماعت با ن

  ش فارغ از نمازيتا شود درو

  ريچون ز ِاستغراق باز آمد فق

  ريضم روشنزان جماعت زندهٔ 

  د از دست و رويچکید کآبش ميد

  اش تر بود از آثار وضوجامه
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  ت از کجاست؟دش که آبيپس بپرس

   سماستیدست را بر داشت کز سو

  رسد؟ی می که خواھیگفت ھر گاھ

  )١( ز َحْبٌل ِمْن َمَسدی ز چاه و بیب

  ني سلطان دیمشکل ما حل کن ا

 نيقيتا ببخشد حال تو ما را 

   ز اسرارت بمایوا نما ِسرّ 

  ان ُزّنارھايم از ميتا بُبر

   آسمانیچشم را بگشود سو

  اني حاجیکه اجابت کن دعا

   را ز باB ُخوَگرمیيجورزق

  درمیتو ز باB بر گشودست

   نموده تو مکان از Bمکانیا

  انيکرده ع )٢( الّسماِء ِرْزقُکُْم یِف 

  ن مناجات ابر َخوشيان ايدر م

  َکشل آبيدا شد چو پيزود پ

  دن گرفتيھمچو آب از َمشک بار

  در َگو و در غارھا مسکن گرفت

  اد چون مشک اشکھيباریابر م

  ان جمله گشاده مشکھايحاج

  ب کارھايک جماعت زان عجاي

  ان ُزّنارھايدند از ميبریم

  ادين در ازديقيگر را يقوم د

شاديز Mاَْعلَم ِبالر ُNن عجب َو  

  را ترش و خاميگر ناپذيقوم د

   َتمM اْلک?میناقصان سرمد

  

  
 ٨۴۶ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو

 د؟ييد؟ کجايي قوم به حج رفته، کجایا

  دييايد، بيياين جاست، بيمعشوق ھم
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  واريوار به ديه و ديمعشوق تو ھمسا

  د؟ييه سرگشته شما در چه ھوايدر باد

  دينيصورت معشوق ببیگر صورت ب

  دييخانه و ھم کعبه شماھم خواجه و ھم 

  ديده بار از آن راه بدان خانه برفت

 ديين بام برآين خانه بر ايک بار از اي

  ديھاش بگفتفست، نشانيآن خانه لط

  ديي بنمایاز خواجه آن خانه نشان

  تيديک دسته گل کو؟ اگر آن باغ بدي

  دييک گوھر جان کو؟ اگر از بحر خداي

  ن ھمه آن رنج شما گنج شما باديبا ا

  دييافسوس که بر گنج شما پرده شما

  

 
  ۵ هيآ ، لھب) ١١١ شماره (سوره م،يکر قرآن   )١(
 

 
  . فِي ِجيِدَھا َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 

  
 . تافته بر گردن داردیف خرماي از لیسمانيو ر

 
    یسيانگل ترجمه   )١(
  

.                                                                                    A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck! 

 
 
 

 ٢٢ هيآ ، اتيالذار) ١۵ شماره (سوره م،يکر قرآن   )٢(
 

َماِء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدونَ  Mَوفِي الس 
  

  .شود، فقط درآسمان استی شما و آنچه به شما وعده داده میروز
  
    یسيترجمه انگل  )٢(

  
                                                    And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised.  

 
 
 
  

*  
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 : کنمیواِن شمِس موBنا شروع مي از د٢۶۵۵ گنج حضور امروز را با غزِل ۀ برنامیلپرسبا س?م و احوا

  
  ۵۵۶٢ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 ؟ی نقش بندان را چه دانیتو نقش

  ؟ی جان را چه دانیکري پیتو شکل

  م؟ يا ما از جنِس نقش و جسم ھستيم که آينيم تا ببي دھیک امتحان قرار ميپس امروز ما ھم خودمان را در معرض 

  . ی تو از جنِس جسم، از جنِس ماده ھستیعني، یتو نقش

   کند؟یا جسم و ماده بودن ما، اشاره مي نقشچرا موBنا به 

  .م است که وارد ذھن شدهيت ھستيي جنِس خدا، ازیاريرا ما از جنِس ھشيز

م که از ي دھیص نمي، تشخیاري ِکَشد و ما بعنوان ھشی شود و ما را بدنبال خود می از ذھن ما بلند میھر لحظه، فکر

ا ي نقش نجا اسمش راي که موBنا در ایم و شبحي شویت ميم، با آن ھم ھويري گی می فکر را جد،ميستيجنس فکر ن

 یآن را بجا(. ميري گیم، با آن اشتباه مي فرم ھستی بیاريم و خود را که ھشي سازیگذاشته، از خودمان م یذھن ريتصو

گر عارفان به يا دي از طرف موBنا یِم آگاھينکه نسيرد، مگر اي گینکار ھر لحظه صورت مي و ا)ميري گیاصِل خوِد م

  . مي قرار دھیم و خود را مورد بررسي، مانند مطلِب حاضر را از آنھا بخوانیسمت مان بوزد و مطالب

م؟ يشويت مي ھم ھوفکرمانبا ا يآم؟، يري گی میمان را جديھم فکرھا ا مايم که آيم و توجه کنين ببرير ذره بيخود را ز

  ؟نها يم؟، يري گی می اصِل خود، عوضی خود ساخته را بجایمِن ذھن

ن لحظه ي در ای زندگیِ  خدا، به معنیبه معن. درآورنده نقشر وبه ي به تصویعني، ی عمِل نقش بندیعني، نقش بندان

  .ست

   :یعني.  آوردیدر منقش ست، ما را به ي که از جنِس تراکم و جسم نی، جوھریاريک ھشين لحظه، يدر ا

  . سازدی چھار ُبعِد معروِف ما را ماوو  مين لحظه ھستي ایيکتاي ی در فضاما

   :ميح کرده اي را که بارھا تشرچھار ُبعدِ ن يا

  .ک ماستيزي و فجسمُبعِد 

  . ماستیِ ھاذھن و فکرُبعِد 

  . ماست...ند و يبدآجانات يھند و يجانات خوشآي خشم و درد و رنجش و ھ: مثلیي ماست که شامل حالت ھایجانيھُبعد 

  .ماست...  و یِ ، شوخ طبعی، خوش اخ?قی، ُبعِد زنده بودن، ُبعِد َتر َمزاججانُبعِد 

  .مي شوی سازد و ما از او بلند میست، چھار ُبعِد ما را ميه از جنِس جسم ن کیيک عدم، فضايپس 

  .د شونی ساخته مآن فضا ما ھم در یم خواند که فکرھاي خواھیامروز در مثنو

  . آمد برونی صورتیصورت از بم خواند که يخواھ

ست، از جنس ي زمان نن لحظه از جنسيا. ن لحظه ستي ایيکتاي ی فضای فرمیب.  ستی فرمی ھمان بی صورتیب

   . ستلحظهن يشه ايھم. مي فرار کنميتوان ین لحظه نمي ما از ا.ن لحظه ستيشه ايھم. ت استيابد
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 شود و ی به لحظه، ساخته م لحظه،ن لحظهين چھار ُبعِد ما، در ايم و اين لحظه ھستين لحظه ست و ما در ايشه ايھم

  . ستینقش بندن ھمان يا

م، جذب ذھن شده و در ذھِن مان ي شویکي یعنيت، ي بلند شده و با آنھا ھم ھویو با ھر فکرم يجسم شوفقط  یحاB، وقت

 یذھن جذ به ھا(  شودیم دھد مشغول ی و حواِس مان به آنچه که ذھن نشان میاري، ھشین حالتيم، در چني کنی میزندگ

 ماست، ی به چشم ھاینکينکه عي امثل ،"م ي بریدر خواب ذھن بسر م"  به اصط?ح و ) کندیرون را منعکس مي بیِ ايدن

  ".ن نگاه غلط است يا"  و ،.!ميني بیبصورِت جسم مھم  را ی خدا، زندگیز و ھمه کس، حتيھمه چ

  . ندي را ببی نقشیب تواند ی نمنقش : دي گویموBنا م

م ي نخواھیيکتاي یچ موقع وارد فضايم، ھير و صورت ماندن را تا آخر عمر ادامه دھي و جسم، در تصونقشاگر ما در 

  .م شدي، از جنس اصل مان نخواھی فرمیشد، از جنس ب

  . مي کنیجاد مي، ایمِن فکرک ي، یريمِن تصوک ي، یمِن ذھنک يپس ما ھر لحظه، 

فکرھاست، حواِس مان  به ن شود و چون حواِس مای در ما بلند میفکر ھر لحظه،  . ستی، ھر لحظه در فکرمنن يا

 ی مھان و جذب آنيت و عجيھم ھوو داده ھا،  ھا است، با آن فکرروني جھان بیداده ھا یعني، محصوBِت ذھنمشغوِل 

  . ميشو

در ) ...، ی، ناخوشینه، خوشيترس، خشم، ک( یجانيھ ،,,فکر,, ،  ما جذب فکر شد، متعاقب آنیاري حواس و ھشۀ ھمیوقت

  !. مينکار نداري ا ھم ازیا، چاره ايگو.  کند که بر جسم ما اثر گذار استیجاد ميما ا

  . مي شویجان بلند مي فکر و ھبه دنبالِ  ماپس ھر لحظه 

 . مي باشنقش یعنيم، ي را بر پا نگه داریر ذھنين تصويم تا اي کنی تند تند فکر م،"جه ما اجبارايدر نت

  ".ست ينکار درست نيا" 

 جھاِن یم، جذب ذھن و مشغوِل داده ھايشم، نقش نباي تند تند فکر نکنیعنيرد، ين کار صورت نگي اگر چند لحظه، احال

  . زدي ری فرو میمِن ذھنم، يرون نشويب

  ؟ی نقش بندان را بشناسی توانی؟ چگونه مینقش بندان را چه دان ،ینقشتو : دي گویموBنا م

  م؟يم نقش بندان را بشناسي توانیا مي آ؟مينقش اا ما يآ. ميبه خودمان نگاه کن

  . ميستي؟ از آن جنس نمياز کجا بشناس

   ". بله"  ماست، از آن جنس است؟ یِ  ما که مِن اصلیِ ِر فکريا مِن غيآ

  ند؟ ي بیچرا اaن آن اصل، آن نقش بندان را نم

  م؟ يني بی بندد، چرا نمین لحظه نقش مي که ما را ا،ی فرمیآن ب

  .  "زدي فرو برین مِن ذھنيم که اي ترسیم و مينکه جذب فکر ھستي ایبرا" 

شما اaن به . ميف کنيم خودمان را توصي توانیم، چون جسم مشخصات دارد، پس ميا از جنس نقش باشحاB، اگر م

  د؟ يف کنيد خودتان را توصي توانیا ميد، آيبرگرد خودتان

  .ديکري، پشکلاز جنِس  ،ن شما از جنس نقشيبنابرا. دي دارید، پس مشخصات ماديف کنيد خودتان را توصياگر بتوان
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  ". غلط است م، ي که ما از خود داریفيصتون ياما ا " 

  . ف کردي توان توصی را نمی فرمیب. مي نداریدر اصل ما مشخصات ماد

 را ی و مادیفکرھا مقوBت جسم. مي شویجذب فکرھا م. مي شویده مي فکرھا بلعۀليم، بوسياما اگر به ذھن رو

فکر، جسم ما را ھم فقط جسم .  کنندیف ميسم تعرم، از جنس جي ھستی فرمیما را ھم که از جنس ب.  کنندی میندگينما

  .مي ترسی، پس مندن رفتن اي از ب وريي در حال تغی و مادی مقوBِت جسمۀ و از آنجا که ھم کندیف ميو ماده تعر

  .نترسد  تواندینم.  ترسدیشه ميف بشناسد، ھمي و قابل توصیر ذھنيک تصوي که خودش را فقط بعنوان ین کسيبنابرا

  . دھستنن رفتن يز بزش و ايرر و ييفات، ھمواره در خطر تغين توصي از ایترا قسميز

جاِن ترس ما را در يھ. ندهي آیعنيترس . نده ستيدر آ"  ترسد، اضطراب دارد، دائمای دائم میر ذھنين تصوين ايبنابرا

   شود؟ یچرا؟ چه م.  داردینده نگه ميآ

ار و در دسترس دارم، تمام وجودم به آنھا وصل است و يدر اخت را که اaن یيت ھاي?ت و وضعيامکانات و تسھ ,,

 یت ھا به من زندگين وضعيرم، قرار است که اي می شوم، میچاره مي ام ھستند و اگر نباشند، بی تماِم زندگیمعنا

   .,, ...اورم، ياورم، بدست نيد بدست بيه را که بايدھند، مبادا از دست بروند، مبادا آن بق

  ". غلط است نگاه، ن يا" 

  .!ی تو نقش:دي گوین است که مي ھمیبرا

  .ن جنس استيوان ھم از ايح. یواني تو ح:دي گوی کند و مید مين موضوع تأکي ایموBنا امروز رو

ھم ناظر ماست، به ما نگاه . خدا، ناظر ماست، ما را در آغوش گرفته و نگھبان ماست: دي گویت ھا مي از بیکيدر 

  .  داردیماست و ما را نگه م کند و ھم نگھبان یم

   :دي گویخطاب به ما مآنموقع ست که م، ي کنیت و حفظ مي خود را تقوی جسمیاري و ھشیواني حۀاگر جنب

  !.ستيست، کي فھمد که نگھبان چیوان چه ميح". ؟ ی، نگھبان را چه دانیوانيتو ح" 

 ست و ھمواره  ی خطرناک و جدیجھان، جان ي کند که ایشه فکر ميد، ھمي گذاریپس نقش و جسم ھر چه اسمش را م

   . کندیدش ميتھدان ُمھلِک ياحتماِل ضرر و ز

  . اندنقشن ي مختلف ای شوند، قسمت ھای که بلند میيفکرھا

د ي دانیماما د، ي را به کمال برساننقشن يد عناصر اي خواھید و مي شوید، کمال طلب مي انقشد ي کنی شما فکر میوقت

ست ساِل مان باشد، چھل ساِل مان يم، بيم، اگر جوان باشيال داشته باشد، باBخره ما ناقص ھست تواند کمیکه جسم نم

م، آن يچھل ساله شو. ميم، ھمسر و بچه نداريخانه ندار و م، مھارت و پولي، عقل نداری چھل سالگۀست، به اندازين

  . مي را نداریگوشي و آن بازیجوان

  :پس.  تواند کامل باشدی نمجسم.  لنگدین جسم مي ایِ ک جايشه يھم

 و از جنس نقش ميف خود بپردازيبه توصم، اما اگر ين است که ما بطور موقت جذب ذھن شوي ای زندگی تکاملروندِ 

  !. ؟یجان را چه دان. ميستيم، به جان، به خدا، وصل ني شوی قطع میم، از زندگيباش
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، و از مي کنی طلب زندگیروني ب ی و الگوھا و نقش ھافات و ِم?ک ھايت ھا و توصيموقعم از ين مجبوريپس بنابرا

 و ماندگاِر مان یقيت حقي و امنی و شادی و خوشبختی توانند س?متی نمی و جھانیروني بیده ھايآنجا که مقوBت و پد

  . مي شویده ميز، متوقع و رنجياز ھمه کس و از ھمه چ.  دھندیگه زند توانند به ما ین کنند، نميتأمرا 

  ". غلط است  انتظار و چشم داشت ن يا" 

 جوشد و باB ی از اعماق وجودمان میحال آنکه، زندگ.  داندی است، زنده بودن را منوط به واکنش منقش، یمِن ذھن

  . ستي وصل نیبه ِخَرِد زندگ.  ستین جھاني ایِ  ھای شدگی شرطۀجي ما نتید، عقل واکنشي آیم

 ی شرطیم، تابع واکنش ھاي که در تواِن خود داریصيبا قدرِت تشخ ن است کهين صحبت ھا اي اۀ ھمیِ جوھِر اصل

   .ميرا، از جنس نقش بند ھستيز. ميد نقش بندان را بشناسيبا. مي نباشی ذھنۀشد

ن  چھار ُبعِد ما ومي شویاز جنس زندگ م وي برویيکتاي ی اگر به فضایعني.  در حال وقوع استین لحظه نقش بنديا

 فکرمان خ?ق ، سالمنراب شود، جسم ماي سیات، از شراب زندگي از آب ح،)جان، ُبعِد یجانيھ، ُبعِد یکرف، ُبعِد یکيزيفبعُد (

   .گوشي جاِن مان باز و شودی مف و متعاليک و لطين و به احساس یل به شادي تبد،ی قبلیجانات منفيو ھ

حواس اش فقط به  !.ستين به خوردن اشحواس " ست اص? یبازتمام َھّم و َغم اش به  که یمانند آن کودک سه ساله ا

  !.مي گردی برمیما ھم به باز.  ستیباز

   : ستین جھاِن فاني را که مربوط به ایيت ھايذھن

  . ميري گی نمیرا جد,,  ... رود، ین مي از ب... رود، آن ین مي از ب...ن يا,, 

ز ثابت يچ چي ھ،کند یمر يي تغ،نظام جھانتم و سيد، سي آی آن می به جایگريِز دي چی رود، ولین مي از ب...ن يا. بله" 

 شود و آنھا را سالم و ی جوشد و وارد چھار ُبعد مان میمکه از دروِن مان  ،ی خرد زندگۀ، جز قاعد"ستي نیو بر جا

   . سازدی و معتبر میاستوار و قو

 و بکار ی قاعده ھا و اصول زندگدر درکم، يم، قضاوت کنيمقاومت کن، )ميکه کرده ا(م يزه کنين لحظه ستي اگر با ایول

   . اُفتندیق ميش ھا به تعوي شود و گشایجاد مي در اموراِت مان، خلل ای معتدل و موزوِن زندگیِ بردن َمش

  .ديشده ااز جنس نقش شما د، ي ادهيرنجاگر د، يد، اگر تلخ ھستي دھیپس اگر واکنش نشان م

تواِن مجال و فرصت د، ي دھی واکنش نشان نم،ديخردمند ھستق و يقم، آرام و ُمنِصف، ديم?ف و ين لحظه لطياگر ااما 

ن اتفاق را در آغوش ي ا، در آن فضاید تا خرد زندگي کنیجا باز م  افتدیمکه  یاتفاق یبراد، ي داریيفضا گشادادن و 

  . دي شناسیم را نقش بند پس .دي ھستیزندگد، از جنس يستي ننقش شما حل کند، از جنس ین چالش را برايرد و ايبگ

  .  توان شناختینم، یو در افسانه و عقِل ذھنرا با ذھن خدا،  ،نقش بند

  . ميم، اaن ھم از ھمان جنس ھستياز ھمان جنس بود خلقِت مان یھمان ابتدااز . ميل شويد به جنِس او تبديبا

پخش ت ھا يّ مندر و م ي َدویمم و ھر لحظه دنبال فکرھا ي زنی، چرت می ذھنی در پشِت من ھایارياaن که بعنواِن ھش

   .ميھاشتبام، در ي شویم

   ذھِن مان، ساده ست؟یِ ابيسرعت فکر و به اصط?ح خاموش کردِن کام ن آوردن ييا پاياما آ
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 و افسار یل به ھرزه روي آتِش شتاِب و کثرِت خواست ھا و آرزوھا و تماۀزبانم يريم بگيتصمنکه يا بمحض ايآ

نه و يل به رنجش و حسادت و کي که تبدیجانات منفيم، ھي را خاموش کنآن یاھويا ھيم و يوراين بييفکر را پا یِ ختگيگس

  زند؟ ي ریکباره فرو مي ھستند، به نقشن ي ھمۀدييدرد شده اند و زا

  . "ميد صبر کنيبا. نه "

 آن ۀھودي بیِ اھو و اغتشاشات و آشفتگي ذھن و ھۀم که سرعِت فکرمان باBست و در محدوديمتوجه شو"  ذھنانکهيھم

  . آرام کردن فکر و ذھن، مشمول قانون مزرعه ستۀپروس :مي دانینکه ميمھم تر ا.  ستی خوبشروعم، ير کرده ايگ

   .ميد صبر کني آن باشرفتِ ي ُرشد و پیم، براي کاری ست که میمانند درخت

 و صورت و جسم شدن، اجازه نقشل به يز از تبديبا صبر و پرھ. مي برین رابطه به کار ميدر اکوشش مان را تمام 

   . شودنما یزندگستم يس و وارد یابعاِد وجود وارد ی برکت و خرِد زندگ،شتريھر چه بم که ي دھیم

، بر  واکنش نشان دادنی، برایجاني ھی ذھنۀک باشنديد و بعنواِن يري گی میکه فکرتان را جدد يمتوجه شدھرموقع 

  . دي ھستنقشِت يجاد و تقويال اد که در حيد، بداني شوی بلند م فکر،یِ مبنا

 شود ی مشما ی و عملیستم فکري باز، ِخَرد وارِد سیآن فضااز . ديباز کنرا د فضا يبادر آرامش و سکون، حال آنکه 

  . کندی را حل متانو چالش 

   بانگ ُدُھل راینشنویتو خود م

  ؟یُرموز ِسر# پنھان را چه دان

  ستيھنوز از کاف کفرت خود خبر ن

  ؟یمان را چه داني ایھاقيحقا

  . مھم استیلي، خھم آمدهت سوم ي، که در بخود ۀکلم

   :مييم و به خود بگوير نور افکن قرار دھيد، خودمان را از جمع جدا و زيھر کدام از ما با: یعني

  . کنم؟ ،،ی،، من اaن چکار م

  .  کندیم که ذھِن مان چکار مي شویم، متوجه ميم و خودمان را نگاه کنيار، عقب بکشياگر بعنوان ناظِر ھش

  ! ".مي شنویما بانگ ُدھل را نم" 

   کند؟ ید؟ چه مي گویبانگِ ُدُھل چه م

  .  باشدن جھانيبانگِ ا تواند ی، مبانگ ُدُھل

 یليا، خي دنیِ  طبِل بزرگ جھان، صدا:م خواند، گفتيم و خواھي خواندیدر مثنو.  باشدبانگِ فرم تواند یبانگِ ُدُھل م

   . ،، در حال گذرندین جھاني ای و فرم ھایمِن ذھن ،، :دي گویُفرم م. بلند است

   د؟ي گویم؟ چه مي شنوین جھان را مي ای و ظاھری طبِل تو خالیِ ، صدایاريا ما بعنوان ھشيآ

. ن رفتن استي در حال از بیده اي و به ھر چه که چسبز رو به فناستيز در حال گذر است و ھمه چيھمه چ :دي گویم

   :ن موضوِع مھم را به گوِش تو برساند کهي خواھد ای رود، مین ميه که از بھر چ

  .یداري پا،یستيردن نتو از جنس فنا و مُ 
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   ؟ی شنوین بانگ ُدُھل را نميا تو خود، ايآ

ود  خی، رویي خدایِ اريک انسان، ھشيگران بانگ ُدُھل را بشنوند و به تو خبر دھند، بلکه تو خود، در مقاِم ينکه دينه ا

   :یي که به خود بگوی شویمتمرکز نم

 ی کنم و حواس ام را رویستم، خودم را جمع و  جدا ميوان نيا حي، از جنس جماد و درخت ی معمولی،، من موجود

  . شود؟ ،،ی می در من متجلیت، کيين خداينم که اي خواھم ببی کنم، میخود متمرکز م

   شنوم؟ یق و َرسا، مي که دارم، عمید و درکِب طبِل بلنِد جھان را با تمام وجوي بانگِ مھیک

  . مي ما رھگذرۀن جھان ھمي در ا: زندیاد ميجھان ھر لحظه فر

  ! ".؟ی بشنوی خواھیِف ِسِر پنھان را چگونه مي، رموِز ظری شنوی را نمیبين مھي به ایاگر صدا" 

ن ين است و سه حرف دارد که اول پوشاندیکفر به معنست، يفرت خود خبر نھنوز از کاف کُ  :دي گویت سوم ميدر ب

  .  استکآنھا 

 را از چشم تو او، )یگروز ُمردِ ( یه روزمره گ خود، ک جوھرِ  و ابتداتِ يفيت، از کي ھایت شدگيتو از سر منشأء ھم ھو

  !.ی شناسی، او را نمیپنھان کرده و پوشانده، خبر ندار

  ست؟ کدام است؟يآن سرمنشأء چ

  . مين جھان آمديده شد و به ايرم دور آن تنم که ُف ي ھستیاري ما، جوھِر ھشـ

  . ل مان دادنديک کلمه تقلي ما گذاشته و به آن یک کلمه بود و از جنس مفھوم و از جنس ذھن، روي را که ی اسمـ

ک کلمه ين يتماِم تو ا,,  :گفتندل کرده و يک مفھوم از جنس ذھن را به ما تحميک کلمه، يک فکر يگر، يبه عبارت د

  .!. ,,ِت توستيّ  تو، تمامست، اسمِ 

ان مھربانانه ما را صدا يک اسم، اطرافيک فکر، در يک کلمه، در يت ما در يخ?صه کردِن تمامف و يتخفبعد از 

  :از آن به بعد. زدند، نگاه مان کردند، مورد توجه قرارمان دادند

  ..!ميقرار داددر آن مفھوم، جا و م و يدي و معادِل آن کلمه دی را مساوخود ـ

  . ، به ما نسبت دادند، تعلق دادندجسم از جنِس ھم را یمقوBت مختلفـ 

،  که الصاِق مان کردندیي ھای و وابستگی و دلبستگتعلقاتبه آن  و یفي توص به آن اسمِ ،به آن فکر و به آن مفھومـ 

  . شروع شدخودن ي، امنن ي اِاغفالِ  از آنجا .ميافتيل ي، کاھش و تقل بزرگی توھمیمِن فکرک يجه به يم و در نتيديچسب

  .کردجدا  از خدا  زنده،یِ ، از زندگ بود، ما را از جھانی جسمی ذھنیِ اريک ھشي، منن ي اـ

   :دين موضوع را درک کني خواھم که شما ایحاB، م

  . !یستي را از چشمان تو پنھان کرده، آگاه نی که زندگیده ايتو از َسر منشأء کفرت، از سر منشأء آن پد

 ات آگاه یخوِد اصل، از ینگاه کنت خودنکه به ي ست بر ایدين خود، تأکياست، ياز کاف کفرت خود خبر نھنوز 

  . یشو

   .مرا قانون جمع گول نزندن منظور است که ينجا به اي خود در اید رويتأک

  .  آمدیي خودش به تنھای علیعني چه؟ یعني.  آمد ،،ی ،، عل:ميي گوید ميفرض کن
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  .د، نه با جمع، نه در جمعي، منظوِر نظری و فردی َتکشما خودتان، بطور

 ھم یم، دستجمعيريپذب یدستجمع را یموضوعم، ييگوب یرا دستجمع یمطلب ،مينينشب ینصورت که دستجمعينه به ا

   .!.مياشتباه کن

  .!.  کنمیگران نگاه ميمن ھم به د ...، مي کنی کاِر خوب میدستجمع

   ."  زندیقانون جمع گول م "

 که یھر کار. م خوب است، به مردم نگاه کنمي برایاگر من رفتارم را بلد نباشم، ندانم چه کار,,  :دي گوین جمع مقانو

  . ن قانون جمع استيا.  ,, کنند من ھم بکنمیھمه م

  . ستی اجتماعیروانشناس ن مھمي از قوانیکي. قانون جمع. ی اجتماعیِ اثبات ھا Social Proof : آن ھستیسيانگل

Social Psychology  مين رابطه صحبت کرده ايھم در ا" قب?. قانون جمع.  

  .! " هيمن ھم مثل بق " :یي مواظب باش، نگو:دي گوینجا، موBنا ميا

   :دي و بگور نورافکن قرار دھديد خودش را زي بایھر کس.  شود آگاه شدی نمیدستجمع

  .ا نه؟ ،،ي، خدا را از چشمم پنھان کرده، آگاه ھستم؟ ی که زندگیده ايا من از َسر منشأء کفر خودم، پدي،، آ

  ".یتو ھنوز خبر ندار " :دي گویموBنا م

افته و به مفھوم خ?صه شده ام و بعد يف ي اسمم تخفۀلي ام، متوجه نشوم که بوسیاريکه از جنِس ھش اگر من ندانم

   : به اسمم وصل کرده و گفته اندی را بطور نامرعیمقوBت

  . ,, ...،ی ھم تو ھست... نيا و ی ھم تو ھست... نيا و ل توستنھا مايا,, 

ن ي اۀ ھمی را مساوخودِت يّ  جلب و جذب شده و اaن، تمامین جھانيط ايت ھا و شرايق ذھن به وضعيز، از طري نخود

  .اند را از چشم من پوشانده ی، زندگن مجموعهيا.  کنمیف تصور ميف و معدود و محدود و ضعي و خفیيمقوBِت جز

 ینگاه نکنم، روخودم  بر آن آگاه و متوجه نباشم، به یفات باشم ولين مشخصه و توصين صورت و با ايبه ا" اگر عم?

  ، مشغولم؟ی تریاتي تر و حیت تر و اساسي پر اھمیِ  متمرکز نشوم، پس به چه کارھاخود

 خود ی، مردم را الگوشتر بھتر، ھستميچه بدنبال ھر  زنم، ی کنم، مدام در فکرھا پرسه میر مينده سيدر گذشته و در آ

 د،ي آی آورم، حسادت ھم میسه، چون کم مين مقاي کنم، به دنبال ایسه ميگران مقاي دھمواره خودم را با  دھم،یقرار م

 حسادت، اگر ختِن حسِ ي ندارم، با برانگی ظاھریِ يباي ندارم، با مذمت پول و ثروت، اگر زیادي زیِ اگر پول و ثروِت ماد(  ینيبه عناو

 مورد توجه یچ عنوانيدن، اگر با ھيِت بخشش ندارم، با رنجيستم و ظرفي، اگر فضا دار نیِت اجتماعيشغل و حرفه ندارم، با نکوھِش فعال

 خودم را مطرح ،) دارمی را باB نگه میختن به دردھا، پرچِم مِن ذھنين توسل، با آوي و در آخر...ت، يستم، با ابراز فضل و معنوين

  ... ، و  کنمیم

  :مي گوی ھم به خود آمده، میياما در فرصت ھا و گذرگاه ھا

  .،،! ستميسه ني ھستم، قابل مقای،، من از جنس زندگ

 ،، مگر از : پرسمی کرده، از خود میتوقف!. نمي بیگران، مي از دیيبت و بدگويکدفعه خود را در حال غينحال، يبا ا

  . کنم؟ ،،یگران را باز گو مي چرا ضعِف د کنم؟،یبت ميستم، چرا غي نیجنس زندگ
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 ی ام استفاده مین اثنا مِن ذھنينم و در ايب ھا ببي از آن عی خواھم خودم را مبریل که مين دلي ،، به ا: شومیمتوجه م

پس . نمي بی کنم، خودم را بزرگ تر می، کوچک می را بخاطر نقطه ضعفیکي ین است که وقتياستفاده اش ھم ا. برد

، تر، پول دار تربا ي، زتر، بزرگ تر یقو  خواھدیت دارد، مي ع?قمند است و به آن حساسَتر، به  من یِ  ذھنن منِ يا

  .جلوه کند ،،... ، ترآدم 

  !. نطورم؟ي من ھمیا براستيآ :ديشما از خود بپرس

ن اتفاقات ي اۀم، ھميني ناظر نبیاريم، خودمان را ھشيم و از کاِف کفرمان خبردار نشوي را نفھمخود ۀ که کلمیتا زمان

  .  افتدیدر ذھِن مان م

  ". کند؟ ید چکار مينيد، ببي خود نگاه کنید و به مِن ذھنياز ذھِن تان عقب بکش" 

بت و قضاوت کردن است، مقاومت ي، غیيب گوي، عیيب جويمظھِر ع" اص?.  دھدیز تن مي کفرآمیِ  کارھاۀبه ھم

  ...  کند، یه مسي دھد، خودش را مقای کند، واکنش نشان میم

  ؟ یمان را چه داني ایھاقيحقانگونه ست، يحاB اگر رفتار شما ا

 یاريد، بعنوان ھشي را رھا کنی، افکار و رفتار برخاسته از مِن ذھنیاري ست که شما بعنوان ھشیزمانمان، يِق ايحقا

  .  دي دانیآنموقع م.  شودیرح م شما مطیمان، برايِق ايآنموقع، حقا.  دي شویکي ید، با زندگي برویيکتاي یبه فضا

  .م گشتي خوانم و بعد دوباره به غزِل مان برخواھی تان میادآوري ی برای از مثنویاتيامروز اب

*  

  !.؟ديد             َمحَرِم جان جمادان چون شوي روی می جمادیچون شما سو                        

م و به ي شویجان بلند مي، بصورت ھیم، اگر ھر لحظه بدنبال فکري شویفکر، م جامِد ۀمقولل به ياگر ما ھر لحظه، تبد

م محَرِم اَسرار و ي توانیم، چطور مي رویمر حساس بودن، يار و غير ھشي بودن، غی جامد بودن، جسم و جدیسو

  !.م؟ي جاِن جمادان شوَدمسازِ 

، ی جانی و بیسفتتراکم،  جمود و یخود سواگر . ميني را در جمادات ببیم زندگي بتوانتام ي شوید از جنس زندگيما با

ھر انسان  د،يم ديجامد خواھرا ز يھمه چ مان، ی تصورات مِن ذھنیبر مبنام، ي رویتنش و کشمکش و فشار و چسبندگ

 ما از جنِس روِح ۀکه ھميم، در حاليني بی جامد میِ ِر ذھنيک تصوي از جمله ھمسر و فرزندمان را ھم بصورت یگريد

  . ميت ھسی زندگۀزند

  
  ۵٧٠٢ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  یرون شوي بیچون ز ساعت، ساعت

  یچون شویچون نماند، َمحَرم ب

  ستي آگاه نیساعتیساعت از ب

  ستير راه نيُ زآن ِکش آن سو جز َتحَ 

 ۀ، جنبی برسی، به صفر زمانی، به آخر الزمان برسی زمان شوی، بی زمان خارج شوۀطي از حینکه لحظه ايھم

  . شدی چون و چند خواھی بندد و در لحظه، َمحرم خداونِد بی از وجود تو رخت بر متي و کمیچون
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  . ک لحظهي یعنيساعت 

 کند، با گذشته ی دارد، با زمان کار می و جسمی ذھنیاري که ھشیک لحظه، از زمان، از نقش، از مِن ذھنيشما اگر 

  . دي شوی من چویبد، يد، به خودتان نگاه کنيرون شوي کند، بینده کار ميو آ

  ".، َنماَند چون، یرون شويک لحظه، بياگر از زمان، " 

  !.   شناسدی نمیچگونگ یزندگ!.  نداردچون، ی فُرمیبکه يدر حال. دي، دارچـــــــوند، يشما اگر از جنس نقش باش

  !.  محاصره کردهیچگونگ و چون ما را یِ که اaن زندگيدر حال

 با چراستم؟، ي پول دار نچراب را دارم؟، ي ف?ن عچراستم؟، يبا ني زچراستم؟، يد ن بلند قچراستم؟، ي نینطوري من اچرا

  ...  چراستم؟، يسواد ن

  . دي ھستچوند، پس در ي کنوصفد خودتان را ي بتوانیوقت

  پس با اوصاِف تان د،ي شوی کنند ناراحت می راجع به شما صحبت مید، وقتي شوی از اوصاف خود ناراحت میوقت

  . ديشده ات ي ھم ھو

  .  ستی چونیبرا از جنِس يز". نه "  شود؟ یبت کنند، ناراحت ميک عارِف کامل، فحش دھند، پشت سر او غيا به يآ

.  زنده ستۀن لحظي در ای چونی ب.ن لحظه ستي، در ای صورتی و بی فُرمی و بی نقشینقش در زمان است و بپس 

  .  ستیزندگ. ت خداس چونیب. دي شوی م چونیبزنده در لحظه، محرِم 

  . دي شوی م چونیب نماند، َمحَرِم چون یوقت

  .ستير راه نيُ آن سو جز َتحَ  بهنکه، ي ایبرا. ستي آگاه نی زمانیزمان، نقش، از بست، ي آگاه نیساعتیساعت از ب اما،

ن يکه ارت مانده يانگشت به دندان، در ح. حواس اش به خداست.  استنقش بند ست که حواس اش به یر، انسانيمتح

  . نداردیعقل مِن ذھن.  ستی کند و در شگفتی ھم نمی شود و سوالین لحظه خلق مين خلقت چگونه ايکائنات و ا

   ...ست، ي نآنطور ... آن است و چرا نطوريا ... نيا چرا : کندیبه و کند و کاو نمبا عقل اش محاس

  . ستی چونیرت ھمان بيو ح. رت استيدر حشه يھم

 کند ی مان آنقدر به ما مسلط است که فکر مین است که عقل مِن ذھني آن ایم، معنيستيرت ني در ح ویاگر ما در شگفت

  .  عادت کردهیبه کوچک.  داندیز را ميھمه چ

 آنچه ۀ حواس مان به آنھاست و ھمۀم و ھميت شده ايھم ھون و يعجن رونده ي و از بی فانۀچند مقول که با ین معنيبه ا

 یاريم و خودمان ھم چون ھشي بری در ترس و کنترل بسر م.ميل کرده ايست، به جسم تبد مان ھیرا که در زندگ

ره ست و از ي و ترس بر ما چینگران م،يم آن اجسام را محافظت کني خواھیم و مي ھستنقشم و از جنس ي داریجسم

  .ستي نیر ھم خبريُ حَ تَ 

.  مي و خدا شگفت زده شویم و از قدرت زندگيرھا کن مان را یِ  ھای ھا و دلبستگیت شدگي ست که ھم ھویر حالتيُ َتحَ 

  . مي چون شده این موقع ست که بيا

   :م کهي فھمین را ميحاB، حداقل ا

  ". توانم آگاه باشم ی نمی زمانیدر زمان باشم، از ب" اگر 
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  . ، خداستی زمانین لحظه، بي ای زمانیب

  .تيت و ابدي نھایب: ت دارديم که خدا دو خاصيبارھا گفته ا

ن لحظه حاضر يد، در ايت شويد و از جنس ابديت داشته باشي نھای بۀشين لحظه ري ست و شما اگر در این لحظه ابديا

  . ديستيدر زمان ند، يو ناظر باش

  . دي شویرت ميد، وارد حييايرون بياگر از زمان ب

ن جھان ي تمام ایِ نقش ھا!. ندير آفی خود را میق شما، نقش ھاي از طرید که چگونه زندگي شویر و شگفت زده ميمتح

  !. ندي آفریرا م

، محدود یشيد از محدود اندينده و تأسف گذشته را نداري آید، نگرانيرون آمده باشير، از زمان بي، متح" شما واقعایوقت

  . ديرون آمده اي بیني، کوچک بینيب

  .  البته". بله " د؟ يه باشد داشتي توانی را ھم می و راحتی?ت و آسودگيا آن امکانات و تسھيحاB، آ

د و يستياز جنس کف و امواج کوچک ن. دي شده ایکيا ي و دریا، با زندگي و درین رفته و از جنس زندگيين لحظه پايا

  .دي شویکيا، ي، با درین است، با زندگين برنامه و موBنا ھم ھميمنظور ا" اص?

*  

 را ی کوتاھۀم، قصي شنوی شود و آن را نمیر لحظه نواخته ما، که ھيب طبِل دني مھیدر رابطه با بانگِ جھان، صدا

  : کنمی میادآوريع فقط ي سریلينجا خيتان خوانده ام، ايبرا" که قب?

ب ين کرد تا جي، کمیک و در خلوتيمه تاري نی را انتخاب کند، صبح زود، در ھوای دزدۀ خواست حرفی میجوان

  .  کندی را خالیکس

نکه با قاپ زدن ي بزرگ، به تصور اۀدن آن عماميدزد جوان، با د.  شدیشت از آنجا رد م دای بزرگۀ، که عمامیھيفق

نگاه خود ي پارچه خواھد شد، بلکه ممکن است درون آن، پول گذاشته شده باشد، از کمیاديآن، نه تنھا صاحب متراژ ز

  .  رون آمد و عمامه را از سِر عابر برداشت و پا به فرار گذاشتيب

  . ،، اول عمامه را باز کن، بعد آن را ببر ،،: به او گفتِه عابر،يفق

 یتکه پارچه ا" تايخت، نھاين ريھمه را بر زم. افتي کھنه ی دزد عمامه را باز کرد، آن را ُپر از تکه پارچه ھایوقت

   :د و گفتين کوبيناراحت شده و آن تکه پارچه را ھم به زم. کوچک در دستش ماند

 و من ید، تو آمديايرم بي گیزيب اش را بزنم و چي رد شود و جی منتظر شدم تا کسیلي، خ!ی اَسِر من ک?ه گذاشته,, 

  . ,,!امدهيرم ني گیچي ھی ام را ھم کردم، ولیدزد

 و پا به ی اول که عمامه را برداشتۀ ھمان لحظیب و گول زننده بود، ولي درست است که نما و ظاھرم دلفر:ه گفتيفق

  . ستي نیزيِب ظاھِر اغواگر آن را نخور، در آن چير، گفتم که فیفرار گذاشت

  . !ستي در آن نیي بقای بزرگ و قابل م?حظه ست، ولیليبنظر خ. ه کردهين دستاِر بزرگ، تشبيا را به ايموBنا دن

   :ردي گیجه ميت را نتين سه بيا

  .!مي شنویا بانگ ُدُھل را نمي آچ،ي و ھی خال...ر و جمع کن و ي و بدو و بگیاھو و آشفتگين ھمه بانگ و ھيبا ا" 
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 ٢٩۵١ تيب چھارم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 کن ترايگفت بنمودم َدَغل ل

  حت باز گفتم ماجراياز نص

قِت ماجرا را يحت، حقي، از ھمان اول، جھِت نصیر خواھي خیِ له بکار ُبردم، اما از روي من گرچه ح:ه نما گفتيفق

  !.ن استيا ھميدن. ح دادمي تو توضیبرا

  شگفتا اگر چه خوش ين دنيچنھم

  ش گفتي خویيوفا یبانگ زد ھم ب

   :دي گوی شمرد و میبنده ميه نما، جذاب و فري آن فقۀز مانند عماميا را نيموBنا دن

  .  کندی زند و به ھمه اع?م میاد مي خود را فریي وفایبنده دارد، اما بي فریاگر چه ظاھر. نطور استيز ھميا نيدن

  م؟ي شوی مین جھانيا یجذب مقوBِت فانما  چرا ن حال،يبا ا

 ی جذب میق ذھن و مِن ذھني که ما از طریيزھاياد داده اند که در آن چينکه به ما ي ایبرا. ند ھستندينکه خوشاي ایبرا

 :ا ھمينکه دنيرغم ايعل.  ارزش دارندیوياد داده اند که اق?م دنيبه ما .  ھستیت و خوشبختي ھست، ھویم، زندگيشو

  !.ش گفتي خویيوفا یبانگ زد ھم ب

   : بلند، گفتیف کرد، با صدايا ھم مثل آن طبل بزرگ که موBنا توصيدن

، ید بانگ ُدُھل را بشنوياول با. !ی رموز ِسر پنھان را بفھمی توانی، چطور م!ی شنویِب ُدُھل را نمي تو که بانگ مھ"

  .،،! یبفھم

   :ميي گوینم ما اaن به خود یعني

رم، جسمم به ي می م،یروز"  ست و حتمایري و پیم مھمتر است، در حال فرسودگيز براين جسمم، که از ھمه چيا ،،

  .  ،،! ماندین صورت نميھم

  .  "!مي شنویا را نمي جسم و دنیي وفای بانگ بیم وليني بی خود را میت جسميوضع. نه "

   ". نه" ، !م؟ي شنویا ما مياما آ. " ھستم یمن موقت"  : دھدی بلند و دائم گوشزدمان میجسم مان با صدا

  :ميي گویمبه خود 

  .    ,,! به ما چه" م، اص?يري میرند، ما که نمي میمردم م,, 

   اوستادین َکْون و فساد اياندر

  حت آن فساديآن َدَغل َکْون و نص

  . فساد ۀحِت آن به منزلي است و نصَکون ۀا به منزلي دنۀليدار، حين جھاِن ناپاي استاد در ایا

   :ه شما ب موBناستخطابِ 

  .  روندین ميند و از بي آیزھا بوجود مي چ،کون و فسادن يدر ا اوستاد، یا

اما . مي شویره و جذب آنھا مي بوجود آمد، ما، خیزھاست، وقتيده ھا و چين بوجود آمدِن پديا، ھمي دنۀليَدَغل، دروغ، ح

  . ستي نیله، زندگيدر دغل و دروغ و ح
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دن به آنھا با حرص و طمع و بر اساس آن يما خوب است اما جذب شدن و چسب ی زندگیت ھاي وضعیالبته داشتن، برا

  .غلط است ... نشان دادن، و واکنشدرست کردن و من 

   :دي شوی میکدفعه چه حاليد ينيده اند، ببيابان دزدين تان را در خياورند که ماشين اaن اگر خبر بي مثال، ھمیبرا

  .,,...د، ي کنیست، اشتباه ميال من ن م" حتماده اند؟ نه،ين مرا دزديماش,, 

  .ده شده ،،ين شماست که دزديد، ماشي ،، باور کنـ

  . شودی مان شروع مواکنشده شده، ين ماست که دزديم که ماشي فھمینکه ميھم

 ۀ جنبیعني،  آن "فساد" نند و از ي بیا را مي دنی وجودۀ جنبیعني،  "َکون" شتر مردم مردم فقط ي ب:دي گویموBنا م

  . و زوال آن غافل اندیعدم

   : کندیحت ميا نصيدن. حت آن فساديآن َدَغل َکْون و نص

 و مقصود و محتوا و یدوارم که اaن، معني اند، امین رفتني، از بیت شده اي، که ھم ھوی، با ھر مقوله ایزي،، ھر چ

  ،، . ین بانگ دُھل را بشنويحت و اين نصيت اياھم

  !.مي شنوین ُدُھل را نميِب ايانگ مھم، که بي ما آنچنان مشغولیول

*  

ن جھان يبه اآنطرف  از یاريما بعنوان ھشکه  دھد ی نشان م. دفتر سوم استی خوانم از مثنویتان مي را که برایمطلب

  .مي کنی عبور می از مراحل مختلف وميي آیم

  ؟یاز چه مراحل

  .)ديري خود در نظر نگیت اصلي را ھوین ذھنم. مي کنی صحبت میارياز ھش(. م، مثل سنگي جامد بودابتدا بصورتِ 

   :ديفرض کن. مي ھستیيخدا یاريما ھش

  . کندی بصورت سنگ جلوه مابتداد و ي آی م،یاري، ھشخداـ 

  . کندی بصورت نبات جلوه م،بعد ...مدتـــــــھا  ـ

  .دشو ی میتجلموان ي در ح، ... از آن بعد ـ

  . با ذھن است مایِ ت شدگيھم ھو یِ  کنون حالتِ ني که ھم شودی م، وارد ذھنبشر قِ ي، از طریاري آن ھشسپس، ـ

  . مين مرحله ھم عبور کنيد از ايوان است و ما باي حالت حهِ يشب یاز جھات ،ن حالتيموBنا ادر نگاِه 

 و ميمان را باز کنيم دست ھايبخواھاگر .  ترساندی شما را مید، مِن ذھني مرحله عبور کننيد از اي خواھی شما میوقت

 رسد که یبنظر م ، ميم، رھا کنيده اين جھان، اaن محکم چسبي را که در ایيزھاي آن چۀھم و آزاد شدن، یي رھایبرا

  .!رديست ما را بگي ھم نیم و کسيي آیست کجا فرود ميم و معلوم ني بلند در حال افتادن ھستیاز نقطه ا

  .  " رسدی م بنظرنطوريست، فقط اين درست یبرداشتن يچن" 

 
 ١٠٩٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  شدمیم و نامردَ  مُ یاز جماد

  وان َبر زدميوز نما ُمردم به ح



          2014Jun                        509    #  Program 11                        ٩٩٩٩٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

21 

 

  :وان، ذکر کردهي جماد و نبات و حۀت فوق، تحول انسان را از تولِد سه گانيموBنا در ب

   . بودمجماد یروزگار

  .دمي رسینبات ۀ رخت بربستم و به مرتبی جمادۀ از مرتب، گذشتیدوران

  . دميرس یوانيح ۀمرحل کردم و به ز سفري نی نباتۀاز مرتب

 از آن .اه شدميوارد گ، ینبات ۀ عبور کرده، در مرحلیجماد ۀِ از مرحل بودم، یاريھشبتدا، ا ).نبات. اهي گیعني ینام( :پس

  . جلوه کردموانيحو در عبور کرده م فاز ھ

   و آدم شدمیوانيُمردم از ح

   ز مردن کم شدم؟یپس چه ترسم؟ ک

  .  شدمآدمز گذشتم و ي نیواني حۀاز مرتب

   چه از مرگ بترسم؟ ی، پس، برا ستی عالۀ پست به مرحلۀتحول از مرحل یحال که مرگ به معن

  دا کنم؟ ين مرگ چگونه ممکن است نقصان پيبا ا

   . "مي ھستیوانيح ۀمرحل از  و فراترم، بھتريت شدي وارد ذھن شده و با ذھن ھم ھویواضح است که وقت" 

   از بشررميگر بمي دحملهٔ 

  ک َپر و َسريتا بر آرم از م?

 با مرگ یعني.  در آورمی فرشته گان پر و بال و َسرۀ گذرم تا در مرتبیز مي نی انسانۀگر از مرتبي دۀدر مرحل

   . و به اصل و مبدأ خود که از آن دور افتاده ام، برگردمز در گذرمين) ینيزم( ی ناسوت انسانِ ۀ از مرتبیارياخت

زاِن ي به مین تجليا. ، خدا، شودی ناب، زندگیِ اري ھشیِ  تمام نماۀنيي تواند آی که دارد میت معرفتيفانسان، با ظر" 

  ".، شدت و شعف دارد ی، ابدی کامل و ازلیِ اري به آن ھشیکي و نزدیدور

  .مي شویه فرشته گان ميم و شبي پریرون مياز ذھن ب. ميري گیاز جسم و تراکم، اوج مگر، يدجھش ک ي ، بایبه عبارت

  دم َجستن ز جويوز َمَلک ھم با

  ٍء ھالِک اB َوْجَھهُ یُکلA شَ 

ز يرا ھمه چيد پشت سر گذاشت زيز باين مرتبه را نيا. ديد پرياز جو با. د گذشتيز باي فرشته گان نۀ از مرتبیو حت

 یجودات ھ?ک م موۀھم. ستي جز او نیي خدا،ديکتا مخواني را با خداوند یمعبود. ی شود جز ذاِت الھیھ?ک م

        .د گشتي باز خواھاو یسوست وبه او  از آنِ فرمان .او ذاتِ شونده اند جز 

  .  رسدی کند و به ما می مین مراحل را طي، که امتداد خداست، ایاري شود ھشیپس معلوم م

از َملَک ھم باBتر " د واقعاي دھین برنامه گوش مي از شما که به اید برخي شا،ميت با ذھن ھستيد ما ھم ھوياaن شا

  . ديرفته ا

ٍء ھالِک اB یُکلA شَ  :رايزم، ي پاک شویوي دنی ھایاز چسبندگ .مين حالت را ھم رھا کنيد اي بایعنيَجستن ز جو، 

ر از جنِس ي، غست یدارد، بصورت جسم ھست، ُمردن کريپو  شکل که یزي فُرم ھا، ھر چۀاء و ھمي اشۀ ھمَوْجَھُه،

  .  ز جنِس خدار ايغ. َوْجَھهُ ، او
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  . ميدر ذھن ھست"  حال، موقتا وميه گذشته اياز مراحل اول. مي ھستاوپس، ما در اصل از جنِس 

  .ميرون بَِپريم از ذھن بينترس

  گر از َمَلک قربان شوميبار د

  د آن شوميآنچ اندر َوھم نا

  . گنجدیز نميان ني در وھم و گمان آدمیابم که حتي تحول یقتي شوم تا به حقید فانيز باي نی فرشته گۀگر از مرتبيبار د

نکه خدا از يدرست مثل ا. مي شوی م خالصیاريدار شده از ذھن، ھشي بیاري، ھشل به خودشيم، تبديگر ِبَپريکبار دي

  .  کندی مین جسم زندگي در ای که جسم ندارد منتھی ُفرمیھمان ب. خودش آگاه ست

  .شود به خود آگاه و زنده یارين است که ھشيمنظور ا

نکه ي ای برا،ميف اش کنيم توصي توانیبا فکر نم.  گنجدی که از خودش آگاه شده، در َوھم، در فکر نمیارين ھشيا

  .ستيجسم ن

  پس َعدم َگردم عدم چون اَرَغنون

  ِه راِجُعونيْ  اّنا اَل :دم کهيگو

م و به ييما از خدا"  : کندینم مقت را در گوِش دلم ترين حقي خوش نوا ایابم و عدم مانند سازي یپس به عدم، تحول م

  .  شومی معدمپس من .  "مي گردی او باز میسو

 شامل یھستم، ي را بکار ببریاگر عبارت ھست. ستين، یستين  " که واقعایستيناما،  .ميي آی میستياز عدم، از ن

  .  شومیمعدم  . شومیھمان م که  ستی واقعیھستعدم،  پس . ستین جھانيمقوAت ا

رون ي ھا بنقشت مان را از آن يم ھوينکه بخواھيم، بمحِض اي ھستنقش ما که از جنس :ن استيصحبت اجوھر حال، 

   .ِل ماستين مانِع تبدي بزرگ ترترس . شودی، مانع م گذاردی نمترسم، يِبکِش

  . مي ترسیم، نمي درک کرده ا،ن برنامهين آثار و ايق اي که از طری اaن با شناخت و آگاھیول

   : ھم که موBنا کردید و با آن انتقادي شنوی را شما اaن میاريل ھشمراحل تکام

، ینگه دار و یت کنيتقو را ی مِن ذھنیعني، ی بمانی باقنقش که اگر در ی دانیم؟ ی جان را چه دانیکري پیتو شکل 

  .به ضرر توست

 جسم ،م، حاِل مان بدتر شدهيده ايون نپرري، اگر از ذھن بنسِن ماشتر شدِن يم، که با بيده ايبه تجربه فھمما انسان ھا، 

تِن . م، به ضرر ماستي را حفظ کننقشن يھر چه ا. مي تر شده ای انرژی رمق تر و بیض تر شده، تلخ تر و بيمان مر

  .  شودی می مان خرافاتیِ ض، فکرھايمان مر

  .  اُفتدی باBخره به چاه خرافات میمِن ذھن

نده را يگذشته و آکه ن لحظه ست ي نوِر ا:دي دانیشما م یعنيست، ي آگاه نیساعت ی ساعت از بیم حتيي گوی میرا وقتيز

د گذشته و ي توانین لحظه نباشد، شما چگونه مي در ایارين لحظه، نباشد، اگر نوِر ھشياگر نور ا.  ما روشن کردهیبرا

  !.د؟ينينده را ببيآ

  . نديتواند فکر کند و زمان را بب ی، نورش ذھِن شما را روشن کرده، ذھن م ستین لحظه زندگياپس 



          2014Jun                        509    #  Program 11                        ٩٩٩٩٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

23 

 

   : نوازدی گوشم مدر خوش نوا،  مثل ارغنونِ ،عدم.  ترسمینم.  شومیپس من عدم م

  .  " گردندی او برمی باشندگان سوۀھم"  .ِه راِجُعونيْ  اّنا اَل :دم کهيعدم چون اَرَغنون، گو

   .استمعتبر ن بازگشت، در مورد ما انسان ھا قبل از مرگ يا

  .مي، برگردعدم یت، به سويي خدای خدا، به سوی او، به سوید به سويم، بايان و زنده ھستما تا جو

م که به ياموزي مان را ھم بیِ بچه ھابلکه م، يت نشوي ھم ھوی با جھان ماد،یلي خودمان خنه تنھا ماست که ۀفيپس، وظ

  .      فتندينو قضاوت و حسادت سه يبه مقا. فتنديرقابت ن

 شود و یند مج ذھن کيم، بتدرينرس( آنجا )ت ماست و اگر بهين اولوي، اولن لحظهيا، یزندگ، عشقم که ياد دھيبه آنھا 

  . اُفتدیبه چاه خرافات م

 یِ  شوند، حرف ھا و صحبت ھایر مي پی کمی وقتنھايم، ايکرده باشبرخورد   دار،ی مِن ذھنۀد به افراد سالخورديشا

.  کنندی می زندگ،یت شدگي از جھان ھم ھو برگرفتهیمي قدیِ ا ھمان داده ھارا بي، ز نداردیھمخوانن جھان يشان با ا

  .  شودیده مي نو به نو، به وجود ما َدمی زندگن لحظهياکه يدر حال

م، در ي حضور زنده شده بودیِ اري موقع، به ھش بهر افتاده اند،ي گیت زدگي که به دام جھاِن ھم ھویافرادا ياگر ما، 

  !. رفتین نمي در ما از بی زندگیِ تازگ، طراوت و ميشد یل نميفُسذھِن مان 

   . گردندی او برمی که ھمه بسویپس، بدرست

ارانه، به خود ي، ھشیاريھش. مي شویکيم و با او ي او برگردی مان ھر طور شده به سوی که در طول زندگین معنيبه ا

قبل از مرگ ارانه يھشآگاھانه و که ي در حالميريبم" جسمااگر .  داردکار ،ی و آگاھیارين ھشي خدا با ا.آگاه شود

   .ميوقت را تلف کرده ا. ميان بوده ايدر ُخسر و در ز. م، سرمان ک?ه رفتهيبرنگشته ا او ی به سویجسم

 عارفان، یِ  انساِن کامل، با آموزش ھایيارانه، با ارشاد و راھنمايقت و اَسرار، آگاھانه، ھشي، شھوِد حقیاريرجوِع اخت

  . ردي گیب نفس صورت ميه و تھذيصفق تياز طر

 ی آدم دوباره برم:ندي گویست ھا ميبودابد، ي ی تحقق می کالبد عنصری که با مرگ و فنایدر رابطه رجوع اجبار

  .مي آزاد شو،مي برسیيکتايبه  که یتا وقت. گردد

  نگاِه شما چگونه ست؟

  . "دين سوال را از من نپرسيده که اقرار ش" ، نها ي گردد یبرما بعد از مرگ، يآ داند که یچکس نميھ

  مرگ دان آنک اتفاق اُمتست

   نھان در ظلمتستیوانيکاب ح

 یکي و در تاردر ظلمت، )اتي، آب حیآب زندگ(وان ياتفاق نظر دارند که آب حمورد ن ي خردمند در ای انسان ھاۀھم

ت به ذھن و بشر، در يواني و از حواني نبات و از نبات به سمت حی سوی، از جمادی، جھِش زندگیاريجھِش ھش .ست

 است ینک جسمي که ایارين ھشيا. افتي حضور ۀدن به منصي، شوق و امکان و فرصِت تحول و رسیکيظلمت و تار

 و ی محدود جسمی فراتر از حس ھایي ناِب حضور، با حس ھایاري ھشۀگر از ذھن، در مرتبي دیو در ذھن، با جھش

  . شودی، متولد میتناھي از آن شعور Bی ھا، جلوه و ترجمانیدنيه نادب، آگاه بي، آگاه به اسراِر غیماد
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 . ظلمت استم و ي، عقی اعتباری، بط?ن و بیستينقص و ن، عدم، ی مِن ذھنیبرا اما، 

ن موضوع يشما به ا. آنجاست و طاقت، یه و پادشاھي، توش و توان، ُبنی زندگیِ ، انرژاتي آب ح،واني آب ححال آنکه،

   .ديتوجه کن

 نسبت به صورت و یاري آگاھانه و اختبا مرگِ .  گفته اندبزرگان و عارفانز مرگ را ھمان گونه بشناس که يپس تو ن

 ی واصل میات ابديات تو را به حيشھوات و نفسانحرص و ردن از مُ . یات برسي به آب حی توانی مجسم و به نقش،

  .ستآنجا ی زندگ، جوھر، عصاره، روحِ آب. کند

  ن طرِف جويبُِرو زلوفر يھمچو ن

  جوص و مرگي حریھمچو ُمسَتسق

  . بِروبا، سر بر آسماِن روان، يف و زيرشد و نمو کن، بالنده شو، لط، )ايدن( نطرِف جويالوفر، از ينگِل مثل 

 ی که به مرض تشنگیمانند کس. مي روی آن می و سپس فراميکن یو نمو مرشد  یدر جھان ماد، یاريما بعنواِن ھش

  . ص و مرگ جوي حردچار شده،

  . ی مِن ذھنیِ ص درخواست ھاي خود، نه حرۀشيدن به اصل و ري رسیِص برايحرخدا، دن يرس یبراص يحر

مثل . ش ُکشنده ستيبرا داند که آب یمھر چند ، دن آب دارديدچار شده و عطش نوش یمرض تشتگبه  که یکسمانند 

 آب م، اما عاشقِ ي ای جسمیِ اري از ھشیتافته و بافته ا، یمِن ذھن از ینکه محموله و مجموعه ايرغم ايعلاaن ، ما

 یم ُمرد، وليم، خواھيبنوشم، ي را بچشیشھد آگاھم که اگر آن ي دانیکه ميدر حال. مي ھستیاريھشدر شکاِر ، یزندگ

  .مييمرگ جو

   .ميري بمیم به مِن ذھني خواھیمم، بلکه ين ببري که تِن مان را از بین معنيمرگ جو، نه به ا

نچنان در آن  آم وي اندازی میيکتاي ی فضا، دراتي گرفته، خودمان را در آِب حی مرض تشنگ کهیمانند آن کسپس 

   .رديبم مان یم که مِن ذھني نوشی میاريم و از آن ھشي شویفضا غوطه ور م

و  یکيکدفعه تاري. دي کنیاد مي آرام، آرام، آرام، نور را زد،يقرار گرفته اک يتار مبھم و یدر نقطه انکه يمثل ا" 

  .  " رودین مياز ب یسرگشتگ

، که از ھم یعقِل مِن ذھن و م?مِت ی و افسردگیدلتنگ، ی جھِل مِن ذھنیِ کي تارم وي در قانوِن جمع گم شده ایوقت

. مي ترسیدار شدن مي و بیاريم، از ھشي بریدر ما مستقر شده، بسر م  ودي آی مروني بجھانِ مقوBِت  با یت شدگيھو

 ی مرِگ مِن ذھنیِ ايجو( .مييمرگ جو. مي کنی رھا میيکتاي یات، در فضايخود را در آب ح، ن رھنمودھاي ابا خواندنا ام

  .م؟ينطور باشيم اي توانیم مينيبب .)ميھست

   آبیايمرگ او آبست و او جو

وابیم Mاَْعلَم ِبالص ُNخورد َو  

   :یعني . از خوردِن آب است،شده) ش از حديعطِش ب( استسقاء یماري که دچار بی کسمرگِ 

واب.  کندین حال باز ھم آب طلب مي با ا،ردي می مدِن آب،يبمحِض نوش داند ینکه ميبا ا Mاَْعلَم بِالص ُNَو.  

 . دانا تر استی و درستیالبته که خداوند به راست
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 . داناتر، آگاه تر استیو درست یخدا به راست .نترس : دھدیموBنا جرأِت مان م رسد، ی نمیھر جا که عقل مِن ذھن

  . ستی از مِن ذھنر و مراقب تر يارتر، ُمتَِبِحرتر، بصيمطلع تر، ھشخدا 

عقل ُمھر بط?ن بر  ما اگر یعني .ستي از خدا نن تر و مراقب تري، تازه تر، بِھنگام تر، روشن برباخبرت یمِن ذھن

 کند و ما یدمان ميتھدنکه يم، ولو اي شوی موازی، با زندگن لحظهيا در ،ميباطل کنشنھادات آن را يم، پيبزن مان یذھن

 ی ست و ما را از اصل خود جدا نگه می جسمیاريت وحرص و ھشيم، که بافِت آن، محدودي دانی ترساند، اما میرا م

  :دارد، پس

 اصِل من او . داناتر استی و درستیت و به راستينکه او به ھداي ای کند، برا امتي ھدای دھم که زندگیاجازه م" 

 ی فُرمیب و به یفضادار و به خاستگاه و اصل خواھم به ین، مي دردناک و مراحِل تکویين جداي ایِ است و پس از ط

  . "، برگردم  خودیِ زينه چ و یقيخوِد حقو به 

  . استھمان آب یاي او ھم جو و، از آب استی مرگ انسان مبت? به مرِض تشنگ،پس

ن رابطه ست يم و در اي اصل و َنَسِب خود ھستیاي، جویاري ھشیِ اي، جوی آب زندگیاي، جویمن ذھن ۀز در چنبرينما 

  . مي ُبری، مرونيت مان را از جھان بيدائم ھوکه 

ت خود را از يھو" فوراد، يرنجش و درد دارد، يت اي ھم ھویزيد که با چي شوینکه متوجه مين حالت، بمحض ايدر ا

د، ين شدن ھستي خشمگر حالِ اگر د. دي بخشید، مي اندازی خود را می، درد ھادي کشیرون مير و دارھا، بيانبوِه گ

، ھم ی، با حالتیتي، با شخصیکس، با ی، با باوری با موضوعی شدگتيھم ھوبعلِت د که ي فھمیم. دي شویآرام م" فورا

  .!دي شویخشم بلند منگونه در ي ست که ایتي با وضعیت شدگيھو

  . داردی، نشان از من ذھنی منفجانِ ي، ھر ھی، ھر ترسیھر خشم

ت، باورھا از ي، ملدي که داری بزرگیشرکت ھاکار، ، یاز بچه، پول، مقام اجتماع :یروني باق?مِ د از ياگر بخواھشما 

 مِن یِ مرِگ جود، پس شما يرون بکشيب را یقي حقی و زندگیو شاد یت و خوشبختي و ھوید زندگي توانی م،ھر نوع

  . "ستي درست ن طرز نگاه و برخوردنيا" د و يده و پرورش دھي را قوام بخشید من ذھني خواھیمبلکه . ديستي ن،یذھن

  .! ُکَشدی آب شما را م،دي دانیکه ميد در حاليد آب جو باشيشما با

  . آبیايمرگ او آبست و او جو. دي ھستین مِن ذھنياaن شما ھم

وابیم Mاَْعلَم ِبالص ُNخدا ِخَرِد د که ي مطمئن ا،دي دانینکه مي ایبرا. دي نوشی را م مرگ، آنن آبي شما ھم ا.خورد، َو

نکه ي، ولو ادي، خدا بوده ایشه در آغوش زندگي کند و ھمیت مي ھدایيکتاي یِ  حضور و فضایِ اري ھشیشما را به سو

  . ديبه آن آگاه نبوده و اشراف نداشته ا

 باشد، زهي غرۀِر محدودي، اسواني از جنس حیاگر کس ی شما نگھبان است ولی خدا برا:دي گویامروز در غزل ھم م

  . فھمدینم شود، یمتوجه نم

 حضور و در یِ اريمشمول ھشم، يزه نکنيرش آنچه که اaن ھست، مقاومت و ستيدر پذ، ميدر تسل، ن لحظهيااگر 

   اطراف آن موضوع دریعني. ميري پذید و شرط و قبل از قضاوت، مين لحظه را بدون قياتفاق ا. ميآغوِش خدا بودن ا

  .    ن فضا، ِخرد ھستيدر ا. مي کنیفضا باز م
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ه، ھمان ي اولیاري از جنس ھش،یاريما را از جنس ھش  مثبت و آرامش در َبر دارد، یرش، انرژين پذيم، اين تسلي ا

  .  کندیم، مي که از اول بودیجنس

  م؟ ي نوشی مرگ را، آن نوع مآبآن ا ما يم آيني بب، کندیم ما را امتحان نجا موBنايا

  م؟ ي اندازی ذھن مان میکيا نور را به تاريآ

   :مي نگاه کن مانی، در چشِم مِن ذھن ترس مانم در چشمِ ي توانین رود، آگاھانه ميج از بي بتدریکين تارياگر ا

  .!؟یبترسان روني بن جھاني ایِ داده ھات ام از يدن ھويرون کشي مرا از بی خواھی تو م و رومیمن جلو م" 

  !. " نمي بببترسان " 

  ن نمدي ُفسرده عاشق ننگیا

  َرمدیم جان ز جانان ميکو ز ب

   ننگ زنانیغ عشقش اي تیسو

  زنانصد ھزاران جان نگر دستک

، ستي گشا ن فضاف،يبخشنده، لط، ستي افسرده ست، َتر مزاج ن، داردیکه مِن ذھنست  یانساننجا، خطاِب موBنا به يا

  .  ,,من عاشقم,, د ي گوی می ترسد، ولیم

ن مِن يننگکھنه و متروک و نمد  ترسد، یرد، مي گی می خود را جدیست، فکرھايحالش خوب ن که  افسرده،ن آدمِ يا

 اش، از جانان، از روِح خدا  از یِم جاِن مِن ذھني ست، از بیعه و خمودگي آن کاھش و ضا عاشقِ وده ي را پوشیذھن

   .  َرَمدی، مین زندگيقوان

  . "دي کنینکار را نمي شما ا کهتواضح اس" 

ھر " زه کند، اص?ين لحظه ستي با ایم نباشد، ھر کسين لحظه تسلي ایھر کس.  کندی میم ما را از جنس زندگيتسلم يگفت

با  َرَمد، یظ کند، خشم و کدورت و توقع داشته باشد، از جانان مي و غیبرنجد، اوقات تلخ قھر کند، ی با ھر کسیکس

  . د کنیخدا قھر م

  .ميت شده اي انداخته شده و با آن ھم ھوده وي، تنی که در اثر توقعات مِن ذھنی گره ایعنيقھر 

  ذھن و توھماتِ یِ کينور به تار بزرگان و عارفان، یِ  ھایم، رھنموِدھا و روشنگري گرفتاریدر چنگاِل مِن ذھن یوقت

   . اندازندی منما

 لحظه،ن يرو و َرَمِق اين از ،ی ذھن منِ یِ  تقلب جانِ مِ يم و از بي شویمپژمرده ت است، ي جسم و جسمانۀفتي که شیبا دل

   .!ميم رَ ی م،جانان و َدِم ی، انرژیزندگ ۀحيَنَفس و را از م،ي کنیفرار م

  :دي و بفھمدين ببرير ذره بيشما خودتان را ز" 

  ؟دي کنینده فرار ميبه آ ن لحظهياز ا، یسميمکان  وبا چه ابزارـ 

  ؟دي کنین لحظه به گذشته فرار ميااز  یيک ھايتاکتو بھانه  با چه ـ

   ؟ديزي گری م، از جانانی و برداشت و اخ?ق و اقدام و کنشیبا کدام طرز تلق ،یرفتارفکر و طرِز   کدامۀليبوسـ 

   ؟دي کنی و به کجا فرار مديدوست ندارن لحظه را يچرا او چگونه  ـ
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  د؟ي کنیزه مين لحظه ستي در ایمورد و موضوعبا چه  ـ

  د؟ي پسندی را نمیزيچه چ ـ

  .ديدا کنيپ. ديد بدانيبا ...د؟ يديد؟ چرا رنجياز چه خشم دارد؟ ي قھریزيبا چه چ ـ

   .   ثمر استیم و بي حاصل، عقیزشت و ب اريبس،  کردنی عاشقیادعا یدن ولي را پوشیتيلباس قھر و رنجش و ھم ھو

گذشته  ھا مربوط بهن مثال يالبته ا ننگ زنان، یغ عشقش اي تیسو  :دي گوی انسان ھا مۀبه شما به ما به ھمموBنا 

در رابطه با  .دن بودنديترسآن زمان، خانم ھا سمبل .  روندی عشق میع تر به سويامروزه خانم ھا ماشاءN، سر. ست

  . دندي ترسیمردھا نم.  زدندیخانم ھا را مثال مترس، 

 تِ ي ھا و عدم سنخیرگي ھا، خی، تناقضات، ناھنجار ھاید و ناجوريايق ب بگذار عش، بدوغ عشقشي تیبه سو :دي گویم

  .  بروکتا شدن با معشوقي ی، به سو عشقشیبه سو. تو را حل کند

  . روندی او میبه سو  کنند و دست زنانی میشادزنان، صد ھزاران جان، دستکن که ي بب. شدن با خدایکيعشق، 

   : داندی که افسرده است و خود را عاشق م کندی اشاره می به َرھرونجا موBنايا

، سخت در یافته اي را درنی و جوھر و روِح عاشقی بر تن کرده ای که فقط لباس عاشقی دل، عاشِق پژمردهیا" 

 بود و ی حال و جدید افسرده و بي کنند که بای فکر ممردم با توجه به تو،. ی اندازیرا ھم به اشتباه م مردم ،!یاشتباھ

  . "ستي نی اسمش عاشق نوِع برخورد،نياا امد، يترس

 از ،شتري ھر لحظه برھا و جدا کرده اند،را  خود  ھایت شدگيھم ھواز که ي در حال، کنان و کف زنانی شاد،یکسان

  .  روندی ماو ی کنان، به سویشاد نوشند و یمات يآب ح

   .عزاغم و با نه  رفت، دي با کنانی او شادی شود که به سویپس معلوم م

  زي ری کوزه اندر جویدي دیجو

  ز؟ي باشد گری کیآب را از جو

  . زي بری خود را درون جوۀ آِب کوزیدي دی آبیِ  مثال، ھرگاه جویبرا

 یقيبار وجود حقيد آِب وجوِد موھوم خود را به جويز باي سالک تو نی، ا! فرار کندیچگونه ممکن است آب از جو

  .را اصل تو ھمان استي زیوند دھيپ

آن را . زي بری ات، عقل ات را در آن جوی مِن ذھنۀ، کوزیدي رسیيکتاي ی، به فضایديقت را دي حقیِ جواگر پس 

  .  ِبَپریز در جويخود ن .نگه ندار

  .ی شوی می، خوِد جوود شی ات وارد جوی مِن ذھنۀاگر آِب کوز

 عشق و لطافت و برکت مرتعش، ی، خرد زندگیَشوم ين لحظه تسلينکه ايھم.  ستیيکتاي ی فضایِ روان، یپس جو

  .  شودی می تو جاری به سویزندگ

   شود؟یچه من يبب. زي برین جويد در اي آی منقشات را که از  یجسم یاريھشقسمت از آن ،  اتیشما عقل مِن ذھن

  آب کوزه چون در آب جو شود

   و جو او شودیمحو گردد در و
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  . گرددی مبدل می و به خود جو، در آن محو،ونددي بپیھر گاه آِب کوزه به جو

  .مي شوی می خود جو،یم، در آنصورت، محو در جويزي بری آِب زندگیِ  ذھِن مان را در جوۀ آِب کوز،اگر ما

   شد و ذاتش بقایوصف او فان

  ن سپس نه کم شود نه بد لقايز

 ی بشر شود، اوصاف و رسومیوندد، در عشق حضرت معشوق فاني پیبار مي که به جویي که مانند آب سبویآن عاشق

 شود و زان پس نه وجود او ی جاودان نائل مین فنا به بقاي رسد و با ای بندد و به مقام فنا می از او رخت میبه کل

  . گرددی خود بازمیرد و نه به وجود موھوم قبلي گی میکاست

  . ميده بوديما تابحال، به اوصاف چسب

  .ديت شده اي شود که با اوصاِف تان ھم ھوید، پس معلوم ميف کنيد خودتان را توصيم اگر شما بتوانيگفت

 زمان یب کند، یدا ميپء  بقان شود و ذاِت مای می ما فانیِ  بشرم، وصفِ يزي بری زندگیکوزه مان را در آِب جوآِب اگر

  ). مي کنین مھم را تکرار ميوسته ايپ(. ن جھان استي از ا،تي ھوارانه کندنِ ي ھش،ن عمليا.  ماندی میباق شود، یم

   : رسندی به آن نقطه میبعض. ديف کنيد خودتان را توصيد که نتواني برسید به نقطه اياشما ب

  ".  ست یخوبحالِت . بله"  . ست؟ ،،ین حالِت خوبيا اي ھستم، آی دانم کیگر نمي،، من د

مند ھستم، س ھستم، من دانشمند ھستم، اُستاد ھستم، ثروتيمن رئ ,, : کندیف ميست، خود را توصي داند کی میمِن ذھن

  . ,,...سند، يد گوش دھند، ھمه راجع به من کتاب بنويھمه به حرف من با

  .صورت صحبت کند، پس اوصاف داردن يابه  ی اگر کس

 به زعِم خود، یند، بعضي گوی به زعِم خود، خوب میبعض.  نداردی مردم کاری که اوصاف ندارد، با حرف ھایکس

  . کنندین ميي خود، اوصاف تعاتِ يند، بر اساِس اوضاع و روحي گویبد م

 شد و یوصف او فان . ستیاز جنس زندگ. ف کندي تواند خود را توصینم. ن آدم، از نظر خود، اوصاف نداردي ایول

  .ءذاتش بقا

ف خود را رھا کرد، به ي و توصنقش ھا و یت شدگي از آن اوصاف و ھم ھوی، وقتیارين، حاِل ما، ذات، ھشيبنابرا

  . ستی ابدۀک لحظين لحظه، يا. مي شوین لحظه ميرا ما از جنس ايز.  رودین نميز بگر ايد، دي رسبقاء

  .مي شوین، ما کم نميبعد از ا

سه يل مان، در مقايسه با فاميسه با مردم، در مقايم، در مقاي شوکمم که ينکه نگراني ایم؟ براي ترسینقدر ميپس ما چرا ا

  . ,, ...اگر شغلم را از دست دھم، را از دست دھم، م اگر پول ,, :ميشوم کم ي ترسیه، ميسه با ھمسايبا ھمسر، در مقا

 یم، بلکه براي کنین علت که سزاوار ِمھر وعشق مان ھستند، انتخاب نميشتر اوقات، ما مردم را بعنوان دوست به ايب

  . ,,شتر از عقل توستيعقِل من ب ,, :مييم که بگوي خواھیم، بعنوان قطب مي خواھیسه ميمقا

  ".د؟ ي کنیسه ميگران مقايا خود را با ديد، آيشما به خودتان توجه کن" 

  .,,من عاقل تر از تو ھستم  ,, :دي گوی کند و میسه ميش، خود را مقاين ھايک تري، با نزدیمِن ذھن

  . !.ن استي، ھمیو تمام حرف ما در مِن ذھن
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بد  شده و یم، آنموقع از جنس زندگيس و تجربه کنن موضوع مھم را حيم و اي شویم، کم نميستيم که کم نياگر ما بدان

  چرا؟. مي شویھم نمء لقا

   .زدي ری مان می ابعاد زندگۀ، به ھمی و برکت و لطافِت زندگیکيوسته، ِخَرد و عشق و نينکه بطور پي ایبرا

در . " ان باشند مان نابسامیروني بیت ھايم، امکان ندارد که وضعي شده باشی، فانیدر عشِق خدا، زندگ" اگر واقعا

   ".د ي بسپاری تان را به زندگیِ  و کارھای زندگۀد، سررشتي بریکه حداکثر کوشش را در کارتان بکار ميحال

  . با ماستیشه ِخَرِد زندگيھم. مي کاریبادام پوک نم.  شودیجاد نميم، درد اي دھی که انجام میاز ھر کار

  . دلبر بردباِر من، آمده برده باِر من

*  

  ني است بنشیر در پاھنوزت خا

  ؟ی بستان را چه دانیتو سرسبز

  . ستین مِن ذھني، ھمخار. مي کردین اaن صحبت مي ُبستان، ھمیِ راجع به سر سبز

م، فُرم ھا را يستيکه از جنِس فرم نيم، فرو رفته، در حالي ھستیاري ما که ھشی، به پای خار فراوانۀد که بوتيفرض کن

.  و دردھاستیوي حرص و شھوت نسبت به امور و اق?ِم مختلف دن:ن ُفرم ھا، شامليا. ميده ايدر آغوش گرفته و چسب

  .  ما فرو رفته اندیھمان ھا بصورت خار، به پا. ميم شده ايده اي که به آنھا چسبیيزھايشکاِر چدر واقع، 

 تواند  ی زند، نمیف م کند، از درد آن حریناله م  کند،ی که خار در پا داشته باشد، ھر لحظه درد آن را حس میکس

  . ندي بیھوده مير، نامساعد، نامطلوب و بين جھان را بد، شريا" اص?. ندي ُبستان را ببیسرسبز

 تواند، مجھز و مطمئن و راحت، به ین چشم و پا، نميش ھم خار رفته، با اين ندارد و به پاي که چشم اَسرار بیپس کس

  .!خدا برسد

 در یزد، خرد زندگي ری، به چھار ُبعِد ما می زندگیيبايم، خرد و زي شویِق خدا، فان در عشی وقت:مي گفتین اBن ميھم

باست، يم، زي کنیرون خلق مي شوند، آنچه که در بی مان شکوفا میِ ت ھايخ?ق.  شودی میفکر و در عمِل مان جار

  . ُبستان استیِ  سرسبزیِ نان ھمان معيجاِد درد است، روابط مان با مردم خوب و متعادل و سازگار است و ايبدون ا

  .ميم و آن را درآوريني مان فرو رفته، بنشی به پای کند که اگر خارید ميموBنا تأک

نکه حواس مان به مردم ي ایگران، بجاي عوض کردن دیگران، بجايت دي حرف زدن و ھدایچقدر مھم است که بجا

  . مي کن که خار در آن فرو رفته، متمرکزیيباشد، حواس مان را به آن پا

  . تواند در آوردی نمیخار را ھم ھر کس

 داشت، با ی قوی که چشم ھای کردند و کسی را َتر می رفت، سوزنی خار در پا فرو میم ھمه کفش نداشتند، وقتيقد

  .  آوردین خار را در مين ايا با موچينوک سوزن 

.  مان را در آوردیکه خار فرو رفته به پا خواھد ی میيموBنا. نجا، معادل وجود قدرت منِد عارفان استي ایچشم قو

  چگونه؟ 

  . مي خود در آوریم خار را از پاي توانی دھد، می که میين مطالب، درک و عمل به رھنمودھايبا خواندن ا
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 ماست و یِ م، خار ھنوز در پاي داریيل به بدگوي که میم، تا وقتي که درِد رنجش و کدورت و حسادت داری تا زمانیول

  .  کندیجاد مي ایشتري، درد بیتبا ھر حرک

. ميک اُستاد، از پا در آوريک عارف، ين خار را به کمک ين است که ايم، اي که دارین کاِر ضرورين و مھم ترياول

  .  استنيھم یونيزي تلوۀن برناميمنظوِر ا

  ن را و آن راي ایا کردهیتو نام

  ؟ی آن را چه دانیان نگذشتهياز ا

  . ، خدا باشدآن راا و ين دني ا، رانيا تواند منظور از یم

 یک اسم ميھم بصورت ) یخدا، زندگ( آن راو ) یني بین جھان ميھر چه را که در ا( ن رايا، یھستنقش چون از جنس 

  .ميم و آب ننوشي را تکرار کن...، آب، آب، آب، آب، آب ۀنکه تشنه مان باشد و دائم کلميدرست مثل ا. ینيب

  .مياز داريدن آب نيم، به نوشي خواھی آب را نمۀم، مفھوم و کلمي خواھی آب میوقت. ک معنا داردين آب، يا

 و روابط و انسان ھا را بصورت حس، ی اموراِت زندگۀدن، ھميدن و چشييدن و لمس کردن و بويدن و شنيِق دياز طر

  . دھدی انجام می ست که من ذھنیوارد ذھن کرده و بدنبال آن قضاوت و بد و خوب کردن، کار

ن است که حاصل حس ھا را به ذھن ببرد و بر اساس گذشته يک فکِر من دار، اي بعنواِن ی، کاِر مِن ذھننقش کاِر :پس

ک برچسب، بر يک حکم و قضاوت، يک سابقه، يک صفت، يک اسم، يافت کرده، ي که دریيو باورھا و ارزش ھا

  .آنھا زده و ارائه دھد

 ید، حتيد و به ذھِن خود نگاه کنيد و بعنوان ناظر، خود را عقب بکِشين ببريذره بر ي خودتان را ز: کندید ميموBنا تأک

د، ي کنید که عادت کرده و دائم بد و خوب ميد، متوجه شويد، حداقل بداني در رابطه با آن انجام دھید کاري توانیاگر نم

  . !دي راجع به آن قضاوت کنديني بی را که میزيد ھر چينکه مجبوريد، مثل اي زنید، برچسب مي کنیقضاوت م

. ديد راه سلوک را بروي توانید، نميت باB گفت، خار در پا داريد، ھمانطور که در بيني بین موارد را در خود مياگر ا

  .دي شویت مياذ

ن رفتاِر خود يم، و بر ايم و قضاوت و خوب و بد کني خود را به ذھن ببریاگر طبِق عادت، ھمواره محصوBِت حس

  .  شودی حضور، شروع نمیاري زنده شدن به ھشی، براخود یم، کار کردن روياشآگاه نب

   ؟ی آن را چه دانیا ن نگذشتهياز ا :دي گوین است که مي ھمیبرا

   :دييشما به خودتان بگو

 و نقش فکر و ۀخودت ھم که مجموع. ی کرده ای در ذھن، نام گذاریک مفھوم، بعنواِن مقوله ايتو خدا را بعنوان " 

   !." ...، ی کنی کوچک و خ?صه م،نقشر و به ي، ھمه را ھم به فکر و به تصویصفو

مان فقط اسم است و اسم و اسم يز برايم، ھمه چي ھستنقشم، ي ھستی جسمیارينصورت، ما در ذھن و از جنس ھشيدر ا

  !. .نقشو اسم و 

  ؟یچه دان) خدا را(، آن را ین نگذشته اياز ا :دي گویم، موBنا مين مرحله نگذرياگر از ا
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  م، يم بخري خواھی را که میزين چيم ايم بداني خواھی، م"م، مث?ي کنیص بد و خوب ھا قضاوت مي تشخیالبته ما برا

  .ا نه؟يارزش پنجاه دBر را دارد؟ 

  :مياما اگر واکنش نشان دھ. ستي نمن دارن قضاوت ي، ا!مي ارزد، چرا پنجاه دBر بخریاگر ده دBر م

 ,,Bریتو کاBر می پنج دBین کردي، تو به من توھ!ی بفروشی خواھی را به من پنجاه د,, .  

  .نجا مِن شما مطرح شده، مِن شما باB آمدهيا

  . ست؟یاما نوع برخورد با طرف مقابل، از چه موضع. دي اندازیص تان را دور نميالبته تشخ

  م؟ينيد کار بد او را ببيا ما نباي دھد، آی انجام می کار بدیکس

م و فکر ينيات را ببين خصوصيد ايا ما نباي آ... خورد، ید، پول مردم را مي گوی کند، دروغ می می دزدیکس" مث?

   ".نه" م که ھمه خوِب خوبند؟ يکن

  .     ميني بی خوِد آن شخص، نمیم، اما آن رفتار را مساويني بین رفتارھا را ميما ا

 ی تواند با من قضاوت کند، میم. قضاوت کند، قضاوت، شغل اوست، مجبور است به نفع جامعه یک قاضي" مث?

  :تواند بدون من قضاوت کند

تو را   I love youنکهيرغم ايه شود، عليد تنبين رفتار بايد که اي گوی، کتاب قانون می ھستی ندارم که تو کی،، من کار

  .ید بپردازي، بایه مرتکب شده ان عمِل غلط و اشتباه را کي ای ولیتو از جنِس جان ھست. ھم دوست دارم

  .ديريد بگي را، معادل کل، آن شخص نبایشما رفتاِر شخص

  .مي کنیقضاوت نم" اگر Bزم نباشد اص?. مي جدا کنخودشک نفر را از يد رفتار ي ما با:ن است کهي آن اۀِح ساديتوض

  .  ندارندیمردم ھر طور که ھستند به ما ربط

  .!.مي گذاری افراد میو اصط?ح و نام روم که چرا ما برچسب يبارھا گفت

Bگفتیح ميمس. مي کنی انتخاب میھم نام و برچسِب منف" معمو :   

؟ یني بیک ذره چوب کوچک را در چشم برادرت ميد اما يني بیک الوار را در چشم خودتان نميچطور است که شما، 

  چرا؟

 آورم، خودم یِب او به زبان ميعنواِن ضعف و عنم و آن را بي بی آن ذره چوب را در چشمش مینکه وقتي ایبرا

  . از داردي نینين خود بزرگ بي به ایمِن ذھن.  شومیبرتر م.  شومیبزرگ تر م

،  شودین فرد محسوب مين رفتار، کِل ايانکه  يبه قضاوِت ا. ازمند استي نگراني نقش خود با دۀسيمقا به یمِن ذھن

  . !.از داردي، ننديبب نقش ام رت و اسم و صوني ھممن را، کلنکه  يبه ا. از داردين

  .دي کنینکار را نميگر ايد. کفر است) کافِ ( ک، ازينن يد، که ھميشما اگر آگاه باش

  . ديري گیک رفتار را معادل کِل شخص نميچگاه، يھ

  .ديريد معادل کِل خود بگيھمانطور که رفتار خود را ھم نبا

 از ،جان ندارم و از جنس یاشکال"  ک?ی خواھم آن را درست کنم ولی و من رفتارم غلط استي ،، من ا:دييبه خود بگو

  . کنم ،،ی آنھا کار می بد ھم دارم که روی عادت ھایک سري حضورم ھر چند، یاريجنِس ھش
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  . رودین ميت خود، م?مِت مردم، از بي م?مِت خود، محکوم:جهيدر نت

  ؟یچه دان) خدا را(، آن را ین نگذشته اياز ا :دي گویموBنا م

ن مخمصه ي تواند از ای زند، نمی گذارد، برچسب میگران اسم مي دی کند، رویگران را قضاوت مي دیاگر کس

   شود؟یکي تواند با خدا ینکار است، چگونه ميشه مشغوِل اي ھمیوقت. ديايرون بيب

  صورتان را یر بھاست مَ چه صورت

  ؟یشان را چه داني ایھاتو صورت

 کرده اند، ی ھمکاریده شده اند و با زندگييارانه از ذھن زاي فُرم اند، به ذھن رفته و ھشی اند، ب صورتی که بیکسان

 به ما یموBنا از زبان زندگ" نکه قب?يرون شان بِِکَشد، کما اي آنھا کار کند و از ذھن بی رویاجازه داده اند که زندگ

  . تو، تو َمکوشیِ  کوشم پی        من ھمک است خاُمش، کم خروش    يصبح نزد                :گفت

   .ک است، حرف نزني صبح نزدیعني

زه يا ستيا مقاومت، ياست، ) بد و خوب کردن(ا قضاوت ي ما یحرف ھا" معموB.  شودیحرف زدن م  سبب،قضاوت

  !.مي شوین اعمال خود نمي َبَرد و ما نا آگاه، متوجه ای سود میات، مِن ذھنين خصوصي اۀکردن، و از ھم

  .  شما را نخواھد گفتی واقعیرادھاي ای کس.دينيد خودتان، خودتان را ببيشما با

  .ديد رھا شوي توانید و نمي مانی تان مید، تا آخر عمر، در مِن ذھنياگر خودتان به خودتان نگاه نکن

 ین جھان چه ميدر ا. ! دارندیيباي زیِ ده شده اند، چه صورت ھايي فُرم اند، از ذھن زای صورت اند، بی که بیکسان

  . !ننديب

  .  زنندی کنند، برچسب نمی نمیگران را نام گذاريد. نندي بی را مین جھان، در مردم، زندگيدر ا

  . نسبت داده شود، زشت استی، به کسی که از موضع مِن ذھنینينام و تحس

  ن زشت است؟ين نام و تحسيچرا ا

   :دي خواھد بگوی مینکه مِن ذھني ایبرا

  . ,, دھمیص مي ف?ن شخص را تشخی و دانشمندیر بزرگ ھستم که با سوادمن آنقد,, 

  . گذاردی خودش احترام نمیچکس، حتي به ھیمِن ذھن"را اساسايست، زيل ني اصین و احتراِم مِن ذھني تحس

    :دي گوی میمن ذھن.  گذاردی احترام میگري اول به خود و بعد به دیآدم

 در اصل، ھدف اش بزرگ کردن و ابراز خود و قضاوت اما ، ,, ستیآدم خوب ند وار دانشمين فرد، بسيه ابه بَ  َ,,

  . ! آن فردین واقعيکردن است و نه تحس

  ص دھد؟ي را تشخی تواند بزرگی میمِن ذھن" ا واقعاياما آ. ص دھدي را تشخی تواند بزرگید که مي خواھد بگویم

  . ص را دھندين تشخي توانند ای صورت ھا می، فقط ب"نه " 

 ی بیم و نه انسان ھايم نه خدا را بشناسي توانیم، نمييايرون ني و از اوصاف بنقش از یعنيم، ي ُفرم نشویتا ما ب

     .  صورت و منظر را
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 ی صورت، وقتی بیانسان ھا. نندي آفریبا ميک، روابط زي نیت ھاين جھان صورت ھا و وضعي صورت ھا در ایب

  .نندي بیبا مي ھا، انسان ھا را زیيباي شنوند، گل ھا، زیعت را مي طبیدا مرغان و صی روند، صدایعت ميبه طب

  . دانندین زبان ھمه را مي ھمینند، براي بی شان نمبدِ  و معادل رفتار یانسان ھا را مساو

  ؟ی    زبان جمله مرغان را چه دان                    در ره عشق       ی نکردیمانيسل                           

*  

 ی و قضاوت کردن و اسم گذاشتن روی خوانم تا مشخص شود که نام گذاریتان مي برایت از مثنويدوباره چند ب

  !.گران، چقدر خطرناک استيد

  

 ٣۵۴٣ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو
  جام ُھو؟ی بی رھیاز ھواھا ک

  ه با نام ُھو ز ھو قانع شدیا

 ی، کیرا بنوش" N "ی ذاتی، بدون آنکه جام تجلی زبان، قناعت کرده اۀفقط به لفظ آن و به لقلق" ھو"قِت ي که از حقیا

  .!ی ِبَرھی توانی نمیعني؟ ی نفس بَِرھی از کمند ھوای توانیم

  .  و نام مفھوم استیري گی تو نام م راآن و  رانيا موBنا گفت که

دن و بدست آوردن و صاحب شدِن يم و شھوت گرفتن و چسبيرون نگاه کني به جھان بنقش بعنوان  مایعني، یھو

.  و ھوس ستینھا ھويکه اي دھند، در حالی توانند به ما زندگیم که آنھا ميم و فکر کني را داشته باشیمقوBت جھان

ادتر يوس و حرِص بدست آوردِن پوِل زست، فقط ھيشتر ني به متعلقات بیفقط ع?قمند. ستيل به سکس ني فقط تمایھو

کنوع ي خواستن و خواستن و خواستن ھم ...ده باشد، يک عقيک باور و ين شھوت، ممکن است در رابطه با يست اين

  . ستیشھوت ران

  جام ُھو؟ی بیھ رَ یاز ھواھا ک

  !.؟ی بَِرھھوا ھا از ی توانی رسد، چگونه میم) خدا( ُھو که از ی شرابجامِ بدون 

 و خدا را فقط به یک مفھوميک فکر و ي، ینقش که ی کسیا،  ز ھو قانع شده با نام ُھویا .ی بَِرھی توانینم یعني

ک ي که به یفکر!.  تواند خدا را بفھمد؟یک فکر مي، چگونه !ی بریک کلمه، بکار ميک اسم، يک تصور، يصورت 

  !. کند؟یبسنده مقانع شده و ک مفھوم، يک کلمه، به ياسم، به 

  اليد؟ خيفت وز نام چه زااز ص

  الش ھست دBّل وصاليو آن خ

  .ن رابطه صحبت کرده بوديھم در ا" قب?.  کندیحال، موBنا به موضوع صفت اشاره م

  . دھد دقت و توجه کنی که انجام می کند که فقط به نام قانع نباش بلکه به صفت و به کاری میادآوريموBنا 

  .  استنقش بند کند؟ خدا یه مم خدا، خدا چيي گوی می، وقت"مث?

 ی و راندمانتقاضا شود؟ چه محصول و ی خلق می کدام و طرح و برنامه ا،ِق صفت و نام چه انگاره و ابتکارياز تلف

   شود؟ یزاده م
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  . الي خ،"مسلما

  . که دBل وصال استیاليخ.  که سازنده ستیاليخ

ن يد به اي باتوست، حاB ان جھان ي ایاري ھش،ی فرمی، بیخدا، زندگ  وی در ذھن ھستیِ اري تو بعنواِن ھشیعني

  . ، ُرِل دBله را داردیاليخان، ين مي و در ای، ملحق شو بزرگیاريھش

 بردن و ی شدند، برایده ميانسال که دBله، نامي میي خواستند ازدواج کنند، از کمک زن ھای پسرھا میدر گذشته، وقت

  .  کردندیده مام به دختر مورد نظرشان، استفايآوردن پ

 پسر، خوِد دBله نبود، یيمنظوِر نھا.  گرفتندیان انعام مين مي شدند و در این دختر و پسر مين زن ھا، رابط بيا

دBله را در " چه بسا آن آقا پسر، اگر قب?. رجوع و احترام و ُحرمِت او به دBله، بخاطِر دختر مورد ع?قه اش بود

  .ندي را نباو کرد که یج مر خود را ھم کيد، مسي دیکوچه م

اصِل قِت يست، بلکه دنبال آن موضوع و حقي مشابه دBله دارد، نیم، به دنبال فکر، که ُرلي ھم که ما ھستیارين ھشيا

  !.اوردي مورد ع?قه مان بۀ از سوژیغاميم که از آن مبدأ و منشأ و سرچشمه، پي خواھیم.  ستیکار

 که خبر یزن(ح خواھد داد، ھر جا که دBله ي بعد ھم توضیکم. ت و نام، دBله ستن صفي دھد که اینجا، موBنا تذکر ميا

  . ستی ھست، نشاِن وجوِد دختر خانم) آوردی برد و خبر میم

  . )ن موضوع اشاره خواھد کردي بعد به ایکم(!. از دارنديمردم دختر دارند، پسر دارند، و به خدمات دBله ن

 ی ھم ھست که می بزرگتریاريد و ھشي ست که شما ھستیاريک ھشيانگر وجوِد  باشد، نشی، فکریيپس اگر در جا

    :ديگو

  چ؟يدلول ھ مَ ی دBل بیادهيد

  چيد غول ھبوَ تا نباشد جاده نَ 

  .  کندیوجود جاده ھا و راھھا دBلت بر وجود غول م" چنانکه مث? . دBلت داردیبر مدلول" ل، لزومايھر دل

  !. دي کنیتوجه م

 از وجود آقا یپس وجوِد دBله حاک). مي که مثال زدیمانند ھمان دBله ا( که مدلول نداشته باشد؟ یده ايحال، دBل دتو تا به 

  .ن رابط بودن اوستيُرِل دBله ھم.  کندی را در منظور دارد و دنبال می ست که دختریپسر

  :دي گوینا من رابطه موBيدر ا.  زندی ما را گول مفکرن ين است که ايحال صحبت بر ا

  . ستیاريک ھشي وجود دارد، پس داِل بر وجود ی به ناِم مِن ذھنیاگر گول زننده ا

 سر یدر حال رفتن، غول" مث?.  دھدی می ست که به آدم آدرس عوضیم، جاده ھا غول داشتند، غول موجوديدر قد

  !. دادی به شما نشان می شد و راه را عوضیدا ميراه تان پ

  .  در کار استیدھد که جاده ا یوجود غول نشان م

 اما بواقع، د،يني بی از آب میدر چشم اندازتان سطحد، ي کنی می رانندگی گرم وقتیابان ھا و در ھوايدر ب. مثل سراب

  . دادی می که آدرس عوضیمانند ھمان غول.  وجود ندارد، سراب استیآب

   ست؟ ید، به چه معنينيل، اگر شما غول ببين تمثيپس در ا
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  . که جاده وجود داردین معنيبه ا

  ست؟ ي آن چید، معنيني بی را میحال اگر شما مِن ذھن

  . ب دادهي، فریاري ھم مانند سراب است، ما را بعنوان ھشیمِن ذھن

  ست؟ يانگر چي و ع?قه نشانه و بین دلبستگياما ا. ن جھان ع?قه مند کردهي، ما را به ایغوِل مِن ذھن

  .ديدا کنيد آن جاده را پيشما با.  داردینشان از وجود جاده ا

   به شما نشان داده؟ین جاده را کيا

 ، جام ُھوم، ي شویم مي و تسلین لحظه موازي ھرموقع ما با ا"اتفاقا  جام ُھو؟ی بیھ رَ یاز ھواھا کھمان ابتدا گفت، 

  . دي آیراھنما م . رسدیم

د، ھمانطور که يري پذید و اتفاق را مي شویم مي تسلد،ي کنید، مقاومت نميستي ایدادھا نميدر برابر رو"  واقعایوقت

واب :گفت Mاَْعلَم ِبالص ُNنا آن را به فارسي ست و این عبارت به عربيا، َوBخدا به یعني . گفتی ھم میکاش مو ،

 نفوذ ن ذره،ي تریي امور عالم، در جزۀ، به ھمیخدا، زندگ .ت دانا تر استي دانا تر است، خدا به ھدای و درستیراست

       . کوشم، تو مکوشی تو میمن پ :معادل ھمان که گفت. ر استيدارد،  آگاه و بص

  ، خدا، شما را محاصره کرده؟ید که زندگيقبول دار"  شما واقعاايآ

  !.ميم بکني توانی نمیم، کاريما جز تسل

د و يشما آن عقل را رھا کن. ند کیت مي، بھتر ھدایلي خیلي خیلي شما را خاو، یم، در رھا کردن عقل مِن ذھنيدر تسل

  .  جلوه کند و به نفع تان نباشدی بد و منفیلي، بنظرتان خینکه حادثه و اتفاق بطور لحظه ايد، ولو اي توجه کناوبه خرِد 

َوNُ اَْعلَم  :دين کار را نکني تان ایزدي کند، شما با خرِد ایزه ميداد و اتفاق را محکوم و با آن ستي، رویمِن ذھن

وابِب  Mالص .  

، دBله ست، اگر دBله را ین مِن ذھنياگر ا.  وجود داردین معناست که جاده ايم، به ايديپس معلوم شد که اگر غول د

  .مي او ھستی وجود دارد و ما مشتری بنام زندگی خوشگلۀک باشنديم که ي فھمیم، ميديد

  ؟یادهيقت دي حقی بیچ ناميھ

  ؟یادهيا ز گاف و Bم گل، گل چي

  قت باشد؟ يد که فاقِد حقيده اي دیا تا به حال شما ناميآ

م، ي کنی می که در ذھن با آنھا بازینام و مفھوم و کلمات.  داردیتيد، دBلت بر موجودي آوری را به زبان میاسم" حتما

  .ستندي نیکيقِت موضوع يم، با حقي کنیبا آنھا کار م

.  شودی ُگل، خوِد گل نمۀبه زبان آوردن کلم. مي بریگل را بکار م ۀ ما در ذھن کلمی وقتیگل در باغچه ست ول" مث?

  . مي شوليتبدد به او يست، باي نکريپ و شکلست، يخدا، کلمه ن

ان ھم ي ست و ادیيکتاي ی ُفرم، زنده شدن به فضای بیِ اريل نقش به ھشي حضور، تبدیاري به ھشی جسمیِ اريِل ھشيتبد

ن ين نقش و اي ای و برایک مفھوم را مدام تکرار کني و ی در ذھن باشی توانیو نمن تيبنابرا. ن منظور آمده انديبه ھم

  . کنمیمن سلوک م یي و بگوی، عبادت کنی را بجا آوری کند، مراسمی که ذھن ات آن را تصور میمفھوم، به صورت
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  .  توستیکه خار ھنوز در پايدر حال

   را بجویسم رو مُ یاسم خواند

   آب جوه به باB دان نه اندرمَ 

 ین آب به چه ميبرو بب.  آن باشی، در طلِب مسمای آوری آب را بر زبان ماسمِ " ، مث?ی خوانی را میھر گاه اسم

  ست؟ ين آب چيند، ايگو

ماه در آسمان است، اما .  را جستجو کنیست، ُمسمي، فقط کلمه نی آوری، را بر زبان می ناِم خدا، زندگیوقت

، یني بیپس آنچه در آب م. ندي بی کند، عکس ماه را در آب مین نگاه مييکه از پا ی اُفتد، کسی میرش در جويتصو

  .ی آسمان بلند کنیسر به سو" د حتماي، بایني ببی خواھیاگر خوِد ماه را م .عکِس ماه است و نه خوِد ماه

مِن ، ما.  ستی ذھنِر منِ ي در ذھِن ما، تصویانعکاس زندگ.  در ذھِن ماستی، معادِل انعکاس زندگیعکس ماه در جو

  م؟يکجا ھستما . ميستي نیذھن

گاه ماه را باB، در ين است که شما جاي من ھمانم، مثل ا:دييد و بگوي که در ذھن است بدانیاگر خود را معادل انعکاس

نم  خاینم، وقتي بی خانم ھا میيباي که گفت من خدا را در زیمانند آن شخص. دي دانید بلکه در آب مي دانیآسمان، نم

   :شمس به او گفت. نم، تا به خدا برسميد خوشگل ھا را ببي افتم، پس من بایاد خدا مينم، به ي بی خوشگل را میھا

  ".؟ ی کنی، چرا باB را نگاه نمیاگر پشت گردن ات ُدمل ندار" 

   :دي گوین است که موBنا مي ھمی برا.ستي نی در ذھن، خوِد زندگیانعکاس زندگ

  .  ميده ايشه ماه را در آب دياما ما ھم". ن يماه را در آب نب" 

  ی بگذریگر ز نام و حرف خواھ

  یکسرين يپاک کن خود را ز خود ھ

  ید وجود خود را از اوصاف و احواِل بشري، بایو به عالم معنا برس ی بگذری از نام و حرف بطور کلی خواھیاگر م

   .ی متصف شوی و به اوصاف الھی پاک کنیو ماد

  . و بندازیبشو"  ات کام?یخوِد اصل را از یخوِد ذھنن يا

  ؟ی از نام و حرف بگذری خواھیا مي آ:ديد، از خود سوال کني را شناخته ایگر مِن ذھنيحاB که شما د

   خواھم بگذرم؟ی، از نام و حرف میمِن ذھنا من از يآ

م در ي با نام ھا و اسم ھا و مفاھم وي کنیم، حاصل پنج حس را به ذھن برده و قضاوت مي که دنبال نام ھستیتا زمان

  .مييايرون بيم بي توانی ذھن مانده، نمیِ م، زندانيذھن سرو کار دار

  ؟ی رھا شوین بازي از ای خواھیم

  . کل آن را رھا کن، برود" اص?

  .  را رھا کنی ذھنیقضاوت براساِس الگوھاـ 

  . م شويتسل. مقاومت نکنـ 

  .  نچسبیبه اقFِم فانـ 
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  . ردم نگذار میاسم روـ 

  . ِب مردم نگرديدنبال عـ 

  . ز کني پرھی مِن ذھنیِ  ھایاغواگراز ـ 

  . سه نکنيخودت را مقاـ 

  . خوردی، به دردت نمی از مِن ذھنیـــــــچ جنبه ايبدان که ھـ 

  . ی کنیسه ميمقا گري دیبا کس و لي، بدان که خود را به جسم تبدی در حال کوچک شدن ھستیـ ھر موقع حس کرد

  : ، برگرد و از نقش و صورت بودن در آ و بگوی ورزی که حسادت میاگر متوجه شد. ـ حسادت نکن

  ".م ي بشوخود نيا را از مخود خواھم یم" 

*  

  .  شودی خلق می فرمی و بی جسمیم که جسم، از بي خوانم تا بدانیتان مي برای از مثنویمطلب

  . ستنقش بودن مان اشتباه م که ييم بگوي خواھیامروز م

  . ميري پذیت ميمسئول. مي شوی فکرھا و رفتارمان مۀننديم، آفري روی میيکتاي ی به فضایوقت. ميما نقش بنِد خود ھست

 
 ۶٣١١ تيب اول، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 شه دانير از بي چو شیصورت از معن

  شه دانيا چو آواز و سخن ز اندي

  شه خاستين سخن و آواز از انديا

 جاستشه کي بحر اندیتو ندان

  في لطیديک چون موج سخن ديل

  في که باشد ھم شریبحر آن دان

  . شودی زاده مید، صورت ھم از معني آیرون مي شود و بیشه متولد مير از بيھمانطور که ش

به " تايد و نھاي آید مي معنا پدۀشيز از بيد، عالم صورت ني آیشه حاصل ميبانگ و ک?م از اند" ا ھمانطور که مث?ي

  . ه شده استيشه تشبي به بیر و معنيت صورت به شين بيدر ا.  گرددیه باز مھمان مرتب

  .  ستیاري، ھشیمعن.  شودی برخاسته و خلق می فرمی، از بی ما، از معنۀ چھار ُبعد، چھار جنبیعنيصورِت ما، 

   :گري دیبه عبارت. ميما ھم از آن جنس ھست

  .  کندیت مي سازد و ھدایشه را مي که اند وجود داردیيکتاي یِ ک فضايل، يک پتانسيک قوه، ي ـ

  .  شودیل ميشه به عمل تبدياند.  شودیل ميشه ھم به صدا تبدياند

 آنجاد به يبا. ديرد و شما از آن جنس ھستي گی صورت میيکتايل و آن ي آن قوه و آن پتانسۀليشه، بوسينِش انديپس آفر

  .ديبرو

  . زدي خی دارد که از آن برمیشه ھم بحري اندیزد ولي خیشه برميسخن و صحبِت ما، از اند

   :د کهيد بدانيد، بايديد و شنيديف دي نغز و لطیشه ايشما اگر سخن و اند.  ستی، ذاِت خدا، زندگیيکتايآن بحر، بحِر 
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  . زدي خی خرد برمیايشه و سخن خردمندانه از آن درين انديا

   :ميم حرف بزني توانیپس ما به دو صورت م

ق ي جز ات?ف وقت و به تعویجه ايزد و نتي خیت، از دردھا و از واکنِش ما برميّ که از بات?ِق من، یبا مِن ذھنـ 

  .  زنده شدن به حضور، نداردۀانداختن، تجرب

  .       شودیل به عمل ميرد و تبدي گیزد، اوج مي خیم، برمي ھستیکي که با او یيکتاي یايشه و سخِن ما، از دري اندـ

  شه بتاختيدچون ز دانش موج ان

  از سخن و آواز او صورت بساخت

  از سخن صورت بزاد و باز مرد

  موج خود را باز اندر بحر برد

   آمد برونیصورتیصورت از ب

  ِه راِجُعونيْ باز شد که اّنا اَل 

  . شودی، سخن و آواز خلق مبرخاست یيکتاي یبحر دانِش فضااز ن لحظه، ي، ھمشهينکه موج انديھم

  .زدي ریخودش را در آن بحر مموج  . گرددیا باز ميموج به ھمان در. ردي میته شد، م گفیسخن، آواز وقت

   . شودیده مي سکوت ھم بلعۀلي شود و بوسیسخن و آواز ما، از سکوت متولد م شود که یپس معلوم م

کوت ھم زد و در سي خین صدا، از سکوت برميا.  رسدی آن بگوش مید، صداي تلنگر بزنیاaن اگر شما، به گلدان

  . رودیفرو م

   .دي آیرون مي بی صورتیصورت ھم از ب

  .  د آمده استي پدی صورتی جھان، ھمه از عالم بیُکِل صورت ھا

  .   گرددی برمی صورتین لحظه، به بيد و باز اي آید مي پدی صورتی چھار ُبعِد ما، از بۀ ما، ھمی صورت ھاۀھم

  ستيجعتپس ترا ھر لحظه مرگ و رَ 

  ستيا ساعتيدن : فرمودیمصطف

  .ک لحظه ستيا ي دن:حضرت رسول فرمود. ميري میم و ھم مي شویپس ھر لحظه، ما زنده م

 یم، از جنس زندگي روی حضور میاري وحدت و ھشی به فضایم، وقتي شویم مي و تسلی موازین زندگي با قوانیوقت

م که روح ي دھیم و اجازه نمي کنیاومت ممقم، يستي ای مین مسلم زندگياما بمحض آنکه در مقابل قوان. مي شویزنده م

م بلکه در انبوه توھمات گم يم مسائل مان را حل کنيستينه تنھا قادر نان کند، ي از ما عبور و خود را بیو جوھر زندگ

 ینيم که مصداق عيم تجربه کني توانی و زنده بودن خود را نمیاريم، ھشي کنیم، به مشک?ت خود اضافه مي شویم

  .ب به اتفاق انسان ھاستي که شامل قریمرگ.  ماستیِ اريراختي ناآگاھانه و غ،یمرگ اجبار

   .ميني مان را ببی مان، مرگ ذھنیکيزيقبل از مرگ ف که ما  ستن برنامهي موBنا و منظور ایرھنمودھا

  :گفت. باشد تواند ترس آور و ناگوار ی مان نمیکيزيمرگ فاوردن ھا و يبدست ننصورت، از دست دادن ھا و يدر ا

ديريد سماوات بگيين خاک برآيکز اد                   ين مرگ مترسيد و زيريد بميريبم  
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  ست از ُھو در ھوايريفکر ما ت

  د تا خدايد آي پایدر ھوا ک

 ماند؟ ی درھوا میر، کين تيا.  شودی وجود پرتاب می، درھوای ست که از بارگاه خدا، زندگیري ما ھمچو تۀشياند

  .  گرددیبرم خدا ی به سو. ماندیم در ھوا نیعني

ا زود، ير ي شود، دی اش، مانند پرتاب سنگ به طرف باB پرتاب میعيل طبير از کمان مخالف مي که تین معنيبه ا

  .  کندین سقوط مي ماند و به زمیک از حرکت باز ميا نزديدور 

پس .  ستیت الھي از جمله فکر بشر مشی عالم ھستی محرک اصل:گفته اندھمانطور که بزرگاِن مان، عارفاِن مان، 

  . گرددی باز ماو یزد و دوباره به سوي انگی را خداوند برمیشه آدميفکر و اند

 ی ماند و دوباره به خودش برمیر در ھوا نمين تي ایول.  اندازدیر، خدا مي ما را مثل تی شود که فکرھایمعلوم م

  .گردد

  ا و مايشود دنیھر نفس نو م

  دن اندر بقاخبر از نو شیب

  چرا؟. مي خبری بین دگرگوني ما از ایول.  و تحول استی در حال دگرگونین جھان در ھر چشم به ھم زدنيا

 یريين جھان تغيم که در اي کنیر است و ما گمان ميي تغی خود ثابت و بیبر جا" نکه صورت جھان، ظاھراي ایبرا

  .  کندیستا جلوه ميال انسان به صورت ثابت و ايھد در خ دی رخ می زمانۀچ فاصلي ھیرات بيين تغيا.  دھدیرخ نم

   :ی ھا ثابت باشند، ولنقشند، ي ببنقش خواھد یذھن م.  شود،ی ھر لحظه، نو م،ستيوسته نيا پيدن

 ھا را ی نوۀد، ھمي در وحدت باشی شود، شما اگر با روِح زندگی، فکِر شما، بدِن شما، نو م شودیا نو ميھر لحظه دن

   ...فکِر نو، احساس نو، جسم نو، . ديني بیم

   ما را خوب کند؟ یضي تواند مری میا زندگيآ. ميم و خود ھر لحظه نو شويني بی ھا را می نوۀ، ھمیيکتايبا روِح 

  خبر از نو شدن اندر بقایا و ما               بيشود دنینفس نو م ھر.                             " بله" 

  !.ن جسم ثابت استي ام کهي کنیما فکر م

 ی رود و جسمی میجسم قبل.  شودی شود، درست میخراب م.  شودی شود، درست مین جسم، ھر لحظه خراب ميا

  . ردي گی آن را میتازه جا

 و ی مثل اسم گذاری قبلید، داده ھايي از خودتان بشویکسريد، اگر خودتان را ي و اضطراب نکنیجاد ناراحتيشما اگر ا

 درست ینده بودن و در گذشته بودن و بر اساس گذشته مِن ذھنين بودن و نگران آيدن و خشمگيو ترسدر نقش ماندن 

  . شودیا و ما، ھر نفس نو ميدن.  دھندیت خود را از دست ميت و موجوديموضوع... نده نگاه کردن و يکردن و به آ

   : ستیشه ناراضي کند ھمی که می، بعلت حس نقصیاما مِن ذھن

  . ,,... ده،يده، به من کم رسي نرسیزي نکرده ام، به من چیزندگ"  اص?در گذشته,, 

  .دي کنی زندگیيد و با نويد نو شوي توانی شود، شما می، نفس، نو میاگر ھر َدم، ھر لحظه زندگ

  ا نه؟ ي تواند دوباره سالم شود ی می زندگۀليا بدِن مان بوسيم، آيحال اگر خودمان اخ?ل نکن
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 ی ھفت، ھشت، نوع قرص می توانستند بخوابند، روزی نمید، کسانيا تجربه کرده ايد و يده ايد، شنيه اديشما د. البته" 

  ". ھا نجات دھند ی گرفتاریاريج توانستند خود را از بسي، بتدریرو و خرد زندگيم و با کمک نيخوردند، با تسل

رو و ِخَرد يد که ني دھید، اجازه مي ھا را انداختنهي کھنه و خشم ھا و کید، غم ھاي شستخودتان را از خودتان یشما وقت

تان سازگارو يز را در جھت درست خود، براي شود و ھمه چی تان جاریِ ت ھاي، به وضعی زندگیو برکت و انرژ

واب :ديد و گفته ايم ھستيد، ھر لحظه تسلي کنیگر دخالت نميشما د. متعادل و ھماھنگ کند Mاَْعلَم بِالص ُNَو   .  

  . دين را به دست خدا سپرده اخودتا

  رسدی نو نو میعمر ھمچون جو

  د در جسدينمای میمستمر

ن گذار جزء جزء و مداوم، سبب شده که انسان به غلط يھم.  شدن استیبار، جزء جزء در حال گذار و طيآب جو

  .  و ممتد و مستمر استیان عبور آب، بصورت خطيال کند که جريخ

ک لحظه سکون وجود ي ین جھان حتيدر ا(. ستي نی گذرد، ھمان آِب قبلی که میاما آب.  است آبیعمر ھم مانند عبور جو

دا يشتر پي که شتاب بیرا حرکت ھنگاميز. مي نداری کند، اط?عی که جھان را تازه میق و دائميع و دقين حرکت سريندارد ما نسبت به ا

ص دھد لذا آن را در شکل استمرار و اتصال که به يگر تشخيکديرا از خته حرکت ي تواند نقاط گسی کند از آن جھت که درک ما نمیم

  ). مي کنین جھان نو را کھنه تصور ميم و ھمي کنید احساس مي آی در میصورت واحد

  ".ست ي، ننه" ،  قبل استۀقيک دقين جسم، جسِم ياد که  ي کنید، فکر مي با چشم حس به جسم تان نگاه کنیوقت

 سازد، ی بعد مۀ سازد، لحظین لحظه مي سازد، ای شود و چھار ُبعِد شما را میان مي از شما بد وي آیوسته مي پیزندگ

 را در امور دخالت یاما اگر عقل مِن ذھن. دي کنید و دخالت ھم نمي دھین اجازه را مي سازد و شما ای بعد مۀلحظ

  .  شودی قطع میي و نو به نویزندگان آن سايد و جري آید، اضطراب مي کنیمقاومت م.  شودید، اوضاع خراب ميدھ

  .  ستی شود، جاری آب در آن رد می رسد، ولید، ساکن بنظرتان مي کنی نگاه می به جویشما وقت

  . نطوراستيجانات ما ھم ھميِت جسم و جان و فکرھا و ھيوضع

  . ماست چھار ُبعدِ یِ  در اوج سازندگیم، زندگين لحظه ھستيرش اتفاق ايم و در پذي که ما در تسلیموقع

  . ن لحظه ستيشه صحبت ايھم

 شود، ی شود، دوباره درست مین لحظه خراب مي شود، جھان ای شود، دوباره درست مین لحظه خراب ميجھان ا

م، ي چرخ خودمان نگذاریم و چوب Bي اگر دخالت نکن... شود، ی شود، دوباره درست مین لحظه خراب ميجھان ا

  .خشد بیت ھا را سامان مي ھمه وضعیزندگ

*  

  

  یزنخ کم زن که اندر چاه نفس

  ؟یتو آن چاه زنخدان را چه دان

  . استاد حرف زدنيز از آن صحبت کرد، نقشنجا موBنا با عنوان ي که ای مھِم مِن ذھنیِ ت ھاي از خصوصیکي



          2014Jun                        509    #  Program 11                        ٩٩٩٩٠٠٠٠٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

41 

 

 ی مطرح نباشد، فکر جدمن یم و در ھر فکري غوطه ور نشویاگر ھر لحظه در فکر. ، از جنس فکر استنقشن يا

  .زدي ری فرو مید، من ذھنيايباشد و پشت سر ھم نن

ل ين قبي از ای مِن ذھنیمتأسفانه حرف ھا.  کردنیيبدگو، انتقاد کردن، طعنه زدن، ھوده حرف زدنيب یعنيِزَنخ زدن، 

  . ھاستیيھوده گويب

  .  کمتر حرف زدن. سکوت است، مای بران ُکنِشين، بھتريتمرن يبھتر

م يده وبه خودمان نگاه کرده و متوجه شده اياگر عقب کش"  مخصوصا. ستیمِن ذھندشمِن ، ستسکوت از جنِس خدا

  .مي کنینک ذھن، به جھان نگاه ميم و از پشت عيکه ھنوز در چاِه نفس، ھنوز در چاِه ذھن ھست

  م؟يم که در چاه نفس، در ذھن ھستيم و متوجه شويچگونه بفھم

  .ميَنفس و ذھن ھست در چاهِ  ...م، ي کنیسه ميم، مقايني بی منقش، ھمه را یوقت

ن رابطه ست يدر ھم. مي را از چاه باB بِکِشی، Bزم است بکار برده شود، تا کسیلي، پتانسیيرويل که نين دليچاه به ا

ترس . دني مواقع درد آگاھانه کشیدن، بعضي زحمت کشیعني کردن، یمانيسل،  در ره عشقی نکردیمانيسل :دي گویکه م

  .   کردن استیماني را رھا کردن، سلیت شدگيدن اما جلو رفتن و ھم ھوي ترس درد است،یھم نوع

 ی از جھان نمی و جعلیدي و تقلیت بودِن مان، را بطور ساختگييما، عشق و حس وحدِت مان را با خدا، از جنس خدا

ن ي کند، البته در ای منکار راي ایم، زندگي بریرو را از خود به کار مين نيدن خود از چاه، اي باB کشیبرا. ميريگ

  .  اوقات صبر تلخ استیم، گاھي کنی ھم مصبررابطه 

 شود، مدام انتظار و توقع یده مي به سمت جھان کشیت و خوشبختي کسب ھوی در چاه نفس است، دائم برایاگر کس

 یِ رِف او، فضاا منشأء حي زند، توجه کند که آی ھم که حرف مین است که کمتر حرف بزند، وقتين کار ايدارد، بھتر

   ست؟یا نه واکنِش مِن ذھني ست، یيکتاي یِ حضور، فضا

  .ستيخدا نما و ه ي سکوت، شبۀز درما به اندازيـــــــچ چيھ

 یسه مي معشوق است که موBنا آن را با چاه نفس، مقاۀ چانی گودیيبايچاه زنخدان، ز(م ياگر در چاه نفس، در چاِه زنخدان باش

  . صورت استی تواند بشناسد که بی می ناب را انسانیيبايز. ميم بشناسي توانیرا نم یقي حقیيبايآن ز ،)کند

  درخت سبز داند قدر باران

  ؟ی قدر باران را چه دانیتو خشک

باران رمِز . مي شوی مان آزاد میِ  ھایت شدگيم، از ھم ھوي بارد، بدانی را که از دانش موBنا میاگر قدِر باراِن برکات

  .  مان شودیزيش و حاصلخي تواند موجب روید و مي آی می ست که از طرف زندگیت و جوھريفيآن ک

  .مي مانی َبر میم، خشک و بيم، متوجه نشوي اگر قدر آن را ندانیول

  ست؟يخشک چ

  . درخت سبز منتظر آب است. اج ندارديگر به آب احتي که خشک باشد، دی درخت:دي گویت مي بیمعن

  د؟ يل به نقش شده اياد، تبدي زیت شدگيا نه، در اثر ھم ھويد؟ يني بیا شما خودتان را سبز ميآ

  د؟ يا دردھا، شما را خشک کرده و انعطاف خود را از دست داده ايآ. نقش شامل دردھا ھم ھست
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  ن، صفر شده؟ييار پاي تان بسیيد؟ فضا گشاي را نداریچيتحمل ھ

  .ديستينصورت سبز، تازه و خرم نيپس در ا

د؟، به رھنمودھا عمل ي کنید؟، مطالعه مي دانین دانش را ميد،  قدر ايکه با طراوت و سبز و زنده ھست یا به اندازه ايآ

  د؟ي کنیم

 یبه ِخرد زندگ.  داندی اش را خرد برتر می داند، جھل من ذھنی که خشک باشد، خودش را صاحب نظر میآدم

  .!.  نداردیاجياحت

   مکن با باز چون زاغیه کاريس

  ؟یان را چه دانتو باز چتر سلط

در واقع . اه کنديره و سينکه شب بخواھد روز را تي کار بد کردن، ظلم کردن، درست مثل ایعني کردن، یه کاريس

  . ستیپوشاندِن لحظه، خدا، زندگ.  شدن استیِر مِن ذھنيھمان اس

  !. مي کنیم، به باِز بلند پرواز، مثل ک?غ نگاه مي باشیِر مِن ذھني اسیوقت

 آن کثافت، از آن کثافت ین کثافت روياز ا.  پردی اش اما کوتاه میزھوشيرغم تي ست، ک?غ، علی مِن ذھنک?غ سمبلِ 

  . !. کندی خواھد و ارتزاق می مین جھان، زندگي اۀاز شکاِر مرد. ندي نشیگر مي دی کثافتیرو

 و یيق بدگوي کند، از طری میي کند، بدگویسه مي کند، مقایبت مياaن غ.  کندین صورت عمل مي ھم به ھمیمِن ذھن

ر ين نجاسات سي ھمیب، روين ترتي به ای من ذھنیاري َبَرد، ھشی، خودش را باB میکير، خوار و کوچک کردن يتحق

  .          کندیم

ز يشکارش تم.  کندیت شکار ميفيرد و کي گیباِن اوست، بلند پرواز است، اوج مي که چتر سلطان حفاظ و سای بازیول

  .تازه ستو زنده و 

  .ِت پادشاه جھان، پرورش داده شدهير چتر و حماي خدا، زۀليپس باز، انسان به حضور زنده شده ست که بوس

 او ی ساعِد پادشاه نشسته و براید، رويِت سلطان اي شما را پرورش دھد، باِز مورِد حماید که زندگياگر شما اجازه دھ

  .  دي او ھستیِ کتا، پھلوي با او یعني. دي کنیشکار م

گران ي خود با دیم، از موضِع مِن ذھنيزي بریم، درد خودمان را در ھر کسي بزنی خودمان را به ھر کسیاھياما اگر س

  .  ستیه کارين سيم، عيم رابطه کنيتنظ

  . روش کار است.  داردی  عملۀحت ھا و رھنمودھا، جنبين نصيا

  :ايتوجه کن که آ. کم حرف بزن یعنيَزَنخ کم زن، 

  ر نور افکِن خود ھستم؟يظه ز ھر لحـ

  ھنوز در چاِه نفس و ذھن ھستم؟ چگونه؟ـ 

   دانم؟ین دانش را مي قدر اـ

  قدرشناس ھستم؟"  دھم و عم?یوند مي خود پیبه زندگ" ن رھنمودھا را عم?ي اـ

  ... خود ھستم؟ یِ  جوانیرويچگونه قدرشناِس ن ،"مث?ـ 
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   :اي رسد آیه نو مد و نو بي جدین لحظه، ِخَرِد زندگيا :ميگفت

  زد؟ يم برين لحظه، به فکرھاي نو به نو، ھر لحظه، ای دھم که ِخَرِد زندگی اجازه مـ

  ا ُخشک ھستم؟ي قدر شناسم ـ

م درد ي رویراست راست راه نم. مي کنی و به درد خودمان آلوده نمیاھيچکس را به سيھ. مي کنی نمیه کاريپس ما س

  .مي کنی خودمان کار میِ اھيس یم و روينيب ی خودمان را میاھيس. ميجاد کنيا

   در ره عشقی نکردیمانيسل

  ؟یزبان جمله مرغان را چه دان

   است حاضر بر تو سبحانینگھبان

  ؟ی نگھبان را چه دانیوانيتو ح

 که از ی وخرد لطافتی زندگۀ زندۀ شدن با لحظیکيم و به خاطر عشق، بخاطِر يکار کن" ، ما واقعایعني کردن یمانيسل

 ست و از جنس یرا اصل ما شاديز. مين جھان بکَني ایِ  مختلِف فانیزھايمان را از چي ھای ست، دلبستگیطرف جارآن

  .مي ھستی اََبدیِ زندگ

دن به اصِل خود، از جنس خدا شدن، دل را به آنچه که ي، بخاطر رسی ابدی و آرامِش زندگیدن به آن شاديبخاطر رس

م ي کشیرون ميت مان را از آنھا بيم وھوي کنیم و خودمان را جمع ميني بیھا را م آنیکي یکي. ميري گیم، پس ميداده ا

  . م ،،يستي ،، از جنس شما ن:ميي گویوم

  :م که گفتي ھم خواندیدر قصه ا

  . رون، دلبسته بودي از جھان بی فانیمان به مورديرا سليز. دي وزیمان کج ميباد بر سل

  . ندي آیده به نظر ميچيت ھا کج، نادرست، پيوضع .ستي وفق مراد ن بریم، زندگيمان ھستي ما ھم که سلیبرا

 ی موازینکه با زندگي ایبرا. ر شماستيند، تقصي آیت ھا کج به نظر ميست، وضعي بر وفق مراد شما ھم نیاگر زندگ

  . ديستين

  !.مان ھستم، کج َمَوزي من سل:به باد گفت.  وزدید که باد کج ميان ديسلم

  !.نينش کج مَ :ديپاسخ شن

 یده و آشفته بنظر ميچيط نابسامان و پي وزد، شرایباد ھم کج م. !.مي کنیکج فکر و کج عمل م. ميپس ما کج نشسته ا

  .رسند

  .  شدیبا دست تاج را درست و راست کرد اما باز تاج کج م. مان کج شديتاج سل

. مي کنیزه و مقاومت مينکه ستي ایبرا. مي نداریما به آن عشق و خرد دسترس. مي ما تاج عشق را سرمان نداریعني

ا آن را ازما گرفته و دل ما يم و ي گذارد به آن برسی نمیم و زندگي بسته این جھاني ایده اينکه دِل به پدي ایچرا؟ برا

   .     آنجا گرو مانده

  !. شودی تاج من کج م:مان گفتيخ?صه، سل

  . ته، دلش را نسبت به آن مقوله سرد کردن جھان بسي در ایزي متوجه شد که دِل خود را به چیوقت
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  .مان باز پادشاه شديتاج راست شد و سل. ديرون کشيت اش را از آن مورد بي ھویعني

  د؟ يد و دِل تان را نسبت به آنھا سرد کنيدا کني تان را پی ھایت شدگين ھم ھوي ایکي یکيد، ي توانیا شما ميآ

  !.دي نداشته باشیزيست که چي نین معنين بديا

.  ست، خداستیرا دِل ما، زندگيم، زي بندی دِل مان را به آنھا نمیم، ولي خواھی خوب مین و زندگيما خانه و ماش

  . اصل ما، مرکِز ما، دِل ماست

  . مي کنیم، با زبان جسم صحبت ميني بیگر را از جنس جسم ميمرغان د. مي دانی ما زبان جمله مرغان را نم:دي گویم

نکه ي اید، برايد بشوي توانیوانات نميد، محرِم جمادات و حي روی می جمادیا که ھر لحظه سوامروز موBنا گفت شم

  !.ديني ببید آنھا را از جنس زندگي توانینم

مان يسل، ) قبل ھم گفتۀھفت(.  شما حاضر است و نگھباِن شماستیشه برايسبحان، خدا، شما را در آغوش گرفته، ھم

  .بند و ساحر استرت، چشم ياما غ. شه حاضر استيھم

ارانه به خدا ي، ھشیر از جنس خدا ھستيارانه غي که تو ھشیتا زمان. ت استيَ  یري آن غیک معنيست؟ يساحر چ

  .یني ببی توانیخدا را نم. ی نداریدسترس

  .  کندین صحبت ميموBنا نماد

 اوقات ھم ی بودن است و گاھ،ی فرمی، بیمان، خدا، زندگي منظور او از سلیگاھ. مان سمبل خدا بوديدر آن قصه، سل

  .افته و زنده به حضور استيمان، انسان تکامل يمنظور او از سل

 شود و ید و بصورت ما وارد ذھن مي آین جھان ميدا کرده و به ايخدا امتداد پ. ت، ھر دو جوھر، خداستيفيھر دو ک

  .و آن انساِن زنده ست شود ی خودش قائم می شود و رویدار مي کشد، بیرون ميخودش خود را از ذھن ب

  .م زدي ھم امروز خواھیمثال.  ستین انسانين برنامه ھم ساختن چنيمنظور ا

  . مين ترييوان ھم پايم، از حي مانی میت با دردھا و با فکرھا باقي ما در ذھن رفته و ھم ھویاما وقت

نقدر حرص ي ُکشد، ای نمک گاو، ھمنوع خودش رايک خر، يوان، ين موضوع را گوشزد کرده، حيبارھا موBنا ا

وان يم و به حيستيوان بودن را بلد ني حیم، ما حتيستير بشو ني ما سیول.  خوابدی میر شد گوشه اي سیندارد، وقت

  .مي کنین ھم ميتوھ

خرد در آن .  نا بخردانه داردی شعوری مِن ذھنیعنيار خطرناک تر است، يم بسي دھی که ما در ذھن انجام میيکارھا

  . ستیست، زرنگين

 یار خطرناک مين ابتکارات بسيا. کجا بِکَُشديون نفر را يلي سازد که قادر است ده می می شکافد اما بمب اتمیاتم را م

  !.ران کنديکباره پنجاه، شصت بار وين را ي زمۀتواند کر

  ".نه "  به ما گفته؟  یگا خرد زنديم؟ آي قرار داده ایار مِن ذھنيت ھا و ابتکارات ُمَخِرب را اختين خ?قي چه ما ایبرا

ار ي وصل است، مثل ما ھشیزه به زندگي غرۀليوان بوسين تفاوت که حيم با اي زرنگ داریواني حیاريپس ما، ھش

  .  خود قائم و منطبق شودی تواند رویار ندارد، نميست، اختين
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  یست ماھ تو را در چرخ آورده

  ؟یتو ماه چرخ گردان را چه دان

  .   در ما بوجود آوردیريي تواند تغی م،مي خوانیم را که یيت ھاين بيک از ايھر 

  .در چرخ در آورداست،  توان اسمش را خدا، بودن، ی که میيرويک ني، یيبايک زي، یک ماھيما را 

  .تو را در آغوش دارد"  حاضر، دائما خدا مثل نگھبانِ :گفتھم موBنا " قب?

 نگه دارنده دائم حاضر و نگھبان یروين نيم که اينان داشته باشيماط. مي دھد که نترسینان مين مطلب به ما اطميا

  . رون بِِکَشدين چاِه ذھن بي خواھد خودش را از ایماست، چرا که خودش م

  . ميم بشناسي توانیم، چرخ گرداننده را نمي ھستنقش که یت است و تا زمانين ھدايت او بھتريم که ھدايباور کن

ن ي ماحصِل گردِش ایعني.  حضور استیارين ھشيم ماِه چرِخ گردان، ھمييم بگوي توانیم چرخ گردان، مياگر ھم بخوان

  . شودیار حضور است که فقط در انسان متولد مين ھشين جھان، ھميماِه چرخان در ا

  . مي مانی حضور، میاري ھشۀطان، دور از تجربيم، از جنس شي بچرخنقشاما اگر حول 

  زين دم شمس تبري کرد ایتجل

  ؟ی نور رحمان را چه دانیويتو د

  . حضور استیاريز، ھشيشمِس تبر

، یطان بچرخي و شنقش خواھد در تو زنده شود، اما اگر حول ی حضور میِ اريز، ھشين لحظه، شمِس تبرين َدم، ايا

  .یني بی را نم)خدا(ده شدِن نور رحمان ييزا. یني بیفقط جسم را م

  د؟ي گویطان چه مي ش

نم، من از آتش ام و ي بینم، ، ِگل او را مي بی من حضور آدم را نم:دي گویطان ميم، شيبت کردن رابطه صحيدر ا" قب?

  . کنمیسجده اش نم .ِگل را قبول ندارم. او از ِگل است، من از جنِس برترم

  .!یني بین منم، تو فقط جسم او را ميست، اين ِگل نيا.  درست نگاه کن:دي گویخدا به او م

  .دنيھمه را جسم د :یعني یطانيا شي یوي دکه  دھدی ھشدار من رھنمودھا به مايا

او را بصورِت . ديني بیک فرشته ميد، در درون او، ي کنی به بچه تان نگاه می، شما وقتیداري و بین آگاھيبعد از ا

 او .رديد و او مجبور شود آنھا را بپذيل کني خشک و بدون عشق به او تحمیحت ھاي نصیک سريد که يني بیجسم نم

  . ستين نيماش

  ...  ,,ديد و موفق شويد، برويم و شما اجرا کنيي گوی میيزھايما چ,, . ندي بی ھمه را جسم میمِن ذھن

ن تفاوت که ما ي از معناست، با ایم، او ھمانند ما آتشفشاني ھستیيکتايما و کودک دو ساله از جنس عشق و . " نه "

  .مي غفلت کرده ایمقدار

 در یيم که فرشته ايي گویم و مي فھمیحاB م. مي کنیل مي به بچه مان تحمی را جمع کرده و حتی من دار ذھنیعقل ھا

  .مي کنیش کمک مين زايش است و ما به اين کودک در حال زايا

  . ن جھانيد اي خورشیعنيز يز است، شمس تبرين ھمان شمس تبريا
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  .ستين جھان نين جھان ھست اما متعلق به اي که در ایديخورش

 :ميين است که بگويمثل ا.  کندی میده در جسم زندگي شود، انسان به حضور رسی در انسان شکوفا میارين ھشي ا

 یِ اريز، ھمان ھشيمنظور از شمس تبر. ابدي ی می شود، تجلیخدا، در انسان به حضور زنده شده، به خود زنده م

  .     حضور ست

  :مي مان بپردازید به موضوِع مثنوياجازه دھ

 
 ٢٨٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 ضرستش جمله حايمان پيآن سل

  بند و ساحرسترت چشميک غيل

   و فضولیتا ز جھل و خوابناک

   ملولیش ما و ما از وياو به پ

   :تان خواندم که گفتين مطلب را براي قبل ھم اۀدفع

ش چشم ماست يا خدا، که نگھباِن ماست، نزِد ھمگان حضور دارد، پيافته، يم انسان تکامل ييمان، چه بگويم سلييچه بگو

  .ميني را ببی فرمی و بی نقشیبم ي توانیم نميھست نقش ما چون یول

م، خدا را که از جنس ي ھستنقش که یپس تا زمان. ندي را ببی فرمی، بی نقشیب تواند ین نمي بنقشرت، يطبق قانوِن غ

  . ديم دي فرم است، نخواھی بیِ اريھش

  . مينياو را نب کند تا ی بندد و ِسحرمان میرت ساحر و چشم بند است و چشم ما را ميقانون غ

   شود؟ ی باطل مین ِسحر کيا

  .مييايرون بي بنقش که ما از یوقت

،  ی ذھنیِ  در خواِب الگوھایاري که ھشی در ُچرت است، تا زمانی مِن ذھنی، از جھل و خوابناکیاري که ھشیتا زمان

 یرخواب فکر فرو م دی بعدۀ بعد در خواب ذھن و لحظۀ زند، لحظی مختلف را میِ نکِ الگوھاين لحظه عيست، ا

  .  زندیھوده مي بیرود، فضول است و حرف ھا

 از او خسته اما ،)ن لحظه ستيمان ايسل( مان نزد ماستي که آن سلیدر حال، فلت ھا و غیيھوده گوين بيا ،یبه سبب نادان

  .مي کنیمان فرار مين لحظه، از سليما از ا. ميو ملول ھست

  ن لحظه حاضر باشد؟ ي باشد دائم در ال داشتهيد که ميده اي را دیا شما کسيآ

   : کندی گذشته افتخار میا خانوادگي یبه افتخارات جمع.  رودینده ميا به آي دائم به رو به گذشته دارد و یمن ذھن

  !. ...م، ي کنیزه ميم، ستي کنینطور شده، پس مقاومت ميم، حاB ايم، آن را داشتين را داشتيما ا,, 

  .!.زدي ستین لحظه، به ھر صورت که جلوه کند، ميبا ا. ن لحظه ملول استياز ا. ندي بیمان را نمين لحظه سليا

  تشنه را درد سر آرد بانگ رعد

  چون نداند کو کشاند ابر سعد

  .  خواھد داشتیب، ابر سعادت را در پي مھی داند که آن صدایرا او نمي کند، زیغرش رعد، تشنه را دچار سردرد م
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ن، ي بنقشجه ي محسوسات را درک کند در نتی تواند ماورایر نمي محسوسات درگذرد ناگزۀطي که نتواند از حیعقل

  . شودین و صورت پرست مي بیسطح

نکه ي ایم، براي کنیاد استقبال نمي از ما از آنھا زی عارفان است که برخیبانگ رعد، صدا. ميات ھستي آب حۀما تشن

  .!.ميد خودمان را عوض کنيبا

ر بار ھم يز. مي چھل، پنجاه، شصت سال عمرمان تلف شده، اشتباه فکر و عمل کرده ایم که طيو شیکدفعه متوجه مي

 را زنده نگه داشته و خود را یرد، چھل سال، پنجاه سال اشتباه کرده و من ذھني سخت است که آدم بپذیليخ. مي روینم

م که يد بداني ما، بایعنيرعد است اما تشنه،  عارفان، مثل بانگ یِ ن، حرف عارفان، ندايبنابرا.  محروم کردهیاز زندگ

  .  خواھد باران برکت بباراندیم.  کشدیبانگ موBنا، ابر َسعد، ابر سعادت را بر َسِر ما م

 جوشد و ی نو به نو از اعماق درون ما میزندگ. ل ابر و باران به اعماق آسماِن وجود ما نسبت داده شدهين تمثيدر ا

مان گران ي برایم ولي شوی زاده می، از مِن ذھنیم، ما، زندگياگر گوش کن. مي شوی زنده مد، ما به حضوري آیباB م

  .است

   روانیچشم او ماندست در جو

  خبر از ذوق آب آسمانیب

ران در کمند محسوسات ياس. ده باشدي آنکه از طعِم آِب آسمان چشیبار دوخته، بيآن تشنه کام، چشم بر آب روان جو

  . عالم روح با خبر شوندی ھا توانند از لذتینم

   اسباب راندیمرکب ھمت سو

بِب Bَجَرم محروم ماند Mاز ُمس  

  .ر از مسبب اBسباب محروم مانده استي ھمت و ت?ش خود را صرف علل و اسباب کرده ناگزۀآن تشنه کام، چون ھم

بِب را عيآنک ب Mانيند او ُمس  

   جھان؟ی نھد دل بر سببھایک

  دا کند؟ي پی دلبستگین جھاني ای ممکن است که به سبب ھایاب را آشکارا مشاھده کند، ک که مسب اBسبیآن کس

 و آرامش از اعماق وجود خود را یدن و باB آمدِن خرد زندگي که ذوق جوشی که ذوق آسمان ندارد، شخصیشخص

   : دھدی ست که ذھن نشان میرون و به تسلسل اتفاقاتي، حواس اش به بی جذب زندگیندارد، برا

، متوجه ,,...  شود و ی می شود و آن کار را بکنم آنطوری مینطورينکار را بکنم اي ست، اگر اینطورياaن ا,, 

  . ستيبارش آب پاک از آسمان ن

  .  ِگل آلود استی جوۀتسلسِل اتفاقات، به مثاب

مام حواسش به اسباب ت. ذوق آسمان را ندارد. ستيزِش آِب پاک آسمان ني کند، متوجه ری نگاه می که به جویکس

 یان مي مسبب را عیشما وقت.  نداردی ست، توجھی ست، به مسبب که خدا، زندگین جھاني ایزھاياسباب ھم چ. است

د و تماشاگر ينيزد ببي ری را که به چھار ُبعد شما می زندگی، روانید و در جوي باشین لحظه موازيد که حداقل با اينيب

  .  دياد عقل تان را دخالت ندھيد و زيآ ید که از مسبب ميد و بدانيباش
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م و در ذھن مان يم مسبب راکنار بگذاري توانیھم ما نم" واقعا. دي بندی جھان، دل نمید، به سبب ھاي باشین آدمياگر چن

   :مييم و بگويزھا را به ھم وصل کنيچ

  .  ,,... شود و ی میگريد شود و آن ھم سبب آن ی کار میکي شود و آن کار سبب آن ین کار سبب آن کار ميا,, 

  ". م ي برسیم به زندگي توانی نمین روند و با روِش مِن ذھنيبا ا" 

* 

  .ستي اتفاقات نی زند که ذوق آسمان دارد و چشمش به جوی میل از انسانينجا موBنا تمثيدر ا

  
 ٨٨٧٣ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

  
  .افتنديه تنھاش ي در بادیان در کرامات آن زاھد کيران شدن حاجيح

  . ابان غرق در عبادت بوديدر وسط ب پارسا یمرد

 گرم یھوا. از استيستاده و سرگرم راز و ني خشک و سوزان ایيدند که در جاي رفتند او را دیبه کعبه م که یانيحاج

  . دهيز آرمي فرح انگی در گلزاریيگو.  آزاردی او را نمۀ برھنیابان پاي بۀدي تفتیگ ھاين و ريو آتش

د که از سرو صورت آن پارسا ياروان، دن کي روشن بی از اھالیکي و باBخره نگاه کردندرت به او ي با حیان مدتيحاج

.  "ستآنجااز "  :د، پارسا با دست به آسمان اشاره کرد و گفتيزش آب را پرسي علت ریوقت.  چکدیقطرات آب م

  . ن کار آگاه کني ما را از ِسِر ا:ديسوال کننده پرس

  . نان را پاسخ فرماي خداوندا سوال ا:پارسا ھمان لحظه گفت

  . دن گرفتيد و باران باري آسمان را فرو پوش انبوهیدر زمان ابر

ق ي حقاۀد که ھمي گویت مين حکايموBنا در ا. ختيگر را برانگي دیعده ا افزود و انکار یمان گروھين واقعه بر ايا

ات يرون از کمي را بیق ھستيد چشم فراز داشت و حقايبا. ستي نی قابل بررسی علل و اسباب ظاھرۀطي در حیھست

  .افتيدر

 که در دِل ی اۀم، خاني خدا ھستۀدا کردن خاني ھمه دنبال پیعني.  روندی ھستند که به مکه میاني انسان ھا، حاجۀھم

  . ميرون آمده و در دل، دنبال خدا بگرديم از ذھن بي خواھیم، مياaن در ذھن ھست. ماست

  . ردي گیرون نمي از جھان بیتيچ ھوي، ھیآگاه به زندگ"  ست کام?یزاھد، انسان

  . خشک عربستان استیه ھم صحرايباد

  هيان بادي ُبد در میزاھد

  هيدر عبادت غرق چون َعّباد

  .ه، غرق عبادت بودين جھان است، مانند قوم عباديابان که سمبل اي در بیزاھد

 ی نواحیوزا در آبادان امرين قوم در عّبادان يا. زکاريار پرھي بودند بسیه گروھيدر باد. ار عبادت کنندهي بسیعنيعّباد 

 در یلين انسان عابد، دائم در حضور را بعنوان تمثيموBنا، ا.  کردند و به ُزھد معروف بودندی میخوزستان، زندگ

  د؟    ي گنجیل مين تمثيا شما در ايد آينيبب. آخر دفتر دوم، آورده
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رون ي به جھان بید؟، کارياي و آرامش تان از دروِن بی خشک، شادۀين بادين جھان، در ايد که در اي ھستیا انسانيآ

  د؟يد؟، ذوِق آسمان داريندار

ن زاھد يا. زدي ری اش می جوشد و به ابعاد مختلف وجودین زاھد مي، از اعماق وجوِد ای و لطافت و خرد زندگیشاد

ه ت ھا و داديست، از وضعيرون نين ارتباط را باز نگه داشته، حواسش به بير ايمس" رد و دائماي گینعمت مآنجا از 

  . خواھدی نمیرون و از آدم ھا، انتظار ندارد، زندگي بیھا

شاد و در " قاي تواند ذوق آسمان داشته باشد، عمی مده، زاھد،ي که به آن مقام رسین جھان کسيه، در اين بادي در ا:پس

  .آرامش باشد

   : کندیف مي را موBنا توصین انسانيچن

  ?ددند از ِب يان آنجا رسيحاج

  د خشک اوفتادشان بر زاھدهيد

 یفي Bغر و نحی چشم شان بر پارسا،دندي رسیابانيوسط ب مختلف به ین ھاي از سرزم رفتند،ی که به مکه میانيحاج

  . ُبردین جھان بسر مي که در ایزنده به حضور .افتاد

*  

  . ميان بخواني در مورد حاجید که مطلبين قسمت، اجازه دھيدر ا

 یشما م.  خدا بگردندۀ خواھند دور خانینکه ھمه مي ای ھستند، برایان ھا حاج انسۀ کند که ھمی میادآوريموBنا 

  .  خدا، دل ماستۀد که خانيدان

  : کندیف ميان را تعري موBنا، حاجیدر غزل

  

 ٨۴۶ شمارهٔ  غزل شمس، وانيد ،یمولو
 د؟ييد؟ کجايي قوم به حج رفته، کجایا

  دييايد، بيياين جاست، بيمعشوق ھم

  :دي گوی توجه دارند، منقش روند و به ساختمان و به فرم و به ی خدا مۀ به خانی که از راه مِن ذھنیيبه آنھا

  .دييايد، بييايست، بن جاين جاست، خدا ھميد؟ معشوق ھمي کنید؟ چه فکر مي روی قوم، کجا میا

  واريوار به ديه و ديمعشوق تو ھمسا

  د؟ييه سرگشته شما در چه ھوايدر باد

  !. تو، نگھباِن توستۀي تو، ھمسایِ معشوق تو، خدا

 یوار مِن ذھنيوار به ديد. وار توستيوار به ديد!. روِن ذھن استيب.  ستیروِن مِن ذھنين بي، ھم" کجاست؟ یعني" 

  !.توست

  !. دي کنیه سرگشته و سرگردان چه ميوار توست، شما در بادي به دواري دۀيھمسا

  .!ني را ببیيکتاي یا، فضايرون بيوار بياز پشت د
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م در ذھن ي است، با کارھا نقشکي ھستم و خدا ھم  نقشکيمن ,, ن تصورات که ي خشک ذھن، در ایدر صحراھا

  !.ديي، در چه ھوا!دي کنی، چه م,, گردم یدنبال او م

  دينيصورت معشوق ببی بگر صورت

  دييھم خواجه و ھم خانه و ھم کعبه شما

 ید، متوجه ميني صورت خدا را ببید، صورت بي صورت شوی فرم و بید و بي بودن دست بردارنقشاگر شما از 

  !.دي، شما ھستکعبه و ھم خانه و ھم خدا و ھم خواجهد که ھم يشو

 ید، فضاي وارد شویيکتاي یاگر به فضا. دي شوی میوِد جوکدفعه خيد، ي شوی اگر شما وارد جو:امروز ھم گفت

  .ديص دھيد تشخي توانید، خودتان را با او نمي شوی میيکتاي

  .  ف کنندي توانند توصی شوند، خودشان را نمی مآنجا که وارد یل کسانين دليبه ھم

  ديده بار از آن راه بدان خانه برفت

 ديين بام برآين خانه بر ايک بار از اي

ا نکرده يدا کرده ي، پی بود و با ذھن ات او را جستجو کردی ذھنی، خدا ھم مقوله ای بار در ذھن ات به آن خانه رفتده

  . ايرون بياز ذھن ب. اي بیيکتايبام  به ین مِن ذھنيک بار از اي، حاB، یدورش گشت

  ديھاش بگفتفست، نشانيآن خانه لط

  ديي بنمایاز خواجه آن خانه نشان

  . ديش را ھم گفتيف و پر عظمت است، نشانه ھايار بزرگ و لطي بسنهآن خابله 

  . ,,نطور استينطوراست، راه آن ايم، شکل آن ايما رفت ,, :دي گوی، از نشان منقشد که ي دانیم

   ...، ی، عشقی، لطافتی خرد: بدهی، از صاحب آن خانه، نشانیي گوی، حاB، اگر راست م "نه" 

  تيدياغ بدک دسته گل کو؟ اگر آن بي

  دييک گوھر جان کو؟ اگر از بحر خداي

 یت ھايق فکر و اعماِل تان به وضعي از طریعني کند، ی ست که در شما جلوه و بروز می ُگل، عشق و خردۀدست

  . زدي ری تان میزندگ

 و ید و شای و لطافت و روابط خوب و عدم ترس و عشق و َتر مزاجیکي، کو آن ن!؟یده اي را دیيکتاياگر آن باغ 

 زنده ید متولد شود و به زندگي که از ذھن شما بای، کو آن گوھر جان!ان شود؟يد از تو بي، که بایزنده بودن به زندگ

  ، حضورت کو؟یل گردد؟، اگر از بحِر خدا ھستيتبد

  ن ھمه آن رنج شما گنج شما باديبا ا

  دييافسوس که بر گنج شما پرده شما

  .ل شوديد، به گنج تان تبديده اي را که کشیشاءN آن زحماتھمه صحبت ھا و رھنمودھا، انن يبا ا

 ی مِن ذھنۀلي که بوسیھوده ايده، اگر متوجه زحماِت بي رسی، شصت سالگیحاB که سِن مان به پنجاه سالگ" اتفاقا

  . شودی آن رنج ھا، گنج مان مۀم، ھميدار شويم، اگر بيم، شويده ايکش
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ل به ي تبدیاشتباھاِت مان فور. مي خود قائم شوی پای حضور رویاريع بصورت ھشي سریلي ممکن است خیعني

رد و به حالت متعادل و درست خود در ي گی خود قرار میز سر جاي ھمه چیداريک بي شود، با ی حضور میِ اريھش

  . دي آیم

 خود یارھاھوده کي شود، به بیيکتاي ین خود و فضاي بۀ گنج خود شود، پردۀ، پردی بصورت مِن ذھنی اگر کسیول

 ی باقی جسمیاريدر ھمان فاِز ھش. ردي گی، از حس وحدت با کل مخلوقات، فاصله میيکتاي ی دھد و از فضایادامه م

  . ماندیم

   شود؟ ین گنج مي به ای، کدام پرده ھا، مانع دسترسی چه عاملی ست ولیيکتاي ین فضايگنج ما ھم

  . مي کنیجاد ميم که چگونه پرده ايح داديامروز توض. خوِد ما

 ست، خدا ی جسمیاريچون از جنس ھش نکِ ذھن،يم، آن عي کنینک ذھن به خدا نگاه ميم و با عي روی به ذھن میوقت

  .رت چشم بند و ساحر استيامروز ھم گفت که غ. ند، ھمان پرده ستي بیرا ھم جسم م

  . ھم ھست اتیريغ یرت، به معني ھا ھم گفتند که غیبعض

  .یپرده ا و در ی ھستنقش، ی، جدا ھستی ھستريغ، ی دار اتیريغ، یتيريغ که ی تا زمان

  

*  

  

   زاھد خشک بود او َترِمزاجیجا

  ه بودش ِع?جياز َسموم باد

ن يبه ھم.  مرطوب داشتی مزاج، او اعتدال مزاج بود خودِ یخشک بود، ولن، يه نشيآن زاھِد باد ینکه محل زندگيبا ا

  . صون بودابان مي ب خشک و گرمِ یسبب از گزند بادھا

 شود، فضا گشاست، ی کند، از او عشق متصاعد می مین ،جھاِن خشک، شاد و آرام است و خرد ورزي که درایانسان

  . را داردی و طراوِت آِب زندگیسرشت و خوش خلق. َتر مزاج است

  .  ستیم، ھمه خشکي کنین جھان نگاه مي به ایوقت

 یر ذھني قطع، انسان ھا را تصویاز زندگ. ز دردھا و باورھاستمملو ا.  ستیم، ھمه خشکي کنی به ذھن نگاه میوقت

  . ندي بی میو جسم

  . تواند به شما دھدید، ندارد، نميرون بِکِشي، بی زندگۀات، عصاري آب حی ذھنید از داده ھاي بخواھیشما وقت

  .  ستی و س?مت و خرد و آرامش و َتر مزاجی اعماق وجود مان، منبع شادیول

دا کرده و به او وصل ي را پیاتي که داشت معلوم بود که منبع آِب حین جھان خشک، با مزاج وذات تري ان پارسا، دريا

ن زاھد، از سموم و از ي سوز آور، مار و عقرب و موجوداِت گزنده ست اما ای خشک، مملو از بادھایصحرا. شده

  .  کردیم داغ آن صحرا، مصون بود، ع?ج و چاره داشت، گرما، به او اثر نیبادھا
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   و ترسی کند و در اضطراب و نگرانید مي ست که آدم ھا را تھدیکاتيز در معرض انواِع آفت ھا و تحرين جھان نيا

  .ن آفات بود، اما ع?ج داشتي ما ھم در معرض ایلي تمثیپارسا.  بردی و غم  فرو میو افسردگ

 کنند، یجاد مي دور و اطراِف شما ای ذھنیه من ھا کیکاتي تحرۀد که از ھميد ديد، خواھي شما به حضور زنده شویوقت

  .ديفضا گشا ھست. ديد و چاره داريَتر مزاج ھست

  ران شدند از وحدتشيان حيحاج

   آفتشانِ يو آن س?مت در م

ان ي، حاج)ليدر تمث( .رت زده شده بودنديابان حي بیان آن ھمه آفت و دشواري او در می و تندرستیي ھا از تنھایحاج

  .ان آن ھمه آفت، سالم مانده بوديف، درمي تنھا، َتر مزاج و لطی گرم و خشک و پرخطر، آدمیيدر صحرادند که يد

  .ران بودندي او حیِ  و از آزادیياز تنھا

 باشد و  دوست ھمهباشد و بخواھد با ھمه  با ارتباط و در ازدحام و در یروابط عاد در غرق یا ممکن است که انسانيآ

  !. داشته باشد، اما آزاد و با خدا باشد؟ودخ نفوذر يگران را زيد

  .ردي بگیت و زندگين و آن دارد، نخواھد ھوي که با ای از روابطی به حضور زنده شود ولیممکن است کس

 کند شب ی مینکه ھفتاد سال دارد، نه تنھا شاد است و آرامش دارد و خرد ورزيک انسان به حضور زنده شده، ولو اي

  . گذاردی او اثر نمین زمان روي ایاضطراب ھا. ص و شھوِت مال را ندارد خوابد و حریھم خوب م

  .ديل شويد به او تبديبعد از خواندن قصه با. ِل شماستين تمثيا

  گي رید بر روستاده بُ در نماز اِ 

  گيگ کز َتفMش بجوشد آب دير

  . آمدی آب به جوش مگي آن، دیکه از حرارت و سوزندگستاده بود، يبه نماز ا یيگ ھاي ریآن پارسا، رو

  . ، وصل بودیدر حضور بود، به خدا، به زندگ

 داغ،  یگ ھايم، ري شده انقشم، چون از جنس يستاده اين جھان اي ای داِغ دردھایِ گ ھاي ریرو"  ازما عم?یبعض

  چرا؟ . مي مان را حل و فصل کنیِ م چالش ھاي توانی نمیعني سوزاند یل مان شده، ما را مي که تحمیمشک?ت

  . ميستيدر لحظه حاضر ن. ميستين زاھد، در حضور نينکه مثل اي ایبرا

ان ي بر او عی زندگی ھایيباين لحظه، زيھم.  کند، ترس نداردیت ميت دارد، حس ابدي نھاین زاھِد َتر مزاج، عمق بيا

  . است

  لست سرمست در سبزه و گُ یيگفت

  ا سواره بر ُبراق و ُدلُدلستي

  . براق و ُدلُدل سوار شدهیروا ي و  کندی میزندگان سبزه و گلزاري در م،با نشاطو شاد  که او سرمست و یيگو

 ی وصل باشد و زندگیبه زندگ"  افتد، کام?ی که مین جھان دارد و اتفاقاتي که ای مشک?تۀ، با ھمیا ممکن است کسيآ

  .  زندید خودش را مثال ميشا. ن جنس بوديرا پخش کند؟ خوِد موBنا از ا
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 ۀلين وسيا.  ست که حضرت رسول سوار بر آن، به معراج رفتهیه اي نقلۀلياشاره به وس، ره بر ُبراق و ُدلُدلستا سواي

  .!. بودیاريه، ھمان ھشينقل

  . ه به او کادو داده بودهي بوده که پادشاه اسکندریُبراق اسم اسِب حضرت رسول بوده و ُدلُدل استر

  . حضور استیارين ھشيد نماد ھمي آیبراق که از برق م

   به معراج رفته بود؟ یله ايده، با چه وسيپس آن برگز

  ".  حضور یاري ھشۀليبوس" 

  . ديد ِبَرھي توانی ھا، بدون جام ھو، نمین ھوي از ا:امروز موBنا گفت

   شود؟یم، چه مي شویم مين لحظه تسلي ایوقت

وسِف در ي، در برابر یيک طناب ط?يم، ير تسلد. مي کند که از ابتدا بوده ای میاري، ما را از جنس ھمان ھشميتسل

   .!.ردي گیچاه، قرار م

، شما را ببرد، ھمان ی، به ھر طرف که زندگوN اعلم بالصواب :دييد و بگوي بچسبیارين طناِب ھشياگر شما به ا

  . ن طرف استيبھتر

  . بودیه اي نقلۀلين وسي سوار بر چنیيش ھم، گوين دروير، اين فقيا

  ھاستر و ُحلّهي بر حرشيا که پاي

  ه از باد صباستا َسموم او را ِب ي

 ی گرم و خشک و سمی بادھا. نرم گذاشتهیشمير و ابري حرۀ پارچی خود را روی آمد که آن پارسا، پاھایبنظر م

  .  کردیل مي، به باد سبا تبدنددي وزیابان را که به سمت او ميب

  ). وزدی می زندگی ست که از سویمي کند، سمبل نسی وزد و گل ھا را باز میم ست که صبحگاھان از شرق یميباد سبا، باِد م?(

  د؟يل به باد صبا کني دھد، تبدیتان رخ مي را که براید که اتفاقات بديممکن است شما چنان حاضر باش

  د؟يشتر فضادار شويچالش ھا شما را بھتر شکوفا کند و ب

   .ديباشن زاھد ي اید به جاي توانیشما م.  زندی میمثال

  ازيپس بماندند آن جماعت با ن

  ش فارغ از نمازيتا شود درو

  . ژرف فرو رفته بودیشياين در ستاده،ي استاده بودند و آن پارسا به نمازيان منتظر ايحاج

 خدا دل ۀکه خانيم، در حالي خدا بگردۀم، تا دور خاني رویم و به مکه مي ھستی ما انسان ھا حاجۀد که ھميفرض کن

  .ميب شويش، تھذي به ما کمک کند تا مثل آن درویم کسياز داريم، نيا اaن در ذھن ھستماست و م

  . م، در حال نماز استيدا کردي مثل موBنا پیعارف

  :ديبه اصط?حات دقت کن

ت خود را از جھان ياردر باشد، ھويلينکه ميولو ا.  طلبدیت نميرون، ھوي در جھان بیزي ست که از چیش، انسانيدرو

  . ردي گی نمرونيب
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  . ردي گیت نميرون ھوي ست که از جھان بی کند، بلکه کسیيز باشد و گداي چیست که بي نیر، کسيش، فقيدرو

  ريچون ز ِاستغراق باز آمد فق

  ريضم  روشنزان جماعت زندهٔ 

  د از دست و رويچکید کآبش ميد

  ر بود از آثار وضواش تَ جامه

آنچنان که صد در صد توجه، .  غرق شدن در حضوریعني.  ستی عرفانیاصط?ح( ش پارسا، از حالت استغراقينکه آن درويھم

ر ھم به يفق. ی خواھیت نمي از آن ھوی ولیرون آگاه ھستياز جھان ب. رون استيصفر درصد توجه به جھان ب. به حضور، به خداست

  غرق شدن در خدا،، ) خواھدیت نمي ھویز ماديـــــــچ چي ست که از ھیرکسي اند، فقیش ھم معنير و درويفق.  ستین معنيھم

 به ی که حدودی انسان،یريروشن ضمان آن جماعت، يد، از مي خواھید و چه مي ھستید شما کيو پرسرون آمد يب

آثاِر  .از آثار وضو جامه اش َتر شده بود چکد و یپارسا آب مآن  ی که از دست و روحضور زنده بود، متوجه شد

 یمشخص بود که جسم اش ھم از آب خرد م" کام? . مشھود بود، در صورتش و جانشعشق و لطافت و خرد در جسم

  ). ميده اي پوشیاري آنچه که بعنوان ھشیعني ذھن، یعنيجامه ھم (. دينوش

  دش که آبت از کجاست؟يپس بپرس

   سماستیدست را بر داشت کز سو

  !.ب از کجاست؟ن آيست، پس اينجا که آب ني ا:دين زاھد پرسير از ايآن آدم روشن ضم

  . از آسمان: زاھد به آسمان اشاره گرد و گفت

  ". د ي آی جوشد و باB میات، از آسماِن درون، از اعماق وجود مين آب حين برکات، اي ایعني"  چه؟ یعنياز آسمان؟ 

م، يفتيعه بکدفيم، دست ھا را باز و يم، رھا کني را که سفت گرفته ایياي، دنیاري ست که ما بعنوان ھشیآسمان موقع

  . ميل به آسمان شويتبد

ده ييم، زايارانه جھان را رھا کني ھشیت عمق دارد، اما در ذھن جمع شده، وقتي نھایم که بي ھستیاري از ھشیما نوع

  .  شده بودین شخص، آسمانيا. مي شویل به آسمان ميم، تبديشو

  رسد؟ی می که خواھیگفت ھر گاھ

  )١( ز َحْبٌل ِمْن َمَسدی ز چاه و بیب

ھر  سمانيا بدون چاه و بدون ريآ، !؟یدي، به آب رسی و زحمت ِبکشی بدوِن آنکه چاه ِبکَن:دير پرسيآن روشن ضم

  !.د؟ي آی از آسمان مین سادگي تو آب به ھمی، برا؟ی آب به دست آوری توانی میوقت که بخواھ
   رسد؟ ی و خرد، از آسمان مین شادين آرامش، اي ایھر موقع بخواھ

  ).  رسد، گفته بودیدر رابطه با آسمان که ابر َسعد از آنجا م" قب?(

ن رفت و با ير زميد و چاه کند و به زي زحمت کشیليد خيبا. دي توان به آب رسی کردند که بدون چاه نمیآنھا فکر م

  .ديف خرما ساخته شده آب را باB کشي که از لیطناب
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 انسان زحمات :دي گویمصرع دوم م.  خواست به آب برسدی م اشی دھد که پرسش کننده، با مِن ذھنیمصرع نشان م

  !. د، تا به آب برسديماي پی را میپر رنج مِن ذھن

  !. ؟ی رسی به آب میفتي و به ذلت بینکه چاه بکني بدون ا: پرسدیم

  . َمَسد به ناِم ی ست از سوره ایه اين قسمت از مصرع، آيا

  .  ا لھب استي، َمَسدکه اسم آن  ١١١ ۀ شمارۀسور از ۵ه يآ

  :  دھدیح مي را توضی من ذھنۀجي نتیزحمات ب" د احتماBيآن سوره را ھم اگر بخوان

 ۵ه يلھب ، آ )١١١شماره (م، سوره يقرآن کر )١( 
 

  .فِي ِجيِدَھا َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 
 

 . تافته بر گردن داردیف خرماي از لیسمانيو ر
  
  
 .!A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck                 .←        یسيترجمه انگل  )١(

  

  . ابولھبیده باد، دست ھاينابود باد، بر

  . آتشۀپدِر زبان.  پدِر آتش استیاما اصط?ِح ابو لھب، به معنا. امبر بودي پی عموۀيابولھب کن

   : کند کهید ميه، تأکين آيموBنا، با اشاره به ا

  ).ندازدين سوره بي به ای که ع?قه دارد، نگاھیکس(. خود استي خواھد بدست آورد، بی با زحمت میھر چه من ذھن

 آورد بدرد نخواھد یرا ھر چه که بدست ميش قطع شود، زيت ھايھم جنِس آتش است، کارھا و فعال  در ما،یمِن ذھن

  . خوردی ست ذھن به دردش نمیاري که ھشیکس. جاد خواھد کرديخورد، درد ا

   :دي گویه کرده و مي را به َمرد و ذھن را به زن، تشبیاري ھشموBنا بارھا

 که ذھن به گردِن ما ی ھا، انتظاراتی، دلبستگیمقوBت ظاھر. اِر معرکه ستي، دائم آتش بیذھِن انساِن مِن ذھن" 

رما ھستند ف خي لی و زشتیم، به زمختي کنیم، به آنھا افتخار مي کنی را طلب می و خوشبختیخته و از آنھا زندگيآو

  . که زن ابولھب، به گردن خواھد داشت

. ف خرما ھستنديست، آنھا زشت تر از لي نیم، زندگي کنی را تجسم می که در آنھا زندگیيدر اموال و متعلقات و ط?ھا

  ).  ...  زن ابولھب استبر گردنِ ف خرما، ياز لسمان تافته شده ياشاره به ر(

  ست؟ ين طناب ھا Bزم نيف خرما، اين ليا ايم؟ آيد چاه بَِکنيبان" دند که واقعايان پرسي آن حاجیوقت

  .  باردیست، ھر وقت بخواھم، از آسمان آب مي نه Bزم ن:زاھد گفت

    :ر دوباره گفتيآن روشن ضم

  ني سلطان دیمشکل ما حل کن ا

  نيقيتا ببخشد حال تو ما را 

  .ن برسانديقيز به ي ما را نمان، مشکل ما را حل کن، تا احوال خوِش توين و ايد  شاهیا
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 و شاد و ین و آرامش داريقي َبر، َخِشن و ُخشک، ین جھاِن بي داغ، در این صحرايست؟ چگونه در ايان چيجر

  !.  گذارند؟ی تو اثر نمیدادھا رويل روي و سی گرم و َسمی و بادھایفضاگشا ھست

  .برساندن يقين حاِل تو ما را ھم به يتا ا!. ني سلطان دیمشکل ما حل کن ا

گر يم، دياگر ھشتاد درصد به حضور زنده شو" مث?. مي حضور زنده شویِ اري از ھشی ست که به درجه ای حالتنيقي

  . مي بزنیم که بخاطر آن دست به ھر کارياج ندارين و آن، احتيد و توجه ايي، به تأین جھاني ایبه فکرھا

 یدييـــــــچ تأي است و به ھنيقيبعکِس حضور، که از جنِس . شه شک داردي و در فُرم است، ھمنقش چون در یمِن ذھن

  .، زنده ستیبه زندگ" و عم?" ناي ست و عی داند از جنس زندگیم. از ندارديرون، نياز جھان ب

  سرارت بما ز اَ یوا نما ِسرّ 

  ان ُزّنارھايم از ميتا بُبر

  .ميمان آوريز اي از اسرار خود را بر ما آشکار کن، تا ما نیشمه ا

  ).مان آوردني ایعنيدن، يا ُزّنار بريُزّنار گشودن . ُکفر است ُزّنار ع?متِ (

ما ھم از جنس . ل شودي تبدنيقيم و شکِ مان به ين ُزّنارھا را بُِبري از اَسرارت را به ما نشان بده که ما ایتو ِسر

    .ميحضور شو

   آسمانیچشم را بگشود سو

  اني حاجیکه اجابت کن دعا

  .اجابت کن را اني حاجیدعاا ي کرد که خداآسمان خود را رو به یشم ھاآن پارسا،  چ

   را ز باB ُخوَگرمیيجو زقرِ 

  مرَ  دَ یستتو ز باB بر گشودَ 

  .ی من گشودی را به سورزق یم و تو خود درھاي بجوآسمان را از یمن عادت کرده ام که روز

، به یبه زندگ ). اند نظر داشته باشدین جھاني ایدادھا که سبب ھاي تسلسِل رو نبود که بهیبا مِن ذھن. ، ذوق آسمان داشت که زاھدميگفت(

من . ی َدمی و برکت را به چھار ُبعِد من میيباي، خرد و عشق و زآنجان لحظه، از ي و ای کردآسمان تو مرا :خدا گفت

 درب را به باBاز . یاده ا عادت دیيرزق جون يرم و تو مرا به اي بگیعادت کرده ام از تو روز. ن را متوجه اميا

  . ) خواھمی خواھم از او میھر چه م(. یه اگشود من یرو

   نموده تو مکان از Bمکانیا

  اني کرده ع)٢( الّسماِء ِرْزقُکُمْ یفِ 

  . شمایدر آسمان است روز :ی و آشکارا فرمودیدار ساختي پدمکان را از Bمکان که یي خدایا

  !.ی، را به اثبات رساند" و آنچه به شما وعده داده شده، از آسمان است یزرو " : قرآن را ھم که گفتۀين آيا

 یجسم ما از Bمکانو فکر م، دائم ي ھستیکي یيکتاي یکه با فضاي در حال.دي آیم که مکان از Bمکان بوجود مينگونه آغاز کرديابتدا ھم ا(

  ). مين کیم و مقاومت نمي و ما ھم مشاھده گر آن ھستشود ین لحظه خلق ميا
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  بر َخوشن مناجات اَ يان ايدر م

  َکش ل آبيدا شد چو پيزود پ

  .دن گرفتي، باریسرشار از زندگ ،في لطی ابر،یناگھان، اَبر سعد و خوشش آن پارسا، ياين دعا و انيدر م

   .ان شدينما که آب باِر او کرده باشند، یليفمثل 

   :معلوم شد که

  . ! شودی، حضور، متصاعد و پخش میيُزھد، پارسا

  . دن گرفتي، بلکه از آسماِن درون زاھد، با ابراز عشق و لطافت، باری، نه از ابر معمولیبرکِت زندگ

  

 ٢٢ه يات ، آيالذار )١۵شماره (ه م، سوريقرآن کر  )٢(
 

َماِء ِرْزقُُكْم َوَما ُتوَعُدونَ  Mَوفِي الس. 
  

 .شود، فقط درآسمان استی شما و آنچه به شما وعده داده میروز
  

  .And in heaven is your Sustenance, as (also) that which ye are promised      ←        یسيترجمه انگل )٢(
  
  

  دن گرفتيھمچو آب از َمشک بار

  سکن گرفتدر َگو و در غارھا مَ 

 که آنجا بودند، با یکسان. آب، گودال ھا و غارھا را ُپر کرد. گرفت دنينکه َمشکِ آب وارونه شود، باران، باريمثل ا

  .  افت کردندين برکات را دريذھن و با جسم شان ا

  . شودیات، از انسان به حضور زنده شده، مرتعش و پخش ميمعلوم شد که آِب ح

  شک اشکھاد چون مَ يباریابر م

  شکھاان جمله گشاده مَ يحاج

ات را از ي جسم و جاِن شان را باز و آب حیک ھا دل، َمشۀ خدا، خانۀان، مشتاقاِن خانيحاج. دي باری اشک فرو مابرِ 

  .افت کردنديآن زاھد در

  .  ک انساِن زنده شده به حضور را به ما نشان داديموBنا امروز، مشخصاِت 

گر عارفان ي حضور را از موBنا، از دیاريل و زنده شدن به ھشي تبدیِ ات، چگونگيان، آب حيد مانند آن حاجيما با

 حضور زنده شوند و حوِل حضوِر دل خود بچرخند، دور یِ اري خواھند به ھشی که می کسانۀان، ھميحاج. ميافت کنيدر

  .ن آدم جمع شدنديا

  ب کارھايک جماعت زان عجاي

  ان ُزّنارھايدند از ميبریم

  .مان آوردنديب به او اي عجین کارھاي اۀ از حاضران از مشاھدیعده ا

  . ميت شده اي با ذھن ھم ھویم وليت ھستيي، امتداد خدایارياز جنِس ھش، یان، از جنس زندگيما انسان ھا، ما حاج
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  .  از شمایمثل بعض.  ھا را پاره کرده و دور انداختندیت شدگيکباره ھم ھويان، ي از آن حاجیبرخ

ب کارھا، ين عجايد، با ايري گی او را بکار مید، رھنمودھاي کنینندگان ھم که آثاِر موBنا را مطالعه مي از شما بیتعداد

  .دي اندازید و دور مي ُبری را میَکَمِر ُکفِر من ذھن

  اديزدن در اِ يقيگر را يقوم د

شاديز Mاَْعلَم ِبالر ُNن عجب َو  

 شان افزوده شد و خداوند بر راه راست دانا مانِ ي ان کاِر بزرگ،ياز عظمت ا ،ین شگفتي اۀز از مشاھديگر ني دیعده ا

   .تر است

 از یمانند بعض . رفتین و درصد حضورشان باB تر ميقيگر ي دی حضور زنده شدند، عده ایِ اري به ھشیپس، عده ا

   :دي رویش مي حضور، پیِ اري موBنا در زنده شدن به ھشیشما که در اثر آموزش ھا

  ". ت دانا تر است يم که او به ھدايما خودمان را بدست خدا بسپار" 

  :مين قوم نباشيدوارم از ايو ام

  را ترش و خاميگر ناپذيقوم د

   َتمM اْلک?م،یدرمَ ناقصان سَ 

 به تمسخر ی را درک نکرده، منکر شدند و حتین اسرار الھي ھا، این توانمندي بودند و ایر پنج حس جسميکه اس

  . دردناک ماندندی ترش و خام و ناقص، در مِن ذھنیبه صورت آدم ھا. گرفتند

  .  ستیناقِص ابد ،یدرمَ ناقصان سَ  بماند، بصورِت ین که در مِن ذھید کسي دانیھمانطور که م

  .ن قصه از دفتر دومي آخر.آخِر ک?م. َتمM اْلک?م

بخواھد غوره مانند، ُترش و خام، نپخته و نارس و "  واقعاین معنا اشاره دارد که اگر کسيد ھم به اي شا،َتمM اْلک?م

  . ميم انجام دھي توانی نمشي برای بماند، کاری، باقليتبد ۀدردمند، بدون تجرب

شاد: ت باB گفتيھمانطور که در ب Mاَْعلَم بِالر ُNَو .  

م يم، در تسلي ھستیاگر ھم اaن در مِن ذھن. مي باشیم که حداقل در سطح فکر و ذھن، معتقد واقعيري گیاد ميحاB، ما 

  .ت کندي، ما را ھدایم خدا، زندگي دھین لحظه، اجازه مي شدن با ایو مواز

  

  .، دانا تر است و به پرورشتي به ھدااو

*  

  


