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  ۵١٧١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو
 

 رد شود دشمن او دوستکامي بمیھر ک

  دشمنم از مرگ من کور شود والس�م

   کشد اندر شکریآن ِشکِرستان مرا م

  ان و دل من غ�من مرگ را جي که چنیا

  ست نام و نشان خلق رادر غلط افکنده

  عمر شکربسته را مرگ نھادند نام

  "اَْلَفْقُر َکْنزْ "ن رسول گفت که ياز جھت ا

  فقر کند نام گنج تا غلط افتند عام

  ران بوديشان بود گنج به وي در ایوح

  چ خاميتا که زر پخته را ره نبرد ھ

  » تنگ ِن دلم سستين زي جان ببیا « :گفتم

  »ن پس ز جھل وامکش از پس لگام يز « :گفت که

  تا که سرانجام تو گردد بر کام تو

  ر تو راميتوسن ِخنگ فلک باشد ز

   که مرگ دارد صد باغ و برگیگر تو بدان

  ش از جان مدامييات ابد جويھست ح

   قندی خایدھنیخامش کن لب ببند ب

   زو تمامیست شو از خود که تا ھست شوين

 
 ١۶٧٢ تيب دفترچھارم، ،یمثنو ،یمولو

 

 نيھموار باشد با زمھر چه او 

  ني ھدف گردد ببیرھا را کيت

  ن آنگاه اويسر بر آرد از زم

   رفویابد بيچون ھدفھا زخم 

  ستين ما و منينردبان خالق ا

  ستين نردبان افتادنيعاقبت ز

  رستتَ  ھر که با<تر رود ابله
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  تر خواھد شکستکه استخوان او بَ 

  ن فروعست و اصولش آن بوديا

  دان بودزيکه َتَرف@ع شرکت 

   زنده زوی و نگشتیچون نمرد

  جو  به شرکت ُملکی باشیياغي

  ستي آن خود ویچون بدو زنده شد

  ست؟يوحدت محضست آن شرکت ک

   اعمال جونهٔ ين در آيشرح ا

   فھم آن از گفت و گویابيکه ن

 
 ٣٨۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یلومو

 

 مار رايه الس1م بيحت رسول علي نصتتمهٔ 

  

  سلطان که منی توبه کردم ا:گفت

  چ فني ن�فم ھیاز َسِر َجْلد

   و مایه است و تو موسين جھان تيا

  ه مانده مبت�ياز گنه در ت

  ريم و در اخيرویسالھا ره م

  ريھمچنان در منزل اول اس

  ی بدی راض ز مایگر دل موس

  یدا شديه را راه و کران پيت

   او ز مایزار بوديور بکل ب

  چ از َسما؟ي خوانمان ھیدي رسیک

  ؟یھا جوشان شد چشمهی ز سنگیک

  ؟یمان، امان جان شدابانيدر ب

  ی خوان خود آتش آمدیبل به جا

  ین منزل َلَھب بر ما زدياندر

   اندر کار مایچون دو دل شد موس

  ار ماي یگاه خصم ماست و گاھ

  زند در رخت مایخشمش آتش م
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  ش ب�ي شود پیحلمش ِاسپر م

  ز؟يلم گردد خشم ند که حِ وَ  بُ یکِ 

  زي عزین نادر ز لطفت ايست اين

  نيدح حاضر وحشتست از بھر امَ 

  نيبرم قاصد چنی مینام موس

   روا دارد که منی کیورنه موس

  چ تن؟ياد آورم از ھيش تو يپ

  عھد ما بشکست صد بار و ھزار

  عھد تو چون کوه ثابت بر قرار

   زبونیعھد ما کاه و به ھر باد

  عھد تو کوه و ز صد ُکه ھم فزون

 

* 

  

 : کنمیواِن شمِس مو<نا شروع مياز د ١٧١۵غزل شماره  گنج حضور امروز را با ۀ برنامیبا س1م و احوالپرس
 

 
  ۵١٧١ شماره غزل شمس، وانيد ،یمولو

  
 رد شود دشمن او دوستکامي بمیھر ک

 دشمنم از مرگ من کور شود والس�م

  :مي کنیم معني توانی مدو سطح، را در  شود دشمن او دوستکام،ردي بمیھر کد، مصرع اول، ي کنی�حظه مھمانطور که م

  . یدر سطح من ذھن• 

 خودش ی نگھداری ست و برای جسمیاري قطع و منحصر به ھشی زندگۀشي، از ری مِن ذھنیِ ِت توھمياز آنجا که ماھ

 بھره مند ی زندگیِ  تواند از سعادت و از برکت جاودانیارانه نميد، ھشاج داريد بر آنھا، احتيبه دشمن، به تفاوت و تأک

  .ن کنديي تواند ارزش خود را تعیسه ست که مين مقاي کند و در ایسه ميگران مقايجه خودش را با ديشود، در نت

  .  کندی ست و به موجب آن حسادت میسه مختِص من ذھنيمقا

   کند؟ی مسهي مقایزي را با چه چیزي چه چیمِن ذھنـ 

  ".  کند یسه مي را که در رابطه با موضوعاِت مختلف، در ذھن خود ساخته، با ھم مقایر ذھنيتصاو" 

گر ساخته، ي دی که از کسیر ذھني ساخته، با تصوخود از ی جسمیاري خود را، که از موضِع ھشیر ذھني، تصو"مث�

 کند یا حقارت مي ی خود، نسبت به آن شخص، حس برتریِ نِر ذھين قرار دادِن تصوييا پاي کند و بعد با با< یسه ميمقا



     2014Jul                      516# Program 31                        ٦٦٦٦١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

5 

 

 شود و ین و ناراحت ميا خشمگي کند و بعد از قضاوت، متکبر، ی آن حِس محدود و مشروط، قضاوت میِ و بر مبنا

  .  دھدیواکنش  نشان م

واکنش نشان ن شود و ي تواند ناراحت و خشمگیم" فورا. ستي نی اش اعتمادی حسود است، به دوستیذاِت مِن ذھن

  . ستي حضور نیاريگاِه ھشيرفتاِر آن از پا. دھد

  .  بس خطرناکی است و کارمناقدام و جنب و جوشش از موضِع 

ن ِکسان، به برادر، به خواھر به فرزند و به ھمسِر يک تري تواند به نزدیسه ست، ميمدام مضطرب و آشفته و در مقا

  . کندیسه ست که حس ارزش ميق مقايفقط از طر.  ستیا و درھوشه، بر ھوي ریرا ذات اش بيخود، حسادت کند، ز

. اِز ُمبرم به قطب داردي کشمکش و مجادله و نزاع، نینرو، برايزه دارد، از اي به مقاومت و ستیوجودش بستگ

  .زه انتخاب کندي ستیش را براين ھايک تريل و نزدي، از جمله ھمسر، دوست، فامی تواند ھر کسین ميبنابرا

  . کندیزه ميستند، با آنھا ستيکانش ني دارد که بنظرش، جزِو نزدی، دشمنانی و چه جمعیشتر اوقات چه فردياما ب

  . شودیرد، شادکام مي دشمن اش بمید که ھر کسي گوی مین مو<نا، در سطح من ذھنيبنابرا

  .ند استيک اتفاق خوشاي ی من ذھنیمرِگ دشمن، برا

   : کندیمطرح م ھم یگرين مرگ را در سطح ديمو<نا ا

  . ی به من ذھنیمرگ آدم• 

  . ديم، شما ھم توجه کني آن توجه داریمو<نا و ما به ھردو معن.  شودی جالب میلي آن خین صورت، معنيدر ا

   : دھدی به ما می و رھنمودیت، فرمول زندگيک بين يم، مو<نا در ھميچنانچه خوب دقت کن

  ".   شوندیش، دوست او مرد، دشمناني بمی نسبت به من ذھنیاگر کس" 

  : دھدی میگرينند و احساس خطر کنند، رھنمود دي ما را ببیِ  که دشمنان، من ذھنیو در صورت

  .  نکنیگريصحبت د. ان ماجراي پا". دشمنم از مرگ من کور شود والس�م" 

   :ن موضوع است کهيغزل امروِز ما مربوط به ھم

ند، ي آی شوند و با< می را که در من ھستند، فعال می ذھنی الگوھای وقتیعنيرم، ي بمی ذھنمن، نسبت به مناگر 

  . شومیرم، از آنھا آزاد و راحت مي بمیکي یکي کنم و از آنھا جدا و نسبت به آنھا یيشناسا

 یيد و اگر آنھا را شناساي آی مان با< ممنِ م، ي کنی آنھا را فعال می در ما ھست که وقتی ذھنیم چه الگوھاينيپس بب

  م؟ي شویم و راحت ميري می میکي یکيم و نسبت به آنھا ي شویم، از آنھا آزاد ميکن

  . ندي تواند مرا ببی نمنکهي ایبرا شود، یدشمن ام از مرِگ من کور مرا، يز

" اچون دشمن ما حتم. ندي نتواند ما را ببتام يد شويناپدن است که يم، اي که ما در مقابل دشمن مان دارین دفاعيو البته بھتر

  .  داردیمن ذھن

  .ز بگنجدين بحر ھمه چين بحر در ايدر ا. رش استي پذیک فضايست، يچکس ني شود، دشمن ھیھر کس که عارف و از جنس زندگو 
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 که به حضور ین انسانيبنابرا. ل کندي از دشمناِن ما را به دوست تبدیلي، ممکن است خیُمردِن ما نسبت به من ذھن

 و نندي توانند ما را ببیم و آنھا نمي شوید ميناپد بماند، ی دشمن ھم باقیک سري اما اگر ست،يچکس نيزنده شده دشمن ھ

  .ب بزنندي توانند به ما آسینند، نمي توانند ما را ببیچون نم

  .دي شویده ميدن است که ي آن اید، معنيدن ھستيب ديپس اگر شما، دچاِر آس

ھر لحظه . دي شویده ميد دارند، پس یُدم دست از َسِر شما برنمد و َمري ھستیر اضطراب و خشم و ناراحتياگر شما ز

  .دي شوید، ھر لحظه، بلند ميي آید ميپد

  :دين است که به خودتان برگرديراه حِل او ا.  دھدید، مو<نا شما را به خودتان ارجاع مين حالت را داريچنانچه ا

  .  ،،رمي گی مردم و دشمنان قرار میرھايِج ت شوم، آمایده مي د وده شدن ھستمينکه در حال ديل ايبه دل،، 

  .  بلند نشودمن کند که بعنوان ین موضوع مھم شود، مدام ت�ش مي متوجه ایاگر کس

  .ديستي نی شما از جنس من ذھنیول.  کنمیتان ذکر مي ست، براین رابطه، چند الگو که مربوط به من ذھنيدر ا

م، مربوط به ي کنی صحبت میاگر راجع به من ذھن. مي ھستیارينِس ھشت، از جيم که ما از جنس خدائي دانی ما مۀھم

  .ستي ما نۀشياصل و ر

م ي دانیم و ميندازيم آنھا را از خود جدا کرده و بي خواھیم. مي کنی میي شناسایکي یکي را ی مِن ذھنین الگوھايما ا

  .ستيکه اصِل ما منطبق با آن الگوھا ن

چکدام يھ. مي از خودمان را به خودمان نشان دھیير اساس گفتار مو<نا، قسمت ھاسته ست که بي و شاین ضروريبنابرا

  .مي شوید و ناراحت نمي آی ھا بدمان نمیين شناساياز ما از ا

  آن الگوھا کدامند؟

   :دي دوست دارد بگویمِن ذھن

  . حق با من استـ 

  .  کنمیزه مين دانش ستياساس ھم ست و بر یقي و حقیدانش ام، واقع. قت استي دانم حقیھر چه که من مـ 

 بر اساس آن شروع به یک قالب و الگوست، ولين يا.  ست و نه حق با اوستیقيل و حقيدانشش اصاما بواقع، نه " 

  ". برد ینکار سود مي کند و از ایزه ميمقاومت و ست

  . کندیکم م اش را محیروني بۀت اش کرده و پوستيزه، تقوي آورد و ستید مي را پدیمقاومت، من ذھن

  .  شودیقت در ذھن جا نميد که حقي دانیشما م

قت يحق. ا باورھا نداردي ی به دانش ذھنین لحظه ست و ربطيت شما در ايان خدائي شما، جلوه و بۀت زنديقت، ابديحق

  . شه حق با شما باشدي شود که ھمین نمي گنجد، بنابرای شما نمیدر باورھا

 تان با< ید، من ذھنياورين الگو را با< بي ست و ھر موقع شما ای من ذھنۀ ع�ق موردی، الگوحق با من استعبارِت 

  .  شودیآمده و مطرح م

ن الگو را دوست دارد و آن ي ای بنام من ذھنی موھومی آورد بلکه باشنده این الگو را با< ميست که اين اصل شما نيا

  . دھدی کند و رواج می پروراند و مطرح میرا م



     2014Jul                      516# Program 31                        ٦٦٦٦١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

7 

 

ب يم و عيني بیراد ميب و ايگران عي ست، در دیقيم حقي کنی، که فکر محق با من استن دانِش يلومات و ھمبر اساس مع

   :مي کنیِر پوشش و عنواِن اص�حات مطرح ميم و زي کشیرون ميھا را ب

  . ,,م يم مردم را بھتر کني خواھیم، ميم اص�حات کني خواھیما م,, 

گران يم دي توانیما نم" اص�. ميم مردم را اص�ح کني توانیچ موقع نمي، ما ھیيوب گي و عیيب جوي و عینيب بياما با ع

م و يم که دست از سر آنھا برداريم موثر باشي توانی میتنھا موقعد خودشان، خودشان را عوض کنند، يگران بايد. ميرا عوض کن

  .مي خودمان کار کنیرو

  .، نداردگرانيسه با دي در مقایز با< بردن من ذھن جیچ نفعيھ، یيب گوي و عیيب جوي، عیريراد گيپس، ا

  : داردی من ذھنیده برايبت دو فايغ. بت عادت دارندي به غیبعض. ن اثر را دارديبت ھم ھميغ

    :مييم بگوي خواھیم، مي کنیبت شخص ثالث را مي، غی با کسیوقت

   .,, چه شده؟یخبر دار,, 

  . ـ نه

 ی خبرمن خبر است و ین نفر بيرا اي رود، زی با< مینيِن تکبر و ُبخل و خودب من، از نردبامنِ  "فوراـ   اولۀديفا

  .  خود، دارمیک برگ برنده و اضافه، بر فرِد روبرويمن . دارم

  ). کندی از آن استفاده می من ذھنیم ولي اط�عیم و بي که ما به آن توجه نداری پنھاِن مِن ذھنیالگوھا(

 خواھم در ی را که میر و طعنه و سرزنشيز، تقصيلب و موضوِع بد و تلخ و نوک ت، مطی مِن ذھنیـ برا  دومۀديفا

  .  شود و از آن مبرا ھستمیم، شامل من نميب است بگويخصوِص شخص ثالث که غا

و روبرو که خبر نداشت برتر ھستم  نفر حاضربت کنم، ھم نسبت به ي خواھم غی که میپس در مورد مطلب و موضوع

ب ي شود و مربوط به شخص غایف بد، شامل من نمين توصين است که ايرا فرض من اي، زبي غانفرو ھم نسبت به 

  .است

  .  شماستیبت کردن شما، فقط به نفع من ذھنيد که غي شوید و متوجه مي کنیپس شما درک م

ن يد و اي بری منکار لذت و سوديد که از ايستيت نيي و خدایاريد، شما در موضِع ھشي کنیبت را فعال مي غی الگویوقت

  .ستي و اص�حات نیکيعمل، در جھِت ن

 رسد و اصابت یم که درد به آن شخص مي دانی کند و میجاد ميبت درد اي و غیين بدگويم که اي دانینکه ميرغم ايعل

 نفر ن دوين لحظه، نسبت به اين است که اي مان مھم ای مِن ذھنیِ را برايم، زي دھینکار را انجام مي کند، اما باز ایم

  . ميبا< برو

  .  ستی من ذھنیجاد کردن الگويخود نفِس درد ا.  کندیجاد درد، حس وجود مي با ایمن ذھن

  .  ,,  شومیده مياورم، ديمن اگر بتوانم شما را به درد ب,, 

   برد؟ ی سود میک

  . یمن ذھن

   :دين درک و شعور را ندارد که بگوياما ا
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  . آورند، اگر پاسخ دادند چه؟ ،،یگران ھم مرا به درد ميکنم، د یجاد ميگران اي دی که برایبا درد ،،

  .ده شودي خواھد دی میمتي، به ھر قیاما من ذھن

  .  " شودیدشمن ام از مرگ من کور م"  :دي گویده شدن، ميمو<نا، در خصوِص د

  . ندي تواند مرا ببی نداشته باشم، دشمن نممن زنده باشد و  امیاريھشرا اگر يز

د که يد شويکدفعه ناپدين است که ين دفاع شما ايب بزنند، بھتري خواھند به شما آسی می، عده ایطي، در محديفرض کن

  .ب برسانندي توانند به شما آسی توانند بکنند؟ نمینند، چکار مي نتوانند شما را ببیوقت. نندينتوانند شما را بب

 وجود ندارند، به که و به چه یکينند ي کند و اگر ببیيشته باشد و خودنما خواھند که وجود دای را میا دشمنان شما، کسي ی ذھنیمن ھا

  ب بزنند؟ي خواھند آسیم

بعد از آن   خشمِ و رنجش وت ي شکاوتوقع  ید، الگوين ببرير ذره بيد در خود زي توانی، که شما میگر من ذھني دیالگو

  .است

.  ابراز وجود استیله براين وسي کند و بھتری باد م رایمن ذھن"  شود، فورایز ميش تي که موھای، مثل گربه اخشم

  . آن توقع ست و بعد رنجش و خشمیابتدا

  .  کندیه را ول نمي ست که َشرط و قضی من ذھنی برای مھمۀلي، وسرنجش

 ین ميد، ھر موقع خشمگيستي نی ست و شما از جنس من ذھنید رنجش از ابزار من ذھنياما شما که اYن متوجه شد

   :دييگو ید، ميشو

  . ،،.نمي نشی عقب م.ن ترفند را شناخته امي کند و من ای خودش را باد م، با خشمی من ذھن. شودین نمي خشمگیاريت، ھشي،، خدائ

ل به يند و مي بیگران را ميب دي پندارد و عیقت ميل و حقي که دانش خود را اصی در رابطه با کسیدر صحبت قبل

  . ميعوض کردن مردم دارد، صحبت کرد

 ی و بیشه گي ریل بيست، بلکه به دلي اص�ح نی، براگرانيعوض کردن د به ید من ذھنيل شديم که ميد بدانياYن با

  .  کندی ست که در درون خود احساس میتي و عدم امنیاديبن

د را اِن خويگران از جمله، بچه ھا، ھمسر، دوستان، کارمندان و اطرافيد ديستيقت که شما قادر نين حقيبا شناخت ا

  .دي گردید و به خودتان برمي داریگران برميد و دست از سر دي کنید، وقت را تلف نميعوض کن

   : کندید ميت، تأکين بي امروِز مو<نا، از جمله ایِ تمام صحبت ھا

ن خراب  مای مِن ذھنیت از الگوھايه و رواِن مان، به تبعيحال اگر روح. " ميم، خودمان ھستيد کار کني آن بای که رویکس" 

  .م خوردي خواھیشتريب بيم، آسي شویده مياست و د

  م؟ي شویده ميچگونه د

 ین من ذھني شود، ایده ميست که ديالبته اصل شما ن". د ي شویده مي دھم، دیح مي که توضیين الگوھايبا ھم" 

  . شودیده ميشماست که د

ک ين يا.  کندیدا نميب زدن، پي آسی شما را براید، کسيديه ناپد کید خورد و به اندازه ايب خواھيد، آسي شویده مي که دیبه اندازه ا

  .فرمول است
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مرگ .  ستیگري مرگ من، از نوِع مرگ دی شوند ولیرد، دشمنانش خوشحال مي ھر کس که بم:دي کنینطور معنيا

  . من فنا شدن است

  .،، نندي توانند مرا ببیگر نميرا دشمنان دين دفاع است زين بھتري شوند و ایرم، دشمنانم کور مي ام بممننکه نسبت به يھم ،،

  .  ده نشوميد شوم، کوچک شوم، دين است که ناپديپس تمام کوشش من بر سر ا

 ی ست که بنظر خود، کار خوبی، در زمانیا انتظار قدرداني توقع ع�قمند به آن است، ی که من ذھنیگري دیالگو

  . دھدیانجام م

   : کنندیم که مردم قدردانيانتظار دارم، ي انجام داده ایاگر کار عمده ا

 چه ،جلب شده یدر صددم بفھمم توجه چه کس . شومی تلخ م، آشفته خاطر و ني نکنند، ناراحت و خشمگی قدردان اگر تشکر و ابراز ,,

لب نشده، ناراحت  جی اگر توجھ.ندي بیکاِر مرا چگونه م د وي گوی زند و چه می به من زنگ می کند، چه کسیدم مييتأ و ی قدردانیکس

  .,, شوم یم

  .  خواھد قدرش را بدانندیمرد م. مي را در خانواده دارتوقع ی ما الگوۀھم

  . ,,! داندی قدر مرا نمیکس ,, :دي گویزن م

ن ي را به ای انجام داده و برکت زندگی کار با ارزش و مھمیحال آنکه اگر کس.  کنندی میي شان امور را شناسامنبا " 

  .! ستیاري، ھمان ھشیقت، ھمان زندگيدر حقجھان آورده، 

  زد؟ي ری را در جھان ُفرم می؟، برکت و موھبِت زندگی؟، چه کسیک

   ". یزندگ" 

  :دي چه ناراحتی وجود ندارد، برایيشما" د، اص�يشما نکرده ا

  .,, دانند؟ ین مردم نفھمند، چطور قدر مرا نمي شود، ای نمی از من قدردان,,

  .  ستی من ذھنی، الگویقدرشناسن انتظار و توقع يا

 ی از عواملیکين يم و اي بریگران رنج مي دی ما از عدم قدردانۀش خواھد آمد، ھميش آمده و پيک از ما پي ھر یبرا

  . شودیدِن مان از جانب مردم ميب دير خوردن و آسيست که موجب ت

  .)ميت، به خود ھسی مِن ذھنۀب زنندي آسیِ ن الگوي ایِ ينک در حاِل شناسايا(

ِق شما، آن را ي، از طریاري، ھشی در َبر دارد، زندگیکي و سامان و نیم که برکت و شادي کنی میي خدایاگر کار

. ارزش ندارد"  کرده، اص�یِت خود، کاِر خوبيّ  شما، با حفظ منیاگر من ذھن. ستي شما نیِ  دھد و مِن ذھنیانجام م

  . ديجاد نکرده ايشما جز درد ا

 منو چگونه راجع به   از من دارندیر ذھنيگران چه تصويدن است که ي، ای ھر من ذھنی برایگريح د مھم و مطریالگو

   کنند؟ یفکر م

ن آدم، ين است که بدانم اين خواسته ام اي ترین ع�قه و جديت تري، پراھمین نگراني رسم، مھمتری که میبه ھر کس

 ست، من ین شخص، انسان است و از جنس زندگيرفته که اادم يند؟ ي بی کند و مرا چگونه میدر مورد من چه فکر م

  . ! امیاز جنِس زندگ
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 قطب،  خود، بعنوانیه و بزرگ تر کردِن من ذھني توجیبران شخص، ياز ان است که ي، در ای حواس من ذھنۀھم

  . نه، استفاده کندييبعنوان آز، يبعنوان محور و دست آو

نم که در ي بی میله اينم، بلکه ابزار و وسي بی خود نمیِ ، بعنواِن ھمتایگک انسان، بعنوان زنديپس من او را بعنوان 

  . را که ع�قمندم و مد نظر دارم، به زبان آورد و ابراز کندیزيد کند و آن چيي ام را تأیصددم من ذھن

  .,, من در ذھن شما چگونه ست؟یر ذھنيتصو؟ یني بی م تو اBن چگونه مرا,,

   :ديد بگويآن شخص با

   .,,د ي ھستیما، آدِم متفکر، آدِم دانشمند، خوشگل، ثروتمند، موفق و خوشبختش,, 

  : دييد، به خود بگويري گید، ھر جا و در رابطه با ھر کس که قرار مي کنیين الگو را در خودتان شناسايد ايشما با" 

   .د؟ ،،يند و به من چه بگو من چه کین آدم براي خواھم ای کنم؟ می کنم؟ راجع به چه صحبت می،، اBن من چکار م

 ما، از آن شخص بعنوان کانون توجه و نقطه یِ اري و غفلِت ھشی خبری ما، در بیم که من ذھني شویکدفعه متوجه مي

  .حق با من است، " کند، که اثبات شود که مث�یاتکا استفاده م

   :ندي بگوم کهي کنیا اشخاص اطراف مان را مجبور مي دعوامان شده، ھمسر یاگر ما با کس

 یر ذھنيک تصويت ھا و م�مت ھا و خشم من، نه تنھا قابل قبول است، بلکه ي رنجش و شکایعني من، یمِن ذھن  وحق با من است ,,

  .,, ! شومید کنند و گر نه، مرتکب خطا شده اند و ناراحت مييگر دارم، ُکِل افکار و رفتاِر مرا تأي دیسه با آدم ھاي در مقایيبا<

  .مي کنی خود، استفاده میِ ه و بزرگ کردِن من ذھني توجی برایزي آدم ھا بعنوان قطب، بعنواِن دستاوپس ما، از

  . ده کنديده اند، ابراز عقي نظرش را نپرسی که کسیي ما، دوست دارد در جاھایِ من ذھن

م ي دوست دار مای در موضوع ندارد، ولیچ اثريم ھيست و اگر ھم نظر بدھي پرسد شما نظرتان چی از ما نمیکس

  . مينظرمان را بدھ

اِن کند، يده و بي خواھد خود را عرضه و ابراز عقی ما می که بر اساس آن، من ذھنیين الگويم که اي پرسیاز خود نم

   کند؟ ینکار را مي چه ای ندارد، برایچي در ھیريچ تأثيرش ھيده و شرح و تفسيو ابراز عق

  ". ده شدن ي دیبرا" 

م در آن ي توانی کنند، ما ھم خوب میده مي که مردم، صحبت و ابراز وجود و ابراز عقی مجلس شود که ما دریا ميآ

  :دي گوی مان ھم با< آمده و میم و من ذھنيمورد صحبت کن

  م؟ يم و سکوت کنيي نگویچيم ھي توانیم،  ,,ی بلد ھم گراني که بھتر از دی نشان دھ به مردم  ویاYن وقتش شده که صحبت کن,, 

د و به آن تن يد، نگاه کني آی، که با< می مِن ذھنین الگوھاي ھر کدام از ایِ ، بعنوان ناظر، به اداھایاريبعنوان ھششما 

  .دييبگو " نه" د و يندھ

 ی به شما دست مینديک ساعت، حاِل خوب و خوشايم ساعت، ي بعد از نید ولي آی فشار میدر آن لحظه، به شما کم

د، ي دھین الگوھا تن در نمينکه به اي حضور، ھمیِ اريد که بعنوان ناظر و ھشيد ديد، خواھي باشیاگر ناظِر منصف. دھد

  .  شودی ھمان موقع، حال تان بھتر میحت

 .م کردي باز ھم صحبت خواھیگِر مِن ذھني دیِ در رابطه با الگوھا
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  .حات استين توضيد ھميير تأ، دیتان بخوانم که بنحوي برایار مھم از مثنوياربسيِت بسيد که چند بياجازه دھ

  ١۶٧٢ تيب رم،دفترچھا ،یمثنو ،یمولو
  

 نيھر چه او ھموار باشد با زم

  ني ھدف گردد ببیرھا را کيت

  رد؟ ير قرار گين، برابر و ھموار باشد، چگونه ممکن است آماج تي که با زمچهھر 

ده ين چسبيھر قدر که به زم.  کنندی رسند، به او اصابت نمی که میيرھاين بخوابد، تي زمیانسان اگر درازِکش، رو

  . رھا، در امان استي تۀررِس صدميزان از تيده نشود، به ھمان مي قدر که دباشد، ھر

د خاکسار و فروتن شد تا يپس با.  کشدیفتد و دراز م اُ ین مي زمیرد ب�فاصله روير قرار نگين است که ھر کس بخواھد ھدف تي ھمیبرا(

  .)بر و غرور و شقاوت قرار نگرفتر کِ يآماج ت

  :ديد از خودتان بپرسيشما با

  .م؟ ،،ي آی شوم؟، چگونه باD میده مي،، من چگونه د

  ن آنگاه اويد از زمر بر آرَ سَ 

  وفُ  رَ یابد بيچون ھدفھا زخم 

ن بلند کند، آماج ي دادم، سِر خود را از زمح شانيتوض که ،ی مِن ذھنیِ  از الگوھایکينکه شخص، با فعال کردن يھم

  . ستي و قابل رفو نیافتنيام ير التيب آن تيرد و آسي گیر قرار ميت

  . ميع�ج کن" م بعداي توانی را نمان ھاي و ز از زخم ھایبعض" واقعا

؟  به شما اصابت کردهیريد و تي گفته امن و هن بلند شديد که کجاھا از زمينيد و ببيد به گذشته نگاه کني توانیشما اYن م

   .؟رنجش در دل تان ماندهن ي اد،ي اده و دعوا کردهي، رنجیا رفتاري یخاطر حرف به یاز کس

   :د کهي کنی میيناساد و شيوشيمتوجه مشما اYن 

 ی بعنوان باشنده ا، ھر لحظه امی شناختم، من ذھنی را نمی آنموقع مِن ذھن.ر من بوديتقص. رش به من خورديده شدم، تيچون من د،، 

 یاصابت مر مردم به من ي ت و شدمیبلند م" داده، فوراواکنش نشان  ، آمدی باD م، مدامجاني توأم با ھی بصورت فکر،یجاني ھیذھن

   ".  کردی میا کاري زد ی می حرفی دادم، کسینشان مابراز و نکه خودم را ي ھم.کرد

انش اش  که در جھِت انکاِر دیھر حرف و رفتار... دانش دارم،  دانم، یبلدم، مد من ي گویم و  شودی که بلند میکس

  . خوردیباشد، به او برم

 ین دختر نميم که اي گوی بعنوان پدر خانواده، ممن. نطور باشديد اينکار بايم که اي گویبعنوان زن خانواده، م من ,,

   .,, گذارم ی نممن.  شود، امکان نداردیتواند ھمسر ف�ن

   ".؟ی بکنی خواھیست، چکار ميد به تو مربوط ني؟ اگر پسرت، دخترت، بگویبخور ی خواھیچند تا زخم م" 
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  . !؟ب ات بزندي آسستيبه تو مربوط نِر ي که تیا< آمدچرا ب

 چه ی، برایار بودي اخت و ُپر از و ُپر از اط�عات و ُپر از دانشیس خانواده دانستير و رئروَ تا حا< تو خودت را سَ 

  .  ,, سال زحمتم بر باد رفتیس ,, : کهیجه برسين نتيبه ا و ین حرف را بشنوي که ایبا< آمد

  ؟ی رفو، موضوع را حل کنی بیاھ خویچطور م

  ست؟ يد رفو چي دانیم

  .  شودی مشخص نمی کنند، که آن پارگیرش ميتعم یطور شود، یک ُکت پاره مي از یقسمت یوقت

 که خودمان  اند ھم انباشته شدهین زخم ھا روي اآنقدر. ميرفو کنم، ي را که خورده ایادي زیزخم ھام ي توانیما نماما 

 سرش را با< ی که کممي ھستیآدمن يدر کمفقط . مي زنیم، زخم مي رسیبه ھر که م. ميه امتخصص زخم زدن شد

  . !مي برین کار لذت ھم مياز ا. مي به او بزنی تا زخم،اورديب

  :مي داریدر مثنو

نجات ند، مار از سنگسار ِش مار را بِِکشَ ياگر ن.  کندیدا مينجات پاز کشته شدن، ند، عقرب ش عقرب را بِکِشَ ياگر ن

  .  کندیدا ميپ

 بزرگ تر ی دردھای از جنس درد شده و بنا به قانون جذب، به سو،ن دردھايابا جمع کردن  از ما بفھمد که یکياگر 

    ني دھند، از ایشتر به او درد ميشتر درد پخش کند، مردم بي کند و ھر چه بیپخش م یشتريبدرد  شود و یده ميکش

  . ) ستیياک شناسين يا(.  داردیکار دست برم

 را که مو<نا در یيرھنمودھا. مي مواظب باشیلي خدي، بای و جمعی، فرد در خانواده و در جامعهما در رابطه با دردھا،

   .ت، درست و معتبرنديار با اھمي دھد بسین مورد ميا

 کردن، شاد ند مردم ضمن کارينکه ببي خواھد خودش را نشان دھد، بمحض ای می، در خانواده، در اداره، کس"مث�

   کند، چرا؟یخ مي را توبیکي، یک صحنه سازيکدفعه با يزد و ي ری به ھم می خندند، فوریھستند و م

  . ,,ده شوم يد دي من با,,

د ي خواھید، به ھمان اندازه که مي کنیي خود را شناسامنِ ، !د؟ي زنی چه زخم می، برا!د؟ي کنینکار را مي چه ایبرا" 

   ".!ردد خويد، زخم خواھيده شويد

 صلح و یِ م، بعد، خواھاِن برقراريجاد کنيم و درد ھم اي از انباِن دردھا داشته باشی مرکزۀک ھستيم ي توانیما نم

  .!ميآرامش باش

 یرا، ناخودآگاه ميد مواظب باشند، زيان بايران و متصدي درد انباشته شده، مدیادي که مقدار زیدر نقاط و در ممالک

  .جاد کننديا یاديتوانند درد بزرگ و ز

  جاد درد، بوجود آورد؟ي شود اص�حات را بدون ایا نميد، آيانه نگاه کني خاورمیشما به کشورھا

 حضور، در کار باشد و یِ اريد ھشيبا. ردي آرامش صورت گید در فضاي انجام شود، بایاگر قرار است اص�حات" اتفاقا

  .  شودی جاریزديبرکت ا
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 ی چکارمیزديشتر ھجوم آورده شده، برکت ايجاد درد بي ای و درد دارند و برا، اندوهی که ھمه بطور دستجمعیيجا

  .!تواند بکند؟

زد، يق حضور، به افکار و به حرف و به عمل شما نرين لحظه از طري، آرامش و اعتدال، ایزدياگر نعمت و برکت ا

م شده يگفتار و اعمال تسل. ده ستم شيک، حرف و عمل تسلين کاِر نياسِم ا. ردي گیرون صورت نمي در بیکيچکار نيھ

  . ست

 یج بديده شدن، نتاين نوع ديا. ده شودي خواھد دیجاد کند، در واقع، مي خواھد درد این لحظه مي که درد دارد و ایکس

  .ميده شدن، معتاد ھستين نوع ديبه ا" بدنبال دارد و ما غالبا

  . ميور ھستحض یِ اري، ما ھشیزدي ایاريما ھشم که ي کنی میينک، شناسايا

  . بنددیت ھا و به صورت ھا و به نقش ھا و به اتفاقات نميم که خود را به وضعي ھستیما آن آرامش ثابت

   :دي گوی دھد و میر فکرھا، در خ�ِل اتفاقات، خود را به ما نشان ميف، در زين آرامِش ثابت و ظري موقع ھا ایبعض

  . یستين دردھا نيان اتفاقات و يتو ا".  یتو من ھست. من تو ھستم" 

  .مي کنیيرا شناسا خود مِ يم و چه ھستيستيچه نم ي توانی می با استد<ل عقلیما حت

  ست ینن ما و مَ ينردبان خالق ا

  ست ین نردبان افتادنيعاقبت ز

 ،رسدن نردبان ي ای روند و ھر که با<یبا< ماز آن  ست که مردم ی مانند نردبان،نم زدننم مَ  و مَ ینيتکّبر و خودب

  .دن داری، نردبانی و چه جمعیخلق، چه فرد و سرانجام سقوط خواھد کرد

   .مي صحبت کردی من ذھنی از الگوھایامروز راجع به بعض

  چسبدی به آنھا م، رودی با< مآنھا کند و از ی الگوھا را درست منيگران، ايبه مرور، با دخالت و توسط د یھر کس

اورد و يبا< بن الگوھا يبه کمک اخودش را مِن  خواھد ی جنبد، میف که م به ھر طر، شودیت مي با آنھا ھم ھوو

   .ستي ضرر نیو درست و بنکار خوب يااما ده شود، يد

  . شودمان است که ي ا،ی فردیذھنمن  ین آرزويبزرگتر

 تواند یم یيرد، کارھاي گیک باور صورت مي ی رویت شدگي، که بر اساس ھم ھوما، در قالِب منم که يبارھا گفته ا

  . انجام دھد تواندی نمی فردی ذھنمنانجام دھد که 

 باا يآاما  . کندیماش ھم ه ي کند، توجیران کند، به آن افتخار ھم ميا را وي دنر، و ُکشت و کشتایخرابکاربا  تواند یم

  .!شود؟ یجھان منتشر من يا در یزدي کارھا، برکت اجاد ِاخ�ل دري و درد در جھان، با ایجاد نابسامانيا

  .  فقط. م شده ستيک کار درست است و آن فکر و گفتار و عمل تسليفقط 

 یمنتشر من جھان ي ادر ی زندگیِ يباي، عشق و زست که ِخَرِد و برکتم شده يافکار و گفتار و اعمال تسلق يفقط از طر

  . شودیم انجام یِ مِن ذھنتوسط ه اش ھمه غلط و اشتباه ست و ينکار درست است و بقيفقط ا. شود

 یم، نميآنھا اط�ع ندار ۀھم نفوذ کرده، ما از ی مقدسآرمانِ ، در ھر ی ھمه را مسخره کرده، در ھر باوریمِن ذھن

  .مي شناسی را نمیکيم، آن ي شناسی از آنھا را میکيم، يم آنھا را بشناسيتوان
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 یِ ه از اسباب و ادوات و رسانه ھااستفادبا دن به آنھا، ي رسیبرا ی ولم،ي کنین مييتع خودمان ی مقدس برایھدف ھا

  .مي کنیفاسد مھم ، ھدف ھا را غلط و آلوده

  سالم و آزاد و دمکرات،ۀک جامعي دن بهي رسی، براگراني کمک به د وجاد رفاهيا ی، برای عالی ھدف ھاتوان ینم

خوب ف اھداآن ست که  ی من ذھنیِ اسباب و ابزار و الگوھان يھم. !در عمل کیمِن ذھنن لحظه، با يا یوضع کرد، ول

  .  کندیمو خراب را فاسد 

  د؟ي روی با< می از چه نردبان،دينيد ببيشما اYن با

  د؟ي نردبان جمع گذاشته ایا پا رويآ

 ینکه خودش را وقف من ذھني ای برا، تواند زنده شودی حضور نمیاريت است، به ھشي که با جمع ھم ھویھر کس

  .عمل کندباشد و بزرگ ینمن ذھد تحِت اوامِر يبا. بزرگ کرده

، انجام ده شدني دی برای من ذھنی از راھھایکي. لق استدن از جمع و از خَ يزنده شدن به حضور، مستلزم بر

  :دي گویمو<نا م. ش کنندي ست که مردم ستایيکارھا

  د تو را دشنام دهيھر که بستا

   :ديد خود بگذاري دی و جلوديسي کاغذ بنوید رويبا

  . را دشنام دهد تويھر که بستا

  :دي گویالنون مدر مورد ذُ 

  .)ش اش نکننديکه مردم ستا(.  عامه اندر خانه شدرِ شَ  او زِ 

  :   گردد کهی دنبال آدم میمِن ذھن

و نشان  نامدر جمع . ونددي پین است که به جمع مي ھمیبرا .,,د يف کنيد من مھم ھستم، از من تعرييد مرا، بگويش کني ستا,,

  .  کندیدا ميپ

  .ست نام و نشان خلق را ر غلط افکندهد

 و علت ھا و ھات يُفرم ھا و وضع بر اساس ،تيّ  من نردبان جمع، نردبانِ فرد،، نردبان ی نردبانرــھکه م ي دانیمما  یول

  .  اُفتدی پوسد و میر برپا شده و عاقبت مي گذرا و فناپذیچون و چراھا

ط� و جواھر و  ،ايمال دنمثل د، ي که داریي و اندوخته ھازھاياس چ، بر اسی از من ذھنیگري دیِ ھا با الگو،ا شمايآ

 و باور و مقام یاسيا قدرت سيا بر اساس سواد و دانش و ي، ی و قدرت بدنی و خوشگلیک، جواني و ش بزرگۀخان

  د؟ي دھیر قرار ميگران را تحت تأثي، د ...ا ي ی و نظامیاجتماع

گران را يکه ديتا زمان. دينکار را انجام ندھيد، که اي کنیيد شناساي خود را بایِ  من ذھنمن دارِ  یِ ن است، الگوھاياگر چن

 ۀ استفادی را برایزدي ایاري، ھشیکه من ذھنيد، تا زماني دھیر قرار مي خود، تحت تأثیِ  مِن ذھنمن دارِ  یبا الگوھا

  . مي گذارد جلو برویجاد کرده و نمي خود بکار گرفته، مانع ایالگوھا

   :ميبارھا گفته ا. دي کنی میين الگوھا را شناساي ایکي یکيشما 

  . ستیآزاد=  یيشناسا
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  .دي اندازی آنھا را میکي یکيد، ي کنی میي را شناسای من ذھنیم، شما الگوھاي کنی که میين صحبت ھاي، با ھمیعني

  :ديي گوید مد، به خويک تان، دعوت کني بزرگ و شۀدن خاني دید مردم را براي خواھین، اگر ميبعد از ا

 ین مِن ذھنيا. ستي ُپز دادن نیست، براي َبه َبه گفتِن مردم نیست، براي بزرگم نۀ نشان دادِن خانین دعوت، براي،، ا

  ی خواھد به جھان گذرای و بادام پوک کاشتن، از اول عمر، مرا مسخره کرده و میگاري اش، با بی اکتسابیِ با الگوھا

  . !ب دادهيم ترتي ست که برایوع زندگن چه نيفرم و صورت، بِکِشاند، ا

نکار احمقانه ست، ي ِکَشم، ای از خودم را به ُرِخ َمرُدم نمیزيچ چيھ" اص�.  شومیده نمين سمت و سو کشياما من به ا

  .  ،،!نکار را بکنم؟يد ايچرا با

  . کرده امیين مھم را درک و شناسايمن ا

  . مي کنیابيزمان را نگاه و اريد مدام، خود و رنجش ھايما با

  .  ,,ميشوھر ما ف�ن کار را انجام داده و ما ُخرد شده ا,,  :ندي گوی میعده ا

  ".؟  شودی ھم ُخرد میزدي ایاريھش" 

 ۀست، به مجسمي ھم در کار نیالبته چکش.  زنندی به شما میک چکش فرضيد، ي شویشما اگر مثل مجسمه بلند م

 یما به آن صورت ھر لحظه بلند م( یجاني ھی ذھنۀک باشندي، به یھوم موۀبه مجسم. ! زنندی ھم می، چکش فرضیفرض

  : خوردی ھم می، چکش فرض)ميشو

  .,,  کنمی می کنم و با او زندگیش ف�ن کار را انجام داد و ُخرَدم کرد، حا< باز من لطف مي سال پیھمسرم س ,,

خودم و بچه ھا و ھمسرم را آلوده و متشنج  ی زندگی  را از خود ساطع و فضای مسموم و منفین انرژين درد و ايا

  . گذارمی کنم، سرش ھم منت میم

   خواند؟ی، مدشمن ام از مرگ من کور شود، والس�م :ت اول که گفتين، با بيا

  . خواندینم ". نه" 

 ین ذھن مت�شيختِن آن، موقِع ُمرَدن، که ناگھان اياما تا فرو ر. د افتاديده خواھين رنجش پوسيشما عاقبت از نردباِن ا

   :دييد و آنموقع بگويستيد باينبا  شود،یم

 بوده، ی موھوم، ھای و دشمنا اشتباه ھ ھا وینه توزيو ک کدورت ھا  رنجش ھا و حسادت ھا و ني اۀ کردم، ھمی خبط، عجبی وایا,, 

  . ,,...،  نکردمی زندگ،سرم ک�ه رفت

  . مي کنیه نگذارد در آرامش زندگ ست کیکان مان، کافي از نزدیکيک رنجش کھنه، نسبت به ي

  ترست ھر که با<تر رود ابله

  که استخوان او بتر خواھد شکست

را به ھنگام افتادن ياحمق تر است، ز"  با<تر برود، مسلمای مِن ذھنیِ ني نردباِن تکبر و خودبیھر کس که از پله ھا

  .تر خواھد شکست دــــش بَ ياستخوان ھا

 چگونه ،) کشورھایروسا(با<تر رفته اند، ابله تر بوده و  که ی، کسانی و بصورت جمعید که بصورت فرديشما دقت کن

  . )اورمي خواھم اسم بیاد است، نميمثال ز( !.هشکستَبـــــد تر  شان یاستخوان ھات اُفتاده و يّ از نردباِن من
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  . ميم آنطور باشي خواھی نم،ميکنتوجه ما فقط به خودمان 

  . ميده نشويم که معلوم و دين بخوابي زمی روم دراز ِکشي خواھیما م

ل به ي تبدبعدر خاک فرو رود، تا يفتد و به زي دانه به خاک باولد يم که باي دانیھمانطور که مو<نا شرح داده، ما م

  . شودیدرخت تنومند

  . دياي از صفر با< بیم که من ذھنيگر نگذاريم و ديد صفر شويبا. مير خاک برويد به زيما با

  . ردين درخت را فرا گي ای شاخه ھای رویزدي رشد کند و برکت ایزدي ایاري درخت از ھشتا

  .ديني آفری و عشق میکيد و برکت و ني شویآنموقع شما خ�ق م

" د، دردش را بعدايم، فعال کني را که امروز در موردشان صحبت کردی مِن ذھنیک از آن الگوھايشما اگر ھر 

  . ديز کنيپرھ"  و ُمَخِرب و بازدارنده کام�ی منفین الگوھاي کند که از ایجاب ميعقل ا. ديد کشيخواھ

ن ي خواھد خشمگی تان می کند و من ذھنی میني در جمع، به شما توھید کسيفرض کن. ميم جواب دھيما دوست دار

 ید من ذھنيبگذار. دينکار را نکنيش بنشاند، اما شما ايشود و از خود دفاع و واکنش نشان دھد و آن شخص را سر جا

  .ديصبر کن. ديکبار جواب ندھيد، يشه جواب داده ايھم. ديجواب ندھ" کوچک شود، فع�

 ی برایي تواند حرف ھای خواھد با< بپرد و میم. ! ِکَشدی می چه زجرید که من ذھني ناظر نگاه کنیاريبعنوان ھش

  .  شودید چه مينيد و ببيکنصبر سوزاندن آن شخص بزند، اما شما 

 شود که ی کند و ھمان جواب ندادن باعث مید که خشم تان فروکش ميني بیک ساعت، دو ساعت، آرام ارام ميعد از ب

  .  شودیف و آرامش بخش است، جاريار ظري که بسی زنده کننده ایاز عمق درون تان، انرژ

د که يشما اجازه داد.  بودهی غلطد چه کار اشتباه ويد نشان دھي خواسته ای که مید که آن پاسخ و واکنشي شویمتوجه  م

  .دي تان کوچک شود و کوتاه آمدیمن ذھن

 حضور و مشاھده و نظارت، آن را یرويق خشم، باد کند، اما شما با ِاعمال ني خواست خودش را از طری، میمِن ذھن

  . ستيو نيَپس. ک استيناميک تعادل ديو، ي فعال و اکتینکار، برخورديد و ايدر انجماد نگه داشت

  . ستی پھلوانیِ نين مصداق عيد و اياي با< بید من ذھني گذارید و نمي کنی حضور را ِاعمال میرويشما ن

  . شتر به طرف مقابل داده شوديست که چھار ناسزا ھم بين ني ایپھلوان

  ست و اصولش آن بود ن فروعيا

  زدان بوديکه َتَرف@ع شرکت 

 ، آنیِ اِن اصلي ز<ّ  آن است واِ یِ  فرعیان ھايز"  تماما،ميرور برشمردکبر و غدر رابطه با تکه را  یيان ھايالبته ز

  . ! است حضوریِ اري، ھش حضرت حقیِ ياي کبریِ بزرگعظمت و  با ،ی مِن ذھنک شدنِ يشر

ھر ن است که با يه ايه ست، اصل قضين فرع قضيد که البته اي خوریان ميد، زخم و زيده شويد و دييايشما اگر با< ب

 از شما ساطع ی کمتریِ زديزان، برکت و ِخَرِد اي و با ھر با< تر آمدن و مطرح تر شدن، به ھمان می طلبیگونه برتر

  . شودیو منتشر م



     2014Jul                      516# Program 31                        ٦٦٦٦١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

17 

 

 شما منزان، ي شود، به ھمان می شما می و جسمی درک و ِخرد و برکت، کمتر وارد وجود ذھنۀن قويھر قدر ا

  .، احساس شما َبــــد تربزرگتر

  .منزش بعنوان ي خیعنين لحظه، ي تکبر درا کبر ویعنيَتَرُفع، 

  . ن لحظهي حضور، در ایِ اري، در مقابِل ھشیزِش مِن ذھني بلند شدن و خیعنيو در اصط�ح ما، 

ک يده شدن، شرين دي و ایين خودنمايد، اي نگذاشتیق شما صحبت و عمل کند ولين لحظه، قرار بود خدا از طريدر ا

  .)ک قرار دادني شرینعيشرکت (.  خداستیقرار دادن برا

ق ما يم که خدا از طري قائم شده ای زندگی پایم، به ذھن رفته و برگشته و روين جھان آمده اي به ایاريما بعنوان ھش

  .   !مينصورت عمل کنيد به اي ما باۀحرف بزند و در اصل، ھم

 ی داشته و توانسته اند برایقيار عميس بیاريامبران، مثل دانشمندان، ھشي انسان وا<، مثل مو<نا، مثل پیحا< عده ا

  .!ن صحبت ھا را از کجا آوردهيات، اين ابيخود مو<نا ا.  ارائه دھندیين جھان برکت ھاين بار به اياول

  .!زدان استيک قرار دادِن يشرد و َتَکُبر، شرکت و ي و تقلیيم، که َتَرُفع، تظاھر و خودنماي دانستیما از کجا م

  . رساندیام را مين پي ایم کسيکدفعه متوجه شديم که ي آن بودی و الگوھایما که مشغول من ذھن

 از ما عبور کند، خشک ی زندگیِ ات و انرژيم آب حي گذاریم، نمي کنی و تظاھر میي که ما َتَرفُع، خودنمایبه درجه ا

 زنند ممکن است ی که مردم به ما میست، با<خره صدمه اي نیزين ضررھا که چيا. مي شوی ثمر می بار و بیو ب

  .ستين زخم ھا قابل رفو ني موقع ھا اید که بعضيگفت، مواظب باش" قابل جبران باشد، اما ھمچنان که قب�

ان، ين زيا. مي شویم که دچار سرطان مي بریش بسر مي و تشوی، در اثر توھم، ما آنقدر در اضطراب و دلواپس"مث�

 کنند اما یم مي شود، ترمی را که به ما وارد می از صدماتیليگر چه پزشکان، خ. ستي موقع ھا قابل رفو نیبعض

  .ر ما بودهي، تقصیان کارين زي شود و ایبواقع، مثل اول نم

د که خودتان ياگر شما متوجه شد. مي که م�مت است، برگردی من ذھنی از الگوھایکيد به ين موارد نبايحا< با گفتن ا

  . ستیز از ابزار من ذھني نم�متد که يد، بداني کنی را م�مت میگريا دي

  .  کندیانسان خردمند، م�مت نم

ش ي سال پید که چرا سي کنین مطالب، خودتان را م�مت ميشما با خواندن ا" مث�.  داردیفي ظریم�مت، روش ھا

  ...، ! آوردمین موضوعات سر در ميبھتر نبود که آنموقع، از ا. !ن مطالب را نخواندميا

  .  ستی از من ذھنن اظھار تأسف،يا

.  ستید کافين لحظه را درک کردين لحظه وجود دارد، اگر اي، ای زنده شدن به زندگید که برايدينکه فھمياYن، ھم

  .مي گردیبه گذشته برنم. ميگذشته ندار

  .مين جلسه در مورد قضاوت صحبت کرديما چند.  استقضاوتر انداخته ي که ھمه را گیگر از من ذھني دیيالگو

  . ھمانیت کردن ھمان و رفتن به من ذھنقضاو

شتر داشته يشتر به خود اضافه کند، ھر قدر بي کند ھر قدر بی فکر میم که من ذھني کنی را میين شناسايما اYن با ھم ا

  . !باشد، بھتر است
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ح و جوھِر ستادن است، زنده شدن به روي ذات و اصِل خود ای، که روبودنم، ي روی می ما در <ِک من ذھنی وقتیعني

  . شودی مداشتنل به  ي ست، تبدیزندگ

  .  َدَودیم، شتر بھتريھر چه ب ست، بدنباِل ی و مادی و فُرمی، جسمی مِن ذھنیِ اريو چون ھش

 خواھم یشتريِت بي و موجودیات و زندگي، حابميدست از جھاِن ُفرم  یشتريبفات و الصاقاِت  و تصرات و تملکقات تعل قدر برھر,, 

  .,, شود یشتر مي ام بیات و زندگي اضافه شود، حمندر به ھر ق .داشت

  !. ستمي شود به خود اضافه کنم و متوجه اش نی وجود دارد که میزين اطراف چيمبادا ا,,  : کندین، ھر لحظه قضاوت ميبنابرا

  ).ستينگاه و عمل درست نو ن طرز تفکر يا (

ن دو قضاوت ي، علت ھم"فع�.  ھم داردیگريل ديضاوت د<البته ق. مي کنی میيمان را شناسايحا<، علت قضاوت ھا

  .د استيار خوب و مفيم بسيرا بشناس

  م؟ ينقدر عاشق قضاوت ھستيچرا ما ا

  . ميم و به خودمان اضافه کنيص دھي ء و کا<، متاع و موضوع خوب را، اYن تشخینکه شي ای براـ

   :م کهي کنیو درک م یيار مھم را شناساين موضوِع بسياما اYن ما با ھم، ا

  . دي آی نمرونيب از یزندگ

  .دينقدر قضاوت کني ندارد اید، پس لزوميري پذین موضوع را مياگر شما ا

" اسايم و قيب را دارد و ما ندارين عيم که او اييم تا بگوي کنی، قضاوت میگري در دیراديب و ايدا کردن عي پیبراـ 

  .ميبا<تر برو

  .     !به ما چه. مي گردیراد در َمرُدم نمين دنبال ايبنابرا.  ستیط به من ذھنسه مربويم که مقايديپس فھم

   :"جتاينت

، عبث و ینکاِر من ذھني دانم که ایرم، ميرادشان را بگيب و اي گردم که عی شدم، دنبال آدم ھا نمی وارد مجلسی،، وقت

  . د ،، شوی حاصل نمی، زندگبا افزودن به خود، گرانيقضاوت داز . ھوده ستيب

  .  شودی، قضاوِت من، َتَرُفِع من، ِابراِز وجوِد من، کمتر میيپس، با شناسا

 گردند که با یدشمنان دنبال آدم م. نندي بی کند، چون مرا نمیر دشمنان به من اصابت نميھر قدر ھم کمتر بلند شوم، ت

  . د زننیمن بلند شوم، من را م.  گردندی دنبال دشمن می ذھنیمن ھا. ر بزننديت

  ! ".؟ی که بلند شویچکار دار" 

مھم َتَرُفع، ابراز . زدان استيات است، مھم َتَرُفِع شرکِت ير از جانب دشمنان، از جزئين اصابت تيد که اي گویمو<نا م

  . ، خداستیوجود و عرض اندام من در مقابل زندگ

   زنده زوی و نگشتیردمُ چون نَ 

  جو  به شرکت ُملکی باشیياغي

 و کي شری خواھی که می ھستیانگري، عصی نگردی حق، زنده و باقی و به بقای نشوی موھوم خود فاناگر از وجودِ 

   :ی و به او زنده نشویري نمی پس اگر نسبت به من ذھن.ی سلطنت حضرت حق گردیِ ُملک جو



     2014Jul                      516# Program 31                        ٦٦٦٦١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

19 

 

   قندی خایدھنیخامش کن لب ببند ب

  . زو تمامیست شو از خود که تا ھست شوين

 َپَرد،  ین شاخه به آن شاخه مي فکرت از ای زند، وقتی ذھن ات حرف مینکه وقتي ای، براحرف زدن را خاموش کن

  . شودیجاد مي امن

   کند؟یجاد ميرا امن ن فکر به آن فکر رفتن است که يد، از اي دانیشما مـ 

   شود؟یجاد مين فکر به آن فکر رفتن است که قضاوت اي از اـ

   شود؟یجاد مين لحظه اي اۀ زندیِ  از زندگی خبری مقاومت و بدن است کهين فکر به آن فکر پري ازاـ

  ن فکرھا ھمه راجع به امور آفل و گذراست؟يد که اي دانستیشما مـ 

   شود؟ی زنده میرذھني ست، که آن تصویرذھنيد که با وصل کردن فکر به تصوي دانستی شما مـ

   کند؟یادتر ميرھا را زن فکيزه کردن، سرعت ايد که مقاومت کردن و ستي دانستی شما مـ

  م؟يم بخوابي توانیاد شود، نمين فکرھا زيد که اگر سرعت اي دانی شما مـ

اد به جھان ي اعتیِ نيگر، مصداِق عي دیک فکر به فکريگر، از ي دیک فکر به فکريدن از يد که پري دانی شما مـ

  است؟

 یدا ميت پيت و ابدي نھایم و حس و عمق بي شوی مزندهم، به خدا يريستم بمين سيد که اگر نسبت به کل اي دانیشما مـ 

  . ن اصل ماست؟يو ا؟ ميکن

   زنده زوی و نگشتیچون َنُمرد

  جو به شرکت ُملکی باشیياغي

  .ان در مقابل خداستي، عصی مِن ذھنیِ زش ھا و ِابراز وجودھايتمام خ. یانگري و عصیاغيک يتو 

  . خداستیک قرار دادن براي شر ویي، ُملک جوی مِن ذھنیزش ھا و ِابراز وجودھايخ

  :دي گویم که مي را داریار پر معنياربسيت بسين بيامروز در غزل ھم ا

با کنترل و . ن اسمش کنترل و ترس استي و ایده اي سوار شده و دھنه و افسار اسب را محکم کشیتو بر اسب زندگ

  !. بجھدی اسب زندگی گذاریدر ترس، نم

  .  حضور استیاريعمل کننده وجود دارد و او ھشک ينده و يک گويحال آنکه فقط، 

زه يھر ست. زه با خداستين لحظه، ستيزه با اي، ستیزه، با ھر کسيم و ھر ستي ھستیاغيزه گر و ي، ستیما در مِن ذھن

  .  کندین لحظه دور مي ما را از ایا

 یي ھایينم که شما با آن شناسا کیادآوري. ح دادمي را که م�مت و قضاوت است، توضیگِر مِن ذھني دیِ پس دو الگو

  .       اُفتدی شما می از دردھایاديد که مقدار زيد ديخواھ. ديم، قضاوت را در خودتان کم کنيکه شرح داد

م و ي ِکشیعقب م.  شودیاد مي حضورمان زیاري شود، ھشی در ما کم میيج که َتَرفُع، ابراز وجود و خود نمايبتدر

م، به بچه ھا و به ھمسر و به دوستان مان ي کنیه نميد و توجيف و تمجيخود را تعر. مين کیمنصفانه خودمان را نگاه م
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نصورت از آنھا ير اي ما عمل کنند و در غیر ذھني ما باشند و مطابق با تصوی مِن ذھنۀد کنندييم که تأي آوریفشار نم

  .     )مي شویدار ميب(. ميبرنج

  ست ای آن خود ویچون بدو زنده شد

  ست؟يست آن شرکت ک وحدت محض

 و حاضر و موثر و جاودان، ی حَ یِ  به لحظه، به زندگیم، وقتي آن ُمردمن دارِ  یِ  و الگوھای نسبت به من ذھنیوقت

  . ستين وحدت محض است و ِشرک و شرکت نيم و اينصورت عنصِر زنده به خدا ھستيم، در ايزنده، شد

  .یستي، نخدا یکي من و یکي، یستيک خدا نيتو در مقاِم شر

ن يد، تابع ايز کني پرھی من ذھنیاگر شما از الگوھا.  وجود داردی توھمیک خداي و ی توھمۀک باشندي، یدر من ذھن

  . دي شوید و زنده به او ميابي ی می واقعیک خدايد، يش ساخته نباشي و پی اکتسابیالگوھا

د و يني بیق خود ميبرکت او را، از طر و یاست و شما عبور انرژيقت زنده و پويک حقين لحظه، ي در ای واقعیخدا

 من یگر تابِع الگوھايد. ديني آفرید، مي سازی میرون، در جھان فُرم، متجلي آمد و اثرش را در بید و پي کنیحس م

  . دي شوی نمیذھن

  . ديچکس توقع ندارياز ھ. دي شویراحت و آزاد م. دي گردی نمی دنبال قدردانید ولي دھید انجام ميکار خوب و مف

، یت من توجه نداري، به وضعیي آیدن من نمي، به دی زنی، مثل توقع مادر از بچه، که چرا زنگ نمیھر گونه توقع

  . ستیاز من ذھن ...

 ی میضي کنند و خودشان را به مری می ھا صحنه سازیليخ.  ستیضي، غلو کردن در مری از مِن ذھنیگري دیالگو

  . ستین از من ذھني دھند و ایده برابر نشان م خود را یضي جلب توجه، مریا برايزنند و 

 جلب توجه بچه ھا، ی برای تقلبیِ صحنه ساز.  آوردین دردھا را بوجود مينگونه دردھا، ايان ايمتأسفانه، اصرار به ب

  .)مي کنی میيشناسا(.  ستیجلب توجه دوستان، جلب توجه مردم، از من ذھن

ن يد و در اياي از اعماق وجودم بجوشد وبا< بی شود که زندگیخوب م ی دانم که حال من، موقعیحات، مين توضيبا ا

  .ز کنمي پرھی من ذھنیِ ز برداشتن با الگوھايلحظه، از بلند شدن و خ

  . م شده انجام دھميم و عمل تسليرم، فکرم تسلين لحظه را بپذي ایِ دادھايرو

  . رش انجام دھميم، با پذد ف�ن کار را ھر چند دوست ندارين لحظه، بايرم که ايبدانم و بپذ

ن و آرامش، سکون ي ھمراه باشم و تمکیبا ِخَرِد زندگ.  را که اYن دوست ندارم انجام دھمی شود، کاریرش سبب ميپذ

  . باشدی در من جاریو سامان، اعتدال و وقاِر زندگ

   . دھم را که دوست ندارم انجامین لحظه بتوانم، کارياج دارم تا در اي احتیمن به آرامش زندگ

تلخ ھم .  کنمیچکس را م�مت نمي ھیستم، وليخشنود ن. ، وسط جاده پنچر شدهیک و سرد و بارانين ام، شِب تاريماش

  .اندازمين اتفاق را گردنش بي گردم که ای شوم و دنبال آدم نمینم

  .  کنمین را عوض ميرش، چرخ ماشي زنم و با خنده و با پذین ام را با< مين شده، آستيين پاياز ماش

   آمد؟ین ب� سرم نمي کردم ایض مين ام را به موقع تعوي ماشی آموزم که اگر چرخ ھاین اتفاق، ميا از ايآ
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  .  دھمینکار را انجام مي کنم و با آرامش ای را ھم م�مت نمی شوم و کسیرم و تلخ نمي گیاد مي. بله

  .قهي کند ولو پنج دقیرش مرا زنده ميپذ. چون به او زنده شده ام

  . کندیجاد مي ارونيبزنده شدن به اوست که فرق و تفاوت در 

. د در شما کار کندي بااوخود . ردي گیق صورت مين طريز از ھميگران نير دييم، تغيپس، اگر ما دنبال اص�حات ھست

  .گران اثر بگذاردي دی باشد که بتواند رویک ارتعاش عشقيد ي کند، بای که در شما کار میارتعاش

ت ي شود و حال ھا و کارھا و وضعی وارد ماجرا می مسموم من ذھنیِ  و م�مت و تلخ شدن، انرژیريراد گي اوگرنه با

  .  کندیھا را بدتر م

  . ديد عمل کنيد که باي گویحا<، مو<نا م

  عمال جو اَ نهٔ ين در آيرح اشَ 

   فھم آن از گفت و گویابيکه ن

  .  عمِل شما، ظھور کندد دري جاودانه باین خوشبختين موھبت و برکت، ايا

 با<تر از عمل، یحت. نه ستييد کرد؟ عمل شما آيم، عمل خواھيح دادي را که امروز مو<نا گفت و توضیا شما مطالبيآ

  .  شماستبودنِ 

  د؟ ي ھستیاYن از چه جنس

  : پرسندی میبعض

   کنند؟ یچرا مردم از ما فرار م

  . شودیر ميرند، بنظر خودشان ديان ھم ع�قه مندند زن بگياز آقا یلي از خانم ھا ع�قه مندند شوھر کنند و خیليخ

  ا از جنس يآ.  شودیست، به جنس مربوط مي نی، به جوانیبه خوشگل. جنِس ات تلخ شده. ن کنييجنس ات را تع" 

  .  شوندینصورت مردم جذب تو مي کند؟ در ای مین بودن ارتعاش عشقيا ايآ". ؟ ی بودن

 کند، مردم از ی بد ساطع میانرژ" ک آنتن دائماي شما مثل ی مرکزۀد و ھستي کنیرد حمل م دیادياگر شما مقدار ز

  . دارندیمردم آنتن مخف. زندي گریشما م

  . دارندیمردم آنتِن مخف

  : شوندیزند و چرا جذب مي گری دانند چرا از آدم ھا میآدم ھا نم

  .,, رانم؟ یمن چرا مردم را از خودم م,, 

  " . است ليتبدست، به ي کنند، به گفتگو به حفظ کردن نی که مردم از تو فرار می ھستیجنسنکه از ي ایبرا" 

  د؟يدار شده، ھستي بیِ اريت، از جنِس ھشي حضور، از جنس خدائیارين لحظه شما از جنس ھشيا ايآ

  د؟ يدار شده ايا از خواب ذھن بيآ

  .، درد ھستمن دار ین الگوھايد، در اي دارن دارم ید که الگوھايد بدانيبا. ديدار شويد بيک مقدار بايحداقل 

  .  شوند، درد ھم ھمراه دارندین الگوھا فعال ميھر موقع ا

  ". د ي خوشگل داریافه اينکه قيند ولو اي آیاطراف شما نم.  کنندید، مردم از شما فرار مي درد داریوقت" 
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  . ده ندارديات، فايّ گفتگو و حرف و حفظ. ديابيق گفتگو در ين موضوعات را از طريد فھِم اي توانیالبته نم

.  خواھدی مرضا و زيپرھ و صبر. ميد جنس مان را عوض کنيم، بايد حرف بزنينبا" اص�.  زنندی فقط حرف میعده ا

  : زدمیمثال

ش ريد، حداقل با پذيد بخندي توانید، اگر نميک لگد نزنيبه <ست د،يد عبوس باشين تان، نبايموقع عوض کردِن چرخ ماش

   :ديگران را م�مت نکنيخودتان و د. دير را انجام دھيتعم. دين چالش کوچک را حل کنيو با اخ�ق خوب، ا

  .,, !ن استي پنچر شدن ماشین چه موقع براي ا,,

  . بين ترتي به ھمیدر رابطه با ھر حادثه ا

   .دي آی امتحان میبراحادثه  اوقات ھم یگاھ. دي آیحادثه م

  کرد اندر شِ شَ  کِ یآن ِشکِرستان مرا م

  ن مرگ را جان و دل من غ�مي که چنیا

راند و به نبات و ِشکر و ي بمی را نسبت به من ذھنی خواھد ھر انسانیم.  ستیيکتاي ی وجود دارد که فضایِشکرستان

 ینيري را به سمت ِشکَر و شی ھر کسیزندگ.  و آرامش استی، از جنِس شادینيري از جنس شیزندگ.  بکشاندینيريش

  .مي رویابان مي بیبه سو" ، اشتباھامن دار و ی اکتسابین الگوھاي ما با ھمی ِکَشد ولیم

 خوب است و آن را ی من ذھنین تنش ھا برايالبته ا. اد داده اند که خشونت، دعوا، بحث و جدل خوب استيبه ما 

  . ست، َزھر استي در خشونت نبات و ِشکر نی کند، ولیت ميتقو

  .  ھستمین مرگيمن غ�ِم چن. رمي پذی را، من با دل و جان می مِن ذھنیِ  مرِگ الگوھایعني را، ین مرگيچن

  .دي شویده نمي ست که به موجب آن، شما دین ھمان مرگيا

  ست نام و نشان خلق را در غلط افکنده

  عمر شکربسته را مرگ نھادند نام

  .ت استينام ھم، آوازه و شھرت و معروف.  ستی مادیده اينشان، پد

 که یزيت باشد، ھر چيا ملي ینشان ممکن است پول، خانواده، مقام اجتماع. مردم دنبال شھرت و معروف شدن ھستند

  .د نشان استيت شويد با آن ھم ھوي توانیشما م

   : نشان اوستیضي خواھد توجه جلب کند، مری اش میضي مسن که توسط مریا آن آقايدر مورد آن خانم 

   . ,,...د، ي کنم ارم، توجهي رنجورم، پ,,

   شما را بشناسند؟ید و مردم با چه عنوانيد معروف شوي خواھیشما چگونه مـ 

  ست؟ينشان شما چ د،ي ھستی پرسند کی مید و وقتيت شده اي ھم ھویبا چه نشانـ 

  د؟يت اين تان ھم ھويت، با ديبا حرفه، با مل.  ,,... پدر خوب، مادر خوب، دوست خوب، استاد خوب، دکتر خوب، ,,

نشان ھا با ھم .  اُفتندی کنند و به جان ھم می، درست مما بزرگ، ینھا نشان است و مردم بر اساس نشان، من ذھنيا

  .       تفاوت دارند

  .ستندي نی اند، نشان ھا از جنس زندگینشان ھا موھوم
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  .نشان دادم شده بود، ی نقاشیکي پ�ستۀک صفحي ین را که در گودي از صورت انشتیري گذشته تصوۀھفت

 شده بود، ی آن کنده و نقاشیر صورت روي را که تصویم و قسمت گودي چرخاندی را میکي پ�ستۀن صفحي ایوقت

ک يک چھره، يم که ي کردیبه غلط، فکر م.  شدیده مير، برجسته دين تصويکدفعه ايم، ي دادی خود قرار میروبرو

ک يم ي دادی را در روبرو قرار مین گودي ایوقت.  شدهن صورت کندهي ایکي پ�ستیکه در گوديدر حال. صورت است

  . دي پریرون مي بیدفعه، چھره ا

ک صورت ي شده، بنظر ین گودال نقاشيا.  ستیاري، نور وھِم ھشیح داد که من ذھنين رابطه به ما توضين در ايانشت

  . دي رسیبرجسته م

  ست نام و نشان خلق را در غلط افکنده

ن خال و نشان، مردم خودشان را ي ایبرا. ميک خال بگذاري" ک نشان، مث�ي، یدم موھومن آي اۀد در چھريفرض کن

   .ت اندين نشان ھم ھويرند، حاضرند جان شان را بدھند، با اي می ُکشند، در راه آن میم

 یَوھم.  ستی و جعلیالي و خین خال و نشان ھم موھومي، ای و ساختگی و تصوری موھومۀقت، مثل آن چھريدر حق

  . اساس استیو ب

 کوشش ۀ و ھم ست که وجود نداردی موھومۀم، مانند ھمان چھريح دادي که امروز توضی مِن ذھنیِ ن الگوھاي اۀھم

   شود؟ یده ميا خــوب دي شود؟ آیده مي در نظر مردم چگونه دی موھومۀن چھريم اين راستاست که بداني ما در ایھا

   شود؟یده ميَبــد د

با ھم متحدند و با  شوند، یده مي دوست دارند بدانند در نظر مردم چگونه دیعنيور را دارند، ن باي که ایتمام کسان

ارشان، در طرف يشان، معيت شان، ع�مت و الگوي که نشان شان، ھویبا کسان .ت انديھم ھوبا ع�مت و الگو، نشان، 

  . جنگندیگر صورت شان است، ميد

  .ستندي نینشان ھا از جنِس زندگ.  ستی و تھی، موھومیت شدگيھون ھم ين نشان، اين ماجرا، ايکه ايدر حال

م، از جمله توقعات ما، َبَزک ي کنی را که فعال میيد که تمام آن قالب ھا و سرمشق ھا و الگوھاي شویشما متوجه م

  . ستی موھومۀن چھري از ایکردن قسمت

  . ستيت ندارد، ني ست، که واقعی از چھره ایرنجش ما، نشان

  . ست، که وجود نداردین چھره ايِش اي، آرای قدردانیا براتوقع م

ر برجسته و ين تصويم، اي را کج و خم کنیکي پ�ستۀن صفحي اگر ایحت. مي کنیر را نگاه مين تصاويگر ايکبار دي

  . دائم در کار استیده اي که پدیمانند من ذھن.  رودین نمي از بیموھوم
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  "اَْلَفْقُر َکْنزْ "ن رسول گفت که ياز جھت ا

  فقر کند نام گنج تا غلط افتند عام

 ی تنعم و گنج و برون، ھماني جھاِن بی و گذرایبنده و فاني فریدن به جذبه ھاي و تعلق، نچسبیبه واقع، نداشتن وابستگ

  .  ست که  متعادل و متوازن با فقر استیازين

  .   ستیو در اصل گنج تمام نشدن فقر، گنج است :ن است که حضرت رسول گفتهيبخاطر ا

  . دي ھستید کيندان"  ھستم؟ ،، و واقعای ،، من ک:دي پرسی ست که شما میفقر وقت

 .نشان است و نقش ...تر ھستم، ک دکي ھستم، من ی ھستم، من شھروند خوبیمن پدر خوب

 ھستم؟ و جواب ید من کيشما بپرس. دي ھستید که کيري و از ذھن کمک نگی ست که شما از جھان مادیاما فقر، حالت

  .دي نداشته باشیذھن

  . دھدیج خودش را به شما نشان ميد، بتـــدريد، آنکه ھستي شویکدفعه متوجه مي

 تمام یفقر، گنج. فضا دار بودن. ت بودني نھایاز جنس ب.  نداشتنیسم جیاريھش.  نبودنزيچ از جنس یعنيفقر 

  . ستی بودن، تمام نشدنزينه چ، از جنِس ی گنِج زندگی شود ولی تمام میرا گنج مادي ست، زینشدن

  . دا کنندي نبرند و نتوانند آن را پیاسم گنج را فقر گذاشته اند تا عموم مردم به آن پ

 اُفتد و من ی مید به دام مِن ذھني آین جھان مي که به ایھر کس. ديابيد تا گنج را بي کرده باش خودتان کارید رويشما با

  . دانندی می خوبۀمردم درد داشتن را مقول. داشته باشدمن  کنند که یقش مي تشوی ذھنیھا

   ...، من، من، من.  دارندمنم که ھمه يني بیما م

  م و بعد درد خودمان را با گفتِن ي کنی ھم انباشته میدردھا را رو. مياُفت ی ھا، به درد ممن، من، منن ياما بعد از ا
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   .مي کنیه ميتوج، ,, ھمه درد دارند ,, 

 یاتيم ابيد امروز فرصت داشته باشي که شایمو<نا در قصه ا. ستيادمان باشد، که زنده شدن به حضور، به حرف ني

  :دي گویم مياز آن را بخوان

  ". و دقت کن انات خود توجه يبه ب"

 در کانون یم آرامش و شادي خواھیم و ميم که آرامش و صلح و صفا را دوست دارييم به زبان بگوي توانیما نم

  . ميجاد و پخش کني، درد ایز بردارد و بطور پنھان با آنتني مان خیم، اما ھر لحظه من ذھنيخانواده برقرار کن

م، ھر ي گویھر چه م.  کندی ام درد پخش می مرکزۀر اصل ھست دی خواھم ولیصلح و صفا م مي گویبه زبان م،، 

  . رد ،،ي گی درد سرچشمه مۀم، از ھمان ھستي کنم، از دردھا و رنجش ھای که میکار

 حضور ید، گفته ھا و اعمال تان، از فضاي دھید و انجام ميي گوید که ھر چه مي خودتان مشخص کنید برايشما با

  زد؟ي خی دردمند برمیِ ا از من ذھنيرد ي گیسرچشمه م

 کند، ی نمی دار تلقی داند، معنیه و مھم نمي را ُپر مافقر کند، ی و دردمند، عمل میت شدگي ھم ھوی که از فضایکس

  .  شوندیده نمي اند، دیر و معنوي اند، فقیِر معنوي که فقیل، کسانين دليبه ھم

   نداشته باشد؟یچينوا، ھيز و بي چیر و بيد فقيا آدم بايآ

 و یکار نکند، غافل و سھل انگار، ا<بال، ! نداشته باشدیچيست که آدم مستمند و محتاج شده و ھين نيمنظور ا". نه " 

  .! رسول گفته فقر گنج است:ديندازد و بگويت را به گردن مردم بي اثر باشد و مسئولیب

  .ستي، نفقر گنج است یِ ن معنيا

 یممکن است ب. دير باشي ھمچنان محتاج و فقید، وليبانک داشته باشون د<ر پول نقد در يليشما ممکن است پنجاه م

  .       دي بزرگ داشته باشید، من ذھنير نباشيد و فقيابان بخوابيخانمان، کنار خ

 خوابد،  یابان مي شان را که او ھم کنار خی خوابند بغل دستیابان مي خانمان اند و کنار خی که بی کسانیبعض" اتفاقا

  .,, نجا مال من استيا ,, : کنندیو دعوا، از کنار خود دور م یيبا ترشرو

  راست؟ يا او فقيآ

  .ن لحظه بعھده داردي اش را در ایاريت ھشي ست که مسئولیانسانر يفق. ستير نياو فق ". نه" 

  .مين کنيک، معاش مان را تأمين است که ھر ي ما ایاري ھشیت ھاي از مسئولیکي

   شود؟ی اش بد میضع ماد که به حضور زنده شود، ویکس

  د؟يايزد و از آن کار پول در ني، ھر لحظه به کار شما بریزدي ناِب ایِ ا ممکن است که برکت و شعور و انرژيآ

  .  ستی اش خراب است، گرفتاِر من ذھنی که وضع مادیھر کس. ستيممکن ن". نه " 

 بزرگ و دردمند دارد ی که من ذھنیکس. ستير نين آدم فقيا. رميد من فقيبش پول نداشته باشد و بگويآدم ممکن است ج

  .ست، فرعون استير نيفق

  ر است؟ يفرعون فق

  . ر نبودهين نوع فقير، ايمنظور رسول از فق ". نه" 
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تمام .  که از اول بودمی ھستم، از ھمان جنسیاري، از جنس ھشیيکتاي ین لحظه من از جنس حضور، از جنس فضايا

ت ھا و آدم ھا ي ام را از امور و وضعی و خوشبختیت و شاديت و آرامش و امنيته، ھوم را انداخي ھایت شدگيھم ھو

 ی نگاه نمی ھستم، به جھان مادیم کيف کنم و بگوي خواھم خودم را تعری میوقت.  خواھمی نمی جھان مادیِ و ُفرم ھا

  .  استفقرن يکنم و ا

 ید تمام شدني آی کران، چون از طرف خدا میدِل بد و ين وسعت و برکِت ديا.  فضادار و فضا گشاستیر، انسانيفق

  .ستي نیر، تمام شدنيِت فقيآرامش و عشق و خ�ق. ستين

  .  اُفتندیست؟ به غلط ميست، گنج چي توانند بفھمند، فقر چیعوام تا زحمت نکشند نم

   :ندي گوی کنند و میک ميق و تحريعوام تشو

 ی، تا بدانند تو کیشان بنشاني آنھا را سرجا ویجواب مردم را بدھ نشان داده و ید خودي دست و پا بود، باید بينباخشونت خوب است، ,, 

  . ,,...، از تو بترسند، ندحساب ِبَبرَ د مردم از تو ي، بایده شويد دي، بایھست

 ترساند، من ی ھم که می ترسد و ھر کسی که میھر کس.  استترسم، ي کنی که ما فعال می مِن ذھنیِ  از الگوھایکي

   :دير نورافکن خود قرار دھيد در طول روز خودتان را زيشما با.  داردیھنذ

  .  استدردد و ترس، ي داریاگر جواب تان مثبت است، من ذھن  ترسم؟ ،،یا مي ترسانم؟ آی را میا من کسي،، آ

د و ما متوجه  کنی بعنوان ابزار، لحظه به لحظه از آن استفاده می، من ذھنیعني.  ستیجان من ذھنين ھيترس مھمتر

  .مي شویآن نم

  .  گذاردیر ميتأث جسم ما ی رو کند ویجاد ميجان ايت شده، ھيگر، باوِر ھم ھويبه عبارت د

رند، ي گیچرا تماس مستمر نم.  کردندید آنھا را ترک ميچوقت نباين باورند که بچه ھا ھي بر ایپدر و مادر" مث�

   ... ندارند، یاديآنھا توجه ز یماري روند، به بیدن شان نميشتر اوقات به ديب

  .  گذاردی میر منفيا مادر تأثي کند و بر جسِم آن پدر یجاد مي ایجان منفي با فرزند، رنجش و ھیت شدگين ھم ھويا

 کند، ی کار می من ذھنی تواند مربوط شود و برای می که مانند آچار فرانسه به ھر موردیجان من ذھنين ھيمھمتر

  . ستیزدي و برکت ای ضد انرژترس، ضد عشق،.  استترس

 کند و یجاد ميت ھم اي شود و محرومی محروم میزديرو و برکت اي و نیا بترساند از انرژي که بترسد و یھر کس

  . آوردی ببار میرانياد و ويدرد ز"  تاينھا

  .  کندیدا مي و شفا پی عشق، بھبودیِ روي ما، با نۀجھاِن دردمند و آشوب زد

غ و ي درین دردھا را فقط عشِق بيا. اد استيجھان، درد ز ی نواحید؟، در بعضي کنی میدگ جھان زنیشما در کجا

   : دھد، با ُکشت و ُکشتار و جنگ و انق�بات و دعوا، تحت عنوانِ ی شفا میيزاِل خداي<

 ی تر می قوی من ذھنادتر شود،يھر چه درد ز.  شودیادتر مي، درد ز,, ...م و ين ببري از بی پاکسازی کافر را براۀن عديا,, 

  . شودی تر می قوید، مِن ذھنيشتر بترسانيھر چه ب.  کندی تر می را قویشتر، من ذھنيترِس ب. شود

  .      دي ھستی من ذھنۀد، بنديا بترسيد ياگر شما بترسان. ديبترسانار راغب است که شما، ي بسیمن ذھن

  .  مي کنی رود و ما ھم دنبالش می، گردن ما انداخته، او جلو می، ترس را مثل افساریمن ذھن
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  ران بوديشان بود گنج به وي در ایوح

  چ خاميتا که زر پخته را ره نبرد ھ

 به ما، به ی، فکِر نو و خ�ق است که از طرف خدا، زندگیوح. ر استيرت، در انساِن فقي، الھام و القاء و بصیوح

  . نبوده ست که تابحالی فکر خ�ق است، فکریوح.  شودیده ميھمه، دم

  .  برخوردار استیفکِر خ�ق گنج است که از برکت و عشِق زندگ. ر استي در انساِن فقی، گنجیوح

گر از خشونت و درد يان شود، آنجا دي و با لطافت بی عشقۀنيک زميد و فکرتان در يد فکر کنيد که شما بتوانيفرض کن

  .ستي نی خبریمن ذھن

  .ترانه سي در ظاھر فقیعنيرانه، يگنج در و

 م�مت، یالگو. ران کردهي را وی ذھنیِ  از من ھایافتي و دری اکتسابی ست که الگوھایرانه، کسيمنظور از ظاھر فق

 خشم، یدن، الگوي رنجی خود، الگویِ  توھمیِ ِت مِن ذھنيد و تقويي کسب تأیگران براي استفاده از دی توقع، الگویالگو

  . ختهيو به ھم ر ناکار ی را بطور کلیگِر مِن ذھني دیو الگوھا

ن الگوھا گنج ير کردن اي تأثیختن و بي، به ھم ری از موضِع ِخَرِد زندگین الگوھا گنج است ولي، ایاز موضِع من ذھن

  . !و برکت و زِر پخته ست

 ی فھمد، نمی را نمی، رانده و جدا از اصل خود و دردمند است، لذت زندگیت شدگي جاِھل، که ُپر از ھم ھویِ مِن ذھن

ست، موتورش با خواستن و خواستن روشن است و قدرتش را از ي خوار نی فضا و شادی خام است، شاد و شادچشد،

  .ردي گیانباشتن م

کران، از يف و بي لطۀنيک زمي بودن، فکر نو و خ�ق، از یِ شاد.  ستی خواری، شادیاري ھشۀ که زِر پختیدر حال

 ی به آن دسترسیچ خاميھ.  شودیمام ذرات وجودتان مرتعش مد و در تي آی جوشد و با< میآسماِن  دروِن شما، م

  . ندارد

  .  ستیخام، جھِل مِن ذھن

 فکر و عمل قرار ۀي بت، پاۀده و آنھا را به مثابي کھنه و پوسیت شدن با دردھا و باورھايا ھم ھويم، آيمنصف باش

  دادن، درست است؟

ارھا، انگاره ھا، ي را بگذارد و به الگوھا، ُمدل ھا، ِم�ک و معیِد زندگن لحظه، ِخَرِد ُکل، ِخَرِد خدا، ِخرَ يا انسان در ايآ

ده، بپردازد و با ي گنگ رسین و از آن، از گذشته اي که از ای جاھ�نه ایشه ھا و حرف ھايقالب ھا، سرمشق ھا و کل

  ، درست است؟! شود و بخواھد آنھا را ارائه دھد؟یکيت و يآنھا ِچفت و ھم ھو

  . ميم خام بماني خواھیست، نمين نگاه و رفتار درست نيا. ر ساده ستايدنش بسيفھم

 و ی، َوجد و نشاط و خوش حالیي فضای، شادی خواری و شادیتا شاد".  ديم شوين لحظه تسليد؟، ايد خام بماني خواھینم" 

  .ردي را بگی مرگباِر مِن ذھنیِ  خواستن ھایِ ن لحظه، جاي، حس زنده بودن در ایخرسند

   : خواھدی میزيد، ِشکوه دارد که ناقص است و چيني بی را که می کساYن ھر

  ".  چه؟ یبرا. " ,, خواھم ی را م ... و آن ...ني ا، ... و آن ...ني ا,,
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  .       ,, ام کامل شود ینکه زندگي ای برا,,

 یت و انرژيوضعن ي اگر نواقِص ای دارد، ولی تان نواقصیت زندگيوضعط و يفقط شرا.  تان کامل استیزندگ" 

  ". ، اوضاع، درست نخواھد شد ديکن را داخل فکر و اعمال تان ی از من ذھنی ناشیمنف

  »ِن دلم سست تنگ ين زي جان ببیا « :گفتم

  »ن پس ز جھل وامکش از پس لگام يز « :گفت که

  .) بندندی محکم به اسب من راين ز آۀليبوس ست که یا چرميَتنگ، تسمه ( »نگ ست تَ ِن دلم سُ ين زي جان ببیا«  : گفتمیبه زندگ

ِن دلم، لَق و ُشل و سست است، ثابت و مستقر يِن دلم نشسته ام، اما َتنگِ زي زیِ ، نگاه کن، من روی زندگیا، ايخدا" 

  ". ... ندارم، یزد، تعادل رواني ری گذرا اعصابم به ھم میت ھايستم، با وضعين

 آن ی را َنکِش، تو فقط روی، تو عنان و لِگام اسِب زندگ»گام ز پس لِ ش اِک وامَ ،ھلن پس ز جَ يز«  : پاسخ دادیزندگ

  .  برمی را جلو می اسِب زندگمنن، يبنش

  . ميده اي نشسته، لگام و عنان آن را محکم کشی اسب زندگیما محکم رو

ن يد، به ايده اي کش لِگاِم آن را محکمی نشسته، ولین زندگي زید که اگر شما روي گویم به ما مير مستقيمو<نا بطور غ

   شود؟ یجه چه مينت.  ترس و کنترل استۀيتان بر پايل است که تمام کارھايدل

 خواھند دو تسمه را با تمام توان و ید و دو تسمه به دست شما داده و مي قرار گرفته ایني ماشۀد در محفظيفرض کن

د فشار ي که در آن قرار گرفته ایحفظه اد، مي کشی شما ھر چه محکم تر تسمه ھا را میول. ديقدرت، محکم بِکِش

  .!دي، رھا کن!ديپس تسمه ھا را َنکِش.  آوردی به شما میشتريب

  .!دي دھیر قرار مي تان را تحت تأثی زندگۀ زندۀن لحظي گذشته، اۀت شدي ھم ھویچرا بر اساس جھل و باورھا

 ھا و داده یت شدگي اساس آموخته ھا و ھم ھو جھل و بری از رو:ن به بعدي، به من گفته، از ایِن زندگيخدا، قوان" 

را که تو ھنوز در جا و مقام خود مستقر و ي در دست دارم، َنکِش، زمن را که ی، عناِن اسب زندگی قبلیشه اي کلیِ ھا

 با من، عناِن اسِب یي، اگر در دوی نشده ایکي، ھنوز با من یستي، ھنوز قائم به اصل خود نیثابت، قرار نگرفته ا

ز ي که لَق و ُشل و سست شده، لین زندگي زیش را با< ِبِبرد و از روي، ممکن است اسب دو پای را محکم بِکشیزندگ

  !.یفتيخورده و ب

 ثابت و مستقِر ۀم، اما دل ما ھنوز استقرار ندارد و در نقطي سواری زندگی، رویاريو بعنوان ھش" تايگرچه ما ماھ

  . مي قرار نگرفته ایزندگ

  م؟يم و حا< چه کني به چه علت است و چرا استقرار ندارن عدم تعادليا

   :ديينگو".  شود یا خراب نميدن. ديد، نترسين لگام را محکم نچسبيد ايبا" 

 کنند، من کارھا را کارم چيد به ھمه بگوي شوند، من بایم، ھمسر و دوستانم  بدبخت ميرم، بچه ھاين کنترل را ُشل بگي اۀاگر دھن,, 

  .,, شود یز خراب مي کنم و اگر نباشم ھمه چیراست و درست م

 را تو در دست ی که لگام زندگی ات را خدا ِبراند، تا زمانی اسب زندگی گذاری، تو نمی کنیتو کارھا را خراب م" 

  ".  رند ي پذیسامان نم.  شوندی، کارھا روبراه نمیگرفته ا
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  . ستا رشيعمِل توأم با پذت ھا و امور، يافتن وضعيشروِع سامان 

  .رندي پذی، امور سامان میرين لحظه را بدون قضاوت، بپذي ااتفاقِ 

   :ديين است که شما بگوي، ایف کردِن مِن ذھنيد و ضعي عدم تأکی از راھھایکيم که يگفت

دم ين تمرکز و تأکيد کنم، بعد از ايندازم، کمتر تأکي توانم بیبطور کامل نم"  ام را که فع�ی خواھم من ذھنی،، من م

  . کنمی جھل را دنبال نمیِ الگوھا. نده شدن به حضور استز

  .،، ...نم، ي بین لحظه را به ضرر خود مي رخ داده، از َسِر جھل است که اتفاِق ایاYن، در رابطه با من، اتفاق" مث�

 یار بد جلوه ميبس" تاد ذھنا افی که اتفاق می موقعیست، ولي طرح آنھا نی خود دارم که اYن جای از زندگیي، داستان ھا"من شخصا(" 

 که من یده و اگر آن اتفاقيم بوده، به وجودم عمق بخشي برای متوجه شدم که چه اتفاق خوب و نجات بخشیکرد، فاجعه بود، اما بعد از مدت

  ". )  داندیست، نمي آن موقع آدم متوجه نی شد ولی داد، به ضررم تمام می می خواستم، رویم

 ی خبر، اتفاق را طوری جاھل و بیِ م، من ذھنيري از جھِل ماست که اتفاق لحظه را نپذ.صحبت بر سر قضاوت است

  . خواھدیگر ميد

  ". شود ین چه مي شو و برو، ببین لحظه موازي کن و ھماھنگ شو، با اتفاِق این لحظه آشتيشما اYن با اتفاق ا" 

  . زدي ری به فکر و به کار و به عمل شما مید، ِخَرِد زندگي کنیآشت

 یداد لحظه، به بي با روینکه بعد از آشتيد، نه ايد بگذاريداِن کار و عمل، آنچه را که در توان داريد در ميالبته، ھنوز با

  .ديدار بودن خود را ھم داريار و بيت ھشين لحظه، مسئوليد، بلکه اي و به خواب و مسامحه رویعمل

  :د کهي دانین لحظه، ميدر ا" مث�

  . ت آن با شماستيمسئول. دي حاضر و زنده به حضورايد، ي ھستیه مِن ذھنن و زنده بي خشمگـ

خود را به دست . ديد بگذاري کنی که می و توان خود را در کارین است که حداکثر انرژيگر شما، ايت ديمسئول

  .نيھم.  َبَردید شما را به کجا مينيد، ببي بسپاریزندگ

  ". َبَرد ی میمن خوب و اَ ی شما را جایزندگد، ينگران نباش" 

  تا که سرانجام تو گردد بر کام تو

  ر تو راميتوسن ِخنگ فلک باشد ز

  . ستيار و راِم ما ني دھد، در اختی که رخ میسپھر و فلک و اتفاقات

 خواھد اتفاق ین لحظه مي، ایھر عارضه و واقعه و امر.  خواھد رخ دھد، ُرخ دھدین لحظه مي ایداديھر اتفاق و رو

  . ستيمھم ن" اص�. دفتيفتد، بيب

  . ستی ام دست زندگی ام، عنان زندگین لحظه موازي من با ایوقت

 به عمِل ی افتد، بستگی میگر، چه اتفاقيک ماه ديگر، يگر، دو روز ديک روِز دي و سرانجاِم من، ی بعدیدادھايرو

 من یِ ا بر مبناي حضور است یاريگاِه ھشي من، قائم به اصل خود و از پاۀن لحظيا عمِل ايآ. ن لحظه دارديمن در ا

   ست؟یذھن

  ".ا نه؟ يزد، ي رین لحظه، به فکرھا و به عمل تو مي، امروز، ای و موھبت و برکت زندگیا انرژيآ" 
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گر، يکماه ديزد، ي ری تو می به فکرھا و به عملکردھای حضور، برکت زندگیارين لحظه، از موضع ھشياگر ا

  .اشت دی خواھیدستآوردھا و سرانجاِم خوب

 عمل را، ۀجيزه با لحظه، نتي داشته باشد، که البته ستی سرانجام خوب خواھدیمن لحظه يزه با اي در ستی من ذھنیول

  ." ما را فاسد کردهخوِب  ین لحظه، ھدف ھايعمل ما در ا. "  ستیشه منفيزه با لحظه، ھميپاسِخ ست.  کندیفاسد م

  . له ھدف را فاسد کردهيوس

 ۀليوس. د خوب و درست انتخاب شده باشدين لحظه، بايله ايوس. ! از ھدف استیله قسمتيکه وسم ي کنیما فراموش م

  .تا که سرانجام تو، گردد بر کام تو. زدي ری را به کار ما میزدي ایاري و شعور و ھشیخوب، انرژ

   زند؟یمن ي، تو را زمی، اسب فلک رام نشدنیم باشي و تسلی بدھین لحظه را بدست زندگيتو عنان ااگر 

  . ميم اتفاق را کنترل کني توانیما نم

  د؟ يد حرف زدن و رفتار مردم را کنترل کني توانید؟ شما ميدادھا و اتفاقات را کنترل کنيد روي توانیا شما ميآ

   ".  دي توانینم. نه" د؟ ين کار را نکنند، آن کار را نکنند، کنترل کنينکه اي اید بچه ھا و ھمسرتان براي توانیا ميآ

  :م که گفتيت اول برگرديبه ب

  . دا کنندي توانند مرا پیده نشوم، اتفاقات نميمن اگر د

   زنند؟ی صدمه میاتفاقات به چه کسان

  . شوندیده مي که دیبه کسان

   که مرگ دارد صد باغ و برگیگر تو بدان

  ش از جان مدامييات ابد جويھست ح

  ...دارد، ) وهيم(، صد باغ و برگ ی مرگ نسبت به من ذھنم کهي دھد که اگر ما بدانیمو<نا توجه مان م

گر را از موضع حضور دانستن، روابط يکدي در خانواده، قدر ی، اتفاقاِت خوب، آرامش و شادی حِس خوشبختیعني

 و ی مادیدگيند، به ثمر رسيآفري خواھد بینش ھر چه که دل مان ميت ھا و آفري ھا و خ�قیخوب با دوستان، ھمکار

  .!ميدين موضوع را خوب نفھمياما ما ا.  ستیدر گرِو مرِگ مِن ذھن ...

  . !ميده شوي، بلند شده و دیجانيکِر ھيک پي، یک جسم مادي، اYن بصورت یعني یم که زندگي کنیما فکر م

 جنِس  زنده و تازه، ازیت، از جنِس زندگيت، از جنِس ابدي نھایم، از جنِس بيدار شوي بی اگر از خواِب مِن ذھنیول

  . مي شوی، از جنِس خدا میاِت ابدين لحظه، حي اۀحاِل زند

ن لحظه، حس و ي در ا... مان را با کِل مخلوقات و کائنات، تا دوردستھا، یوستگي، پیزنده بودِن خود، زنده بودِن زندگ

  .ميري میم، نمي کنی، درک و حس میر و نوساناِت جسمييرغِم تغي بودِن خود را علیشگيھم. مي کنیتجربه م

  .ش از جان مدامييجو. مي گردیوسته، دنبالش مينصورت، مدام و پيو در ا

 و گنِج حضور، یاريزنده شدن به ھش. ميستي اکثِر ما، صادقانه و از ته دل، از عمِق جان، عاشق و دنبال حضور نیول

  . مي بری <زم را بکار نمه و ت�شين مھم، متأسفانه، ماي ھدف است و در ای عده ای، برایُمردن نسبت به من ذھن

  .! دھدی حضور نشان میِ اريشرفِت ما را در زنده شدن به ھشيت و پياوضاِع جھاِن امروِز ما، وضع
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  ." نيعمل ات را بب " : گفتامروزمو<نا 

  م؟ير نورافکن خودمان ھستيا ما زيآـ 

  م؟ ي سنجیم؟ ميني بی حضور است میِ اري که معادِل زنده شدن به ھشیمدام، ُمردن خود را نسبت به من ذھن ايآـ 

 را منما آن ،  خوردی به ما می شود، ضرری بلند ممنھر دفعه که بعنوان (م؟ ي شده ای مِن ذھنیِ اِن سخت و افراطيا متوجه زيآـ 

  . )مي کنیه اش ميم و توجيني بینم

مواره حق را به ما دھند، ما را م که ھيان مان را مجبور کني، اطرافیا درست و منصفانه ست که از موضع مِن ذھني آـ

   ".نه" ت کنند و با دشمنان ما دشمن شوند؟، يحما

  .      مي باشید صادقانه دنبال ُمردِن من ذھنيست، باين نوع نگاه و رفتار، با جان و دل و صادقانه ُمردن ني ا

  .ردي گی شدن صورت میدگ، با کم حرف زدن و سکوت و ھر لحظه از جنس زنیمردِن مِن ذھن :دي گویمو<نا سپس م

  . لب ببند.خامش کن

   قندی خایدھنیخامش کن لب ببند ب

   زو تمامیست شو از خود که تا ھست شوين

ر يز بر آن تأثيچ چي که ُمرده و ھیکري مانند پیعني.  باشدید، ُمردن نسبت به مِن ذھني ما باکارِ ن ين و مھم تري تریاصل

ر گذار يش بر ما تأثيک از ُفرم ھايچيم که ھيري بمی مِن ذھنیست ھا و الگوھاو کارُبرد ندارد، آنچنان نسبت به خوا

  .ت داردين جھان، الوي در ایگرين مھم، به ھر کاِر دينباشد و ما را نجنباند و ا

ن فکر به آن يدن از اي پریبرا. فکِر بعد از فکِر معتاد گونه را رھا کن.  ات را خاموش کنیمن ذھن :دي گویمو<نا م

  .  عجله نکنفکر

   : کنندی عجله میعده ا. ديد عجله کنيات ھم نباين ابيدر خواندن ا

  . ستین عجله، کاِر مِن ذھنيا.  ,,... شود، یم با<خره چه مينيبب ،یِت بعديم سر بيد و بروييت را بگوين بي ایع معنيسر" آقا لطفا,, 

  . و روزانه مان، َمِد نظر استی جاریِ ات در زندگياِم ابغيبکار بردِن پ. ميت، زنده شويام و به جوھِر بيد به پيما با

  .  ستيت، مورد نظر من ني بیِ  ادبیمعن. ديات نباشين ابي ایِ  ادبیِ شما دنبال معادل و معن

ات، بدرِد ي ابید و گرنه معنينيد در خودتان ببير را بايين تغي دھد و ایر مييت، چگونه شما را تغين بين است که ايمھم ا

  .  خوردی نمکاِر ما

 که سرشار اتين ابيام ايپ خواھم، یمن در صددم و م.  ستی زندگی برااريمع، یاشعاِر مو<نا، ع�وه بر ارزش ادب

  .  ست، منتقل شودیاز زندگ

  . مي کنی ذھن را خاموش می ھای ھا و وراجیي ھا و ُپرگوی ھا و ھرزه رویياوه گويپس 

  م؟ي کنیچگونه خاموش م

دِن يا تندتند فکر کردن، پريم که علِت تند تند حرف زدِن ما، ي کرده ایيرا درک و شناسايز. مي آوری منييسرعت فکر را پا

روز به فردا، از يدن از ديگر، پري دین موضوع، به موضوعيدن از ايگر، پري دین سوژه به سوژه اي ایفکر از رو
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، یجات در َپرِش مدام و مستمِر فکر از موضِع مِن ذھندا کردِن راه نجاِت است، اما راه ني پی برا...نده به گذشته و يآ

  . دي آی مآنطرفنده، از يا و خ�ق و زايرا فکِر پويست، زين

 ی گذارم که عنان لحظه ام را زندگیشم و مي اندیگاه حضور مي کنم و از پایپس من، فکر معتاد گونه را متوقف م

  . رديبدست گ

م يِت دِل ماست، منتشر کني و آرامش را که خاصیم و شاديم  قند بجويتوان یم، مي آنکه حرف بزنی، بی دھنیما با ب

  . قندی خایھندَ  یب. ستي ذھن نۀھودي بیِ  ھای به گفتگو و ُپرحرفیازين

کدفعه، نسبت به آن يد، ي توانیا اگر ميج و يد، بتدريد به خدا زنده شوي توانی، توھم است و مید که مِن ذھنيدياگر فھم

  . دي شوھست بطور کامل ،اوبرکِت جاوداِن تا از د، ي شوستين، از خود من

 .دي را شناخته ااو شما اYن .ستاو یقي حقیھستاست و  کاذب یھست، یمِن ذھن

  

*  

  

  .تان بخوانمي برایت از مثنويد که چند بي اجازه بدھ

حضرت رسول، ، ن قصهيادر . تان خوانده اميبرا"  از آن را قب�یبخشم که يھست یاز دفتر دوم مثنو یاواسط قصه ا

  . ادت کرديض شده بود، عيارانش را که مري از یکي

 و ی سرماخوردگیضين مريد باشد و ايض شده اين لحظه، از شما که مري خدا ای تواند، معادل احوالپرسیل مين تمثيا

  .  ستی روانیست، بلکه عدم استقرار روحي نی جسمیضيمر

  .ميترس و رنجش شده ا مثل ی من ذھنیِ  مبت� به دردھایعني

  .دي پرسد که چکار کرده ای شما آمده و میادت و احوالپرسي خدا به ع،ديفرض کن

  .  ام دعا کرده امیبا مِن ذھند که ي گویض به رسول ميل، آن مريدر تمث

که اما، ما .  ما را در آغوش گرفتهین لحظه زندگيا: ن است کهيم اي کنی که ما از قصه برداشت مید و محصوليعا

  . ميم، راه را خطا رفته اي ھستی از زندگیقسمت

  . مي کنیم، طلب بخشش مي خود شده ایِ دار شده و متوجه خطاي؟ ما که بی ات دعا کرده ای چرا با من ذھن:دي گویم

 
 ٣٨۴٢ تيب دوم، دفتر ،یمثنو ،یمولو

 

 مار رايه الس�م بيحت رسول علي نصتتمهٔ 

  سلطان که منی توبه کردم ا:گفت

  چ فنيم ھ�فَ  نَ یَسِر َجْلداز 

  : مار گفتيآن ب

 . کردم و حال، توبه کردمی خود دعا می پادشاه، من متوجه شده ام که تا بحال با من ذھنیا



     2014Jul                      516# Program 31                        ٦٦٦٦١١١١٥٥٥٥ شماره حضور گنج برنامه

33 

 

  .  زنمی <ف نمیچ امري و دروغ در ھی و حقه بازی و زرنگی گستاخیگر از روين پس، من دياز ا

   : بقره ستۀ سور٢٢٢٢٨٨٨٨٦٦٦٦ ۀي آ زبان حالش. را برتابدی تواند عذاب الھیبنده نم(

ش از طاقت مان بر ما َمنِه و از گناھان مان يو پروردگار، ب  ... َلناِبِه َواعُف َعنا َو اغِفرلَنا َو ارَحمنا اَنَت َمو<نا ۃُ  َو< ُتَحَملنا ما < طاقَ ...

  )....  . سرور مایيآمرزد و بر ما رحمت آر که تويدر گذر و ما را ب

 :دييبه چرخِش زبان که بگو. دي ھستین لحظه از چه جنسين دارد که شما اي به ای از خدا، بستگدعا کردن و خواستن

  .ستيزبان مھم ن .ستي خواھم، نیرا نم...  خواھم، آن یرا م... ن يا

 یت شدگياگر دِل شما از جنس ھم ھو. ِم دل تان استيان شما از  صميمھم خواست و تمنا و ب بلکه. ستين ني، دعا انه

  . ستيد، مھم ني آوری را که به زبان میيدرد است، دعاو 

 دردمنِد ھم منِ  ید، ولي کنی و اجتماعی شخصی به صلح و آرامش در زندگی ع�قمندید با زبان، ادعاي توانیشما نم

ق ير را به خانواده و به جامعه تزی و درِد مِن ذھنیت شدگيت شده تان با جھان فُرم و گذرا، ھر لحظه َسِم ھم ھويھو

  . شودینم. ستندين دو با ھم سازگار نيکند، ا

ن يشما ا.  کندیادتر مي رود و ھمان را زی آن می کند، به سویان مي را که بیزي، ھر چیطبق قانون جذب، ھر کس

  .ديني بینده مي را در آیرا زندگيد، زينده برويد به آي خواھیم، )ی، شتابزدگیزرنگ( یلحظه از َسِر َجلد

را ينده َرَود، زي خواھد به آیشتابان م. ندي بین لحظه را از جنس جسم ميا. ابزده و ھم زرنگ است ھم شتیمن ذھن

   :کهيدر حال. ندي بی مآنجا را در یزندگ

  .ک اتفاقي و خداست ن لحظهيا

ند ي بین لحظه را ميند، فقط اتفاق اي بیز را در آغوش گرفته، نمي ست، خدا، که ھمه چی جسمیِ اري چون ھشیمِن ذھن

 ھم زه با خدايست، زه با ُکليستن لحظه، ي در ازه با اتفاقيست.  کندیزه ميداد و اتفاق لحظه، ستيجه با رويو در نت

  . ، زرنگ ھم ھست)َجلد( یالبته، من ذھن. ھست

       . فنچيھ َن�َفم یاز َسِر َجْلد .ميم، آن است که زرنگ نباشيرياد بگين برنامه يت مھم از مو<نا و از ايفيک کياگر ما 

  .»ن پس ز جھل وامکش از پس لگام يز«  :دي گوی به ما میزندگ :امروز مو<نا به ما گفت

  . دي کشینده را مي دھد که شما بر اساس گذشته افسار آی را ھم مین معني، ااز پس

شته درست شده،  که بر اساس گذی ست، من ذھنین چه اشتباھيا. ن لحظه وجود دارديفقط ا. گذشته وجود ندارد" اص�

  .! ِکَشدی ست در دست گرفته و مین لحظه را که زندگيافسار ا

  . ! <فدی، بر اساس جھل گذشته، می و زرنگیاز َسِر َجلد

ادت مان آمده و يم خدا به عي کنیم، فرض ميد و ما ھم اYن که رنجوري گویدر قصه، آن شخص به حضرت رسول م

   :ميي گوی میبه سلطان زندگ

  .،، مي زنی، Dف نمیچ امري، در ھیکيچ فن و تکني و دروغ، با ھی و زرنگی گستاخی از روگريما د،، 

   و مایه است و تو موسين جھان تيا

  ه مانده مبت�ياز گنه در ت
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 ۀل بواسطي اسرائیز قوم بني و ما نیز مانند حضرت موسيه ست و تو ني تیا در َمَثل، مانند صحراين دنيا رسول b، اي

   .ميگناه دچار رنج و عذاب آن صحرا شده اان و يعص

امبر ي مانند و پی شوند و از اصل و مقصود خود وا می که ارواح در آن سرگردان می ست از عالم مادیه، رمزي تیت، صحراين بيدر ا(

  ). ستین ارواح سرگردان، در جھان ماديه از راھنما و راھبر ايکنا

  . در آن چھل سال سرگردان شدندی ست که قوم موسیابانيه بيت. ه ستيابان، تين جھان مانند ھمان بيا

ت يون سال است که انسان بوجود آمده و ذھن را موجوديلين ميد معادل چنديچھل سال، شا. اباِن ما، ذھن استيه و بيت

  . ر کرده استيداده و در آن گ

 ست ببرد، اما آن قوم از امر یيکتاي یه فضان موعود کي ست به سرزمی خواست قوم اش را از مصر که سمبل جھان مادی میموس(

ان، به يپس از آن عص.  باشد، امتناع کردندیشان ھمراه با دشوارين موعود، که ممکن بود براي کرده و از رفتن به سرزمیچي سرپیموس

ار آنجا، دست و پنجه  سخت و دشوینا ـ  بمانند و با زندگي سی از صحرایه ـ قسمتي تیامر حق، محکوم شدند که چھل سال، در صحرا

  . )نرم کنند

  . با خود ھمراه نبرندی از جھان مادیزي به آنھا گفته بود که چیکه موسين قوم، ط�، ھمراه خود برده بودند، در حاليا

   : کندید ميمو<نا ھم به ما تأک

  ." ديد، درد حمل نکني، با خود برنداریت شدگيھم ھو تعلق و، یيکتاي ی رفتن به فضایبرا" 

 از یاري ست که بصورت ھشی که رمز خدا، رمز انسانیم، به موسي کنی صحبت میبا زندگ. ميري پذیا ھم ابتدا مم

 تواند باشد، ی در جسم می متجلی خود قائم و به حضور زنده شده، خدایده و رويذھن خود را بطور کامل عقب کش

   :ميي گویم

م، ي کنی و ما چون گنه می کنیت مي، ما را ھدای است و تو موساباني دھد، بین جھان که ذھن، آن را به ما نشان ميا

ابان يم، در بي شوی میکيت و ياست، ھم ھودرد  و یباور، یماد که اََھِم آنھا سه مورِد :ین جھاني با مقو<ِت ایعني

  .مي اُفتیر مي گیسرگشتگ

را ي کند زیجاد ميم، گناه ايت ايه ھم ھو کیزيبا ھر چ. ميت اي ست که با آن ھم ھویجسم ما ھم از جمله آن موارد ماد

  .  کندی پوشاند و کدر می را می روح و جوھر زندگیرو

 ی میگري دی مادیبه نقطه ا" تايم، و نھاي کنی شروع می مادی مان روزگار را از نقطه ای، در ذھن، با مِن ذھنیعني

   :دي گوین است که مي ھمیبرا. ميرس

 یِ  کردند و تا شب در ھمان صحرایکل روزانه شان را صبح شروع مي، سیاباِن گمراھي شان، در بیت و با من ذھني با منیقوم موس" 

  ".  دندي رسی شروع مۀدند و باز به ھمان نقطي چرخی که شروع کرده بودند، میستگيِر استحقاق و شايم و بايعق

  ريم و در اخيرویسالھا ره م

  ريھمچنان در منزل اول اس

 یچنانکه قوم بن. مير و گرفتار مانده اين، اسي در ھمان منزل نخستیم ولي نوردی راه در مان سال است که مايسال

عت  يمنظور از منزل اول، طب(. دندي رسی نخست می کردند و شام به ھمانجایه صبح حرکت مي تیل در صحراياسرائ
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 جھان معنا و عالم روح نگذارده ی انتھای بۀه پھنم و گام بي خود فرو مانده ایمي بھی و عرصه ھای مادی ھنوز در جنبه ھایعني. است

  ).ميا

  .  ستین لحظه زندگيا

 یابي دستی، تنھا روزن، تنھا راِه خروج، برالحظه نياد که ي شوید، متوجه مي کنیين مھم را درک و شناسايشما اگر ا

  . به گنج حضور است

د زنده شدن به حضور را بصورت ي توانی نمشما.  حضور استیِ اري زنده شدن به ھشیچه، براي، تنھا درلحظهن يا

  . ک ھدف استيدن به حضور ي، رسی مِن ذھنیبرا.  کندینکار را مي ایمِن ذھن. دينده موکول کنيک ھدف، به آي

به .  ستی مادیھدف در زمان است و شامل مقوله ھا. ک ھدف باشدي تواند یکه، زنده شدن به حضور، نميدر حال

م و ي کنیي شناسارــــاگم، ين موعود ھستيدر واقع، ما در سرزم.  ستن لحظهيان، در ن اYيحضور زنده شدن، ھم

  . ميستي کنند، نیم که از جنِس آنچه که ما را به خود جلب و جذب ميمتوجه شو

   :م کهي کنیيم شناساي توانیما م" مث�

  . ميستين لحظه نيت اي وضع،ماـ 

  . ن لحظه فرق داردي با ا،ن لحظهيت ايوضعـ 

 شود یک مي، اعصاب مان تحری، واقعه ایدادين لحظه، با رويا. ميستياز جنِس اتفاق ن افتد اما ما، ین لحظه اتفاق مياـ 

م ي توانیم که ما نميد بفھميم، اما باينکه خود، در حال اتفاق افتادن ھستيم مثل اي دھی مان را از دست میو تعادل روان

  .) کنندی ھا به ما کمک میين شناسايا(. مي اتفاق ھستۀرنديگ در برینکه فضاي ایم، برايفتياتفاق ب

من . ت در زمان استيک موفقيم که به حضور زنده شدن ي کنی، فکر می جسمیاريم، با ھشياما چون در ذھن ھست

  . خواھد به خود اضافه کندی، می مادی، حضور را بعنوان موردیذھن

   :د کهيد مواظب باشيشما با

  . نباشدبه خود  و افزودنِ ه بدست آوردنيباز ھم شب شما ین معنويتمرـ 

  د؟ي کنیست؟ بعنوان رھرِو زنده شدن به حضور، چه مي شما چیمعنون يتمرـ 

   رسانده اند؟یي کنند، شما را به جای زنده شدن به حضور، مثمرثمر بوده اند، کار می شما، برایِ ناِت معنويا تمريآ

  . ست که در زمان، به ما افزوده شودي نیزيچ.  فرق داردی مقو<ِت مادۀم و زنده شدن به حضور، با ھین معنويتمر

  !.د؟ير ھستيچرا اس!. دير ھستيد و آخر سر ھمچنان در منزل اول، اسي کنی مین معنويمبادا شما سالھا تمر

  :د کهيفراموش نکن. ، سرگردان کندیابان گمراھي تواند شما را در بی میھر اشتباھ

  .د و نه خوِد اتفاقي اتفاق ھستۀندري در بر گیشما فضا

  . ديستيشما بدن تان ھم ن. ن لحظه بدن تان ھم اتفاق استيا

  .  رودین مي از بنهد و ي زای منه . شودیده ميي زانه سوزد و ی منهکه د ي ھستیشما از آن جنس

  .ھدف است نه  و اُفتدی به زمان منه.  شودیاد مي زنه کم و نه

   چھل سال سرگردان شدند؟یوسد که چرا قوم ميمتوجه شد
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  . ر کردهيت، در توھم زمان، در ذھن گي ست که بشریار طو<نيمدت بس. ک استي سمبلین چھل سال، عدديا

   :خ�صه کنم

ده ي را که به آنھا چسبیي ھایم با زنده شدن به حضور، تمام آن وابستگي توانین لحظه ميم، ايت ھستيما از جنس ابد" 

  .ن لحظهيھم. اBن. ميدا کنيت پي نھایم و عمق بي زنده شوی ابدیزندگم و به يندازيم، بيا

  .  کنندیت را محدود ميم که ابدي دل بسته ایيزھاي و به چزمان به یاما بطور مصنوع

  . کندیت را محدود مينده، ابدير کردن در گذشته و آين گينده ست و اي، منحصر به گذشته و آی مِن ذھنیِ  جسمیِ اريھش

 ۀن رابطه ست که ما خود را گذشتيدر ا. ابدي یل مينده تقلي، محدود کنند، به گذشته و آی جسمیاري را به ھشتياگر ابد

  .ميني بیزنده م

   :ميي گویما م. امروز مو<نا ھم اشاره کرد

  .  ,,مي برسینده به زندگيم تا در آي روی را گرفته و می زنده، افسار زندگی گذشته ابعنوانِ ، مي زنده ھستۀگذشت,, 

  . ی ھستیند، تو پدر خوبي برو که مردم بگویيبه جا

ه آدم ي باشد که شبی من از خودم، طوریِ ر ذھنيا تصوي ی ھستیند آدم خوشبخت و موفقي برو که مردم بگویيبه جا,, 

  .  ,, خوشبخت باشمیھا

 ی مینطور زندگي رفته و اینطور راه مي نشسته، اینطور ميد مو<نا اييد بگوي توانیشما نم. ستيل نيه شدن اصيشب

  . کنمی مديتقلکرده، من ھم از او 

، یدر ھر کس. دي باشیِن زندگيخودتان ع. ديل شويتبدد يشما با. ستيل نين است، اصي، دروغ شدنیکيه يشب و ديتقل

 ید، نمي باشید، تجسم و ُفرِم آن زندگي باشید، طلوِع آن زندگيد در آن طلوع باشي کند و شما بای طلوع میک زندگي

  . ستيگر ني دیچکس مثل کسيھ. ديگر باشي دید مثل کسيتوان

  ی بدی ز ما راضیگر دل موس

  یدا شديه را راه و کران پيت

راه و ، ) شودی می باشد دل خدا راضین لحظه دل ما راضيا(  بودی از ما راضن لحظه،ي، دِل ما، ای دل موساگر دِل خدا،

  . شدیدا ميه پياباِن تي بیانتھا

  .  کندی مید، خدا ھم با شما آشتي کنین لحظه آشتيا اشما ب

  .،،شما  َبَرد؟ ،، ی می آشتی اول دستش را برایک

 در یراتييتغ" م که واقعاينياورد و ما ببي ما بوجود بیرات در زندگيي تغیک سريد و يايخدا ب ,, :دييد و نگويشما توقع نداشته باش

  . ,,!؟ دھدی ما رخ میزندگ

  .ميستيم نيم، تسليني بی، اتفاق را می موسیما بجانکه ي ایست، براي نیراض، خدا، یدل موس. ستين ن ممکیزين چي چن

  . مي کنیزه مي ستیما با خدا، با موس

  .!یدا شديراه و کران پ.  شدیدا مي پید و دري رسیابان به آخر مينصورت بي شد در ای می، راضخدا، یاگر دل موس

   .! اُفتدینکه جا نمي ایست، براي نیم، باز ھم کافيکرار کنن موضوع را صد بار ھم تياگر ا
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 خوب، به ۀک مقوليه و ي خواھد مفھوِم حضور را بعنوان سرمای میمن ذھن.  کندی شنود و فراموش می میمن ذھن

  . خود اضافه کند

  .ست بودن، ستي نیحضور داشتن. دير کني را به داشتن تعبین معنويد تمرينخواھشما 

  .  خورندینجا به درد نميد، اي که داشتیيزھايچ. مي بروبودن به تنداشد از يبا

  . ميزي ستینکه با او مي ایست براي نی، دل خدا، از ما راضیپس، دل موس

  .م؟ ،،ي آموزی،، چه م

  .ميري گیاد ميرش را يم شده و پذيعمل تسل

   او ِز مایزار بوديور بِکل ب

  چ از َسما؟ي خوانمان ھیدي رسیک

  ).80دفتر اول (زار بود، چگونه ممکن بود که از آسمان بر ما نعمت و مائده فرو بارد؟ ي از ما بی به کلخدا،، یاگر موس

  . رسدین ع�ئم و شاخص ھا، از آسمان به ما ميگنال و نشانه ھا، اين سين غذا، اين برکات، اين خوان، ايا

 خواھد ما یست و ميزار ني از ما بی به ُکلی زندگ ھست، پسیاري ھشیزانيم، با<خره به مي کنی میما اYن خوب زندگ

  . رون بِکَِشدين مخمصه بيرا از ا

  .ستي ما حواس مان نیم، ولي آزاد شوی َبَرد که از من ذھنی می اتفاقات را در جھتیھر لحظه زندگ

 ید وليبوِد امور بکار َبر بھید کوشش تان را برايرش، بايِن پذيد و در عيريد بپذي اُفتد، بای شما می را که برایھر اتفاق

  .    ت کننديد که از درون تان الھامات شما را ھداياجازه دھ

. دي رسین مائده و خوان از آسمان نميزار بود، اي بی از ما به ُکلیاگر زندگ. دي و از موضِع جھل عمل نکنیبا من ذھن

  . دي رسیم  نکردند، موھبتیرغم آنکه قدرشناسي علی قوم موسیھمانطور که برا

د از َمرُدم توقع ي، نبای اصول و آداِب من ذھنیِ م بر مبنايي گویدرست است که م. ستي را بلد نی قدرشناسیمن ذھن

  . از مشخصاِت ممتاِز حضور استی وقدرشناسی سپاسگزاریم، ولي داشته باشیقدرشناس

  ديرسیده از آسمان در ميما

  ديگفت و شنیع و بي و بیشر یب

  د کس چنیان قوم موسيدرم

 ر و عدسيادب گفتند کو سیب

ان يد و چند نفر از قوم و اطرافي رسید و فروش، بدون گفت و شنود، از آسمان ميده، مائده، خوان، نعمت، بدون خريما

  ر و عدس کو؟ي پس س: شناختند، گفتندی را نمیکر و قدرشناس ادب و گستاخ بودند و شُ ی که بیموس

  منقطع شد خوان و نان از آسمان

  مان ل و داسيد رنج زرع و بمان

  . ،،ديد تا غذا بدست آوريل و داس زحمت بِکِشيد، با بي دانی را نمی آسمانی ،، حا< که شما قدر غذا:گفت

 یدرست است کس.  دھدی نعمت از دست می با ناسپاسیمن ذھن. مي دھیم، از دست مي قدر نشناس،پس ھر چه را که ما

  مي کنیافت مي ما که دری داشته باشد ولی، توقع قدردانید بر اساس آداِب من ذھنينبا کند ی کار میبه موازاِت زندگکه 
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  .ميد قدرشناس باشيم باي باشی اگر از جنس زندگ

   .مي دھی را از دست میم، موھبت و اعطا و نعمت زندگياگر سپاسگزار و حق شناس نباش

م، ي دھی که اجازه میآغوش گرفته و به اندازه است و ما را در يزار ني از ما بیم که زندگي شویپس ما متوجه م

  . خواھد ما را آزاد کندی دمد و می را در ما میاريھش

  ؟یھا جوشان شد چشمهی ز سنگیکَ 

  ؟یمان، اَمان جان شدابان يدر ب

ابان خشک، جان مان ي چشمه ھا جوشان و روان شود؟ و چگونه ممکن بود که در آن بیچگونه ممکن بود که از سنگ

  .)ی از معجزات حضرت موسیکياشاره به (از ھ�کت حفظ کند؟ را 

   : کندیمو<نا استد<ل م

 یات مي آب حۀ ما، چشمیِ  از دِل سنگِ مِن ذھنیعني. ديش را به سنگ زد و از آن دوازده چشمه جوشي عصایموس

 و مخلوقات اشاره ی انسانیِ  ھای، به انواع و گونه گونیھوديد ھم عدد دوازده، به دوازده نوع يشا.  شودیتواند جار

  . دارد

 شوند، و ھر ی که مرتکب میرغم گناھيعل. ل ھستندي اسرائی انسان ھا قوم بنۀ سمبِل خدا و ھمیل، موسيپس طبِق تمث

  . ات بجوشدي آب حۀ تواند چشمی که دارند، از دِل شان مینيد

  .  بودندی<خره از جنس من ذھنآنھا ھم با.  شدی نمی دل ھا چشمه جاریزار بود که از بعضياگر خدا ب

 ی، سالم نمیابان من ذھنيابان جھان، در بيزار بود، در بي از ما بیاگر خدا به ُکل.  داشتی، من ذھنیمو<نا ھم موقع

ا را ين دني ایم که کارھاي ھنوز ِخَرد داری کافۀبه انداز. مي کنی میخوب زندگ" اYن نسبتا. مي، سالم ماندمااما . ميماند

  . ميم و در اثر حرص خودمان را نابود نکنيفصل کنحل و 

 بوجود آورده و ھر لحظه ی کشتار جمعیاد و س�ح ھاي زیدرست است که جنگ ھا.  کندیانسان ھنوز تعقل و تأمل م

رت دارد ي تواند از جنگ و کشتار اجتناب کند، اما ھنوز فھم و بصی فاجعه بوجود آورد و نمی خردیممکن است که ب

  . ميدا کنيد آنکه ما انسان ھا نجات پين جھان ھست و امي در ایھنوز ِخَردَورز.  کندیو تأمل م

  . مياماِن جان دار

  . مي ماندی، تا بحال نتوانسته بطور کامل ما را نابود کند وگرنه ما نمیذھن منجھل و درِد 

ن ي آزاد شود و ایِر من ذھنياز گ ست که انسان یي در راستای زندگی کند که روند تکاملی مان میادآوري مو<نا پس

  . ستيآسان ن

  .  کندیغ مي را تبلیي که بصورت مذھب درآمده، جداینيا دانش دي، ی، دانش علمیھر دانش

  . ستینِفاق، کاِر مِن ذھن. غ کنندي را تبلیيفتند و جداين دو، به جان ھم بيم و اين دو مذھب درست کنيک ديد از يما نبا

  .ميما خوب. مي ما اماِن جان داری که وجود دارند، ولیيھان سوءتفاھم يبا وصِف ا

  . َبَردیخدا ما را جلو م. مي رویش مي ھا، ما به پین نابسامانيرغم ايد علي گویپس مو<نا م

   : دھد کهیح مين قصه توضيدر ا
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  ".  شود یتمام مش، به ضرر آن يست که توطئه ھاي کند، اما متوجه نی، توطئه میطان، مِن ذھنيو، شيدرست است د" 

ک باشنده که ي عالم را جمع کنند و یِ  مسموم و منفیِ  ھای دردھا و انرژۀ و ھمی ذھنی من ھاۀد که ھميشما فرض کن

ست که َمکِر آن به خودش ي فھمد، متوجه نی نمی کند ولی میو حقه بازيد. د، شونديطان بگذاريا شيو ياسمش را د

  .  گرددیبرم

  .  شودیه و به ضرر خودش تمام ميبر عل" تايش نھاي ھایھا و فوت و فن ھا و حقه باز لعنت :دي گویدر قصه ھم م

  .  َبَردی خود او مۀ زند، باد آتش را به مزرعی، آتش می کسۀ که به مزرعیکي

  .   کندی ست که مو<نا به آن اشاره میدواري امی بسین جايم و اي رویپس ما رو به جلو م

  ید خوان خود آتش آمیل به جابَ 

  ین منزل َلَھب بر ما زدياندر

ن منزل، ي، در ای آسمانۀ خوان و مائدی شد، بجایه خودش تمام نمي، بر علیطان، مِن ذھنيو، شي دی ھایاگر ُحقه باز

  . سوزاندی کرد و مید و ما را احاطه مي باریآتش م

 ی و آن نعمت و مائده ھایاري ھشیبجا شد، یه خودش تمام نمي، بر علیطان، مِن ذھنيو، شي دی ھایُحقه بازاگر 

ح داده ي ما شرح و توضین موضوعات و مطالب را برايامبران و ُعرفا و دانشمندان که اي مو<نا و پی، به جایآسمان

ن يم در اي توانیده و ما ميعه به ما نرسين ضاي ایول.  زدی آتش به ما مۀن منزِل مِن ذھن، زباني آمد و در ایاند، آتش م

  .ميجربه کنجھان عشق را ت

 کند، تحمل مان ی به ما کمک می باز ھم زندگیم، ولي کنی میزه و نافرمانيدرست است که مجادله و کشمکش و ست

  .نطور استي ھم ھمیبطور فرد.  کندیم

رون يم و بي بروی دھد که به درون من ذھنی به ما فرصت میه صفر تا ده، دوازده، پانزده سالگي از ثانی، زندگ"مث�

. دي گوی نمنه کند، یدار ماندن مان کمک ميدار شدن و در بي در بی، زندگی، چھل سالگی سالگی بعدھا ھم در سم،ييايب

  .انعطاف دارد

ن زبانه بطور کامل به ما ينک، ايا.  زدی آتش به ما مۀدار کردن ماست وگرنه زباني به سمت بیطرح و ضرباِن زندگ

زه يم مگر در ارتکاب گناه و ستيست که نابود شوي نی درد در حدی ولدي آی ما دردمان میبطور فرد.  کندیاصابت نم

  .   مي شوینابود نم" م، شخصايم، اگر اصرار نکني اصرار کنیلي خین قاطع زندگي از قوانیچيو سرپ

   اندر کار مایچون دو دل شد موس

  ار ماي یگاه خصم ماست و گاھ

  .اِر ماستي موقع ھا یو بعضشمن ما دخصم و  یدر کار ما دو دل شد، گاھ، خدا، یحضرت موس

 دادند و یک انجام مي شدند که آنھا عمل نی خشنود میاء از قوم خود وقتي انبۀ و ھمیحضرت موس.  ستیه از خشم و خشنوديدودل، کنا(

  ). شدندین مي کردند، نسبت به آنان خشمگی می رویچون به بدکار

   : موقع ھا ھمیا بعضيم و يدار شوي دھد تا بیم دردناک، ما را تکان یا اتفاقي موقع ھا درد یبعض
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  زند در رخت مایخشمش آتش م

  ش ب�ي شود پیلمش ِاسپر محِ 

 ی شود و آن را از وجود ما میر قضا و دافِع ب� مي او سپر تی بردباری افکند، ولیخشم او بر کا< و اسباب ما آتش م

  .راند

 موقع ھا یاورد، بعضيرون بي با دردھا و ذھن بیت شدگيز ھم ھو خواھد ما را ای ما را در آغوش گرفته و میزندگ

  . سوزاندی دھد که رخت ما را میمان رخ مياتفاقاِت دردناک برا

  . ميد بچسبيم که به آفل نباي فھمید و مي آی شود و دردمان میم، از ما گرفته ميدي را که چسبیزي موقع ھا چی بعضـ

  .!مياگـــــر بفھم. ردي گیرا م اتفاقات ی موقع ھا حلم اش جلوی بعضـ

  ز؟يلم گردد خشم ند که حِ وَ  بُ یکَ 

  زي عزین نادر ز لطفت ايست اين

   : ستی، خطاب به زندگماري بیاز زبان آن صحابت ين بيا

ن، البته که ي وجود نازنی و رحمت مبدل شود؟ این بردباريا رسول b، چگونه ممکن است که خشم و غضب به عي

 را به عنوان مثال ذکر کرده ی چون در حضور رسول b، حضرت موسیآن صحاب( .ستي تو دور نیو مھربانن کار از لطف يا

  ).کند یان مين کار را بي عذر ا،اتيابن يادر 

   شود؟ ی فضاداریعني شود که خشم تو، ِحلم، ی میز، کي عزیا :دي گوی میحال، خطاب به زندگ

ت و ي از درون ما، با اراده و با خواست و با رضایفضادار.  ھم ھستیزندگم که ِحلم ما، ِحلم ي که ما درک کنیموقع

  .  شودی ما، باز میِ م و با ُشکرگزاريبا تسل

  ؟یل به ِحلم شود؟ کي شود که خشم تو، متمای می خدا، کی، ای زندگیا

  .زي عزین نادر ز لطفت ايست اين ". شود یالبته که م"  شود؟ یم

م و يزيد بستين لحظه نباي و با اتفاق ان لحظه ستي ایزندگم که يم، درک کنيم که بدانير شواينقدر ھشي که ما ایبه شرط

ن لحظه ما را از ي با اتفاق ایم، آشتين لحظه ھستي با اتفاق ایما مسئول آشت. مي باشیداِد لحظه آشتيد ھمواره با رويبا

ر ي را که زیفي ھا، آن آرامش ظرین آشتيبا ا ست و ی ھمان ِحلم و آرامش زندگی کند، فضاداری میجنس ِحلِم زندگ

  .  دھدیفکرھاست، آن ِحلم، خودش را به شما نشان م

 خواھد ما را از یم. مي خواھد که آن ِحلم شویم و ميم، ِحلِم خدا شده اي کنیم و فضا را باز مي شویھر موقع فضادار م

  .    ستیت فضاداري نھایخدا، ب. جنس خودش کند

  نيت از بھر اس امدح حاضر وحشت

  نيم قاصد چنرَ بَ ی مینام موس

  . نيوحشت است از بھر است، ينصورت، درست نيم به ايحال، مدح و دعا

  . ستين درست ني گذارم و ای، اسم می عصاره و روِح زندگی َبَرم، رویاسم و نام خدا را م" و قصدا" من عمدا
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ِق درست دعا کردن را به ي، پس خودت دعا کن و طریارن نوع دعا کردن را دوست نديستم دعا کنم، ايحال اگر بلد ن

  . اد بدهيمن 

  .  ) تأمل داردیف و حساس است و جايمطلب ظر(. ی کنی زبان دعا میخودت ب

م با مفھوم ي توانی را نمی مست و داروغه و محتسب، گفته بود که خدا، زندگۀ، در قص"ادتان باشد، مو<نا قب�ياگر " 

   :"م ينان کيو لفظ و ک�م، ب

  .   تواند انسان را به جھان بِکِشاندی از دو راه میھر عامل

  ... .ِق به درد آوردن شماياز طر ـ

. دي قرار دھی اسانس و جوھر ھر موضوعینکه شما مفھوم را بجاي ایعني .مفھومالفاظ و به ق پرداختن به ياز طر ـ

  . ديان کني، بی زندگۀ را با کلمیزندگ خدا، ۀ را با کلمخدا" مث�. !ديان کنيک کلمه بي را با یشما جاِن زندگ "مث�

  .م؟ ،،يم، پس چه کني خدا نام نبرۀ را با کلمخدااگر ،، 

  ". م ي زنده شواود به يبا" 

 یت و اتفاق، ميم، داروغه، آن جاِذب، ما را به جھاِن فُرم و صورت و وضعياد کنياگر با اسم و با لفظ و کلمه خدا را 

  .   دي زنده شواود به يد که باي کنیم و لفظ و ک�م، گم شده و فراموش مينکه شما در مفاھي ایبرا. کشاند

م به او، ي توانیم. ميم به او زنده شوي توانیست که اسم داشته باشد، فقط مي نیت و جوھريفي، کیاري، ھشیخدا، زندگ

  .ميبه اصل خود رجعت کن

   روا دارد که منی کیورنه موس

  چ تن؟ياز ھاد آورم يش تو يپ

، فقط از تن و ی روا دارد که من در حضور تو که جامع کما<تی کی تو گذاشتم، اما خود موسی رویمن اسم موس

  . !ميجسم، توده و حجم، ِجرم و ُفرم بگو

  م؟ ييفس، از ُعرف و از سودا، بگوم از حس و جسم و نَ ي توانی در امتداِد خدا، م،حضورما، از جنِس ا يآـ 

   ".نه" م؟ يم و به ذاِت خود قائم نشويم در مفھوم و درد، در زنداِن جھاِن فُرم بمانيان تویا مي آـ

   ".نه" م؟ يف کنيم محدود و تعري توانیک نام، ميک اسم، در ي، را با خود، خداا ي آـ

   شود؟یم، چه ميف کنيخدا را با کلمه، با اسم، با لفظ و ک�م، تعرـ 

  ". م ي اُفتیبه دام ذھن م" 

   شود؟یم چه ميفتيه ذھن ببـ 

  ".  ن کار را کرده بودند يآنھا ھم ھم. مي شویاباِن ذھن سرگردان ميل، چھل سال در بي اسرائیمثل قوم بن" 

  عھد ما بشکست صد بار و ھزار

  عھد تو چون کوه ثابت بر قرار

  .ستوار استمان تو ھمچون کوه اي عھد و پیول. مان ما تا بحال صد بار و ھزار بار شکستهيعھد و پ

  .!ميما عھدمان را شکست
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  عھِد ما چه بوده؟ـ 

ت، از جنِس ي نھایا تو از جنس من، از جنِس بيده که آي از ما پرسی که خدا، زندگین روزياز روز اَلَست، نخست" 

  ". م ي؟ پاسخ مثبت داده ایت، ھستيابد

  .مي شناسیپس ما جنس خودمان را م

   :ميما گفت

  ". م ياز جنس تو ھست و ما ی ما ھستیتو خدا" 

  . !مين عھد را صدبار، صدھزاران بار، شکستياما ا

 گذرا یم، به جھاِن ُفرم و صورت و نقش و جاذبه ھاي شوی می و مادی جسمیاريفقط ھش. مي شویھر لحظه، جسم م

  . !مي کنیم، ھر لحظه، از جنس خدا بودن خود را انکار مي گردیبرم

   :دي گویم

  . دي شوزنده، به او دي مردم، شما گول اسم ھا را نخوریاد ي برم، آگاه باشیماسم " و قصدا" من عمدا

م که ما از يدار شويک لحظه متوجه و بياگر .  او در عھدش مثل کوه، ثابت و برقرار استیم وليما عھد خدا را شکست

م يبه او زنده شو" ن است فورام، ممکيت ھستي نھایت و بيم، از جنس ابديستيم نيزان شده اي که به آنھا آویجنس مقو<ت

 مارون آورد اما، ين مخمصه بي خواھد که ما را از ای، خدا، به عھد خود استوار و وفادار است و مینکه زندگي ایبرا

  .!مي شکنیبه تکرار، عھدمان را م

  . ميدار ی را زنده نگه میھر لحظه با افکار و اعمال مان من ذھن. مي کنین تعھد را انکار ميما ھر لحظه، ا

 مان بخشد و یت و خوشبختي تواند ھویم که البته نمي ھستیت و خوشبختي گرفتن ھوین لحظه، برايع�قمند به اتفاق ا

  .  ستی نگاه و برخورد، غلط و عھد شکستنۀن نحويو ا. ميزي ستی میل با زندگين دليبه ھم

  بون زَ ی به ھر باد،عھد ما کاه و

  زون ز صد ُکه ھم ُف ،عھد تو کوه و

عھِد .  شودی م، جابجا خوار و زبون،ی، با ھر حادثه و واقعه ایبادان و يجرمان ما ھمچون برگ کاه با ھر يعھد و پ

  .!مي کنیفراموش م" و سھوا" ، عمدا شودی از ھم گسسته م،ماره اَ فسِ نَ  یِ ره سري و خیگستاخ ماِن ما، دريو پ

  . مسلم و محفوظ، از صد کوه استوارتر و اَمن،دار و نامتناقضي پا، تو، سوگند و زمانِ ماني و پثاقي، معھدوعده و  یول

رم ھا و صورت شکال و ُف  اَ اساسِ  مبنا و بر  برن را مایِ  ذھنم که چون منِ ي کنی میيم و شناساي شویما اYن متوجه م

 و  شودیکسته مش عھدمان یم، به راحتي ساخته ادار،ير و ناپاي متغی گذرای ھا و جاذبه ھایت ھا و دلبستگيھا و وضع

  . مي شوی و مبدل به جسم منزول خود یياز مقام خدا

  . َزبونیعھد ما کاه و، به ھر باد

م، با ي کنیم، قضاوت ميري پذی، اتفاق را نممي شویم، نيخشمگده، يبا اتفاق، رنج اُفتد، یاتفاق م. ، اتفاقات اندھاباد

  . ...م، يزي ستیاتفاق م

  .ميصحبت کرد" قايدق شوند، ین رابطه فعال مي که در ایيدر مورد الگوھاامروز 
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، از ی، با ھر اتفاق کوچکیبا ھر بادنک اما، يام، يت ھستيت و ابدي نھای که از جنس بميگفتم و يرفتيابتدا پذ ، انسان،ما

ن لحظه را فراموش و ي در ایزندگ" م، فوراي دھیم و واکنش نشان مي افتیم و به دام زمان مي شوی میجنس من ذھن

   .!ميني بینده ميدر آنجات را م و ي کنینکار ما

     .ميني بین لحظه نميخدا را در ا

   َزبونیعھد ما کاه و، به ھر باد 

.عھد تو کوه و، ز صد ُکه ھم فُزون  

  . کوه و از صد کوه ھم افزون تر استیعھِد زندگ

 .تان خواھم خوانديانده بري آۀ آن را انشاءb ھفتۀم، دنبالين بسنده کنيد که به ھمياجازه دھ

  

*  

  

  .د فطر استيران، مقارن با عين لحظه، در ايا

   که عبادت کرده و روزه گرفته اند،یانيراني اۀبه ھم"  مسلمانان، مخصوصاۀد فطر را به ھميد که عياجازه دھ

  :انشاءb که عبادات قبول باشد و بقول مو<نا. ميک بگويتبر

  .ديش داشته باديدو عن ھر لحظه يبعد از ا

  

  کردن کار عوام باشدد ي دو عیسال

  ديد بايان جان را ھر َد م دو عيما صوف

  

  .د قربان استيم، عي کنی مان را قربان مین لحظه که من ذھنيپس ا

رت که ي از بصی و نورانیده و ھ�لي خمی و انعطافیز و فروتنيِت داِس ھ�ل ماه، با پرھيد فطر را ھم با روئيع

 مان را درو و ی من ذھنی و دردھایت شدگيم ھم ھوي آن توانستۀ بخش است و بواسطیندگ از آن نور زیانعکاس

  . مي داری میم، گراميقربان کن

  . حضوِر مان داردیِ اريدِن ھشيعه و دمي دھد و بشارت بر طلی، خود را نشان مبودنِف ين به بعد، آرامِش ظرياز ا

  .ن راستا، موفق بوده انديانشاءb که ھمه در ا

*  

 

  


