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 ٢۵٨ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

 
 د؟ياز شکر چه آجز لطف و جز ح�وت خود 

  د؟يجز نور بخش کردن خود از قمر چه آ

  زد؟ي دلکش از گلستان چه خیھاجز رنگ

  د؟يجز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آ

  ؟یابي چه یجز طالع مبارک از مشتر

  د؟ي روشن از کان زر چه آیجز نقدھا

  آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟

  د؟ي اندر جگر چه آیوز آب زندگان

  ندي کو حسن آفریدن جمالياز د

  د؟ي نظر کن کاندر نظر چه آیکيبا3 

  ی و بت پرستی، مستیم و شور مستييما

  د؟يم از ما دگر چه آين سان که ما شدستيز

  زبر شویر و بيزی و مست تر شو، بیمست

  د؟يخبر شو، خود از خبر چه آیش و بي خویب

  ی، مردانه باش ساقی ز ماست باقیزيچ

  د؟ين مختصر چه آي ز،ی رواقیدرده م

   گلگونیھارون با جامهيم بيچون گل رو

  د؟يم مجنون، از خواب و خور چه آيمجنون شو

  رون مشو ز صورتين، تو بي شه ص�ح دیا

  د؟يبنما فرشتگان را تو کز بشر چه آ

  
  ۶٢۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 وانه نشديوانه که دياوست د

  د و در خانه نشدين َعَسس را ديا

  دانش من جوھر آمد نه َعَرض

  ست بھر ھر َغَرضي نیيان بھيا

  ِستاِن ِشکBرميْ کاِن قندم، نَ 

  خورمید و من ميرویھم زمن م

   است آنیمي و تعلیديعلم تقل
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  کز ُنفوِر ُمْسَتِمع دارد فغان

   استی دانه نه بھر روشنیچون پ

   استی َدنیايعلم دنھمچو طالب

  طالب علم است بھر عام و خاص

  ن عالم خ�صيابد ازينه که تا 

   ھر طرف سوراخ کردیموشھمچو 

  َبْرد: چونک نورش راند از در، گفت

   دشت و نورش ره نبودیچونک سو

  نمودی میھم در آن ظلمات جھد

  ش پر دھد َپرH ِخَرديگر خدا

   و چون مرغان پردیِبرَھد از موش

  ر خاکيد پر، بماند زيور نجو

  د از رفتن راه ِسماکيناام

   جان ُبودی که آن بیعلم گفتار

  داران ُبودي خریروعاشق 

  گرچه باشد وقت بحث علم، َزفت

  دارش نباشد ُمرد و رفتيچون خر

   است او مرای من خدایH مشتر

  )١(یکشد باL که Kََ اْشَتریم

   من جمال ُذواْلَج�لیخونبھا

   خود خورم کسب ح�لیخونبھا

  داران مفلس را بِِھلين خريا

  ک مشت ِگلي کند یداريچه خر

  را َمَخر، ِگل را مجوِگل مخور، ِگل 

  م زرْدرويزانک ِگل خوارست دا

   جوانیما باشيدل بخور تا دا

  ات چون ارغوان چھرهیاز تجل

  ن بخشش نه حد کار ماستيا رب اي

   را خود سزاستیلطف تو لطف خف

  ر از دست ما ما را بخريدست گ
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   ما مدرپرده را بر دار و پردهٔ 

  دين نفس پليباز خر ما را از

  ديستخوان ما رسکاردش تا ا

  ن بند سختيچارگان اياز چو ما ب

  تاج و تخت؟ی شه بید اي گشایک

   َودودین قفل گران را اين چنيا

   تواند جز که فضل تو گشود؟یک

  م سري تو گردانیما ز خود سو

  )٢(کتري از ما به ما نزدیچون تو

  م تستين دعا ھم بخشش و تعليا

  گرنه در ُگلَخن گلستان از چه ُرست؟

  ان خون و روده فھم و عقليدر م

  جز ز ِاکرام تو نتوان کرد نقل

  ن نور روانيه اياز دو پاره پ

  زند بر آسمانیموج نورش م

  پاره که زبان آمد ازوگوشتْ 

  �ب حکمت ھمچو جويرود سیم

   که نامش گوش ھاستی سوراخیسو

  ش ھوش ھاستوهيتا بباغ جان که م

  راه باغ جانھا شرع اوستشاه

   عالم فرع اوستین ھاباغ و بستا

   آنست آنی خوشاصل و سرچشمهٔ 

   خوان)٣( َتْحَتھا اLَْنھار یزود َتْجر

  

  
  ٧٧٩٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 جومرغ جانش موش شد سوراخ

ُجوايچون شن Hد از ُگربگان او َعر  

  د و قراريزان سبب جانش وطن د

  وارا موشين سوراخ دنياندر

   گرفتیين سوراخ َبّنايھم در
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   گرفتیيدرخور سوراخ دانا

  دي که مرورا در مزیيھاشهيپ

  ديد گزين سوراخ کار آيکاندر

  

*  

 
  : کنمیواِن شمِس موLنا شروع مياز د ٨۵٢غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س�م و احوالپرس

 
 

  ٢۵٨وان شمس، غزل شماره ي، دیمولو
 

 د؟يکر چه آجز لطف و جز ح�وت خود از شِ 

  د؟يمر چه آ کردن خود از قَ بخشجز نور 

  .دي آی می زندگیز ھم از سوي توجه ِمھر آمد، َشھدِ ي آی از ذاِت ِشکَر مینيريھمانطور که ش

  . ز به ھمه، از جمله به انسان استي و لطِف ِمھر آمینيري، شیپس ذاِت خدا، زندگ

، آرامش، یيبايپس اگر ذات خدا ز. مي از جنس خدا، ھستیاري ست، ما ھم از جنس ھشینيريھمانطور که ذاِت ِشکر ش

  .ن استز است، ذات ما ھم ھماي، توجه ِمھر آمیخوب

  : دھدیح ميدار شدن ما را توضياِن بيت دوم، در واقع جريموLنا در ب

ک روزه ي ماهِ ، ) شودیده نميد ی رود و با چشم معمولیبه محاق م سه روز یماه ط( شود یده نميھمانطور که ماه در محاق د

   : شود، ما ھمیده مي دیکيبصورت ھ�ل بار

  . ميي آیجھان من يت به ايي، بصورت خدایاري بصورت ھشـ

  .مي روین جھان، به محاق مي ایِ ت ھايت ھا و موقعي با جذِب ذھن شدن به وضعـ

 ما ، شودیده ميک روزه، ديکِ ماه ي کند و ھ�ِل باری ماه منعکس مید نور خود را روي ھمانطور که کم کم خورشـ

 و یاري کند، ھشیدار مي خواب ذھن ب که خودش خود را ازیزديلطف ا و زيپرھ مان و  درستیانتخاب ھاز بر اثر ين

  . شودیدار ميکِ ماه، درما ظاھر و بي ما، مانند آن ھ�ِل باریزديخرِد ا

د را منعکس يل به ماِه شب چھارده شده، با تمام قدرت نور خورشين ماه بزرگ تر و کامل تر، تبديآھسته آھسته، اـ  

  . کندیم

 به یگر، از مفھومي به فکر دیھر لحظه از فکر ذھن پنھان و م، اYن دري حضور ھستیاريما ھم که از جنس ھش

 مان جذب جسم ھا شده و به محاق درد یاريم، ھشي شویت ميم و با آن فکر، با آن مفھوم، ھم ھوي پری میگريمفھوم د

م يم، از جنس مفاھيستي نی جسمیاريم که از جنس ھشينکه متوجه شويم، اما بمحض اي شویده نميم، دي رویزا م

 یاري شود، روز به روز ھشی مدارتري حضور در ما روز به روز بیِ اريم، ھشي شویم، مانند ماه، کامل تر ميستين

  . مي شویم و بقول موLنا، مست تر مي کنیحضور را منعکس تر م
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  .ميدار بمانيم و بيدار شوي کنند که از خواب ذھن بیو البته دردھا به ما کمک م

  .   و مست تر شوی مست:دي گویموLنا در غزل م

. ل به ماِه شب چھارده گرددي شود تا باLخره تبدی رود، روز به روز مست تر می مليتبد که به سمت یھر انسان مست

 کنند، نور بخش نکند، ی که از آن نور استفاده می کسانۀرد و به ھميد نگيَقَمر، ماه شب چھارده، اگر نور را از خورش

   !. تواند انجام دھد؟ی میگري ندھد، چه کار مھم تر دپرتو

  .  شودی جذب ذھن است، از ذھن متولد نشود، عاطل و باطل میارياگر انسان که بصورت ھش

   :دي گویات مين ابينکه در ھميکما ا. دار شودين است که از ذھن بي انسان ایکاِر اصل

   گلگونیھارون با جامهيم بيچون گل رو

  د؟يآم مجنون، از خواب و خور چه يمجنون شو

  .ن خواب ذھن، خواب باورھا، باوِر دردھاستين خواب ھميا

 تواند ما را بِکَِشد و به محاق ببرد و کم کم یگر نميا ديم و دني شویوانه مي دیيايم، نسبت به خواب دني مجنون شویوقت

  .  شودی کند و خودش روشن میم که نور خدا را بطور کامل منعکس مي شویل به َقَمر ميتبد

  . شودی میاري کند، دل ما از جنس ھشی میدل ما تجلخدا در 

 ھمان ۀن ما بخش کننديزد و بنابراي ری ما در جھان می از دل ما به فکرھا و به عمل و به برخوردھایارين ھشيا

  .مي شوی میزديح�وت و لطف و ِمھِر ا

د و يي آن را تأیان درستي ادۀو ھمد ي گوی شود و موLنا می که گفته میزيچ"  سوال کند که اگر واقعایممکن است کس

  !. دارم؟ینقدر گرفتارينقدر غم و غصه دارم؟ چرا ايد کرده اند، درست و معتبر است، پس چرا من ايتأک

 شود و با ذھن که در آن مقوLت  ی ست، وارد ذھن می و آرامش و شادینيري که ذات اش شیارين علت که ھشيبه ا" 

  . مي شویجه، ِکِدر مي و در نتیکيت و يد، ھم ھو شونیبصورت مفھوم به ما ارائه م

 تواند از ما ی و نمیزدين نور و تابش ايم اي دھیشتر دست ميت مان را از بيم، شفافي تر شویھر چه ما کدر و ماد

  ". شود ی دِل ما میر ذھنيک تصويم، يت شده اي که با آن ھم ھویزيج آن چيعبور کند و بتدر

  :ت کنديد چند مطلب مھم را رعايدار شود، بايواب ذھن ب خواھد از خی که میحال، کس

فکرھا (. ديد و از فکرھا آگاھي داری جسمیاريد شد که ھشيد، متوجه خواھين لحظه اگر شما به خودتان توجه کني در اـ

  ). دھندی را به شما ارائه میروني بیاق�م فان

نکه در گذشته ي ایبرا. مي ھستی و ما از گذشته ناراضدي آی از گذشته مین وجود جسميت و اين ھوي از ایاديمقدار ز

ش آمد که ما از ي پیيت ھايم و آنھا به ما ندادند، وضعيت خواستي و احساس امنیت و زندگي ھویما از اق�م جھان

    .مي ھستیروخداد آنھا ناراض

  . ستیس تلخم که از جني داری حال از گذشته، یتين نارضايو بر اساس ام ي ھستیپس ما اYن ناراض

ن ينکه اي اید، برايش برويد پي توانید، نمي شروع کنی، از خصومت و تلخیتينارضااگر شما به سمت خدا رفتن را از 

   : رود، طبق قانون جذبی می تلخ ترتِ يوضعک جسم تلخ است و با ھر کوشش به سمت ين خصومت، ي، ایتينارضا
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  . رودی جنس مشابه خود می به سویزيھر چ

  . رودینس م جیجنس سو

   جنس چند کنم امتحانیجنس رود سو

   رودی خر می رود خر سوی شه میشه سو

.  شومیاري، از جنس ھشی، از جنس شادین است که من از جنس خدا، از جنس زندگيد کار اين لحظه کليپس در ا

   :دييشما ممکن است بگو

  .,,!  دھندین مسائل اجازه مي من دھھا مسئله دارم، مگر ا,,

  . ن درست استحرف تا

. ديجاد کني ھم که شده این لحظه بطور لحظه ايرش اتفاق ايق پذين حال را حداقل از طريد و ايد اُستاد شوي شما بایول

د و شرط و قبل از ين لحظه را بدون قير است، اگر اتفاق اين امکان پذيد و اي شویاريد از جنس ھشين لحظه بايا

  .ديقضاوت قبول کن

  . ديافتاده، بعد از اتفاق افتادن شما مطلع ھست" ن لحظه، قب�ي انکه اتفاقِ ي ایبرا

 یت را نميد، وضعير دھيين لحظه را تغيد اتفاق اي خواھیست که شما نمين ني آن این لحظه، معنيرش اتفاق ايپذ

  .  شودین لحظه برشما جاري در اید که خرد زندگيد، بلکه فقط اجازه دھير دھييد تغيخواھ

  .د بر قمر استين لحظه، مثل انعکاِس نوِر خورشي ای زندگ شدن ِخردیجار

  .ديجاد کنين لحظه اي در احاِل حضورک يد يپس، شما با

   :موLنا بارھا به ما گفته

  .  کندی حضور، به ما کمک میِ جاِد فضاي در ازيپرھ

   :دي گویادمان باشد ھمانطور که در غزل مي

   آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟

  .  تابدیشه ميد که آفتاب ھميم ديم، خواھين بروي َجوH زمیشه آفتاب تابان است، اگر به باLيپس ھم

  .  تابدی رسد که در شب، آفتاب نمیم و بنظر مين ما شب و روز داري زمی بر رویول

.  تابدیشه مي ھمیاريد که آفتاِب ھشي شوید، متوجه ميد و بصورت ناظر ذھن تان را نگاه کنيک لحظه عقب بِکِشيشما 

ان ين جريم، اي شویا به عمد مرتکب مي که به سھو و ی ما اشتباھاتیول.  نداردیليدِن ِمھرش به ما، تعطي بخشیخدا برا

  . مي کنیرا قطع م

. ميت باز کني ُشکر و رضایِ فضاک ين است که يم، ايم کاناِل دھِش خدا را باز نگه داري توانی که میي از راه ھایکي

 آن ی مادیازھايد و از نيده شوييد و از خواب ذھن زاي را شروع کنین معنويد تمري خواھین که شما من اYي ھمیعني

  . ديجاد کنيت اي ُشکر و رضایک فضايد، ي که داریيزھاي چید، براي برویيکتاي ی فضاید و به سويخ�ص شو

  : کندی، سوال میاما ب�فاصله من ذھن

  .,,د ُشکر کنم؟ ي چه بایبرا,, 
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، ی داری، پدر و مادر خوبی، پدر و مادر داری داری، دوستان خوبی، سالم ھستی، جوان ھستینکه زنده ھستي ایبرا" 

   ...، ی خوشگل داری، بچه ھای، ھمسر خوب دارید پول داري، شای، سواد داریعقل دار

  . ديد تجسم کنيباLخره آنچه را که دار

   :دي گوی دائم میمن ذھن

  .,,آنھا ُشکر کنم؟  یمن چه دارم که برا,, 

  .  ستی رفته دائم شکرگزار و راضیيکتاي یده شده و به فضايي که از ذھن زایادمان باشد، انساني

  .  ستیاز خودش راض" خدا دائما

ت ي ما باز باشد، قبول مسئولیزدي ایاري کند کانال دھش خدا، کانال ھشید به ما کمک مي که شایيگر از راه ھاي دیکي

  .ن لحظه ستيا مان در یاريھش

  . دين لحظه ھستي تان در ایاريشما مسئول نوع ھش

رفته و ين لحظه را پذيا اتفاق اي کنم ی میي درد دارم؟، حس جدایاري من داِر تلخ دارم؟، ھشیارين لحظه من ھشيا اي آـ

   حضور دارم؟یاريھش

  .ديمسئول شما ھست

  .  عادت دارد م�مت کندیمن ذھن. ستيگر ني دید، کسين لحظه شما ھستي با اتفاق ایمسئوِل آشت

   :دي گویم

  . ,,...سم، خواھرم، برادرم، ين روز انداخته؟، پدر، مادر، جامعه، رئي مرا به ای کنند؟، چه کسیچرا به من کمک نم,, 

   :دييد و بگويعقب بکش" شما شخصا

 من گشوده یارينده ام از ھشي آیزد و زندگي خین لحظه برمي من در ایارينھا از ھشي اۀمسئول اعمال خودم ھستم و ھم" ،، من شخصا

ن لحظه ي دارد که ایا ُپر از درد باشد، بستگي برکت یا بين اتفاق پر برکت يفتد، اي بیکساعت بعد، چه اتفاقينکه فردا، يخواھد شد، ا

 ی شوند و عصبانیکه مزاحمم مني اۀ ام را به بھانیاريت نوع ھشين لحظه مسئولي ست و من در ایاريست، از چه نوع ھشي من چیاريھش

  . ،،... اندازم، یگران نمي کنند، گردن دیام م

ن لحظه يشه در ايد، ھمي کنیگران را م�مت نمينه خودتان و نه د. ديري گی خودتان را بعھده میاريت ھشيشما مسئول

  .ديھست

  .مي بروی زندگیم و به سويم شروع کني خواھین لحظه مياز ا

  . ستید، موضوع حس نقِص مِن ذھنيري گیدر نظر م" ما که شما حتیگريمطلب د

 جھان یچ موقع کمبودھايرون است و ما ھيت با جھان بينکه دائم ھم ھوي ایبرا.  کندی دائم حس نقص میمن ذھن

  . مين کنيم تأمي توانیرون را نميب

   :ميبا خدا را ندار شدن یکي یستگيم، شاي عرضه ایم، بيستيسته نيم، شايريد که حقي گوی به ما میمن ذھن

  .,,... ن است، يي را نرفتم، سن ام پایف�ن کتاب را نخوانده ام، ف�ن نوار را گوش نکرده ام، آن سخنران,, 

  . دي ست، گوش ندھی من ذھنینھا بھانه ھايا
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د که يشود و متوجه يدار شويل کرد، بيد و به شما خود را تحميذاِت ما کامل است و اگر حس نقص شما را به جھان کش

  .ديستيکه ناقص نيد در حالي کند که ھر لحظه به جھان برویحس نقص شما را مجبور م

  .دي کنیت مير رعاي مسی و طین معنوياد آورتان خواھم شد که موقع شروع تمري را یمطالب" در طول غزل، مجددا

  :مي کنیشروع به رشد و گسترش مم، در چھار ُبعد يي آین جھان مي به اید که ما وقتي دانیقت را ھم مين حقيشما ا

  . کندین چھار ُبعد مي در ایيا آمدن شروع به شکوفايک بچه، از آغاز بدنيواضح ست که " ، کام�یجسمـ ُبعِد 

 تواند گسترش اش ی ما، مجانِ  و ُبعد یجانيھ او و ُبعد یذھن رسد، رشد ی خود می به اوج رشد جسمیست سالگيدر ب

  .را ادامه دھد

  .  کندیھر چھار گسترش سوءاستفاده م از یمن ذھن

م يدار شوي مان از خواب ذھن بی زندگۀي، در مراحل اولیند که قرار است ما در نقطه اي گویمتأسفانه به ما نگفتند و نم

مان ي مان شود، فکرھای و فکریکيزي رشد فۀ وارد ھر چھار ُبعِد مان، وارد پروسین برکت زندگيم و ايدار بمانيو ب

  .ندرا خ�ق ک

 قبل را ۀدي پوسیم، باورھاي کنید مي ما تقلیول. ردي نشأت گیزدي ایاريگاه ھشيد از پايت ھا بايآموختند که خ�قيبه ما ن

  .مي کنیگرفته و به خود اضافه م

  .  قرار گرفتهی من ذھنۀ ما مورد سوءاستفادیارين است که ھشيحاL صحبت بر ا

 ی نمیشتر، بھتر به ما شاديگر ھر چه بيم که حاL ديد بدانيده، باي رسیگ و چھل و پنج سالیاگر سن مان به چھل سالگ

  . استنوبت انداختندھد بلکه 

   :مييست که ھفتاد سال مان باشد و باز ھم بگوينطور نيا

  .,,شتر، بھتر يھر چه ب,, 

   :دييد بگوين به بعد، شما باياز ا.  ستین شعار من ذھنيا

  .ديندازي کرده، دور بیچيوائد را قن زيو ا ،، ھر چه کمتر، بھتر،، 

 ی ھا را می اعتدالی اYن زوائد و بی وقتیم، ولي شدیرا، درست است که ما ابتدا با اضافه کردن خوشحال ميز

  .مي شوی اُفتد و شادتر میت کاذب مان ھم مي از ھویم، قسمتيانداز

 یم، فضا در درون مان باز مي کنیف شان م و حذیچيق"  خودمان عمدایعني اُفتند، ین مان مي دروغی قسمت ھایوقت

 و یجانيھ، یفکر، یکيزيف زند و برکت را به چھار ُبعِد یرون مي بی ما، زندگیِ ِر باِز فکرھاي زین فضايشود و از ا

  .زدي ری ما میِ معنو

  ر کند که چه د فکي دھد باین برنامه گوش مي به ایم که اگر آدم پنجاه ساله، شصت ساله ايري گین را ھم در نظر ميا

 تواند اضافه کند، در حال و در ینکه نميج از ايدار نشود، بتدرينکار را نکند، بيندازد، اگر اي تواند بی را میيزھايچ

   : ِکَشدیت خود را در گذشته به رخ مردم مي رود و ھوی تواند خود را نشان دھد، به گذشته مینده نميآ

  . ,,... شاگرد اول بودم، ف�ن کاره بودم، ...,, 

  :ميري گین چند مطلب را در نظر ميا م،ي کنی را آغاز میيکتاي ی فضاین لحظه، رفتن به سوي ایوقت
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  زد؟ي دلکش از گلستان چه خیھاجز رنگ

  د؟ير چه آجز برگ و جز شکوفه از شاخ تَ 

  . مي آن ھستید، ما رويري را در نظر بگی زندگۀنيشما زم

از .  ست که مثل گلستان استیيکتاي ی فضای ست، روی زندگی که روميک فرم داريم، ينه داريش زميک پيما 

  !.د؟ي آیرون مي خوشگل چه بیگلستان جز گل ھا

  . َبردی که رنگ شان دل میيگل ھا

  . دي آیرون مي دلکش بیم، فقط رنگ ھايده ايي آن روی از گلستان خدا که ما رویاز گلستان زندگ

  م؟ي َتر ھستیورت، کنصيدر ا. ميک شاِخ َتر او ھستيحاL ما 

مقاومت در . مي کنیزه نمين لحظه ستي با ایعني.  کندی از ما عبور میم، برکت زندگي کنی موصلارانه حس ي ھشیوقت

 از ی شود ولیده نميي رویزي کند، از شاخ خشک چی کند، ما را شاخ خشک مین لحظه، ما را ِکدر ميمقابل اتفاق ا

  .دي آیموه بوجود يشاخ َتر برگ و شکوفه و م

  .ميپس ما شاخ َتر ھست

اما اگر حس . مي ھستی، ما جوانه و نھاِل تازه، شاخ َتِر زندگی زندگۀن و طرح و برنامين خدا، مطابق قوانيمطابق قوان

   :مي پرسیم، از خود مي و پوک، شاخ خشک شده ای آب و تھی بۀم که ترکي کنیم

  .،،ا نه؟ ي کنم، یت مدادھا مقاوميا من لحظه به لحظه درمقابل رويکه آ،، 

جه يدر نت. مي کنیدادھا مقاومت ميل است که در مقابل روين دليبه ا" م، حتماي شده ایده اياگر شاخ پژمرده و خشک. بله

  .ميزرد و لرزان شده ا. دي رویوه و شکوفه و برگ سبز نمياز ما م

  .ميستي ای لحظه، نمیدادھايوزه و مقاومت در برابر ريبا خواستن و خواستن و ست. مي کنیپس مقاومت نم

 و یت واقعي و امنی و خوشبختیشاد.  دھدی نمی دھد اما زندگی�ت و راحتيبه ما تسھ" ، ممکن است موقتایجھان ماد

  .  را دھدیِل زندگياص

، از جنس ید شما از جنس زندگي تواند به شما بگوی نمیچ مقدار پوليھ. ف کندي تواند ما را توصی نمیجھان ماد

   .ديت ھستييخدا

  :ديد و بپرسيشما اگر از پول تان بخواھ

  .دي مانیجه دلتنگ و محزون مير کند و در نتير و تفسيچ موقع نخواھد توانست شما را تعبي ھ ھستم؟ ،،ی،، من ک 

   َثمر، افسرده و ُخشک شده؟ی موظف است خود را نگاه کند، که چرا دل مرده و بیھر کس

ن است که شما را بصورت ي اش ای خواھد و تمام سعیم و آرام مينعطف و م� شما را بصورت شاخ َتر، میزندگ

  . ل تان کنديد، تبديستيشاخ َتر، شاداب و ُپر طراوت نگه دارد و اگر ن

   کند؟یزه مي ستی کند؟ کی مقاومت میک

  .  مایمِن ذھن

  .مي آن ھستیينکه در حال شناساي ایزه و مقاومت کند براي تواند ستیگر نميحاL د
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  ؟یابي چه یجز طالع مبارک از مشتر

  د؟ي روشن از کان زر چه آیجز نقدھا

  .  داردیتي، خدا، چه خاصی کند که زندگیموLنا دائم تکرار م

، ی مان فنا شود، مشتریم مِن ذھنيم برکتش را از ما عبور دھد، اجازه دھيم، اجازه دھيارانه به او آگاه شوياگر ھش

  .سعِد اکبر است

  . کندیل استفاده مينا از تمثنجا موLيدر ا

  . سعد اکبر مبارک استیمشتر.  دھدیش رخ ميد، اتفاقات خوب براياي به طالع اش بی مشتری اگر کس:دي گویم

د و دائم نگاه تان به ي کنید و بصورت ناظر به جھان نگاه ميانده اي خودتان را از ذھن زایاريپس اگر شما بعنوان ھش

ا اتفاقات بد ي کند، آی از شما عبور می زندگۀد و روح و عصاريائم به ذاِت خودتان ھستن لحظه قي ست و در ایزندگ

   شود؟ ی شما گشوده نمی به رویکِ زندگي نۀا چھري دھد؟  آی شما رخ میبرا

   :ديممکن است بپرس

  .م؟ ،،يم؟، خواھان دعا ھستيري گینقدر فال مي،، پس چرا ا

  .  شودیرد و دائمي و اتصال صورت گیشين خويارتباط ، ان وصل و يم اي دھینکه اجازه نمي ایبرا

  . ميدار نگه داريدار کند و بي ما را از خواب ذھن بیم زندگي دھیما اجازه نم

م، محال است يدار ھم بمانيم، بيدار شدن از خواب ذھن است، عمل کني که بین منظور زندگين و مھمترياگر ما به اول

  . ميري شود فال بگینده مان چه ميم آينکه بداني ایست برايLزم ن. دفتيمان بيکه اتفاق نامساعد برا

  .  کنندیا استخاره ميرند و ي گی ازدواج با ھم، فال میدو نفر برا" بعضا

 کنند، ھر دو برکت یر مي سیيکتاي ی اند، ھر دو در فضایک از جنس زندگي که ھر یار به زندگيا دو نفر ھشيآ

ن ي ایا برايآ و وصلت کنند، Lزم است استخاره کنند؟ ی خواھند با ھم ھمکاریرند و م آوین جھان مي را به ایزندگ

  فتد؟ي شود اتفاق بد بیدو نفر از جنِس خدا، م

  . افتدی می من ذھنۀلياتفاقات بد بوس ". نه" 

 برکت یر دو جلونکه ھي ای رخ خواھد داد، برایادي دردمند بخواھند با ھم ازدواج کنند، اتفاقات بد زیاگر دو من ذھن

  . کنندی خود را بنا می دار و سلطه و کنترل و ترس، زندگمن ی را گرفته اند و بر اساِس فکرھایزندگ

  .  خواھدیطالع مبارک م!.  شودی، محکم نمی و خانواده این زندگي چنۀمعلوم است که شالود

  .  برویيکتاي یاز ذھن حرکت کن، به فضا

  . خواھدی مصبر

   د؟يز کان زر چه آ روشن ایجز نقدھا

د، سکه يد سکه بزني خواھید، ميشاه مملکت خودتان ھم ھست.  ستیيکتاي ید و آن فضاي خالص داریشما معدن ط�

ن جھان بنام خودتان ي ست که شما در ایيزھاي خالص ھمان چی ط�ین سکه ھايد داشت، اي خالص خواھی ط�یھا

  . زدي رین برکت به آنھا مي ایلص الھنکه از کان زر خاي اید، برايني آفرید، مي زنیم
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  . زه و معتبر ھستنديبا و روشن و پاکيد زيني آفرید، مي کنید، اقدام مي دھید، طرح مي کنین آنچه را که خلق ميبنابرا

  روشن به چه؟ 

  . ديني آفری که میش و ساماني ھا، آسایيبايروشن به ھمان طالع، برکت ھا، ز

  .ميني آفری دردمند ممنِ  من و با گاهِ ي ست که که از پایعکس حالت

  .  ستی تقلبی شود، سکه ھایده مي آفردرد و با منآنچه که با 

  .  شودی می قاطیزدي خالص ایِ  با ط�ی، درِد من ذھنیاِژ من ذھنيد، آلي مقاومت کنن لحظهيانکه شما در مقابل يھم

ک مان يزيرامش به چھار ُبعدمان از جمله به ف و آیم، برکت و شادي ھستی موازیِن زندگيکه با روح و قوانيتا زمان

  . زدي ریم

م و تمام ي که نگران ھستینش در حالتي در ذرات وجود مان مرتعش است، با آفری شادن لحظهيا که ینش در حالتيآفر

  . ر فشار و اضطراب است، فرق دارديذرات وجود مان ز

نده ي در آیگريت ديستاده ام، وضعيو در مقابل آن ان لحظه ست که من متنفر از آن ھستم يت اياضطراب بخاطر وضع

ر يز. ن شکاف، عجله دارميع اي بستن سریت شکاف وجود دارد و من برايت و آن وضعين وضعين ايوجود دارد که ب

  ن حالت درست است؟يا اياما آ. رمي گیفشار قرار م

   :د توجه کنميبا

  .  از درد است؟ ،،یاژي و چه مقدار آن آلیي سکه ھا ط�ني زنم، چه مقدار از اینم، سکه مي آفریاYن که م،، 

  .  مسئول خودش استیھر کس

  .د مگر خودتاني آی کمک به شما نمیچکس برايباشد، ھ کمک گرفتن یبراگر ي دید منتظر کسيـــــــچکس نبايھ

 یالھ از کان زر. دميفرش آمده، من خودم آن آي من پی برایم که ھر مسئله اي کنیگران، اYن قبول مي م�مِت دیبجا

  .از طالع و گنِج خدا، استفاده نکرده ام

  .,,نھمه درد دارم ي ای مرا به حضور زنده نکردند که اYن در پنجاه سالگیچرا پدر و مادر من در ده سالگ,,  :دييشما نگو

ا ما يآ :ه اند شک کردیليخ" اص�. مي کنی نمیده آل زندگي که ھست، ھست و ما در جھان ای ھر نقطه ایھر کس

   ؟ن خواھد ُبردي ما را از بیا درد و حماقت من ذھني، !؟مي بمانیم باقي توانیبعنوان انسان م

  ن خواھد ُبرد؟ يش، از بيزه ھاي و دردھا و ستیک من ذھنيا انسان خودش خود را در اثر تحريآ

  ا امکان نجات وجود دارد؟ي

   :دي ممکن است بگویکيحال، 

  . ،،ن شعرھا را گفته انديل است که موLنا و امثال او اين دلي ھمبه دوارم وي،، من ام

  .      را آدم ھا با ھم در جنگ اندي زمي داریادي کار زیم، ولي کنین برنامه را گذاشته و دنبال ميل اين دليما ھم به ھم

  !.آدم ھا چگونه با ھم در جنگ اند؟

ن ي مھم است، ایليم و خي توجه کنیليد به آن خي، بایيتاکي ی سفر به فضای براین معنوي که در تمریگريمطلب د

  .مي ببری خود در جمِع بزرگتر است، پی، که فنای مِن ذھنیگر از ترفند ھاي دیکياست که به 



   2014Jul    514# Program 16                        ٤٤٤٤١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

13 

 

نکه ي ای قشنگ و ستوده ست، برایلي بزرگتر شود، ظاھِر آن خیک من ذھنين است که جزو ي ای من ذھنی آرزویعني

   :دي گویم

     .,,ع، فنا شدم من در جم,, 

  .  شودی میکي ھمان سنخ، ی، با آدم ھایک باور دستجمعي، در یدئولوژيک ايفرد در 

   ". نه " ی شده، ولید که فاني آیبنظر م" ظاھرا.   کند که خودش را در جمع ذوب کردهیسپس فکر م

  .  کنندی درست می بزرگ جمعیک من ذھني شوند و ی جمع می ذھنیمن ھا

  . ستیت مِن ذھنين موفقي بزرگتری جمعیمن ذھن

  .  کندی زند وبه آن ھم افتخار می می وحشتناکی، دست به انجام کارھای جمعینکه من ذھني ایبرا

، ی از جوھر و روِح زندگیي و غفلت و جھل و جدایت شدگي افتند و بر اساس ھم ھویدو گروه بزرگ به جان ھم م

  .!. کنندی آورند افتخار ھم میر م که بایي ھایراني ُکشند و به ویگر را ميھمد

 ی نمیچ اشکالي کند، ھینکار را مي بردند اما چون جمع ای گرفتند و زندان ھم می کرد، او را مینکار را مي افرداگر 

  .!. کنندیھم م افتخارنند و يب

  .ستي نیيکتاي ی، حرکت از ذھن و رفتن به فضای جمعیِ  در من ذھنی فردیِ د که ذوب شدن من ذھنيني بیم

   :ست که فرد فکر کندينصورت نيبه ا

  . ستيدا کرده که خودش ھم متوجه ني پیک مِن بزرگ موذي". نه " ، ,, شدم من ی بمن,, 

ت ي تواند دنباله رو جمع و ھم ھوی خود کار کند، نمیرو" د فرداي بای ست، ھر کسیتيار قابل اھمين ھم موضوِع بسيا

   :نکهيبا آنھا باشد، در توھم ا

  .,,س جمع ھستم ي در سرومن,, 

 ی میکي یيکتاي ی شدند، در فضا منیب انسان ھا یوقت.  خودش کار کندید روي، با"، فردا" شخصایھر کس ". نه" 

  .شوند

ر نشان ي تزویکوچک و فروتن و ب"  خود را ظاھرامنِ وست و ي بزرگ پی ذھنیھامن به  شود یرون نميدر جھان ب

   :داد و تصور کرد که

  ..!,, زنده شدم یيکتاي یضامن به ف,, 

  آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟

  د؟ي اندر جگر چه آیوز آب زندگان

  . شودیل به لعل مين، سنگ تبدي زمیم معتقد بودند که بر اثر تابِش آفتاب و بر اثر فشارھايقد

جاد يدن و درد ايرا ما به درد کشيسخت است ز" مسلما. ميا و به دردھا کنار بگذاريادمان را به دنيز قرار است اعتيما ن

ن ترک يم و ايزھا عادت کرده اي ماندگار از چیم، ما به طلِب زندگي از اصِل خود معتاد شده ایيکردن و به حس جدا

  . اد سخت استياعت

   :ن صحبت ھا ابتدا تعجب کننديدن اي با شنیممکن است که عده ا
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 و قدرت و ط� و جواھر خود یک و مقام و خوشگليزي داشتن ھا را دادن، به پول و ف داشتن، ُپزیعني ید؟ زندگي گوین بابا چه ميا,, 

  . ,,...دن، خود را مطرح کردن و  يبال

  .  وجود داردمنن داشتن ھا يدر ا ". نه" 

  . ن نکني معی مادی ابزارھاۀليخودت را بوس.  َزَبر شویر و بي زیب : بعد خواھد گفتیموLنا کم

  لعل را چه بخشد؟آن آفتاب تابان مر 

  د؟ي اندر جگر چه آیوز آب زندگان

ن، به لعل ي زمیه ھايم که در اثر فشار Lي ھستی تابد و ما مثل سنگیم"  دائمای شود که آفتاب زندگیپس معلوم م

  . مي شویل ميشفاف تبد

م و يت نخواھي آن ھوی گذرایت ھايرون و وضعي، اگر از جھان ب)ز درد دارديپرھ(م يز کنيم، پرھياگر صبر کن

  .مي شویل مي شفاف تبدیم، به لعليرير را بپذين مسي ای ھایم و سختيندازيمان را بيدردھا

 از دستش را ینکه قسمتيت است، مثل ايش ھم ھوينداز، چون با دردھايت را بيم دردھايي بگویک من ذھنياما اگر به 

  . ُبرندیم

د، يي نگویزيد و چي ساکت باشیقه ايد، پنج دقي واکنش نشان دھد وينکه بپري کند، قبل از این مي به شما توھیاگر کس

 تواند به جوھر شما که کامل ینم. ن کنديت شما توھيي تواند به حضور و خدای نمی کسی شود ولی کوچک میمن ذھن

  .  ی کنند، به مِن ذھنین مي شود، به چه توھیت و حضور شما که کوچک نميين کند، خداياست، توھ

   :ديشما دقت کن

، یي ابتدا، عدم پاسخ گویول.  شودین فضا گشوده مينکه اي اید، برايد به آنھا جواب دھيل نداريگر مي دیپس از مدت

  . ، سخت استیعدم واکنِش منف

 نشان یک روز صبرکند و واکنش منفيست، ي که مورد پسندش نیا اتفاقين يک توھي در مقابل یمن مطمئنم، اگر کس

  .  کند که خردمندانه ستیافت مي دریگري دیخک روز پاسيندھد، پس از 

  .دي آی از آن در نمیچي توام با درد است و ھی اول، واکنش من ذھنۀقيدر آن ده دق

 ھمان ِمھر و لطِف یعني تابد، یم" ن آفتاب دائمايجالب است که ا.  سازدی ھا شما را می و سختیپس آفتاب زندگ

رون بِکَِشد و ما ھم با او ي خواھد شما از ذھن بیدر کار است و م" ئمادا.  تابدی چه آشکارا و چه در خفا میزديا

  . مي کنی میھمکار

 یازھاي و نیم کارش را بکند و با عقل من ذھنين است که ما اجازه دھي ای با زندگین ھمکاريبزرگتر" واقعا

  .ز قوت جان ماستيپرھ. ميز کنيپرھ. مي مبارزه نکنی آن، با زندگیمصنوع

  ن يقيدوا آمد احتما اصل 

  .نياحتما کن قوت جانت بب

 تواند خود ی دارد و خودش میيباي و شکیدارين جانت قوت پايز کن و ببيز اصِل دواست، پرھيپرھ .زي پرھیعنياحتما 

  :دي گویم.  آزاد کندیرا از بنِد ذھن

  د؟ي آی در جگر تو چه میاز آب زندگ
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  .دل با جگر فرق دارد. ز فرم ما باشد شود، جگر، ممکن است رمی دل ما از جنس خدا میوقت

  . ید؟ برکت و س�متي آید مي در جگرمان، چه پد، کندی خدا در دل ما تجلیوقت

  . زدي ری میمني و ای ما، صلح و س�متیت ھاي ما، به ُفرم ما، به تن و به فکر و به عمل و به وضعدلِ از 

  . تابدی م"ا آفتاب دائم،نکهي ایبرا

  نديسن آفر کو حُ یدن جمالياز د

  د؟ي نظر کن کاندر نظر چه آیکيبا3 

 را ی و جمالیيبايم، زي شوی می از جنس زندگیم، وقتي شوی زنده میاريم و به ھشيري می می نسبت به من ذھنیوقت

  . ندي آفریُحسن و نشاط و لطافت م" ن جمال خداست که دائمايم، ايني بیم

  م؟يني بی مین جمال را کيا

ک ُبعد ي کند، بلکه ی مان کار میم و ُبعد ذھنيمان آگاھيم، نه تنھا از حس ھاي مانیدار مي و بمي شویدار مي بیوقت

نکه خدا آگاه به حضور خود است و دائم يم، مثل ايآگاه به حضور خود ھست. مي و حضور، ناظر بر جھان ھم داریمعنو

  .ندي آفری میيبايز

  د؟ي آین در نظرت چه ميک بار نگاه کن، ببي

  . ميني آفری میيبايد؟ ما ھم زي آی و در نظر ما چه مدر نگاه

 در ی زندگی و شھوِت خواستن و جستجوی شدگتي و ھم ھویيو جداگاه درد ينکه از پاي ایم برايدي آفریتا بحال زشت

  . ميدي آفریتي و نارضایگاه ناُشکرياز پا. ميديزھا آفريچ

 حضور یاريھش.  درست کنیاري ھشۀيک سرماي. رست کن رضا دۀيک سرماير و ين لحظه را بپذيندفعه، اتفاق ايا

 ما، یِ ر فکرھاي زیفضا. ميمان را باز کنيِر فکرھاي زین است که اول فضايکار ما ا" اص�. ه کنيدرست کن و سرما

  .  ستیيکتاي یِ فضا

  .ميني بیسطِح اتفاقات را م. مي ما به سطح آمده ایول

اما . ندي آفریموج م. دي آیباد م. ردي قرار گیرات َجوييمعرض تغ تواند در یم که سطح اش مي ھستیيايمثل در

  .ا آرام استين تر، درييست متر پايدو

  . سطح شما ھم ممکن است مغشوش باشد اما دل شما آرام است

سطح شما مغموم اما دل شما .  عمِق شما آرام استید وليد، فوت کرده، در سطح آشفته اي را که دوست داشته ایکس

  . تآرام اس

د در ينيد ببينکار را بکنيکبار ايشما . ندي آفری میيبايشه زينظر و توجه زنده، ھم. نظر از جنس توجه زنده ست

  د؟ ي آینظرتان چه م

  .ندي آفری میيبايشه زيد که نظر زنده، ھميد و بدانيريد، دنبال آن را بگي آن را تجربه کردیت ھايکبار که برکات و مزي

ار يارانه در اختي ست، ھشی خام که زندگۀن ماديد که ايار اجازه دھيرت حضور ناظر و ھشن لحظه بصوي اگر ایعني

  .بايک است و زين. دينيآفريد بي توانی خام، منبع امکانات است، ھر چه دل تان بخواھد مۀين مايرد، ايتان قرار گ
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  ی و بت پرستی، مستیم و شور مستييما

  د؟يم از ما دگر چه آين سان که ما شدستيز

  :دي گوی میت بعديب. مياز اول مست بود" اص�. مي شده ایزديما مسِت شراب ا

  . و مست تر شویمست

خدا عاشق خودش است، ذات ما عاشق خودش است، ذات ما با . ميت بوديينکه از جنس خداي ایم، براياز اول مست بود

  !.ی و خداپرستیمست ۀساسات زنده کننداِن احيم و غلييم، مائيده شده ايين از ذھن زاي ست، بنابرایکيذات خدا 

  .مي کنی را رھا نمیم، اتحاد با زندگي داری برنمی زندگیگر چشمان مان را از رويما د. ستيرون ني در جھاِن بیزندگ

   .ميدا کرده ايدار شده، عمق پيده شده، بيينکه از ذھن زاي ایبرا

  .دا کني پیشتري عمق بیعني  و مست تر شو،یمست

  م؟ ي کنیدا مي پیشتريعمق بم که يھم فیاز کجا م

  .مي دھیدادھا واکنش نشان نميگر به روياز آنجا که د

 را به ما ی و برکات واقعی تواند خوشبختیم که جھان نمي کنیم و حس مي شوی میشتر از جنس زندگيروز به روز ب

  .   نشان آن واکنِش کمتر است.  شودیشترمين عمق بيج ايبدھد و بتدر

 یک و بيروِن ما، نيج اتفاقات جھاِن بي شود، بتدریمان جاريت ھاين برکت به اعمال و به وضعيم که ايدھاگر اجازه 

  . مي مانی میيکتاي ۀ ِکَشند، در خانیرون نمي کنند و به جھاِن بیک نمي شوند، ما را تحریدرد م

  . مي کنیم و به جھان ھم نگاه مينکه پا در جھان داريضمن ا

   : دھدیح ميت اول ھم توضيدر ب

  .!.نديآفري تواند انجام دھد و بیم، فرشته ھم نمينيآفريم بي توانی که میم، اثريم در جھان انجام دھي توانی که ما میکار

  .دي آین جھان، از دست ما انسان ھا برمينش در ايکار و آفر

   :دي گوین ميبه شاه ص�ح الد

  !. دست بشر چه ساخته ستا و به فرشتگان نشان بده که ازيرون نيتو از جھان ب

  ." جھان ۀل ھميتبد" 

 ھستند که از یه و انرژيوانات، انسان ھا، خواھاِن آن روح و جوھر و کارماي موجودات جھان، جمادات، نباتات، حۀھم

  . شودیما فاش و آشکار و ساطع م

 ین جھان منعکس ميه به ا ھستند که ما مانند ماه شب چھاردی و برکاتیازمند به عشق و زندگيز ني فرشتگان نیحت

  . ميکن

ر از يغ.  شودی طپد و تشعشع آن منتشر و پراکنده مین عشق در ما ميم و ھر لحظه، ضربان اي ھستیکي یما با زندگ

  !.  ساخته ست؟یگر چه کاري، از دست ما دن کاريا

  ".چ ي، ھکار نيار از يغ" 

  !. از ما ساخته ست؟یگريم، چه کار دياورين جھان بي به الحظه به لحظه را ینکه برکت زندگير از ايغ
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  .مين کار ساخته شده اي ھمیبرا" اص�

 یِ م، رويمان شوينه ھاي دردھا و رنجش ھا و کدورت ھا و کیم و در آن زندانيم که به ذھن برويامده اين جھان نيما به ا

 مِن ۀر سلطي که در خواب ذھن و زین کارھا زمانيا... م که من بھتر از تو ھستم، ي ثابت کنیکيم، به ي را کم کنیکي

  .ميدار شوين خواب بيد از ايبا. ردي گیم، صورت مي ھستیذھن

  زبر شویر و بيزی و مست تر شو، بیمست

  د؟يخبر شو، خود از خبر چه آیش و بي خویب

   :دي کنید، به خودتان اعتماد مي ھستیي، شراِب خداید که مست شراِب رّب النوعي شویشما مظمئن م

 ی و مستین سرخوشي و آرامش است و ایل من به سرمستيم.  را دارمیل شاديقوه و پتانس. نده اميند و خوش آيک و خوش آيمن طالِع ن،، 

  . دھد ،،یدر من خود را نشان م

   :مي کنی بد و ناقص، منحرف و منفیم و فکرھاين را نگاه کنييم و پايد زحمت بکشيما چقدر با

  . ,,...ن کرده، يد گفته، توھ در گذشته به من بیف�ن,, 

  .  ستی و آرامش و عشق و شوِر زندگی ما به شادیعيش طبيل و گرايتما

 ما یاما حالت مست!. مي دھیاد گرفته و انجام ميدن را يھوده زحمت کشين بيم و ايد زحمت بِکِشي افسرده شدن بایما برا

  .  ستیعيطب

م که دو يبارھا گفته ا. ميادتر کنين لحظه زيعمق مان را در ا. ميشتر مست شوين است که بي و مھم ما ایپس کار اصل

  .  ميما ھم از ھمان جنس ھست. ت اوستيت و ابدي نھایت خدا، بيخاص

 و رھا، ی و حاضر و موثر، جان دار و جاریشه حَ ي ھمین لحظه به زندگيد اي شما بایعنيت، يابدم يي گوی میوقت

 ی، به حضور در لحظه، زنده می زمانیت، به بين حال که به ابدي و در عدي شوزندهگشوده و سرزنده و نامحدود، 

  .ت استي نھاید که عمق تان بيد، متوجه شوي جاودانه این زندگيد که از ھميد، متوجه شويشو

   :ديي گوی دھد، شما به خود می در اطراف تان رخ می ست که ھر اتفاقیت، موقعي نھایعمق ب

ن يم و ايايرون نيت بي نھایت و به عمِق بي و زنده شدن به ابدیوستن به زندگين است که از حِس پيم من ا و مھیت اصلي،، کار و مسئول

  .رون منتقل کنم ،،ي را مثل ماِه شِب  چھارده، منعکس کنم، مثل موLنا، به بیزدي و برکت این انرژي، ای و حس سرزندگیفراخ

د، يني بیک کلمه از م�مت و مذمت و سرزنِش مغول نمينا شما در اشعار موL.  مغول در زمان موLنا رخ دادۀحمل

  .  ستیزدي اشعار، انعکاس لطف و برکت اۀھم

  !.د؟ي توانست و بلد نبود در رابطه با مغول ھا شعر بسرایا موLنا نميآ

  چرا؟. ستي موLنا از مغول نیت از سروده ھايک بياما 

زه و ياگر انسان با ست. دي آید مي انسان پدیعشق و از شور مست جھان فقط از ی دانست که آبادانینکه مي ایبرا

ن برکت به جھان ي ایري بخش و سرازیم کدر شود، جلويرش و عدم تسلي لحظه، عدم پذیدادھايمقاومت در مقابل رو

  . شودیرون گرفته ميب

اورند و ين جھان بيرا به ا ین انرژي از مردم به حضور برسند و ایادين است که تعداد زيت، ايتنھا راه نجاِت بشر

  .دردھا را شفا دھند
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. !مي ُکشیم و پنج نفر را مي روی ُکشد، ما مید چھار نفر را مي آینجا مي به ایکي. مي کنیجاد مي ایشتري ما درد بیول

   ...ند وي آیم، آنھا باز ھم مي ُکشیم و پنجاه نفر از آنھا را مي روی ُکشند، ما میند، ده نفر را مي آیآنھا م

  . ستین کاِر مِن ذھنيا...  کنند، ی میم، آنھا ت�في کنی میما بد.  کنندی میند و بدي آیم، آنھا ھم مي کنی میما بد

   :دي گویموLنا م

  .خون به خون شستن، محال است و محال

  .دين ببري بد را از بید انرژي توانی بد، نمیجاد انرژي شما با ایعني

 یدا مي پدر و مادر نه خودشان شفا پۀزيبا ست. ن صورت استيدرخانواده ھم به ھم.  کندیدا نميجاد درد، درد شفا پيبا ا

  . آرام و س�مت و شاد پرورش دھندیطي توانند در محیکنند و نه بچه ھا را م

 خوب و ُپر برکت به ی زنده شدن به حضور، انرژیم و حداقل گھگاھين تسلي با تمراياز زنده شدن به حضور و 

  .مي کنیق خانواده ميَسم تزر"  گذارد، وگرنه دائمای بچه ھا اثر میزد و روي ریخانواده م

  .اُ ، اَ  یِ  ِاعراب، صدایعني زبرر و يز. مي شویمزبر یر و بيزی، بمي شویممست تر پس، ما 

ر و ي بدون زی عربۀک کلمي" مث�. ميم بخواني توانیر و ِزَبر، نداشته باشد، نمي زیعني مشکل را اگر ِاعراب، ۀک کلمي

  .ميم بخواني توانیم، نميده ايھم ند" زبر را که قب�

  . دي آیشه و به کلمه در نمي به ُفرم و به اندیزندگ.  شود خواندی را نمیزندگ. نطور استي ھم ھمیزندگ

  . مي ھستیما ھم از جنس زندگ.  کردیزندگ دي را بایزندگ

  . مينکار را کرده اي ما ایگذاشت ولنکه بر آن ِاعراب يد زنده بود، نه اي بایبه زندگ

  م؟ير و زبر گذاشته اي را ِاعراب، زیچگونه زندگ

  ". م ي شویت مي ھم ھوی که با نقشیموقع" 

  د باشد؟ين زن چگونه بايا. د من زن ھستمي گوی شود و میت ميت خود ھم ھوي، با جنسید که زنيفرض کن

   : دھدی از زن بودن ارائه میفيف و توصيجامعه تعر

  . ,,...شتر باشد بھتر است، يش بي، تعداِد بچه ھابچه دار شودد در ف�ن سن ازدواج کند، در ف�ن سن يزن با ,,

  . شودی ازدواج نکند و بچه دار نشود؟، بدبخت میحاL، اگر زن

   :ديي گوی شما می، وقتیت شدگين ھم ھوي طبق ا.بله

  .!.         دين کرده اييِف خودتان را تعي، تکل,,ر نباشد، بدبخت است نطويستم، زن ھستم، زن ھم اگر اي حضور نیاريمن ھش,, 

   :ديي گویشما نم

 تواند ی تواند ازدواج نکند، می میزن. ستي در آنھا نی مفھوم ھستند، زندگیر و ِزَبريتمام آن مشخصاِت ز.  ناظر ھستم ،،یاري،، من ھش

 حضور ھستم و به ذات و جوھر و اصِل یاريد من انسان و از جنس ھشي بگو کند، بشرط آنکهی ھم خوشبخت زندگیليبچه دار نشود، خ

  . آورم، ھر چند زن ھستم ،،ی را به جھان میِ زدي ناب و زLل و خالِص ایخودم زنده شدم و بر جھان اثر گذارم، انرژ

   : داردی که جامعه به او داده، داستانیتي ھویمرد ھم برا

  .,, ...د يد قد بلند باشد، باي درآورد، مرد بایاديد پول زيشد، مرد با باید قويمن مرد ھستم، مرد با,, 

   :ف کنديت تعري خودش را بصورت ملی و مفھومی مادی با ابزارھایکس
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گفتارھا، د متفاوت باشد، با آن نقش ھا، با آن رفتارھا، با آن ي بایيکاي با امریراني باشد، ا ...دي باشد، با ...دي بایرانيا.  ھستمیرانيمن ا,, 

  .,, ...د يت باشد، بايبا آن باورھا ھم ھو

با طرز " ن، مث�يک دي از ی مربوط به قسمتیِ  باورھا و رفتارھایک سري ۀلي شود که ما خودمان را بوسیا ميآ

  !.م؟يم و بعد به جنگ ھم بروي کنند، کافر بدانی را که مثل ما عبادت نمیيم و آدم ھاين کنيف و معيعبادت، تعر

  . ستيف و قابل خواندن نين و قابل تعريُ  قابل َتعیاريکه ھشيدر حال. مير و ِزَبر گذاشته اي، زیاري ھشیما رو

 ...، طرز نماز خواندن، طرز روزه گرفتن، یفاِت مراسم مذھبيباور، طرز رفتار، طرز عبادت، تشر و ذھن ۀليما بوس

  .مير و ِزَبر گذاشته اي زیاريبر ھش

  ...ک نوع، ي ی خواند، سنیک نوع نماز ميعه يرد، شي گیک نوع روزه ميرد، مسلمان ي گیک نوع روزه مي یھودي

  .درست شده اند" نھا َعَرض است، مفھوم است، بعداي اۀھم

  .  مانندین َعَرض ھا، نميک از ايچيھ. ت ماستيي که مھم و مقدس است، خدایزيآن چ

ات ي به آن باقی ماند، در اصط�ِح مذھبی که میزيآن چ رود، ین مي شود و ھمه از بی می جسم و ذھِن ما مت�شیوقت

  . ميچقدر از جنس خدا شده ا. زان حضور ماستيم یعني. ندي گویو صالحات م

  ".د يده اي رسید، شما بمنظور زندگي شدی و فضاداریت و فراخي نھاید، اگر از جنس بياگر از جنس ماه کامل درآمد" 

  : ميي گوین است که مي ھمیبرا

   .دار ماندني بودار شدن يرون آمدن، بي ذھن بۀ از محدود. ھمه مشترک استیبرا یمنظور زندگن ياول

 یيکتاي ین جھان، آزاد کنند و به فضاي و ای با مقوLت ذھنیت شدگي خواھند انسان ھا را از ھم ھویان ھم ميتمام اد

   :ن استيببرند اما مسئله ا

 زنده شود، اما یيکتاي ی خود را بِکند و آزاد به فضاین جھاِن مادي اد و بندِ ي خواھد از قینکه شخص ميرغم ايعلـ 

 ی را میقت زندگيت و حقي اصلی، روی قواعِد زندگی که روی مقوLتیعني ُکفر، یي شناسایيت، بجاي حس مسئولیبجا

  .!. کندیپوشانند، حس نقص م

ک يکه يم در حاليم به جان ھم افتاده اي مفاھست، ما بخاطريم نياز جنس جسم بودن، ُکفر است، جوھر ما از جنس مفاھ

  . ميستيشتر ني بیاريھش

ن است که ي ھمیبرا".  شوند زنده آگاه و یاريک ھشي توانند به ی انسان ھا مۀھم" د که ي خواھد بگویموLنا م" اتفاقا

  .زبر شویر و بيزیب :دي گویم

  :ديد و از خود بپرسيب بِِکشن است که ھر کدام از شما خودتان را عقيحاL، صحبت بر سر ا

  .   ر و زبر گذاشته ام؟ ،،ي، زیگري ناِب خود و دیِ اري ھشیِ ن کرده ام؟، چگونه روي معی مادی ابزارھاۀلي،، من چگونه خود را بوس

   ".یر و زبر گذاشته اي، زیاري ھشی، روی کنی و در مقابل اش مقاومت می دھی که واکنش نشان میزيبه ھر چ" 

  .!یا را به جسم تنزل داده ا شما خدیعني

   :دي گویموLنا م. مي دارمنم، مشخص است که آنجا ي کنیزه ميھر جا، ست

   .خبر شویش و بي خویب
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. ستندي نیقي حقیازھاي نی روانشناختیازھاين. مي داری روانشناختیازھاي نیعنيم، ي داریمِن ذھن، خود، شيخو ما یوقت

  . ستي نیقياز حقيگران، نيد ديين توجه و تأ گرفتی انسان است، ولیقياز حقيغذا ن

.  ستیاز روانشناختي دارد، نیشه روشن نگه مي موتورش را ھمی من ذھنکه، شتر، بھتريھر چه ب  مداوم،خواستن

  :ميي گویارانه، به خود مي در خواستِن ھشیول

نم و ي بی را که Lزم دارم، روشن میمقدار پول خواھم پول درآورم؟، ینم؟، چقدر ميآفري خواھم بی چه م،، من اYن از جنس حضورم،

 از ی شود کسیاج ندارم، مگر مي احتی مادیزي زنده بودن به چیبرا" ستم، اص�يز نيچ چيستم، نوکر ھيستم، نوکر پول نيجذب پول ن

  . کنم ،،ی میي ھا را شناسایاضاف.  ستیه اش حرص مِن ذھني، بق!ردي بمیگرسنگ

   . د؟ياز خبر چه آ

   :ن است کهيم، مربوط به اي کنی که دنبال میيرھاتمام خب

  .,,ند؟ ي آی من میا به سمت و سوي خواھم، در حال اتفاق افتادن ھستند؟ آی می که من از آنھا زندگیيزھايا آن چيآ,, 

   :دو نوع خبر ھست

  . نداردیده اي، که فارونيخبر از ب ـ

  .  استروني بی خبرھاۀن کنندييکه منشاء و تع، خبر از درونـ 

دار نگه ي حضورتان را مستقر و پایاريد، ھشي کنید، آسمانيش دھيد درون خود را پاLي توانین لحظه مياگر شما ا

  . ديني آفرید مي جدیت ھايوضع.  خبرھاستیليد، خيدار

   ".م؟ يم، به چه ع�قمنديده اي خود چسبیش و من ذھني به خوی وقتیول" 

  .  داردیترشتر، مقام باLي که پول بیبه ھر کس

   :مي دھیم و به ھمه نشان مي گذاریم و طاقچه مان ميري گیس جمھور عکس ميک رئيما با 

  .,,م ي ما آمده بود، با او عکس گرفتۀس جمھور به خانيم رئي که داده بودیدر مھمان ,,

   توانم برطرف کنم؟ ی خودم را میِن مادي و دروغی مصنوعیازھايا من ني آ:ن استيخبر ا

  !.  ست؟ی، کاذب، و مربوط به من ذھنیازھا مصنوعين ني شوم که ایوجه نمچرا مت

   :رديم بگي که متوجه شود و تصمیھر کس" واقعا د؟يخود از خبر چه آ

  .ن آدم موفق استيا  کنم ،،ه حضور زندیاري خودم را به ھش،گرانير دي خواھم جدا از نفوذ و جدا از تأثی،، من م

 اش ی خواھد من ذھنیله مينوسيگر مشغول است و بدي دی ذھنید از من ھاييجه و تأ که به جلب و کسب تویھر کس

  .    ن آدم گرفتار استيت و زنده نگه دارد، ايرا تقو

  د؟ين کرده ايد که چگونه خودتان را معيآگاه شو. دي خودتان را بشناسیر و زبرھايد، زيپس شما با

   :دياج داريدن احت خوانند و شما به آن خوانیچگونه مردم شما را م

  .,, من، در ذھن شما چگونه ست؟ یر ذھنينطور گذاشته ام، تصويد، من اعراب را اينطور بخواني مردم، مرا ایآ,, 

   :دي گوی میکي

ست، درست به اعرابم ينطور نيم که نه اي کنیک ساعت بحث ميم، يم اَ و اُ آن را درست کني خواھیم. دي ھستیبنظرم شما آدم کم سواد,, 

  . ,,یني بی بزرگتر از آن ھستم که تو میلي، من خی مرا درست بخوانی توانی، نمیني بینگاه کن، بد م
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  .ن نکردم ،،ي من خودم را مع.اعراب ندارم"  اص�.چ ھستميمن ھ. نه،، 

  د؟يت ايشما؟، با چه ھم ھو

  :شما ".د يد از آنھا خ�ص شويان توید، نميدا نکني خود را پیر و ِزَبر ھاي ھا، اعراب ھا، زیت شدگياگر ھم ھو" 

  د؟يت ايبا چه ھم ھوـ 

  د؟ي کنی میيگر حس جداي دی، با انسان ھای اساسچهبر ـ 

  د؟يا نداريد يدشمن دار ـ

 یمِن ذھن.  کندی زنده ماندن خودش استفاده می از قطب آن دشمن براید که من ذھنيد، مطمئن باشي اگر دشمن دارـ

 ی می کند و انرژی زنده ماندن خود، استفاده میشما فعال است و قطب دارد و از آن برا یاگر مِن ذھن. شما فعال است

  .دير افتاده ايد، شما گيا باشين آدم دني ترینکه مذھبيولو ا!. د؟ي خدا بروید به سوي توانیرد، شما چگونه ميگ

  ی، مردانه باش ساقی ز ماست باقیزيچ

  د؟ين مختصر چه آي، زی رواقیدر ِده مِ 

   :دي گوید موLنا به ما چه مينيبب

  .  ھاستی نابسامانۀ که منشاء و آبشخوِر ھمیمن.  ماندهی مختصر و خام و نابالغمنِ از ما، در ما، 

  . ميي مایساق.  خداستیاگر و نغمه پرداز، ساقياما، ُخن

  . صاف و ناِب را بدهی کن و می و قھرمانی، دLوریا مرديخدا

  ". کند؟ یا نمي کند یدار، عمل مين و پايعو مصمم، م مردانها خدا، يآ " 

ن ي که از روز اَلَست، از روز نخستید بر تعھدي بایحاL ک.  کندی، جانانه، عمل میشگياو وفادار و ثابت و ھم". بله" 

  با جانان داده، عمل کند؟ 

   ".ما" 

  .  مردانه باشدیساق :ميي گویم و ھم به خودمان مي شنویما ھم م

ن يبه ا" ن نباش، دروغ نگو، حواس ات تمامايه باش، بر اصل و بر تعھد خود وفادار بمان، تقلب نکن، زرنگ نباش، دروغ، مردانی،، ف�ن

  . خ�ص شوم ،،ی ذھنمنن بنِد ي از امندار شدن باشد که يب

  .اد بدهي خالص و ناب بده، زیِ ، می صافیا و مي ب،)یساق( یرواق

  ".  دھد یم" واقعا" 

  . مي کنین سروش، راِه آسماِن دل مان را باز مين ندا، اين ادي، با شنماحال، 

  . ، تابان استن لحظهيا لحظه، ھرشه، يھم. ستيک لحظه خاموش نيآفتاب . امروز موLنا از آفتاب تابان گفت

  رد؟ يرد، بپذي آلوده نشده را بگیِ من ي، ای صافیِ من يد اي بایک

  . رسدی به ما می زندگیِ  از میل است که فقط نشتي دلنيم، به ايدار نشده ايم که اگر بي فھمی، مما

   رسد؟ی به ما می زندگیِ  از می چرا فقط نشت

  . تواند از ما عبور کندیم، نور نمي شویکدرتر م. مي شوی تر میم، ماديشتر مقاومت کنينکه ما ھر چه بي ایبرا
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 ید و نور از شما رد مي شویه شفاف مشيد، مثل شيريش بپذيدادھايات و روين لحظه را با تمام خصوصيشما اگر ا

  . کندی از آن گذر نمیچ نوري که ھیي شود تا جایشه کدرتر مين شيد، ايزه و مقاومت کنيشتر ستيھر چه ب. شود

 آفل و گذرا ھستند و ین جھانيت ھا و مقوLت ايم که وضعي کنی فراموش میم، وقتيري گی میمان را جدي باورھایوقت

  . رسدی شود، جھان خطرناک بنظر مید و دل مان نمي دۀ ماند، ملکیظرمان نمشه مد ني ھمین آگاھيا

   : که افتدیادتان نميد و ي کنی جھان نگاه مۀ گذرندیت ھاي و وضع)گذرنده( شما به مقوLِت آفل یوقت

 کنم، ینم و درک مي بی م ھا رایط و چگونگي بودِن شرای دھم، اگر در گذر و موقتیص ميت ھا را تشخياگر آفل بودن حالت ھا وضع،، 

 یپس شما جھان را جد  ،،ت من استيير گذرا و جاودانه وجود دارد و آن خداي ثابت و غیاريک ھشين علت است که در من يبه ا

  .         د گرفتيخواھ

  . دھدیص ميند و تشخي بیرون را ميت و جوھِر ثابِت شما ست که گذرا بودِن مقوLت جھاِن بين، ماھيبنابرا

  .  ،،!  گذرد؟یز مي فھمم که ھمه چیمن چگونه م,, 

  .ري ھمان ذاِت ثابت و نامتغۀبواسط

    :د گفتيد، خواھيت باشيد و با اموِر گذرا ھم ھوينيادتان برود و ھر لحظه او را نبيت ثابت ين ماھياما اگر ا

م از ما گرفتند، ي که داشتیيزھايا را داغان کردند، چ خواھد، می از ما میزي چی کنند، ھر کسی، ھمه به ما حمله م!نطورندي،، چرا مردم ا

  .،،!  ست ی خطرناکین جھان، جايا

  . دي، شما اشتباه کرده ابله

 و ید، شما از آن انرژي و متعلق به خود، تصور کرده بودیشگي ھا و زود گذرھا را، ھمین ھ�ک شدني اۀشما ھم

  . دي ثابت تان، اط�ع نداشتیاريھش

  . ندي آیت ھا به رقص در ميد، جھان و ماده و وضعي کنی ناظر نگاه میِ اريگاِه ھشيا از آن پی وقتیول

   ...رد، ي می شود، آن مین متولد ميا.  رودید، آن مي آین ميا. ت ھاستيرقص ماده، رقص وضع

 ِکدر  شمایوقت. دي رویر فشارھا مي ست، شما زی رقصد و جدی ُفرم نمیوقت. دي رقصی رقصد شما ھم می فرم میوقت

 ھا به شما ین نشت کوچک در کوران مشک�ت و گرفتاريد، ايري گی را می از شراب زندگید، نشت کوچکي شویم

  . کندیکمک نم

  ". ؟ !ن شراِب ُپر رد شوديد اي گذاریچرا نم" 

م يبدان. مي زLل، خالص و ناب را بنوشیِ د مردانه، آن مي دھد و ما بای خالص و ناب را میِ  زLل، میِ  مردانه، میساق

  . دي آی و سامان برنمیر و مختصر، سازندگي حقیِ که از مِن ذھن

  .مي کنیھوده، خودمان را ِکدر ميم، لحظه به لحظه در اثر مقاومِت بياگر مختصر شو

   ". مي کنیرش شروع مياز پذ " : برنامه گفتمیم، ابتدايد مقاومت کنينبا

   گلگونیھارون با جامهيم بيچون گل رو

  د؟يم مجنون، از خواب و خور چه آيمجنون شو

  . دار شدين گل پديد، تا اولي طول کشون ھايليم .ده شده بودياھان ھرز پوشين ابتدا با گي زم:ميھمانطور که گفت

  . ستیبي عجیلي خۀدي، پد!، چگونه بوجود آمده!ستيگل، چ
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  ... ن گل، ين گل، سوميد، دومي طول کشیدي مدیمدتھا

  .!دي آیرون مي کند و بی را پاره ماهي آبستِن گۀساقه و شاخ

  . !چرا ابتدا نبود!. دي آیرون مياه بي ست که از دل گیيبايام زيد که پي آیبنظر م

  .! شد!.؟دش و ليدبتاه ي داده بود، که گندشاه ھم، فرمان ي، به گبودنا ي بود؟، آليدبتاه ھم شامل يا گيآ

  !.ميني زمیم، اYن شاھد انفجار گل ھا در رويستياYن ما نگران کمبود گل ن

اه ھرز است، ي مان، که گیم از من ذھني توانی کند، ما ھم می رسد و گل خود را باز میحضور ماه که بهيمانند گ

  .ميمان را باز کنگِل حضور

  .  شودیبا مين، تفاوت ھا زي رنگیبا جامه ھا" اتفاقا

 خود، به حضور زنده شود، مسلمان ھم با روش و رفتار و مرام خود، به ین و روش و رفتارھاي با دیحياگر مس

  .باستين حضور زي، ا ... خود، ی با سنت ھایرانيحضور زنده شود، ا

  .  رسدیبا بنظر ميتفاوت ز

  .             تفاوت خطرناک استیھندرمن ذ

  !. ستيبا نيک زيکدام. گري انواِع ھزاران گِل رنگارنگِ د...مثل گل زرد و سرخ، و . باستيدر حضور تفاوت ز

  چرا؟. باستيھمه ز". چکدام يھ" 

  .اِه ھرز استيدِن گينکه ُگل به حضور رسي ایبرا

 جز یچاره ا. ، به آن سوستی زندگیر تکاملي، سینبض زندگضربان . مي بمانیم باقي توانیاه ھرز نميما بصورت گ

  .دهي پوشی جامه ایھر کس.  گلگونیھابا جامه. ميشکفته شدن ُگِل مان ندار

  . ميد فرھنگ مان را بشناسيبا" ما ھم ضرورتا.  متنوع، قشنگ اندیک فرھنگ ھم، گل ھايدر داخل 

  د؟ي گویموL ناچه م

  . مي زنی خود را به فرد گره میران، تمدن و عواطف بشريما در چارچوِب فرھنگِ ا" مث�

وتر سوار يک کامپي ی که رویمثل برنامه ا. مي دھی فرد قرار میِر خلق و خويِمھر و ع�قه و فکر خود را، تحِت تأث

  گذارند وی آن می به جایگريک برنامه و نرم افزار دي کنند، برنامه و نرم افزار نصب شده را که بردارند، یم

 . کندید کار ميوتر بر اساس برنامه و نرم افزار جديکامپ

م، ي کنی، موLنا را نصب می، فردوسیم و سافت وي داری خرافات را برم)وتريبرنامه و نرم افزار کامپ( یِ سافت و یوقت

، چقدر ی سطحیم که تفاوت ھايني بی شوند و ما میگل ھا باز م.  دھندیکدفعه نقاط مشترک مان، خودشان را نشان مي

  .  شوندیباتر ميز

   کند؟ ی ما را به ھم وصل میزيچه چ

  .مي شوی که به آن زنده می و حضوریگانگي وحدت و یِ ھمان فضاـ 

زان و ي ھستند که به میي زنند، آنھا آدم ھاین برنامه زنگ ميران، به اي مختلف اید که از جاھايشما متوجه شده ا

  . ، به حضور زنده شده اندیدرجه ا
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  . کنندی حضور صحبت مینکه از فضاي اید برايني بی را نمی و ظاھریچ اخت�ف سطحيھشما 

  .از داردين نوع نگاه و برخورد ني ما به ایبقا

  .  گلگونیھابا جامه .مي خودمان را بشناسید فرھنگ غنيما با

   .ميشو مجنونم و يرون بزنياز علف ھرز ب

  .مي زنده شویِ به عقل و ِخَرِد ُکل زندگ

  . ميوانه شوي به ما غالب است، دیت شدگي و ھم ھویي که بر اساس جدای به عقلیعني

  .  آورندی به ما فشار می روانشناختیازھاين. مي خوریجه ِگل ميم و در نتي داری روانشناختیازھايذھن، ما ن خوابِ در 

به دشمن . مي کنین درست مم و دشمي دھیزه قرار مي ستی، ما اخت�فات را مبنای از روِح زندگی من ذھنیيدر جدا

 یازھاينم و ي شوی میکي مان ی روانشناختیازھايم و بعکس، با نيني بی نمیآدم ھا را به صورت زندگ. مياز دارين

  . مي کنی محسوب می را اصل و زندگیکاذِب مِن ذھن

 از یيکتاي ی در فضام و بر اساس عشق و حضور،ين است که ما ذات خود را بشناسي ما، در ایِ روزي انسان، پیِ روزيپ

  . ميرون ھمان ھا را بپراکنيم و در بيعشق و معرفت، اشباع شو

ت ھم ھست که از ي بشریِ روزي، پی ملیروزيپ. ک خانواده ستي زن و شوھر و بچه ھا در یِ روزي انسان، پیروزيپ

  . دار شوديب ، از خواِب ماده،در ذھن و خور خواب

م، از جنس ي شویم، کدر مي ورزیم، حرص مي کنیزه مي ما ستیت، وقتک مفھوم اسيخواِب ذھن، خواب در ماده، 

جذب شدن . خواب است در یِ اريھش توأم با درد، ی جسمیاريھش. مي توأم با درد داری جسمیاريم، ھشي شویماده م

   :ن است کهي مھم اسه ست، فقطيدائم در مقا وجود ندارد، یِخرِد زندگ آنجا ، در فرم و در ماده ستیاريھش

   .,, شوم یده ميمن تا چه اندازه بزرگ د,, 

  . جاد کنديشتر اي بدرد خواھد ی مدرد.  دھدیواکنش توأم با درد نشان م.  خوردیحرف ھا به او برم

  . ميا نداريم يا ما درد کھنه دارين است که آيم اي مواظب باشید در سطح خانواده و در سطح ملي که ما باینکته ا

  . ا ندارنديشوند که درد کھنه دارند د متوجه يزن و شوھر با

  .  شودی ماند و منتقل می میم، در ذھن مان باقين به ارث برده اين سرزمي که از ایا درديم يجاد کرده اي که ایدرد

  .  کندیجاد ميدرد کھنه درد ا.  از ذھِن ما درد کھنه جمع شدهیه ايدر ناح

 یھر س.  کندی ت�فیشتريل دارد با درد بيدرد کھنه، م.  کھنه ستی از انق�بات و ُکشت و کشتارھا بخاطر دردھایليخ

، چھل سال بعد، ی کند و سی فروکش میبعد از مدت. جاد کندي ایک درد دستجمعي خواھد یکبار ميسال، چھل سال 

  . آوردیدوباره سر برم

 یت من ذھنيريبخاطر مد. ستينر يياز خردمندانه به تغين از مناطق جھان بخاطر یشتر ُکشت و کشتارھا در بعضيب

  .ست

م، ير کنيي اقدام به تغیي خدایم و با انرژيم باشيد آرام و ساکن و م�يم، بايجاد کنير ايياگر قرار باشد که ما خردمندانه تغ

  .  شودی قطع میزه، عبوِر آن انرژياما با نزاع و ست
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   :ھمانطور که گفتم

  . ميمان باشيد مواظب دردھا يما با. جاد کندي ایادي تواند درد زی شود و جمع میفرد در جمع مستھلک م

  . کنندین موضوع سوءاستفاده مي از ای خارجیشتر اوقات کشورھايب

  .  کنندی خود را می ھای، آنھا ھم بھره برداریج شدگي شود، در آن آشفته بازار و گیجاد مي ای درد جمعیوقت

  . کندی، به ما کمک می و در سطح جمعیح فردرش اتفاقات در سطيآرامش، حضور، پذ بحران، ۀدر ھنگام

م و مطرح ياوري را از اعماق وجودمان، باL بی کند که خرد و برکت زندگیسکوت و سکون و تسلط بر نفس، کمک م

  . ميکن

نکه يدا کند و نه ايد شفا پيدرد کھنه با.  دھندی کنند و گسترش می کھنه را مطرح می از آدم ھا دردھایاديتعداد ز

  . د شوديجاِد درد جدياعامل 

   :د آگاه شودي بایو بصورت فرد"  شخصایھر کس

  ،یقواحتمال به ده و درد دارم، ي کشیده ام، ناراحتي قرار گرفته و رنجی، در خانواده ام مورد ظلم و بدرفتاری زندگیِ اگر من از ابتدا،، 

  . ،،دارمجاد درد يل به ايتما

 کنم و ی بصورت حضور ناظر نگاه ممناما .  برودیشتري درد بیه سون لحظه، ممکن است بي من در اۀدرِد کھن

   :امروز موLنا گفت

   آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟

  .  دھدیشتر نمي کند و تن به درد بی ست که تماشا میلعل، انسان

 ی مصبر و تماشا حضور،  انساِن زنده بهیشتر بِکَِشد، ولي درد بی خواھد او را به سویگرچه طبق قانون جذب، درد م

  .  دھدی و درد زا، نشان نمیکند و واکنِش منف

  . !د مواظب بودي بایلي، خی و در سطِح جمعیدر سطح فرد

 یست؟ گاو ھم ميچو خور خوابم که منظور موLنا از ينيد ببيبا. ميدار شوياز خواب و خور ب. ميرياد بگياز موLنا 

  .  ميما با او فرق دار.  خوابدیخورد و م

ا يندار يم ما دييم، بگوي که دل مان خواست انجام دھیم، ھر کاريدرد باشخواب م، در ي ذھن باشخوابم در ي توانیما م

  .  کندیجاد نمي که از جنس خدا باشد درد ایھر کس، " مشخصایم، ولي ھستیار، از جنس زندگيھش

   :امروز موLنا به ما گفت

  .ان است و از جنس شکر، ح�وت و لطف داردگلست.  ستیيکتاي ی ما فضای وجودۀنيزم

  د؟ ين مشخصات را داريا شما ھم ھميآ

  .دي آوری، بوجود نمی سامانی و بید جز خرابيستياگر از جنس او ن. ديستيد، از جنس او نياگر ح�وت ُشکر را ندار

ن جھان ي به این آن عشق و انرژست، با آوردي و انتقاد نینيراد بي و ایريراد گيزه و با ايخلِق گلستاِن حضور، با ست

" د و تن به کشش جھان و خصوصاي موقع ھا مثل آن لعل صبور باشید ناظر و حاضر و بعضينکار باي ایاست و برا

  . ديدردھا ندھ
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  رون مشو ز صورتين، تو بي شه ص�ح دیا

  د؟يبنما فرشتگان را تو کز بشر چه آ

  .  ستی، اصط�ِح جالبنياصط�ِح ص�ح د. اِر موLنا ستين، يشه ص�ح د

، نيد. دي آی می ابدۀن لحظي و حضور شما به این، از آگاھيص�ِح د. دي آین لحظه مي ست که از این، دانشيصFِح د

  .  شودی از آن صادر می و ھر رفتاریدار معشوق است و ھر فکريد

  

ند و ي بین لحظه ست، ميِق ايت عمي نھای بیاريند، ھمان جنس خودش را که ھشي بی را میارش زندگيحاL موLنا در 

  . رون مشو ز صورتيتو ب  :رون نشويد تو از صورت بي گویم. دي سراین شعر را ميا

   :نکه گفتيرغم ايعل

   :دي گوین حال مي در عی، ول"ن نکن يمجنون شو، خودت را مع" 

   ". یا بتابانيد پرتو نورت را به دنيبا. ی و موثر باشیا کار کني دنید رويتو با" 

ن است که ي ایتمام منظور ما از زندگ.  ستیکي انسان ھا ۀبا ذات ھم.  ستیکين با ذات موLنا يذاِت ص�ح د

  .ذات ماست که مي شویاريتک ھشم و آن ي کنی، با ھم ھمکارآگاھانه

 یو انرژت ي و آرامش و امنیم، عشق و خرد و شادي جھان کار کنی ُفرم، روینکه روي ایم براي شویدار ميپس ما ب

  . مياورين جھان بي را به ایزديا

  .!دي آید و از دست فرشتگان برنمي آی بر مشما که از دست ، رایفرشتگان نشان بده کار به، یتو، ھر انسان

   :دي گویگر ميبعبارت د

 از دست یارگر کيم، ديرون بروي که از تن بیم، ھنگامي انجام دھیديم کار مفي توانیم، مين تن ھستيکه ما در ايتا زمان

  . ستيمان ساخته ن

ارانه در آن نشسته و برکت اش را از آنجا، از ما، به ي درست کرده و ھشیکيزي و فیستم فُرميک سي، یانگار زندگ

 نشسته در درون خود، خبر یِ اريد، اگر از ھشين موضوع خبر داشته باشيد از اي شما بای کند، ولیجھان صادر م

  . ردي گیمن کار صورت نيد اينداشته باش

  . ديد غفلت کني توانید، نمينجا زنده ھستي ست که در این جھان، تا موقعير شما ھم در ايکار و تأث

  

*  

  

 یح ميتان توضي از آن را که به کاِر ما مربوط است، برایخ�صه ا. تان خواھم خواندي قبل را براۀ ھفتی مثنوۀدنبال

   :دھم

ستم قضاوت، يک سي کند، ی میي، حس جدایگر و از ذاِت زندگي دیان ھاکه از انسيانساِن گرفتاِر در ذھن، در حال

  .  خود استی و بر اساس باورھای روانشناختیازھايبراساِس ن
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  :ميمثال زد.  و بر اساِس باورھا، غلط استی کاذب روانشناختیازھايستم قضاوت بر اساس نياما س

  . را بپرسدی بود تا از او راز زندگیخردمند، بدنبال انسان واL و یستم قضاوت ذھني مجھز به سیجوان

   :ف آن انسان خردمند گفتيدر تعر

جوان به . ن آورديند و به زمي را بچی زندگی اع�یدِل او به وسعت آسمان بزرگ، و قادر بود که ِخَرد، ستاره ھا" 

  ".   را از او بپرسد ی است تا ِسر زندگیدنبال خردمند
((((((              )))))  

  

   : به او گفتهیکي گشته، یک عارِف خردمند مي دنبال یقتو

د که ي دیدان شھر برو، او را خواھي زده، به میوانگيک آدم خردمند وجود دارد که او ھم خود را به ديشھر ما فقط  در

  .ی سوالت را از او بپرسی توانی کند می میبا بچه ھا باز

 ی کرده، میم ی با بچه ھا بازین زنده به حضور را که سوار اسب چوبن  انسايخردمند، اعارِف ن ي ا، سوال کنندهیوقت

  . کندیمسوالش را مطرح ابد، ي

  22 .ستي نیدن راز زندگيامروز روز پرس.  دنبال کارت برو:دي گویم به او  زنده به حضور،ن انساِن خردمندِ ي ایول
(((((       ) ))))  

  . گرددی اش به سمت بچه ھا برمیسپس با اسب چوب

  

  . سوال دارم،اي ب:دي گوی زند و مین بار، سوال کننده، آن شخص دانا را صدا مي دومیبرا

   :دي گویمو ه آن دانا، اسبش را به طرف سوال کننده راند

 .یفتيب بزند و  به تویممکن است که لگد. ار سرکش و چموش و تند خوستيزود باش حرفت را بزن که اسِب من بس

  .ی شوی و بلند نمیري میم

   : داند کهی خواھد نشان دھد که آن دانا مین نماد ميموLنا با ابه نظِر من، " 

واقع ذھن بر ما در  ،مي کنی ذھن را حمل مماست و ي نشي بی قطعه چوبۀن ذھن، به مثابي و ا ستی زندگیاسِب اصل

  ." !سوار شده

 ذھن رايز .دندازياو را دست بد و  کنیرد که با او شوخي گیم مي، تصم کندیدا نميپحرف زدن مجال که  جوان 

  . خود داردی براساس گذشته و باورھای اقضاوت کننده

   : کندید ميتأکموLنا مرتب 

 ست که از یيم و داده ھايست، براساس مفاھي نی، قضاوِت تو، قضاوِت زندگی کنی تو قضاوت میوقت، مواظب باش" 

  . ص دھدي را تشخی تواند خدا، زندگیم نمين مفاھيا. غلط استشه ي و ھمیت شده اياد گرفته و با آنھا ھم ھويگذشته 

  . " کندیابي تواند انساِن مست را ارزینم

    :دي گوید، مندازيدست بن خردمند را ي خواھد اینده، مي جوآن شخِص 

  .,, من مناسب است؟ یِ  برایرم، به نظر تو چه کسي شما زن بگۀ خواھم از محلیم,, 

   : دھدیخردمند پاسخ م
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  . ،،ار توستيدر اخت"  آزاد، تماماید و بي قیب. کنوع آن باکره ستيم، يما سه نوع زن دار ،، ـ

در "  او پاک شده و تمامای، مِن ذھنستيدر آن ن ت و حس وجوديکه ھوست  ی ذھن. ذھن ساده ست،باکره او از منظورِ 

  . باشدی تواند خ�ق و در خدمت زندگین ذھن ميا.  ستیارياِر ھشياخت

  .  استاني و ُپرجریجار.  روانمثل گنجِ  ست یذھن

  . ،، توست متعلق بهست، پنجاه درصد آن وه يب که ی زن ،،ـ

  .  ھاستیت شدگي و ھم ھوی آن در تسلِط مِن ذھنپنجاه درصدست، که ت شده يھم ھومنظور، ذھِن 

  . ست ،،ي آن متعلق به تو نیچي، ھوه، بچه ھم داشته باشديب،، اگر زِن ـ 

 مثل ، گذشتهیت و دردھايدر آن حس ھو شکل گرفته و یاز اصل و ذاِت زندگ یيکه بر اثر جداست  ی ذھنن ذھن،يا

  . ستی و جسمیجذِب امور ماد" ست، تماماي ناظر و حضور نیارياِر ھشي در اخت آنیچي ھ،ھستھم نه يرنجش و ک

  . )ل استيتمثست، فقط يوه و زن بچه دار ني به زن بیه ايل است و کناينھا تمثيالبته ا(

  

 بندد ی ست که فرد را میيد و بندھايت شده، دردھا و رنجش ھا و باورھا، قي ذھِن ھم ھوۀبچد که ي شویشما متوجه م

  .  کندی او را سلب می کن، آزادیو قفل م

  . دي کنیابيارزخودتان را د ي توانیمد و ي فھمیمن موضوع مھم را يااYن شما 

  . ستی آزاد= یيشناسا

   اYن در ذھن شماست؟ یي ھایتارچه گرفـ 

  د؟ يد که نسبت به آنھا ھنوز نمرده ايت اي ھم ھوط،يت ھا و حاLت و شرايوضع کدامبا ـ 

  د؟ ي کنیدست و پنجه نرم م، یيبا چه دردھا ـ

  .  ستیت شدگي ھم ھوۀآن دردھا بچ

  .  مانندین دردھا مي ا.خواھد داشت م دردي کنی با جھان میت شدگيگاه ھم ھوي که از پایکار رـــــــھ

ن يبا ا حاL ،اد درد داشته باشدي زی و مقداریت شدگي ممکن است ھم ھو،یک زن، در پنجاه سالگيا يک مرد ي" مث�

  ؟ دردھا چه کند

 که ی دزدمانند ، مِن من، من ذھنِ ی ولمنتشر کنم، برکت او را ،خ�قآرام و شاد و  به خدا زنده شوم و من قرار بود

  . دزدد یاز کور م

 او سوء استفاده ی و کرختی دزد، از خواب آلودگیِ ن مِن ذھني و ا که به خواب ذھن رفته ستیاري، ھشميکور ما ھست

             . زندیکرده و به او دستبرد م

   :ديار کند، جوان پرسيد اختين جوان باي که ایحات آن خردمند، در رابطه با نوع زنيپس از توض

  . ؟ ،،ی کنی می و با بچه ھا بازی سوار شده ای چوبی چگونه ست که نی که به عقل کل وصلیدرَ ن عقل و خِ ي،، تو با ا

   :آن انسان زنده به حضور گفت
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 ی ذھنی منتخِب من ھایِ  خواھم قاضی من نمی کنند ولی کردند که مرا قاضی میزنين اوباش، به اصط�ح راي،، ا

  .  کمک کنم، دست و زباِن آنھا باشمیھن ذی من داِر من ھایباشم و به ظلم و خواسته ھا

ن علت خودم را به يگر باشم، به اي دی ذھنی من ھااي خود ی توانم در خدمت من ذھنیمن از جنس حضورم، نم

  : زدمیوانگيد

 وانه نشديوانه که دياوست د

  د و در خانه نشدين َعَسس را ديا

 یيکتاي ی در فضا و خانهدر و نشودوانه يدو ند يرا ببن داروغه ين عسس، اي ست که ای آن کسیقي و حقی واقعۀوانيد

  . مستقر نشود

  کدام داروغه؟ 

ق يش خود تشوي کشند، ما را به طرح و نمایا ميبه دن"  حضور، اجبارای ست که ما را از فضایتمام عواملداروغه، 

  .  کنندیک ميب و تحريو ترغ

 یم آن ميرا بيز. زان بوده انديشه گريزش با آنان ھمين از آمي راستیِ ه انسان ھا ستمگر است کیِ  ذھنیه از من ھاينجا، َعَسس، کنايدر ا(

  ).ن و حضورشان بر باد رودي با آنھا دیرفت که از ھم صحبت

 مستقر نشود یيکتاي ۀند و در خانيا را ببي به دنیوامل دعوت اجبارمجموعه ع ست که یوانه کسي د:موLنابه نظر پس 

  . ش را مطرح کندخودھد رون برود و بخوايو به ب

ق بزرگ کردن، يگران از طري داحتمال دارد که ،مي شویک مي نزدمان، حضوربه زنده شدنِ نکه ما يپس به محض ا

د يبا. ا بکشنديدانشمند و استاد خطاب کردن، آدم خارق العاده عنوان کردن، به ما حمله کنند و دوباره ما را به دن

  . ميمواظب باش

  نه َعَرضدانش من جوھر آمد 

  ست بھر ھر َغَرضي نیين بھايا

  . ستي ھر َعَرض نین علم ُپر ارزش من، برايعلم من، جوھر است نه َعَرض و صرف ا

 یي، خدایق زندگيان اسرار و حقاي بی کنم، بلکه علم و معرفت من فقط برای نمیياي کسب متاع دنۀليش را وسيمن علم و معرفت خو(

  . )ست

 ی مفھوم با دانش،ن دانشيا.  بردی میپ  خودی شود، به دانش جوھریده وآزاد مييز ذھن زا انسان ایِ اري ھشیپس وقت

  .  شودیده مي  و جوھر نام فرق دارد،ردي گیاد ميکه از مدرسه و کتاب 

که دست آوردھا و ارانه، ي و ھشآگاھانهنبار ي شود، اما ای میاري، ھمان ھش ست، که دوبارهیارين ھشي ھمجوھر

  .دي روی جوشد و می از آن میديدانِش جد

  . ، نه َعَرض شود، جوھر استی حاصل میزدي ایاري ما با ھشیاريآن دانش که از اتحاِد ھش

نبار يم اما اي ھستجوھرپس حال، ما ھمان .  شناسدیم را مي قدیاريم که آن جوھر و آن ھشي ھستیارينبار ھشيما ا

  . و نه َعَرض. ارانهيھش
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  . مي خود سوار کرده ای عنصِر اصلی، که روی ست ساختگیير و زبرھايفات، زيصم، توي آن مفاھۀَعَرض، ھم

   : مثلیيم و مشخصه ھاي که کرده ایا بديخوب  ی ھا و باورھا و عبادات و کارھایت شدگيھم ھو" مث�

  . ستيجوھر ن. رض استع،,,... م، ين را داريم، ما ف�ن دي ھستیرانيما ا,, 

   :پس

از آنطرف . ، فرق داردی مفھومین عرض ھايد و با اي آیه از اتحاد ما با خدا به دست م ست کیجوھِر ما، دانش

  . ميھر چند اYن جذب ذھن شده باش.  سوزدیرد و نه مي می ست که نه میاريآمده، ھمان ھش

   :دي گوی به خود میھر کس. ميي گویحال، ما به خود م

  . م ،،ي صرف کنی ھر غرضیم براي توانیل را نمي و اصیمتين جوھِر قيا. ست بھر ھر َغَرضي نیين بھاي ا،،

  :دي گوی به خود میم، ھر کسيي گویما به خود م

 یِت ماديک کمي توانم آن را صرف ی شوم، نمین ميخشمگ"  مث�یمت دارم که وقتي قیک ذاِت ذي، یاريک ھشيک جوھر، ي،، پس، من 

  . کنم ،،

   شود؟ ی باعث واکنش مان مو رنجاند یا ميو  کند ی می ما را عصبان ست کهیت ماديکدام کم

  . "ین جھانيمقوLِت ا" 

   کدامند؟ ین جھانيمقوLِت ا

م، ي شوین مي آنھا غمگیبرا. ف و مفھوم در ذھن ما ثبت شده اندير و توصي بصورت تصوین جھانيمقوLت ا

  . مي دھی نشان میم، واکنش منفي شوین ميخشمگ

 ی مادیتيا بخاطر مورد و وضعيم ي را که بر خود قائم شده، بپوشانیر مان را، ذات حضویِ اريم حالت ھشي توانیما نم

 ،ني ا.ستيقابل قبول ن. مي مان شده، از دست بدھیا موجب رنجش و ناراحتيم، ياورده ايا بدست نيکه از دست داده 

  . !ست بھر ھر َغَرضي نیيبھا

  . باشدد يي تأو ، نان و نام و شھرت و توجهی تواند مقوLِت مادیغرض م

  . دين کنيد ذات تان را خرِج آفلي توانیشما نم

 یک تئوريدار ماندن مان ي ما از ذھن و بیداري ست، بیقي حقیتيست، ماھي نی تئوریتي، کمیارين ھشين جوھر، ايا

 .ستيست، فقط مختص موLنا ني نیفانتز

   :دييشما نگو

  !.,,ستم يمن که موLنا ن,, 

  . ديد درد بکشيد بايکه آزاد نشده اي تا زمانی ول،ز ھستيشما ن جوھر ،یاري ھشني ا،نه

م و نور او را ي خواھد ماه شب چھارده شوی دارد؟ خدا میده ايدن چه فايم، درد کشي خواھد ما درد بکشیالبته خدا نم

  . مين جھان بتابانيبه ا

ن و زرنگ يم دروغي توانینم. مين جوھر را خرج کني، ایارين ھشيم اي توانی نمی ھر ھدف و ھر منظوریپس برا

  . مييوم دروغ بگي توانی نم.ميباش
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قت ي، خ�ف حقین زندگيم، خ�ِف قواني کنید ميم، قضاوت و تقلي کنیم، تظاھر مي کنیت ميھر دفعه که از َنفس تبع

  .مي کنی میيايک َغَرِض دنيجوھر را صرف ... م، ي کنیعمل م

  . ز سخت استيو پرھ ز استيز پرھيدار ماند نيدار شدن و بيب

  آن آفتاب تابان مر لعل را چه بخشد؟ :گفتموLنا 

  . دي کشی کرد و سختصبرد ي کشد، بایتا سنگ لعل شود، طول م

ابتدا سخت گرچه م، ياد کنين اعتيم، اما اگر شروع به ترک اي عرض و غرض کنیم که جوھر را فدايما عادت کرده ا

م و پشت ي کنی میت و عملي قانون مزرعه و قانون جبران را ھم رعا،ميکن ی صبر می اما وقت،مي کشی میاست و سخت

  .  ل شودي حضور تبدیاري به ھشی ما از حالت مادیاريم، ھشي خوریم و تکان نميستي این مين قوانيا

  ِستاِن ِشکBرميْ کاِن قندم، نَ 

  خورمید و من ميرویھم زمن م

 ی و آرامش از اعماق وجودم مین شکر و شاديا. ستاِن شکرميم، ن ھستیيباي و آرامش و زینيريمن معدِن قند و ش 

 کند و نه یرون تراوش مياز درونِم به ب. رمي گیرون نمي کنم، از بی خورم و صرف مید و من مي آیجوشد و باL م

  .بعکس

مان د و بچه ھاياي به خانه نريدھد و د شود و به حرف ما گوش  اص�حھمسر اگر م کهي کردیم، فکر ميتا به حال ما اشتباه کرده ا

 ی میراحت مان بگذارند، به خوشبخت ت نکنند، دوستاني بردارند و اذنل ھا دست از سر مايدرس بخوانند و دکتر و مھندس شوند، فام

  . ستید من ذھني، دین تصورات و افکاريچن!. .ميرس

  .  گذاردیه اثر مي بقید و روي آی جوشد و باL می میاز دروِن خودمان ِشکَِر آرامش و شاد

   .ديري و آرامش و قند را نگی فوران شاددن ويزه، شما راه جوشيبا ست

   است آنیمي و تعلیديعلم تقل

  کز ُنفوِر ُمْسَتِمع دارد فغان

  .  ستیتي و عاریدي دھد، آن علم، تقلی شنونده ناله و فغان سر میلي می که صاحبش از نفرت و بیعلم

 ۀنباشند دارند" ا اص�يار باشند و چه کم و ي آن علوم، بسۀچه شنوند. ستي و مستمع نی باشد، در غم مشتری و ذاتیقي اگر علم، تحقیول(

  ).  نداردی باکین علوميچن

  .ميري گیاد مي ذھن ۀلي ست که ما بوسی ھمان علمیمي و تعلیديلم تقلع

  : کندیف ميد که موLنا علم را دو نوع تعريني بی مپس

  .یمي و تعلیديعلم تقلـ 

  .یعلم و دانِش ذاتـ 

  . نداردیده، اشکالي آن، از درون ما ھنوز نجوشی و جوھریاگر نوِع ذات

  . بله تواند از دروِن شما بجوشد؟ یا آن علم، آن جوھر ميآ
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ن لحظه بدون يرش اتفاق ايم و پذيد، از اعماق وجود شما در اثر تسلي شوميتسل و یکين لحظه شما با مسئله تان ياگر ا

  .  جوشدی و راه حل، از درون تان میين علم خداي آن، ای ھای کنار گذاشتن ذھن و داوریعني، قضاوت

اد ي در جامعه، یگران، از معلم ھا و کتاب ھا و عرف جاري ست که ما از پدر و مادر و از دی، علمیدياما علم تقل

  . ميده ايم ديگرفته و تعل

  .  شودی اگر شنونده نداشته باشد خسته م گردد وی می ماست و دنبال مشترذھنن علم در يا

ند ي خواھد مردم بگویم، دِل مان مي کنیم شروع  به حرف زدن مي روی مینکه مجلسين است، بمحض اي ھمیبرا

  .ستيدرست نن يم و اين علم را چگونه به مردم بفروشين است که ايحواس مان به ا. ميم و با سواد ھستيز بلديچقدر چ

  . جوشد فرق داردی، از درون می شدن مان با زندگی که بر اثر موازی زندگۀ، با آن دانش زندیمي و تعلیديعلم تقل

   ".نه" م؟ يد مدرسه بروي ست که نباین بدان معنيا ايآ

 ست، ما ُبعد یمات ذھنين تعليم که ايد بداني بایم، وليم و ھر روز ھم کتاب بخوانيد به مدرسه و دانشگاه برويما با

  .از ندارديه دائم در ما زنده ست به شنونده و مستمع نم کيدار یگريد

چگونه دستگاه ھا را در " د مث�يت به ما بگويريا را به ما نشان دھد، کتاب مدي دنۀ ممکن است نقشیمات ذھنيگرچه تعل

نه  کنند و چگوی شده، چگونه تجارت میقاتي، چه مطالعات و چه تحقینند و در رابطه با چه موضوعي چیکارخانه م

   ... کنند، یوتر در تجارت استفاده مياز کامپ

 نه" د؟ ي ھم رسی توان به ُکنه و روِح زندگیمات و آموخته ھا مين تعليا با اي، اما آ) و Lزم استیمي و تعلیدينھا علم تقليا(

  . ستی ذھنینھا آموخته ھايا". 

م، ع�قه نشان يت شده ايست و ما با آن ھم ھو یدي که تقلی، اگر شنونده با دانشیدي و علم تقلی ذھنیدر آموخته ھا

  . شودیندھد، دادمان بلند م

 Lم، اگر ي دھی ازما سوال کردند، جواب میيم، اگر در جايواکنش نشان ندھ. ديايگر دردمان نيم که ديري گیاد ميحا

  .ميري پذیجواب مان را رد کردند، م

   استی دانه نه بھر روشنیچون پ

   استین دَ یايعلم دنھمچو طالب

ِب قلوب، طالب آن ي و تذھی بخشی و معاش باشد، و نه روشنی به دست آوردن روزین و عرفان براياگر کسب علم د

  . َپست باشدیاي ست که طالب دنیعلم مانند کس

  . ستي دل نی روشنی، دنبال دانه و ماده و نان و نام است برایدين علم تقليا

  م؟ ين دل ھستي ایو تابندگ یا دنباِل روشنيم؟ آيما دنبال چه ھست

 فرم دارمان یاريد ھشيم، باينکه دل مان را روشن و پرتو افشان کني ای ست، براین دِل ما از ماده ست، از من ذھنيا

  . ميندازيم و دور بيت شده بِکني ھم ھویياي دنین دانش ھايرا که با ھم

  . توانند دل ما باشندی خورند و نمی نمی بدرد زندگم امايم، آنھا را Lزم داريندازينکه آن دانش ھا را دور بينه ا

  . ستي دل نی روشنی برای پول درآوردن است ولیآن علم ھا برا
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  . اي خدا در دل و پخش برکت آن در دنی تجلیعني دل یروشن

 در حرفه وتر رايد، چگونه کامپيد، چگونه کارمند استخدام کنينين ھا را در کارخانه چگونه بچيد ماشي دانیگرچه شما م

 یري و لطافت و انعطاف پذیزدي عشق اۀنيک زميس ھا را با ين سروي اۀ ھمید، وليو شغل مورد استفاده قرار دھ

  . دي دھیارائه م

  . کنندید، ھمه َرم ميد استفاده کني توانید، از آن امکانات ھم نمين وار برخورد کنياگر ماش

  . پست بخواھدیاي دنی که علم را برایکس، ی َدنیاي دنعلمِ طالبماننِد 

نکه دل مان را روشن و خودمان را ي ایم، براي بریم و بکار ميري گیاد ميم و ي خوانی موLنا را میما اYن رھنمودھا

  .مي خوانی نمیگريز دي چیبرا. مي کنليتبد

  طالب علم است بھر عام و خاص

  ن عالم خ�صيابد ازينه که تا 

ن يا از عالم ذھن و از ايم، يھست جلب نظر عام و خاص یِ  و برایويائِل دن حل و فصِل مسی، براطالب علما ما يآ

   م؟يم آزاد و رھا شوي که افتاده ایريگ

م، در چنگاِل ھم يري داند که ما گیده، مي رسی که پا به سن گذاشته، به سن پنجاه، پنجاه و پنج سالگیم ھر کسي دانیما م

  .ميم خ�ص شوي توانیم و نميري گ و دردی از ذاِت زندگیي و حس جدایت شدگيھو

ک؟ يد؟ کداميا آن را محکم کنيد ي جدا شویت شدگين درد و ھم ھوينکه از چنگِ اي اید براي خواھی حاL شما علم را م

  .دي و انتخاب کنیيد شناسايبا

  .ورد خی و اُستاد خطاب شدن است، بدرد نمید عام و خاص و مجلس رفتن و سخنرانيي جلب توجه و تأیاگر برا

   :دي کنیابيارز" د، فوراي دھید، موLنا را که مورد مطالعه قرار ميري گی را که فرا میپس شما ھر دانش

  . خودم رھا کرده؟ ،،ی دو ماه گذشته، مرا از دسِت مِن ذھنیکي یا مطالعاِت من در مورد موLنا، طي،، آ

  .ل ماستيا، فرھنگ اصن داده ھيھم. دي شوید رھا مين رھنمودھا عمل کني البته که به ا

   ھر طرف سوراخ کردیھمچو موش

  َبْرد: چونک نورش راند از در، گفت

 ست ی کند، مانند موشی جلب نظر عام و خاص کسب می ست و آن علم را برایتي و عاریدي علم تقلی که دارایعالم

ن ي از ا:دي گوی راند میمنور او را  . برساندی کند که خود را به عالم نورانین ھر طرف را سوراخ ميکه در زم

  .مرتبه دور شو

  .  ھم ھستی وایا یِ نبه مع. دور شو یعني َبرد،

  .  دور شو، دور شو:یعنيم َبردا، َبرد، يدر قد

زه بدست، در ي نی آنھا نگاه کنند، عده ایا زن و بچه ھاي کردند، مردم حق نداشتند به شاھان ی شاھان عبور میوقت

  .  دورشو، کورشو: گفتندیمستادند و به مردم ي ایرميمس

  . کردندین را نگاه مي افتادند و زمی شکم میمردم رو
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   :دي گویھمانطور که نور به موش م

   .ايرون نيب. ايرون نيب

  . ايرون ني ب:دي گویم، مي بری بسر میکيم و در تاري داریم و مِن ذھنيبه ما ھم که مثل موش ھست

ند و آفتاب به ي بید، آفتاب را مين رسي به سطح زمی کند، وقتیسوراخ من است و ھر جا را ير زمي که زیمانند موش

  . ايرون ني ب:دي گویاو م

د، با يايرون بي خواھد بینکه مي کند، اما ھمی کند، سوراخ مین را سوراخ مي از زمیگري دی گردد و جایموش برم

  .   گرددین برميدن نور آفتاب، دوباره به ته زميد

م، نور ي دارمنم اما چون يرون بزنيم بي خواھی، میم و در نقطه اي رویم و مي رویم و مي رویما ھم در ذھن مان م

  .ی دارمن برگرد چون :دي گویخدا به ما م

   زند؟ یحاL چرا موش را مثال م

  .  داردی موذمن کند و ی مین زندگير زمي زی ھایکينکه موش در تاري ایبرا

  :گر گفتي دیيموLنا در جا

  . ست که در ذھن به خواب رفته، مثل دزد، مثل موش استیاريکور ھش.  دزددیمدزد از کور 

  :دي گویگر مي دیيدر جا

  . شدهیم که خالي شوی بعد متوجه میم، کمي کنین انبار را ما دائم ُپر ميا

  چرا؟.  شودیم روز به روز کم ميني بیم و بعد مي کنی حضور درست میاريدائم ھش

  . دزددی آن را میچون موش

  . ستین من ذھنيموش ھم. ديد موش را دفع کنيشما اول با

 تواند ی رسد، نمی که موش به دشت مینکه وقتي این نباش، موش نباش، برايت را کنار بگذار، دروغي ھایزرنگ" 

  ن موش از کجا آمده؟يا". رون بزند يب

   دشت و نورش ره نبودیچونک سو

  نمودی میھم در آن ظلمات جھد

 ی می ھا جّد و جھدیکي دشِت نور ندارد، پس در ھمان تاری به سوی راھیدي و تقلیتيالِم علم عاراز آنرو که آن ع

   .کند

  .  دشت و نور راه نداردین به سويِر زمي زۀچارين موش بيا

رون و بعلِت ھم ي بیکيزيمقوJِت فت شدن ي اند، بعلت ھم ھوی ذھنیموضوعاتت شدن با باورھا که يما ھم بعلت ھم ھو

  .  داردی زرنگۀصي خصین مِن ذھنيا. مي داری ذھنمن، دردھا شدن با تيھو

  .ابدي خود بی زرنگی براید چاره اي بایھر کس.  ستیمثل موش، که دائم به فکر زرنگ

   :دي گوی کند و می را محکوم مین زرنگين جا ايموLنا چند

  . دھدی ُپز می به زرنگی من ذھنیول".  ات باش یمواظب زرنگ" 
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  . توانندیگران نمي دیم وليش ببريم، کار خودمان را پييم، دروغ بگويم سر مردم ک�ه بگذاري توانی ما میعني یزرنگ

  . مثل موش. مي بریش ميگران کار خود را پيما بھتر از د

  .مي کنیا مين دني غرِض ای، ما جوھر را فداین مواردي در چنیول

   آمد در بحاری صباغیرکيز

  اِن کارياکم َرَھد، غرق است او پ

  .اھاي دریعنيبحار 

   :نديندازند و بگويانوس بي را در وسط اقینکه کسيمثل ا

  . شودین شخص بَِرَھد، آخر سر غرق ميمحال است که ا.  ستین رفتاريه چني شبیرکيز. !,,شنا کن و به ساحل برو ,, 

 ی و ظلماِت ذھن میکي، در تار تواند برود، ما دائمی ما، مثل موش، چون به سمِت دشت و نور نمیِ پس، مِن ذھن

  .مي کنیک باور شروع مياز . ميگرد

   :امروز گفتم

با . دي رویگر مي دیيد و به جاي کنی ھستند، شروع می مِن ذھنیگاه ھاي، رنجش، که از پایتيگاِه نارضايشما از پا

 ی نور به شما مید، ولينيد و نور را ببيياين بيد، باLخره ممکن است به سطح زمي روید، مي روی میتين نارضايھم

   :ديگو

  ".ا يرون نيب" 

رون ي و بعد بیندازيد بينھا را باي، ا!؟یياي و درد است، کجا بی و تلخیتي ات بر اساس نارضاینکه من ذھني ایبرا

  .ل به پرنده شوديد تبدي که بای، مثل موشیيايرون ھم بيب. یيايب

  ش پر دھد َپرH ِخَرديگر خدا

  ون مرغان پرد و چیِبرَھد از موش

  . َپَردی َرَھد و مانند مرغان می میاگر خدا، به آن موش َپِر ِخَرد دھد، او از موش

   دھد؟ یچگونه َپر م

   :مي کنی که میي ھایين شناسايبا ھم

  .مين جھان آمديم، به اي بودیاريما ابتدا ھشـ 

 ما را در اسم مان خ�صه یوم است، وقتاسم ما مفھ.  ما گذاشتندین مفھوم را بصورت اسم، روين َعَرض، اولياولـ 

 ی زدند، توجه مان روی کردند و لبخند مین کلمه، مردم به ما نگاه و توجه ميدن ايبا شن. ميت شديکردند، با آن ھم ھو

  . مي کردی، خود را آن کلمه، آن اسم، تلقیاري ھشی که اسم مان بود، جلب شد و بجایکلمه ا

  .اسم مفھوم بود

 ی مفھومیک من ذھنيم و يدين مفھوم متصل کرده و حول و حوش آن تنين اسم، به ايگر را به ايم ديج، مفاھيبتدرـ 

  . م که از فکر درست شدهيدرست کرد
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 و یارينکه بصورت ھشي این بَِبَرد، ما بجاي آمد آن را از بیم، زندگيت شديم، ھم ھويدي، چسبیزي، به چیکي به یوقتـ 

  .مي رفتیرخاک ذھنيم و زيم، موش شديم و بپريم رھا کنين رفتن بود و گرفته بودي از ب را که در حالیزين چيپرنده، ا

  ر خاکير، بماند زد پَ يور نجو

  د از رفتن راه ِسماکيناام

 یستاره ا( ی به صورت فلکیم و از رفتن به راه ِسماک، دسترسي مانیر خاک ميم، زيم و مثل موش باشيياگر ما ًپر نجو

  . مي شوید مي کماِل انسان، نا امیِ دن به حد اع�ي، از رس)ار باLيدر مراتب بس

م که به حضور زنده يم و فکر کني شروع و حرکت کنیک بافت ذھني و درد، با ی و با تلخیتياگر ما در ذھن با نارضا

   از آنم، بازيگر بروي دی ذھنۀ به نقطی ذھنۀن نقطينده ست و از اي ست و در آیک ھدف ماديدن به يشدن ھم مثل رس

  

  . مي شوید ميم و نا امييايرون بيم بي توانیدن، از ذھن نمي نرسی، پس از مدتیگِر ذھني دۀ به نقطی ذھنۀنقط

  . شوندید مي ھا نا امیليخ

  . دي را اجرا کنی شود که شما قانون تعھد و ھماھنگیصحبت م" مث�

ار يھش. ديري آن را بپذیسخت. ديصبر کن. ديتعھد شور ميي کند، به تغیجاد مير در شما اييک تغيت ين بيد ايني بی میوقت

  .دي که از اول بودیاريھمان َپر، ھمان ھش. دييَپر بجو. ديباش

ر خاِک يم و به زيدين ببرد، ترسي خواست آن را از بی میم، زندگيدي آفل چسبیم، بعد به مقوله اي بودیارياز اول ھش

   :ميگفت. مي نگه داشتم و مفھوم آن رايديگر چسبي دیزيبه چ. ميذھن رفت

  . ,,...، !، ھست! رودین نمي، از ب!ن نمردهي، ا!نه,, 

  . ده اندي که از دست داده اند، چسبی ھا به مالیليخ. ده اندي مرده چسبی ھا به آدم ھایليخ

  ...د، ت اند، در گذشته اند، گذشته زنده ست، نمرده، در زمانني کنند، با آن ھم ھویاحت ميش سي سال پیدر س" دائما

  .نده اندي کند، در گذشته و در آی نمی ست، فرقیکيم در زمانند، ھر دو ييِر خاک ذھن، چه بگويم در زييچه بگو

  د؟يچ جا نرسين کرد، به ھي که آدم کتاب خواند، آثار موLنا را مطالعه کرد، تمریاما چرا پس از مدت

  .گفتم چرا

  .ن لحظه ستي ای زندگۀچيدر. !.ستياYن حاضر ن.  رودیر مگي دی ذھنیک جاي، به ی ذھنیک جاينکه از ي ایبرا

  دي رسیچ موقع نميھ. دي شوید ميد، نا امياگر به زمان برو. ديد ترک کنين لحظه را نباي که ھست، ایشما به ھر صورت

  .ن لحظه ستيشه ايھمنکه ي ای برا

  .د اضافه کندد به خوي ست که ذھن بایزيک ھدف است، چي شما ھم به حضور زنده شدن یبرا

ن يد که اينده به خود اضافه کند، توجه کني ارزشمند تجسم و بخواھد در آۀک مقوليت را بصورت يفين کيد ذھن اينگذار

  .      ديد شويد نا امينبا.  کندید ميبرخورد و حالت، شما را نا ام

   : نقص کهی باوریالگو

   :امروز گفتم.  داردی ذھن نگه مما را در.  کندید مي، ما را نا ام,,اقت ندارم يمن ل,, 
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   ".بشناس" 

 بارد، یوار مي جاھا حقارت از در و دیر کرده باشند، در بعضي، ممکن است تو را تحقی کنی می که زندگیيدر جا

  .,,، یاقتي لی، تو بی شوی نمیچيتو ھ,,  :دي گوی رسد می به آدم میھر کس

م يمان تصميد برايگران باياقت اند، دي لین شھر بياقت است، تمام اھل اي لیل ما بيفام" ، اص�یاقتي لیاقت ام، تو ھم بي لیپسرم، من ب,, 

  .  ,,...م، ياقت اش را نداريرند، ما که ليبگ

  :ميي گویم مي خدا برویم به سوي خواھی ھم میوقت".  شوند ی افتند، فعال مین باورھا در ما جا ميا" 

  .  ,,!ميم به خدا برسيروم، حاL بي نداریاقت زندگيل" ما اص�,, 

  . ست که از اول کامل بوده یذات شما جوھر" 

   :ندي گوی، میِر مِن ذھني حقی ھا با باورھایاما بعض

  .,,...  ھستم، یاز اول آدم خاص" نه، من اص�,, 

   :ت شده گفته انديا در ھر جا که تربيحال، در خانواده 

  . ,,...، ید عرضه ات را نشان دھي، بایگر باLتري دیاک سرو گردن از آدم ھي، ی ھستیتو آدم مخصوص,, 

ن الگو فرد را ي ای در نقطه ای کنند، ولی آدم و جلو رفتن او کمک می به گستاخین عبارات ُپر طمطراق، ابتدا کمي ا

  . م شودي گذارد او تسلیرا نمي کند، زیبا شکست مواجه م

  .م شودي دھد فرد تسلی اجازه نمیين الگوياما چن. ميکار کن را انید عقل ذھنياول با. ميم شويد اول تسليما با

  م؟ ين الگوھا را گرفته ايم و از کجا اي داریيم که چه الگوھايني بین ما ميبنابرا

  سخت است؟. دين الگوھا را بشناسيد ايشما با

گران نداشته ي کار د بهید، کاريندازي خودتان بید حواس تان به خودتان باشد، نورافکن را رويبا. ستيسخت ن. نه

  .  شوندیشناخته م" ارھا، فوراين رھنمودھا، آن قالب ھا و مدل ھا و معيبا خواندن ا. ديباش

  . م که چگونه مرغ جان ما موش شدهي شویب متوجه مين ترتيو به ا

  

ا و ين دني به ایادي زۀ که ع�قیيت انسان ھاي است، به حالت و خصوصی که از دفتر سوم مثنویات بعديدر اب

ن ينند و به ھمي بیز چنگاِل مرگ را مي تی از گربه ھایرامون قفس وجود خود، صفي دارند اما در پی مادیآرزوھا

  . کندید شده است، اشاره مي روح شان، از پرواز نومۀمناسبت، پرند

  . کنندی موش شدن مرغ جان، کمک میات در فھم چگونگين ابيا

  

  ٧٧٩٣ تيب سوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو
 جو  سوراخ، موش شد،مرغ جانش

ُجوا از ُگربِ ديچون شن Hگان او َعر  

ُجوا حمله و خوردن اند، ۀ مرگ که آمادینکه از گربه ھاي که در خواِب ذھن اند، ھمیي روح آدم ھاۀپرند Hرا َعر 

  . م شوندي گردند که قای می شوند و به دنبال سوراخیر مي، مانند موش، حقديد و او را به چنگ آوريباL بروبشنوند، 
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 مرگ آمده اند یگربه ھا.  بودین رفتنيز از بيد، اما آن چي چسبیزي بود، آمد و به چیاريا که ھشمرِغ جاِن ما انسان ھ

  . گربه ھا مرگ اند. آن را بخورند

  . ر اصول و قانون زمان استييتغ.  خوردی آن را میم، زندگي شوی ھر چه که ما به آن ع�قمند میعني

 کوچولو یآنھا گربه ھا.  روندین مي کنند و از بیر مييم، تغيده ايچسبم و به آنھا ي که ما عاشق شان شده ایيزھايآن چ

ُجوا. ھستند Hبخوريبرو :یعني َعر ،Lميم با .  

  .  مين مرغ را بخوريم اي برو : کوچولو گفتندی شاخه نشسته بود، گربه ھایمرغ رو

  .  آن نشسته بود، بپرد و برودی که روی توانست با، رھا کردن شاخه ایمرغ م

  .مير آن رفته ايم، ول نکرده، بزرگ کرده و خاک کرده و زي را که گرفته ایزيL، ما آن شاخه، آن چحا

   .مياز جنس موش شده ا

  . ميحاL دنبال سوراخ گشت، جو  سوراخ، موش شد،مرغ جانش

  .  مختلف داردیستم ذھن است، ذھن ھمان خاک است که سوراخ ھايم است که سين مفاھيسوراخ ھم

ن بروند، يم و بمحض آنکه آنھا خواستند از بيده بودي گذرا چسبیط و حالت ھايت ھا و شرايما به وضعپس چون 

  .مين رفتير زميم و به زيم و موش شدي خود را فراموش کردیم و پرنده گيديترس

  د و قراريزان سبب جانش وطن د

  وارا موشين سوراخ دنياندر

ُجوادِن يبه علت شن Hره و تار است، قرار و وطن گرفتي که مانند سوراخ موش محدود و تیيايدر دنا، ي، جاِن اھل دنَعر.  

ن و خواستن ي با آفلیت شدگي و ھم ھوی از اصل و ذاِت زندگیي جدا حسِ درن دردھا و يرغم ايچگونه ما عل ،،ن سوال که يبه ا موLنا،

  . دھدیجواب م ،!,,ت  ما خوب اسیزندگ,,  :ميي گویو مم ي، آرام گرفتیِز مِن ذھني حرص آمیھا

  .، در ذھن آرام و قرار گرفته؟ی و ازلیِت ابدي نھای بیِ اريچگونه آن ھش

  .د و قراريزان سبب جانش وطن د

 ست و ما که اYن شصت سال، یم مرگ حتميني بیکه مي در حال،مي کنی نمشيم و رھايديا چسبين دنيچطور ما به ا

 یم و از ذھن به فضايپس چرا ما ھنوز در ذھن ھست،  خوردیردمان نمشتر، بھتر، بديھفتاد ساِل مان است، ھر چه ب

  م؟ ي کنی حرکت نمیيکتاي

  .دنيترسبه علِت 

م ي خواھی که نمیطيت ھا و شرايھمان وضع. ميده اي که به آنھا چسبیبه علِت ترِس از دست دادِن ھمان مقوLت آفل

  .  ستین رفتني و از بیافتنير يي تغ، گذرا،ن جھاني ای داده ھاۀا از دست بروند، حال آنکه ھمير کنند و ييتغ

 ی در فضاتا ، شودیده و کنده نمي چسبی و مفھومی و ذھنیفاِت واھين توصي، به ھمیاري جوھر، ھشن ترس،يپس در ا

  . !ابدي خود را بی، ازلی اصل و ذاِت ابدیيکتاي ۀزند

   گرفتیين سوراخ َبّنايھم در

   گرفتیيدرخور سوراخ دانا



   2014Jul    514# Program 16                        ٤٤٤٤١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

39 

 

 مفھوم یمفھوم را رو.  و استقرار کرد و منزل گرفتیيا، در سوراخ ذھن، شروع به بنايت، در سوراخ دنموش صف

  .ن حفره و سوراِخ موش استي ھمۀستير، درخور و شايف و حقيار ضعيخرد و معرفتش ھم بس. گذاشت و ساخت

 و ی جسمی آلودگۀبه نحو م،يار مان توجه ندی جسمیبه س�مت.  ھستندی زرنگی و دانش ما، دانش ھایي، دانایعني

  .مي درآوریشتري معقول و نا معقول پول بین است که چگونه از راھھاي حواس مان به اۀم، ھمي مان توجه نداریذھن

  . مان کوچک و مبتذل و درخور سوراخ موش استیيپس دانا

  دي که مرورا در مزیيھاشهيپ

  ديد گزين سوراخ کار آيکاندر

  .ديفزايا بر جاه و مال شان بي دنۀن Lنيشان بخورد و در اياي به درِد دنشتريب کنند که یب م انتخایيا کارھاياھل دن

 ید ميين و تأيرا تأم شتر، بھتريھر چه با، يم، که در حفره و گوداِل دنيت اي انتخاب کرده و با آنھا ھم ھویيشه ھايما پ

  . کنند

   :مي کنیبه خودمان نگاه م

 مرگ، آنھا را خورده اند؟ و ی گربه ھای اند و از جنس لفظ و مفھوم؟ و حتیم که واھيه ا نشستیيزھاي چیا ما رويآ" 

   دھد؟یاد آنھا به ما لذِت کاذب ميم و يده اياد آنھا چسبيما فقط به مضمون  و 

 یمم و ي بار ھستی شراب و خشک، پژمرده و بی باران، بیتشنه و ب" ست و ما دائماي نی زندگیِ  کاذب، شادیِ ن خوشيا

  .مييايرون بين سوراخ موش بيم از ايخواھ

  ".ا يرون نيب " :دي گویم، نور ميم، چون ھنوز دردھا را رھا نکرده ايني بیاما ھر موقع نور را م

*  

  

  :مي دھی را ادامه م،)ل، آن بزرگ را تا حاِل او معلوم تر گردديدن سايدوم بار در سخن کش( دفتر دوم مان ی مثنوۀدنبال

  

   جان ُبودیکه آن ب یعلم گفتار

  داران ُبودي خریعاشق رو

  .  اندجان ی روح و بیم بيم است و مفاھي جان و از جنس مفاھی که به گفتار است، بیعلم

  .  ستیم کافيم، بشناسين را درک کنيھم

ان  ناظر به ذھن میاريم و بصورت ھشي ذات خود قائم شوی، رویِن زندگي با قوانیم و موازين لحظه اگر عقب بکشيا

م که علم گفتار فقط ي فھمیم و ميني بی را میھوده و سطحي بی ھای، پرحرفی جان، علم گفتاری بیم، دانش ھاينگاه کن

 و نه ی علم گفتارید براي خورد و ما نبای نمیقِت زندگي خورد و بدرد جوھر و حقیرون بدرد مي سر و کار در بیبرا

  . ميداران است، ُپز بدھي خریفروش است و عاشِق رو ی که برای دانِش زندگیِ  الگوھا و قالب ھایبرا

 باشد، صاحب علم غم یقي که حقی علمیول.  برسدی به دست آورد و به نام و نشانیله شھرتي خواھد که بدان وسین علم ميصاحب ا(

  ).ستيد و بند شھرت ني خورد و در قی را نمیمشتر
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  م ھستند؟ يد مفاھي ع�قمند به خریچه کسان

  .م انديز جنس مفاھ که ایکسان

  گرچه باشد وقت بحث علم، َزفت

  دارش نباشد ُمرد و رفتيچون خر

 و ین علوم، مشترينکه اي ھمی کند، ولی به ھنگام بحث و جدال، بزرگ و مھم جلوه میتي و عاریدياگرچه علوم تقل

   . رودیان ميرد و از مي میشنونده نداشته باشد م

  . کنندی خودشان ھستند، ساعت ھا صرف جدل میِ ات  و باورھايشق ذھن ھستند، عای که عاشق علم مفھومیکسان

  . ستندي ای میار محکم و جديموقع بحث و جدل بس

، به بحث و جدل یي، ِخَرِد کل، دانش خدای، ِخَرِد زندگیيشناسا حال آنکه،.  داردی بحث و جدل کند، من ذھنیھر کس

  .از نداردين

  . ميت اييما خدا :مين لحظه بفھميار راحت است که ما ايبس

 ی عقلیم و استدLل ھاي مفاھۀليند و بوسي بی کند که در سوراخ موش گرفتار آمده و نور را نمی میبحث و جدل را کس

گاه يت و جاي ُپر کردن گوش ھا، مقام و موقعی، برا)بزرگ(ن، در موقع زفت يھم.  را ثابت کندیزيچ خواھد یم

  .ن علم، ُمرد و رفتياد، يني بیدار نباشد، ميد اما اگر خري آی بنظر می قوار ُپر قدرت وي خواھد و بسی میمحکم

   :ديحاL شما به خودتان نگاه کن

  ا نه؟يد ي گردیدار مي فروش خودتان، دانش تان، دنبال خریا شما برايآـ 

د، از سوراخ ي گردیدار ميرنده و خريکه دنبال گيتا زمان. ديد مواظب باشيد، باي گردیدار مياگر دنبال مستمع و خر

  .دييايرون بيد بي توانیموش نم

ست، يگران نيب ديب مان ھست و در جي که در جیقتيمان و دانش مان و باورھامان و به حقيکه ما به داشته ھايتا زمان

  .مي ھستیم، در سوراخ موش زنداني کنیزه و جنگ مي ستیا حتيم، بحث و جدل، ي دھیُپز م

   است او مرای من خدایH مشتر

   )١(ید باL که Kََ اْشَترشَ کِ یم

   . َبَردی میداِر من حضرت حق است و او مرا به عالِم اعليخر

  .ل دھميد تحويآن را فروختم و با. ستي مال من نیمِن ذھن. ده استي بھشت خریھمانا خداوند جان و ماِل مومنان را به بھا

  . رسمینم و به بھشت مي بی خدا را میل دھم، روي اگر تحوی دھم ولیل نمياYن تحو

  

  ١١١ه ي، آ)٩(م، سوره توبه يقرآن کر   )١(
  
َ اْشَتَرىٰ اِ  BK Bَة  ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَْنُفَسھُ ن Bَلُھُم اْلَجن Bْم َوأَْمَوالَُھْم ِبأَن... 

 
 ... ده استي بھشت خریھمانا خداوند جان و مال مؤمنان را به بھا

 
 یسيترجمه انگل   )١(
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Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise)... 

  

  .  ما خداستیپس مشتر

  .ده استي بھشت خریبه بھا" ، قب�ميت شده اي را که با آنھا ھم ھویيمال ھاو  نفس ما، ما یمن ذھنخداوند 

به "  متعلقاتش، قب�ۀم، با ھميده اي و َنفس چسبیم و به آن بعنوان من ذھني دانیکه ما اYن با ارزش م یزين چي ایعني

  . آن، بھشت را به ما دادهیِ ست و او، بھايمال ما ن. ميخدا فروخته ا

   :ديي گویپس، شما اYن م

قت، من را يسمت خود بِکَِشد، در حق خواھد مرا به یم" او دائما.  ھستم، باز ھم خداستیاري خوِد من، که ھشیِ مشتر

  .  کشدی کشد، خودش را مینم

  ". د ي کنی، رھا میِ ي را که توھم است، بمحض شناسایشما، من ذھن" 

ت و ييم که ما از جنس خداين علت است که در حد باور قبول نداريمان سخت است، به اي برایاگر رھا کردِن مِن ذھن

 که ما بعنوان یرون بِِکَشد و ابزارين مخمصه بي خواھد خودش را از ایخدا مم، يم، امتداد خدا ھستي ھستیاريھش

  . م، موِش دزد است و سگي به دست گرفته ایاريت و ھشييخدا

  .!.مين توھمي پرستد و ما را متقاعد کرده که ما ای، از جنِس جسم تصور کرده و مانند بت آن را می توھمیيخدا

  .ستاو ما یرم و مشتي ھستیاريھشکه ما يدر حال

  . مينترسم، ي را رھا کنین من ذھنيد ايم که باي شویپس ما اYن متوجه م

   :موLنا امروز گفت

د و گِل ي کنیِت گل را رھا ميد، خاريد گلستان ھستينکه بفھميبمحض ا. دي شماست و شما گل ھستیر پايگلستان ز

  .  و مست تر شویمست .دي شویگلستان م

 خاِص یِ  گری ما با موذی خواھد ما را از سوراخ موش درآورد، ولیخدا م.  ِکَشدی باL میاريخدا ما را بصورِت ھش

  .ستي نی از طرف خدا و زندگیچ  مانعيم ھي، در سوراخ موش مانده ا خودمانیمِن ذھن

   من جمال ُذواْلَج�لیخونبھا

   خود خورم کسب ح�لیخونبھا

  . ح�ل استی خورم که کسبی خود را مۀين ديبنابرا.  جمال خداستداري که من در راه خدا نثار کرده ام، دی جانۀيد

  . خداستیدن روي، دآنرم و ي گیرد، در مقابل، خونبھا مي را بدھم برود و بمین من ذھني، من ااKنپس اگر 

  .ن کسب ح�ل استي خورم و ای خودم را میپس خونبھا

  .  کنمیاما اYن کسب حرام م

   :ديدان یم پس شما طبق صحبت موLنا

د ي خواھی مید و از آنھا زندگيده اين جھان چسبي ایت ھايِق آن، به دردھا و به وضعي تان را که از طریاگر من ذھن" 

  .ديري گید، طبق قانون جبران، وصال خدا را ميرھا کن
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  . دار بدھندي پایِ  توانند به شما زندگین جھان نمي ایت ھايد که داده ھا و وضعي دانیم

د و به  ي کنیدا مي جاودانه پیت و زندگي نھاید، عمق بي شوی، آنجا مستقر میيکتاي ی، شما وارد فضای ذھنبا دادِن منِ 

  . دي کنیدار مي، را دُذواْلَج�ل. دي رسی میمنظوِر زندگ

  . اين دنيزد و از شما به اي ری، به چھار ُبعِد شما می زندگیِ قيدار است که برکت و ساماِن حقين ديبعد از ا

  . استبھشِت پر برکتر ُبعِد شما، مانند ھمان چھا

  داران مفلس را بِِھلين خريا

  ک مشت ِگلي کند یداريچه خر

ِد ھر ي خری، براین جھانيت با منافع ايھم ھو.  ھستند که از جنس مفھوم و از جنس ِگل ھستندیکسان، داران مفلسيخر

  . شتر بھتر، آمده انديچه ب

  .دِن مفھوم و ِگل آمده، شناختهي خری را که برایمند، آن جوانن آدم خرديد توجه داشت که ايبا

   :د، آن شخص، بر ا اساسِ ين انساِن خردمند بگويھر چه که ا

  .  خواھد کردیابي ارز...،  سوادیبا ي است با سواد، بدا ي است خوبن آدم يا

  .  خواھدیسنجش و قضاوت م ی خواھد، برای روشن کردن دل خود نمی کند، برای و جمع میري گی را که پیدانش

  ". د ين بارھا گفته ام که سوال نکني ھمیبرا" 

  .! کنندیا نه، سوال مينکه طرف سواد دارد ي قضاوت ایبرا.  کنندی روشن شدن سوال نمیبرا

  .     خواھندیک مشت ِگل مي. ، دنبال مفھوم ھستندی مادـ ی جسمیاريداران مفلس از جنس ھشيپس خر

  . دي خواھی میزيچ یکيشما از .  ستیزيء، ھدف، باLخره نماد چیوضوع، مطلب، شِگل نماِد ماده، م

  د؟يد خواھي خواھیچه م

  . ...د، توجه، ييتأ

من را دوست داشته .  ھستم، ِگل استیبه من بگو آدم حساب. عاشق من باش، ِگل است. توجه، ِگل است. د، ِگل استييتأ

  .م، ِگل ھستندي شوی دھند و ناراحت میم و به ما نمي خواھیمردم مھر چه که ما در ذھن، از . باشند، ِگل است

  ِگل مخور، ِگل را َمَخر، ِگل را مجو

  رو م زردْ يزانک ِگل خوارست دا

   :دي گوید، به شما مي گویپس، به ھمه م

  .تو ِگل مخور و ِگل را َمَخر و ِگل را ھم مجو

ه از ينجا، ِگل کنايدر ا.  زرد داردیيره رووا خورد ھمی ِگل م کهیرا کسيز. نه ِگل بخور، نه ِگل بخر، نه ِگل بخواه

  . ستی و طعام شھوانی نفسانیغذا

   ِگل است؟یزيد چه چينيد، ببي رویرون ميشما فردا که ب

 ی، بدان که ھوس و ِگل می، ھر جا واکنش نشان دادی دھین کجا واکنش نشان ميست، ببي آن مشکل نیيشناسا" 

  ". اند  و به تو نداده یخواست



   2014Jul    514# Program 16                        ٤٤٤٤١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

43 

 

 یم، ِگل مي دھید، واکنش نشان مي آیرند، بدمان مي گیل مان نميم، مردم تحوي آنطور که ما Lزم و توقع داریوقت

  . )ميت ايم با آن ھم ھوي خواھی که ما می احترامی ول،ستي نیزياحترام خوب است، بد چ(. مي کنیدرخواست احترام م. ميخواھ

   :ميي گویم

  .,,ن يجاد کرده ام، ببي، که من از خودم، در ذھن ام ایر ذھنيوتو مرا مطابِق آن تص,, 

  . ی خواھی ھم از جنِس حرص و َنفس و ِگل شده، ِگل، جسم متو. ، ِگل استیِرذھنيتصو

   :مي کنیحاL، به خودمان نگاه م

  . نور است ،،یده، کدر و بيض، رنگ پري که ِگل بخورد، دائم غمزده و مری،، کس

   جوانیباشما يدل بخور تا دا

  ات چون ارغوان چھرهیاز تجل

، چھره و رخساره ات یات الھي و از تجلیتا ھمواره جوان و با نشاط بمان.  تناول کنی روحی غذایعنيدل بخور، 

  .مانند ُگِل ارغوان باشد

  .  را بخوراوتو نور .  خدا در دل ماستیروشن شدن دل ما به خدا، تجل. ، ظھوِر خدا در دل ماستیتجل

  . ی، از جنس ماده و ُفرم و ِگلیرون دنبال ِگل ھستيکه از بيزمانتا 

  م؟ ي خواھیرون چه ميما از ب

  .  !. ھستمیند، من کيف کنند و بگويم، تعريل داريم که ما را آنطور که مي خواھیرون، از مردم، ميما از ب

  :دني، مطرح مان کنند و بگویقيم که بطري خواھیما از متعلقات مان، از مردم، م

  . مي شویچاره ميند و ما بي گویشتِر اوقات نمي، و ب ,,ی تو ھست،بله,,  

   :ندي ھم که ما را مطرح کنند و بگویموقع

  . ميستي، مطمئن ن ,,ی، تو ھستبله,, 

 یم کي شوی شود، مطمئن میتجل ما از جنس دل که یم، چون، موقعي کنند، مطمئن باشی که میديم به تمجي توانینم

  . !ميھست

  :مي شوی نمید بخورانند، راضي چه مردم به ما ِگِل ُکرنش و تمجھر

   .,,شتر بگو يب. شتر بگويب,,  

  :ميي گوی، می ھستیند آدم حسابيکه دو نفر بگويحاL، در صورت

  . مي شویباز ھم قانع نم،  ,,...، سنديند، روزنامه ھا بنويند، صد نفر بگويھمه بگو,, 

  چرا؟

  .  دھندیم و آنھا نميري بگین ھا زندگيم از دروغي خواھیا مم. ن استينکه دروغي ایبرا

 خدا و ی، تجلی زندگیِ ل ببر، بسوزان، تا دائم، شراِب ارغوانيتو دل ات، خواستن و حرص و ھوس ات را بخور، تحل

سرخ . شودت زرد ني، رویر شود، جوان و سالم بمانيسراز، )ی، ُبعد معنویجاني، ھی، فکریکيزيف( چھار ُبعدت، به یزندگ

  .ی بمانیو ارغوان
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  ن بخشش نه حد کار ماستيا رب اي

   را خود سزاستیلطف تو لطف خف

   ... و پاک، یميِر مشروط، مستقل، صمي ناب، بودِن محض، شعوِر غیِ اري، ھشیزندگپروردگارا، 

   :مي که ما در ذھن داریتين وضعيبا ا

  وابط مان بر اساس ترس و کنترل است، م، ري کنی میيم، حس جدايت شده ھستيم، ھم ھوي ھستیناراض

م که ي کنیم کاري توانیا ميست، آيد در حد کار ما ني که شما دار...بخشش و مرّوت و موھبت و ح�وت و ظرافت و 

  . !؟مين ھمه باشيمستحق ا

ا به ما پنھان است ھم، لطف خد" واقعا(.  تو، به خوِد توستیِ قت احسان و پاداش و سزاي و پنھاِن تو به ما، در حقیلطِف خف

  ).  کندینکه خودش به خودش کمک مي ایبرا

م که بودن، خودش، خود را از مخمصه يم و بگذاري، خود، نگذاری چرخ زندگیم که چوب Lي شویدار ميما کم کم ب

، یدستن اعتدال و گشاده ي نابجا، بپا کرده، به آنھا ھم افزوده، خودش را نجات دھد و ای ھایريادگيت با ي که بشریا

  .    ستیلطف خف

  .  ستیزدي، لطِف پنھاِن ای، لطِف پنھاِن زندگیلطف خف

  .ردي ما صورت گۀ آشکار، که ممکن است در اثر علت و اسباب آگاھانیعني، یبرعکس لطِف َجل

و شما دار نگه دارد يدار کند و بيدر ت�ش است که شما را ب"  لطف پنھان به شما دارد و دائماید که زندگي دانیشما م

  . تو مکوش تو،یِ  کوشم پیمن ھم :دي گوی مید زندگي شوید ھم نميد و نا امي کنی میبا او ھمکار

  :ادمان باشديشه ي ھمی زندگۀام ھر لحظيپ

  ک است، خاموش کم خروشيصبح نزد

رون ي از ذھن بب داده ام که توي ترتیدادھا و اتفاقات را طوريرو" ن لطف پنھانم، دائمايبا ھم"   تو،یِ  کوشم ِپ یمن ھم

   ". ھم نخواهیزيچ. ، مقاومت نکنیده شويکش

 ین نکن، ھر اتفاقي تو باز کند، مقاومت نکن، نفری را برایقير حقي، مسینطور بگذار که خدا، زندگيھم.  نخواهیچيھ

  . شودید، کار خراب مي کنی شما چون مقاومت مید که به نفع شماست ولي اُفتد مطمئن باشیکه م

  ست ما ما را بخرر از ديدست گ

   ما مدرپرده را بر دار و پردهٔ 

م از دست ي ھستیاريما را که ھش .دهنجات بما را از دست خودمان . ر و ما را از دست ما بخريدست ما را بگ پس،

  . را برداری من ذھنۀ ماست، پردی روی را که جلوین پرده اي بخر و ایمن ذھن

 یم مبني کنیدعا م. ميف ھستيما در ذھن ضع.  ما را نبریآبرو. خورده نکنسر.  ما را َمَدر و ما را شرمسار نکنۀپرد

  . نکه ما را آزاد کن و مشت ما را باز نکنيبر ا

  .مي شوی شود و شرمنده میم، مچ مان باز مي خوریم و به بن بست مي روی را میھر دفعه که ما راه من ذھن

  .ن مردم رسوا نکنيما را شرمنده نکن، ب
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  ده شود؟ي ما درۀ پرددي چه بایبرا

 حرص آلود و ی و خواستن ھایي و جدایت شدگيجاد درد و ھم ھويم، اگر در اي اصرار نکنی اگر ما، در من ذھنیعني

  . شودیده نمي ما درۀم، پردي، اصرار نکنی و ِگل خواھیِگل خور

ر يم تقصي اصرار کنی مِن ذھن اگر در ماندن بایم ولي شویده ميي ما را رسوا کند، از آن زاینکه من ذھنيقبل از ا

  .خودمان است

  دين نفس پليباز خر ما را از

  ديکاردش تا استخوان ما رس

  . مي آمده و وارد ذھن شدیاريم، بلکه بصورت ھشينصورت نبوديبه ا"  قب�یعنيبازخر، 

  . ، تو ما را دوباره بخربر ما مسلط شدهماره، ن نفِس اَ ي، این من ذھنياYن ا

نکه کاردش ي ای بخر براین من ذھنيم، تو ما را از دست ايار باشيم ھشي خواھیم، اYن ھم مي بودیاريھش" ما که قب�

  . ميگر تحمل نداري د.دهيتا استخوان ما رس

  ن بند سختيچارگان اياز چو ما ب

          تاج و تخت؟ی شه بید اي گشایک

 مانند ما یچارگاني ندارد، از بیلل و اسباب ظاھر به عیازي که حکومت تو نی خداوندی تاج و تخت، ای پادشاه بیا

      کند؟ی بنِد سخت و محکم را باز میچه کس

  !.مي کنیم، به تو نگاه نميش و اصرار داريم و به جھان گراي کنینقدر که ما به جھان نگاه ميا

  :مي کنی اعتراف میما به عاجز بودن من ذھن

. ن بند استيم و اي رویت، به جھان مي، دنبال ھوی، دنبال خوشبختیر لحظه، دنبال آِب زندگم، ھيم بکني توانی نمی کاریبعنوان من ذھن,, 

  . ,,م ي دانیم و راه خروج از نفس را نميچاره و عاجزيما ب. َنفس بند است

  . کندیموLنا به ما کمک م .به ما کمک کند تاج و تختیشه بخدا، 

   َودودین قفل گران را اين چنيا

  ه فضل تو گشود؟ تواند جز کیک

  د؟ي تواند بگشای مین و محکم را جز فضل و احسان تو چه کسين قفل سنگي دوستدار بندگان، ایا

 رسد که یچ موقع به ذھن مان نميست و ھيحواس مان ن"  کرده، ما اص�ی را زندانیاري، ھشیذھن من ، گرانیقفلبا 

  . رون رفتين قفل را باز کرد و بي شود ایم

  .ن قفل گران استي،، و اا يرون نيب،، : دي گویرون برود، نور به او مي خواھد از سوراخ بی موش م مثل:امروز گفت

  .ت خود را رھا کندي رسد که موشیبه عقل موش نم

  . دي شود به خدا رسی می من ذھنیم که با ابزارھاي کنیما فکر م
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م و فکر يزه کني متفاوت مان ستی با باورھام وي باشیت و متکيقت، ھم ھوي باورھا، بعنوان حقیک سرينکه ما به يا

ھر قدر . ن قفل گران استيا.  رساندی رساند، اشتباه ست، نمیزه با آنھا ما را به خدا مي ست و ستیي خدایم که کاريکن

  . شودیم، قفل گران تر ميزه و جنگ کنيم، ستيدعوا کن

  . لقب خداست، َودود

   . ماستیستگيشتر از شايفضل خدا، لطف خدا، ب

  .دي آیم ، به سمِت مای از سمت زندگیم وليستيسته اش ني، ما شاین مِن ذھني ست که با وجود ایفضل، لطف

  .مي گذشته خود باشیت و کارھايد نگران وضعي که ما نباین معنيبه ا

  .من لحظه دوست باشيرم و با اتفاق اين لحظه را بپذي خواھم اتفاق اینکه من ميد به اين لحظه شروع کنيشما ا

نکه ي توجه به ای دوست باشم، بی بعد ھم با زندگۀ دوست باشم و لحظی بعد ھم با زندگۀ کنم، لحظی ھمکاریبا زندگ

  .  ِکَشدیرون مي بید، خدا شما را از گرفتاريچه کرده ا

  . ، به شما غالب نباشدیحس نقِص مِن ذھن

  م سري تو گردانیما ز خود سو

  )٢(کتري از ما به ما نزدیچون تو

 اشاره ست ، دوممصرع. یکتريرا تو از ما به ما نزديم، زي آوری می تو رویم و به سوي گردانی برمی از خودمان روما

   .ميکتري بدو نزدیات آدميما از رگ حد يه من حبل الوري نحن اقرب ال:ق ۀ سور16 ۀيبه آ

  . ديستي نیشما من ذھن. ديد، خوِد خوِد او ھستي ھستیاري شما خود ھشیعني

  

 ۶١ه ي، آ)٠۵(م، سوره ق يقرآن کر  )٢(
 

 . َنْحُن أَْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ ...
 

 .ميکتريزد به او نیات آدمي ما از رگ ح...
 

 یسيترجمه انگل  )٢(
 
…We are nearer to him than (his) jugular vein. 

  

   :ميي گویمم و ي شناسیده شده و ما نمياصِل ما، که اYن پوش. یتو ما ھست

  . ,,ده ست ي پوشیاريم، ھشي ھستیما من ذھن,, 

  .  ستی خارجیده اي پدین من ذھنيا. مي ناب و ما ھم تو ھستیِ اريتو ھمان ھش

  . جالب استیليھم خ ،!یک تري تو از ما به ما نزد:ن عبارتيا

  .اوک تر است؟ ي نزدیقيحق ی به مایک. م او اصل ماستي ھستیما من ذھن. ک تر استيھم از ما به ما نزد" واقعا

  .مي ھستیک جسم خارجياما ما . نکه او خوِد ماستي ایبرا

   .مي شویدار مين اشتباه بياز ا
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  م تستين دعا ھم بخشش و تعليا

  گرنه در ُگلَخن گلستان از چه ُرست؟

احسان و ز از يم، نيم آزاد شوي خواھیم و ميم و به عاجز بودن خودمان اعتراف کرده اي کنی را که میشياين دعا و نيا

، ی و ِاL چگونه ممکن است که از آتشدان نفِس آدمیاد داده ايمات تو سرچشمه گرفته است، تو به ما يلطف تو و از تعل

  د؟ يش برويايت و نيگلستان معنو

  !. د؟يد گلستان بروي بای، به چه مناسبتتوِن حمام، در گلخن و در یدر زباله دان

  . مياد داريدعا را ھم به . ميستين یمن ذھن، ما کند و ی زند و دعا میف م ست که حریارين ھشي ا.بله

  نھا از کجا آمده؟ يا. ميم به عاجز بودِن خودمان اعتراف کنيما بلد. مي را طلب کنیم راه خ�صيما بلد

  .یاد داده ايتو به ما نھا را ھم يا

  ان خون و روده فھم و عقليدر م

  جز ز ِاکرام تو نتوان کرد نقل

  . شه را نھادهيتنھا لطف و احسان توست که ادراک و اند، ی آدمی در وجود مادیعنيان خون و روده، يدر م

   از کجا آمده؟ ،ن فھم و عقل، خدا جوي ا...اِن خون و کثافات روده و ي ما، در میاِن تن ماديدر م

  ھم از کجا آمده؟" قتايحق

  ".ن جھان انتقال داده يم، به اي کنیدرک من فھم و عقل و آنچه را که يفقط بخِش توست که ا" 

  ن نور روانيه اياز دو پاره پ

  زند بر آسمانیموج نورش م

 شنود و از ید و با استخواني گویند و با گوشتي بیھي که او با پ،دينش انسان در شگفت شوي از آفر: ستیش حضرت علياشاره به فرما(

  ). َنَفس ِکَشدیشکاف

  .  چشم ماستدو ه،ياز دو پاره پمنظور 

  .  زندی ما نور روان است وبه آسمان میاز چشم ھا

 ی شود و نور زندگیجاد و درک مي ما در آن ای ماست که فکرھایِ اريھم آن قسمت از ھش" ، واقعایارين ھشيا

  .مينيم ببي توانی تابد و میبصورت نور چشمان مان م

  پاره که زبان آمد ازو گوشتْ 

  �ب حکمت ھمچو جويرود سیم

البته ( شود یان مي و بی�ِب حکمت و معرفت از آن مثل جو، جاريست و سيش ني بین زبان ما ھم، که پاره گوشتيا

  . مي ست که ما ھستیاريھش، به علت )ا کرده و نوشته شدهي کند ی�ب خرد را صحبت مين سي ما، اۀزبان موLنا بھتر از ھم

  .دار کندي بلد است ما را بیارين ھشيپس ا

  .ميم و اجازه دھي بلد است خودش را آزاد کند، اگر ما بگذاریارين ھشيا

   که نامش گوش ھاستی سوراخیسو
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  ش ھوش ھاستوهيتا بباغ جان که م

 گردد و از آنجا به بوستان یر مي شود، سرازیده مي که گوش نامی سوراخیچشمه ساران حکمت و معرفت به سو

  . ندي نشی ھوش و ادراک به بار میوه ھايم، م کند و سرانجای میاري رود و آنجا را آبیروح م

  . مي روی حضور است، میارين ھشيم و به باغ جان ھا که ھميري گی موLنا را میغام ھاي پ،ق گوش ھايما از طر

  

  راه باغ جانھا شرع اوست شاه

   عالم فرع اوستیباغ و بستان ھا

   .خداست)  خدایدن رويد(ن ي رفتن به باغ جانھا، دپس، شاھراهِ 

  :مي گوین مي ھمیبرا

ن يم، حالت ُشکر و رضا در ايرش و تسليچ موقع پذيھ. ميجاد کني حضور ایاري ھشیک مقدارين لحظه يد ايما با "

  ." ميد فراموش کنيلحظه را نبا

  .  دھدی را به ما نشان منيدم و ُشکر، ين دو حالِت تسليا

ر و عقل ي عالم را تدبی باغ ھا و بوستان ھاۀھم. ھوش است عالم، عقل و یِ باي زیت ھا، باغ و بستان ھايمنشاء خ�ق

  .  کندیجاد مي ایاريانسان، آن ھش

   آنست آنی خوشاصل و سرچشمهٔ 

   خوان)٣( َتْحَتھا اLَْنھار یزود َتْجر

 که انسان ھا درست یر بھشتي از زی، ھمان خداست و بصورت نھری ھا، ھمان زندگی خوشۀ ھمۀاصل و سرچشم

  . رد گذی کنند میم

 شود و شما را تازه نگه ی رد میارين نھر ھشيشه ايد، ھمي کنی درست می که شما با از دست دادن من ذھنیر بھشتيز

  . داردیم

   : شما، کهین باغ و بوستان ُپر ُگِل زندگيدر ا

ست  وجودتان مرتعش اۀ که در ھر ذری شماست، جاِن زنده اۀتن شماست، فکر شماست، احساساِت شماست، جان زند

   .ديد و شاد ھستي کنیو آن را حس م

 شما، ۀ شدیي شما، فرِم خداۀ شما، ُفرِم به حضور زنده شدۀِر فُرِم به بھشت درآمدي ست که از زیھمان نھرن نھر، يا

  . دي آی جوشد و باL می شود و می شما، رد مۀ ُفرم شدیُفرِم ب

  

  ١١ه ي، آ)۵٨(م، سوره بروج يقرآن کر  )٣(
 

 
الَِحاِت َلُھْم َجنBاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اoَْْنَھاُر ۚ Bِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصBال Bلَِك اْلَفْوُز اْلَكِبيرُ ذَٰ   إِن.  

 
باران از فرودست آن ي که جویيشان راست بوستانھايا  اند،سته کردهي شایاند و کارھامان آوردهي که ایگمان کسانیب

  . بزرگ استین رستگاريا   است،یجار
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 یسيترجمه انگل  )٣(
  

For those who believe and do righteous deeds, will be Gardens; beneath which rivers flow: That is the great Salvation, 

(the fulfilment of all desires).  

  

  .  ماستیِ  چھار ُبعدۀنين زميد، ھمي روی که گفت گل از آن مین گلستاني شود ایپس معلوم م

  . ردي گیِر بھشِت ما، سرچشمه مي، از زی و طرب، آرامش و خوش وقتین چھار ُبعد ما بھشت است و خوشيا

   :دي گویبلکه م. ستين ني گذرد، منظور ای ھم از آنجا میک جوي ھست و یک باغيست که ين ني آن ایمعن

  .  گذردی میر بھشت نھرياز ز

  .ذرد گیر فرم ما مي، از زیي خدایِ اريپس ھش

 گذرد که ی میين چھار ُبعِد شما، نھر خداير اياز ز.  شما، بدن شما، احساس شماست، جان شماستیفرم شما، فکرھا

 ین لحظه شما به زندگيان کند و اگر اين چھار ُبعِد شما، خود را بيق اين چھار بعد و از طري خواھد در ایم" دائما

  . آباد و بھشت است شود،یه ميد، باغ شما از آن آب تغذيار ھستيھش

  :دي دانیاYن شما م

  

  . ستيرون نيست و در باو فقط ی خوشۀاصل و سر چشم• 

  .  گذردیر فرم ما مي ما، از زیر فکرھاي ست که از زی، آن نھری خوشۀسرچشم• 

  

  . آوردی قرآن را میه ھايد که موLنا آيني بیم

  

  ديرا مطالعه کنق آنھا يد دقي توانی مربوطه، شما مینه ھايبا توجه به زم

   تان کارُبرد داردیه ھا چگونه در زندگين آيد که اي و متوجه شو

  . تواند ِاعمال شودی و م

  

*  
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